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  *دراسة في البناء االجتماعي للسیاسة العالمیة: العالم المصنوع

   ١حمدحسن الحاج علي أ. د

  مقدمة

لیــة اهتمامــًا واضـــحًا و تعكــس الدراســات الحدیثــة والمتزایــدة فــي مجــال نظریــة العالقــات الد

الــذي بــدأ فــي البــروز منافســًا ) Social Constructionism(بتیــار البنــاء االجتمــاعي 

ن یخلـو عـدد مـن أعـداد ، وقـّل أالواقعیـة واللیبرالیـة الجدیـدتین: درستین السـائدتینللم معتبراً 

مـــن  خیـــرة، فـــي الســـنوات القلیلـــة األالمجـــالت العالمیـــة المتخصصـــة فـــي العالقـــات الدولیـــة

  .موضوع یناقش مدخل البناء االجتماعي

 ،قــات الدولیــةفكــار فــي العالدور الثقافــة والقــیم واأل ىز مــدخل البنــاء االجتمــاعي علــویرّكــ

أن  ، ویـــرى)Norms(فضـــلیات والمثـــل حلیـــل قضـــایا الهویـــات والمصـــالح واألویتنـــاول بالت

نمـا حـول إ و  ،أهمیة القوة في السیاسة العالمیـة ىلیس حول مد األخرىخالفه مع المدارس 

ى االعتبـارات المادیــة؟ هـل یمكـن تفسـیر أنمـاط القـوة وأشـكال اسـتمرارها باالعتمـاد فقـط علـ

: ق ذلــك بــإدراج الجوانــب الثقافیــة كــذلك؟ ویطــرح هــذا المــدخل الجدیــد أســئلة مثــلم یتحقــأ

لت هویــة الدولــة؟ وكیــف یعــرف مواطنــو الدولــة أنفســهم؟ وكیــف تــؤثر البیئــة فــي كیــف شــكّ 

سلوك الفاعلین؟ وفي مكوناتهم من هویات ومصالح ومقدرات؟ وكیف تؤثر المثـل والثقافـة 

یاسة األمن القومي؟ ویعكـس تیـار البنـاء االجتمـاعي مثل س ،والهویات في سیاسات الدولة

خــذ هـــذا التیــار فـــي مجــال العالقـــات ، فقـــد أخل الكبیــر بـــین فــروع العلـــوم االجتماعیــةاالتــد

و أ Symbolic Interactionismة التفاعلیـة الرمزیـة یالدولیـة مـن علـم االجتمـاع خاصـ

ـــرف أ مــــا ـــبح یعـ ــــاریخي واالوعلــــم االجتمــــاع  - نــــوغرافيثبالبحــــث اإل راً یــــخأصـ جتمــــاع الت

ومــن علــم  ،ومــن الفلســفة ،وعلــم الــنفس المعرفــي ،ومــن علــم الــنفس االجتمــاعيالمؤسســي، 

تحلیـــل الســـمات العامـــة لتیـــار البنـــاء االجتمـــاعي فـــي  إلـــىوترمـــي هـــذه الدراســـة  ،اللغویـــات

كمـــا تتنـــاول القضـــایا التـــي  ،توضـــیح طـــرق نمـــوه وتطـــوره وٕالـــى ،مجـــال العالقـــات الدولیـــة

ـــدخل البنـــــاء االجتمـــــاعيتعـــــرض لهـــــا  ـــة، ومفهـــــوم مــ ـــة العالمیــ ـــر فـــــي السیاســ ، مثـــــل التغییــ
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الفوضى، وتتطرق كذلك إلى الدراسـات المتعلقـة بالشـرق األوسـط، التـي اتخـذت مـن البنـاء 

  .وتتعرض الدراسة إلشكالیات المدخل النظریة والتطبیقیة .للتحلیل منهجاً  االجتماعي

اآلن مـــدخل عـــام لـــه وجـــود مـــؤثر فـــي  ىهـــي حتـــوٕانمـــا  ،تعتبـــر البنائیـــة نظریـــة محـــددة ال

واســتخدام المصــطلح مــن قبــل أفــراد عــدة لوصــف معــان  ،مختلــف فــروع العلــوم االجتماعیــة

 .وجیـدنز ،مـن بیرجـر ولكمـان سبیل المثال كـلٌّ  ىفقد تناوله في علم االجتماع عل .مختلفة

جي بینیــدكت نثروبولــو ، وفــي األوفــي علــم الــنفس جــین بیاجــت ،وفــي التــاریخ هایــدن وایــت

 ،سـبیل المثـال ىونـوف وینـدت علـاوله فـي العالقـات الدولیـة كـل مـن أكما تن ).١(ندرسونأ

، تطــویر إلــىزال فــي مجــال العالقــات الدولیــة فــي مرحلــة التنــاول العــام الــذي یحتــاج  ومــا

  .یمكن بلورته في نظریة متكاملة ىضافة حتوإ 

الجانـــب  ىیطـــرق علــ وال ،لمؤسســيالبعــد الثقـــافي وا ىز مــدخل البنـــاء االجتمــاعي علـــیرّكــ

ــط ن البیئـــة العالمیـــة والمحلیـــة تنعـــدم فیهـــا الجوانـــب أ ىفالمدرســـة الواقعیـــة تـــر  ،المـــادي فقـ

و ى أتــوازن القــو  ىز علــالــذي یرّكــ ،عنهمــا البعــد المــادي ویظهــر بــدالً  ،الثقافیــة والمؤسســیة

وخارجــة عــن  ،صــلة فیهــاأن الخصــائص التــي تمیــز الدولــة متأ كمــا ،السیاســة البیروقراطیــة

ثر فقـــط فـــي الحـــوافز التـــي تجابـــه ؤ تـــ ن البیئـــة الثقافیـــة الى ألكـــن البنائیـــة تـــر . تـــأثیر البیئـــة

  .تؤثر في طبیعة  الدولة نفسها أو هویة الدولة أیضاً لكنها  ،سلوك مختلف الدول

ــــاء االجتمـــــاعي بـــــدوركایم ـــداخل البنـ ـــذي حـــــاول  ،تـــــأثرت مــ ــ ـــف أال ن تنـــــوع أن یوضـــــح كیــ

ومـــرورًا بشـــعور الفـــرد  مـــن أنمـــاط التعـــاون االجتمـــاعي، ابتـــداءً  - یـــةالمخرجـــات االجتماع

ـــة ــــار وانتهــــــاءً  ،بالعزلـــ ـــب االنتحــ ـــي نســـ ــــاالختالف فـــ ـــروابط  - بــ كلهــــــا متــــــأثرة بــــــاختالف الـــ

 ابتــداءً  ،االجتماعیــة للنظــام االجتمــاعي الــذي توجــد فیــه المجموعــة التــي ینتمــي إلیهــا الفــرد

وسـاط الكاثولیـك االنتحـار فـي أ نسـب قلیلـة مـن فوجـود. بـالمجتمع ككـل سرة وانتهـاءً من األ

. كثـــر هرمیـــة وأخالقیـــة مـــن البروتســـتانتأالطقـــوس الموجـــودة داخـــل جماعـــة  ىیرجـــع إلـــ

فكـار فـي ، خاصـة دور األشـكال االجتماعیـةإلـى األألسـباب انه عزا ویهمنا دوركایم هنا أل

ن تكـــون مســـببة أفـــراد رؤوس األفكـــار الموجـــودة فـــي ، وكیـــف یمكـــن لألالحیـــاة االجتماعیـــة

 .بعــد الطبیعــة صــحاب مــاأصــحاب المنفعــة و أبعــد دوركــایم نفســه عــن وبــذلك أ. اجتماعیــاً 
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ن الحقــــائق االجتماعیــــة تتكــــون بتجمیــــع الحقــــائق الفردیــــة عبــــر التفاعــــل ى دوركــــایم أویــــر 

   .االجتماعي

ة ل الحقائق االجتماعیة ومركزیـنصار البناء االجتماعي مدینون لدوركایم لمفهومه حو أن إ

ول كــایم لــم یهـتم بدراســة العملیــة التـي مــن خاللهــا تتحــ، لكـن دور فكـار والقــیم االجتماعیــةاأل

ذلـك مـن أشـكال  ىلكنـه اسـتق. فكار لتصبح حقـائق اجتماعیـةالمكونات الفردیة بما فیها األ

  ).٢(مثل النصوص القانونیة والممارسة الدینیة ،التعبیر االجتماعي

  في المنهج 

خاصــة الواقعیــة الجدیــدة  ،لمنهجیــة التیــار الــرئیس فــي العالقــات الدولیــة تقــدم البنائیــة نقــداً 

 – Micro(منهجیــة االقتصــاد الــدقیق  ىواعتمــد فیهــا علــ) Waltz(التــي قــدمها والتــز 

economics(ى وتــر  ،الطبیعــة الوضــعیة والمعیاریــة لهــذه المنهجیــة ، وانصــب النقــد علــى

ــة أ قــــل ى األنهــــا علـــأمــــا الوضـــعیة فإ. ســـهاتتحـــدث عــــن نف) data(ن المعلومــــات المعیاریـ

ـــة وهـــي فكـــرة أ تعكـــس اتجاهـــاً  ـــوم الطبیعیـــة والعلـــوم تغلـــب علیهـــا األحادیـــة المنهجی ن العل

یجــري فیــه اســتقراء  مــن التفســیر، وهــذه الفكــرة تشــمل نموذجــاً . عیــة هــي نــوع واحــداالجتما

وهــذه  ،ي عیلهــاجــراء االختبــار المعیــار ، وإ الفرضــیات التفســیریة مــن قــوانین احتمالیــة عامــة

ن التفسـیرات التـي اسـتقرئت منهـا ، والمهم هنـا أتكون لها صلة بالحقیقة الفرضیات ربما ال

ـــأتي عبــــر فالنتــــ ).٣(وجــــدت مطابقــــة معیاریــــة مــــع النمــــوذج ـــحیحة عنــــدما تـ ائج تعتبــــر صـ

طـار نظـري معـین علـى إ تتوقـف ن الحقیقـة الى ذلك، فإعل وبناءً  ،جراءات وسائل محددةإ

علــى  جــراءات بعینهــا تركــزأیضــًا علــى إولكنهــا تعتمــد  ،ت مثــل المعــاییروبعــض المســلما

و أ) Anomaly(نــه عــدم اتســاق یوصــف بأ تبریــر مــا ىوعلــ ،االختبــارات ىو معنــأهمیــة أ

جـراءات على إ القرار النهائي یعتمدإلى  ن الوصولأوهذا یعني . وهلم جرا) Error(خطأ 

  .ثبات الصحةإشرعیة تحدد طرق 

 بحســبانه نموذجــاً  األولــىن هــذه الطریقــة تنــزع  عــن العلــم مهمتــه ، فــإبنائیــةالعلــى  وبنــاءً 

إلـى  ساس المنهجیة الراميض أنها تقوِّ وذلك أل) paradigm of knowledge(للمعرفة 

والغایـة النهائیـة مـن جهـة  ،ین الشرعیة مـن جهـةب ویصبح الخیار .شیاء كما هيمعرفة األ
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ــــرعیة اإل وبـــــالتركیز .أخـــــرى ـــى شـ ــ ـــراءاعل ـــــة العلمیـــــة ستشـــــبه المحكمـــــة إت فـــــجــ ن المنهجی

أن االهتمـام باتبـاع المـنهج إلـى  وهـذا یشـیر). ٤(في وسائل العلم یعني تحوالً  ما، القضائیة

واعتســافها  ،اجتــزاء الحقیقــةإلــى  الوضــعي المطبــق فــي العلــوم الطبیعیــة قــد یــدفع بالباحــث

  .حصائيى تتطابق مع النموذج اإلحت

یمكـــن مشــاهدته فقــط هـــو الــذي یعتبـــر  ن مــاعلـــى أ ي یصــرن المـــنهج الــذأوینــدت  ویــرى

هـــذه إلـــى  ینتمـــي فهیكـــل السیاســـة العالمیـــة ال. للتحلیـــل قاصـــر واختزالـــي مشـــروعاً  مجـــاالً 

 ،قبــول هــذه النتیجــةعلــى  ویقــول ال یوجــد شــيء یرغمنــا .المجموعــة التــي یمكــن مشــاهدتها

نطولوجیـة كر فـي الطبیعـة األفـرق یـذ ال فمـثالً  ،العلـوم الطبیعیـة لهـا مجـاالت شـبیهة ىفحت

هیكـــل المطـــروح فـــي وال ،فـــي الفیزیـــاء) Molecular Structure(بـــین الهیكـــل الجزئـــي 

والشـــيء نفســـه . ثارهمـــا یمكـــن مالحظتهـــا، ألن آیعتبـــر حقیقیـــاً فكالهمـــا . السیاســـة الدولیـــة

یمكـن  ن مـافالمعیـاریون ینفـون وجـود المسـببات، ویـدعون أ ،ن یقال عـن المسـبباتیمكن أ

حـداث المشـاهدة بصـورة ت معیاریـة یمكـن مـن خاللهـا ربـط األتقدیم تعمیمـاهو یقوم به  نأ

ــــاریون یمكننــــا  .مادیــــة ـــود أویقــــول هــــؤالء المعی ـــررة تحــــدثأن نقــــر بوجـ نهــــا ، كأنمــــاط متكـ

ن المســــببات یمكــــن ویــــرد البنــــائیون أ. نســــلم بوجــــود مســــببات ولكــــن ال ،محكومــــة بقــــانون

ن تتقــدم لــوال كــان لهــا أ فــالعلوم الطبیعیــة مــا ،المعتــادةمعرفتهــا مــن المشــاهدات المتكــررة و 

ـــة التـــــي أدت ـــى  محاوالتهــــا لتحدیــــد المســـــببات اآللیـ ـــي كونــــت العـــــالم إلـ ـــام الظــــواهر التــ قیــ

وأن كـــًال مــــن العلـــوم الطبیعیــــة والعلـــوم االجتماعیـــة تســــتخدم المفـــاهیم لكــــن  ).٥(الطبیعـــي

تســـعى إلـــى إنشـــاء قـــوانین عامـــة، إن العلـــوم الطبیعیـــة ترمـــي للتعمـــیم، إذ . بطـــرق مختلفـــة

وتعتبـر الوقـائع الفردیــة علـى  أنهـا فــروع ضـمن تلـك القــوانین، فالمفـاهیم مصـنوعة لتســهیل 

أمـــا فـــي دراســـة الســـلوك االجتمـــاعي، فـــإن المفـــاهیم یجـــب أن تســـاعد فـــي . عملیـــة التعمـــیم

 لعمـلا ،آخـر ىو بمعنـ، أ)٦(كشف معاني األفعال المحددة، ولتوضیح أهمیتها االجتماعیـة

، لـذا فـدور فكـارى مـن الظـواهر النابعـة مـن األفاألهمیة والمعن: توضیح الخصوصیةعلى 

فعنــدما یقــوم علمــاء االجتماعیــات بإضــفاء معنــى  ،فكــار مركــزي فــي العلــوم االجتماعیــةاأل
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ولكـن یجـب  ،ال یهتموا فقط بعقالنیة الوسائل التـي یسـتخدمها الفاعـلب أیج ،فعالاألعلى 

  .البعد القیمي للجماعة االجتماعیةب أیضاً االهتمام 

  الوكیل والهیكل

ــــة موضــــــــــوع الوكیــــــــــل  ــــي العالقــــــــــات الدولیــــــ ـــــــــل ) Agent(طرحــــــــــت البنائیــــــــــة فــــــ والهیكــ

)Structure()هـل : لودار حـو  ،تناولـه فـي علـم االجتمـاع ىكان هذا النقـاش قـد جریـ ،)٧

ال ى إتك لـن یتـأأم أن ذل ؟فراد ودوافعهمإلى أفعال األ رجاعهاتفسر الظواهر االجتماعیة بإ

هـل هـو الفـرد : تمع وهیاكلـه؟ وهنـاك اخـتالف فـي األدبیـات حـول الوكیـلالمجإلى  بالرجوع

ن تكـون الـوكالء حسـب اتجـاه أأم أن الطبقـات االجتماعیـة یمكـن  ى جیـدنز؟الواحد كما یر 

وهـو  ؟و مجموعـةأ ن یكون الوكیـل فـرداً یمكن المزج بین االتجاهین فیمكن أأم أنه  ؟تورین

فهــل هــو  ،ن هنــاك اخــتالف حــول الهیكــلكمــا أ). ٨(تــوفیقي جــاء بــه كــروز وفرایــدبیجرأي 

 ،أم هـو عالقـات الهیمنـة االجتماعیـة ؟هیكل محدد ومركزي مثل المنظمة في مكان العمل

ـــیة والمنظمــــــــات ـــــا توجــــــــد فــــــــي المؤسســـــــات السیاســـــ ـــمل أم أن  ؟كمــ الهیكـــــــل متعــــــــدد ویشـــــ

   ).٩(والدین؟ ،واالقتصاد ،والنظام السیاسي البیروقراطیة،

الــذي كــان  ،لكســندر وینــدتفــي العالقــات الدولیــة أوا هــذه القضــیة ار ومــن أوائــل الــذین أثــ

ــدتها خــــلیــــة للسیاســــة العالمیــــة تأیجــــاد نظریــــة هیكإلــــى إ یرمــــي ذ فــــي اعتبارهــــا الدولــــة كوحــ

 ن تتضــمن تركیــزاً إلــى أ ن النظریــات المعاصــرة للنظــام العــالمي تحتــاجأ ىویــر  .ساســیةاأل

الهیكـل  - ونجمت مشكلة الوكیل .الهیكلعلى  مع تركیزها الحالي ،)الدول(ء الوكالعلى 

ــي رأیـــه لســـببین  وتـــؤدي ،ن البشـــر هـــم فـــاعلون واعـــون بمقاصـــدهمأاالعتقـــاد بـــ ،ولاأل: فـ

ن مــــن ن المجتمــــع مكــــوّ أالتســــلیم بــــ ،والثــــاني .نتــــاج المجتمــــعأفعـــالهم إلــــى تغییــــر وٕاعــــادة إ

فــنحن ولجنــا فــي عــالم  .التفاعــل بـین هــؤالء البشــرعالقـات اجتماعیــة تقــوم بترتیــب وهیكلــة 

 أیضـــاً ولكننـــا  وهـــو یعـــد لنـــا ویطوعنـــا بطـــرق مختلفـــة، ،ولـــه هیكـــل قـــائم ســـلفاً  ،مـــنظم ســـلفاً 

 )١٠(أیضـــاً تشـــكیل الهیكـــل الـــذي یحتوینـــا علـــى  ونعمـــل ،وكـــالء لهـــم قصـــد فـــي هـــذا العـــالم

  .عالقة بینهما؟ن ندرك الیمكننا الجمع بینهما؟ وكیف یمكن أالقضیة كیف  ىوتبق
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 :بعـد مختلـفمـن ولكـن  لتـا موضـوع هیكـل السیاسـة العالمیـة،ك نظریتان سـابقتان تناو وهنا

ساسي الذي یمیـز السیاسـة الداخلیـة عـن ى أن الفرق األحیث یر  ،)١١(عرضها والتز الولى

إلــى  فــرادیلجــأ األ ففــي السیاســة الداخلیــة ال: منهمــا السیاســة العالمیــة یكمــن فــي هیكــل كــلٍّ 

توجــد ســلطة  لكــن فـي السیاســة العالمیـة ال ،ن ذلـك واجــب تقـوم بــه الدولـةایـة أنفســهم ألحم

ن الــدول ، ونتیجــة لــذلك، فــإ)١٢(عالمیــة ىعلیــا تمنــع اســتخدام القــوة لــذا فهنــاك حالــة فوضــ

منهـــا وســـعي دولـــة لتحقیـــق أ. الـــذاتعلـــى  حمایـــة نفســـها عـــن طریـــق االعتمـــادى إلـــى تســـع

إلـى البحـث عـن وسـائل حمایـة  ممـا یـدفعها األمن،بعدم  األخرىشعور الدول إلى  سیؤدي

لتســـلح وقیـــام التحالفـــات الـــدخول فـــي حلقـــة مفرغـــة مـــن ســـباق اإلـــى  ویقـــود ذلـــك ،ضـــافیةإ

الواقعیــــة (فــــي نظریتــــه  والتـــز ىویــــر  .)مــــنمعضــــلة األ(یســــمیه الواقعیـــون  و مــــاالمختلفـــة أ

) ىتـوازن القـو (ن أو  .میـةسـتكون سـمة مالزمـة للسیاسـة العال) مـنمعضـلة األ(أن ) الهیكلیة

بقصـد وفعـل  لـن ینشـأ) معضلة األمـن(الذي تعتقد الواقعیة التقلیدیة بأنه سیخفف من حدة 

، فهــو نتجیــة للتفاعــل بــین الــدول ىتي تــوازن القــو ویــأ. عــنهم بــل یقــوم رغمــاً  ،متخـذي القــرار

كمــا  ،بــین الشــركات والمســتهلكین فــي الســوق االقتصــادي الحــر مشــابه للتــوازن الــذي ینشــأ

نــه ، ألمؤقتـاً  اســتقراراً  ىویـوفر تــوازن القـو  ،اللیبرالیــة الكالسـیكیة فــي االقتصـادالنظریـة  ىتـر 

  .غیر دائم ومتغیر

أن وحــدة التحلیــل األساســیة لدراســة  یــرىوهــو ، )١٣(فیقــدمها فالرســتین ،مــا النظریــة الثانیــةأ

ــــي هــــــي الســــــلوك االجتمــــــاعي أ ــــل الى أویــــــر  ،)النظــــــام العــــــالمي(و المجتمعــ ـــواهر ن كــ ظـــ

وطبیعـة الحیــاة  ،ثنـي فـي منــاطق العـالم المختلفــةمــن الفقـر والصــراع اإل االجتماعیـة ابتـداءً 

وللنظـــام . خلفیـــة النظـــام العـــالمي ىعلـــ تفهـــم وتفســـر ،بالعالقـــات الدولیـــة وانتهـــاءً  ،العائلیـــة

محاولـة  ةیـأو  ،ن مكوناته مترابطة ومتفاعلـة مـع بعضـها الـبعضاألولى، أ: العالمي سمتان

ـــتقلةبینهــــ للفصــــل ـــي مجــــاالت مسـ و الظـــــاهرة ، مثـــــل الظــــاهرة االقتصــــادیة أا وتحدیــــدها فــ

الحیـــاة ن علـــى أ وتركـــز الســـمة الثانیـــة .و الظـــاهرة السیاســـة ســـتكون مضـــللة، أاالجتماعیــة

ن أي ، ویـــنجم عـــن هـــذا أبـــالمؤثرات الخارجیـــة والتتـــأثر كثیـــراً  داخـــل النظـــام قائمـــة بـــذاتها،

ي دون أن یهــتم التفاعــل الــداخلعلــى  ن یركــزم ینبغــي أســعي لتفســیر التغییــر داخــل النظــا
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: ویشیر فالرستین إلى أن تاریخ العالم شـهد نـوعین مـن الـنظم العالمیـة. بالعوامل الخارجیة

 ،النظـام العـالمي المعاصـرإلـى  وبالنسـبة. واالقتصادیات العالمیـةاإلمبراطوریات العالمیة، 

ى وتوســع وتمــدد حتــ ،الرأســمالیةعلــى  قــوموی ،القــرن الســادس عشــرإلــى  فــإن بدایاتــه ترجــع

بتقسـیم عـالمي  ،العمود الفقري للنظـام العـالمي وقامت الرأسمالیة،. شمل كل أطراف العالم

  .وبعض الوحدات السیاسیة كدول ،وأنشأت جماعات من البشر كطبقات ،للعمل

 زاالً معــــاییر مادیــــة اختــــعلــــى  ن تیــــار البنــــاء االجتمــــاعي یعتبــــر هــــذا الطــــرح القــــائمغیــــر أ

مقابـــل نظریـــات التیـــار الـــرئیس فـــي  ن یقـــدم فـــيى أویســـع ،للبعـــد الثقـــافي والقیمـــي اً وتجـــاوز 

أســس مقتبســة مــن علــى  والواقعیــة واللیبرالیــة الجدیــدتین اللتــین تقومــان - العالقــات الدولیــة

ــــد فـــــي جوهرهـــــا - االقتصـــــاد ــــة تعتمـ وعلـــــم الـــــنفس  ،علـــــم االجتمـــــاععلـــــى  نظریـــــة نظامیـ

. تبــر الهویــات والمصــالح المتغیــر التــابع الــذي ینبغــي دراســته وفهمــهوفیهــا تع .االجتمــاعي

 مقنعـــاً  تقـــدم لنــا تفســـیراً  ن االعتبـــارات المادیــة وحـــدها الى أنصـــار البنــاء االجتمـــاعي أویــر 

  . للعدید من الحاالت في السیاسة العالمیة

االفتــراض  لكــن هــذا ى،تعتقــد الواقعیــة الجدیــدة أن الــدول تتحــالف لمواجهــة قــوة أخــر  ،فمــثالً 

وهــي  ،وٕانمــا ضــد نــوع معــین مــن القــوة ضــد القــوة المجــردة،تتــوازن  فالــدول ال ،غیــر دقیــق

، وتــدرك ولهــا قــدرات عســكریة هجومیــة ،وقریبــة جغرافیــاً  القــوة المملوكــة لدولــة قــادرة نســبیاً 

وذلـك  ،بعـاد الثقافیـة فـي االعتبـارأخـذ األوهـذا یعنـي ضـرورة  ).١٤(نها ذات نوایـا عدوانیـةأ

ن الـذوات المادیـة واألهـم مـن ذلـك أ. جوانب قیمیة وفكریـةعلى  دراك تشتملة اإلعملی نأل

مر بمزیـد ، وسنتناول هذا األول ذوات اجتماعیةم علیها التحلیل هي في المقام األالتي یقو 

  .من التفصیل

، ن المهــم فــي السیاســة الدولیــة لــیس وجــود الجانــب المــاديى مــدخل البنــاء االجتمــاعي أیــر 

 یفهـم ال، ینبغـي أمـثالً  ىفتـوازن القـو  .لـهیكیف یجري عكس هذا الجانـب المـادي وتمثنما وإ 

ن الــذي یــردع قــادة إ. أنــه تــوازن التهدیــدعلــى  ولكــن ،نــه تــوازن بــین وســائل الــدمارعلــى أ

 .نه موجـودالدول أیعتقد قادة  ولكن ما ،الحرب لیس الموجود حقیقةإلى  الدول عن اللجوء

كمـــا أن المعرفـــة . فهـــي مرتبطـــة بـــالمجتمع ولـــیس بفـــرد ،المعرفـــةعلـــى  ویقـــوم التركیـــز هنـــا
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التي نشـترك فیهـا ) ماعیةللمعاني االجت هیكالً (ن هناك منظمة ومهیكلة، ویمكن أن نقول إ

 .و التي تستخدمها الدول بعضها مع بعـض فـي التفاعـل العـالميأ ،فراد المجتمعمع بقیة أ

وبمساعدتها یقوم القادة والمواطنـون  ،لدولیةللسیاسة ا ىهذه الهیاكل هي التي تعطي المعن

یمكــن  یعــرف ال ن مــاعلــى أ بســتمولوجیة البنائیــةوتقــدم اإل). ١٥(بمعرفــة العــالم مــن حــولهم

نعـــي  فـــنحن ال ،ولكـــن بســـبب النشـــاط الفاعـــل الشخصـــي ،ن یكـــون نتیجـــة التلقـــي الســـلبيأ

 ،)١٦(تحدیـد معرفتنـا للعـالملكن تقوم ملكاتنا البیولوجیـة والنفسـیة ب ،العالم الخارجي كما هو

ن الحقیقـة ، فـإذلـكعلـى  وبنـاءً . نسـاني وجعلـه وحـدة التحلیـلعلـى التفاعـل اإل فالتركیز هنا

  .نراه هناك أو في أنفسنا قد تطور بتفاعلنا مع اآلخرین أن ما ىبمعن ،هي اجتماعیة

األول : نعلـى افتراضــی هـذا یمكننـا أن نقـول إن مــدخل البنـاء االجتمـاعي یقـومعلـى  وبنـاءً 

ن والثـاني أ. الدول بأفعال هي اجتماعیـة كمـا هـي مادیـة/ ن البیئة التي یقوم فیها الوكالءأ

مسـاعدة فـي تكـوین هـذه الوذلـك ب ،فهم مصـالحهمعلى  الدول/ هذا الوضع یساعد الوكالء

، عـدا بعـض الضـروریات البیولوجیـة ن الهیاكل المادیةى أیر  ،ولفاالفتراض األ .المصالح

، فلـیس سـلحة النوویـةاأل خـذ مـثالً نأ. هـا مـن اإلطـار االجتمـاعي الـذي تفسـر فیـهاخـذ معنتأ

فالوالیـات  .سـلحةحـد ذاتهـا، وٕانمـا األهـم كیفیـة فهـم وجـود هـذه األسلحة في المهم وجود األ

ســلحة النوویــة عنــد لوجــود كمیــة كبیــرة مــن األ تقلــق كثیــراً  ال ،ســبیل المثــالعلــى  المتحــدة

 .ســـلحة عنـــد دولـــة مثـــل كوریـــا الشـــمالیةمـــن وجـــود تلـــك األهـــا عكـــس موقف، علـــى بریطانیـــا

ـــدول: ساســـیة للـــوكالءویتنـــاول االفتـــراض الثـــاني الطبیعـــة األ خاصـــة عالقـــتهم  ،البشـــر وال

یـث یـؤثر ح ،عملیة التفاعل بین الـوكالء والهیاكـلعلى  ویركز البنائیون ،بالبیئات الهیكلیة

الــوكالء  –وحــدات التحلیــل هــذه یختــزل كــل مــن  حیــث الكــل طــرف فــي تكــوین اآلخــر، و 

  ).١٧(في اآلخر –والهیاكل 

 نــه مجموعــة مــن الكــوابح غیــر المتغیــرة نســبیاً الهیكــل علــى أ فوفــي السیاســة العالمیــة یعــرّ 

ادیــة و معیقــات م، وبینمــا یمكــن أن تاخــذ هــذه الكــوابح شــكل محفــزات أســلوك الــدولعلــى 

و كیـف سـیؤدي الفعـل أ –البنائیـة هـو إلـى  ن المهم بالنسبةمثل توازن القوى أو السوق، فإ

أو السـلوك مغـزاه فقـط ویكـون للفعـل  .مـن الفاعـل أو الهیكـل نتاج كلّ إلى إعادة إ یؤدي ال
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خــرین عبــر مــع وفهمهــم لآلویطــور الفــاعلون عالقــاتهم  ،طــار تفاعــل جمــاعيمــن خــالل إ

  ).١٨(والمعامالت )Norms(وسیلة المثل 

ن الجـدد یعتقـد اللیبرالیـو  ،فعـاللأل ن تكـون سـبباً إلـى أ رن المثـل تفتقـى الواقعیون أفبینما یر 

، علـى ولكنهـا ،ن المثل تلعـب دورًا مهمـا فـي بعـض المجـاالتالمناصرون لنظریة النسق أ

، ومهمتهـا األساسـیة أن تقـوم قاعدة مادیـةعلى  یقوم فوقیاً  ن تكون بناءً تعدو أ رغم ذلك ال

ـــددة لتعظــــیم منــــافعهم، المصــــالح ة تنظیمیــــة لتســــاعد الفــــاعلین ذويبوظیفــــ ــــوكالء  المحـ وال

وهنــا تعــد المثــل بمنزلــة متغیــرات  .)المثــل والمؤسســات(هــم الــذي ینشــئون الهیاكــل ) الــدول(

ن أیــرون  ،العكــسعلــى  نهملبنــائیون فــإمــا اأ. وســیطة بــین المصــالح والمخرجــات السیاســیة

ن، وهــذا األثــر فهــي فهــم جمــاعي ولهــا أثــر فــي ســلوك الفــاعلی. تفســیریاً  المثــل تلعــب دوراً 

على تنظـیم السـلوك، كمـا  یقتصر فقط وال ،ومصالحهمعمیق، فهو یكّون هویات الفاعلین 

بل هي تسـاعد فـي تكـوین وتحدیـد هـذه  على قاعدة مادیة، یقوم فوقیاً  بناءً ن المثل لیست أ

ن بعضـــها تتفاعـــل وتكــوّ ) المثــل العالمیــة(والهیاكـــل ) الــدول(ن الــوكالء وعلیــه فـــإ. القاعــدة

  ).١٩(اً بعض

، الـــذي یســـتخدمه البنـــائیون ینطلـــق مـــن معـــاییر اجتماعیـــة) Norms(ن مصـــطلح المثـــل إ

فهــي  ،خــذ المثــل شــكلینوتأ. مثــل لهویــة معینــةنــي التوقعــات المشــتركة بالســلوك األوهــو یع

إنهـا تفـرز فـاعلین جـددًا، أو فـة وبالتـالي منشـئة لهویـة وفـي هـذه الحالـة فتعمل كقواعـد معرّ 

نها في بعـض الحـاالت تعـرف هویـة الفاعـل التـي أكما  .فعالة من األمصالح، أو مجموع

خـــرین یقـــرون بهویـــة هـــي األفعـــال التـــي تجعـــل الفـــاعلین اآل مـــن خاللهـــا یمكـــن تحدیـــد مـــا

 .وبهــذا فهــي مرتبطــة مباشــرة بالهویــات الجماعیــة وذات صــلة بالمصــالح الخاصــة .معینــة

ن المثـــل منظمـــة أخـــرى، فـــإان حیـــوفـــي أ). ٢٠(فالمصـــالح والمثـــل منشـــئة لبعضـــها الـــبعض

، كمـا أنهـا ینبغـي االقتـداء بـه ل نموذجـاً فهـي تشـكّ . ن تفعلـه الهویـةأهو المطلـوب  تحدد ما

هـــدافهم والخیــــارات ، أو فهـــم العالقـــة الســـببیة بـــین أفضـــلیاتهمتســـاعد األفـــراد فـــي تحدیـــد أ

ما یـنعكس میـة المثـل هنـا عنـدهوتـأتي أ. هـدافإلى هـذه األ السیاسیة المتاحة لهم للوصول

   .هدافهملسیاسیة التي یستخدمونها لتحقیق أالخطط اعلى  ونهلالقیمي الذي یحم المبدأ
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كیــف ســیكون  ،توقعــات حــول مــن هــم الفــاعلین فــي بیئــة معینــة ئلیها تنشــكشــإن المثــل ب

، فإنـه یعتمـد فراد محكوم بالقواعـد والمثـلوألن سلوك الدول واأل). ٢١(سلوك هؤالء الفاعلین

ى المثـل الجدیـدة أو وعلـ ،الوسـائل والغایـاتعلـى  یقـوم القیـاس والعلى  فعالألفي تعلیله ل

وهــذه عملیــة  ،وربمــا تكــون هــذه القــیم مناقضــة لهــا صــالً الناشــئة أن تنــافس مــع قــیم قائمــة أ

  .سیاسیة تحددها القوة النسبیة للتحالفات العالمیة والمحلیة

  الهویة والمصالح

وتعـد بمنزلـة رابـط . ساسیة عند تیـار البنـاء االجتمـاعيألتبر مفهوم الهویة من المفاهیم ایع

حیـث  ،وجـاء المصـطلح مـن علـم الـنفس االجتمـاعي. مهم بین البیئات الهیكلیـة والمصـالح

والتـي تتشـكل  ،التـي یحملهـا ویعكسـها الفاعـل) نـااأل(إلى أشكال من الفردیـة والتمیـز  یشیر

واآلخــر  ،أحــدهما أصــلي ،شــكالن للهویــات. ویجــري تعــدیلها عبــر العالقــات مــع اآلخــرین

  .للعالقة مع اآلخرین یتحدد تبعاً 

للنظــام العــالمي  نســبیاً (یــة أصــلیة ، فهــذه هو فكــون أن الوالیــات المتحــدة دولــة دیموقراطیــة

فهذه هویة تحددها عالقاتها مع الفاعلین اآلخرین فـي  ،وكونها ذات سیادة ،)یهالموجودة ف

فهـــو . وبنـــاء الدولـــة ،مـــةس التبـــاین فـــي بنـــاء األلـــیعك) هویـــة(ویســـتخدم مصـــطلح . النظـــام

  : إلى یشیر

، ووضــــع االخــــتالف فــــي األیــــدیولوجیات القومیــــة المتعلقــــة بــــالتفرد والتمیــــز الجمــــاعي) أ(

  . )ومیة الوطنیةالق(هداف خاصة بها أ

 وتـــم عكســـها عالمیـــاً  كمـــا حـــددت محلیـــاً  الف بـــین األقطـــار فـــي ســـیادة الدولـــة،االخـــت) ب(

   ).٢٢( )طبیعة الدولة(

ألنهمـــا تعتبـــران مصـــالح وهویـــات  ،مـــن اللیبرالیـــة والواقعیـــة الجدیـــدتین وتنتقـــد البنائیـــة كـــالً 

 وتعطـــي اهتمامـــاً  ،فهـــي تتجـــاوزهم فـــي ذلـــك ،ولـــذلك ،بهـــا ومســـلماً  الفـــاعلین محـــددة ســـلفاً 

ـــوم المؤسســــة  خاصــــاً  ـــر ) Institution( بمفهـ ومصــــالح نــــه مجموعــــة هویــــات ى أحیــــث تـ

ا الهیكــل مســتقر نســبیًا، ویــنعكس فــي شــكل قواعــد رســمیة أو مثــل وهویــات یحتویهــا، وهــذ

)Norms .( والمؤسســات هــي معطیــات معرفیــة ال توجــد مســتقلة عــن أفكــار الفاعــل حــول
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كیـــف یعمـــل العـــالم، وألنهـــا معرفـــة جماعیـــة، فـــإن لهـــا وجـــودًا یضـــاهي وجـــود الفـــرد الـــذي 

ت هي عملیة اسـتیعاب داخلـي وبناًء على هذه الرؤیة، فإن المؤسسا. یحملها ویتفوق علیه

  . للهویات والمصالح الجدیدة، ولیست مسعًى یقع خارجها ویؤثر فقط في السلوك

إن التنشئة االجتماعیة، التي هي جزء أساسي من عملیة االستیعاب الـداخلي، هـي عملیـة 

الــذي تلجــأ إلیــه الــدول ) االعتمــاد علــى الــذات(معرفیــة، ولیســت فقــط ســلوكیة، وعلیــه، فــإن 

فعملیــات بنــاء الهویــة فــي ظــل الفوضــى تهــتم . ایــة نفســها مــن حالــة الفوضــى العالمیــةلحم

ونخلــص مــن هــذا إلــى أن النزعــة الســائدة فــي . أوًال وقبــل كــل شــيء بتحقیــق األمــن للــذات

دراسـات العالقـات الدولیـة، والتــي تصـور القـوة والمؤسســات بحسـبانهما تفسـیرین متضــادین 

كمــن الســبب وراء ذلــك فـــي أن الفوضــى وتوزیــع القـــوة للسیاســة الخارجیــة هــي مضـــللة، وی

ـــن الهویـــــــات والمصـــــــالح   ـــــــة مــــ ـــــــدول وتوقعـــــــات المنطلق ـــل ال ـــي ظــــ ــــط فــــ ـــ ـــــــى فق لهمـــــــا معن

  ).٢٣(المؤسسیة

إن المدارس اللیبرالیة والواقعیة الجدیدتین، في نظر أنصار البناء االجتمـاعي، تركِّـز علـى 

كیـــف : عـــن أســـئلة أساســـیة مثـــل تعظـــیم المنفعـــة، وهـــي بهـــذا ال تســـتطیع أن تقـــدم إجابـــات

تمّكـــن الفـــاعلون فـــي العالقـــات الدولیـــة مـــن تكـــوین هویـــاتهم الحالیـــة، والمصـــالح المتولـــدة 

عنهــا؟ وكیــف ســیجري التغییــر المســتقبلي فــي المصــالح وفــي الهویــات؟ وتفتــرض الواقعیــة 

الجدیـــدة أن كـــل الوحـــدات فـــي السیاســـة العالمیـــة لهـــا هویـــة واحـــدة، هـــي العمـــل مـــن أجـــل 

وهـذا یعنـي أن الدولـة وفـي مختلـف األوقـات واألمـاكن، تنطلـق داخلیـًا مـن فهـم . الحهامص

أما البنائیة، فهي تـرى أن هویـة الدولـة . ثابت، وغیر متغیر ومحدد ومعروف سلفًا لهویتها

وتحدیدها لماهیة نفسها متغیرة، وتعتمـد علـى األطـر التاریخیـة والثقافیـة واالجتماعیـة، لـذا، 

فهــي . ات محــوري لفهــم السیاســة العالمیــة، إذ تقــوم الهویــات بوظــائف عــدةفــإن فهــم الهویــ

ــــاآلخرین فـــــك بـ فالهویـــــات تـــــؤثر فـــــي المصـــــالح . ُتعِلمـــــك واآلخـــــرین عـــــن مـــــن أنـــــت، وتُعرِّ

ــس إفضــــلیاتها وأفعالهــــا القادمــــة وتفهــــم الدولــــة . واألفضــــلیات، حیــــث إن هویــــة الدولــــة تعكــ

م، بینما تقوم فـي الوقـت نفسـه بإعـادة إنتـاج اآلخرین بناًء على الهویات التي تضفیها علیه
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ومنتج الهویة ال یتحكم فیمـا تعنیـه هـذه ). ٢٤(هویتها من خالل التعامل االجتماعي الیومي

  .الهویة لآلخرین، وٕانما یحدد ذلك هیكل التفاعل الجماعي

ولتوضــیح أهمیــة دور الهویــة فــي السیاســة العالمیــة، یتنــاول وینــدت بالتحلیــل أربعــة أنــواع 

  : وهي: من الهویات

  ). Corporate(الهویة الذاتیة أو التنظیمیة ) أ(

  ). Type(هویة النوع ) ب(

  ). Role(هویة الدور ) ج(

  ). Collective(الهویة الجماعیة ) د(

  ).٢٥(وسنتناول كًال من هذه الهویات بشيء من التفصیل

  :الهویة الذاتیة –أ 

المنظمــات تؤســس عبــر التنظــیم الــذاتي والهیاكــل إن الهویــة الذاتیــة أو التنظیمیــة فــي حالــة 

فالــدول . ، وهــي التــي تجعــل الهویــة متمیــزة)homeostatic(ذات النزعــة الداخلیــة للتــوازن 

وللفاعـل هویـة واحـدة . لها بعض السمات المهمة والمحددة المتعلقـة بهـذا النـوع مـن الهویـة

ـــة الهویـــة الذاتیـــة مثـــل جســـم اإلنســـان للبشـــر ولهـــذه الهویـــة دائمـــًا أســـاس مـــادي . فـــي حال

ولكـــن مـــا یمیـــز الهویـــة الذاتیـــة أو التنظیمیـــة عـــن الهویـــات . واألرض بالنســـبة إلـــى الـــدول

فالبشــر أجســام . المادیــة األخــرى، مثــل الســیارات أو الــدراجات، هــو أن لهــا شــعورًا وذاكــرة

 بیولوجیـــة، لكـــن مـــن غیـــر الشـــعور والـــذاكرة واإلحســـاس باألنـــا ال یمكـــن أن یكونـــوا وكـــالء

)Agents ( ًـــاریخ . وربمـــا لیســـوا بشـــرا ـــم یكـــن ألفرادهـــا ت ـــدول ال تعتبـــر دوًال إذا ل وكـــذلك ال

إن الدولــة هــي . Corporate Actorسـردي مشــترك ألنفســهم، باعتبــارهم فـاعًال تنظیمیــًا 

مجموعــة مــن الــذوات التــي لهــا القــدرة علــى اإلدراك علــى المســتوى الجمعــي، وتعــد الهویــة 

  .الهویات األخرى الذاتیة مجاًال لتفاعل

  :هویة النوع –ب 

ـــــذین یشـــــتركون  ـــــى الصـــــنف االجتمـــــاعي أو األشـــــخاص ال ــــیر إل ـــــون أنهـــــم  –وتشـ أو یظن

ـــتركون  ـــر أو خصـــــائص الســـــلوك أو القـــــیم أو  -یشــ فـــــي ســـــمات وخصـــــائص فـــــي المظهــ
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ونجــد أمثلــة لهــذه . الــخ...أو المعرفــة أو الخبــرة أو التــاریخ المشــترك) مثــل اللغــة(المهــارات 

الــذین یتحــدثون لغــة واحــدة أو ولــدوا فــي منطقــة واحــدة، أو ینتمــون إلــى حــزب  الهویــة فــي

سیاســـي واحـــد، ویمكـــن أن یكـــون للفاعـــل أكثـــر مـــن هویـــة نـــوع فـــي وقـــت واحـــد، وینطبـــق 

وصــف هویــة النــوع فقــط فــي الحــاالت التــي یكــون لمضــمونها معنــًى اجتماعیــًا، وهــي بهــذا 

أنـواع "ن الهویة على الدول، فإنه ینطبق علـى وٕاذا طبقنا هذا النوع م. الفهم لها بعد ثقافي

  .، مثل الدول الرأسمالیة أو الفاشیة أو الملكیة"أشكال الدول"، أو "النظم

  :هویة الدور -ج

، لكنهـــا تعتمـــد فـــي )مثـــل هویـــة النـــوع(إن هویـــة الـــدور ال تعتمـــد علـــى خصـــائص أصـــیلة 

ا احتـــل مكانـــًا فـــي الهیكـــل فالطالـــب مـــثًال، ال یكـــون طالبـــًا إال إذ. تكوینهـــا علـــى اآلخـــرین

ویشـــیر وینــــدت إلــــى . االجتمـــاعي، واتبــــع ســـلوكًا وتقالیــــد محـــددة حیــــال الهویـــات األخــــرى

الكتابات التي تناولت دور الدول من قبل في العالقات الدولیة، حیث إنها أتـت فـي مجـال 

أن السیاســة الخارجیــة، لكنهــا لــم تركِّــز علــى الهیكــل االجتمــاعي، ویكمــن الســبب وراء ذلــك 

هذه الكتابـات تعتقـد أن الهیكـل االجتمـاعي للسیاسـة العالمیـة، إمـا غیـر محـدد، وٕامـا مـرن، 

وٕامـــا ضـــعیف، ویـــرى وینـــدت أن هنـــاك حاجـــة إلعطـــاء البعـــد االجتمـــاعي لهیكـــل السیاســـة 

  .العالمیة دورًا أكبر

  :الهویة الجماعیة -د

ا المنطقیـة، وهـو التعریـف تأخذ الهویـة الجماعیـة العالقـة بـین الـذات واآلخـرین إلـى نهایاتهـ

)Identification ( وهــو عملیــة إدراكیــة تــذوب فیهــا الفواصــل بــین الــذات واآلخــر، وفــي

بعــض الحــاالت تتجاوزهــا تمامــًا، وفیهــا تصــنف الــذات مثــل اآلخــر، ویكــون التعریــف فــي 

الغالـــب محـــددًا بقضـــیة واحـــدة، وال یكـــون شـــامًال، ولكنـــه دائمـــًا یعنـــي توســـیع حـــدود الـــذات 

وتبنــى الهویــة الجماعیــة علــى هویــة الــدور، ولكــن بینمــا تقــدم هویــة الــدور . ل اآلخــرلتشــم

لكــي تقــوم كــل مــن الــذات واآلخــر بلعــب أدوار مختلفــة، فــإن الهویــة الجماعیــة تســعى إلــى 

وفــي هــذا الصــدد فإننــا نجــد فــي مجــال السیاســة . دمــج الــذات مــع اآلخــر فــي هویــة واحــدة

هویـــة جماعیـــة للـــدول هـــو فكـــرة ســـاذجة إن لـــم تكـــن  العالمیـــة أن الواقعیـــة تـــرى أن وجـــود
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أمـا وینـدت، فإنـه یـرى أن . خطیرة، وذلـك ألن الـدول بطبیعتهـا ذات مصـلحة ذاتیـة خاصـة

فكـــرة الدولـــة كدولـــة ذات هویـــة ذاتیـــة أو هویـــة تنظیمیـــة تعتمـــد فـــي األســـاس علـــى الهویـــة 

  .الجماعیة لألفراد، فهي التي تعطیها الكیان والمعنى

ویجـري تفعیــل . ، یمكـن أن تأخـذ أشـكاًال عدیـدة)الذاتیـة(ایـات مـا عـدا األولـى كـل هـذه الهو 

أمـا كیـف ُیحـل . جزء أو واحدة مـن هـذه الهوایـات بنـاًء علـى الوضـع الـذي نجـد فیـه أنفسـنا

ــي یحملهــــا الفاعــــل، فإنــــه یعتمــــد علــــى ترتیــــب هــــذه الهویــــات  التعــــارض بــــین الهویــــات التــ

هویــــة (فــــداًء للــــوطن ) هویــــة ذاتیــــة(نســــان نفســــه ففــــي بعــــض األحیــــان یقــــدم اإل. وأهمیتهـــا

  .وهكذا) جماعیة

وذلـك ألن الهویـات . ویتضح من هذا العرض أن الهویات ال یمكن اختزالهـا فـي المصـالح

تشــیر إلــى مــن هــم الفــاعلین، فهــي تعــین النــوع االجتمــاعي والكیــان القــائم، أمــا المصــالح، 

الهویــات ســابقة للمصــالح، وذلــك ألن  إن. فإنهــا تشــیر إلــى رغبــة الفــاعلین ومــاذا یریــدون

غیـــر أن الهویـــات . الفاعــل ال یمكنـــه أن یحــدد مصـــلحته مـــن دون أن یعــرف مـــن هــو أوالً 

وحدها ال تفسِّر األفعال، وهـذا یعنـي أ،ن الهویـات مـن دون مصـالح تفتقـد الرغبـة الدافعـة، 

  .كما أن المصالح من دون هویات تفتقد الوجهة والطریق

دراســات تحلیــل تــأثیر هویــات بعــض الــدول علــى مصــالحها، وبالتــالي وتتنــاول عــدد مــن ال

حـول إمكـان ) ٢٦(فعلى سبیل المثال، هناك دراسة ریجي. تحدید أنماط المخرجات العالمیة

تغّیـــر النظـــام العـــالمي إذا مـــا انتصـــر فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة االتحـــاد الســــوفیتي أو 

عــن هویــة الوالیــات المتحــدة، ونتیجــة لــذلك ألمانیــا، حیــث یحمــل كــّل منهمــا هویــة مختلفــة 

كمـــا أن هنالـــك دراســـة . فـــإن ســـمات النظـــام العـــالمي كانـــت ســـتتغیر تبعـــًا لتغیـــر الهویـــات

حــول انتشــار القواعــد الثقافیــة المختلفــة بــین الــدول النامیــة التــي تختلــف فیمــا ) ٢٧(فینمــور

فضــیل سیاســات بینهــا بصــورة كبیــرة فــي الظــروف الخاصــة، لكنهــا مــع ذلــك تشــابهت فــي ت

  .وترتیبات مؤسسیة محددة

أما فیما یلي المصـالح، فإننـا نجـد أنـه بینمـا تشـترك كـلٌّ مـن الواقعیـة والبنائیـة فـي افتـراض 

أن المصــالح تشــیر إلــى وجــود خیــارات أمــام متخــذي القــرار، إال أن الواقعیــة تــرى أن هــذه 
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محـددة سـلفًا لكـل الـدول، إذ  المصالح محددة سلفًا لكل الدول، بینما ترى البنائیة أنها غیـر

ـــة الدولـــــة(تعتمـــــد علـــــى التفاعـــــل والممارســـــات االجتماعیـــــة لكـــــل دولـــــة  ویجعـــــل ). أو هویــ

المصالح متغیرها الـرئیس، فـإن البنائیـة تتنـاول بالتحلیـل لـیس فقـط ظهـور مصـالح بعینهـا، 

: أوالً : وافتــراض تغیــر المصــالح مــن قبــل البنائیــة یعنــي. بــل أیضــًا اختفــاء مصــالح أخــرى

أن هــذه الخیــارات تحــد : وثانیــاً . توســع مــدى الخیــارات أمــام الدولــة أكثــر ممــا تقــدم الواقعیــة

منهــا الهیاكــل االجتماعیــة التــي أنشــئت مــن قبــل كــّل مــن الــدول والهیاكــل عبــر الممارســات 

  ).٢٨(االجتماعیة

شــأ البنــاء االجتمــاعي لمفهــوم الفوضــى العالمیــة عنــد البنائیــة هــي هیكلیــة، وذلــك ألنهــا تن

نتیجــة للتــأثیر المتبــادل للفــاعلین الــذین یســتخدمون قواعــد معینــة، ویــدخلون فــي معــامالت 

وهذا یعني أن الفوضى لهـا معـاٍن مختلفـة نتیجـة تعـدد الفـاعلین الـذین ینطلقـون . اجتماعیة

فعلــى أحــد أطــراف النظــام . مــن الفهــم الجمــاعي لمجتمعــاتهم، ومــن معــامالتهم االجتماعیــة

للفوضــى، حیــث تنظــر كــل دولــة بصــورة ســلبیة إلــى أمــن ) التنافســي(م األمنــي هنــاك الفهــ

والعالقـة السـلبیة التـي تنشـأ . فكسـب دولـة مـا یعنـي خسـران الدولـة األخـرى. الدول األخـرى

فــي ظــل الفوضــى تكــّون نظــام الواقعیــة الــذي یرّكــز علــى القــوة بحســبانها مفتــاح السیاســة 

  ).٢٩(العالمیة

، حیـث ال تهـتم الـدول كثیـرًا بعالقاتهـا األمنیـة مـع )الفـردي(وفي الوسـط، نجـد نظـام األمـن 

وتقر هذه الممارسـة بـأن الـدول . وهذا هو موقف المدرسة اللیبرالیة الجدیدة. الدول األخرى

ـــى المكاســـب المطلقـــة التـــي قـــد تجنیهـــا مـــن العالقـــات مـــع  تهـــتم بأمنهـــا، ولكنهـــا ترّكـــز عل

یة التــي تقــیس مكاســب الدولــة مقارنــة مــع اآلخــرین، بــدًال مــن تركزهــا علــى المكاســب النســب

التنافســـي والفـــردي، همـــا شـــكالن مـــن فهـــم الفوضـــى : وهـــذان النظامـــان. مكاســـب اآلخـــرین

ــــى الــــذات"العالمیــــة، یرّكــــزان علــــى مفهــــوم  ــة هنــــا ال تهــــتم بــــالتعرف ". االعتمــــاد عل فالدولــ

ـــرى، لكنهـــــا تعتبـــــر تحقیـــــق األمـــــن مســـــؤولیتها الفر  دیـــــة اإلیجـــــابي علـــــى أمـــــن الـــــدول األخــ

وغیـاب التعـّرف المعرفـي اإلیجـابي الـذي یمكـن أن یكـون أسـاس النظـام األمنـي . والخاصة
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أدى إلــى أن تقــوم الدولــة فــي ظــل سیاســة الواقعیــة باســتغالل اآلخــرین واســتخدامهم لخدمــة 

  ).٣٠(مصالحها

أمــا فــي الطــرف اآلخــر مــن النظــام األمنــي، فتقــدم البنائیــة نفســها علــى أنهــا نظــام لألمــن 

حیــــث تقــــوم بــــالتعرف اإلیجــــابي علــــى اآلخــــرین، وحیــــث یعتبــــر تحقیــــق األمــــن " ونيالتعــــا"

وهــذا ال یعتبــر اعتمــادًا علــى الــذات الــذي تقــول بــه الواقعیــة، وذلــك ألن . مســؤولیة الجمیــع

ــــالي فــــإن  ــــي تبنــــى علیهــــا المصــــالح، هــــي المجموعــــة أو الجماعــــة، وبالت الــــذات هنــــا، الت

فإن مـدى التعـرف . وفي الجانب العملي". العالمیة المصالح"تكون هنا " المصالح القومیة"

ـــي"اإلیجـــابي یختلـــف داخـــل المجموعـــة مـــن الشـــكل المحـــدود  إلـــى الشـــكل " التنســـیق األمن

ـــى نمــــــو وتطــــــور الــــــذات " األمــــــن الجمــــــاعي"الواســــــع  ــي علـــ ویعتمــــــد شــــــكل النظــــــام األمنــــ

  ).٣١(الجماعیة

  :القصد الجماعي

. د نوعیة األفكار التـي یحملهـا متخـذو القـرارتختلف البنائیة مع مدارس المنفعة حول تحدی

فعلــى ســبیل المثــال، یعــرف كــل مــن كیــوهین وجولدســتاین، مــن اللیبرالیــة الجدیــدة، األفكــار 

وهـذا فـي نظـر البنائیـة یعنـي اختـزال مفهـوم ) ٣٢"(المعتقدات التي یحملها األفراد"على أنها 

ـــار الجمعیــــة المشــــتركة األفكــــار إلــــى تلــــك التــــي یحملهــــا األفــــراد، وال یوجــــد اهتمــــا م باألفكـ

Intersubjective فهــــذه األفكــــار فــــي رأیهــــم موجــــودة فــــي رؤوس . أو القصــــد الجمــــاعي

فمــثًال، مــا هــي الوحــدات المكونــة للنظــام العــالمي؟ وتــأتي ". نحــن نعتقــد"األفــراد فــي شــكل 

ـــالي هـــي الســـیادة، وهـــي موجـــودة فقـــط ضـــمن إطـــار مـــن الفهـــم : اإلجابـــة علـــى النحـــو الت

فهــــي فــــي ذلــــك مثلهــــا مثــــل المفــــاهیم . ك الــــذي یضــــفي علیهــــا الســــریان والشــــرعیةالمشــــتر 

الجماعیة األخرى، كالمال وحقوق الملكیة، یأتیها المعنـى وتعطـي مـدلوالت بنـاًء علـى فهـم 

  .األفراد الجماعي لها

. ویعتمد الفهم الجماعي علـى الممارسـة االجتماعیـة التـي یمكنهـا أن تعیـد إنتـاج هـذا الفهـم

قــوة : تــدخل الوالیــات المتحــدة فــي فیتنــام یــأتي متســقًا مــع هویــات متعــددة لهــا، فهــي فمــثالً 

ـــة وعــــدو وحلیـــــف  ــــم جــــرا...عظمــــى وٕامبریالیـ إن الفـــــاعلین اآلخــــرین الــــذین یراقبـــــون . وهل
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ممارسات الوالیات المتحدة لم یقوموا فقط باستنتاج هویتها من خالل ممارساتها فـي فیتنـام 

فوصــــف . دة إنتـــاج الفهــــم الجمـــاعي حـــول ماهیــــة هـــذه الهویـــةولكـــنهم أیضـــًا، قــــاموا بإعـــا

الوالیــات المتحــدة بأنهــا إمبریالیــة أعیــد إنتاجــه عبــر تــدخلها فــي فیتنــام، وبهــذه الطریقــة فــإن 

الممارسات االجتماعیة ال تعید فقـط إنتـاج الفـاعلین مـن خـالل هویـاتهم ولكنهـا أیضـًا تعیـد 

إن أهـم قـوة . ن خالل الممارسة االجتماعیةإنتاج هیكل اجتماعي قائم على فهم جماعي م

القــــدرة علــــى الــــتكهن بســــلوك (للممارســــة االجتماعیــــة هــــي قــــدرتها علــــى إنتــــاج التوقعــــات 

وتقــوم الممارســات االجتماعیــة بتقلیــل الغمــوض بــین . ، وبالتــالي تزیــد إنتــاج النظــام)الدولــة

ســتتبعها خطــوات ونتــائج الفــاعلین، وبالتــالي تزیــد الثقــة بــأن األفكــار التــي یقــوم بهــا فاعــل 

إن أهم ما یمیـز الممارسـة االجتماعیـة هـو عملیـة اإلشـارات . )٣٣(محددة من فاعلین آخرین

وتكــــرار هــــذه . واإلیحـــاءات والتفســــیر ورد الفعــــل التـــي تــــؤدي إلــــى إنشــــاء الفهـــم الجمــــاعي

العملیـــة سیفضـــي إلـــى قیـــام الهویـــات المســـتقرة، كمـــا یـــؤدي إلـــى توقـــع الســـلوك المســـتقبلي 

  .اعلینللف

ولتوضیح أن حالة الفوضى العالمیة والسعي إلى امتالك القوة من جانب الـدول، ال یتـأتى 

لنفتـــرض أن غربـــاء أتـــوا مـــن : مـــن دون الممارســـة االجتماعیـــة یقـــدم وینـــدت المثـــل التـــالي

خـــارج كوكبنـــا األرضـــي مـــن أجـــل االتصـــال بأهـــل األرض، فإننـــا ال نشـــعر مـــن أول وهلـــة 

ینة فضــاء واحــدة، وأعطــوا إیحــاء بــأنهم أتــوا مــن أجــل الســالم، فإننــا وٕاذا أتــوا بســف. بــالخطر

ـــوا مــــن . سنشــــعر باالطمئنــــان ــــم یتمكنـ ــــى لــــو ل ــــب ســــنبادلهم اإلیحــــاء نفســــه حت ــــي الغال وف

الســعي إلــى امــتالك القــوة بســبب  –وفــي هــذه الحــال فــإن االعتمــاد علــى الــنفس . )٣٤(فهمــه

الممارسـة االجتماعیـة، علـى رغـم  ال یوجـد، والسـبب فـي ذلـك، أن –التوجس من اآلخـرین 

ـــا، ولَّـــدت حالـــة مـــن التفـــاهم وٕامكـــان التعـــایش بســـالم، ولـــیس حـــال تنـــافس  محـــدودیتها هن

  .وصراع

  :القواعد المؤسسة

یفــّرق تیــار البنــاء االجتمــاعي بــین القواعــد المؤسســة للعالقــات الدولیــة، والقواعــد المنظمــة 

ى مهتمة بتفسیر أصل األشـیاء، بینمـا ترّكـز فاألول. لها، ویعتبر هذا الفصل مهمًا وجوهریاً 
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ویـرى تیـار ). الدول، والنظم، والمؤسسات(الثانیة على توضیح العالقات بین هذه األشیاء 

ال یوجـــد لـــدیهما أي ) اللیبرالیـــة والواقعیـــة الجدیـــدتین(البنائیـــة أن مـــدارس المنفعـــة الجدیـــدة 

اعلین موجـودین أصـًال، وكـذلك فعـالم هـذه المـدارس مكـون مـن فـ. مفهوم للقواعد المؤسسـة

الـــدول، . لـــذا، فهـــي ال تتعـــرض لتفســـیر أصـــل وجـــود مكونـــات العالقـــات الدولیـــة. ســـلوكهم

ونظم الدول، النظام العالمي، أو كل أشكال المؤسسات التي تستخدمها الـدول، ابتـداًء مـن 

ض هـذه فكل هذه األشیاء تفتـر . مفهوم المعاهدات والتعاقدات أو المبادئ متعددة األطراف

ـــى القواعـــد . المـــدارس وجودهـــا أصـــالً  ویعتقـــد تیـــار البنائیـــة أن تركیزهـــا األول ینصـــب عل

: ویقــدم المثــال التــالي لتوضــیح الفــرق بــین القواعــد المؤسســة والقواعــد المنظمــة. المؤسســة

یمكننـا أن نتخیــل قیــادة ســیارة دون أن نكــون ملمـین بــالقوانین المنظمــة لحركــة الســیر، مثــل 

لكننــا ال . ریــق، أو حــد الســرعة األقصــى، أو الوقــوف عنــد اإلشــارة الحمــراءإلــى یمــین الط

یمكــن أن نتخیــل مــثًال لعبــة الشــطرنج دون القــوانین المرتبطــة بهــا والتــي تحــدد حركــة قطــع 

وفي حالـة الشـطرنج . )٣٥(فمن دون هذه القواعد یصبح الشطرنج غیر الشطرنج. الشطرنج

  .تظهر أهمیة القواعد المؤسسة

ع البنــائیون حتــى اآلن تحلیــل قواعــد مؤسســة كثیــرة، لكــن الظــاهرة محــل اهتمــامهم لـم یســتط

وتــــأتي الســــیادة كإحــــدى القواعــــد المؤسســــة التــــي حظیــــت باهتمــــام كبیــــر، حیــــث . الــــرئیس

فنظــام الــدول الحــدیث فــي رأي البنائیــة لــم یتحقــق إال مــن . )٣٦(تناولتهــا عــدد مــن الدراســات

فالســیادة ســمة أصــیلة مالزمــة إلــى أیــة . ادة المتبادلــةالســی: خــالل إدراك القاعــدة المؤسســة

لكـن هـذه السـمة ال تصـبح حقـًا إال عنـدما تسـلم . دولة حتـى إذا لـم توجـد هنـاك دول أخـرى

ـــى الفـــاعلین وتمـــنح لهـــم . بهـــا الـــدول األخـــرى فـــالحقوق هـــي قـــدرات اجتماعیـــة تضـــفي عل

ن حتــى الــدول الضــعیفة لكــ. قــدراتها المادیــة فــي الــدفاع عــن ســیادتها ضــد تغــّول اآلخــرین

وهنـا نجـد أن السـیادة ) ٣٧(تستطیع أن تتمتع بـالحق نفسـه إذا اعتـرف اآلخـرون بسـیادتها 

أصبحت قاعدة مؤسسـة جـاءت نتیجـة لممارسـة اجتماعیـة، وأدت إلـى تحدیـد سـلوك الـدول 

  .في هذا المجال

  :التغییر في السیاسة العالمیة
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ویكمــن الســبب . ر مــدخل البنــاء االجتمــاعيســاهم انتهــاء الحــرب البــاردة فــي بــروز وانتشــا

ــدیًا كبیـــرًا لمـــدارس المنفعـــة  وراء ذلـــك فـــي أن انهیـــار االتحـــاد الســـوفیتي الســـابق شـــّكل تحـ

وكانــت الواقعیــة تــراهن علــى أن التغییــر فــي السیاســة . الجدیــدة، خاصــة الواقعیــة الجدیــدة

وال ینبـع مـن الوحـدات  یـأتي مـن جـراء عوامـل نظامیـة هیكلیـة،) التحوالت الكبرى(العالمیة 

یــرون أن ) Gilpin(كمــا أن بعــض أنصــار الواقعیــة مثــل جلــبن . المكونــة للنظــام العــالمي

). Hegemonic War(التغییــر فــي السیاســة العالمیــة لــن یحــدث إال بعــد حــرب كبــرى 

ویعتبر أنصار مدخل البناء االجتماعي أنفسهم متقدمین على مدارس المنفعـة الجدیـدة فـي 

فبتركیــزهم علــى تحلیــل الهویــة یمكــنهم الــتكهن بإمكــان حــدوث التغییــر أم . هــذا الخصــوص

ففــي مجــال الهویــة هنــاك منافســة مســتمرة حــول الســیطرة علــى القــوة الكامنــة فــي إنتــاج . ال

وبمــا أنــه كــان هنــاك تبــاین فــي هــذا الشــأن، ســیكون . المعــاني فــي المجموعــة االجتماعیــة

د أن یقوم الفاعلون عبـر ممارسـاتهم بتغییـر القواعـد هناك إمكان للتغییر، ویأتي التغییر بع

وهــذا یحــدث عنــدما تتغیــر معتقــدات وهویــات الفــاعلین . والمثــل المؤسســة للسیاســة العالمیــة

أمــا إذا تحققــت القــدرة علــى إعــادة اإلنتــاج والــتحكم والحمایــة، فــإن التغییــر فــي . المحلیــین

  .)٣٨(السیاسة العالمیة صعب

  :أنواع البنائیة

أشــكال عــدة مــن البنائیــة فــي العالقــات الدولیــة تتفــاوت حســب درجــة االهتمــام التــي هنــاك 

ومـــن أشـــهر الـــذین بـــرزوا مـــن كتـــاب . یبـــدیها الدارســـون بطـــرح قضـــیة، ثـــم تركیـــزهم علیهـــا

ــة فــــي مجــــال العالقــــات الدولیــــة، وینــــدت  وكراتوشــــویل ) Onuf(وأنــــوف ) wendt(البنائیــ

)Kratochwil .(لـى أن الحقیقـة االجتماعیـة هـي نتـاج للفعـل ونجد أن ویندت قـد رّكـز ع

أمــا كراتوشــویل . االجتمــاعي، بینمــا اهــتم أنــوف بــأثر اللغــة، خصوصــًا األقــوال والعبــارات

كمـا یرّكـز . فإنه یقدم نقدًا لمنهجیة التیار الرئیس ویعتبرهـا محـددة بتركیزهـا علـى الوضـعیة

ویعتبــر . )٣٩(مثــل والقواعــد أیضــًا علــى اللغــة وفلســفتها، ویخلــص مــن ذلــك إلــى اهتمــام بال

، فـاألولى تخـتط )٤٠(ویندت نفسه مـن أنصـار البنائیـة المعتدلـة فـي مقابـل البنائیـة المتطرفـة
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ــــة،  ــــة االختزالی ـــردة وبــــین الفردی ــــة المجـ ــــة البحتــــة والمثالی ــطًا بــــین المادی ــــًا وســ لنفســــها طریق

  .جتماعیةكما أنها تستخدم المنهج العلمي في الدراسة اال. والجماعیة المتجاوزة

لكننــا بصــورة عامــة، نســتطیع أن نحــدد نــوعین مــن البنائیــة همــا البنائیــة الناعمــة، والبنائیــة 

وتضــم البنائیــة ). Hopf(الغلیظــة، أو البنائیــة العامــة والبنائیــة النقدیــة كمــا یقتــرح هویــف 

 ویقبلـون أن مصــالح الفـاعلین لیســت. الناعمـة كـل الــذین یهتمـون بالثقافــة والهویـة والقواعــد

أمــا البنائیـــة الغلیظــة، فهـــي تشــمل كـــل . ثابتــة، بــل متغیـــرة وتنشــأ مـــن اإلطــار االجتمـــاعي

الـــذین یـــرون أن المؤسســـات والهیاكـــل االجتماعیـــة مـــا هـــي إال بنـــاء صـــنعه اإلنســـان، وأن 

  .النظام العالمي والدولة ما هما إال ممارسات أنشئت بصورة قیمیة

لنقدیـــة فـــي ســـعیهما إلـــى كشـــف وتوضـــیح أن وتشـــترك كـــل مـــن البنائیـــة العامـــة والبنائیـــة ا

الممارسات والهویات التي یعتقد البشر أنها طبیعیة ومسلم بها، هي في حقیقة أمرهـا نتـاج 

ـــة اإلنســـانیة والتكـــوین االجتمـــاعي كمـــا یشـــتركان فـــي أن الفهـــم الجمعـــي المشـــترك . للوكال

)Intersubjective (القوة والمعرفـة وقـوة  ویقبالن الربط بین. مهم لفهم العالم االجتماعي

وأخیــرًا، یشـــتركان فــي رؤیتهمـــا لقــدرة كـــّل مـــن . الممارســة فـــي قــدرتها علـــى إنتــاج المعـــاني

ویختلفــان فـــي عـــدد مـــن . الفــاعلین والهیاكـــل فـــي التـــأثیر المتبــادل بتشـــكیل الطـــرف اآلخـــر

ث القضــایا، ففــي الجانــب المنهجــي واإلبســتمولوجي تبــدو البنائیــة العامــة أكثــر تقلیدیــة، حیــ

تلتـــزم منهجیـــة التیـــار الـــرئیس نفســـه فـــي العالقـــات الدولیـــة، بینمـــا تـــرفض النقدیـــة المـــنهج 

إذ . وهناك اختالف حول الهویـة. الوضعي السائد في التیار الرئیس، وتوجه له نقدًا الذعاً 

ــن األوضـــاع التـــي یمكـــن أن تفـــرز هویـــة  تـــرى البنائیـــة العامـــة إمكـــان تحدیـــد مجموعـــة مـ

. رض وجــود حــد أدنــى مــن األســس التــي یمكــن أن تهــدینا فــي التحلیــلبعینهــا، أي أنهــا تفتــ

أما البنائیة النقدیة فإنها ترفض وجـود ذلـك الحـد األدنـى، ألن ذلـك سـیمنع البنائیـة مـن نقـد 

ـــة. ذاتهـــا فبینمـــا تســـعى العامـــة إلـــى . ویـــنعكس هـــذا االخـــتالف فـــي فهـــم كـــّل منهمـــا للهوی

إعــادة اإلنتــاج االجتماعیــة ثــم تقــدیم رؤیــة اكتشــاف الهویــة، ومــا یــرتبط بهــا مــن ممارســات 

وٕانمــا ترمــي . حــول أثــر هــذه الهویــات علــى األفعــال، نجــد أن النقدیــة ال تهــتم بــأثر الهویــة

إلــى توضــیح كیــف یتكــون فهــم البشــر لهــا، أو بمعنــى آخــر، تســعى إلــى كشــف القنــاع عــن 
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خاص بـالتغییر، وٕامكـان وبهذا تكون النقدیة لها اهتمام . المتعلقة بتكوین الهویة" األكذوبة"

وللنقدیـــة اهتمـــام خـــاص بـــالقوة التـــي یرونهـــا تمـــارس فـــي كـــل تبـــادل اجتمـــاعي، . ترســـیخه

لـــذا فـــإن الهویـــة مرتبطـــة بدرجـــة أساســـیة . وهنـــاك فاعـــل مهـــیمن فـــي كـــل هـــذه التفـــاعالت

أمــا العامــة فإنهــا تظــل حیادیــة تجــاه . بــالقوة، وهــي تســعى إلــى كشــف عالقــات القــوة هــذه

ویتضـح مـن هـذه االختالفـات أن البنائیـة النقدیـة تقـع ضـمن مـداخل مــا  )٤١( عالقـات القـوة

أمـــا البنائیـــة العامـــة فإنهـــا اتخـــذت لنفســـها موقعـــا وســـطا بـــین التیـــار الـــرئیس . بعـــد الحداثـــة

  .)٤٢(للعالقات الدولیة وتیار ما بعد الحداثة

  :اآلثار العملیة للبنائیة في السیاسة العالمیة

ش الفلســــفي والسوســــیولوجي والمنهجــــي فــــي ســــلوك الــــدول ورســــم مــــا هــــي آثــــار هــــذا النقــــا

  السیاسات واتخاذ المواقف؟

لنبدأ بالمثل والثقافة والهویات ونتناول أثرها، على سـبیل المثـال، فـي سیاسـات األمـن : أوالً 

ـــنعكس علـــى مكونـــات بیئـــة  ـــأثیر الثقـــافي والمؤسســـي ی ـــة أن الت القـــومي، حیـــث تـــرى البنائی

وبـالنظر إلـى المصـالح . ثل بتشكیل مصالح األمن القومي أو سیاسـاتهالدول، هنا تقوم الم

أو ) Transaction Costs(الثابتــة، فــإن المؤسســات تغیــر مــن قیمــة تكلفــة المعــامالت 

أمــا عنــد مــدارس . )٤٣(المعلومــات المطلوبــة لسیاســة محــددة، أو قــد تغیــر المصــالح نفســها 

ــــــ ــــد العقالن ــــــى البعــ ــــوم عل ــ ــــــة المنفعــــــة الجدیــــــدة التــــــي تق ــــــل مدرســــــة األنســــــاق العالمی ي مث

)International Regimes( فـإن المثـل تحـد مـن سـلوك الـدول، وهـي متغیـرات تفسـیر ،

وٕاذا قارنــا بــین فعالیــة . وســیطة بــین قاعــدة توزیــع القــوة مــن جهــة، والنتــائج مــن جهــة أخــرى

یبرالیـة، مثـل التیارین في تحلیل أثر المثل في السیاسة العالمیة، فإننا نجد أنه في النظم الل

الوالیـــــات المتحـــــدة، حیـــــث یكـــــون لمتخـــــذي القـــــرار اســـــتقاللیة محـــــدودة عـــــن المجموعـــــات 

االجتماعیـــة، فـــإن المنطـــق العقالنـــي أفضـــل فـــي التفســـیر، أمـــا فـــي الـــدول ذات االســـتقالل 

األكبر من المجتمع مثل االتحـاد السـوفیتي السـابق، فـإن منطـق البنائیـة أفضـل فـي تفسـیر 

  . )٤٤(أثر المثل
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. یذكر البنائیون كیف أن الدول تقتبس معاییر ونماذج من منظمات دولیة أو دول أخـرىو 

فــي عولمــة ) Ilo(وخیـر مثــال علـى ذلــك، الـدور الكبیــر الـذي لعبتــه منظمـة العمــل الدولیـة 

  .معاییر دولة الرفاهیة في بعض نواحیها وممارساتها

ـــــاً  ــــدة المؤسســـــــــی: ثانیــــ ـــة علـــــــــى اللیبرالیـــــــــة الجدیـــــ  Neo-Liberalة تتمیـــــــــز البنائیــــــ

Institutionalism  مــا بعـــد "التــي یعتبــر مــن أكبـــر أنصــارها كیــوهین خاصــة فـــي كتابــه

علـــى عـــدم اقتصـــارها فـــي التحلیـــل علـــى سیاســـات  )٤٥()After Hegemony" (الهیمنـــة

ونجــد أن تحلیــل الهویــات وأثــر . وســلوك الــدول الصــناعیة الكبــرى، وتهمــیش الــدول النامیــة

المشــترك فــي مصــالح وأفضــلیات الــدول ال تتطلــب بالضــرورة حــد  الثقافــة والفهــم الجمــاعي

أدنــى مــن التنمیــة، أو تــوفر قــدر مــن التجــانس االقتصــادي، وظهــر العدیــد مــن الدراســات 

التــي تحلــل سیاســات الــدول التــي ال تنتمــي إلــى الــدول الصــناعیة الكبــرى مــن وجهــة نظــر 

  .البنائیة بما فیها الدول النامیة

ة أن الــدول ال تتحــالف لمواجهــة مجــردة، إنمــا ضــد نــوع معــین مــن القــوة، تــرى البنائیــ: ثالثــاً 

وتعتقــد البنائیــة أن مــا یــنقص الواقعیــة هــو وجــود نظریــة إلدراك . وهــي بــذلك تنتقــد الواقعیــة

التهدیـد، وهـو مـا یمكـن أن یفســر نمـط التحالفـات الـذي ظهــر بعـد الحـرب العالمیـة الثانیــة، 

یجب أن یقوم التوازن ضد الوالیات المتحدة ولـیس االتحـاد فانطالقًا من نظریة توازن القوة 

الســـوفیتي، ولكـــن إدراك فرنســـا وبریطانیـــا وألمانیـــا لالتحـــاد الســـوفیتي قـــادهم إلـــى التحـــالف 

  .وتقدم البنائیة بذلك توازن التهدید. ضده

التــي تــنجم عــن الغمــوض ) Security Dilemma(فیمــا یتعلــق بمعضــلة األمــن : رابعــاً 

السیاســة الدولیــة بســبب أن الدولــة یفتــرض أنهــا ال تعــرف بدرجــة كافیــة نوایــا المفتــرض فــي 

ـــل كمتغیـــــر ولـــــیس كثابـــــت ـــة أن الغمـــــوض ینبغـــــي أن یعامــ ـــرى البنائیــ . الـــــدول األخـــــرى، تــ

  .)٤٦(فالهویات تحدد المعاني، وبالتالي تقلل الغموض

. بــین الــدول إن أحــد أهــم اآلثــار المترتبــة علــى التركیــز علــى الهویــة هــو التبــاین: خامســاً 

فوجود الدول یعني في الحقیقة وجود فاعلین متعددین فـي السیاسـة العالمیـة، وهـي تتعامـل 

وهـــذا . وتتصـــرف بـــدرجات مختلفـــة بعضـــها مـــع بعـــض، وذلـــك بنـــاًء علـــى هویـــة كـــل دولـــة
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التبــاین فــي ســلوك الــدول ســیتجاوز بنــا التقســیم الثنــائي الســائد فــي أدبیــات التیــار الــرئیس 

ـــــات الدول ـــةللعالقــ ــــرى  -دول دیموقراطیـــــــة : یــــ ـــر دیموقراطیـــــــة، دول كبـــ ودول  -ودول غیــــ

  .)٤٧(الخ...وجنوب  –صغرى، شمال 

ـــة الدولــــة فـــي السیاســــة : سادســـاً  عـــودة الثقافــــة والسیاســـة المحلیــــة للعالقـــات الدولیــــة، فهوی

ولــذا فــإن . العالمیــة، هــي جزئیــًا، نتــاج للممارســات االجتماعیــة التــي تشــّكل الهویــة محلیــاً 

  .الهویة المحلیة لها أثر مباشر في مصالح الدولة وأفعالها الخارجیة سیاسة

االهتمــام بالمثــل ســیمكن مــن فهــم مصــالح الفــاعلین، وذلــك ألنهــا توضــح الطریقــة : ســابعاً 

فالمثــل العالمیـة تهیــئ . التـي مــن خاللهـا یــربط الفـاعلون أفضــلیاتهم مـع خیــاراتهم السیاسـیة

كما أنهـا توضـح . تساعد في تحدید الخیارات المتاحةاألوضاع التخاذ قرارات، وهي بذلك 

الحــدود بــین مناقشــات ومــداوالت السیاســة الخارجیــة مــن جهــة، وتنفیــذ تلــك السیاســات مــن 

ونجـــد فــــي عـــدد مـــن الحـــاالت أن متخــــذي القـــرار یعتقـــدون أنهـــم محكومــــون . جهـــة ثانیـــة

یمها أسسـًا للتقـویم، وبتقـد. بمبادئ ومثل وقواعد تشـجع أو تمنـع أنواعـًا محـددة مـن السـلوك

فإن القیم األخالقیة والمثل تسهم في وضـع معیـار أخالقـي للحكـم علـى السیاسـة الخارجیـة 

ـــدول ـــى هـــذا البعـــد، خصوصـــًا أن موضـــوعات قیمیـــة مثـــل . لل ـــدو الحاجـــة ضـــروریة إل وتب

العدالــة والحقــوق لــم تكــن مطروحــة بشــكل واســع، حتــى وقــت قریــب فــي نظریــات العالقــات 

  .)٤٨(الدولیة

  :لبنائیة والشرق األوسطا

ظهرت عدد من الدراسات التي اقتبست البناء االجتماعي لتحلیل عالقات الشـرق األوسـط 

ومـن الكتّـاب الـذین بـرزوا فـي هـذا المجـال، مایكـل بارنیـت، . خصوصًا دور الهویة والمثـل

أن وقبـل . الذي ألف عددًا من الدراسات حول الشرق األوسط استخدم فیها المنهج البنـائي

. نســتعرض نمــاذج لكتابـــات بارنیــت، فإننـــا ســنتناول أوًال بعـــض الدراســات التـــي مهــدت لـــه

یقــول . )٤٩(وأولــى هــذه الدراســات كتــاب ســتیفن والــت حــول التحالفــات فــي الشــرق األوســط

فوجــــود القــــوة . إن نظریــــة تــــوازن القــــوى التقلیدیــــة ال تقــــدم تفســــیرًا مقنعــــًا للتحالفــــات: والــــت

ویــرى . بــررًا كافیـًا للتــوازن ضــده، والبــد مـن إضــافة اإلدراك بالتهدیــدالمجـردة وحــدها لــیس م
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أن التحالفــات فــي العالقــات البینیــة العربیــة ال تشــبه نظــام التحالفــات القــائم علــى النمــوذج 

وعلـى الــرغم مـن أن والــت ینطلـق فـي تحلیلــه مـن افتراضــات المدرسـة الواقعیــة، . العسـكري

فـي العـالم العربـي هـو اسـتغالل الصـورة العامـة للـنفس فإنه یقر أن أحد أهم مصـادر القـوة 

وأن . والخصم وتطویعها فـي أذهـان المـواطن العربـي، بمـا یخـدم مصـالح الطـرف المسـتغل

األنظمة العربیة تأخذ شرعیتها إذا نظر إلیهـا بحسـبانها تخـدم األهـداف العربیـة، وأنهـا تفقـد 

د اإلدراك والعوامـــل الذهنیـــة وبإضـــافة بعـــ. )٥٠(هـــذه الشـــرعیة إذا فهمـــت علـــى عكـــس ذلـــك

یكون والت قد مزج بین العوامل المادیة والعوامل القیمیـة فـي تبربـر قیـام التحالفـات، وبهـذا 

الطـــرح، نجـــده قـــد ابتعـــد قلـــیًال عـــن افتراضـــات المدرســـة الواقعیـــة القائمـــة علـــى االعتبـــارات 

  .المادیة فقط

أهمیــة األفكــار فــي تكــوین ونجــد أن بعــض المختصــین فــي الــوطن العربــي قــد أشــاروا إلــى 

ففــي دراســة حــول معضــلة األمــن . مفهــوم األمــن، وٕان كــانوا لــم یضــعوها فــي قالــب البنائیــة

، یــذكر علــي الــدین هــالل أننــا یجــب أن نفــرق بــین األبعــاد )٥١(والتنمیــة فــي الــوطن العربــي

العتـاد  الموضوعیة واألبعاد الذاتیة لألمن، فاألولى تشیر إلى الجوانب المادیة لألمن، مثـل

فوجود ترسـانة . العسكري، وعدد أفراد القوات المسلحة، بینما تعكس الثانیة الشعور باألمن

ـــن، أو توقــــع هجــــوم  ـــعور بعــــدم األمـ مــــن المعــــدات العســــكریة ال یكفــــي وحــــده إلعطــــاء شـ

عــدواني، ویكمــن الســبب فــي ذلــك أن الشــعور بــاألمن هــو حالــة ذهنیــة موجــودة فــي عقــل 

  .اإلنسان

ففـي واحـدة مـن دراسـاته . نمـاذج لدراسـات بارنیـت حـول الشـرق األوسـط وسنستعرض أدناه

ویـرى بارنیـت فـي هـذه الدراسـة أن . )٥٢(یتناول دور الهویـة والتحالفـات فـي الشـرق األوسـط

تنــاول الهویــة  بالتحلیــل یقــدم  فهمــًا وتفســیرًا لألحــداث فــي الشــرق األوســط بصــورة أفضــل 

ویشـیر إلـى . ة والتهدید كمـا تفعـل المدرسـة الواقعیـةمما یقدمه تحلیل یستخدم اعتبارات القو 

أن هناك ارتباطًا وثیقًا بین الهویة والسلوك االستراتیجي في الشرق األوسـط، ولتحلیـل هـذه 

: العالقــة قــام بدراســة أثــر الهویــة فــي التحالفــات فــي الشــرق األوســط، مرّكــزًا علــى حــالتین

منطقـــة العربیـــة، وكیـــف شـــكلت القومیـــة األولـــى الســـنوات األولـــى لنشـــأة نظـــام الـــدول فـــي ال
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العربیــة دلـــیًال لتلــك الـــدول لتحدیـــد مــع مـــن تـــرتبط؟ ومــا هـــو الخطـــر الــذي یواججهـــا؟ هـــذه 

الهویة المشتركة والتهدید الواحـد أدى إلـى قیـام نـوع مـن الترتیبـات القیمیـة والمؤسسـیة التـي 

ها المشــترك بأنهــا دول تحكــم عالقــة الــدول العربیــة األمنیــة فیمــا بینهــا والنابعــة مــن إحساســ

م قد أثار هذه القضـایا، وعكـس ١٩٥٥ویرى بارنیت أن حلف بغداد الذي قام عام . عربیة

أثـــر الهویـــة فـــي المنطقـــة، وذلـــك أبعـــد مـــا یكـــون عـــن الفوضـــى التـــي تقـــول بهـــا المدرســـة 

 أما الحالة الثانیة التي تناولهـا، فهـي قیـام مجلـس التعـاون الخلیجـي، وفیهـا تنـاول. الواقعیة

  .كیف أثرت الهویة في الخلیج في بناء التهدید، وتحدید من هو الشریك المفضل

ویعتقد أن أي زعیم عربي یرفع شعار الوحـدة العربیـة فإنـه یمثـل تحـدیًا مزدوجـًا للحكومـات 

فهــو أوًال یتحــداهم بــالنظر إلیــه علــى أنــه یعمــل مــن أجــل ربــط المجموعــة . العربیــة األخــرى

وبتــذكیرهم بــأن ســلطتهم وشــرعیتهم ال تعتمــد . الي توحیــدها سیاســیاً العربیــة السیاســیة، وبالتــ

وعلیـه فـإن واجـبهم . على الكیانات الوطنیة القائمة، وٕانما تنطلق من األمة العربیـة الواحـدة

ویــرى بارنیــت أن تجربــة الوحــدة . یتمثــل فــي نقــض ســیادتهم الحالیــة وتقویــة الوحــدة العربیــة

هـددت فـي بعـض أبعادهـا المنطقـة وال ینطلـق هـذا م قد ١٩٥٨بین مصر وسوریا في عام 

التهدیـــد مـــن القـــوة العســـكریة لـــدولتي الوحـــدة، وٕانمـــا مـــن تحقیقهـــا للتعهـــد بالوحـــدة العربیـــة، 

إن القــادة العــرب قــد یفقــدون : وثانیــاً . وتحــدیها للــدول العربیــة األخــرى للقیــام بالشــيء نفســه

داخلیًا وٕاقلیمیًا إذا نظرنـا إلـیهم بحسـبانهم قدرًا كبیرًا من الشرعیة وبالتالي تتضاءل مكانتهم 

  .)٥٣(ال یخدمون أهداف األمة العربیة ومصالحها

 ١٩٩٠، یـــرى بارنیـــت أن الســـبب وراء فشـــل ردع العـــراق فـــي عـــام )٥٤(وفـــي دراســـة ثانیـــة

ولــیس باعتبارهــا " عربیــة"یكمــن فــي أن العــراق كــان ینظــر إلــى الســعودیة باعتبارهــا دولــة 

ولـو نظــر . ذا، فإنهـا لــن تسـمح بوجــود قـوات أمریكیــة فـي أرض عربیــةلــ" ذات سـیادة"دولـة 

كمــا تفعــل المدرســة الواقعیــة، فإنــه كــان " ذات ســیادة"العــراق إلــى الســعودیة بحســبانها دولــة 

وبهــذا . لكــن هــذا لــم یحــدث. ســیتوقع أن تقــوم بالتحــالف ضــده حتــى یتحقــق تــوازن القــوى

ة فـــي تحلیـــل سیاســـات منطقـــة الشـــرق الطـــرح، یـــود بارنیـــت أن یعكـــس مـــدى أهمیـــة الهویـــ

  .األوسط، وأنها تقدم تحلیًال أفضل من المدرسة الواقعیة



 26

كمـا أن بارنیــت فـي دراســة ثالثـة تنــاول موضـوع الســیادة والقومیـة العربیــة والنظـام اإلقلیمــي 

یـــرى االتجـــاه األول أن : فـــي المنطقـــة العربیـــة، حیـــث مّیـــز بـــین اتجـــاهین للقومیـــة العربیـــة

ویعمــل هــذا االتجــاه . العربیــة تنبــع مــن األمــة العربیــة ولیســت مــن المــواطنین ســلطة الدولــة

علـــى حـــث الـــدول العربیـــة علـــى توثیـــق الـــروابط االقتصـــادیة واالجتماعیـــة واألمنیـــة لتقویـــة 

كمــا أنــه یــرفض الحــدود السیاســیة ویطالــب بإلغائهــا مــن أجــل . الجماعــة السیاســیة العربیــة

اه الثاني فهو یفسـر القومیـة العربیـة، باعتبارهـا متسـقة مـع أما االتج. تحقیق الوحدة العربیة

ویعتقـد بارنیـت أن بـروز النظـام اإلقلیمـي . واقع تقسیم العـالم العربـي وارتبـاط ذلـك بالسـیادة

فقـــد . فـــي العـــالم العربـــي جـــاء نتیجـــة لرســـوخ ســـیادة الدولـــة، وتغیـــر معنـــى القومیـــة العربیـــة

الدولة واألمة إلى التعـایش المسـتمر بـین سـیادة  تحول نظام الدول العربیة من مواجهة بین

كمــا نشــأت توقعــات مســتقرة نســبیًا ومثــل مشــتركة تحكــم العالقــات . الدولــة والقومیــة العربیــة

  .)٥٥(البینیة العربیة

ویخلـــص بارنیـــت إلـــى أن الـــدول العربیـــة لیســـت دوًال ذات ســـیادة فقـــط، ولكنهـــا أیضـــًا دول 

وهــذا یعنــي وجــود هویــات اجتماعیــة مختلفــة تتضــمن . تســتمد شــرعیتها مــن األمــة العربیــة

وحدوث الصراعات البینیـة لـیس نتیجـة وحیـدة النعـدام . أنماطًا مختلفة من السلوك المتوقع

األمـــن النـــاجم عـــن الفوضـــى، ولكنـــه بســـبب قـــوى متجـــاوزة للقطریـــة، كمـــا أن حـــدود الـــدول 

وتتمثـل القـیم المادیـة . فكریـةالعربیة وبناء القیم المتحقـق والمتوقـع هـو نتیجـة لقـوى مادیـة و 

وقـــد . فـــي األخطـــار المحلیـــة والخارجیـــة، وفـــي انهیـــار اإلمبراطوریـــات والقـــوى االقتصـــادیة

غیـر أن قـوى األفكـار . غیرت هذه القیم المادیة مصـالح وحـوافز الـدول والفـاعلین اآلخـرین

لدولــة التــي تــنعكس فــي الهویــات الوطنیــة المتحولــة وفــي الفهــم الجمــاعي لــدور وأهــداف ا

ویــرى بارنیــت أن وجــود . العربیــة قــد أســهم بــدوره فــي تطــویر مثــل مشــتركة تحكــم العالقــات

یشـیر إلـى ) مثـل الجماعـات الدینیـة واإلثنیـة(قوى اجتماعیة تتحدى سیادة الدولة باسـتمرار 

أن قــادة الدولــة منهمكــون دومــًا فــي تحدیــد وتعیــین المحلــي مــن العــالمي، وأن إعــادة إنتــاج 

، ویتنـــاول أثـــر )٥٦(ملیـــة مســـتمرة ال تنقطـــع بالنســـبة إلـــى معظـــم القـــادة العـــربالهویـــة هـــو ع

  .الهویات في رسم تحدید وصیاغة السیاسة الخارجیة لبلدان الشرق األوسط
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  :شكالیات النظریة البنائیةإ

هناك عدد من اإلشكالیات النظریـة واالنتقـادات التـي وجهـت للبنائیـة، وسـنبدأ باإلشـكالیات 

الرغم من أن البنائیة قد وجهـت انتقـادات حـادة للمـدارس الهیكلیـة الختزالهـا  النظریة، فعلى

الــــدول، (الــــوكالء  -إال أنهــــا هــــي نفســــها جنحــــت نحــــو اختــــزال وحــــدة التحلیــــل . الــــوكالء

ونتیجـــة لـــذلك، أخفقـــت فـــي تحلیـــل ) المثـــل(الهیاكـــل  -لمصـــلحة األخـــرى) ومتخـــذو القـــرار

تتغیـــر المثـــل بمـــرور الوقـــت بتفاعلهـــا مـــع  كیـــف تكونـــت المثـــل فـــي المقـــام األول، وكیـــف

ویركــز هــذا العلــم بــدوره . وكــالء بعیــنهم وربمــا یعــود الســبب فــي تحلیلــه للعــالم االجتمــاعي

  .)٥٨(على فرع من نظریة المنظمات التي تتجاهل موضوع الوكالة

لم تستطع البنائیـة تقـدیم نظریـة تسـبیب أو تعلیـل؛ فالدراسـات التـي نشـرت فـي كتـاب : ثانیاً 

علـى سـبیل المثـال لـم  The Culture of National Security" ثقافـة األمـن القـومي"

  .تتجاوز تحدید االرتباط بین الهویة والنتائج

ال یمكن لنظریة ثقافیة أن تكون بدیًال عن نظریة سیاسیة والبنائیـة حتـى اآلن مـدخل : ثالثاً 

وال ترّكــز علــى المخرجــات ولــیس نظریــة، وٕاذا كانــت نظریــة فإنهــا نظریــة تهــتم بالعملیــات 

  .)٥٩(لتحقیق هذا، فهي تحتاج إلى اقتباس نظریة سیاسیة 

وهناك انتقادات أخرى للبنائیة تتمثل في أنها تحتاج إلى إجراء دراسات فوق قومیـة، وذلـك 

ألن معظــم الدراســات الحالیــة إمــا دراســة حالــة، وٕامــا تركــز علــى قضــیة محــددة باإلضــافة 

كیفیة بناء القضایا السـیئة، ولـیس تنـاول القضـایا الحسـنة فقـط،  إلى ذلك تحتاج إلى تناول

مثـل محاربـة األسـلحة البیولوجیــة والنوویـة، أو االهتمـام بحقــوق اإلنسـان، ومحاربـة الفصــل 
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  لطةلدولة اإلسالمیة وتوظیف السا

  سودانيالنموذج ال فيدلیة المذهبیة والذرائعیة ج 

  *بروفیسور الهادى عبد الصمد

  :تمهید

لذین سالمیة على أرض المسلمین قمة أشواق اإلسالمیین اإیمثل قیام دولة 

 .عصرها الذهبى أیام الخالفة الراشدة فينتاج الدولة اإلسالمیة األولى إإلعادة یسعون 

ضمیر  في المركوزةذات الخصائص  ،دولة المذهبیةرون بالوظل الدعاة لهذه الغایة یبشِّ 

فاء اهللا على عباده من أنعم مسخرة لهم أبما  المسلم من عدل ومساواة وعمارة لألرض

َر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما{والداللة  النص يقطع يبأمر ربان ِفي اْألَْرِض َجِمیعًا  َوَسخَّ

ْنهُ    .١٣الجاثیة }مِّ

تطبق  )وامارات ممالك وسلطنات(برزت كیانات  سالميمتداد التاریخ اإلاوعلى 

 يولكن المثال النوران .صدقیة التطبیق ومداه فيعلى تفاوت  –بعضًا من المثل الدینیة 

 .يالتطبیق الواقع إلىمنه  يالحلم الزاه إلىفجر الرسالة الخاتمة ظل أقرب  في يلنبو ا

ات القرن یثینثال فيعندما استهل الدعاة  يواألمر كان میسرًا على الصعید النظر 

ممتزجة بقیم السماء على  ،تأخذ بخط الحداثة العصریة سالمیةإة تبشیرهم بدول يالماض

تحقق المقاصد الشرعیة المعلومة من الدین یقینًا بدولة  فرضیة أن المسلمین ملتزمون

  .بالضرورة

وبدأ  ،على الدعوات االستبشاریة قرن أكثر من نصف يولكن هذا الحلم قد تبدد بعد مض

 ،يالشرع يعن كونهم یستبشرون بقیام الكیان السلطو  بعض المسلمین یقنطون عوضاً 

  .المصطلح علیه بالدولة اإلسالمیة

ول من العقد األ فيعلى قصرها تتناول نموذجًا واحدًا رسمت معالمه هذه الورقة 

بدو مع فجر بدأت المالمح ت .السودان في )م٢٠٠٥-١٩٨٩(ات القرن العشرین یتسعین

العامة قدرات القائمین بالوالیة  فيرتیاب اأن تملك الناس  إلىوالعشرین  يالقرن الحاد

                                                 
  . جامعة أم درمان اإلسالمیة -عھد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي مالسابق لمدیر ال *
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الخاتم ومن خلفه  يأرسى قواعده النبالذي  ستمساك بعصم النظام األنموذجعلى اال

  .قبل نیف وأربعة عشر قرنًا من الزمان ،األربعة أصحابه

من  ةمنتقا )تولیفة(هو  سودانياإلنقاذ ال وأستدرك بالقول أن ما جاء به نظام

أن  ونحاول ،ثنایا هذه الورقة فيسنوردها التي  والشواهد يبالمعان !المذهبیة والذرائعیة

بؤرة  فيتفصیالت قد توقعنا  فيدون الولوج  يباستقراء الوضع اآلن إفادات إلىنصل 

 ،مضطرب يأمنو  يسیاس اخنم فيخاصة وأن الدولة السودانیة الیوم تعیش  ،التهلكة

مما  ،حاطة السوار بالمعصمإولكنه واقع ماثل یحیط بنا  ،الناس بحاجة لتحلیل عناصره

عن المذهبیة ( إلیهاأومأنا التي  نائیةت الثالدقیق لمظاهر ومآال يیجعل التناول العلم

  .)التقیة(ومن زاویة  مشوبة بالحذر الشدید )والذرائعیة

  النشأة والمذهبیة: ذ السودانیةدولة اإلنقا

تكونت التي  م١٩٨٩یونیو  فيثر حركة القوات المسلحة السودانیة إعلى 

ة باإلعالن رتجت الساحة الوطنیا ،خالل ستة عشر عاماً بموجبها السلطة الحاكمة 

ر بقوانین اإلسالم تبشِّ  أرجائها فيوبسطت شعارات  )دولة الشریعة(الجهیر عن 

األرض جمیعًا  فيستخالف للبشر ووجوبیة تسخیر ما واال ،على األرض) الحاكمیة هللا(

الملزمة والعدل بالقسط  فضول األغنیاء والشورى لزامیة الزكاة منإ بمقتضى أحكام المال و 

وقد  .یمان المسلم على مدى العصورإ فيذلك مما استقر  إلىوما  ،نیة الجهادیوع

أخذت هذه الثوابت بالقلوب وتمت صیاغتها تعبیرًا على األلسن والشفاه وعلى امتداد 

ل كل ذلك أدبیات حتى شكّ  يوامتزجت باألهازیج الفنیة واإلنشاد الحماس سودانيالشارع ال

  .همأخذت بمجامع األفئدة لدى عامة الناس وخاصت

 يات مذهبیالعقد األول من التسعین فيتشكلت بنیته الذي  يالنظام السیاس

ومؤدى كل ذلك  ،العقیدة ووحدة الفكر ووحدة المنهجوالمذهبیة تستوجب وحدة  .الطابع

 )والمنهجیات(هذه الوسائل  .العمل والسلوك فيعتصام بوسائل مستمدة تماسك األمة واال

قامة الوزن بالقسط بین الناس وسلوك والة األمر إ شرعیة و تطبیق القانون والحدود التشمل 

 القرآن(كون المرجعان األساسیان نزال قیم السماء على األرض حتى یإوكل ما من شأنه 
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والعالقات بین  يجتماعواال يل العمل العام والسلوك الفردحیة تشكِّ  اً نصوص )والسنة

 ستقامةاو  تستند كلیة على الدولةال التي  سالمیةهذا هو مضمون النظامیة اإل .الناس

یمان ثم حركة المجتمع األساس على اإل فيد النظامیة اإلسالمیة نوٕانما تست ،أغراضها

بالمرافق ولیس بالضرورة أن تقوم الدولة  .قامة مرافقه العامة لتطییب الحیاةإالمسلم ب

 –مسلمون بل یقوم بها ال )ذلك إلىوما  ،وخدمات میاه ،طرق ،وتعلیم ،صحة(العامة 

وهم  ذمة المسلمین واحدة یسعى بها أدناهم(من باب فروض الكفایة  - فرادى وزرافات

  ).ید على من سواهم

وكان ذلك  ،عهدها أول في )یتقدم الدولة المجتمع(مفهوم  اإلنقاذ وقد طرقت

وذلك ألن السلطة  ،السماء دون أن یحدد هدفها واتجاهها في تأطلق )قذیفة(بمثابة 

 لم یكن كافیاً  ،المدنیین ن بثلةثم التزیُّ للحكم أول العهد  يات الطابع العسكر الحاكمة ذ

وقد أتى  ،إلقناع أفراد المجتمع بضرورة قیامهم بالمرافق العامة تلقاء من عند أنفسهم

ه من خدمات مدوارتبطت حیاتهم بما تق ،السلطة يدمن الدهر رضعوا من ث م حینعلیه

  .مؤئالً  ذلك وال فيمرد  ال ،األمر كله للسلطة فإن ،تمویل المرافق فيوٕان أسهموا 

یمان بفكرة علیا موحدة بحیث تعتبر عقیدة شعبیة عامة لدى أفراد إالمذهبیة 

الروح الشعبیة اإلیجابیة ر للمذهبیة هو التضامن العام و شواإلنعكاس المبا ،الجمهور

ل المجتمع بأن یتشكّ  ،میاً المذهبیة مظهرًا اجتماعیًا نظا یعطيومن شأن ذلك أن  .الدافعة

 قتصادیةاأوضاعًا  :كله حولها يجتماعویقوم النسیج اال ،كله على أساس الفكرة العلیا

   .)١()سلطانیة(اجتماعیة و

عالم  فيفقد امتلك القلوب واألذهان  )Pragmatism(أما مفهوم الذرائعیة 

دون التقید  اعیةالذاتیة أو الجم ویتمحور حول تحقیق أكبر قدر من المصلحة ،الیوم

 في )فن الممكن(كلمات قالئل  في يه .جتماعیةا الصارم بمبدأ أو عقیدة دینیة أو

بعض األحیان تستبطن  فيولكنها  ،أو الدولة ظروف زمانیة ومكانیة محیطة باألفراد

  .)٢(وهنا مكمن الخطورة )فن الممكن(تناهض  تدفع بسلوكیاتمعاٍن 
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 ،ذ أن تستمسك بأهداب النظامیة المذهبیةسلطة اإلنقا طعتتسومنذ صباها لم 

مما أبرز  ذا ألوان طائفیة وقبلیة وجهویة متمیزة االجتماعيوعلى ذلك ظل النسیج 

أن یكون هناك  لیها من جوانب متعددة دونإللجمهور صورة زیتیة للسودان یمكن النظر 

نة م متبایعلى قی يینطو  سودانيال االجتماعيفالنظام  .)تذوقها(إجماع على فهمها و

یغدو من  وبطبیعة التركیبة المعقدة لهذا المجتمع ،العام االجتماعيتنعكس على السلوك 

ال یسمح  يم المذهباذلك ألن النظ ،نسیج واحد فيستحسان تجمیع خیوطه ضروب اال

فال  ،فقط دون غیرها يوه ،بل تكون المذهبیة فوق سائر القیم ،بتعدد القیم المتساویة فیه

وتنبثق منها سائر القیم والرؤى ومفردات  ،على ما عداها هبیة واحدة تعلومذ إالتكون 

  .يالمنهج الحیات

 اعامن فيووصل  ،سالمیةإلدولة ) ينظر (هكذا بدأ نظام اإلنقاذ یطرح نموذج 

 ،مذهبیة علیا هال تصبغ –وثقافیًا  ،سیاسیًا واجتماعیاً  – ينظام تعدد إلىنحن فیه الذي 

جتماعیة عوضًا عن التخطیط المتئد عراف القبلیة والتقالید االم باألعترف النظاابل 

م م ث١٩٩٨تور سد إلىوالناظر  .ر به فجر قدومهإلعادة صیاغة المجتمع وفق ما بشّ 

بمعنى اتخاذ  ،الظن بأن نظام اإلنقاذ قد غدا ذرائعیاً  ئیخط ال ينتقالم اال٢٠٠٥دستور 

عال التي  )المذهبیة(دونما قید من إلنفاذ سیاساته وخططه  )البراجماتیة(الوسائل 

قد  يمالعال ين المحددات المحلیة والحراك السیاسإ ،نعم. الصوت بالجهر بها أیام الصبا

رزت الصورة الزیتیة السیاسیة وب ).قبلة ال یرضاها(لزما النظام بالتوجه نحو أ

بید  .ن فواتلیس للنظام دونها م كحقیقة ماثلة )الالمذهبیة(جتماعیة بكل مكوناتها واال

السودان  في يلشمال السودان یرس يالمنصوص عنه كنظام قانون أن حكم الشریعة

على حكم الشریعة لكانت  سودانيولو اجتمع أهل الشمال ال ،دولة واحدة فينظامین 

 فيولكن نفوس أقوام داخل شرائح  يتؤطر التوجه الشعب التي يالمذهبیة اإلسالمیة ه

لى أن إفیغدو األمر مهتزًا  .ن نطق بعضهم بالشهادتینإ مذهبیة و هذا اإلقلیم ال تستیقن ال

  .اهللا أمرًا كان مفعوالً  يیقض

  المزاوجة بین األمن والتمكین :المذهبیة والحریة
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بسط الحریة بقدر معلوم من خالل األعوام الستة  في يلقد تفسح النظام الحال

 سقة مع مبشرات المذهبیةن متبید أن القبضة تلك لم تك ،وكان من قبل قابضاً  ،الماضیة

نفراج ثم بدأ اال ،قمقم فيفحبست الحریة الفردیة وحریة التنظیم  ،استهل بها عهده يالت

هو ضرورة التمكین  )تأجیل الحریة(وراء  ىیتبدالذي  والمسوغ .على سبیل التجزئة

مكین وابتغاء للت ،)عسكریاً (سیاسیًا بعد ثبوتها  هللنظام حتى ترسخ حتى ال تزل قدما

 حفظ النفس وحفظ العقل وهما يوه ،سیةمقاصد الشرع األساتغافل النظام عن بعض 

من  هما، لمجال للعقل للتفكیر والتبصرفساح اإ ألن عصمة النفس و  ركنا الحریة

على حریة اإلنسان احتباسهما یهدم المذهبیة القائمة  فإنولهذا  ،الضرورات الشرعیة

وحتى  ،دون سواههللا وحده  فالمسلم الحر هو عبدٌ  ،هستكراستعباد واالوتكریمه دون اال

أصقاع البالد  بعض فيحتراب محدود بعوامل اال مقدار الحریة فإننعیشها التي  اللحظة

هل نعتبر  :ویبقى السؤال ناهداً . تهاانتهاك كرامتها واستنزاف قدر ال يوالترصد الخارج

؟ وما هو المضمون األمن ین ضد؟ وهل التمكإلحداث التمكین) ذریعة(القید على الحریة 

 يأم هو أمن المواطن الساع ،؟هل هو أمن النظام من عدو متربص به ؟الحقیقى لألمن

ثین من یونیو فجر الثال )الثوار( وهل ما قام به ؟نفسه وماله وعرضه فيللطمأنینة 

شكلت محور نظریة اإلمام أبو الحسن التي  ستیالءمارة االإم هو من قبیل ١٩٨٩

 فيهاق النفوس ز إعن  يحكم أن أوضاع الفتنة والنأب )األحكام السلطانیة(ي ف، يدالماور 

 –وقوة الشوكة  العسكریة راوةستیالء على السلطة بقوة الهضطرابات تسوغان االعهود اال

ال تستقیم مع أصولیات المذهبیة  )فقه الواقع(وهذه المفردة من . )٣(ًا كان نوعهاأی

الماثل أقرب  يوالنموذج السودان .من الذرائعیة والبراجماتیة وٕانما وجه آخر ،اإلسالمیة

هذا المفهوم یقع ضمن اإلطار  )Auto - Limitation(مفهوم التحدید الذاتى  إلى

اتخاذ  فيفلها مطلق الحریة  –ذا قامت بأیة وسیلة إومؤداه أن الدولة  ،للذرائعیة فيالفلس

 فيحتمیة مذهبیة تجبرها على اتخاذ نهج  لزام سابق علیها والإتراه بدون الذي  النظام

طالقاتها وحقها المطلق إمن  يالحكم وتدبیر شئون البالد والعباد وهذا التحدید الذات

قامت فعًال بتحدید نظامها وٕاصدار التشریعات ما ولكنها متى  ،سیاساتها إلىالمستند 
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تعتمد التي  Legitimacyومن هنا تقوم الشرعیة  ،والنظم التزمت بما حددته وأصدرته

ن لم نسمع نظامًا حاكمًا یزعم أأ، )٤(نظم والتشریعات والسیاسات العامةعلیها شرعیة ال

وتبعًا لذلك  ،لكل صنوف العباد داخل كوردون البالد هو الوعاء الجامع يحزبه السیاس

الكیان (فالتشریعات والقوانین والسیاسات ذات مشروعیة مطلقة ألنها صادرة من 

  .اإلجماع الشعبى الغالب يذ) يالسیاس

   يالنموذج السودان: السلطة والمشروعیة

سواء التزمت بالمذهبیة  ،اصرةشكل الدولة اإلسالمیة المع إلىإن الناظر 

ا تماثل أیة دولة من دول العالم شكًال یستبین له إنه –نفلتت عنها اشریعة أم وال

ینشئها التي  بارها المؤسسةالدولة على اعت إلىالسیاسة الحدیثة ینظر  فيف .ووظائف

حتى  يیم السلوك البشر وسیلة لتنظ يثم ه .المجتمع لتخدم مقاصد عامة متفق علیها

 – يوه ،ویأمنون فیها على أنفسهم وأموالهم فيطارها الجغراإ فيب الحیاة للناس تستطی

مرهم أون موبموجب ذلك یمتثلون لها ویسل ،حفیظة على أرواحهم وممتلكاتهم –على ذلك 

توجد لتنظیم  يفه .تنظیم حیاة الناس في يسمى ما أنتجه العقل البشر ألها بمنطق أنها 

للسلوك حتى ال ینفرط التنظیم  العالقات بین الناس وتسبغ علیهم قواعد نمطیة معینة

  .هباء بویذه يجتماعاال

ثالثة أنماط من  يتؤد –بسلطاتها القاهرة  –ن الدولة الحدیثة إف وعلى كلٍّ 

  :الوظائف

  .المسئولیة األمنیة هيوظائف تتعلق بحمایة األفراد داخلیًا وخارجیًا وهذه  :أوالً 

لصحة والتعلیم اوظائف تتعلق بتقدیم الخدمات الضروریة ألفراد المجتمع ك :ثانیاً 

  .ذلك إلىجتماعیة والطرق وما والتأمینات اال

وظفها بالعدالة لثروة وتفتستخرج الدولة ا ،يلقومقتصاد اوظائف تتعلق بتنظیم اال :ثالثاً 

ن تؤمِّ التي  نشر المشروعاتتو  ،فراد المجتمع واألقالیم والمحلیات المكون للدولةأبین 

  .م الخدمات المیسرة للحیاة العامةوتقدِّ  ي،الدخل القوم
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وغدت  ،للدولة يءریخ طویل من التطور البطاخت عبر توهذه الوظائف ترسّ 

ستقر اعاناة وقوة السلطان والفوضى حتى ت بالمزماننا بعد طول تجارب اتسم فيقناعة 

سواء  ،رتبطت هذه الوظائف بالسلطة اآلمرة الناهیةاو  .األمر على ما هو علیه اآلن

  .كانت فردًا جبارًا أم جماعة متنفذة

لیست السلطة  .للدولةي بیة اإلسالمیة تفارق هذا المنحى السلطو غیر أن المذه 

إنما إدارة المصالح العامة  ،يأو الحكوم يتشكیل الرسمأو الوالیة العامة حكرًا على ال

 سالميالنظام اإل فياألصل  إن ،جمهور المسلمین إلىالحقیقة  فيوالقیام بها موكولة 

ذا تقاعس إال إوال تقوم السلطة العامة بها  ،هو أن القیام بهذه المصالح فرض كفایة

أو لم یتیسر لهم  ،وعات اإلنتاجیةفراد والجماعات عن القیام بمرافق الخدمات والمشر األ

القیام بالمصالح العامة بمقتضى الجبر العام كالعدالة وحفظ األمن وحمایة الدولة من 

لتزامات والمقاصد الحاجیة واستدرار بعض الموارد المالیة للوفاء باال ،يالعدوان الخارج

  .)٥(يالمصطلح الفقه فيالضروریة 

لمصالح العامة یكفل تیسیر ا يجتماعن االأن التضام ين القاعدة األصولیة هإ

ذا تهدل هذا النسیج وتقطع لم إف .الجماعة كلها يیغط يسلطو  يغیر رئاس يفقأبنسیج 

یكن ثمة مناص من أن تتشكل سلطة رئاسیة معززة بقوة من العاملین للقیام بوظائف 

  .الدولة من باب الضرورة وسد الذرائع

ب على الدارس یصع رب للدولة اإلسالمیةالمضط يریخالى المسار التإوبالنظر 

ولكن القراءة المتأنیة للنصوص المرجعیة  ،لدولة اإلسالمیةتبیان خصائص قطعیة ل

  :نوجزها فیما یلى مهمةخصائص ظنیة  إلىوالوقائع التاریخیة تشیر 

  .)تجزئة دون(أنها سلطة مقیدة بتطبیق الشرع  :أوالً 

 يخطاب ینطو  يوه ،للحاكم والمحكوم على السواءعقیدة  اإلسالمیة أن المذهبیة :ثانیاً 

والمسئولیة  مع الرعیة يهویتها المتمیزة وعالقة الوال یحدد لها على موجهات األمة

  .)الرعویة العامة(
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ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم {میة توحد األمة نظامیة المذهبیة اإلساللأن ا :ثالثاً  ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ

صورة أحزاب ومنظمات مدنیة وغیر  فين مفهوم التجزئة إولذلك ف .٩٢األنبیاء }ُدونِ َفاْعبُ 

  .سالميذلك مسألة دخیلة على النظام اإل

فمجلس الشورى  :بین مكوناتها يسالمیة تتسم بالتوازن الداخلالوالیة العامة اإلأن  :رابعاً 

األمور  في حكم القیاس جماعها ویقبلإ فيإلرادة األمة  یمتثلوالحاكم  ،یحاسب الحاكم

  .وأعضاء مجلس الشورى یطیعون الحاكم فیما أطاع اهللا وهكذا ،ةهالمتشاب

أهمها  ،نحرافاتختالالت واالر صلب من االالخصائص قد توارت خلف جدا ههذ

محل  يهالتي  نحراف عن العقیدة العامةفقدت شعبیتها سواء باالاختالل السلطة حینما 

الحاكم من الشعب وهم لم یأتوا  یطلبهاالتي  البدع كالبیعة قاعتنا إلىاإلیمان العام 

به كرهًا ابتغاء الطمأنینة  الرضا يیأتولكن  ،ستیالءاال يلوال فال بیعة ،رادته الحرةإب

عن  يومن اختالل السلطة احتجاب الوال ،والفتنة أشد من القتل ،العامة ودرء للفتنة

وقدیمًا قال  ،یات وأمانات تنفیذیة وغیرهاالحواجز المصطنعة من سكرتار  ةالرعیة بكثر 

  .لى اإلنصافإلحجاب كثرت المظالم وطال الطریق ثر اذا كإفقهاء المسلمین 

ثنایا  فيفظة لم ترد لذلك ألن ال، استخدمنا لفظة الوالیة العامة بدیًال للسلطة لقد

مة لضمان تماسك األ )سلطان(نما وردت لفظة إ و  ،القرآن الكریم والسنة المطهرة

مررت على بلد لیس فیها  ذاإ(رسول صلى اهللا علیه وسلم یقول والطمانینة العامة وال

للوالیة  ینظر يغزاللواإلمام ا ،)٦()األرض فيالسلطان رمح اهللا  فإنسلطان فال تدخلها 

وهو تفویض إلنفاذ  )من أمر الدین المقصود لصاحب الشرع(بمعنى السلطان  العامة

محجوج  بهامن علیها صفة قدسیة ألنه بالشریعة محكوم وهو الشرع فال یخول لمن أؤت

أصل استقرت  )لسلطةأي ا( ةأن الوالیة العام )األحكام السلطانیة في( يویرى الماورد

مثل والیة (علیه قواعد الملة وانتظمت به مصالح األمة وصدرت عنها الوالیات الخاصة 

مجملها  فيالوالیات الخاصة تشكل  وهذه) وهكذا ،والیة األمصار ،ة المالوالی ،ضاءقال

 ،الوالیة العامة بصورة متجزئة إلىال ینظر  سالمياإل يالفقه فالتراث ،السلطة العامة

ومنها  )القضاء(المنازعات  فيمتعددة منها الحكم  يفالوالیة على األعمال قد تأخذ مناح
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 أنها جمیعاً  غیر) وما نصطلح علیه باالرتفاق العام(الوالیة على المصالح العامة 

مقدارها  فين تفاوتت إ حدة و اوالمسئولیة ذات طبیعة و  ،ارر م يذ يمرتبطة بنسیج قیم

ولیس هناك  يعلى السلم السلطو  يعلى نقیض المسئولیة بحسبان المستوى الرئاس

 يواإلدار  يالفكر السیاس فيكما هو حادث  –والسلطة  السیادة فیصل تفرقة بین

 ،موراألحاكمیة الدین على جمیع  يبیة اإلسالمیة هالمذه فيفالسیادة  ،المعاصر

  .الوالیة العامة على مصالح المسلمین وانفاذ الشرع على األرض هيوالسلطة 

دة مفهومى السیا فيلمصطلحات الغربیة فأخذنا با :یجز السودان م فياألمر هنا  

حیث ) م٢٠٠٢ -١٩٩٢(مفردات اإلستراتیجیة القومیة الشاملة  فيوالسلطة ویتبدى هذا 

مما أحدث ارتجاجًا لدى  الرسمیة وغیرها السلطاتتتواتر مصطلحات السیادة والحاكمیة و 

السودان ذهنیة  فيفالمذهبیة الحاكمة  .العامة والخاصة على طبیعة النظام الحاكم

 علمًا بأن والة ،فالوالیة على األمصار ال زالت تخضع للقوامة المركزیة ،مركزیة

 یحكمون بقدر وافر من حریة سالمياإل يالسیاس ألولى من التاریخالحقبة ا فيألمصار ا

 ،األمور العظام فيال إ )س الدولةأر (األعظم  يإلى الوالیرجعوا  أالأمروا التي  التصرف

فرق درجة  األعظم والوالة يوالفرق بین الوال) تنفیذ(ال عم ولیسو) تفویض(ألنهم عمال 

  .ولیس فرق نوع

 سالمیةصائص الدولة الحدیثة والخصائص اإلن من خهجی سودانيوالنظام ال 

ومن قال (م السیاسة الشرعیة حاطة بعلباإلاء عدااستخرجناها من النصوص دونما التي 

  .)د جهلعلمت فق

هو شرعیتها  سودانيالنموزج ال فين أبرز اختالل یعیب السلطة أغیر  

 إلىشرعیة الثوریة فتحول من ال(ذ اتخذ النظام من الدستور مشروعیته إ المنقوصة

 Sovereignty Of(على قاعدة السیادة القانونیة  هرتكاز ابحسبان  الشرعیة الدستوریة

Law(  هذا  فيالنظم الوضعیة واألصل  في المشروعیةأساس ا هيوهذه القاعدة

قائمة على التدرج بین القواعد التشریعیة بحیث یكون الدستور هو  يالسیادة أنها شكلیة أ

. أن یخالفه -قانون أو الئحة  من -فال یجوز لما أدناه  ،واعد وأعالهاقمة هذه الق
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) النظم الدیمقراطیة الحدیثة في ،بقرة المقدسةلوهو ا( يوسیادة القانون بالمعنى الشكل

قواعد تنظیمیة موضوعیة توضع سلفًا لتحكم  أي  aprioriإیجاد تنظیم مسبق  يتقتض

 ،الجماعة المنظمة فيتصدر أو تبرم التي  تصرفاتجمیع األوضاع والمراكز القانونیة وال

 إلىوضع هو نسیج وحده ال تحكمه قواعد مسبقة وال یستند وذلك حتى ال تكون ثمة 

ال یستند  يوالذ –كان نوعه  أیاً  -التصرف العام  فإنوعلى هذا  ،قاعدة عامة تحكمه

 فالتعس وتكون قرینة )Non Existence( حكم العدم فيقاعدة عامة مسبقة  إلى

 في ولعل السبب الرئیس .ساس المساواة والعمومیة بین الناسأأن ذلك یعدم  ذإ ،والتحكم

ذلك یتمتع بسلطة مطلقة فهو  فيالنظم الحدیثة هو أن المشرع  فيأن المشروعیة شكلیة 

یصفها بناء على هذه التي  ولذلك فالنصوص ،وضاع كیف یشاءإنشاء اال فيحر 

  .مرجع المشروعیة ومناطها ومعیارهاتكون  –الحریة المطلقة 

المذهبیة  فيللمشروعیة یناهض المشروعیة  يولكن هذا المفهوم القانون 

 هيوهذه  )اإلیمان األعلى(ید التوح هيتتخذ صورة المشروعیة العلیا و التي  اإلسالمیة

ر دستو  يذن هذه المشروعیة فوق أإ .صنو للحاكمیة المطلقة باهللا هيو  ،السیادة الحقیقیة

حدیث عن أن المشروعیة السیاسیة لنظام الحاكم مستمدة من  يوأ ،تشرعه الدولة

الدستور أو أن الدستور هو مصدر المشروعیة حدیث ال یتوافق مع المشروعیة 

  .اإلسالمیة

األنظمة الحدیثة  فيأخذ بمفهوم المشروعیة  )سودانيالنموذج ال(لنظام الحاكم ا 

 يالدستور القوم :]المادة الثالثة[األعلى للبالد  القانون في يبموجب النص الدستور 

الشاهد هنا  .)٧()السیادة للشعب وتمارسها الدولة( :هو القانون األعلى للبالد ينتقالاال

 ،قد ترك ظهریًا مبدأ الحاكمیة هللا ویمارسها الشعب استخالفاً  يأن النظام السیاس

المذهبیة فهل هذا التحول  إلىالعلمانیة منها  إلىأقرب  السودان فيوأصبحت السلطة 

نتجت عن التي  تفاقیات السالمضوء المتغیرات الراهنة بعد ا في يمرحل يفعل تكتیك

مع المسیحي  يلمذهبوضع الحرب ألوزارها وتشكیل سلطة مركزیة یأتلف فیها اإلسالم ا

   .؟؟يالیسار  يمع العلمان ياللیبرال
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 يأو مسمى سیاس يطالحوصف اص أيعن  ینأىالیوم  سودانين النموذج الإ

فلح ولعل ضبابیة أفلم  )Identity( معرفة هویته فيجلت النظر أفقد  ،يمذهب أو

سترضاء المكونات السیاسیة السودانیة المختلفة أن النظام یسعى ال فيالهویة تكمن 

الفاعلة  یةالسیاسة لمصلحة أطراف الحرك يعذرائ يتوافق يوخلق كیان سلطو 

)Symbiosis(  ينه نظام أولیجاركإبالقول  يلعل البعض یسعفن ،اً أشتات هيو ) حكم

نه إ؟ ربما نقول أم ماذا بن خلدونافي رؤیة عهد اإلقطاع أم هو حكم العصبیة  في )القلة

كثر أ )بالعصبویة( ماهوربما یكون مس )حسب مصطلح المعتزلة(تین لمنزلة بین المنز 

  !!.توفیقاً 

  )سجل اإلنقاذ فيضیئة الصفحة الم(توظیف السلطة وعمارة األرض 

على توظیف المال  يات القرن الماضیلقد دأب اإلسالمیون منذ منتصف سبعین 

 يالمایو  يظل الحكم الشمول في يقتصاد القوماال والمؤسسات المصرفیة لخدمة

الحركة  مقدور فيولم یكن  ،سالميقتصاد اإلفقه اال يهد على) م١٩٨٥ -١٩٦٩(

قتصاد سالمیة االإنتهاج على دفع النظام الآنذاك  )يلطو الس(النظام  تلزماإلسالمیة أن 

أحكمت علیها التي  كتفت بتسخیر المؤسساتانما إ و  .بالصورة المذهبیة األصولیة

 يوبالتال ،ت العامةعلى المعامال سالمياإل سیطرتها بإنزال قواعد ومبادىء االقتصاد

 .المذهبیة اإلسالمیة لى أصولیاتإوجهة أقرب  يقتصادك االاستطاعت أن توجه الحر ا

صیل لخالق البشر واألمة مستخلفة أالمال هو ملك  الجمیع الجمیع من أن فقد استوثق

   .وكالةلفیه بصیغة ا

ربع  يو بدفعهم القو أذ قامت على أیدیهم إد أحسن الدعاة اإلسالمیون صنعًا وق

والمشاركة خالل  ملیون معاملة اقتصادیة بصیغة المرابحة والمزارعة وبیع السلم والمقاولة

والمسألة الدخناء () دخن(منها من ورغم ما شاب كثیر  ،)م١٩٩٥ -١٩٧٥( الفترة من

أفسدت التي  صیغة المرابحة هيمعامالت الدخناء الوأكثر  ،)٨()ما یشوبها من ریبة

أوضحت [بالربویین المتدثرین باإلسالم  فجعلتهم أشبة ،على اإلسالمیین صورتهم الشعبیة

 من المرابحات خالل تلك الفترة كانت وباًال على المشروعات% ٦٠ت أن بعض الدراسا
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موال مسألة األ فيالفقه الراجح  من خالل -وفوق ذلك هم یعلمون  .]المتوسطة والصغیرة

الشخصیة  إلىالجمهور والمنفعة العامة ال تستند  نتفاعأن ملكیة األموال المخصصة ال

 ،عتبارها موقوفةا تعالى بأن ملكیتها هللا يأهل الرأ وٕانما الغالب عند ،عتباریة للدولةاال

 يالعهد المایو  فيالدولة  فإن وعلى كلٍّ . ةاإلباح للجمهور فیغلب علیها شرط سندتأوٕاذا 

 يشتراكالنهج اال األموال العامة على ستحوذت علىا ،شمولیة الطابع) م١٩٨٥-١٩٦٩(

 يالزعام(ن ینقلب علیهم النظام وأرخى اإلسالمیون جناح الموادعة خشیة أ ،)يالعلمان(

وجدوا سانحة من الزمان لیستثمروها التي  )دةو المذهبیة المحد( فتضیع )يالمزاج –

  .)ما ال یدرك جله ال یترك كله(على قاعدة  )ذرائعیاً (

عهد اإلنقاذ تواصل نهجهم  فيمتلك اإلسالمیون ناصیة الحكم اوعندما 

على  االقتصاديوحفل سجلهم  امون،م علیها قوّ ه ذإ ،ذه المرةقوة السلطة هب يقتصاداال

أبرزها استخراج  ،ومشروعات تنمویة مرئیة )اجتهادات بحثیة معتبرة(مضات فكریة و 

 –لیم من باطن األرض وتعبید الطرق العابرة لألقالیم وبسط التع يوالنفط يالكنز المعدن

ربع ملیون ( متداد أرض الوطن وبمقدار غیر مسبوقاعلى  –على مختلف مستویاته 

وألول مرة  )م١٩٨٩( وكان العدد بضعة آالف عام ،)يمؤسسات التعلیم العال فيطالب 

للموارد البشریة وتنمیة القدرات وتوارى  اقتصاديترسیخ مفهوم أن التعلیم استثمار تم 

القطاعین  في المفهوم اآلبد القدیم أن التعلیم لخلق صفوة مستنیرة ألغراض التوظیف

  .العام والخاص

قتصادیة النقیة أنتج النظام الحاكم المذهبیة اال هل :لحافإوقد یسأل سائل دون  

ج قد زاوج بین ذأن النمو  يحسبان في؟؟ يالبرجمات) انر ال(أم على القلوب بعضًا من 

ثما تكون یح(المذهبیة والذرائعیة وفقًا للمصلحة استنادًا على قاعدة اإلمام ابن تیمیة 

 هي؟ هل علیها الشرع يینبنالتي  ولكن أى مصلحة هذه .)المصلحة فثم شرع اهللا

 ،ةلمصلحة أفراد الم هيأم  ؟)كتسى بلباس المذهبیة اإلسالمیةاوٕان (مصلحة النظام 

إذ  :أوجز القول فیما نحن بصدده ي؟؟ اإلمام الغزالئدة دون المضاربمعنى تعظیم الفا

صود ذو خمسة شعب والمق ،فسر المصلحة على أنها المحافظة على مقصود الشرع
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والمؤكد أن حفظ الدین هو سنام المقاصد  ،والعقل والنسل والمال والنفس الدین حفظ

  .البقیة تباعًا دون تفریط يوتأت ،یلیها حفظ النفس ،وأسماها مرتبة

ستمساك بالمقاصد واإلفراط فیها عندما تكون المسوغات إن الخیط الرفیع بین اال

فقد شهدت الساحة  .شجرة األولویات فيمن األعلى السیاسیة وضرورات التمكین واأل

خاصة (األفعال الرسمیة تجاه األفراد  في يقتصادیة كثیر من مظاهر الخز اال

أجهزة الدولة بشهادة  في يروائح الفساد المال ومناخًا تفوح منه )المعارضون للنظام

عندما  األقربین ةنسدالوباعتراف  )يتشریعالجهاز ال(أمام  القائمین على مراجعة المال

   .تحین األوبة اللحظیة ویستیقظ الضمیر

بعض المشروعات رغم النصوص  فيكما تجاوز النظام موجبات المذهبیة الشرعیة 

ببعیدة عن  بعض المشروعات الكبرىصاحبت التي  وما المعالجة المالیة ،القطعیة

طویة على التمویل قتصادیة المنت الضرورة الربویة مع المصلحة االختلطااألذهان حیث 

  .المشبوه يالخارج

  :الت المستقبلومآ سودانيالنموذج ال

بین القبضة  سالميجه اإلذالسودان من خالل أنمو  في ياسیتأرجح النظام الس 

سترخاء وى السیاسیة ومن ثم بسط الید واالوالمواددة مع الق ،أول العهد فيالسلطویة 

األعوام الستة عشر  فيودانیة ولة السإن الد ،تفاقیات السالمابعد إبرام  يالسیاس

مع آثار  ،ستندت على جهاز األمن إلحكام سیطرتها على مقالید األموراالمنصرمة قد 

فراد والجماعات استخدام السلطة واإلحاطة األمنیة باأل فيعتساف اجانبیة سالبة من 

 هيلشعبیة حتى غدت الثقافة السیاسیة ا يتساع نطاق النفاق السیاساوتضییق الحریات و 

  .)يالعداء السكوت(ن لم نقل إ )الحیاد الصامت(

من مالحظاتنا لمظاهر الحیاة السیاسیة وقراءتنا لصحیفة األحداث الیومیة یتضح 

  :اآلتى

على السلطة  ستیالءباالتشكل الذي  الحاكم يلشعبیة النظام السیاس يءالتآكل البط :أوالً 

على ضعف صدقیة النظام من هین المتواترة والبرا. نئذآالمحدقة بالوطن  للمخاطر ودرء
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ختیار اهو  –تقدیرنا  في –المثال الساطع على ذلك . كثیرة يواإلدار  يمسلكه السیاس

ِإنَّ َخْیَر َمِن { ةیة الكریمفقد تصدرت اآل .القیادات اإلداریة إلدارة الشئون العامة

 ،متألت بها أفواه المتحدثیناو  یةالمحافل الرسم ٢٦القصص }ْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمینُ اْستَ 

اآلیة الكریمة  فيفإذا كانت القوة الواردة  .یفصح عن غیر ذلك يولكن الواقع المرئ

 هالدقیق بین قدرات الشخص وعلم بمعنى التالزم(ثنا اإلمام ابن تیمیة بحسبانها كما یحدّ 

بمعاییر  یتصفونأكثر القیادیین المقربین  فإن )٩( )وخصائص الوظیفة العامة وواجباتها

األعوام القریبة  فيو  ،عصاب الوالة العظامیاسي والقدرة على العزف المریح ألسالوالء ال

وقلیل منهم على  )الصوفیة الطرق( )الطرائقیة(ار الجهویة والقبلیة معی ستمرأ النظاما

  .سفینة النظام يالمزاج المتقلب لمحرك

مع البیئة العالمیة  يالتعایش اإلیجابع لم یستط سودانيال سالميج اإلذالنمو  :ثانیاً 

 فيوذلك ألنه طرح نفسه  .رًا منهاذح قلاألأو على  فاعًال فیها هتجعلالتي  بالصورة

نظام سیاسي یلتحف بالمذهبیة  يوشدید البغض أل ،مناخ مفعم بالعداء لإلسالم وأهله

 )ةدمواد(عوام وكان من الممكن أن تكون األعوام الفاتحة للنظام السیاسي أ .اإلسالمیة

فما زادته إال  ،هستهل بها النظام عهداالتي  )المخاشنة(عوضًا عن سیاسة ) وتقیة(

   .تخسیراً 

وجوه أقوام  في نهّش ( :إن الرسول العظیم صلى اهللا علیه وسلم یحدثنا بعبارة بلیغة

 يمع قطب )اللفظیة(ولكن سیاسة المخاشنة رمت إلى تغلیظ المواجهة  )وقلوبنا تبغضهم

 ولم تشفع المهادنة ،تالیًا على ذلك األحاديثم القطب  ،األمر ئعالم المعاصر بادال

ستبان هواننا على غیرنا وتجهم ابعد أن شیئًا  األعوام الثالثة الماضیة في )ةعالمواد(

  .وجوهنا فيالعدو أكثر 

  - :مراجع وهوامش

الذي  تقدأن المذهب هو الطریقة والمع ،الجزء الثاني ،ورد في المعجم الوسیط )١(

ارتبط  ،وهو مجموعة من اآلراء والنظریات العلمیة والفلسفیة ،یذهب إلیه
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 ،من المعجم ٣١٦نظر صفحة ا(نسقة بعضها ببعض ارتباطًا یجعلها وحدة م

  .)ستانبول، تركیاإ ،سالمیة للطباعة والنشرالمكتبة اإل

فعل  ىإللیعني الوسیلة والسبب واستخدم اللفظ  ،یستتر به الذریعة أصًال ما )٢(

ورد في لسان العرب،  ىنفس المعن ،)المرجع السابق ٣١١صفحة ( .ءشي

سواء كان  ،ءالشي إلىوسیلة وطریق  هيواصطالحًا  ،١٤٩٢ ،الجزء الثالث

عالم قصر الزریعة لما یكون وسیلة بعض الفقهاء األ ،ًا أم غیر ذلكعمشرو 

سل بما هو مام إبراهیم الشاطبي حقیقة الذرائع التو مثل قول اإل ،لمحظور

رى طباعة المطبعة التجاریة الكب) أشهر كتبه الموافقات( ،مفسدة إلىمصلحة 

  .١٩٩صفحة  ،٤الجزء  ،بمصر

مكتبة الخانجي  ،الحسن الماوردي ألبي ،األحكام السلطانیة :راجع السفر القیم )٣(

 .هـ ١٣٢٧ ،ىالطبعة األول ،بالقاهرة

 :نظر الفصل الثالث من كتابا )٤(

 Politics In Contemporary  World (Oxford University 
Press ,2002) P.59-62  

مصنفه النظم اإلسالمیة الدستوریة والدولیة واإلداریة  :كمال وصفي ىمصطف )٥(

 .)بعدها وما ٢٢(صفحات  ،القاهرة ،مكتبة وهبه .واالقتصادیة والسیاسیة

السلطة اإلداریة بین التخویل  :يفي كتابراجع مصادر التراث اإلسالمي  )٦(

وفیه  ،م١٩٨٣ ،طباعة دار النشر بجامعة أم درمان اإلسالمیة ،التفویضو 

 ،یمكن االستناد إلیها بشأن مفهوم السلطة والوالیةالتي  عدد من المراجع

وأوردنا في حیثیات تقریر اللجنة المعنى القرآني  ٣٢ -٨صفحات 

 .لالستخالف بمعنى الوكالة على صاحب السلطة األصلیة

الذي  "استخالف"م وفیه لم یرد مصطلح ٢٠٠٥قالي عام صدر الدستور االنت )٧(

كان عضوًا في اللجنة الفنیة وكاتب هذه الورقة (م ١٩٩٨ورد في دستور 

 ).العلیا للدستور
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شركة مكتبة  ،القاهرة ،المفردات في غریب القرآن  :صفهانيالراغب األ )٨(

 . ١٦٦م صفحة  ١٩٦١ -هـ  ١٣٦١ ،الحلبي ىومطبعة مصطف

السیاسة الشرعیة في  :تیمیة الدمشقي ابنحلیم بن عبد السالم أحمد بن عبد ال )٩(

صفحة  ،م١٩٩٦ ،المغرب ،دار اآلفاق الجدیدة ،اصطالح الراعي والرعیة

٢٢٤  .  
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  مشكالت السودان

  أزمة هویة أم عقبات مالزمة لمیالد الدولة القطریة؟

   *الخضر هارون/ السفیر

مــــن  يعلــــى قــــدم تــــاریخ الجــــزء الشــــمال اً معــــ لوجیــــةنثروبو تجمــــع الدراســــات التاریخیــــة واأل

. الســودان الممتــد مــن الحــدود المصــریة الحالیــة وحتــى حــدود مملكــة علــوة جنــوب الخرطــوم

محمــد عثمــان رئــیس قســم اآلثــار بجامعــة الخرطــوم عبــر برنــامج  يوقــد ذهــب الــدكتور علــ

دینـة أن م إلـىم ٢٠٠٥العشرین من شـهر فبرایـر مـن عـام  فيبثته قناة السودان الفضائیة 

وأن تـاریخ  ،لممالك النوبـة القدیمـة يوالیة النیل األبیض تمثل الحد الجنوب فيربك الحالیة 

علــى ذلــك كتابــات الرحالــة  يوالشــاهد الحــ. تلــك الممالــك قــد امتــد لعشــر آالف ســنة كاملــة

 فــيكرمــة و  فــيبــل واآلثــار الرومانیــة والیونانیــة الشاخصــة حتــى الیــوم  ،غریــق والرومــاناإل

نجیــل عـــن بــالد كـــوش وعـــن أن فـــي اإلورد  ثــم مـــا ،الصـــفراء شــمال الخرطـــومالمصــورات 

العهـد الجدیـد  فـيومـا ورد  ،فلسطین مـن الفـرس الغـزاة فيتهراقا قد حرر األرض المقدسة 

وزیــر خزانــة الكنداكــة  يمــن أن الســید المســیح قــد أوحــى للقــدیس یوســف أن یعمــد الخصــ

الدیانـــة  لیعتنـــق )gentile جنتایـــل – يأمـــ(منطقـــة غـــزة الحالیـــة كـــأول  فـــيملكـــة النوبـــة 

بالد النوبـة وأجـزاء مـن ممالـك الحبشـة القدیمـة  يتعن يثیوبیا والتإوقد ورد ذكر . المسیحیة

نجیل بجزئیه العهد القدیم والجدید ثـم كتابـات اإل فيوثالثین مرة  أكسوم أكثر من ثمانٍ  في

ا أفـرده ابـن خلـدون عـن تغلـب بـالد النوبـة ومـ إلـى سالمالرحالة العرب قبل وبعد دخول اإل

  .يالسودان عبر نظام الوراثة النوب فيالثقافة العربیة 

بـه  من العالم القدیم تـأثراً  اً ءأن هذا الجزء من السودان كان جز  والشاهد من هذا االستطراد

باشـا  يجـاء محمـد علـ عنـدماوقد ظل علـى هـذا الحـال حتـى العصـر الحـدیث  ،فیه وتأثیراً 

لیــه ممالــك لــم إویضــم  ،مبراطوریــة العثمانیــةإلــى اإل عشــر لیضــمه اســمیاً القــرن التاســع  فــي

 وارثـة - عجـزت دولـة سـنار يوالتـ ،كردفـان ودارفـور فيمنه شرق وغرب النیل  تكن جزءاً 

ـــثالثالتــــي  المنطقــــة الجغرافیــــة ــــة الــ كممالـــــك  ،عــــن ضــــمها - كانـــــت تضــــم ممالــــك النوب

                                                 
  .دبلوماسي سوداني، وباحث مھتم بالتراث  *
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وممالــك  ،یة مــن جبــال النوبــة بكردفــانالجبــال الشــرق فــيالعباســیة  يومملكــة تقلــ المســبعات

بــان إثــم ســالطین باشــا  ،١٨٧٥عــام  فــيلهــا  ن الزبیــر باشــا رحمــة حاكمــاً عــیّ التــي  دارفــور

سـیاق  فـيحتـى منطقـة البحیـرات  ثـم اتسـعت رقعـة السـودان الجغرافیـة جنوبـاً  يالعهد التركـ

  .الكتشاف منابع النیل يمحمد عل يسع

ریخیة والمتمثلـة اتمددت علیها ممالك النوبة التالتي  قعةلقد أسهمت الجغرافیا الخاصة بالر 

صناعة تاریخ هـذه المنطقـة  فيللمنطقة من البحر األحمر  يوجود النیل والقرب النسب في

  .مما جعلها عرضة للغزوات والمغامرات واالستعمار ،بربطها بالعالم منذ القدم

علـى الـدوام عرضـة للمـؤثرات  بحكـم كونهـا كانـت -ولهذا السبب فقـد تـأثرت هـذه المنطقـة 

تلـك العـوالم مـن  فـي يبمـا كـان یجـر  -السـودان األخـرى  الخارجیة دون غیرها من منـاطق

بـراثن الغـزو  فـيمـن الوقـوع  مـا تحسـباً إ ا علـى الـدوام شـماالً هـلذلك ظلت تیمم وجه ،حولها

ض النهـــو  فـــيتزیـــد مـــن قـــوى الدولـــة التـــي  والطمـــوح لمعرفـــة التقانـــات والمعـــارف يالخـــارج

) يالغـزو االسـتباق(و لـى غـزو اآلخـر قبـل أن یغـز إ اللجـوءأو  ،وجـه العـدوان فـيوالصمود 

 فـيوتهراقا مؤسسا األسرة الفرعونیة السادسة والعشـرین مـن جبـل البركـل  يكما فعل بعانخ

 فـــيوزوجـــه ثیـــودورا  يمبراطـــور البیزنطـــت المســـیحیة علـــى یـــد رســـل اإلمملكـــة نبتـــة وجـــاء

 السودان لیضیف ذلك لصـلة السـودان بالشـمال فيملوك النوبة  إلى يالقرن الرابع المیالد

   .يتربط السودان بذلك العالم الشمالالتي  الدیانة المشتركة فيیتمثل  روحیاً  بعداً 

األمـــر اآلخـــر أن ســـكان هـــذه المنـــاطق یرتبطـــون بوشـــائج دم مـــع شـــعوب البحـــر األبـــیض 

ـــــط  ــــــة اإل(المتوسـ ـــــات الرحال ــق وتشــــــبیههم للنوبــــــةمالحظـ ــــ ــــا ذهــــــب  غری ــــــالهنود ومــ ــــــه إب لی

 Nubia  Corridor ،فریقیـاإأ إلـىالنوبـة المعبـر  :سـفره فيویلیام آدمز  ياألنثربولوج

To Africa  ومــا ورد فیهــا مــن  يدمــر مملكــة مــرو الــذي  ووثیقــة ملــك أكســوم عیزانــا

   .)حدیث عن النوبة الحمر

ذهـب الرحالـة  حیـث ،لیـهإسـالم ء اإليفقـد سـبقت مجـ يأمـا عالقـة السـودان بالشـمال العربـ

 فـيحمیـر  إلـىأن ملـوك النوبـة المسـیحیین كـانوا یرجعـون أنسـابهم  إلـىوالمؤرخون العـرب 

ســالم وتــدفق القبائــل العربیــة علــى الســودان بظهــور اإل وتكلســت هــذه العالقــة الحقــاً . الــیمن
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ال ولــم یعــد االرتبــاط بالشــم ،تغییــر تركیبــة الــبالد الثقافیــة والسیاســیة إلــىأدى الــذي  األمــر

 وتعــزز هــذا الربــاط الحقــاً  .بــل أصــبح ارتبــاط ثقافــة ولغــة ودمــاء مشــتركة ،وحســب روحانیــاً 

الـذي  األمـر م،١٤٩٢خاصة بعد سـقوط غرناطـة عـام  يبتدفقات عربیة من المغرب العرب

 ،ریخیــةاالمشــتركة لمنــاطق النیــل الت ألحــق أغلــب منــاطق غــرب الســودان بالثقافــة الجدیــدة

  . مبین ير عن ذلك االنتماء بلسان عربویعبِّ  سالميالعالم اإل ىإل يثقافة بلد ینتم هيو 

لـم  يننـا وبعـد البحـث المضـنإ .والقول بأن العربیة فرضتها أقلیة على الـبالد یكذبـه التـاریخ

قامــت التــي  فدولــة ســنار ،كــدلیل علــى هــذا االتهــام ينقــف حتــى علــى مجــرد ادعــاء تــاریخ

علــى فـــرض الضــرائب بـــل ظــل ســـلطانها لــم تكـــن تملــك وســـیلة فعالــة حتـــى  م١٥٠٤عــام 

 علــى المنــاطق الواقعــة بقلیــل شــمال منــاطق حلفائهــا العبــدالب اســمیاً  يوالعســكر  يالسیاســ

اتخــذت العربیــة لغــة رســمیة و  .دع عنــك فــرض لغــة وثقافــة علــى أحــد ،أغلــب األحیــان فــي

 نجلیزیـــــةباإل اللغـــــة الســـــائدة أو مـــــا یعـــــرف اصـــــطالحاً  هـــــيللدولـــــة ألنهـــــا ببســـــاطة كانـــــت 

lingua franca، یغـرنكم تغلـبكم  ال"ك سـنار للغـزاة األتـراك الرصـینة ودونكم رسالة ملـ

واعلـم أن سـنار محمیـة بصـوارم قاطعـة  ،على الجعلیین والشایقیة فنحن السادة وهم الرعیـة

ضــت دولــة ســنار ذات قوّ التــي  دارة التركیــةوقــد اعتمــدت اإل "آخــر الرســالة إلــى ...هندیــة

نفسـها  مصـر فـيرغـم أن اللغـة التركیـة ظلـت لغـة رسـمیة حتـى  ،یـةاعتمـاد العرب فيالنهج 

 جدیـداً  دارة التركیـة الجدیـدة بعـداً ضـافت اإلأبل  ،حتى العقد السابع من القرن التاسع عشر

وجــاءت بأســاتذة مصــریین أكفــاء لوضــع لبنــات ذلــك التعلــیم مــن  يدخــال التعلــیم النظــامإب

سور أبو سـلیم یبروفسفر  راجع( يمام المهدوتدل رسائل اإل. يأمثال رفاعة رافع الطهطاو 

الـــذي  الحـــد إلـــىهـــذا البلـــد  فـــيوخلیفتـــه علـــى تجـــذر اللغـــة العربیـــة  )هـــذا الخصـــوص فـــي

 ،البحث عـن لغـة بدیلـة للعربیـة ١٨٩٨بعد عام  ياستعصى معه على االستعمار البریطان

حســـنون رســـال بریطـــانیین یإكثیـــر مـــن األحیـــان علـــى  فـــيدارة البریطانیـــة بـــل حرصـــت اإل

راجـع (عادة استعمار السودان السردار كتشنر إالسودان ومن بینهم قائد  فيالعربیة للعمل 

دارة البریطانیــة علــى اســتخدام بــل أبقــت اإل .)يمــن مــذكرات بــابكر بــدر  يبدایــة الجــزء الثــان

ألنهـــا ببســـاطة م، ١٩٢٨جنـــوب الســـودان حتـــى عـــام  فـــياللغـــة العربیـــة كلغـــة تعلـــیم حتـــى 
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راجـــع (. حتـــى فـــي ذلـــك الـــزمن البعیـــد طـــب المشـــتركة بـــین قبائـــل الجنـــوبكانـــت لغـــة التخا

 Christian Approachالسـودان  فـيسالم لإل يالتناول المسیح :اسبنسر ترمنغهام

To Islam In The Sudan (فـيما وجدت من رسـوخ العربیـة  شخصیاً  يوقد هالن 

وهـو  ،بـداوتها البـاكرة عهـود فـيللصـلة الوثیقـة لعامیتنـا بالفصـحى  يالسودان خـالل دراسـت

والـذى صـدر " فـي الفصـحىمجتمعات  :العامیة السودانیة فيأشتات "في كتابنا ما سجلته 

  .عن هیئة األعمال الفكریة قبل أیام

الضــخم مــن التفــاعالت الحضــاریة والثقافیــة مــع الشــمال  يهــذا الرصــید التــاریخ فــإنذن إ 

نحـــو الشـــمال عنـــدما كانـــت مراكـــز  هـــو ســـبب اتجـــاه الســـودان دومـــاً  وعبـــر التـــاریخ مطلقـــاً 

ـــم  ،الیونـــان فـــيالحضـــارة  ثـــم مكـــة والمدینـــة والفســـطاط  ،مصـــر فـــيبیزنطـــة وطیبـــة  فـــيث

الصـالت  سـالمیةالحواضـر العربیـة واإل إلـىوقد عزز تركیـز ذلـك التوجـه . ودمشق وبغداد

تــم بـــین العـــرب المهـــاجرین الـــذي  جو افنا وصــالت الـــدم الناتجـــة عــن التـــز الروحیــة كمـــا أســـل

المبـــرر  هــيوتلــك حقیقــة تاریخیـــة ال جــدال فیهــا  ســكان الــبالد مــن النوبــة والـــزنج والبجــاو 

أن یخـص السـودان  فـيهـذا هـو السـبب . هذا البلـد فيالوحید لرسوخ قدم العربیة  يالمنطق

لـــیس نتیجـــة  و ،العالقـــة دون ســـائر الجهـــات فـــيبخصوصـــیة  ســـالميواإل يالشـــمال العربـــ

 فـيتناولـه للقضـیة  فـيذهـب لـذلك الـدكتور بـاقر العفیـف لمركبات نقص یحملهـا بنـوه كمـا 

الـذي " ود ذوو ثقافـة بیضـاءمتاهة قوم س: شمال السودان فيأزمة الهویة "بحث له بعنوان 

  . العربیة األستاذ الخاتم عدالن إلىترجمه 

 يبزمالــة مـــن المعهــد األمریكـــ تمامــه كتابـــاً إلمـــت أن الــدكتور العفیـــف عــاكف علـــى وقــد ع

األسـماء  فـيمرد التشـابه  هين كانت المصادفة المحضة إ يال أدر (. واشنطن فيللسالم 

 أقنعـة بیضـاء، بشـرة سـوداء :بین البحث وبین كتاب المناضل الـذائع الصـیت فرانـز فـانون

Black Skin White Masks  أو تنكـراً  !)سـقاطات الكتـاب علـى البحـثإ هـيأم 

نــه انتمــاء یعتــز إكمــا  ،كــل الشــواهد أیضــاً  وهــو انتمــاء تؤیــده ،فریقیــاإ إلــىالنتمــاء الســودان 

واالعتـزاز بهـذا االنتمـاء  يفریقـطلیعـة الـدول الداعمـة للكفـاح اإل فـيوقـد كـان  ،السودان به

فریقیــــا والعــــالم إلعــــب دوره كجســــر تواصــــل بــــین عالمیــــه لی يحملــــه علــــى الســــعالــــذي  هــــو



 53

بـالجزائر وقبـل أن  يملـعبد العزیز بوتفلیقـة أثنـاء ع يالرئیس الجزائر  يوقد ذكر ل .يالعرب

فریقیـــا لقضـــیة الحـــق إ يتبنـــ فـــي ریخیـــاً ات قـــد لعبـــا دوراً  أن الســـودان والجزائـــر یصـــبح رئیســـاً 

وتزویـد السـودان لنلسـون مانـدیال ورفاقـه فـي . م١٩٦٧فلسطین بعد حـرب عـام  في يالعرب

علـــى اعتـــزاز  بالمـــال ووثـــائق الســـفر مـــن الشـــواهد ينضـــالهم ضـــد نظـــام الفصـــل العنصـــر 

  .يفریقن بانتمائه اإلالسودا

ء مــا یعــرف معظــم أجــزا فــيثقافــة مشــتركة  وءإلــى نشــأدى  فيوالثقــا يهــذا الحــراك السیاســ

هــذه الرقعــة المترامیــة األطــراف  فــيبحیــث أنــك حیــث مــا ذهبــت  ،يالیــوم بالســودان الشــمال

بلد واحد تربط بـین أجزائـه لغـة مشـتركة وسـحنات متشـابهة ومآكـل ومشـارب  فيتدرك أنك 

درجــة أن الســودانیین  إلــىلبــاس مشــترك ودیانــة غالبــة  إلــىضــافة باإل ،تطــابق تمامــاً تكــاد ت

مـــا "خالقـــه أأو أن " ســـودانيمـــا "تصـــف أحـــدهم بأنـــه  قـــذع الـــذم أنأمهـــاجرهم یعـــدون  فـــي

 .وهذا أبلغ اعتراف بوجـود سـمات عامـة مشـتركة تمیـز أهـل هـذه الـبالد ،"أخالق سودانیین

جنـوب النیـل  فـيشملها قانون المنـاطق المغلقـة تي ال صحیح أن الجنوب وبعض المناطق

األزرق وجنوب دارفور وبعض مناطق جبال النوبة لم تتكثف فیهـا السـمات المشـتركة كمـا 

رث مشـترك إرت عـن عّبـ بحیـث أنـك لـو ،بـذات الدرجـة هـاذكرناالتي  المناطق األخرى في

تمـددت فیهـا دولـة سـنار ي التـ لحظیـت المنطقـة الجغرافیـة ،للثقافة وسلطان الدولـة بـاأللوان

الجبـــال  فـــي يالمســـبعات وتقلـــ فـــيســـالمیة ثـــم تلیهـــا منـــاطق الممالـــك اإل ،بـــأغمق األلـــوان

  .أقصى الغرب فيثم ممالك دارفور  ،الشرقیة

  :قضیة الهویة

 وأالخصــائص الممیــزة لشــعب  يتعنــ Identity نجلیزیــة بكلمــةاإلفــي هــا الهویــة ویرمــز ل

  .لمجموعة بشریة بعینها

 فـإنالتعریفات العویصة من لدن سقراط وحتى فروید  فيالصورة ودون أن نوغل  ولتقریب

ــدیة  فـــيتضــــمن التـــي  هویـــات األشــــخاص بطاقــــات تعریفیـــة تتحــــدث عـــن خصــــائص جســ

وأخرى مكتسبة أو وظیفیة فیثبـت فیهـا أن حامـل البطاقـة یتمیـز عـن اآلخـرین بلـون وطـول 

مكـان  فـيویشـغل وظیفـة كـذا  ،ینـةجزء معلـوم مـن المد فيوأنه یسكن  ،ووزن معین وحجم
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وترجـو السـلطات أال تتطـابق هـذه السـمات مـع شـخص آخـر حتـى یـتم التعـرف بیسـر  ،كذا

 ؟ بمعنـى أنـك اذا سـألت عراقیـاً سـودانيفهل توجد هویة ممیـزة لل. على حاملها عند الحاجة

نســـان أشـــبه إ: ذهنـــه إلـــىتصـــور أن ســـمات خلقیـــة بعینهـــا قـــد تقفـــز أ. ســـودانيمـــثال عـــن ال

 ،یتحــدث العربیــة ،شــدید الشــبه بــاألثیوبیین والصــومالیین واألریتــریین ،فریقیــاإســكان شــرق ب

وهـذه السـمات  .الغالـب مسـلماً  فـيوقـد یكـون  ،ویعتمـر بعمامـة بیضـاء أبیضـاً  یلبس جلبابـاً 

مكــان مــن  يلكنــه قــد یســأل مــن أ ســودانيذا ســمع كلمــة إ ســودانيذهــن ال إلــىنفســها تقفــز 

  .ذهنه إلىلتقریب الصورة أكثر  ،سودانيالسودان ذلك ال

فیـــدخل  ي،أنـــه عربـــ ســـودانينهـــا ادعـــاء الإیتحـــدثون عنهـــا هنـــا؟ یقولـــون التـــي  أیـــن األزمـــة

ویتحــول هــذا  ،مشــكلة التهمــیش إلــىثــم یتفــرع  ،دهــالیز السیاســة واألیدولوجیــة إلــىالجــدل 

اكل رفـــور ومشـــفجـــر مشـــكلة الجنـــوب ومشـــكلة داالـــذي  أس الـــبالء إلـــى" الكـــاذب"االدعـــاء 

ج هـــذا كلـــه بـــدعوة للـــتخلص بـــالد النوبـــة القدیمـــة وتـــوّ  فـــيعـــداد الشـــرق ومشـــاكل تحـــت اإل

 يعن الصبر على آلیات التطـور السـلم عوضاً  ،نیة من السودان المعروف حتى اآلبالكل

 إلــىالبعیـد  يالنــائ ضـم إلـىبحیـث تفــض  ،حتـى تبلــغ مـداها يعبـر التعلــیم والـوع يالطبیعـ

المـــوت  إلـــىقـــد تفـــض التـــي  احـــل وبمباضـــع الجراحـــة المؤلمـــةفـــوق المر  بـــل قفـــزاً  ،حضـــنها

مـن أزمـة هویـة؟  يمقولة أن السودان یعان فيما مقدار الحق لماذا و  .سودان جدید قامةإل

 إلـىوقبـل أن نشـرع فـي تبیـان فسـاد تلـك المقولـة ننبـه  ،هـذا هـو موضـوع األسـطر التالیـات

جنبیــة عدیــدة ودول فاعلــة ضــوئه جهــات أ فــيتــرى الــذي  خطــورة أنهــا أصــبحت المصــباح

تتعـــاطف مـــع كـــل حركـــة  ضـــوئه أیضـــاً  فـــيوأصـــبحت  ،مفتـــاح الحـــل لمشـــكالت الســـودان

 إلـىیمتـد عمـره الـذي  علـى أسـاس أن هـذا البلـد ،مسلحة تتبنى العنف وسیلة لنیـل الحقـوق

 فــيفقــد ذكــر مســؤول بــارز . عــادة صــیاغتهإ يینبغــ" بلــد مصــطنع"نحــو عشــرة آالف عــام 

زاء السودان أمام جهاز حساس مـن إق استعراض سیاسات ذلك البلد سیا فيدولة عظمى 

  :قائالً  أجهزة تلك الدولة الفاعلة

القـرن التاسـع عشـر بفضـل تحـالف بـین مرتزقـة  فـيسودان النیـل  فين الدولة قد تكونت إ"

ـــاً اوأنهـــا قـــد تمیـــزت ت ،الخرطـــوم وتجـــار ـــة مـــن التجـــار والجنـــود واإلبغ ریخی ـــین لبـــة أقلی داری
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ســالمیة إتجمعهــم ثقافــة عربیــة  ،مال الخرطــوماءوا مــن منــاطق النیــل الواقعــة شــجــ ،علیهــا

  ."!!القاهرة ودمشق والعربیة السعودیة إلىتشدهم 

ولكـــم أن  ،لیـــه بهـــذا المنظـــارإینظـــر  یواجـــه بلـــداً الـــذي  يولكـــم أن تتصـــوروا مقـــدار التحـــد

 قــدار التعــاطفم يوبالتــال ،ب نحــوهن یصــوّ أیمكــن الــذي  مقــدار التحامــل تتصــوروا أیضــاً 

ونقـرر هنـا ومـن  .سـتجده الجماعـات والحركـات السـاعیة لتقـویض بنیانـه مـن القواعـدالذي 

حواراتنــا مــع مراكــز  فــيواجهتنــا التــي  واقــع تجربــة طویلــة أن هــذه كانــت مــن أعقــد القضــایا

ـــدى  ،ومعاهـــد البحـــوث حیـــث تصـــنع السیاســـات ـــة الضـــاغطة ول الجمعیـــات غیـــر الحكومی

الســـودان  فـــيأن الحـــروب الدامیـــة  والخالصـــة لـــدى أولئـــك جمیعـــاً . نفـــاذ تلـــك السیاســـاتإل

 األمـر سـجاالً  يولـو بقـ. الدولة منذ قیامها كما ورد آنفاً  في يذلك الخلل الجوهر  فيكامنة 

 إلــىال أنــه وكمــا تــرون یتــرجم إ ،أروقــة الجامعــات لكــان أهــون شــأناً  فــيمیین یبــین األكــاد

  .سیاسات وقرارات ومواقف

الحقیقـة التاریخیـة بحـدوث  فـيجاد یشـك  سودانيأو  يأوعربي باحث غرب لم أقف قط على

 تشـــكیل فـــيوأن هـــذه التـــدفقات أســـهمت  ،الزمـــان تـــدفقات عربیـــة علـــى الســـودان علـــى مـــرّ 

والســــودانیون الــــذین ینســــبون أنفســــهم للعــــرب . المكونــــات العرقیــــة والثقافیــــة لســــودان الیــــوم

 الثقافـة العربیـة فـيوعلـى ظـاهرة االنتسـاب  ،ذلك على تلـك الحقیقـة التاریخیـة فيیعتمدون 

 الشـام عبیـداً  فـيجزیرة العرب أو  فياألب سواء عدهم عرب الیوم  إلىتجعل النسبة التي 

   .حساس بالدونیة أو النقصإهم أن هذه النسبة لیست ناتجة عن الم .أو زنجاً 

طرأ علــى ســیالــذي  وتصــور مقــدار االنــدماج ،ن شــئت لقــرنین قــادمینإانظــر بعــین الخیــال 

أنهـــا قــدمت مـــن الجزیــرة العربیـــة فقــط قبـــل قــرن ونیـــف مثــل قبیلـــة  فــيقبیلــة ال یشــك أحـــد 

العـــرب  إلـــىالعقـــل والمنطـــق آنـــذاك تحـــرم علیهـــا االنتســـاب  فـــيهـــل مـــن فســـحة . الرشـــایدة

أو ألن  ،)باعتبار مـا سـیكون حتمـاً (أرض السودان  في لمجرد اختالطها بالحامیین والزنج

الیــوم ال ینكـر الــدماء الزنجیــة  ســودانيوال الـت مــن جینــاتهم الوراثیـة؟حـرارات الشــموس قــد ن

قـال  .تفـرده بـین األنـام فـي عروقـه بـل یفـاخر بهـا ویعـدها سـبباً  فـيتجـرى التـي  أو الحامیة

  :شاعرهم مفاخراً 
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  يدم الزنوج الحارة دیل أهل يعرب ممزوجة ب

  يلما أدور أفصل للبیدور فصلي ودیل قبیلت

 إلـىاستعراض التعریفات العلمیة العدیدة لمصطلح الهویة نشـیر  فيقت ودون أن ننفق الو 

تخترعـه المجتمعـات البشـریة  وأحیانـاً  ذاتیـاً  جماع الباحثین بأن تحدید الهویـة یتضـمن بعـداً إ

عملیــة ثقافیــة محضــة ال  هــي يلكننــا نقــف عنــد مســألة التصــنیفات العرقیــة والتــ ،مــن العــدم

الوراثیـة قـد تحـدد بدقـة المنطقـة الجغرافیـة لكنهـا كشـفت صـحیح أن الشـفرة . علم إلىتستند 

عـن ذلـك  وكنت قـد كتبـت شـیئاً  .حد بعید تعدد االنتماءات العرقیة بما یصعب تصوره إلى

  ". العرق دساس"مقال منشور تحت عنوان  في

نیویـــورك مـــارفن هـــاریس أن  فـــيالمرمـــوق واألســـتاذ بجامعـــة كولمبیـــا  يویؤكـــد األنثربولـــوج

ووصـــفها بأنهـــا عملیـــة  ،المولـــود لـــزوجین مـــن عـــرقین مختلفـــین عملیـــة ثقافیـــةتحدیـــد هویـــة 

ـــيویقــــــول  .عبثیــــــة واعتباطیــــــة ــــ ٨٩صــــــفحة  فـــ ــــن كتابــــــه الدراســ ــــه الثالثــــــة  فــــــي يمــ طبعتــ

Culture, People, Nature  نــه مــع وجــود إ :تحــت عنــوان التقســیمات العرقیــة

و أفریقیـا إو وسـط أأوربـا  يفـاألفـراد المولـودین  تباینات داخلیة قـد یكـون مـن الیسـر تحدیـد

فریقیا وجنوبهـا والشـرق إلكنه من الصعوبة بمكان تحدید عرقیات سكان شمال  ،وسط آسیا

 .ندونیسیا وغینیـا الجدیـدة والعـالم الجدیـدإ أوربا وغرب آسیا والهند وسیالن و األوسط وشرق 

ن تنسـب أممكن ه من غیر الفإنمریكتین األ فينه باستثناء الهنود الحمر إ" :وقال بالحرف

. يأو اآلســـیو  يفریقـــأو اإل يإلـــى العنصـــر األوربـــ ســـكان المنـــاطق العدیـــدة المـــذكورة آنفـــاً 

بفـتح (أن هذه األقالیم قد استوطنتها مجموعات بشریة ذات صفات خلقیـة  إلىویعزى ذلك 

هــــذه  فــــيینتظــــر وجودهــــا  التــــي  ال تماثــــل الصــــورة النمطیــــة المتصــــورة لألعــــراق) الخــــاء

ناعمــة حریریـة مــع شـفاه غلیظـة وأنــوف فطـس مــع ألـوان فاتحــة  نـت تجــد شـعوراً فأ .األقـالیم

عــین المكــان وعیــون  فــيرقیقــة  شــفاهاً  بینمــا تجــد مــع الســواد ،أو ســمراء أو أمیــل للبیــاض

  . )البشمن( يمناطق مثل الجنوب األفریق فيمنغولیة ضیقة 

ــیا إإلـــى ذكرهـــا مـــن الهنـــد التـــي  األقـــالیم العدیـــدة فـــيهـــذه ســـمة بـــارزة  ـــىندونیسـ  الشـــرق إل

قــد تتمیــز بنــوع مــن المكونــات المشــتركة التــي  وحصــر المنــاطق ،فریقیــاإاألوســط وشــمال 
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فریقیـا والسـودان خـارج هـذه المنـاطق الـثالث إ آسـیا و  لسكانها بغرب أوروبا وأواسط القارتین

 يعلــــى اعتبــــار أن أواســــط هــــذه القــــارات بعیــــدة عــــن التــــأثیرات الخارجیــــة والحــــراك البشــــر 

سور المـؤرخ یبروفاللیه إذهب  وهو ما ،ینتج عنه التزاوج واالختالطالذي  وب األخرىللشع

النیــل بــین  يســودان واد"األول مــن مقالــة لــه بعنــوان الجــزء فــي يحمــد البیلــأ عثمــان ســید

یولیــو  ٣٠بتــاریخ " الخرطــوم"  نشــرتها یومیــة" الهویــة والوطنیــة والدیمقراطیــة واألثنوقراطیــة

  .م٢٠٠٦

بــیض وأم ســوداء أو أم أطــالق لفظــة أســود علــى مولــود ألب إن إ :هــاریس ویقــول مــارفن

 فيبل هو اختیـار ثقـا ،مبررات وراثیة إلىیستند  الوالیات المتحدة ال فيبیضاء وأب أسود 

ن هـذا التصـنیف إ :تطرد قـائالً سیو . رثات بیضاء وسوداء بذات القدرألن الطفل یحمل مو 

أن غالبیـة السـود  ت المتعلقـة بالسـود والبـیض مؤكـداً كثیـر مـن الدراسـا تتأثر بـه ياالعتباط

وهـذا  ."ن أسـالف أوربیـینالوراثیة م) جیناتهم(من  ماً هم قد تلقوا قدراً " الوالیات المتحدة في

ــاً  تمامــاً  قــد نتجــت عنــه ظــاهرة قــوم یبــدون بیضــاً  -كمــا یقــول  -  لكــنهم یصــنفون اجتماعی

 فــــي المجتمعــــاتأللــــوان والقســــمات مســــألة ا فــــيأكثــــر  لكنــــك تجــــد تــــدقیقاً . ضــــمن الســــود

 فـــيمعرفـــة أســـباب تعـــددها ومحاولـــة البحـــث  إلـــىربمـــا ســـببه الفضـــول والتـــوق ) الملونـــة(

ـــذي  ونحســـب أن االقتبـــاس .جـــذورها ـــدكتور العفیـــف مـــن كتـــابال ) حـــرب الـــرؤى( أورده ال

ـــدار التـــي  ذكـــر فیـــه عنایـــة الســـودانیین بـــاأللوان والقســـماتالـــذي  للـــدكتور دینـــق تحـــدد مق

مجتمعــــات  فــــيبیــــنهم وبــــین العروبــــة والزنوجــــة هــــو مــــن قبیــــل مــــا نجــــده  يصـــل العرقــــالفا

ال مــــن قبیــــل مركبــــات الــــنقص  ،مختلطــــة تتعــــدد فیهــــا األلــــوان والقســــمات فتثیــــر الفضــــول

االخـتالط یتفشـى أمریكـا الوسـطى والجنوبیـة حیـث  فـي فمـثالً  .والبحث عن انتماءات أرقـى

) أسـبانیا والبرتغـال(ین غـزاة مـن شـبه جزیـرة آیبریـا بین السكان األصلیین واألوربیـین القـادم

 أحمـر لفـظ زموتـو يد من أسود وهندو فریقیا یطلق على المولإء بهم من يوالسود الذین ج

zomoto ــــ ــــیض باألســــــود يولخلــــــیط الفرنســ ـــود موالتــــــو ولأل Creole األبــ بــــــیض باألســـ

mullato األحمــر  يبــیض بالهنــدولألmestizo  الً ن كــان رجــإولخــاطف اللــونین  
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Moreno ن كــان امــرأة إ وMarina  مشــتقة مــن كلمــة  هــيوMoore فــي تطلــق  يالتــ

  ).موریتانیا(ریقیا من المغاربة والموریتانیین ومنها لفظة إفال سبانیة على سكان شماأل

 مواطنتــه البیضــاءاألســود جــیمس بولــدوین و  ياألمریكــ يحــوار متحضــر بــین الروائــ فــيو  

 Rapدردشـة حـول األعـراق"كتـاب شـائق بعنـوان  فـيیـد األنثربولجیة المرموقة مارقریت م

on Race  تــربط بــین التــي  ذكرنــا مــن وشــائج الــدم والموروثــات مــا إلــىشــارات مفیــدة إ

الســود  ســاءة معاملــة البــیض لمــواطنیهمإ و . الوالیــات المتحــدة فــيالبــیض ومــواطنیهم الســود 

بحـــال حمیمیـــة تلـــك  فعـــال ثقافیـــة وسیاســـیة عنیفـــة ال تعكـــسأترتبـــت وتترتـــب علیهـــا ردود 

  .الوشائج لیس هذا موضع نقاشها

كتابــه  فــيعلــوم الوراثــة مــا كــان قــد ذكــره مــارفن هــاریس  فــيوقــد أثبتــت أحــدث الدراســات 

وأن كثیــرین مــن البــیض قــد زهلــوا عنــدما  ،ســالف الــذكر مــن أن نقــاء األعــراق خرافــة كبــرى

 إلــى ایینهم وأوردتهــم جنبــاً شــر  فــيفریقیــة وآســیویة تســبح إأثبتــت شــفراتهم الوراثیــة أن دمــاء 

أرشـیف  فـي" العـرق دسـاس"مقالتنـا  إلـىللمزیـد یمكـن الرجـوع ( .جنب مع الدماء األوروبیـة

ذهبــت هنــد زوج الحجــاج  يولمثــل هــذا التصــنیف االعتبــاط). يلكترونــیومیــة الصــحافة اإل

  :وكانت ال تحبه فيبن یوسف الثق

  غلسلیلة أفراس تحللها ب    ال مهرة عربیةإوما هند 

  نجب الفحلأقراف فما إن یك إ و       فبالحرى كریماً  ن نتجت مهراً إف

خیــر فیــه یكــون  ن جــاء الإأمــا  ،ألنهــا بنــت كــرام فــذلك بســببها ن جــاء مولودهــا كریمــاً إ أي

  !ذلك فيأبوه هو السبب 

ـــدة متمیـــــزة  إلـــــى شـــــارة هنـــــااإل يومـــــن الضـــــرور  ـــیس حالـــــة فریــ ـــودان لــ مســـــألة  فـــــيأن الســ

خــارج  إلــى وثقافیــاً  عــن تعــدد االنتمــاءات بــین ســكانه وتمــددها عرقیــاً االســتقطاب الناشــئة 

حیـث اخـتلط الغـزاة  ،جل مناطق أمریكا الوسـطى والجنوبیـة فيفهذه ظاهرة عامة  ،الحدود

 فـيفتسـعون . وبقیت المناطق النائیة القصیة بمنأى عن ذلـك االخـتالط ،األسبان باألهلین

 فـــيبینمـــا توجـــد جیـــوب  ،ان بـــالهنود الحمـــرالمائـــة مـــن ســـكان المكســـیك مـــن خلـــیط األســـب

یقـل أو ینعـدم فیهـا هـذا  ،مـوطن حضـارة المایـا المعروفـة) یوكتـان( الهامش في شبه جزیـرة
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ء مـــن يلدرجـــة أنهـــا ال زالـــت تحـــتفظ بلغتهـــا األصـــلیة وتخلـــط الكاثولیكیـــة بشـــ ،االخـــتالط

 دراسـیاً  كتابـاً ) فیلـد ریـدروبـرت ( ياألمریك يوقد أعد األنثربولوج. معتقداتها الوثنیة القدیمة

 The Folk عن آلیات التالقح بین الثقافتین وفق منظور المدرسة الوظیفیة أسماه ماً هم

Culture of Yucatan.  

لــم تخــتلط باألســبان تــروم قســمة التــي  وقــد وقــع تمــرد منــذ ســنوات قادتــه العرقیــات الهندیــة 

ن مـن أصــول هندیـة لـم تخــالط وقـد احتفـى المواطنــون المنحـدرو . السـلطة والثــروة فـيأكبـر 

وهــو ) بیــرو( فــيســدة الرئاســة باألســبان حفــاوة عظیمــة قبــل ســنوات بفــوز أول رجــل مــنهم 

وقد تكرر الحدث أوائل هـذا ). ولیدوت(خریج جامعة هارفارد األمریكیة الرئیس  ياالقتصاد

عات وتوجـد صـرا. رئاسة بولیفیـا إلىالمنحدر من أصول هندیة حمراء  يالعام بفوز الیسار 

  . كوادور وغیرهانیكراغوا وهندوراس واإل فيمن ذات الشاكلة 

 فــيوتوجــد  ،بــین الثقــافتین العربیــة والبربریــة يدول المغــرب العربــ فــيوتوجــد هــذه الظــاهرة 

فریقیـة وبـین ندونیسیا ومن قبائـل البـانتو اإلإمدغشقر حیث بعض السكان خلیط من  جزیرة

وهــذه الــدول . ربقــة الــرق فــي يالماضــ فــيبعضــهم  األفارقــة الــذین لــم یختلطــوا والــذین وقــع

بــــالتنكر  صــــهر هــــذه الفــــوارق العرقیــــة والثقافیــــة دون أن تطالــــب أحــــداً  فــــيتجتهــــد  جمیعــــاً 

تهم انتمــــاءذین یطـــالبون الشــــمالیین بــــالتنكر الوالــــ .النتماءاتـــه ألن ذلــــك لــــن یحـــل القضــــیة

فــي  العــرب والتــى أفضــنا ىإلــالعربیــة یغفلــون عمــق الــروابط الثقافیــة والعرقیــة التــي تشــدهم 

فــي  عرقیـة تتمثـل ،مـن المفیـد ترقیـة الــروابط المشـتركة بـین السـودانیین .التفصـیل فیهـا آنفـاً 

 يدون أن نلقـــ ر عنهـــا الفنـــون والطقـــوس أحیانـــاً فریقیـــة مشـــتركة وثقافیـــة عدیـــدة تعبِّـــإدمـــاء 

   .سودانيالتتمیز بها المجموعات المختلفة المكونة للنسیج المجتمعى التي  الخصوصیات

وقـــد ، )تـــایجر وود( أســـطورة الغولـــف يقصـــة األمریكـــ يیحكـــ ســـینمائیاً  وقـــد شـــاهدت فیلمـــاً 

الـذي  ينصـفه التایلنـد إلـىشـارة اطنیه السود علیه أن یكف عن اإللحاح مو إفیه  ياستوقفن

 إلــىنــه جــد ســعید بمزیــة االنتمــاء إ اكتســبه مــن كــون أن أمــه تایالندیــة خالصــة فــأبى قــائالً 

ـــىمحیطنــــا فــــي  ولننظــــر! اخر بهمــــا معــــاً عــــالمین یفــــ ـــومیتین األمهــــرا  إلـ التنــــافس بــــین القـ
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ثیوبیــــا لــــم یقلــــل منــــه األصــــل المشــــترك والدیانــــة المســــیحیة وحتــــى إالجــــارة فــــي  يوالتیجــــرا

 . رثوذكسياألالمذهب 

 "السـودانفـي  أزمـة الهویـة"نظریتـه حـول مـا یسـمیه فـي  وقد استند الـدكتور فرانسـیس دینـق

ـــالتصـــنیف ال إلـــى تعتبـــر التـــي  تصـــنیف یخـــص الثقافـــة الغربیـــة وهـــو كمـــا ورد آنفـــاً  ي،غرب

الـــذي  هـــو أو أســـوداً  أو أحمـــراً  ن كـــان أصـــفراً إلـــذلك فغیـــر األبـــیض  ،البیـــاض لـــیس بلـــون

بــل ظــل . ال یســتند علــى مســتندات علمیــة يهــذا توصــیف ثقــافو  ،نیتمیــز بلــون فهــو ملــوّ 

یطـالیون والیهـود والشـوام وغیـرهم فاإل .الوالیـات المتحـدةفـي  عرضة للتطورات الدیموغرافیة

. تــاریخ متــأخر جــداً فــي  لحقــواأبــل  ،األمــر يزمــرة البــیض بــادفــي  مــن الشــرقیین لــم یكونــوا

وهـــذا اختیـــار  ،نســـان ولـــیس أبـــاهد اإلتهـــوّ التـــي  هـــيفـــاألم  ،أمهـــاتهم إلـــىوالیهـــود ینتســـبون 

  .فریقیةالثقافة اإلفي  محض ال یقاس علیه وتوجد له نظائر يثقاف

بالســـودانیین الشـــمالیین لـــذات  الوالیـــات المتحـــدة مـــن أكثـــر النـــاس شـــبهاً فـــي  وألن الســـود 

ـــة جـــاءت مـــن خـــارج القـــارة  ثـــاتو الســـبب وهـــو اخـــتالط هـــؤالء وأولئـــك بـــدماء ومور  قوقازی

حالـة فـي  وأوربیـة ،حالـة السـودانفـي  وعربیة قبله وبعده ،سالممتوسطیة قبل اإل ،فریقیةاإل

 يالغربـ يون ذات المعیار الثقـافاستخدم الدكتور فرانسیس دینق وآخر  ،األفارقة األمریكیین

قـرار الـدكتور فرانسـیس دینـق إهذا رغـم  ،فریقیاإغیر  إلىالنتساب ى الشمالیین النكروا عأف

بـأن الشـمالیین نتـاج  ،"أزمـة الهویـة" إلـىوصف أزمات السودان بـأن مردهـا في  وهو الرائد

مقالـة فـي  وذلـك ،ذلـك الوقـتفـي  وبـین سـكان الـبالد بـین العـرب المهـاجرین ياختالط فعل

ـــرتها ـــه نشــ ـــوان  ١٩٧٧فبرایـــــر  – يالعـــــدد الثـــــان" مجلـــــة الثقافـــــة الســـــودانیة" لــ ور الجـــــذ"بعنــ

ونســــبة ألن " :)٦ص(ذكــــر بــــالحرف " الســــودانفــــي  فریقیــــةریخیــــة للوشــــائج العربیــــة اإلاالت

 فــإن ،مة بغیــر المســلمســالم یحظــر زواج المســلونســبة ألن اإل ،العــرب جــاءوا دون نســائهم

ـــدیار كـــان التـــزا ن هـــذه وأل. شـــكالحـــدى الوســـائل لحـــل هـــذا اإلإوج بـــین العـــرب وأربـــاب ال

فریقیــة قاعــدتها إفقــد نشــأت قاعــدتها علــى قــیم عربیــة  ،دةالتجربــة لــم تكــن مفروضــة وال مقّیــ

ــــجرة األســـــرة ــة لهـــــذا . العائلـــــة وشـ ــــ فـــــإنونتیجـــ ــــاإل يالتكامـــــل العربـ ــــىأدى  يفریقـ نشـــــر  إلـ
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 أصــول إلــىرجــاع هــذه إویمكــن  ،مؤسســیها أو تتســمى بأصــولهات تســمى بأســماء مجموعــا

  . لیهإهذا عین ما نذهب  يلعمر و  ."الجزیرة العربیةفي 

ذا إال إ؟ اللهــم العــرب؟ وأیــن تكمــن أزمــة الهویــة إلــىذن أیــن االدعــاء الكــاذب باالنتســاب إ

سـودان بقـوم سـود یسـقط الفـي  یقول بـأن مجـرد اخـتالط العـربالذي  يقنا المعیار الغربطبّ 

اســتعرب الــذي  ســماعیل الــذبیحإوالعــرب ظلــوا یختلطــون مــن لــدن ! ربانتســابهم للعــ تلقائیــاً 

دولــة العباســیة هــو العبــاس الســفاح مؤســس ال وأبــو .العربیــة قبیلــة جــرهم فقــط بعــد مصــاهرة

ألن أمــه  ،لقــب بــابن العربیــةالــذي  المطلــب خوتــه حفــدة العبــاس بــن عبــدإالوحیــد مــن بــین 

بینمـا كـان بقیـة  ،بلحـارث هـيكانت من قبیلة عربیـة معروفـة  يطة بنت عبید اهللا الحارثرب

وفي ملوك العـرب الیـوم . العباس قاطبة ألمهات غیر عربیات وفیهن سوداوات يخلفاء بن

فلماذا یشـك فـي مـن  يانتمائهم العربفي  ملوك وأمراء ألمهات غیر عربیات لم یشكك أحد

بـــراهیم بـــن إمـــه نوبیـــة أو زنجیـــة؟ وقـــد روت كتـــب األدب أن ذا كانـــت أإ يكـــان جـــده عربـــ

فتمثــل المــأمون  ،نــك نعــم الخلیفــة األســودإ :قــد دخــل علــى الخلیفــة المــأمون فقــال يالمهــد

  :ببیت نصیب

  أبیض الخلق يفإنأو أسود اللون     حرة كرماً  يفنفس ن كنت عبداً إ

منار عــن الســودان ســفــي  وقــد اعترضــت علــى الــدكتور فرانســیس دینــق قبــل أشــهر خلــت 

فـــي  اســـتحدثهالـــذي  جامعـــة هارفـــارد بـــأن المصـــطلحفـــي  يمدرســـة كنیـــدفـــي  جمعنـــا ســـویاً 

بأنـه مصـطلح " زمة هویةأ"سودان بأنه الفي  وصف مشكالت تكوین هویة مشتركة جامعة

فــي  مصــطلح یســتخدم" أزمــة هویــة"ألن  عــن كونــه لــیس صــحیحاً  فضــالً  ،ءيجــارح ومســ

 .یعــرف مــن هــو یعــانى مـن لوثــة عقلیــة تجعلـه الالــذي  طـب األمــراض العصــبیة للشـخص

نظر العرب المختلطین بالفرس والتـرك واألكـراد والنـبط والبربـر وبأجنـاس  فإنوفى المقابل 

 إلــىزیــرة العــرب والخلــیج وبــالد الشــام تخــرج مــن دائــرة البیضــان فــي ج لــت ســحناتهم الجع

دارة الظهــر إ و ) للحــردان(مــدعاة بعــین الشــك والریــب فــذلك لــیس  يانتمــاء الســودانیین العربــ

علــى  تجعــل العــالم مصــنفاً التــي  التصــنیفات العرقیــةفــي  للحقیقــة واعتمــاد المنظــور الغربــى

وألن !). ســودأبــیض یــا أیــا ! " (حاجــةشــاهد مــا شــافش "مســرحیة فــي  مــامإطریقــة عــادل 



 62

 مقـــدارفـــي  یختلفـــون عـــن الســـودانیین أولئـــك أنفســـهم وبحكـــم اخـــتالطهم بعرقیـــات أخـــرى ال

  .يمن غیر العرب يتحدید العربفي  یجعلهم عمدة وقضاةالذي  بالقدر انتسابهم للعرب

یـراد إفـي  تعسـف كثیـراً بحثه آنف الـذكر و في  وقد نحا ذات المنحى الدكتور الباقر العفیف

بحثـــه لیصـــور الشـــمالیین بـــأنهم فـــي  اختـــارهالـــذي  التعریفـــات والشـــواهد لتتفـــق مـــع العنـــوان

العیش ألكثـر مـن  ير لوقد قدّ . عارم بالدونیة ومركبات النقصمرضى یعانون من شعور 

بانتمـــائهم  ال أكثـــر تمســـكاً إفلـــم أجـــد الســـودانیین فیـــه  يأكثـــر مـــن بلـــد عربـــفـــي  عقـــد كامـــل

علــى مــا یتمتــع بــه  بــل غلبــت علــى الكثیــرین مــنهم شــوفونیة زائــدة جعلــتهم اســتناداً  ،للعــرب

 نفــس یزایــدون علــى بیضــان تلــك الــبالد وشــهامة وعــزة مــن مكــارم األخــالق كرمــاً  ســودانيال

ـــىوادهم أو أنكـــروا علـــیهم االنتســـاب ن عیـــروهم بســـإ عـــروبتهم و فـــي  اعتبـــروهم العـــرب و  إل

مـن فقـد عامیتـه  يمـن معـارف ال یوجدنه إكما  .الدكتور العفیف كما ذكر" خاالً "أو " عبیداً "

كتور البـاقر العفیـف یاها بلهجات أولئك كمـا زعـم الـدإ السودانیة رغم طول المكث مستبدالً 

أو  يبالتمــاه لــیهم فیمــا أســماه المتــرجمإاالنتســاب  صــرارهم علــىإفــي  لیؤكــد زعمــه أیضــاً 

Identification كیــف وفــیهم أســاتذة أجــالء وعلمــاء . یــدلل بــه علــى شــعورهم بالدونیــة

زعــم  ولــئن اتصــفت قلــة مــنهم بمــا. نهضــة تلــك البلــدان؟فــي  أفــذاذ ذهبــوا بخبــراتهم لیســهموا

  . ستثناء ال یقاس علیهفذاك ا

وقــت كــان شــأن العــرب فیــه مثــل شــأن فــي  جــاء يولــو أن ادعــاء الســودانیین للنســب العربــ

مغلــوب نــه تشــبه الإا مقالــة ابــن خلــدون أمریكــا الیــوم غلبــة وســطوة عســكریة وحضــاریة لقلنــ

بعـد وصـول غیـر العـرب  بـالد النوبـة تحـت مالحقـة ودفـع إلـىلكن العرب تسللوا ، بالغالب

وبعضـهم بعـد  ،)السـودان لمكمایكـلفـي  تـاریخ العـرب راجـع(مصر أیام ابـن طولـون لحكم 

 األنـــدلس بســـقوط غرناطـــة وصـــعود العثمـــانیین علـــى ســـدة الخالفـــةفـــي  زوال ملـــك العـــرب

ـــام مملكـــة ســـنار جـــاء  إلـــىحتـــى ذهـــب بعـــض المـــؤرخین  .المشـــرقفـــي  ســـالمیةاإل أن قی

عـرب المسـلمین علـى مسـارح الریـادة وسلوى للمسـلمین والعـرب عـن أفـول سـطوة ال تعویضاً 

   .والسلطان
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عصــور ضــمور تلــك الثقافــة فــي  الســودان قــد حــدثفــي  والشــاهد أن بــروز الثقافــة العربیــة

ـــى الســـاحة الدولیـــة یومئـــد بمـــا الفـــي  وانحطاطهـــا بفخـــر  يیغـــر  مواطنهـــا وفـــى تأثیرهـــا عل

ن آل أیــوم  حــال العــرب مــا یســرفــي  نعــم لــیس. يإلــى العنصــر العربــلیهــا أو إاالنتســاب 

الســـودان لـــذراریهم مـــن أمهـــات نوبیـــات وزنجیـــات حتـــى یتبـــاهى أهـــل الســـودان فـــي  الملـــك

حــالهم الیــوم مــا یبعــث علــى االلتصــاق بهــم أو ادعــاء النســبة فــي  ولــیس ،لــیهمإباالنتســاب 

أمریكـــا فـــي  يجـــزر الكـــاریبفـــي  وهنـــا فـــرق عظـــیم بـــین حـــال انبهـــار األســـود الفقیـــر .لـــیهمإ

ســببت لــه عقــدة شــعور بالدونیــة تجــاه الرجــل التــي  يتعمر الفرنســالوســطى بحضــارة المســ

بالمعالجــة بــنفخ  كتابــه ســالف الــذكرفــي  األبــیض تصــدى لهــا الثــائر الطبیــب فرانــز فــانون

تلـــك فـــي  مواطنـــه األســـود للـــتخلص مـــن تلـــك العقـــدة التـــي حملـــت مثقفـــینفـــي  روح الثـــورة

 األمـر. على أعراقهم وثقافاتهم يتعالاس أقنعة بیضاء من الوهم والفریقیا للبإاألنحاء وفى 

لــیهم تقریــر إانتســابه  ألن أمــر وحاضــراً  تجــاه العــرب ماضــیاً  ســودانيلــیس كــذلك بالنســبة لل

والهجمـات المتتالیـة علـى هـذا البلـد الضـعیف البنیـة المسـمى . لواقع تقوم علیه كـل الـدالئل

مین ببـواطن األمـور بالسودان الیوم لیست بسـبب ادعـاء كـاذب بـل بسـبب یقـین راسـخ للعـال

محیطه حتـى قبـل أن تتبـدى في  سالمیة شدید التأثیرجزء أصیل من الثقافة العربیة اإل أنه

عـوده واسـتغل ثرواتـه وأصـبح محجـة  ين قو إفكیف  .جوفهفي  للعیان آثار النعم المخبوءة

  لنیل العلوم والمعارف والتقانات؟ 

 إلـىیجـاز قبـل االنتقـال إمرور علیها بدكتور العفیف أود الوهناك استدراكات أخرى على ال

 الثقافـة العربیـة بصـورة جعلتهـا مطابقـةفـي  مبحث آخر حول تصویره لقضیة اللون والعرق

الــدكتور و  .حقیقتــهفــي  واألمــر لــیس كــذلك ،ألمریكیــة البیضــاءالموقــف الثقافــة األوروبیــة و 

اقتباسـات  د مـورداً احتقـار العـرب للسـو فـي  استشهد به الـدكتور العفیـفالذي  بیرنارد لویس

 The African Diaspora and The Civilization ofمـن ورقـة لـه بعنـوان

Islam والتـى یبـدو أنهـا منقولـة بالكامـل مـن كتـاب لـه بعنـوان Race And Color 

In Islam،  الوالیـات المتحـدة فـي  األوساط األكادیمیـةفي  ال أنه متهمإأكادیمى مرموق

 Race كتابــهفــي  جتهــد بتعســفاوقــد  ،للعــرب والمســلمین بأنــه شــدید التحامــل والكراهیــة
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And Color in Islam الغـرب بـأن فـي  لهز قناعات راسخة لـدى الـدوائر األكادیمیـة

وهــو مــا  ،األلــوان الداكنــة يزاء الســود وذو إالمســألة العرقیــة خاصــة فــي  االســالم متســامح

  . ربالغفي  وبین السود فریقیا وآسیاإفي  ضمن له االنتشار الواسع

شـأن فـي  يالضـخم تـوینب يلیه ما أورده المؤرخ البریطانإكتابه المشار في  وقد أورد لویس

أن العـرب كــانوا یفــاخرون بــألوانهم  إلــى فریقیـا والهنــد مشــیراً إفــي  زاء الســودإمح العــرب تسـا

 الشــمال والشــرقفــي  جیــرانهم األكثــر بیاضــاً  إلــىوینظــرون باحتقــار  swarthy الداكنــة

الجاهلیــة بــین قبائــل العــرب والفــرس بســبب رفــض النعمــان بــن فــي  قــار يذ كانــت واقعــة(

ن العـرب إوقـال . )المنذر ملـك الحیـرة تـزویج ابنتـه لملـك الفـرس رغـم خضـوع ملكـه لفـارس

درجـــة أنهـــم كـــانوا  إلـــىالهنـــد فـــي  فریقیـــا والســـودإفـــي  كـــانوا علـــى اتصـــال وانـــدماج بـــالزنج

مســـلم  :البشـــر بثنائیـــة إلـــىین كـــانوا ینظـــرون ذلـــك ألن العـــرب المســـلم ،یزوجـــونهم فتیـــاتهم

القـــرون الوســـطى فـــي  وروبـــاأن إوقـــال . وغیـــر مســـلم بغـــض النظـــر عـــن ألـــوانهم وأعـــراقهم

وروبـا كانـت قلیلـة أمؤمنین وكفار لكـن  إلىفتقسم البشر  ،كانت تنظر للبشر بذات الثنائیة

ــة المعرفــــة بالشــــعوب الملونــــة بحكــــم موقعهــــا الجغرافــــ ــالد إلبعیــــد ا ياالحتكــــاك قلیلــ ال أن بــ

التعامــل بحكــم  ر لهــافریقیــا والهنــد وهــذا مــا یّســإالعــرب كانــت علــى الــدوام شــدیدة االرتبــاط ب

  .لفة مع شعوب تلك األنحاءاأل

بكتابـة هـذا الكتـاب لیـدحض  هذا التقریر لم یعجـب برنـارد لـویس فـانبرى لتفنیـده خصیصـاً  

فـي  جات متفاوتة لدى كثیر مـن المنصـفینسالمیة بدر مزیة المثبتة للثقافة العربیة اإلهذه ال

ثنایـا فـي  ورغـم ذلـك أورد. فریقیا وآسـیاإفي  سالملیها سرعة انتشار اإلإالغرب وهم یعزون 

 يمثـل قصـة عبـادة بـن الصـامت الصـحاب ،علیـه ال لـه شواهد تقـوم حججـاً  مسعاه المذكور

فــي  بــن الحكــمالمقــوقس عظــیم مصــر فیمــا أورده ا إلــىس رســله أعلــى ر  يجعلــه النبــالــذي 

قــال عنــدما دخــل عبــادة بــن الصــامت علــى المقــوقس طلــب مــن أصــحابه أن : فتــوح مصــر

 إلـىقـالوا مـا !" يوأتـوا بغیـره لیحـدثن ينـه یخیفنـإ هـذا الرجـل األسـود اأخرجـو " :یخرجوه قائالً 

" ولـى أمرنـاالذي  وهو أفضلنا وأنبلنا فوق أنه القائد ن عبادة أرجحنا عقالً إ"ذلك من سبیل 

" وموضــعه أن یكــون دونكــم؟فــیكم  كیــف ترضــون أن یكــون األســود ســیداً " :المقــوقسقــال 
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ال أنه أفضلنا وهو صاحب سبق فینـا إاألمر لیس كذلك فهو رغم أنه أسود كما ترى "قالوا 

   ."فینا ن السواد لیس محتقراً إثم  ،ورجاحة عقل وحكمة ونبل

لمرتبـة الرفیعـة بـین الصـحابة بعـد ابوأتـه تلـك التـي  علل برنـارد لـویس مكانـة عبـادة الرفیعـة

بأن عبـادة رغـم سـواده كـان  - ن صحت هذه الروایةإ –صحتها بالقول في  ن دس الشكأ

  ! من جزیرة العرب قحاً  عربیاً 

وأن العربیــة لــم تكــن ثقافــة بیضــان  ي،والشــاهد هنــا أن ســواد اللــون ال یســقط عروبــة العربــ

یعـــاملون معاملـــة دونیـــة  كـــان العبیـــد الســودولــئن  ،علیــه الثقافـــة الغربیـــةالـــذي  علــى النحـــو

المملــوك  يمثــل مــا یعامــل العربــ مــن أعــراقهم تمامــاً  ال انتقاصــاً  يفــذلك للوضــع االجتمــاع

ربقـــة فـــي  ال أنـــه وقــعإ قحـــاً  فقـــد كـــان زیــد بـــن حارثـــة عربیــاً  ي،والصــقل يوالرومـــ يوالفارســ

   .الرق

عمـر بـن الخطـاب كانـت مـن أن جـدة الخلیفـة الراشـد  إلـىكذلك أورد لـویس روایـات تشـیر 

ـــ ،الحبشـــة لدرجـــة الماجســـتیر  يبحـــث أكـــادیمفـــي  يالشـــایق يوقـــد أورد الـــدكتور حســـن عل

أن قریشـــا  يوقـــد ذكـــر لـــ .فریقیـــةإحـــدرون مـــن أصـــول نة وتـــابعین یأســـماء عدیـــدة لصـــحاب

لیها مـن المسـلمین عمـرو بـن العـاص ألن أمـه إطلب المهاجرین في  يالنجاش إلىأرسلت 

   .كانت من الحبشة

مـن أمـراء وحكـام  يعـث الحمیـة العربیـة واضـهاد المـوالأمیـة المتهمـة بب نـيولم تخلو دولة ب

فقــد أورد لــویس أن ابــن عــم معاویــة بــن أبــي ســفیان وعاملــه علــى  ،مــن أمهــات مــن الســود

درجـة الشـطط  إلـىلقـد اجتهـد لـویس . الكوفة عبد الرحمن بن أم الحكم كـان مـن أم حبشـیة

فـــوق حقیقـــة أن الثقافـــة العربیـــة ال ترقـــى لتأكیـــد اتهاماتـــه التـــي  لتتبـــع القصـــص والحكایـــات

 يبعـــض مراحلهـــا مـــن علـــل التحامـــل العرقـــفـــي  ســـالمیة رغـــم مـــا قـــد تكـــون قـــد حملـــتاإل

أنهـــا أول حضـــارة فـــي ذلـــك الـــزمن الســـحیق یتـــولى فیهـــا الســـود مناصـــب الحكـــم  يوالجهـــو 

البحــر  يالقــات بــین ضــفتهــذا رغــم اعتــراف لــویس بقــدم الع ،والقضــاء والوالیــات المختلفــة

وأن بعــــض  ،أن الحبشــــة تأسســــت علــــى یــــد قبائــــل حبشــــات الســــامیة إلــــى مشــــیراً  األحمــــر

للسـامیین ولـیس بـالد مـا  يفریقیا ربما كانـت المـوطن األصـلإن أالقول  إلىالباحثین ذهبوا 
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وقــد اجتهــد الــدكتور  The Arab In History كتابــهفــي  ذكــر ذلــك. بــین النهــرین

كتابـه األول فـي   على بحثـه يثنایا الذم لیضففي  حلیله باعترافات بثهاتطریز تفي  لویس

ســالم رســاء اإلإمثــل اعترافــه بصــحة  ،مــن الموضــوعیة شــیئاً ) ســالماإلفــي  العــرق واللــون(

علـل ظرفیـة مثـل قولـه بـأن معاملـة  إلىال أنه رد ذلك إسالم صدر اإلفي  المساواة يلمعان

وأنهــم أحســنوا  ،حســنة ألنهــم كــانوا أهــل حضــارة كانــت )وكــان جلهــم مــن األحبــاش(الســود 

القـول  إلـىال أنـه سـارع إ !الهجرتین األولى والثانیةفي  لیهم من المسلمینإوفادة من لجأوا 

. بأن التطورات السیاسیة واالقتصادیة الالحقة بدلت الحال وفشـت مظـاهر التمییـز العرقـى

مـن جزیـرة العـرب  سـواء كـان أصـیالً زاء السـواد إهذه االعترافات تدلل على وجود التسامح 

أبلـغ مـن استشـهاداته المـأخوذة مـن  هـيو  ،فریقیـا أو شـبه القـارة الهندیـةإعلیها من  أو وافداً 

ـــي  كتــــب األدب الكالســــیكیة ـــهالتـ ــــین العــــرب اضــــطهاد الســــودفــــي  تــــدعم حججـ وتلــــك  .ب

  . أوردناه آنفاً الذي ي العالمة المؤرخ توینب ياالعترافات تطابق رأ

لـة علــى تسـامح الثقافـة العربیــة تأویــل كـل مزیـة دافـي  أبـداه الــدكتور لـویسلـذي ا والحـرص

 يحیدتـــه والغـــرض السیاســـفـــي  ال علـــى الشـــكإمســـألة األعـــراق ال یحملـــك فـــي  ســـالمیةاإل

فـي  حـزا حـزو بیرنـارد لـویسالـذي  وكذلك الدكتور البـاقر العفیـف ،مرامیهفي  يواألیدولوج

ذات المصـــادر شـــعراء فـــي  ولـــو تحـــرى الدقـــة لوجـــد ،یـــراد ذات الشـــواهد مـــن كتـــب األدبإ

ز تحلیــل مّیــالــذي  مــن ذلــك الحــرص المریــب. جمــال الســوادفــي  وأدبــاء امتــدحوا بــل تغزلــوا

زعمــه أن الجــاحظ أضـــخم  ،أعنــاق الحقــائق الجلیــة يّ لــفــي  الــدكتور لــویس بــل مماحكاتــه

لســودان علــى كتابــه عــن فضــل افــي  لیــهإفیمــا ذهــب  اب العربیــة قاطبــة لــم یكــن جــاداً كتّــ

)! كومیــدیان(نمــا كــان یمــارس المــزح والفكاهــة كعادتــه ألنــه بعبــارة أخــرى كــان إ و  ،البیضــان

وهـــو مـــا  ،ذلـــك العــربفــي  رغــم أنـــه اعتــرف أن الجـــاحظ أراد بالســودان كـــل الملــونین بمـــا

ورغـم علـم  ،مقالـه آنـف الـذكرفـي  حمـدأ البروفسـور المـؤرخ عثمـان سـید لیـه مصـیباً إأشار 

  .بأن الجاحظ نفسه كان من السود الدكتور لویس

لتفنیــد تســامح  -كمــا ذكــر  -خصصــه الــذي  خــواتیم كتابــهفــي  وقــد أحــس الــدكتور لــویس

فـــي  فـــذكر كالمعتـــذر ،حملـــه كتابـــهالـــذي  العـــرب والمســـلمین مـــع الســـواد بمقـــدار التحامـــل
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نـه إ. نقیضـهفـي  ن تصحیح خطأ ما یحملنا على الحذر مـن مغبـة الوقـوعإ:" ١٠٢صفحة 

قصــاء مــن اإل نوعــاً  ســالميوقــت مــن األوقــات أن شــهد العــالم اإل يدث قــط وفــى ألــم یحــ

ذلــك قبــل انهیــار نظــام الفصــل (فریقیــا إجمهوریــة جنــوب فــي  كالممــارس حالیــاً  يالعنصــر 

نعـــم یـــا ."تـــاریخ قریـــب إلـــىالوالیـــات المتحـــدة فـــي  أو كالـــذى كـــان ســـائداً ) هنـــاك يالعنصـــر 

ممـا ال  سـالمیة ولوكـان نسـبیاً الحضـارة اإلفـي  ىدكتور لویس لقد ظل تراث التسامح العرق

 ولشــد مــا أثــار وجــود قضــاة ســود .الحضــارات األخــرى حتــى عصــور متــأخرةفــي  نظیــر لــه

عاصــمة الخالفـة العثمانیــة دهشــة واسـتغراب الرحالــة األوربیـین الــذین زاروا تركیــا ألول فـي 

  . العهد

عبـده بـدوى مـن أن العـرب كانـت أن مـا أورده الـدكتور العفیـف عـن  إلىشارة عابرة إنشیر 

فقـــد كـــانوا یتغنـــون ببیـــاض  .الرجـــال والنســـاء علـــى الســـواء لـــیس دقیقـــافـــي  تحـــب البیـــاض

كلمــة  إلــىفكــانوا ینصـرفون عنــه  ،وصـف الرجــالفــي  لكــن البیــاض لـم یكــن محببــاً  ،النسـاء

ذ أنهــم یصــفون علــى وجــه الــذم جیــرانهم إرغــم أنهــا لیســت مــن أوصــافهم المفضــلة  "أحمــر"

ـــدقیق". الحمـــران"المنـــاطق الشـــمالیة ب فـــي  مـــن العـــربحتـــى  ـــد الت الوصـــف قـــد فـــي  وعن

و استحسانه مثل وصـفهم أیصفون الرجل بالبیاض على سبیل التوصیف ال مدح البیاض 

وقـد وصـفوا ابـن عمـه وختنـه  ،بحمـرة بأن بیاضه كـان مشـوباً ) صلى اهللا علیه وسلم(للنبى 

فـي  وهـذا تبـاین .جـداً  أنه كان داكنـاً  يأ!" ألدمةآدما شدید ا"طالب بأنه كان  يبن أب يعل

فــــي  بــــل یفشــــو ،المجتمعــــات البیضــــاءفــــي  نطــــاق األســــرة الواحــــدة ال تجــــدهفــــي األلــــوان و 

بحــث الــدكتور العفیــف فــي  كلمــة أخضــر الــواردة فــإنوبهــذه المناســبة  .المجتمعــات الملونــة

مــن فصــیح  هــيبــل  ،وصــف أخیــه بالســواد ســودانيیتحاشــى بــه ال ســودانیاً  لیســت اختراعــاً 

وهـذا دلیـل آخـر علـى أن هـذا اللـون  ،السـواد إلـىوصف السمرة الداكنة المائلة في  العربیة

أن  إلــى وأشــار أیضــاً  ،لیــهإكتابــه المشــار فــي  وقــد ذكــره الــدكتور لــویس. العــربفــي  فــاش

قــال الفضــل بــن العبــاس بــن عتبــة بــن . ألحیــان بالســوادابعــض فــي  العــرب وصــفوا أنفســهم

  :بعبد المطل

  أخضر الجلدة من بیت العرب    يوأنا األخضر من یعرفن
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نــدافع عــن العــرب هنــا بقــدر ســعینا لتحریــر القضــایا بالدقــة  أننــا ال إلــىشــارة هنــا ونــود اإل

 المجتمعـات العربیـة قـدیماً فـي  انتفـاء العنصـریة قاطعـاً  نفیـاً  يالعلمیة المطلوبة دون أن ننفـ

هـذا فـي  وقد كتبت مقالـة مطولـة ي،مش الهم العربونقر بأن السودان یقع على ها ،وحدیثاً 

لعلهــا " قســمات وقواســم مشــتركة بــین عنتــرة ال العنتریــات وأهــل الســودان": المعنــى بعنــوان

  . يلكتروناإل" الصحافة"أرشیف یومیة في  أیضاً 

نكــار حقیقــة أن الســودان وطــن مــن مــواطن العــرب والثقافــة إیحملنــا علــى  لكــن ذلــك كلــه ال

التـي  هفریقیتـاطن أخـرى أو أنكـروه دون انتقـاص إلمـو فـي  بذلك بعض العرب أقر ،العربیة

فــي  ودون انتقــاص مــن حقــوق مواطنیــه الــذین یــرون غیــر ذلــك، نكــارعلــى اإل يتستعصــ

ر عـــن تعبِّـــالتـــي  العنایـــة بلغـــاتهم وثقافـــاتهم بـــذات القـــدر المتـــاح للثقافـــة الســـودانیة القومیـــة

  . فنوناً و  وشعراً  نثراً  ينفسها باللسان العرب

مـــع  الثقافـــة وحـــدها انســـجاماً  إلـــىالعـــرب  إلـــىتالحظـــون أننـــا لـــم نقصـــر انتمـــاء الســـودان 

ألن ذلـــك االنتمـــاء ال یقتصـــر علیهـــا رغـــم أن مـــدارس القومیـــة العربیـــة  ،الحـــدیث الشـــریف

 ،ذلـك عولـت علیـه وعلـى التـاریخ والمصـیر المشـترك مقللـة دور العـرق فـى يوالبعث العرب

مرجعیــة مركزیــة للهویــة العربیــة تملــك حــق االعتــراف بالعروبــة وســحبه  إلــىللحاجــة  تفادیــاً 

حیــث  ،بحثــه آنــف الــذكرفــي  لــم یتفــاداه الــدكتور العفیــف هــو مــا عمــن تشــاء وقتمــا تشــاء

نكـار إلون تلك المرجعیـة لیقـوم باسـمهم باعتبر عرب الجزیرة العربیة والهالل الخصیب یمث

  . عروبة أهل السودان

وهــو أســتاذ بجامعــة جــورج تــاون فــي واشــنطن وهــو  -واد ســلیمان أمــا الــدكتور صــادق جــ

كیـف نعـرف الهویـة " نـدوة بعنـوانفـي  يف العربـفقـد عـرّ  -مـن سـلطنة عمـان  يعرب أیضاً 

 ،األمـة العربیـة إلـى ينسان المنتمـهو اإل يالعرب"  :٢٠٠٦ ینایر ١٧أقیمت یوم " العربیة؟

  ."بالثقافة ال بعرق أو دین يوهو عرب

 Inالمتــرجم عــن الفرنســیة) يمــن أصــل لبنــان يفرنســ(لــدكتور أمــین معلــوف وفــى كتــاب ا

The Name Of Identity )أفكــار ) االنتمــاء إلــىالعنــف والحاجــة : ســم الهویــةاب
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 يمســـألة الهویـــة واالنتمـــاء تســـتحق الدراســـة فهـــو یعتبـــر تعـــدد االنتمـــاءات یقـــو فـــي  جدیـــدة

  .لالنتماءات الضیقة راً العنف انتصا إلىنسانیة ویضعف من النزوع اآلصرة اإل

  :قضیة التهمیش

ـــدولالتـــي  أقـــرت اللجنـــة مـــزاعم بانتهاكـــات خطیـــرة فـــي  للتحقیـــق يكونهـــا مجلـــس األمـــن ال

أن جمیـع أقـالیم  م،٢٠٠٣فبرایـر فـي  ثـر انـدالع التمـرد هنـاكإدارفـور فـي  نسانلحقوق اإل

وللتـدقیق . لجزیـرةالتنمیة ما عدا المنطقة المحیطة بالخرطوم ومشـروع ا إلىتفتقر  سودانال

 يالخرطــــوم بحرىــــ ،الخرطــــوم :بــــالخرطوم هــــو المــــدن الــــثالث المكونـــة للعاصــــمة يفـــالمعن

ات القـــرن یللحكومـــة المركزیـــة منـــذ عشـــرین وألنهـــا ظلـــت عاصـــمة للـــبالد ومقـــراً . وأمـــدرمان

تتمتــع بقــدر مــن الخــدمات التعلیمیــة والصــحیة ووســائل نقــل واتصــاالت  هــيالتاســع عشــر ف

ذلــــك لــــم یكــــن اصــــطفاء لســــكانها دون ســــائر . أطرافهــــافــــي  الخفیفــــةوبعــــض الصــــناعات 

 بینمــا ظلــت تفتقــر أجــزاء الوالیــة ،لكنــه أمــر فرضــته طبیعــة المكــان ووظیفتــه ،الســودانیین

بـل ولعـل بعـض المنـاطق فیهـا  ،عن محیط المدن الثالث ألبسط الخدمات تبعد قلیالً التي 

  .للخدمات الضروریة تعد من بین أكثر أجزاء البالد قاطبة افتقاراً 

ـــروعاً  ـــا مشـ ـــة القطــــن لمــــد المصــــانع  ضــــخماً  أمــــا الجزیــــرة فقــــد أقــــام االســــتعمار فیهـ لزراعـ

ــــك الصــــناعة ــــالمواد الخــــام لصــــناعة المنســــوجات وقــــد كانــــت تل ـــة ب صــــدارة فــــي  البریطانیـ

هـــذا النـــذر الیســـیر مـــن  .ذلـــكفـــي  الصـــناعات وكانـــت ســـاحة للتســـابق بـــین الـــدول الكبـــرى

  . كبیراً  جزاء الوطن هامشاً التنمیة جعل بقیة أ

  من المسؤول عن ذلك التهمیش؟

 تفســیراً  ١٩٨٣یولیــو  ٣١الحركــة الشــعبیة لتحریــر الســودان الصــادر فــى) مانیفســتو(یعتمــد 

النســخة فــي  حیــث ورد ،وتحدیــد مســؤولیة ذلــك التهمــیش تفســیرفــي  بــل ماركســیاً  اشــتراكیاً 

ركـــة الشـــعبیة بأنهـــا حركـــة ماركســـیة تعریـــف الح" يفریقـــالقـــرن اإل"دوریـــة فـــي  نشـــرتهاي التـــ

نظـــام برجوازیـــة  وأنهـــا تهـــدف لتحریـــر الجمـــاهیر الســـودانیة مـــن اضـــطهاد وبطـــش ،لینینیـــة

الخرطـــوم وفـــق أســـس الحریـــة والمســـاواة فـــي  يوالعنصـــر  ين الفاســـد الرجعـــالعـــرب المـــزیفی

  . والعدالة االشتراكیة
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 ،فیسـتو الحركـةنامفـي  الجیاشـة الغریب أنه وبعـد هـذه العبـارات الملتهبـة المفعمـة بالعاطفـة

الخرطـــوم عـــن ذلـــك التهمـــیش فـــي  نفیســـتو مســـؤولیة نظـــام العـــرب المـــزیفیناجعـــل الم فقـــد

یعــدو أن یكــون  وأن النظــام نفســه ال ،أنــه فــاقم مشــكلة التهمــیشفــي  مســؤولیة ثانویــة تكمــن

  .استعمرت السودانالتي  من صنع الرأسمالیة العالمیة

ن إ": الجـذور التاریخیـة لمشـكلة السـودان" ألول تحـت عنـوان الفصل افي  یقول المانفیستو

) التاســع عشــر يأ(المشــلكة تعــود لتوســع الرأســمالیة واالســتعمار عنــد نهایــة القــرن الفائــت 

بــین " فــرق تســد"واعتمــدت سیاســة  ،فریقیــا قــد قســمت بــین المســتعمرین األوربیــینإحیــث أن 

تعمیـــق الفـــوارق  إلـــىاالســـتعماریة  وقـــد رمـــت السیاســـة .هـــذه المســـتعمرات وداخلهـــا أیضـــاً 

لكــن المانفیســتو . هــذا بــالطبع ممــا ال خــالف علیــه. الدینیــة والثقافیــة بــین الشــمال والجنــوب

للرؤیــة االشــتراكیة اعتبــر أن مــنح االســتقالل للمســتعمرات ومــن بینهــا الســودان جــاء  ووفقــاً 

المسـتعمرات لقطـع تشـكلت علـى یدیـه مـن أبنـاء التـي  نتیجة صفقة بین االستعمار والنخبـة

ولیقـــوم  ي،بـــدأت تناضـــل مـــن أجـــل االســـتقالل الحقیقـــالتـــي  الطریـــق علـــى ثـــورات التحریـــر

  ". االستعمار الجدید"ـأولئك بحكم المستعمرات بالوكالة على هیئة ما أسمته الوثیقة ب

ن االســـتعمار قـــد قـــام بتنمیـــة محافظـــة الخرطـــوم ومدیریـــة النیـــل إ ویقـــول المانفیســـتو أیضـــاً 

كانـــت تضـــم والیـــات الجزیـــرة والنیـــل األبـــیض وســـنار وجنـــوب النیـــل األزرق  يالتـــ(األزرق 

 تشــجیع التعلــیم إلــىفقــد عمــد  اً داریــین صــغار دارة االســتعماریة إللحاجــة اإل ونظــراً ) الحالیــة

 لـم تتعـدى أهـدافهاالتي  رسالیات الكنسیةالجنوب لإلفي  الشمال بینما ترك أمر التعلیمفي 

فقـد كانـت  يوبالتـال. بشـیر بالدیانـة المسـیحیةالت إلـىكثـر مـن حاجتهـا تعلیم الجنوبیین أفي 

  . الجنوبفي  الشمال أسرع بكثیر منهافي  وتیرة تطور النخبة

فتــرة مــا بعــد فــي  أصــبح هــو مشــكلة الســودان المركزیــة -حســب المانفیســتو –هــذا التفــاوت 

ـــ وقـــــد أطلقـــــت الحركـــــة علـــــى .االســـــتعمار امش هـــــذا الوضـــــع مـــــا یعـــــرف باقتصـــــاد الهــ

 core economyمقابـــل اقتصـــاد المركـــز أو فـــي  peripheral economyأو

واقتصــــاد المركــــز اقتصــــاد متطــــور یعمــــل فیــــه عمــــال مهــــرة ولــــه مزیــــة ســــهولة التصــــدیر 

بینمـــا اآلخـــر اقتصـــاد تـــابع یقـــوم علـــى كثـــرة مـــن العمالـــة غیـــر المـــاهرة وربمـــا  ،واالتصـــال
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هــذا علــى مســتوى القطــر الواحــد  .ولیــةوهــو یقــوم بمــد اقتصــاد المركــز بــالمواد األ ،الســخرة

ـــى نطـــاق العـــالم بحیـــث تتحـــول اقتصـــادیات العـــالم  ولكـــن یمكـــن تطبیـــق ذات النظریـــة عل

ــة الجنســـــیات فـــــي  جمیعـــــاً  يالنـــــام ـــىظـــــل العولمـــــة وســـــیطرة الشـــــركات متعـــــددة ومتعدیـــ  إلــ

هـــذا الطـــرح . العـــالمفـــي  اقتصـــادیات المراكـــز الصـــناعیة إلـــىاقتصـــادیات هـــامش بالنســـبة 

نقـــدى للرأســـمالیة المتوحشـــة یتبنـــاه الیســـار الجدیـــد والماركســـیة الجدیـــدة فیمـــا یعـــرف طـــرح 

ولـو ظلـت الحركـة وفیـة . Dependency Theoryي بنظریـة االعتمـاد االتكـال نـاً أحیا

لهــذا الطــرح لرفعــت الكثیــر مــن العتــب عــن أنظمــة الحكــم المتعاقبــة علــى المركــز بــل وفــى 

حركـة التـاریخ لـم فـي  محوریة العامـل االقتصـادى یعول علىالذي  اطار الطرح الماركسي

شـارة حكایـة العـرب المـزیفین واإل إقحـامحتى بمیزان الكسب السیاسـى  أو مفیداً  یكن مناسباً 

 مـن جملـة السـكان% ٣٩حصائیة االستعماریة ال تتجاوز نسـبتهم أن العرب حسب اإل إلى

ضـوء فـي  )يلئك؟ ال ندر ترى هل هم المزیفون هنا أم عرب أصالء سوى أو ( السودانفي 

 التعلیم بین الشمال والجنوب وتعمیق الفوارق الثقافیـة بینهمـافي  قرار الحركة بأن التفاوتإ

الشــمال فـي  "أشـباه العــرب" وأن مســؤولیة النخبـة الحاكمـة مــن ،كـان بتـدبیر مــن االسـتعمار

ت حصـدت مئـاالتـي  ذن فیم كانت الحـرب الضـروسإ .تعمیق التفاوت بینهمافي  تنحصر

  . سائر أجزاء القطرفي  األلوف من البشر وعطلت عجلة التنمیة

تـــدابیر أخـــف لمعالجـــة تركـــة اســـتعماریة لـــیس نصـــیب  إلـــىألـــم یكـــن مـــن األجـــدى الركـــون 

صـــنعها ســـوى العجـــز عـــن معالجتهـــا بالفاعلیـــة المطلوبـــة؟ لكـــن زوال الحـــرب فـــي  الشـــمال

وأفضت مسـوغات اسـتدرار  ،انلمشكالت السود يالباردة قد أطاح بذلك التفسیر االقتصاد

حزمــة جدیـــدة مـــن الشــعارات والوســـائل وضـــعت  إلـــى - الحلیــف الجدیـــد -عطــف الغـــرب 

مــن ســطور  يمــا یلــفــي  وكیــف مــا كــان األمــر ســنحاول .الــوطن كلــه علــى حافــة الهاویــة

  . جریرة تهمیش الجنوب والمناطق األخرىفي  بحث نصیب الشمال

  :ناطق األخرىمسؤولیة الشمال عن تهمیش الجنوب والم

تهـدف  ١٩٤٥حتـى عـام  أي عامـاً  ٤٧دارة البریطانیة علـى مـدى ظلت استراتیجیة اإل أوالً 

وكانـت أولـى لبنـات  ،فریقیـاإشرق في  لحاقه بمستعمراتهاإ فصل الجنوب عن الشمال و  إلى
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حــاكم كمــا رواه  الهــدف مــن تكوینهــا كــانالتــي  ســتوائیةاإلتكــوین كتیبــة  هــيتلــك السیاســة 

رح فیـه تكـوین الكتیبـة خطـاب منـه موجـه لونجـت باشـا یقتـفـي  أویـن بقولـه يریطـانمنقال الب

وتكــون لغــة المســتخدمة  ،ســتوائیة سـتكون بالكامــل مــن الجنـوبیینن كتیبــة اإلإ" ١٩١٠عـام 

وقــد وافــق الحــاكم " بینمــا یكــون معتقــد أفرادهــا هــو الدیانــة المســیحیة ،نجلیزیــةاإل هــيفیهــا 

 م١٩١٧وقـد تكونـت الكتیبـة بالفعـل عـام  .علـى المقتـرح) تونجـ(على السودان  يالبریطان

جنـوب السـودان حتـى  الحامیـة الوحیـدة الموجـودة فـى هـيوظلت حسب الوثائق البریطانیة 

 The Southernراجــع محمــد عمــر بشــیر (. ١٩٥٥أغســطس فــي  انــدالع التمــرد

Sudan , Background to Conflict(.   

 ،تنمیتـهفـي  أو ألنه قصر ،ل لعهد قطعه مع الجنوبالتمرد لم ینشأ لنقض الشما فإنذن إ

وقبــل  ،الخرطــومفــي  فــالحرب قــد اشــتعلت قبــل أن یــأول أمــر الحكــم لنخبــة العــرب المــزیفین

مــایو عــام فــي  الفدرالیــة وهــو مــا حــدثفــي  أن یتقاعســوا عــن االســتجابة لمطالــب الجنــوب

 ن ذلـك التمـرد هــوإ بـل .عنـدما رفضـت لجنـة الدسـتور االسـتجابة لمطلـب الفدرالیـة ١٩٥٨

 ،مـــن بـــالد العـــالم الثالـــث يأفـــي  ذئـــلـــم تعـــرف آنالتـــي  أخـــاف الشـــمال مـــن الفدرالیـــةالـــذي 

ـــة  ــــة فدرالیــــــ ـــــرادف لكلمـــــــــة انفصـــــــــال  Federationولطالمـــــــــا اعتبـــــــــروا كلمـــــ مجـــــــــرد مــــ

Separation ال فدرالیـة ألمـة موحـدة( فهتفـوا( No Federation For one 

Nation  ــرز مظـــــاهر السیاســـــة إ توائیة و ســـــنشـــــاء كتیبـــــة اإلإومعلـــــوم أن ـــن أبـــ ن كـــــان مــ

 ال أنهــا دعمــت بحزمــة مــن السیاســات والتــدابیر وصــوالً إالبریطانیــة الرامیــة لفصــل الجنــوب 

 The Closed Areasذلـــك الهــــدف مـــن ذلـــك قــــانون المنـــاطق المغلقــــة إلـــى

Ordinances واســتخدام األســماء  ،حــرم لبــاس األزیــاء الشــمالیة علــى الجنــوبیین يوالــذ

حــالل نصــارى مــن الشــام و مــن إ رد التجــار الشــمالیین مــن الجنــوب و وانتهــى بطــ ،یــةالعرب

مـؤتمر  تلمقـررا إنفاذاً الجنوب في  الیونانیین والطلیان محلهم ثم تحریم تعلیم اللغة العربیة

 .١٩٢٨الرجاف عام 

قبـــل  يأ ١٩٥٥مــن أغســطس  يالثــانفـــي  أمــا لجنــة ســودنة الوظـــائف فقــد أكملــت عملهــا

أن مـا نالـه الجنـوب مـن  إلىالتمرد في  ندالع التمرد ولم تشر لجنة التحقیقسبوعین من اأ
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بــأن  علمــاً  ،مــن أســباب التمــرد عمــل اللجنــة كــان ســبباً  أن إلــى مناصــب محــدودة اســتناداً 

جانــب ثالثــة  إلــىعضــویة اللجنــة فــي  دارة االســتعماریة كانــاومصــریا ممثلــین لــإل بریطانیــاً 

 Imperialism And Nationalism inم راجـع مـدثر عبـد الـرحی(. سـودانیین

The Sudan(  مكــان ســناد الوظـائف كــان باإلإفـي  دائهــاأن كـان مــن مالحظــة علـى إ و

ـــةإ ـــدأ التمییــــز إســــناد الوظــــائف بإفــــي  المعیــــار المتشــــدد للتعلــــیمفــــي  بــــداء مرونـ عمــــال مبـ

فــي  تعیـین الجنـوبیین علـى النحـو المعمـول بـهفـي  Affirmative Action یجـابىاإل

 التعلـیمفـي  لهـم عـن الفـرص غیـر المتكافئـة قلیـات تعویضـاً زاء األإات المتحدة والهند الوالی

بأن تلك التـدابیر  لكن یمكن التماس العذر لهم. دارة البریطانیةكانت من سیاسات اإلالتي 

تحـــت وطـــأة فـــي  نفســـه كـــان واقعـــاً  يفـــالجنوب األمریكـــ ،ذلـــك الوقـــتفـــي  لــم تكـــن معروفـــة

  .الهند كانت تضمد جراحها جراء حروب االنفصال بینما ي،التمییز العنصر 

نصـاف یحـتم االعتـراف بـأن الحكومـات الوطنیــة لـم تجـد فرصـة حقیقیـة لحـل مشــكلة ن اإلإ

ـــي  التهمــــیش ــى عــــام فـ ـــر واســــتمراره حتــ ــــدالع التمــــرد المبكـ بــــل  ١٩٧٢الجنــــوب بســــبب ان

. الجنــــوبفــــي  دارة البریطانیــــةأقامتهــــا اإلالتــــي  واســــتهدافه للقلیــــل مــــن مشــــروعات التنمیــــة

ـــذات القـــدر مـــن اإل ــت إنــــوفمبر  ١٧سیاســـة حكومـــة  فـــإننصــــاف وب زاء الجنـــوب قـــد عمقــ

أن یثبــت  يللمشــكلة لكــن ینبغــ يالــبالد باعتمادهــا علــى الحــل العســكر  يالجــراح بــین شــطر 

 - سـعت بصـدق رغـم أنهـا - سقطت تلك الحكومـةأفضیلة أنها  الجنوب لجماهیر الشمال

  .الجنوبفي  ان وذلك بسبب سیاساتها القمعیةالسودفي  لدفع عجلة التنمیة

  :الخرطوم منذ االستقاللفي  تمحیص مقولة سیطرة أقلیة على الحكم

أن التــاریخ والجغرافیــا قــد جعلتــا مــن ســودان النیــل مــن  إلــىصــدر هــذا المبحــث فــي  شــرناأ

كتـــوى مـــن ویـــالت اوأنـــه بقـــدر مـــا  ،مـــن العـــالم القـــدیم ربـــك الحالیـــة جـــزءاً  إلـــىحلفـــا  يواد

فقــد أفــاد مــن تلــك  ،الغــزوات والحمــالت التأدیبیــة وســرقة الثــروات مــن قــوى خارجیــة طامعــة

وقـد رأینـا كیـف أشـار . دارة الدولـةإفـي  من التعلـیم ومعـارف وفنـون التجارب القاسیة قسطاً 

مـن  دارة البریطانیة ولحاجـات تخصـها قـد أتاحـت قـدراً أن اإل إلىمانفیستو الحركة الشعبیة 

قالیمــه أالشـمال ب يوقــد نـتج عـن هــذه المیـزة أن حظــ. مال لـم تتحــه للجنـوبالشــفـي  التعلـیم
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ولـم یكـن ، وراثة المناصب المدنیة والعسكریة بعد رحیـل المسـتعمرفي  الستة القدیمة بمزیة

بــل اســتفاد منــه ســكان  ،أو عرقیــاً  أو جهویــاً  المعیــار للحصــول علــى تلــك المناصــب قبلیــاً 

وهـــم خلـــیط مـــن كافـــة قبائـــل ومنـــاطق  ،مـــن التعلـــیم راً المراكـــز الحضـــریة الـــذین أصـــابوا قـــد

  . السودان

عاصـمة الجزیـرة فـي  مدارس ٕالىو  ،مدارس العاصمة الخرطوم إلىوقد قدر لنا أن نختلف 

زاملنــا فیهـا زمــالء مـن كافــة أرجـاء الســودان كـان ذووهــم قضـاة ومحــامین  ،أواسـط السـودان

 والقضارف والفاشـر والجنینـة ودنقـالالجیش والشرطة من بارا واألبیض وكسال في  ضباطاً 

  :كتابه المذكور آنفاً في  سور محمد عمر بشیریبروفأثبته  أیضاً وهذا . المحسفي  ودلقو

The development of education in the North had created a 
new class, recruited from the different areas and cities, 
whose loyalties transcended provincial and tribal areas  

الشمال قد خلق طبقة جدیدة تكونـت مـن منـاطق ومـدن في  ن تطور التعلیمإ"وترجمة ذلك 

  ."مختلفة تسامى والؤها على القبلیة والجهویة

لـم یكــن مــن التــي  دارة الدولــة لـم یــورث مــن قبـل المســتعمر لهــذه الطبقـة الوســطىإ والحكـم و 

م متـاح الصـعود عبـر سـل هيو  ،تمت بهاالتي  دیمقراطیةنشوئها سوى الطریقة ال إلىسبیل 

  . البالدفي  دارة المدنیة والعسكریة والقضائیةاإلذن تشكلت إهكذا . للجمیع هو التعلیم

مســتوى الســلطة السیاســیة فقــد تــم عبــر أكثــر وســیلة دیقراطیــة عرفتهــا  دارة الــبالد علــىإأمــا 

ولــم تشــترط ". وت واحــد لكــل شــخصصــ" االقتــراع الحــر المباشــر هــيالبشــریة حتــى اآلن و 

بعـض دیموقراطیـات العـالم لالقتـراع لحجـب أصـوات فـي  معرفة القراءة والكتابة كمـا حـدث

 الحكــــم أحزابــــاً  إلــــىتلــــك االنتخابــــات العدیــــدة والحــــرة والنذیهــــة أوصــــلت . قطاعــــات معینــــة

اهللا خلیـــل ومحمـــد نورالـــدین  وعبـــد يأوصـــلت األزهـــر  .سیاســـیة ضـــمت كـــل أهـــل الســـودان

حســن  يالــدین ومحمــد تــوم وعلــي یــج وبــوث دیــو وهاشــم بامكــار ویوســف العجــب وزاكــودر 

وهـؤالء أتـوا مـن كـل صـوب وحـدب . القصـر أو البرلمـان إلـىمـا إ ،تاج الدین وویلیام دینـق

ورثـت التـي  تلـك األقلیـة هـيفـأین . األطـراف يهـذا البلـد المترامـفـي  ومن كل قبیلـة وعـرق

المؤقــت قــد اشــتملت  ١٩٥٦تیر الســودان ومنــذ دســتور الحكــم منــذ االســتقالل؟ فلــو أن دســا
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أو أن القـوانین  ،دیـن بسـبب لـون أو أو یحـرم مواطنـاً  ،قبیلـة أو جهـة يعلى بند واحد یحـاب

المنبثقـــة عـــن تلـــك الدســـاتیر قـــد احتملـــت تـــأویالت مـــن ذلـــك النـــوع لصـــدقت الـــدعاوى بـــأن 

لكــن لــم یقــم دلیــل  ،لطةاألقلیــة المزعومــة قــد صــممت القــوانین علــى مقاســها لتحــتفظ بالســ

  .واحد على ذلك حتى یوم الناس هذا

 -Nationالدولــة القطریــة وءظــاهرة التنمیــة غیــر المتوازنــة صــاحبت نشــ ،هــذه الظــاهرة

State  والســـودان لـــیس حالـــة  ،كافـــة دول العـــالم الثالـــث بعـــد رحیـــل المســـتعمر عنهـــافـــي

الصــراعات والحــروب ي فــ لــیس الســبب" أزمــة الهویــة"ـبــ يكمــا أن مــا ســم .ذلــكفــي  فریــدة

كمـــا  ،و قعـــت فریســـة لالســـتعمارالتـــي  معظـــم أرجـــاء المعمـــورةفـــي  اشـــتعلت بالفعـــل يوالتـــ

 يالكونغــو وفــ ينیجریــا وفــفــي  بیــافرافــي  بــل كانــت المشــكالت ،الهشــیمفــي  تشــتعل النــار

أمریكـــا الالتینیـــة وآســـیا صـــیحات اســـتغاثة تبحـــث عـــن وســـائل وطـــرق لمعالجـــة أوضـــاعها 

نمــو العتبــارات التنمیــة والفــي  بلــدانها كانــت أكثــر حظــاً فــي  عــن منــاطق اً المتخلفــة تنمویــ

  . دارات االستعماریةقدرتها وتعلمها اإل

یدولوجیــة لجلــب آغطــاءات دینیــة أو عرقیــة أو  إلــىحركــات االحتجاجــات  تحتــاجكثیــرا مــا 

وأبلـغ . مواجهة المركـز للحصـول علـى الحقـوقفي  يأو الجهو  يالعطف أو العون الخارج

تضـــیات الحـــال والظـــروف الدولیـــة ألدلـــة علـــى ذلـــك تغیـــر والءات هـــذه الحركـــات وفـــق مقا

  .السلطة والثروة مع المركزفي  هو طلب النصف شكواهافي  ویبقى األصل، قلیمیةواإل

  :معالجة التهمیش

لیــه إأشــارت الــذي  "فــرق تســد"دارة الــبالد القائمــة علــى مبــدأ إفــي  لسیاســة االســتعمار وفقــاً 

منــذ  يكـان مـن الطبیعــى أن یجـد العهــد الـوطن" المانفیســتو"أم وثائقهـا فــي  عبیةالحركـة الشـ

 الــبالد یقــل حظهــا مــن التنمیــة كثیــراً فــي  وجــود أقــالیمفــي  یومــه األول مشــكلة كبــرى تتمثــل

فـي  قـالیمألن بقیـة األ ،وأن الجنوب سیشعر بثقـل ذلـك أكثـر ،عن محیط العاصمة والوسط

تقلــل مــن  يوالــدین يبــالمركز درجــات مــن التجــانس الثقــافالشــرق والغــرب والشــمال تربطهــا 

  . بتركة السلطة والثروة ثراً ألیه مستإحدة نظرتها 
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قامـــة دولــة قطریـــة إفــي  یتمثـــل كــان یواجـــه تحــدیاً  ين العهــد الـــوطنإأو بلغــة مــوجزة نقـــول 

مــن  أمــا اقتســام الســلطة فقــد كــان متاحــاً . عصــریة قــوام الحقــوق والواجبــات فیهــا المواطنــة

االختیـار الحـر عبـر صـنادیق االقتـراع وفـق الدیمقراطیـة  ذ أن المبـدأ هـوإناحیة القانونیة ال

  . ودون حجر من لون أو عرق أو جهة ،البرلمانیة

للمنـاطق  التنمیـةفـي  وذلك بمنح األولویـة ،معالجة التنمیة غیر المتوازنةفي  تبقى المشكلة

 يیجـابمعالجـات مثـل التمییـز اإل إلى وءللجتلك األقالیم وا يبعلم ومشاركة ممثل األقل نمواً 

ن میـادیفـي  لتسـریع عملیـة اسـتیعاب المنـاطق األقـل نمـواً  )الكوتـات( عبر نظام يالتعویض

مؤسسـات في  وكذلك ،)بالنسبة للجنوب أحسب أن بعض هذا ظل موجوداً ( يالتعلیم العال

جهویـــة واحتـــرام عالمیـــة محكمـــة لمحاربـــة النعـــرات العنصـــریة والإبخطـــة  الدولـــة مصـــحوباً 

القـرن فـي  )ویسـتفالیا(فـي  ألن الدولـة القطریـة لـم تعـد كمـا بـدأت ،طـار الوحـدةإفـي  التعدد

 ،الغالـب األعـم متعـددة األعـراق والثقافـاتفـي  بـل أصـبحت ،دولـة متجانسـة ،السابع عشر

لغــاء روابطــه إ و  ،وحســب إفریقــيعــادة صــیاغة هویــة الســودان كبلــد إمحــاوالت  فــإنوعلیــه 

تعتبـر التـي  یقـف علـى بـاب العنـاوین والالفتـات والتعریفـات تعد تعسفاً  ،ارتباطاتهاألخرى و 

   .ضرورة لبقاء الدولة القطریة فيوالثقا يواللغو  يالتجانس العرق

طـــار الوحـــدة لمخاطبـــة إفـــي  وقـــد اعتمـــدت الهنـــد علـــى هـــذه المعالجـــة التـــي تحتـــرم التعـــدد

  . العالمفي  تنوع ربما ال نظیر لهتتمتع بالتي  من البالد هيو  ،قضیة التهمیش فیها

بعــاد شــبح إ علــى المــرارت و  بالقضــاء - بمــرور الــزمن -مثــل هــذه المعالجــة الســلمیة كفیلــة 

 تعـد الیـوم هـيلیه الهنـد و إما صارت  إلىولكم تمنیت لو أننا صرنا  ،التمزق واالنفصاالت

التنــوع وتجربــة فـي  یشــابه الهنــدالـذي  لكــن الســودان. العـالمفــي  مهمــةمصــاف الـدول الفـي 

 الهنـد نظـراً فـي  صـمدت يلـم یـتمكن مـن بنـاء دیمقراطیـة راسـخة كـالتي االستعمار البریطان

قــدرتها فـي  منطقــة سـاخنة مـن العــالم جعلـت الدیموقراطیـة فیــه أضـعففـي  لوقـوع السـودان

فاندلعت فیـه حـرب أهلیـة ضـروس  ،لتیارات الحرب الباردة وحرب الوكاالت يعلى التصد

مـن  كبیـراً  طیاتهـا قـدراً فـي  فجـاءت المعالجـات تحمـل ،ات والمشاعر السالبةقت الجراحعمّ 
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وهـو . جعل الطالق البائن بین شطرى القطر أحـد خیـارین ال ثالـث لهمـاالذي  انعدام الثقة

  .تكرر بحدة أقل في دارفور ما

الغــرب والشــرق عبــر اتفاقیــات الســالم الموقعــة فــي  یقــاف الحــرب األهلیــة وامتــداداتهاإن إ

ـــا اعتبــــارات داخلیــــة وخارجیــــةكــــ ـــرورة وطنیــــة أملتهـ ـــكالت . ان ضـ ـــن ینبغــــى وضــــع مشـ لكـ

بسســـببها كســـب  طارهـــا الصـــحیح كمشـــكالت انعـــدام للتنمیـــة المتوازنـــة قـــلّ إفـــي  الســـودان

دارة إفــي  المشــاركة بفاعلیــة يوبالتــال ،مــن التعلــیم تلــك المنــاطق األقــل نمــواً فــي  المــواطنین

ـــبالد ـــك كـــ. ال ـــدبیر مـــن واألهـــم مـــن ذلـــك أن ذل ان تركـــة اســـتعماریة مقصـــودة ولـــم ینـــتج بت

مـن السیاسـات  عامـاً  ٥٨تركـة عمرهـا فـي  ن أجمع الناس علـى تقصـیر المركـزإ و  ،المركز

وسـیجد الباحـث المنصـف أنـه ال سـبیل  ،والتدابیر والحیـل فلـیس المقصـر كالصـانع المـدبر

ــــى ــــة دور المســــتعمر إل مــــا بعــــد صــــنع مشــــكالت الســــودان بتقصــــیر حكومــــات فــــي  مقارن

مثـــل فـــي  حققتهـــا دولالتـــي  النجاحـــات هـــيوكـــم  ،معاجـــة تلـــك المشـــكالتفـــي  االســـتقالل

ال مـا ذكرنـا مـن إیوجـد  عـدم ال أو ،حالنا یمكن االستشـهاد واالقتـداء بهـا؟ قلیـل ال یعتـد بـه

  .أمر الهند

تهمـیش األطــراف بكــل مـا یحملــه ذلــك التضــخیم فــي  أخشــى مــن تضـخیم دور الشــمال إنـي

قـــالیم النیـــل أاســـتقطاب تحـــس فیـــه  إلـــى يألن ذلـــك سیفضـــ ،رقیـــة وجهویـــةمـــن مـــرارات ع

ـــتهدافاالت ـــة باالســ ـــتقو  ،ریخیــ ـــیاتها يفتســ ـــرّ فـــــي  بخصوصــ س مواجهـــــة االســـــتهداف بمـــــا یكــ

من وتیرة نمو مشاعر وطنیة مشتركة تضم أطـراف الـوطن المختلفـة علـى  ئالجهویة ویبط

  . صعید التنمیة واآلمال المشتركة

حــوى غیــر قلیــل مــن النعــرات العرقیــة الــذي  ة خطابهــادَّ المطلبیــة وِحــ ن منــاورات الحركــاتإ

ـــة غیبتهـــــا ـــف المشـــــاعر فـــــي  والجهویــ ـــظ لألســ ــة قـــــد أیقــ ـــدم والمســـــاواة والعدالـــ شـــــعارات التقــ

مطلـع صـبانا البـاكر تتـوارى فـي  كانـتالتـي  وعزز االنكفاء على القبیلة والجهـة) الرجعیة(

وكان الـدكتور فرانسـیس دینـق  .الوطن الجامع مكانها للمفاخرة بالسودان يتخل هيو  خجالً 

 ،حـدة خطـاب الحركـة الشـعبیة إلـىالشمال في  سالمیةد علل تنامى المشاعر العربیة واإلق

عـدد خریـف فـي  Middle East Journalمقالـة لـه نشـرتها دوریـةفـي  لعل ذلك كان
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ى معهــد بروكنــز علــفــي  نــدوة عقــدت قبــل أشــهرفــي  ولعلــه أعــاد ذكــر ذلــك ،١٩٩٠عــام 

 ونتفـق هنـا تمامـاً . االتجـاهفـي  القـوة ومعـاكس لـهفـي  لـه قاعدة أن لكل فعل رد فعل مسـاوٍ 

ت الـدین حـداهما مّسـإألول علـى جـرعتین ثقیلتـین مع الدكتور فقد اشـتمل خطـاب الحركـة ا

له بتعریف الحركة بأنهـا حركـة ماركسـیة لینینیـة تنطلـق مـن بلـد  لت مهدداً وشكّ  مباشراً  مساً 

الــداعم لــه لــم یـــذل  يثیوبیــا والمعســكر االشــتراكإفــي  يام الــدرق الماركســكــان یحكمــه نظــ

فــي  تطهیــر الســودان مــن ســیطرة أقلیــة العــرب المــزیفین هــيوجرعــة عرقیــة وثقافیــة  ،قویــاً 

  ! الشمال

كــان  ،دان الدینیــة والثقافیــة المعروفــةهــدد مقومــات الســو الــذي  ن حــدة مثــل هــذا الخطــابإ

لخطــر  يللتصــد ياتــه الدفاعیــة مــن الــدین والمــوروث الثقــافلجعــل الشــمال یوظــف آلی كافیــاً 

 ين حــــدة الخطـــاب الجهــــو إ. روم مجـــرد نصــــیب مـــن ســــلطة أو ثـــروةمعلـــن ومـــدعوم ال یــــ

فـي  لـم تعـد معهـا الـدعوة لالنفصـال بـین الشـباب نجـدها الیـوم جلیـةالتي  أحیاناً  يوالعنصر 

  .الشمال دعوة منكرة منبوذة كما كانت لدى جیلنا

ـــ يالقبلـــــ أمـــــا التحامـــــل ـــة  prejudice يأو الجهـــــو  يأو العرقــ ـــانیة مصـــــاحبة إفمنقصــ نســ

فــي  كمــا تجــدها ،نســان علــى ســطح القمــرفیهــا اإل بــالد حــطّ فــي  تجــدها يللتســاكن البشــر 

ـــيفریقیــــا و إ أدغــــال األمــــزون و  ـــن یمكــــن رد أســــبابها ،تعلــــل منقصــــة ال تبــــرر أو هـ ـــي  لكـ فـ

ل أو حمــالت اختطــاف أو اســترقاق ألحــداث التــاریخ الدامیــة مــن قتــل متبــاد الســودان مــثالً 

  . أبت على البرءالنفوس في  تركت كدمات

 وقد تنشأ عن قلة معرفة لصیقة باآلخر بسبب بعد المسافات واخـتالف اللهجـات والعـادات

الصــور النمطیــة عــن اآلخــر  إلــىفیســتعاض عــن قلــة المعرفــة بــالركون  ،یولــد الجفــوةالــذي 

stereo type عــالم عبــر وســائط التعلــیم والثقافــة واإل ىوعــالج ذلــك یكــون بنشــر الــوع

ال تعـــرف محابـــاة لشـــخص أو تحامـــل علـــى آخـــر التـــي  تطبیـــق القـــوانینفـــي  مـــع الصـــرامة

   .بسبب اللون أو الدین أو العرق

اتفاقیــة الســالم الشــاملة وبعــد فـي  المضــمن ين ابتـدار المســار الــدیمقراطأعلــى یقــین بــ إنـي

علــى أســس جهویــة وقیــام انتخابــات حــرة ونزیهــة  تقســیم الســلطةفــي  زوال تــدابیر االنتقــال
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دول فـــي  داخلهـــا منقســـمة علـــى نفســـها كمـــا هـــو الحـــالفـــي  ســـیمنع تكـــریس دولـــة مقســـمة

قــد یســتمر الــذي  األمــر ،تعرفونهــا مقســمة فیهــا الحظــوظ علــى الطوائــف المكونــة للمجتمــع

 .مییــــزة وطنیــــة جامعــــة ال تعــــرف التوجــــه قیــــام بوتقــــفــــي  عقبــــة كــــأداء ،مــــا ال نهایــــة إلــــى

ة مكونــات الثقافــة الســـودانی وغلبــة تجـــذر ســیثبت مبــدأ صــوت واحـــد لكــل شــخص مجــدداً و 

ل وســـیثبت بطـــالن دعــاوى القـــائلین بأنهـــا تمثّـــ ،فریقیــة معـــاً الحالیــة بمضـــامینها العربیـــة واإل

وأنهـا مكونـات فرضـتها تلـك  ،لیها أمر السـودان بعـد خـروج المسـتعمرإآل التي  خیار القلة

وأحسب أن حـرص أحبـاب الثقافـة . ب أهل السودان على حین غفلة منهماألقلیة على غال

 ،ر بـــه عـــن ذلـــك كلـــهتعبِّـــالـــذي  الســـودانیة القائمـــة بفنونهـــا وأهازیجهـــا وأســـاطیرها وبلســـانها

الســبیل الوحیــد  هــيأن یكــون مــن صــمیم حرصــهم علــى تأســیس دیمقراطیــة راســخة  يینبغــ

كمــا  ،مــن تهــم الهیمنــة والتســلط علــى اآلخــرینتلــك الثقافــة وبقائهــا مبــرأة  باســتدامة الكفیــلو 

ـــدعاوى  دومـــاً  ئیتكـــالـــذي  يأنـــه الدریئـــة الحصـــینة مـــن التـــآمر الخـــارج ـــك ال ـــل تل علـــى مث

ة الدیمقراطیــ فــإنعــن ذلــك كلــه  فضــالً . نفوســنا إلــىلتقــویض ســلطان تلــك الثقافــة الحبیبــة 

ـــة ســـــتفتح الطریـــــق إل ـــخة القویــ ـــة للتنـــــافس الســـــهامات الثقاالراسـ ــر والســـــلمفــــات الفرعیــ  يحـــ

   .بلورة ثقافة وطنیة جامعةفي  سهامواإل

قامـة كیـان إألن محاولـة  ،ن خیار الوحدة یبقى هو الخیار األفضل ألهـل السـودان قاطبـةإ

ـــاك قمـــین  يالنســـب يوالثقـــاف يالجنـــوب علـــى افتـــراض أن التجـــانس العرقـــفـــي  منفصـــل هن

مـــودة العواقـــب الت الســـودان الكبیـــر مغـــامرة غیـــر محكبضـــمان قطـــر جدیـــد خـــال مـــن مشـــ

وهـو مـن أكثــر  الصـومالفـي  كمـا هـو الحـال اآلن فقـد دلـت التجـارب ،المجهـولفـي  وقفـزة

بنــاء العمومــة أبــین بطــون القبائــل و  ن یكــون فتاكـاً یمكــن أ أن التنــاحر ،بلـدان العــالم تجانســاً 

 فــإنوبالمثــل . لكــل طــامع أركــان الدولــة ویجعــل مواردهــا الطبیعــة نهبــاً  ضیقــوِّ  علــى نحــوٍ 

  . ذا انفصل الجنوب عنهإمن تناقضاته الداخلیة  يال سیعانالشم

ـــدرالیاً  ن نظامـــــاً إ ـــنح صـــــالحیات واســـــعة للوالیـــــات حقیقیـــــاً  فــ ـــي  یمــ دارة شـــــؤونها وتنمیـــــة إفــ

والسیاسـة الخارجیـة ومسـائل السـیادة ومـا  ویقصر صالحیات المركز على الدفاع ،مواردها

وطنیـة مشـتركة  علـى ترقیـة ثقافـة البد منه من تخطیط مركزى یصـون وحـدة الـبالد ویعمـل
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الحیـــاة الحـــرة فـــي  أمـــام الســـودان لیحقـــق أشـــواق أبنائـــه جمیعـــاً  هـــو الخیـــار الوحیـــد المتـــاح

  . والشرق األوسط يفریقیا والعالم العربإولیواصل دوره جسر تواصل بین  ،والعیش الكریم
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  لوجیة البریطانیةنثروبو مقاربة بین ابن خلدون والمدرسة األ 

  *محمد صالححسن . د

  : مقدمة

ة التي تناولها ابن خلدون في استنباط بعض المفاهیم الرئیس إلىتهدف هذه الورقة 

لوجیا البریطانیة وعلى وجه الخصوص نثروبو ومقاییسها باأل" العمران البشري"

لوجیا السیاسیة، وأود أن أؤكد هنا أن التركیز لیس على المقارنة أو إسقاط هذه نثروبو األ

لوجیا ألن شروط المقارنة ال تتوفر بالمعنى العلمي نثروبو على النظریات األالمفاهیم 

الكامل من حیث الظروف االجتماعیة والمرحلة التاریخیة والخلفیة الثقافیة واإلطار 

فاالختالف بین عصر ابن خلدون وبیئته االجتماعیة في جهة، والظروف التي . الفكري

ن جهة أخرى، واضح وال یجعل هذه المقارنة لوجیة منثروبو نشأت فیها المدرسة األ

صاغ فیه ابن خلدون  وبالتالي یبعدنا عن الموضوعیة، فالحیز الجغرافي الذي ،متكافئة

یختلف عن  حضاریاً  هو المغرب العربي، وهذا یمّثل حیزاً " العمراني البشري"مفاهیمه عن 

الخلفیة  إلىضافة لوجي البریطاني باإلنثروبو الحیز الحضاري والجغرافي للتراث األ

لوجیة السیاسیة والثقافیة التي حكمت صیاغة هذا التراث، وهنا أعني نثروبو األ

  . األیدیولوجیة االستعماریة التي تقوم على العرقیة المركزیة األوروبیة

ومن البدیهي أن الفكر االجتماعي في المراحل التاریخیة المختلفة هو نتاح للواقع 

  .غیرات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیةاالجتماعي ویتأثر بالمت

االتجاه هنا یكون نحو النظر في إمكانیة توظیف المفاهیم الخلدونیة، لتقویم الدراسات  إذاً 

 إلىلوجیة وتوضیح مدى استیعابها للمجتمعات اإلفریقیة والعربیة، باإلضافة نثروبو األ

ن تسهم في إلقاء الضوء على محاولة االستفادة من هذه المفاهیم واستدعائها من أجل أ

واقع المجتمع العربي المعاصر فیما یتعّلق بالعصبیة والدین والصراع على السلطة، 

حیث " العمران البشري"وبهذا نكون قد حققنا بعض طموحات ابن خلدون التي ذكرها في 

                                                 
  .جامعة الخرطوم - لیة الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة قسم علم االجتماع واألنثربولوجیا كأستاذ ب *
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دوني التجدید وتمهید السبیل لالحقین، وربما تفید إعادة قراءة التراث الخل إلىكان یطمح 

  . في البعث الحضاري والتنویر المعرفي للفكر العربي المعاصر

  : لوجیة البریطانیةنثروبو نشأت وتطور المدرسة األ 

 إلىلوجیة والعوامل التي أّدت نثروبو نتناول في هذا الجزء مناقشة نشأت الدراسات األ

تي المداخل التطورها، وتتبع مراحل هذا التطور في سیاق تأریخي والمقاربة بین المنهج و 

لمقاربة البن خلدون، وستشمل هذه ا" العمران البشري"اتبعتها وبین ما نستنبطه في 

العصبیة، الفضاء أو المسرح السیاسي،  ،جتماعيالبناء اال: بعض المفاهیم الرئیسة وهي

  .القوة والسلطة، البیئة الطبیعیة، النظام أو النسق السیاسي، التغییر االجتماعي

  : لىالمرحلة األو 

لوجیة البریطانیة في الغالب ببدایة تأسیسها في الجامعات نثروبو عادة ما یؤرخ لبدایة األ

البریطانیة بعد أن تبلورت في تخصص أكادیمي وحددت معالمها، أي المیالد األكادیمي 

لوجي ذكر إدوارد تایلور في نثروبو ما یترّدد في التقلید األ لوجیا، ولذلك كثیراً نثروبو ألل

، وجیمس فریزر ١٩٠٠، وهادون بجامعة كمبردج عام ١٨٨٤أكسفورد عام جامعة 

، وهؤالء الثالثة یمكن أن نعتبرهم اآلباء األوائل ١٩٠٧بجامعة لیفربول عام 

لوجیا بالوالیات المتحدة بفرانز نثروبو بدایة األ إلىلوجیا في بریطانیا، بینما یشار نثروبو لأل

  . ١٨٩٦بواس في جامعة كولومبیا عام 

لوجیا في الجامعات قد سبقته نثروبو الرغم من هذه الحقائق التاریخیة، فإن تدریس األب

لوجیة وتصبح نثروبو بحثیة قبل أن تتبلور الدراسات األ ةنشطأتطورات نظریة ومنهجیة، و 

  .١أكادیمیاً  تخصصاً 

احلها بمر  وٕاذا تجاوزنا فترة التأمالت الفلسفیة التي بدأت بتأریخ التفكیر اإلنساني مروراً 

أّن  إلىالمختلفة والتي شهدت تراكمات كثیفة للفكر االجتماعي، یمكن اإلشارة هنا 

لوجیا قد وضعت خالل عصر التنویر وهي المتمثلة في أعمال نثروبو اللبنات األولى لأل

یخ والقانون المقارن، والتقدم المفكرین الذین كان لهم اهتمام بدراسة فلسفة التأر 

                                                 
1 Harris. M. the Rise of Anthropological Theory، Rowtledge and Kegan Paul، London 1972 p251. 
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قدرة العقل البشري على تغییر الواقع االجتماعي، ولقد تناول أولئك جتماعي، والبیئة و اال

المفكرون الكثیر من القضایا، ووضعوا الفروض وصاغوا بعض المفاهیم األساسیة التي 

بالقرن التاسع عشر وحتى الوقت  اً لوجیون في فترات الحقة بدءنثروبو اعتمد علیها األ

  . الحالي

ج لها الكنیسة فكار الالهوتیة التي كانت تدعمها وتروّ لقد تمّیز عصر التنویر برفض األ

 إلىللسیطرة على أسالیب التفكیر التي تفرز سلطتها في المجتمع، وأدى ذلك الرفض 

وهو ما تمّخض عن العلمانیة واالتجاه العقلي في  ،تعاظم الصراع بینهم وبین الكنیسة

حیاة االجتماعیة والمعرفة الفكر األوروبي الحدیث، وشمل ذلك الصراع جمیع جوانب ال

بروز مفهوم التقدم، بمعنى أّن الحیاة االجتماعیة  مهمةوكان من نتائجه ال ،اإلنسانیة

لیست ثابتة ومستقرة على نظام واحد وٕانما هي في تغیر مستمر، ومحاولة وضع تصور 

   .أخرى إلىمتكامل لمراحل ذلك التقدم والكشف عن أسباب االنتقال من مرحلة 

للكشف عن القوانین التي تحكم وتوّجه  عاماً  لك االتجاه من حركة التاریخ إطاراً واتخذ ذ

  .التقدم ومن ثّم تفسیره على أسس عقلیة

حیث اتبعوا المدخل  ،ومن هنا جاءت التغیرات األساسیة في منهج أولئك المفكرین

تي تحكم المبادئ العامة ال إلىاالجتماعي في دراستهم للتاریخ اإلنساني بهدف الوصول 

تقدم التاریخ، وأصبحت العالقات االجتماعیة تمثل االهتمام األساسي في دراستهم، واتجه 

ة التي تصنع األحداث القوى االجتماعیالتركیز على التاریخ االجتماعي و  إلىالمؤرخون 

مبتعدین عن سرد تلك األحداث، مفرغة من  ،مهمةالتحوالت السیاسیة الالتاریخیة و 

  .اعيمحتواها االجتم

والذي  ،ومن هؤالء الكتاب الفیلسوف البریطاني جون لوك الذي اهتم بمفهوم الثقافة

والعالم الفرنسي آن روبرت تیرجو الذي  ،استمر االهتمام به على مدى قرنین من الزمان

 ١٧٢٤لدراسة تطور التاریخ اإلنساني، وجوزیف الفینو  ١٧٥٠وضع خطة في عام 

الدین وعادات الزواج  مجتمعات البدائیة في أمریكا متناوالً على ال ماً هم الذي وضع عمالً 

والسیاسة والتربیة وتقسیم العمل بین الرجال والنساء، مما یعتبر معلومات إثنوغرافیة 
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 ،١٧٤٥مم عام عادات وروع األ"فولتیر الذي كتب  على مفصلة وذلك ینطبق أیضاً 

" سقوط اإلمبراطوریة الرومانیةاضمحالل و " في تلك الفترة مهمةمن األعمال ال وأیضاً 

ولقد كان لمنتیسكیو أثر  ،١٧٤٨" روح القوانین"ومنتیسكیو وكتابه  ،دوارد جیبولنإل

خاصة لویس مورجان في  ،واضح على معاصریه وعلى الكتاب الذین جاءوا من بعده

 ،والذي أخذ عنه فكرة المراحل التطوریة في التاریخ المادي للمجتمع ،القرن التاسع عشر

الحضارة، وقد حاول منتیسكیو أن یوضح  وهي الهمجیة أو الوحشیة والبربریة وأخیراً 

لتقاط والصید وهي تمثل البربریة، فاألولى تعتمد على اال الفرق بین األمم الوحشیة واألمم

ن وهي عادة ما تتجمع لتكوِّ  ،الثانیة فهي البربریة وتعتمد على الرعي اأم ،عشائر متفرقة

   .صغیرة أمماً 

تقد أن أخالق المجتمعات فهو یع ،یعتبر منتیسكیو من أنصار فكرة الحتمیة الجغرافیة

وروبیین المعاصرین ویرى بعض الكتاب األ ،ولغاتها تتأثر بالظروف المناخیة وطبائعها

وعلى  ،راء المفّكرین العربآأن مفهوم الحتمیة الجغرافیة في عصر التنویر قد استمد من 

وربما كان أثر هذا "أعمال ابن خلدون،  إلىباإلضافة  ي،وجه الخصوص اإلدریس

في طرحه على أن سكان البیئات الدافئة یتمیزون  األخیر على منتیسكیو األكثر وضوحاً 

بینما یكون سكان المناطق الباردة متبلدي األحاسیس ویفتقدون  ،برقة وحرارة الطبائع

  . ١"الحیویة وخفة الروح

بمفهوم الشروط الضروریة لقیام المجتمع " القوانین"ح ولقد استخدم منتیسكیو مصطل

اإلنساني، والعالقات المتبادلة بین أفراد المجتمع هي التي تمثل روح القانون، وكان 

العالقات الوظیفیة التي تربط بین القانون والبیئة الطبیعیة  دراسة إلىمنتیسكیو یهدف 

د وأعراف ومعتقدات، عالوة على للمجتمع بما فیها من نشاط اقتصادي وعادات وتقالی

ومن هنا تتضح المقاربة بین ابن خلدون في العمران البشري  ،مزجة أفراد المجتمعأ

بین ابن خلدون  أیضاً ومنتیسكیو في روح القوانین، ومن هنا تكون المقاربة 

لوجیة، فمما نثروبو في تاریخ األ خاصاً  ألن منتیسكیو قد اكتسب وضعاً  ،لوجیانثروبو واأل

                                                 
  .٣٨ – ٣٧ص  ،١٩٨٢دار المعرفة الجامعیة، مصر  ،المعاصرة واالتجاهاتالرواد  ،تاریخ علم االجتماع محمد علي محمد، ١
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أي دراسة المجتمع من جمیع جوانبه وبما  ،شّك فیه أّن رؤیته تمثل المنهج التكاملي ال

قد حاول  هذا فإننا نالحظ أن منتیسكیو إلىفیه نظم اقتصادیة ودینیة وثقافیة، باإلضافة 

من جهة أخرى، فهو " مبدأ المجتمع"من جهة و" طبیعة المجتمع"أن یمّیز بین ما سماه 

أما  ،القواعد التي یستمّد منها المجتمع صورته التي هو علیها یقصد بطبیعة المجتمع

اد، وهنا یرى مبدأ المجتمع فهو في نظره ما یجعل المجتمع یعمل ویتفاعل فیه األفر 

" البعد القیمي"و" جتماعيالبناء اال"یفانز برتشارد أن منتیسكیو قد نجح في التمییز بین إ

الجتماعي، ومبدأ المجتمع هو الرغبات حیث افترض أن طبیعة المجتمع هي بناءه ا

 .١والقیم التي تدفع األفراد في المجتمع

وربي خالل عصر التنویر قد تغیر باالتجاه نحو ن السرد السابق أن الفكر األیتضح م

العمومیة التاریخیة وصیاغة النماذج والمفاهیم التي توضح أهمیة المؤثرات المادیة 

ولقد برز ذلك االتجاه عند فیكو الهتمامه الخاص  ،سانيوالمناخیة في حركة التاریخ اإلن

وقد وضع دراسته في عام  ،بالتحوالت االجتماعیة والثقافیة التي تكررت عبر الزمن

، ویعتبر فیكو صاحب اتجاه جدید ومتحرر في فهم وتحلیل "العلم الجدید"بعنوان  ١٧٢٥

 المتزامنة في الحیاة دراسة األحداث إلىالظواهر الثقافیة واالجتماعیة، ویدعو 

حداث التاریخیة المتسقة، وبالرغم من أن فیكو االهتمام باأل إلىاالجتماعیة باإلضافة 

ّنه یرى ضرورة تدخل قوى إفي حركة التاریخ اإلنساني، إّال یؤمن بالحتمیة الطبیعیة 

. ٢یةلقوانین الطبیع مقدسة لبدایة تلك الحركة ثم بعد ذلك یتقدم التاریخ بانتظام وفقاً 

، والفیلسوف ١٧٦٧لمدني في عام مقالة عن تاریخ المجتمع ا"دم فیرجون في آوهنالك 

، ١٧٧١عام " تمییز المراتب االجتماعیة"سكتلندي جون میالر، بعمله الرائد بعنوان اإل

سهام فاعل في إین في إطار عصر التنویر الذي له ولیام روبرتسون من الكتاب البارز 

  .١٧٧٧عام " تاریخ أمریكا"لتطوریة من خالل كتابه لوجیا انثروبو نشأة األ

                                                 
1 Harris. M. The rise of Anthropological theory (8) 

  .١٩٨٢تاریخ علم االجتماع الرواد واالتجاهات المعاصرة : محمد علي محمد ٢
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وال یمكن أن تكون لدینا صورة متكاملة عن مفهوم التقدم الذي نشأ في عصر التنویر من 

لتقدم اإلنسان وارتقائه عبر  غیر ذكر الفیلسوف الفرنسي كوندورسیه، والذي وضع تصوراً 

  .١٧٩٥عشر مراحل تاریخیة عام 

لمعرفة  ف على بعض النماذج في كتّاب عصر التنویر ضروریاً كان هذا التقدیم بالوقو 

 ، وأیضاً لوجیا البریطانیة عموماً نثروبو نشأة األ إلىاإلطار الفكري واالجتماعي الذي قاد 

دراك المقابلة بین ابن خلدون وفكر عصر التنویر في أوروبا الغربیة، ویمكن أن تكون إل

التاریخ واالهتمام بالقوى االجتماعیة ودورها  في مجال فلسفة هذه المقابلة أكثر وضوحاً 

وهو الموضوع األساس في تحلیل  ،في التحوالت السیاسیة كما ورد في العمران البشري

ابن خلدون الذي اعتمد على العالقة بین البدو والحضر في إطار عالقات السلطة 

الدقیق الذي شكالیات السیاسیة، والوصف الدولة وقوة سیطرتها وضعفها، واإلوهیمنة 

تناول مظاهر وخصائص العمران البشري في المقدمة، ومنهجه في دراسة التاریخ 

والمبادئ العامة التي اكتشفها والعوامل المؤثرة في حركة التاریخ بالرغم من وعینا 

باالختالف في الظروف الموضوعیة بین ابن خلدون ومفكري عصر التنویر، ولكن هذا 

في  مهمةحد العناصر الأیمكن أن نعتبر العمران البشري  يال یلغي وجهة النظر الت

  .تنویر العقل في الفكر العربي

  نثربولوجیة التطویریةالمدرسة اإل : المرحلة الثانیة

القرن  إلىسهامات العلمیة التي بدأت في عصر التنویر حتى وصلت بعد تراكم اإل

لوجیة العلمیة في نثروبو ث بدأت تتبلور بوضوح الدراسات األالتاسع عشر المیالدي حی

والثقافیة إطار نظریة التطور االجتماعي والتي تبحث في نشأة وتطور النظم االجتماعیة 

لوجیا بعد أن توفرت عدة عوامل ومن هذه العوامل نجاح نثروبو وهي مرحلة االنطالق لأل

المنهج التجریبي وتزاید المعلومات التي أمكن الحصول علیها في المجتمعات المستعمرة 

فنشأت مدرسة القانون المقارن التي  ،مع المد االستعماري واتساع نطاقه في تلك الفترة

ر التنویر عن حركة التاریخ كانت بمثابة التدقیق والتمحیص فیما خلفه مفكرو عص

كما ساعدت . اعیةومفهوم التقدم وخالف ذلك من المفاهیم التي تتناول الحیاة االجتم
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للحفریات وعلم اآلثار في دراسة العالقة  مهمةظهرتها بعض النتائج الأالمعلومات التي 

  .نسانيبین الثقافة المادیة وتطور النظم االجتماعیة والبحث عن اإلنسان في التطور اإل

لوجیا التطویریة هربرت سبنسر والذي ربما یمثل الصلة بین التطور نثروبو ومن رواد األ

بمفهوم  لوجیا بدءاً نثروبو البیولوجي والتطور االجتماعي، وله أهمیة خاصة في توجیه األ

  .، بالمدارس الالحقة، الوظیفیة والوظیفیة البنائیةالتطور الثقافي وانتهاءً 

" القوانین األساسیة للفیزیولوجیا"اصطالح التطور ألول مرة في كتابه  لقد استخدم سبنسر

Ultimate Laws of physiology  1857 ثم اتبع ذلك بعمل آخر سماه ١: 

سس علم أو " Principales of Biology¨" ١٨٦٦حیاء في عام أسس علم األ

ي وركز سبنسر على التشبیه العضوي أ Principles of Sociologyاالجتماع 

األفكار من قبل في مقاالت عن تشبیه المجتمع بالكائن الحي، وكان قد نشر تلك 

وجست كونت أ، وكانت تلك األفكار شبیهة بأداء ١٨٤٢ستاتیكا االجتماعیة عام اإل

بصفة عامة ولكنه أضاف مفاهیم جدیدة مثل التعقید والتركیب والتمایز والتكامل في 

الجماعات تنمو ویتسع حجمها وبالتالي تتحول  دراسة المجتمع اإلنساني، وافترض أن

مجتمعات معقدة في تركیبها نتیجة للتمایز بین الوظائف  إلىمن مجتمعات بسیطة 

  .التكامل والتساند بین هذه الوظائف لضمان استمراریة المجتمع إلىالمختلفة مما یؤدي 

النمو "خذ بمفهوم أ، بل د سبنسر مفهوم التقدم ولم یقبل بالتقدم المطلق الالنهائيولقد قیّ 

ثم بعد ذلك  ،مرحلة معینة من التعقید واالرتقاء إلىفالمجتمع ینمو حتى یصل " الدوري

وقرن سبنسر التحوالت التي حدثت في محیط . یبدأ في التفكك حتى یتالشى بالتدرج

األسرة بتدرج المجتمعات في مجال النظام السیاسي الذي یحدد حاجة األفراد للتعاون 

باع حاجاتهم األساسیة من الغذاء والمأوى والحمایة، شبادل والتنسیق فیما بینهم إلوالت

فراد والجماعات مع بعضهم البعض، ومن ثم نشأ النظام السیاسي لینظم معامالت األ

القیود "ظهور نوع من األنماط االجتماعیة، أطلق علیها سبنسر مصطلح  إلىمما أدى 

" الضبط االجتماعي"لوجیا وعلم االجتماع فیما بعد روبو نثوسماها علماء األ" االجتماعیة

                                                 
   .Harris p. 108 ١٠٨ص : مرجع سابق Harrisو  Mانظر  ١
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ن إیاسیة، وفق رأي سبنسر الذي یقول ومن هنا نشأ االرتباط بین الدین ووظائفه الس

كانت مرتبطة بالضبط السیاسي الذي اعتمد علیه " القیود الروحیة"وظائف الدین أو 

ولما جاء النصف الثاني  .التماسك االجتماعي في المراحل المختلفة لتطور المجتمعات

لوجیة التطوریة ویتمثل ذلك في أعمال نثروبو من القرن التاسع عشر نشطت الدراسات األ

  .هنري مین وماكلینان وتایلور ومورجان والذین یعتبرون رواد هذا االتجاه

وطرح فیه أن المجتمعات  ١٨٦١في عام " القانون القدیم"فنشر هنري في كتابه 

دت على السلطة األبویة ونسق القرابة الذي یعتمد على االنحدار اإلنسانیة قد اعتم

نه افترض أن القرابة تمثل اإلطار أمن أهم إسهاماته في هذا المجال، األحادي األبوي، و 

واألسرة تمثل الوحدة . العام الذي اعتمد علیه النظام االجتماعي في المجتمعات البدائیة

كن بتطور هذه المجتمعات اضمحل دور األسرة االجتماعیة في المجتمعات القدیمة ول

لهذا الرأي تكون  ووفقاً  ،وتقلصت وظائفها حتى أصبح الفرد یمثل الوحدة االجتماعیة

  .االعتماد على الفرد إلىالمجتمعات قد تطورت من االعتماد على األسرة 

ایم ك ویتضح ذلك في أعمال دور ،واستمر هذا االتجاه الذي بلوره هنري مین فیما بعد

الثقافي  :الذي اعتمد في التمییز بین المجتمعات التقلیدیة والحدیثة على مفهومي

  .ليالعضوي والثقافي اآل

لوجیا حیث خرج من نثروبو سهموا في تقدم األأبر لویس مورجان من الرواد الذین ویعت

 من النظم كبیراً  مجال الدراسات التجریبیة، ودرس عدداً  إلىدائرة التصورات النظریة 

لصیاغة إطار متكامل لتطور  على حقائق ومعلومات واقعیة، سعیاً  االجتماعیة معتمداً 

وائل للدراسات التطوریة للنظم ومن الرواد األ ،التاریخ اإلنساني على أسس مادیة

أبحاث في التاریخ القدیم للجنس البشري : دوارد تایلور في أعماله وهيإاالجتماعیة 

لوجیا، مقدمة في دراسة نثروبو األثم  ١٨٧١فة البدائیة عام والثقا ،١٨٦٥والذي نشر عام 

  .اإلنسان والحضارة

أوجه المقاربة  إلىلوجیا التطوریة ببعض اإلشارات نثروبو نختتم هذا الجزء من األ

  ".العمران البشري"واالختالف بین المدرسة التطوریة والطرح الذي قدمه ابن خلدون في 
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النظرة الكلیة للمجتمع، والكتابات الموسوعیة، في محاولة فالدراسات التطوریة قد اتسمت ب

للمقاربة في  تطور المجتمع مما یوفر لدینا إطاراً  إلىلكشف القوانین والعوامل التي تؤدي 

خذنا هذه المقاربة على مستوى المفاهیم ربما تمكنا من النظر في أعمومیاتها، وٕاذا 

مفاهیم  ة والعمران البشري، وتحدیداً بعض العناصر المشتركة بین الدراسات التطوری

عقید والتركیب والتمایز باتساع حجم المجتمعات كما تال إلىتطور المجتمع من البساطة 

النمو الدوري، ودور الدین في النظام "مفهوم  إلىذكره هربرت سبنسر باإلضافة 

ة وتطور للعالقات السیاسی طاراً إلمقاربة تمثل وهنري مین الذي اعتبر أن ا. السیاسي

عند  الفردانیة، ولقد برز هذا االتجاه بصورة أكثر وضوحاً  إلىالمجتمع من الجماعیة 

كایم فیما بعد في مفهومه الثقافي اآللي والثقافي العضوي، كل ذلك یجعل المقاربة  دور

مع األخذ في االعتبار االختالف في  ،یینوموضوعیة بین ابن خلدون والتطور  ممكنة

لوجیین الذین ورد ذكرهم نثروبو بین عصر ابن خلدون وعصر هؤالء األ الواقع االجتماعي

  . هنا

لوجیا بدأت تنطلق في فترة نثروبو ومن بعض االختالفات التي نشیر إلیها هنا أن األ

النهضة األوروبیة والتوسعات االستعماریة والنظرة العنصریة للمجتمعات التي تدرسها، 

مفاهیم ثقافیة غریبة عنها، ومحاولة إقصاء الدین وهي تدرسها من الخارج وتسقط علیها 

في مرحلة تفكك " العمران البشري"عن الحیاة االجتماعیة، وفي المقابل كتب ابن خلدون 

الدولة اإلسالمیة والتي كانت تعاني من الصراع على جمیع المستویات، وتشهد بدایة 

نهیار االجتماعي، اضمحاللها وهي مرحلة االنحطاط الفكري، والضعف السیاسي واال

ینتمي  نه شاهد على عصره ویدرس مجتمعاً أمما یسجل في صالح ابن خلدون هو  ولكن

فهي دراسة من الداخل اعتمد فیهما على أحدث  ،حاطة بمشكالتهإثقافته وله  ٕالىإلیه و 

لوجیون فكانوا یعتمدون على التخمین التاریخي، نثروبو تاریخیة ووقائع حقیقیة، أما األ

بناء التاریخ على أساس معلومات غیر موثوق بها، عالوة لالنفصام الثقافي وٕاعادة 

  .لوجیین والمجتمعات التي یدرسونهانثروبو واالجتماعي بین األ
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ما یثار  ومن أهم محاور االختالف بین العمران البشري والمدرسة التطوریة، والذي غالباً 

بفترة تاریخیة  ابن خلدون كان مقیداً  لنفي أوجه التقارب والمقارنة بینهما، هو أن ما قدمه

معینة ومنطقة جغرافیة محددة، وبالرغم من أن في هذا الرأي تبسیط لمفاهیم ابن خلدون، 

بالخصوصیة " روبولوجي المعروفثنهجي یمكن أن یدعم باالتجاه األنإال أن التقارب الم

  .Historical particularism" التاریخیة

، بمعنى دراسة يالتطویر المنسق ویأخذ بمفهوم التطور الجزئویرفض هذا االتجاه مبدأ   

عن وضع عمومیات عن التطور الثقافي العام، كما أنه  بدالً  ة،تطور كل ثقافة على حد

وجمع معلومات دقیقة ومفصلة من  ة،یدرس هذا التطور في كل منطقة جغرافیة على حد

یة والتغیرات االجتماعیة كل منطقة جغرافیة معینة حیث حدثت تلك المراحل التطور 

وهذا هو المنهج الذي اتبعه ابن خلدون في العمران البشري، وبالتالي تكون  ،بالفعل

المقاربة واضحة بینه وبین الخصوصیة التاریخیة لفرانز بواس والذي قدم طرحه لنقد 

  .التطور في عمومیاته

  روبولوجیاثاألنالمدرسة الوظیفیة في  :المرحلة الثالثة

روبولوجیة خالل النصف األول ثفیة البریطانیة في الدراسات األنمدرسة الوظیسادت ال

 إلىمن القرن العشرین، وترجع جذور المفاهیم التي اعتمدت علیها هذه المدرسة 

والذي أورد فكرة النص االجتماعي، والبناء االجتماعي، والذي ) روح القوانین(مونتسكیو 

دما تحدث عن القانون وعالقته بالتركیب السیاسي یمثل وحدة متماسكة ومتسقة، وذلك عن

واالقتصادي والمناخ وحجم السكان والعادات والتقالید واألعراف وكل هذا یشكل في 

  .جوهره التحلیل الوظیفي والبناء االجتماعي

ثم برزت الفكرة وبدرجات متفاوتة في كتابات سان سیمون وأوجست كونت وهربرت 

على ضرورة التطور االجتماعي من خالل  یؤكد دائماً إال أن األخیر كان  ،سبنسر

ن التشبیه العضوي، والغایة التي یهدف إلیها هي إیجاد حالة من التوازن والتماسك، تمكِّ 

ولكن قد انتشر مفهوم الوظیفة البنائیة والبناء . المجتمع من االستمرار في البقاء

كایم رائد المدرسة الفرنسیة  راالجتماعي من خالل راد كلیف براون تحت تأثیر أمیل دو 
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فریقیة ستعماریة بهدف دراسة القبائل اإلفي علم االجتماع، وحدث ذلك بعد التوسعات اال

سبة لظروفها الجغرافیة، واتبع والتي كانت تعیش في شبه عزلة اجتماعیة ن

 participant observation methodeروبولوجیون منهج المالحظة بالمشاركة ثناأل

هذه المجتمعات، وكان الهدف هو تحلیل البناء االجتماعي المتماسك من  في دراسة

مفهوم ، ومن هنا ترسخ وظیفیاً  حیث اتساقه واستقراره وتوازنه وترابط انساقه ترابطاً 

یدیولوجیا االستعماریة التي روبولوجیا البریطانیة في إطار األثالوظیفیة البنائیة في األن

  .حتى تسهل إدارتها والسیطرة علیهافي حالة توازن  كانت تصور المجتمعات القبلیة

من العالقات االجتماعیة  ، لینتج تصوراً فالبناء االجتماعي تتكافل أجزاؤه وظیفیاً 

وهي مجموعة النظم االجتماعیة القرابیة والسیاسیة واالقتصادیة  ،المتشابكة بین وحداته

روبولوجیة في تلك ثنراسات األولما كان الهدف من الد ،والضبط االجتماعي والمعتقدات

الفترة هو البحث عن االستقرار السیاسي أدخل مفهوم المجتمعات االنقسامیة التي یعتمد 

، وتتحد نظامها السیاسي على االنقسام وااللتحام، فالقبیلة تنقسم على نفسها داخلیاً 

اتساق  وتلتحم هذه األقسام المتصارعة في مواجهة االعتداء الخارجي، ویحدث ذلك في

  .أعلى وحدة في البناء القبلي إلىتام على جمیع المستویات من أصغر وحدة في القبیلة 

وهذا هو نفس المبدأ الذي تتماثل على أساسه العصبیة عند ابن خلدون المتالك السلطة 

في كثیر من  ولعل هذا هو المبدأ السائد ،أو حمایة القبیلة في وجه قبائل أخرى

والمجتمع الذي . طبیعة المجتمعات إلىذا كان هناك اختالف یعود إ المجتمعات القبلیة و 

  .عاش فیه ابن خلدون كان یتمیز بالصراع بین البدو على المرعى والماء والسلطة

نسان مبسوطة على العالم وما فیه بما جعل اهللا له وید اإل( یقول ابن خلدون في المقدمة

ي ذلك، وما حمل علیه هذا امتنع عن یدي البشر منتشرة فهي مشتركة فأو  ،من اسخالف

وجمیع مفاهیم ابن خلدون عن الدولة والملك ومنهجه یقوم على أساس أن  ).١اآلخر

شيء واحد وهو العصبیة القبلیة  إلىالغایة األساسیة للملك وجمیع وظائفه تنتهي 

                                                 
  ٢٧٥صفحة " المقدمة ١



 92

 ومن أخالق البشر فیهم الظلم والعدوان بعضهم على: "یقول ،ولحمایة الملكیة الخاصة

  .١"ال أن یعیده وازعإأخذه  إلىمتاع أخیه امتدت یده  إلىبعض، فمن امتدت عینه 

تنظیم اجتماعي یقوم على قوة العصبیة أو على سلطة  إلىوالحیاة االجتماعیة تحتاج 

 ،لسلطان الدولة متوارثاً  للمجتمع البدوي وأساساً  سیاسیاً  والعصبیة تبرز أساساً  ،الدولة

  .٢سقاط الدولة الهرمةإ دولة الناشئة و ضروریة لتوطید ال وقوة

ربولوجیا البریطانیة التي اعتمدت في ثنقارب بین مفهوم ابن خلدون واألنواآلن نحاول أن 

مرحلتها األولى على مفهوم البناء االجتماعي أو الوظیفیة البنائیة، وكان النموذج النظري 

في  Evans-Pritchardد یفانز بریتشار إات أعمال یوالتجریبي لها حتى بدایة الستین

 African political وفي ١٩٤٠دراسة لقبائل النویر بجنوب السودان عام 

systems فریقیة في ویصور هذا النموذج القبائل اإل .٣فریقیةاألنساق السیاسیة اإل

 ولم یكن هنالك اهتمام بالعملیات السیاسیة متأثرین بوظیفیة أمیل دور ،حالة توازن وثبات

أو ما یعرف  ،د النظام السیاسي في هذه المجتمعات على االنقسام وااللتحامكایم، ویعتم

ولكن یختلف  ،وهو یتقارب مع مفهوم ابن خلدون عن العصبیة ،بالمجتمعات االنقسامیة

 ،)الُمْلك( معه من حیث أن ابن خلدون یثبت وجود سلطة مركزیة وسلطان وقوة ردع

أثیر المتبادل بین البدو والحضر، بینما ویؤكد على التأثیر الریفي الحضري أي الت

طار معزول عن المناطق إالمجتمعات القبلیة في  إلىاألنتربولوجیا البریطانیة تنظر 

 Tribesالحضریة، كما تطلق علیها مصطلح قبائل من غیر حكام أو سلطة مركزیة 

without rules  أو من غیر دولةStateless societies  وهنا یمكن القول بأن

كثر واقعیة من الوظیفیین في طرحه للمجتمع البدوي ونظامه السیاسي، أن خلدون اب

بالحضر، كما یؤكد على وجود السلطة المركزیة والقوة الرادعة من حیث یؤكد على 

وفي هذا تأكید  ،بالرغم من أن النظام السیاسي یعتمد على العصبیة واالنقسام وااللتحام

 إلىوربما یعود االختالف هنا  Political processes على العملیات السیاسیة

                                                 
  ٢٣٣المقدمة ص ١
  ٢٤٤المقدمة ص  ٢

3 Evans Pritchard African Political systems 1940 Id، by Forters and Evans Pritchard. 
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الفرق بین طبیعة الدولة االستعماریة والدولة اإلسالمیة  ٕالىیدولوجیا و االختالفات في األ

للمجتمع  كلیاً  طار یكون تصور ابن خلدون تصوراً وبالتالي في هذا اإل ،في عصره

، فالتقارب بینه وبین وفضائه السیاسي الذي یمتد خارج النطاق المكاني للمجتمع البدوي

المدرسة الوظیفة البریطانیة فیما یتعلق بالبناء االجتماعي والترابط العضوي حیث نظر 

وظائف البیئة واالقتصاد والسیاسة والدین والنسق القرابي في هذا البناء بالرغم من  إلى

  .االختالف في السیاق التاریخي

  :المرحلة الرابعة

الوظیفیة البریطانیة مرحلة جدیدة عندما تحول االتجاه ات دخلت المدرسة یوفي الستین

فریقیة في فضائها السیاسي ات السیاسیة ودراسة المجتمعات اإلاالهتمام بالعملی إلى

المتسع واالعتراف بالمتغیرات االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة التي طالت القبائل 

تقرار أو توازن مستمر، وبدأ والتي ال یمكن أن توصف بأنها في حالة اس ،اإلفریقیة

ربولوجیا وبدأ ثطار المفاهیم التقلیدیة في األنإاءات خارج البحث في عوامل الصراع والعد

ولكنه بدأ هذا التحول بتحفظ حیث یذكر فیرث  Firth١ هذا التحول بأعمال فیرث

Firth فریقیة هو تغیر نتیجة تراكمات لتغیر الذي یحدث في المجتمعات اإلأن ا

في الدراسات  وأصبح هذا االتجاه مؤثراً  ،في البناء االجتماعي جذریاً  جیة ولیس تغیراً تدری

 والتي كان یتزعمها Manchester Schoolربولوجیة بأعمال مدرسة مانشستر ثاألن

Max-Gluckman  بدراسته لقبائل الزولوZulu  وجاك قوديJack Goody  في

النمو الدوري في الدراسات  الذي أدخل مفهوم Cambridgeجامعة كامبریدج 

التغیر الجذري في  Max Gulckmanولقد رفض ماكس قلكمان  .٢ربولوجیةثاألن

ورفض  .البناء االجتماعي والذي یتأثر بحجم المجتمع والتوازن بین أجزائه المكونة له

المدخل الوظیفي التقلیدي، ولقد كان هذا التغیر في التصور الوظیفي استجابة للواقع 

یجة للتغیرات السیاسیة وحركات ربولوجیة نتثفیه الدراسات األن ىاعي الذي تجر االجتم

                                                 
1 Firth، R. organizational change 1962 

 2 Jack Goodys: developmental cycle 1968 
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ستقالل التي انتشرت في دول العالم الثالث، والصراع الذي نشأ في هذه المجتمعات اال

  .قتصادينوع العرقي والثقافي والتمایز االنتیجة للتعدد والت

 Talcott Parsons بارسونز واكتملت حلقات التجدید في النظریة الوظیفیة بتالكوت

  .والذي حدد متغیرات النسق اإلجتماعي وشروط استمراریته

  :خاتمة

قد تبین من سردنا السابق أنه بالرغم من التأكید على بعض الفروق في الظروف 

طارها ابن خلدون مقدمته من جانب، وتلك التي إاریخیة واالجتماعیة التي وضع في الت

البریطانیة من جانب آخر، هنالك  ربولوجیا الوظیفیةثنغة مفاهیم األتمت فیها صیا

مكانیة المقاربة بینهما، ویمكن أن یكون ابن خلدون قد سبق عصره في صیاغة العمران إ

مزید من القراءة المتعمقة البن خلدون للبحث في  إلىنصاف یدعونا البشري، واإل

قي بدرجات متفاوتة مع یلتمفاهیمه واالستفادة منها، وخالصة القول أن صاحب المقدمة 

كما  ربولوجي في مراحل تطوره المختلفة من حیث التطور االجتماعي للتاریخ،ثالفكر األن

أو قبیلة  مركزیاً  ال في اطار التحالفات سواء كانت جهازاً إأنه ال یتصور النسق القبلي 

باستمرار مع  یفاً ومتك متغیراً  سیاسیاً  أخرى تنزع لفرض هیمنتها، وبهذا تصبح القبیلة كیاناً 

وهذا هو واقع كثیر من مجتمعات العالم الثالث الیوم،  ،الفضاء السیاسي الذي یستوعبها

رث الذي تركه ابن خلدون عند تناول للدارسین لالستفادة من اإل مفتوحاً وهذا یجعل الباب 

  . هذه المجتمعات بالدراسة
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 رؤیة تجدیدیة -اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم 

  *حمد مجذوب محمد صالحم. د

 : تمهید

والبحث عنها، هو الغایة النهائیة " الحقیقة"تقول فرضیة هذه الورقة بأن تصویر  

التي یعمد إلیها مفهوم اإلعجاز القرآني في داللته، فعندما یعرض الفقیه المسلم إلى 

غرض من األغراض الفقهیة، سواء تعلق األمر بأحوال اإلنسان، أو مكونات الكون، 

ونحو ذلك، من األغراض الفقهیة، فإنه إنما یرمي من وراء كل ذلك إلى إبراز داللة 

أي أن جمیع ذلك، إنما هو . التي تقود اإلنسان إلى الحق، وٕالى التوحید" الحقیقة"

وتجسیدها، فهي القاعدة الكبرى التي تتوق إلیها سائر " الحقیقة"ألجل التعبیر عن 

 .المي مستویات الفقه في السیاق اإلس

عندما یستخدم مختلف " الحقیقة المطلقة"والمعنى إن الفقیه في سعیه للتعبیر تلك 

فإنه ال یقصر همه عند غرض فني أو جمالي مجرد، وٕانما یعمد إلى  آلیات التأویل،

للغایة " أصول"هذا الذي نقرره هنا من  من وراء ذلك الضرب من البیان،" ةالحقیق"فقه 

كأصل ى اإلعجاز لحل مشكلة معن تهاد هو ما نریده بالضبطمن القیام بعملیة االج

 .ومعلم لتأسیس نظریة في الفقه اإلسالمي یعاد بناء فروع الفقه المختلفة علیها

ر عنها والمبدأ األخالقي هما هدف الفقیه ووسیلته، وهما الغایة التي یعبّ " فالحقیقة"

ة تمأل العقل والخیال والوجدان حاضر "الحقیقة "فتبدو  في السیاقات الفقهیة المختلفة،

 .والشعور والحس والحواس

هي الدعوة إلى إعادة  -بین دفتي الورقة  - إن الدعوة التي أهدف لها وأثریها 

تأسیس أصول الفقه اإلسالمي، مناهجه ومنطلقاته رؤاه وأدواته، وتجاوز الحجج التي 

رآني، هذا المسعى یأتي من تبني علیها المذاهب اإلسالمیة نظریتها لمفهوم اإلعجاز الق

في " الحقیقة"على أهمیة أیما عمل فقهي، حیث نحاول أن نقّدم نظریة " التدلیل"أجل 

 تمامًا،" مطلقة"اإلعجاز البیاني لم تعد " معاییر"الفقه كحجة وبرهان، للتدلیل على إن 

                                                 
  .جامعة النیلین –أستاذ العلوم السیاسیة واالجتماع   *
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صول فقه بإعادة فتح النقاش حول أ يوٕانما تلعب النسبیة فیها دورًا كبیرًا، إننا نناد

اإلعجاز ومفاهیمه األساسیة، التي یبدو إنها قد استقرت وأصبحت بمثابة مسلمات 

ومصادرات ال تقبل الجدل أو الحوار حولها، من هنا فإننا ال نتردد في إعادة توضیح 

بید أن البعض قد یرى في مثل هذا الرأي . األسس التي یكون علیها اإلعجاز القرآني

ال یلزم سوى صاحبه، فلیكن ذلك، فمجال " مسألة ذوق" أو" حكم قیمي"تعبیر عن 

الخطاب الفقهي، هو المجال الذي تتسع فیه االختالفات بحریة، وهي الحریة التي تقدم 

لنا أفقًا واسعًا لالنطالق والتنویع في مناهج االجتهاد، ومن ثم تتاح الفرصة أمام 

 .األخرىالمذاهب الفقهیة لتتطور وتتنوع، وتنفتح على الثقافات 

أشرنا إلى أن ما جرى في تاریخ الفقه اإلسالمي من محاولة لتأسیس رؤیة فقهیة عند 

مما جعل الغایة  الفقهاء المسلمین، لم یخرج عن المعنى الفني والجمالي لإلعجاز،

النهائیة للفقه عندهم تنتهي عند الغایة التقلیدیة للبالغة، أعني البحث عن جمالیة 

معالمه، أو كشف عوائقه، على مستوى النصوص القرآنیة الجمیل والوقوف على 

المفردة ال الكلیة، ویكفي أن یكون النص جمالیًا وبلیغًا لكي یحتل الموقع األعلى في 

؟ ةلإلجابة على أسئلة ما وراء الداللة الجمالی" التقلیدي"الفقه  قَ فلم یرْ . سلم اإلعجاز

المعرفي للثقافة عالقة ذلك بالمكون و  مین التذوق الجماعي لما هو جمیل؟وأسئلة مضا

 اإلسالمیة نفسها؟

مادة  -في بحثهم عن اإلعجاز والبالغة القرآنیة  ،ون مثالً فالبالغیون المسلم  

، أیهما أسبق على "اللفظ والمعنى"صرفتهم ثنائیة عقیمة حول  -سیة بحثهم األسا

القواعد البالغیة في فغلبت علیهم روح  ؟وأیهما أقدر على بیان أوجه البالغة ؟خراآل

االستعارة والكنایة والتشبیه، فحبس الدرس البالغي في الشكل دون المضمون، وعندها 

غابت الحقیقة الكلیة للقرآن، التي ألجلها سیق كل جمال وبالغه، وانصرف الدرس 

اإلسالمي إلى القضایا الفرعیة، تبویبًا على تبویب، وتقسیمًا على تقسیم، وتفریعًا على 

والحق إن غالب الجهود التي بذلت في مباحث البالغة واإلعجاز، وفي أبواب . عتفری

التأویل والتفسیر، نجدها وقفت عند حدود النقد العربي التقلیدي، ذلك النقد الجزئي 
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الذي یتناول كل نص على حدة، فیحلله لیبرز أوجه الجمال فیه، بید أنك ال تستطیع 

 .ككل، ال كأجزاء، لغیاب القاعدة التي ذكرناها آنفاً أن تدرك وجه الجمال الفني للقرآن 

هذه السمة للتحلیل الفني للبالغة القرآنیة كانت هي السائدة، فلم تتجاوز الدراسات 

النقدیة تلك النظرة الجزئیة للنصوص القرآنیة، لتستوعبها في نظریة عامة، تؤسس 

عبد القاهر "ك محاولة علیها مفهوم الفن الجمالي اإلسالمي، وٕاذا استثنینا من ذل

عندما عمد إلى بیان تناسق تراكیب القرآن وألفاظه، " دالئل اإلعجاز"في " الجرجاني

فإن جمیع  -كما سیأتي  -البالغة المعروفة واستیفاء نظمه لشروط الفصاحة و 

، "الحقیقة"الدراسات ال ترقى ألن تكون تعبیرًا عن وجه اإلعجاز القرآني، أعني وجه 

ت مستوعبة وموظفة لتوضیح مواضع الجمال المتفرقة المفردة، ال التوحیدیة ألنها دراسا

جماله، إن إدراك الداللة الكلیة للقرآن الكریم ككل، وبالتالي إدراك سر بالغته و . الشاملة

ًا قبلیًا، یصدر عن رؤیة توحیدیة في تأویل القرآن، فقأمر یتطلب وقبل كل شيء مو 

ة للجمال فیه، التي تصور تلك الداللة الكلیة وتبلغها ومن ثم البحث عن األصول العام

 .للناس على أتم بیان وأعذبه

إن الناظر إلى تاریخ التعامل مع القرآن، یجده ألول العهد بالنزول قد نزل منجمًا 

مفرقًا حسب الحوادث ومقتضى الحال، سوى أن هذا التفریق ال یعني بالضرورة أن 

فنزول . مستوى واحد من الفهم، بمجرد أن یسمعوه سائر العرب كانوا یفهمونه وعلى

القرآن على لغة العرب وعلى لسانهم ال یعني أنهم جمیعًا یفهمون مفرداته وتراكیبه، 

فلیس كل كتاب مؤلف بلسان قوم ما، یستطیع معه أولئك القوم إدراك سائر دالالته 

 - حسب، وٕانما یتطلب ومعانیه، من هنا فإن فهم القرآن ال یقتضي إجادة اللغة وحدها ف

عقلیًا ومعرفیًا مناسبًا، یتفق ودرجة القرآن في  ىً مستو  -إلى جانب اعتبار اللسان 

عرض تصوراته وموضوعاته، وهكذا كان حال العرب مع القرآن، فقد أعجزتهم أسالیب 

" عمر بن الخطاب"و" الولید بن المغیرة"عرضه عن اإلتیان بمثل ما فیه، وأمثلة 

أما أحوال الصحابة . روایات نسوقها الحقًا كبرهان على ما نقول" سيالفضیل الدو "و

معه فقد كانت محاذرة التأویل خشیة الوقوع في إثم أو معصیة نتاج خطأ في الفقه 
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والتأویل، ولعله كان الحذر الناتج عن دهشة الحقیقة المطلقة الخالدة فیه، تلك التي 

وها باإلسالم واإلذعان إمعانًا في محاولة سحرت العقول وأخذت باأللباب، فهم إنما تلق

أما في عصر التابعین فقد نما التأویل وزاد، بید أنهم كانوا یقتصرون في . التقرب إلیها

تأویل اآلیة أو اآلیات على بیان المعنى اللغوي المفهوم من النصوص، وٕان زادوا على 

إال قلیًال سردًا ألخبار ذلك فهو البحث عن أسباب النزول ومرویاته، ثم ال یجاوزونها 

فیما عرف  الیهود والنصارى من أجل العظة والعبرة، وهذا األمر توسع الحقاً 

 .باإلسرائیلیات

ثم أخذ التأویل ینمو ویتسع نطاقه في أواخر القرن الثاني مع اتساع الخالفة 

لتالي اإلسالمیة، وتعقد األوضاع االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة لألمة اإلسالمیة، وبا

تكاثر التساؤالت والمشكالت حول ماهیة التصور اإلسالمي، مما أوجب على الفقهاء 

القیام بتقدیم تأویالت وتفسیرات على تلك التساؤالت في الواقع االجتماعي، سوى إن 

فقهیة تعبدیة،  اء كانتهذا الجهد الجلیل من قبل هؤالء انصرف نحو قضایا فرعیة، سو 

ویة صرفیة، أم فلسفیة نظریة، أم إشاریة رمزیة، أم تاریخیة أم جدلیة كالمیة، أم نح

متفق علیه، تنطلق منه تلك الفروع، عندئذ  طوریة، ولكنه لم یبین مركز واحدأس

ضاعت الفرصة لتعیین رؤیة مركزیة في الدراسات اإلسالمیة، للدراسات الفقهیة على 

ما أدى إلى تفرع وجه الخصوص، توضح الداللة األم للدین في قاعدة شاملة، م

الدراسات اإلسالمیة تفرعًا شدیدًا أحدث انقسامًا اجتماعیًا وعقائدیًا كبیرًا ال زالت آثاره 

باقیة إلى الیوم، هذا القول ال یعني أن التصور اإلسالمي خال من مثل ذلك المركز 

روع وتلك القاعدة، إنما یعني إن اهتمامات التراث اإلسالمي في مجموعه بانشغالها بالف

المعنیة، لم تولي تلك القاعدة األصولیة الكلیة الشاملة العنایة الالزمة، مع أن اإلسالم 

  . ١وقبل كل شيء هو دین توحد وتجمع، ال تفرع وتعدد

المسألة إذن مرتبطة بمفهوم إعجاز القرآن، وطبیعته، هل هو معجز بألفاظه؟ أم 

أم من جهة ما  ؟فنیة الجمالیةمعجز بمعانیه؟ بمعنى هل هو معجز من جهة بالغته ال

                                                 
  .مخطوط" الواقعأصول فقھ القرآن الكریم بین داللة النص وفقھ "راجع لتفصیل أكثر، دراستنا  ١
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ى عالي من الفن تم التعبیر عنها بمستو " حقیقة"وراء الجمال البالغي فیه من 

وهو السؤال الجوهري لمن أراد فقه إعجاز الوحي القرآني وممارسة النقد في  والبالغة؟

 .مقابل النصوص األدبیة والفنیة األخرى

قد سبق إلى شرح مفهوم " عجاز القرآنبیان إ"تاریخیًا نجد أن الخطابي في رسالته 

ً  النظم والتألیف كمفهوم إلعجاز القرآن، معتمداً  له في تبیان ذلك،  كالم العرب مرجعًا

اإلعجاز من جهة البالغة والنظم، وعنده أن أقوال السابقین قبله كانت قائمة  موضحاً 

ى القرآن على إنهم قد جروا في تسلیم الصفة عل: "یقول. على نوع من الظن والتقلید

ٕاحاطة العلم به، لذلك صاروا غلبة الظن دون التحقق له و نوع من التقلید، وضرب من 

قالوا ال یمكننا تصویره وال  ،إذا سألوا عن تحدید هذه البالغة التي اختص بها القرآن

وٕانما یعرف العالمون عند سماعه ضربًا من المعرفة ال یمكن  ،تحدیده بأمر ظاهر

وقد یخفى سببه عند البحث ویظهر أثره النفسي حتى ال یلتبس عن ذوي  تحدیدها، قالوا

  ."العلم والمعرفة به

یبحث عن السبب، فسر البالغة فال یقنع بمثل هذا الكالم، لذلك فهو " الخطابي"أما 

إن اللفظ في مكانه إذا أبدل فسد معناه، أو ضاع الرونق الذي یكون منه سقوط : "عنده

یؤسس مذهبه في اإلعجاز بالقول بالنظم، وهو ما یظهر " خطابيفال"إذن . ١"البالغة

عند الكالمیین والبالغیین بعده، ویقرر بالغة القرآن فیقسمها إلى ثالثة مستویات 

إن أجناس الكالم مختلفة، ومرتباتها في  -یعني اإلعجاز  - العلة فیه : "متفاوتة یقول

ینة غیر متساویة، فمنها البلیغ الرصین نسبة البیان متفاوتة، ودرجاتها في البالغة متبا

الجزل، ومنها الفصیح القریب السهل، ومنها الجائر المطلق دون النوع الهجین المذموم 

وهو یعتمد مرجعیة الكالم " الخطابي"ثم إن  .٢"الذي ال یوجد منه شيء في القرآن البتة

قرآنیة على ما والشعر العربي في تحدید مدى فصاحة القرآن، فإنه یعرض النصوص ال

نقل من أشعار وكالم العرب، جاعًال منها حكمًا ومرجعًا، وهو األمر الذي ال نقرره 

 .كما یأتي
                                                 

  .٢٩الخطابي، بیان إعجاز القرآن، ثالث رسائل اإلعجاز ذخائر العرب، دار المعارف القاھرة ، بدون ت، ص  ١
  .بتصرف ٣٠راجع بتفصیل أكثر، المرجع السابق، ص  ٢
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، إلى ١لقد قاد القول بأن القرآن معجز، وسر إعجازه یكمن في النظم والتألیف

انصراف الدرس اإلسالمي إلى البحث عن ما هو فني وجمالي في العالقة بین اللفظ 

یة تحصیل غایة اإلعجاز الجمالیة، وهي العالقة التي وجدت إجابات والمعنى، بغ

ى حساب مثًال یعطي األفضلیة إلى اللفظ عل" الجاحظ"مختلفة إن لم تكن متعارضة، فـ

المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي : المعنى في مقولته الشهیرة

الوزن، وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج، والبدوي والقروي والمدني، وٕانما الشأن في إقامة 

مع ذلك ال یهمل " الجاحظ"إال أن  .٢وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة المسلك

، فنراه یتحدث عن ما یتصل باأللفاظ "البیان والتبیین"شأن المعنى، ال سیما في كتابه 

بًا قصیًا في من العبارات شعرًا ونثرًا، في حین أن الذین جاءوا من بعده قد ذهبوا مذه

فإذا الكالم قد جمع : ""أبو هالل العسكري"المعنى، یقول تأكید أولویة اللفظ على 

وسلم من حیف التألیف، وبعد من  ،العذوبة والجزالة والسهولة مع السالسة والنصاعة

ولیس الشأن في إیراد ... الفهم الثاقب قبله ولم یردسماجة التراكیب، وورد على 

اني یعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي وٕانما هو في جودة المعاني، ألن المع

   .٣"اللفظ و أصالته وحسنه وبهائه

إن اللفظ جسم، وروحه المعنى "یقرر وقبل كل شيء " العمدة"في  "ابن رشیق"أما 

وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفه، ویقوى بقوته، فإنك ال تجد معنى 

وجریه فیه على غیر الواجب، مؤكدًا أن أكثر الناس یمیل إلى  یختل إال من اللفظ

اللفظ أعلى من : "سمعت بعض الحذاق، یقول: یقول .تفضیل اللفظ على المعنى

المعنى ثمنًا وأعظم قیمة وأعز مطلبًا، فإن المعاني موجودة في طباع الناس، یستوي 

 .٤"سبك وصحة التألیفالجاهل فیها والحاذق، ولكن العمل على جودة اللفظ وحسن ال

                                                 
واآلیة و األعجوبة في  القرآن ما : لتذھب المعتزلة  إلى القول بالصدفة عند شرحھا لمفھوم  اإلعجاز وھو القول الذي ینسب  إلى النظام یقو ١

وھ�و االتج�اه ال�ذي وج�د " فیھ األخبار عن الغیوب أما التألیف والنظم فقد یجوز أن یقدر علیھ العباد لوال أن هللا منعھم بمنع وعجز أح�دھما فی�ھ
أب�و الحس�ن األش�عري : راجع بتفصیل أكثر . الرفض من قبل أھل السنة ، باعتبار إن  القرآن معجز بالدرجة األولى من حیث ألفاظھ ال معانیھ

  .٢٩٦، ص ١م، ج١٩٦٦مقاالت اإلسالمیین، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة 
  .٣٦٦، ص ٣م، ج١٩٤٥ -البابلي –القاھرة  -عمر بن بحر بن عثمان الجاحظ ، كتاب الحیوان، تحقیق عبد السالم ھارون ٢
  .بتصرف ٧٣-٧٢م، ص ١٩٨١بیروت دار الكتب العلمیة  –تحقیق مفید قمحة  -الكتابة والشعر: أبو ھالل العسكري، الصناعتین ٣
  .١٢٤، ص ١م، ج١٩٧٢العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، بیروت دار الجیل  -أبو علي حسن القیرواني بن رشیق ٤
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والواقع أن هؤالء البالغیین وقد أعلوا من شأن اللفظ على حساب المعنى، فإنما ذلك 

فیما یبدو راجع إلى اتخاذهم فنون كالم العرب وجمالیاته مرجعًا للتعریف باإلعجاز، 

في الجانب اآلخر، وهم الذین خاضوا " علماء الكالم"بید أن . كما یظهر من كتاباتهم

، فقد راعوا جانب المعنى بجانب اللفظ، وذلك یرجع "مسألة اإلعجاز"ات المسألة في ذ

في المقام األول إلى طبیعة حضور اهتماماتهم العقلیة في دراساتهم، األمر الذي لم 

لى ذلك إ و  .مجدیًا في معرفة المعجزة اإللهیة یكن معه تقدیم اللفظ على المعنى أمراً 

، فیقرر أن الخالف بین القرآن وبین بقیة "إعجاز القرآن"في كتابه " الباقالني"یذهب 

النصوص األدبیة األخرى في الثقافة إنما یقع في النظم والتألیف، بمعنى أن اإلعجاز 

مغایرًا ألنواع النصوص األدبیة  یكون في النظم البیاني من جهة كونه نوعًا أدبیاً  دائماً 

ذلك أن نظم "م المعتاد في الكالم العادي، األخرى، مثل الشعر والنثر والكهانة، أو النظ

المعهود من نظام جمیع  القرآن على تصرف وجوهه واختالف مذاهبه خارج عن

مباین للمألوف من ترتیب خطابهم، وله أسلوب یختص به، ویتمیز في خطابهم، و 

تصرفه عن أسالیب الكالم المعتاد، وذلك أن الطرق التي یفید بها الكالم البدیع 

تنقسم إلى معاریض الشعر على اختالف أنواعه، ثم إلى أنواع الكالم الموزون  المنظوم

غیر المقفى، ثم إلى أنواع الكالم المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غیر مسج، ثم 

، فتطلب به اإلصابة واإلجابة واإلفهام في المعاني المعترضة على إلى ما یرسل إرساالً 

یكن معتدًال في وزنه، وذلك شبیه بجملة الكالم الذي  وجه بدیع وترتیب لطیف، وٕان لم

ال یحتمل وال یصنع له، وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباین لهذه 

الطرق، فهذا إذا تأمله المتأمل یتبین بخروجه عن أصناف كالمهم وأسالیب خطابهم، 

القرآن وتمیز ة أنه خارج عن العادة، وأنه معجزة، وهذه خصوصیة ترجع إلى جمل

 ."حاصل في جمعه

وعنده أنه لیس للناس وال للعرب، كالم مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف 

ومن وجه آخر،  والمعاني الغزیرة والحكم الكثیرة، هذا من وجه،البدیع والمعاني اللطیفة 

رق فإن ثمت مفارقة أخرى بین نظم القرآن وبین غیره من النصوص األخرى، هذا الفا



 102

، ومعناه إنه لیس للعرب "هو اشتهار القرآن بطول غیر مألوف في نصوص العرب

كالم یشتمل على هذه الفصاحة والحكم الكثیرة والمناسبة والبالغة والتشابه في البراعة 

على هذا الطول، وعلى هذا القدر، وٕانما تنسب إلى حكیمهم كلمات معدودة، وٕالى 

ما نبدیه من التحمل والتكلف والتجوز والتعسف، شاعرهم قصائد محصورة، ویقع فیما 

 .١"وقد حمل القرآن على كثرته وطوله تناسبًا في الفصاحة 

فالقرآن وٕان حوى موضوعات مختلفة بأوجه " الباقالني"وهكذا شأن اإلعجاز عند 

ال یلحظ من " الباقالني"خطابیة مختلفة، كالوعظ والقصص واإلنذار والوعید، إال أن 

والتألیف على سائر الكالم تالف تناول القرآن لهذه القضایا من جهة النظم ذلك إال اخ

وفي ذلك معنى ثابت وهو أن عجیب نظمه، وبدیع تألیفه، ال یتفاوت وال " :البشري

یتباین على ما یتصرف إلیه من األوجه التي ینصرف فیها، من ذكر قصص ومواعظ 

وتبشیر وتخویف وأوصاف وتعلیم  واحتجاج وحكم وأحكام وٕاعذار وٕانذار ووعد ووعید

أخالق كریمة وشیم رفیعة وسیرة مأثورة وغیر ذلك من الوجوه التي یشتمل علیها، ونجد 

الكالم البلیغ الكامل، والشاعر المخلق، والخطیب المصقع یختلف على حسب اختالف 

ا وبزهیر إذ ،والنابغة إذا رهب ،مرؤ القیس إذا ركب، ولیس ضرب المثل باهذه األمور

، وعلى هذا ٢"ومثل ذلك یختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكالم ،رغب

فإعجاز القرآن واقع من حیث مغایرته للنصوص األخرى في الثقافات، من وجه جنسه 

ونوعه، فهو ال یندرج تحت فن الشعر أو النثر أو الخطب أو الموسیقى أو الكهانة من 

 .حیث نظمه وتألیفه

إنما یكون الكالم فصیحًا لجزالة لفظه وحسن معناه، : "فیقول "تزليالجبائي المع"أما 

والبد من اعتبار األمرین، ألنه لو كان جزل اللفظ ركیك المعنى لم یكن فصیحًا، وٕانما 

یجب أن یكون جامعًا لهذین األمرین، ولیس فصاحة الكالم بأن یكون له نظم 

ون أفصح من ألمرین، وقد یكمخصوص، ألن الخطیب عندهم قد یكون جامعًا لهذین ا

اختالف الطریقة، وقد یكون النظم واحدًا، وتقع  بهإذا أرید  الشاعر، والنظم مختلف
                                                 

  .٥٦-٥٥أبو بكر الباقالني، إعجاز  القرآن، بھامش اإلتقان في علوم  القرآن، مرجع سابق، ص  ١
  .٥٩-٥٨راجع بتفصیل أكثر ، المرجع السابق، ص   ٢
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المزیة في الفصاحة، فالمعتبر ما ذكرناه، ألنه یتبین في كل نظم وطریقة، وٕانما 

یختص بالنظم ألن لبعض الفصحاء، معنى یسبق علیه ثم یساویه عند غیره من 

 .١یه في ذلك النظم، ومن یفضل علیه فضله في ذلك النظمالفصحاء فیساو 

فیقرر مفهوم الصرفة في " إعجاز القرآن"في " النكت"صاحب " الروماني"أما

اإلعجاز، ویعني به عدم وجود المعارضة من طرف العرب، مع توفر الدواعي 

یان والتحدي للكافة، وظهور عجزهم، والصرفة واإلخبار بالغیوب، ونقص العادة باإلت

بالطریقة الجدیدة، التي تسمو على طرق الشعر والنثر، وقیاسه بالمعجزات األخرى 

" الروماني"فعند . ٢یظهر فیها المعنى إلى جوار اللفظ والبالغة، وهي كما ترى وجوهاً 

من متكلمین، أحدهما بلیغ  ىإن البالغة تكمن ال في إفهام المعنى ألنه یفهم المعن"

بالغة أیضًا بتحقیق اللفظ على المعنى، وهو غث مستكره واآلخر عي، وال تكون ال

وتنافر متكلف، وٕانما البالغة إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، 

، ثم ٣"فأعالها طبقة في الحسن بالغة القرآن، وأعلى طبقات البالغة للقرآن خاصة

واالستعارة، والتالؤم،  ،اإلیجاز، والتشبیه: یقسم بالغة القرآن على عشرة أقسام وهي

 .والفواصل، والتجانس، والتصدیق، والتضمین، والمبالغة، وحسن البیان

من : "األمر نفسه، أي اعتبار اللفظ والمعنى، یقول" أبو حیان التوحیدي"ویقرر 

استأثر الرأي الصحیح في هذه الصناعة الشریفة، علم إنه إلى سالسة الطبع أحوج منه 

نظم  ىفاته اللفظ الحر لم یظفر بالمعنى الحر، ألنه مت ىنه متإلى مغالبة اللفظ، وأ

هر عبدًا ولفظًا حرًا، فقد جمع بین متنافرین بالجو  حرًا ولفظًا عبدًا، أو معنىً  ىً معن

وینبغي أن یكون الغرض األول في صحة المعنى، : "ویقول". ومتناقضین بالعنصر

تسهیل اللفظ وحالوة التألیف، والغرض الثاني في تخیر اللفظ، والغرض الثالث في 

                                                 
راجع لتفصیل أكثر، عبد الجبار، القاضي عبد الجبار أبو الحسن األسد أبادي، المغني في أبواب التوحی�د والع�دل، تحقی�ق ط�ھ حس�ین، وزارة ١

   .١٩٧م، ص١٩٦٠، ١٦الثقافة مصر، ج 
ن ف�ي ث�الث رس�ائل لإلعج�از ذخ�ائر الع�رب، ب�دون، دار المع�ارف، الق�اھرة، أبو الحسن علي بن عیس�ى الروم�اني، النك�ت ف�ي إعج�از الق�رآ٢

   .٦٩ص
   .٧٦راجع بتفصیل أكثر ، المرجع السابق، ص ٣
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فخیر الكالم على هذا التصفح والتحصیل، ما أیده العقل بالحقیقة، وساعده اللفظ 

 .١."بالرقة

كأفضل تعبیر عن مسألة العالقة بین اللفظ والمعنى، " الجرجاني"تلت ذلك مناقشات 

ًا من فهو ینطلق في عرضه لنظریة النظم من أصول النحو وما به یكون النظم، متخذ

علم النحو مرجعیة في تحدید دالئل اإلعجاز القرآني، فیقرر أن البالغة والفصاحة 

: لیست شیئًا آخر سوى النظم، فالعرب إنما عجزت عن اإلتیان بمثله في النظم، یقول

 وٕان التحدي كان بأن یجیئوا في أي معن
ً
شاءوا بنظم یبلغ كنظم القرآن في الشرف أو  ى

استحالة أن یكون التحدي بالكلمة المفردة أو بمعانیها التي  ، ویذهب إلى٢"یقرب منه

هي لها بوضع اللغة، فذلك متاح ألهل اللغة، كما یبطل أن یكون النظم هو اإلتیان 

بكالم في زنة كلمات القرآن بمقاطعه ومفاصله على نحو ما یأتي الشاعر بقصیدة 

لم یبق إال أن یكون  یعارض بها أخرى في وزنها وعلى روایتها، وٕاذا امتنع ذلك

، أما ٣"اإلعجاز في النظم والتألیف، ألنه لیس من بعد ما أبطلنا أن یكون فیه إال النظم

لیس شيء غیر توخي معاني : "إذا تساءلنا عن معنى النظم والتألیف؟ فإنه یجیب بأنه

هذا كالم وجیز یطلع به الناظر على أصول : "ویقول ،٤"النحو وٕاحكامه فیما بین الكلم

اء المتباعدة، النحو جملة، وكل ما به یكون النظم دفعة، وینظر في مرآة تریه األشی

: ثم یشرح نظرته للنظم فیقول." ت لها حتى رآها في مكان واحدواألمكنة التي التف

معلوم أن النظم لیس سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها سبب من "

یق فیما بینها طرق معلومة، وهو ال یعدو وللتعل. اسم وفعل وحرف :بعض، الكلم ثالث

فاالسم یتعلق  .تعلیق اسم باسم، وتعلیق اسم بحرف، وتعلیق حرف بهما :ثالثة أقسام

عنه، أو حاًال منه، أو تابعًا له، صفة أو توكید أو عطف بیان  باالسم بأن یكون خبراً 

یكون األول یعمل أو بدل أو عطفًا بحرف، أو بأن یكون األول مضافًا للثاني، أو بأن 

                                                 
  . ٧٦م، ص١٩٤٢راجع بتفصیل أكثر، التوحیدي، أبو حیان التوحیدي، اإلمتاع والمؤانسة، تحقیق أحمد أمین، القاھرة ، ١
  .٦٩وم، مطبعة الجوانب، القسطنطینیة، بدون ، ص عبد القاھر الجرجاني، رسالة في العل ٢
  بتصرف ٢٠١راجع بتفصیل أكثر ، المرجع السابق، ص  ٣
  .٢٠١راجع بتفصیل أكثر ، المرجع السابق، ص٤
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في الثاني عمل الفعل، ویكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول، وذلك في اسم 

الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، أو أن یكون تمییزًا قد حاله منتصبًا عن تمام 

   .االسم، ومعنى تمام االسم أن یكون فیه ما یمنع من اإلضافة

كون فاعًال له، أو مفعوًال، فیكون مصدرًا قد انتصب وأما تعلق االسم بالفعل فبأن ی

ویقال له المفعول المطلق، أو مفعوًال به، أو ظرفًا مفعوًال فیه زمانًا، أو مكانًا، أو  ،به

أو أن یكون منزًال من الفعل منزلة المفعول، وذلك في خبر  ،أو مفعوًال به ،مفعوًال معه

عند تمام الكالم، ومثله االسم المنتصب على كان وأخواتها، والحال والتمییز المنتصب 

أحدهما أن یتوسط بین الفعل : ضربوأما تعلق الحرف بهما فهو ثالثة أ. االستثناء

واالسم، فیكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تعدي األفعال إلى ما تتعدى 

كم إال في إلیه بأنفسها من األسماء، وكذلك سبیل الواو الكائنة بمعنى مع، وكذلك ح

من تعلق الحرف بما یتعلق به العطف، وهو أن یدخل : والضرب الثاني .االستثناء

تعلق بمجموعة الجملة كتعلق حرف : والضرب الثالث. الثاني في عمل العامل األول

وٕان من شأن هذه المعاني أن تتناول  .النفي واالستفهام والشرط والجزاء بما یدخل علیه

عد أن یستند إلى شيء مختصر، كل األمر أن ال یكون كالمًا من ما تناولته بالتقیید ب

جزء واحد، وأنه البد من مسند ومسند إلیه، وجملة األمر أن ال یكون كالم من حرف 

، وال من حرف واسم إال في النداء، وذلك أیضًا إذا تحقق األمر، كان وفعل أصالً 

في تعلق الكلم بعضها ببعض، كالمًا بتقدیر الفعل المضمر، فهذه هي الطرق والوجوه 

 .١"وهي كما ترى معاني النحو وأحكامه

ینطلق من رؤیة جامعة ومحیطة بعلم النحو " الجرجاني"والواضح هنا أن 

وموضوعاته، بوصفه نظام من العالقات الذي تتمیز به اللغة العربیة، والذي یكون به 

ة نظمه وتألیفه، فالمزیة التي الكالم معجزًا، وبالتالي التدلیل على إعجاز القرآن من جه

یتفاوت فیها الكالم إعجازا وبالغة لیس هو النظم بإطالق، وٕانما في النظم على وجه 

 .مخصوص

                                                 
  .بتصرف ٥عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، طبعة المنارة القاھرة، ص ١
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ال یتوقف في نظریة النظم عند حد " الجرجاني"هذا من وجه، ومن وجه آخر، فإن 

ه القول بأفضلیة اللفظ على المعنى، وٕانما تكون دالئل اإلعجاز كامنة في كون فق

المتلقي وٕاسهامه في عملیة االستدالل، ذلك أن اللفظ هنا ال یعطي المعنى، بل هو 

منفصلة،  یدل علیه، فاأللفاظ إمارة على األفكار والمعاني، أي أن األلفاظ لیست حروفاً 

عندئذ تنتقل عالقة اللفظ والمعنى مع . وال معاني لغویة، بل هي طریقة خطاب

اعتبارها عالقة بین نظم الكالم وطریقة الفقه العقلي، ، بىإلى عالقة أسم" الجرجاني"

وهكذا كل كالم كان ضرب مثل ال یخفى على من له أدنى تمییز، إن :" یقول

األغراض التي تكون للناس في ذلك ال تعرف من األلفاظ، ولكن تكون المعاني 

 ".الحاصلة من مجموع الكالم أدلة على االغتراض والمقاصد

مة في توضیح العالقة على تعد مه" الجرجاني"ي انتهى عندها تإن هذه النقطة ال

مستوى مقصود الكالم وطریقة الفقه في التعبیر القرآني، عندما توضع على مستوى 

، إال أن ما قاله "الجرجاني" دالله التأویل وآلیته، وهي القضیة التي لم یصرح بها الشیخ

؟ أعن ا عنهم عن ماذا عجزوافخبرن: "قولعند مفهومه لإلعجاز ال یخرج عنها، ی

؟ فإن العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه معاني من دقة معانیه وحسنها وصحتها في

أم ما بهرهم منه؟ قلنا أعجزهم مزایا ظهرت  ؟ن األلفاظ فما أعجبهم من األلفاظقلتم ع

 هلهم في نظمه وخصائص صادفها في سیاق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آی

إلى وضع مسألة اإلعجاز على " بالجرجاني"إال أن هذا االتجاه لم ینته  ،١"ومقاطعها

وذلك . المطلق ببیان وفن معجز" الحق"مستوى تأویل مقصود الكالم اإللهي الذي هو 

إلى استقراء كالم العرب وتتبع أشعارهم " الجرجاني"إلى انصراف  -عندنا  -یرجع 

َ من االنصراف إلى معرفة ٢الهوالنظر فیها، من أجل معرفة بالغة النظم وجم ، بدًال

یظهر ذلك جلیًا في حضور األولویة . سر اإلعجاز من استقراء آیات القرآن نفسه

على حساب الخطاب  ٣"الجرجاني"المطلقة للخطاب اللغوي العربي والشعري عند 

                                                 
   .٣٢راجع بتفصیل أكثر، المرجع السابق، ص ١
   ٣٣فصیل أكثر، المرجع السابق، ص راجع بت٢

راجع بتفصیل أكثر، النعمان طارق النعم�ان، اللف�ظ والمعن�ي ب�ین األی�دولوجیا والتأس�یس المعرف�ي للعل�م، الفج�ر للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع،  ٣
  .٣١٢ص
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من % ٨٤القرآني، ففي حین أن نسبة الخطاب الشعري واللغوي تظهر عنده بنسبة 

نیة، وٕاذا وضعنا في االعتبار أن لالستدالالت القرآ% ١٦الته في مقابل جملة استدال

كان هو الكشف عن وجوه اإلعجاز القرآني والتدلیل على " الجرجاني"حد أهداف أ

، باالنصراف عن الوحي "الشیخ"نظریة النظم، أدركنا طبیعة الخطأ الذي وقع فیه 

 .على مذهبه في فقه مسألة اإلعجازالقرآني، واعتماد مرجعیة الشعر واللغة للتدلیل 

في التماس حل لمسألة اإلعجاز في جمالیات " الجرجاني"إن الكاتب یختلف مع 

شعر الشعراء ونثر البلغاء، بل یجب أن یلتمس في استقراء آیات القرآن ذاته كما یأتي، 

ة، قد قدم كتابات قیمة عن أسرار البیان والبالغة العربی" الجرجاني"ومهما یكن فإن 

تجلو براعة البلغاء العرب، وقدرتهم وامتالكهم لناصیة فن البیان والبالغة، دون أن 

یقدم درسًا مباشرًا عن حقیقة داللة اإلعجاز القرآني والقاعدة األشمل التي ینطلق منها 

 .ال على سبیل الرؤیة والمنهج وال على سبیل األدوات والوسیلة

قه الداللة الجمالیة فحسب، واعتبار معاییرها إلى علم ف" اإلعجاز"وهكذا انصرف فقه 

إلعجازي، أي المعاني افي الشكل دون المضمون، وعندما لم یكن االهتمام بالمضمون 

التي هي الحقائق حول اهللا، والعالم، واإلنسان، انحصر الدرس اإلسالمي في البحث 

ًال بالتشبیه وبیان عن الشكل الذي هو الفن الجمالي للبالغة والبیان، فجاء االهتمام مث

أركانه وأدواته ووجوهه وأقسامه ومراتبه، وباالستعارة، ومعرفة المستعار له، والمستعار 

منه، والجامع والقرینة والتجرید والتصریح والترشیح، وفي المجاز والكنایة، ببیان المعنى 

وانحسر  األصلي والمعنى المجازي، والعالقة بینهما، والقرائن المانعة وغیر المانعة،

الدرس في علم البدیع والمحسنات اللفظیة وغیر اللفظیة وأنواعها ونحو ذلك، بدًال من 

التي تصور أحوال " الحقیقة"االنصراف إلى علم ما وراء الجمال البیاني من إدراك 

اإلنسان وسلوكه والكون وأقداره واهللا وأسماءه، نعني الدالالت التي یناقشها القرآن 

ء بالحق ومن الحق، كما یرد إعجازه األساسي یكمن في كونه جاباعتبار أن وجه 

 .تباعاً 
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إن غالب دعاة اإلعجاز البیاني في القرآن، أولئك الذین یرون سر إعجاز القرآن 

على جملة آیات یظهر فیها نوع من  یكمن في النظم والتألیف، إنما یقولون ذلك استناداً 

ا بمثل القرآن، أو بمثل آیة من آیاته، أو التحدي من قبل القرآن للمشركین، بأن یأتو 

عشر آیات منه أو نحو ذلك، ویقولون إن هذا التحدي في اإلتیان إنما هو من جهة 

َوإِن ُكنُتْم ِفي {: مستدلین بقوله تعالى. اإلتیان بمثل القرآن من حیث النظم والتألیف

ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرةٍ  ا َنزَّ ْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّن ُدوِن الّلِه ِإْن ُكْنُتْم  َرْیٍب مِّمَّ مِّن مِّ

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا {: وقوله تعالى  ).٢٣/البقرة (} َصاِدِقینَ 

 ).٨٨/اإلسراء(} َظِهیًراِبِمْثِل َهَذا القرآن َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض 

َوَما َكاَن َهَذا القرآن َأن ُیْفَتَرى ِمن ُدوِن الّلِه َوَلِكن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِه {: وقوله

ْثِلهِ * َوَتْفِصیَل اْلِكتَاِب َال َرْیَب ِفیِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمینَ   َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّ

َبْل َكذَُّبوْا ِبَما َلْم ُیِحیُطوْا ِبِعْلِمِه * الّلِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ  َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدونِ 

} َوَلمَّا َیْأِتِهْم َتْأِویُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم َفأنظر َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمینَ 

 ).٣٩ -  ٣٧/یونس(

ْثِلِه ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن {: وقوله َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ

َفِإن لَّْم َیْسَتِجیُبوْا َلُكْم َفاْعَلُموْا َأنََّما أنزل ِبِعْلِم الّلِه َوَأن الَّ * ُدوِن الّلِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن 

 ).١٤ - ١٣/هود(} ِإالَّ ُهَو َفَهْل َأنُتم مُّْسِلُمونَ  ِإَلهَ 

وعندنا أن القول بأن اإلتیان، الذي ورد في اآلیات إنما هو اإلتیان بمثل ما في 

القرآن من حیث النظم والتألیف، أمر فیه نظر، ذلك أن هذه النصوص التي ُأوردت ال 

الذي هو دلیل إعجاز القرآن تعرض بصورة مباشرة إلى طبیعة وحقیقة ذلك اإلتیان، 

فالقول بالنظم والتألیف فیه نوع من التحكم  ، وبالتالي)صلى اهللا علیه وسلم(والنبي 

الذي یرفضه النص ذاته، والواقع إنه ال سبیل إلى معرفة ذلك، إال بإعادة قراءة هذه 

ت اآلیات مع آیات أخرى یظهر فیها مضمون اإلتیان بصورة مباشرة ومحددة، أي اآلیا

ولم  )صلى اهللا علیه وسلم(التي تتحدث مباشرة عن حقیقة األمر الذي أوتي للنبي 

َبْل َأَتْیَناُهم ِباْلَحقِّ {: طیاته تحدي المشركین، یقول تعالىیؤت لغیره، والذي یحمل في 
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قرآن، وفي هذا السیاق یقول أي بال :تیناهم بالحقوأ). ٩٠/المؤمنون(} َلَكاِذُبونَ  َوإِنَُّهمْ 

َوَیَرى الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أنزل ِإَلْیَك ِمن رَّبَِّك ُهَو اْلَحقَّ َوَیْهِدي ِإَلى ِصَراِط {: اً أیض

 ).٦/سبأ(} اْلَعِزیِز اْلَحِمیدِ 

ُه ُقُلوُبُهْم َوإِنَّ َوِلَیْعَلَم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفُیْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِبَت لَ {: ویقول

ْسَتِقیمٍ   ).٥٤/الحج(} اللََّه َلَهاِد الَِّذیَن آَمُنوا ِإَلى ِصَراٍط مُّ

ًال َوالَِّذیَن آَتْیَناُهُم {: ویقول َأَفَغْیَر الّلِه َأْبَتِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أنزل ِإَلْیُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّ

َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك * َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِرینَ  ٌل مِّن رَّبَِّك ِباْلَحقِّ َفالَ اْلِكَتاَب َیْعَلُموَن َأنَُّه ُمَنزَّ 

 ).١١٥ - ١١٤/األنعام (} ِصْدًقا َوَعْدًال الَّ ُمَبدِِّل ِلَكِلَماِتِه َوُهَو السَِّمیُع اْلَعِلیمُ 

ُأوِتَي ِمْثَل َما ُأوِتَي ُموَسى َأَوَلْم َیْكُفُروا  َفَلمَّا َجاءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوا َلْوَال {: ویقول

ُقْل َفْأُتوا ِبِكَتاٍب * اُلوا ِإنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ ِبَما ُأوِتَي ُموَسى ِمن َقْبُل َقاُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوقَ 

 ).٤٩ - ٤٨/القصص(} مِّْن ِعنِد اللَِّه ُهَو َأْهَدى ِمْنُهَما َأتَِّبْعُه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ 

َهْل َینُظُروَن ِإالَّ َتْأِویَلُه َیْوَم یأتي َتْأِویُلُه َیُقوُل الَِّذیَن َنُسوُه ِمن َقْبُل َقْد َجاءْت {: ویقول

َمُل َقْد ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َفَهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء َفَیْشَفُعوْا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْیَر الَِّذي ُكنَّا َنعْ 

ا َكاُنوْا َیْفَتُرونَ   ).٥٣/األعراف (} َخِسُروْا َأنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ

من دلیل عن اهللا  )صلى اهللا علیه وسلم(إن هذه اآلیات تقرر أن ما أوتیه النبي 

مة، لیس شیئًا آخر اسبحانه وتعالى، والذي به یكون تحدي المشركین قائمًا إلى یوم القی

اللَُّه الَِّذي {: قد أوتي الحق من ربه، یقول تعالى )صلى اهللا علیه وسلم(ي سوى أن النب

 ).١٧/الشورى(} أنزل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِمیَزاَن َوَما ُیْدِریَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقِریبٌ 

ْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َیْكِف َسُنِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلهُ {: ویقول

الذي نزل به " الحق"ولكن ما معنى  ).٥٣/فصلت(} ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیدٌ 

وكان هو دلیل إعجازه وتحدیه  )صلى اهللا علیه وسلم(الكتاب، والذي أوتیه النبي 

آیات القرآن تشیر إلى ؟ ال سیما أن هناك كثیر من ؟ وما هي داللة هذا الحقللمشركین

َوُهَو الَِّذي َخَلَق {: یقول تعالى. لى قد خلق السماوات واألرض بالحقأن اهللا تعا

السََّماَواِت َواَألْرَض ِباْلَحقِّ َوَیْوَم َیُقوُل ُكن َفَیُكوُن َقْوُلُه اْلَحقُّ َوَلُه اْلُمْلُك َیْوَم ُینَفُخ ِفي 
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َوِر َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشَّ  هنا " الطبري"، یعرض )٧٣/األنعام (} َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكیُم اْلَخِبیرُ الصُّ

فیذكر أن . عند تأویل معنى كلمة الحق الختالف أهل التأویل كما هي عادته دائماً 

أي حقًا وصوابًا ال باطًال وخطأ، مستدلین " بالحق" جماعة ذهبت إلى أن معنى كلمة

َواْألَْرَض َوَما َبْیَنُهَما َباِطًال َذِلَك َظنُّ الَِّذیَن َكَفُروا َفَوْیٌل لِّلَِّذیَن َوَما َخَلْقَنا السََّماء {: بقوله

على كلمة " الالم"و" األف"و" الباء"بید أن دخول حرف ). ٢٧/ص(} َكَفُروا ِمَن النَّارِ 

الحق تثیر مشكلة أمام هذا المذهب في التأویل، فیلجأ هؤالء إلى لغة األعراب كإطار 

العرب في ي لفقه اآلیة من أجل حل المشكلة، بالقول أن ذلك جاري على طریقة مرجع

في  يءوال ش"ل بالحق، بمعنى أنه یقول الحق، فالن یقو  :الكالم، ألن العرب تقول

ن الحق معنى غیر القول، وٕانما هو صیغة ألقوله الحق غیر إصابته الصواب فیه، ال 

فكذلك خلق السماوات . صوفًا بالقول بالحقالقول إذا كان بها القول كان القائل مو 

واألرض حكمة من حكم اهللا، فاهللا موصوف بالحكمة في خلقهما وخلق ما سواهما ال 

لمذهب في تأویل الحق ، سوى أن هذا ا١"هفي ذلك حق سوى خلقهما، خلقهما ب إن

إذ أن االستناد على كالم العرب األوائل یخلو من الشواهد النصیة . یضعف تماماً 

الموثوق بها وبصحتها، للداللة على هذا االستخدام في العربیة، ویظل اإلشكال قائمًا، 

أي إشكال دخول الباء واأللف والالم، مما یفسح المجال للقول بأن الحق معنى آخر 

، والذي فحواه أن السماوات "الطبري"الذي یورده : غیر القول، وهو التأویل الثاني

، ویعتمد هذا "الحق"معنى یسمى  يءبشيء، هذا الشواألرض وما بینهما مخلوقة 

لتأكید أن كلمة الحق هنا لیست وصفًا للخلق، بقدر ما هي " الباء"التأویل على دخول 

 .نى الذي خلقت به السماوات واألرضتحدید للمع

فیذهب إلى أن المقصود هو " الحق "لمعنى " الطبري"الذي یورده : أما التأویل الثالث

: ، ویستشهدون لذلك بقوله"كن"بكالمه أي بقوله  يءي، ألن اهللا خلق كل شالكالم اإلله

فالحق هو قوله وكالمه، واهللا خلق األشیاء بكلمته  .}ن َفَیُكوُن َقْوُلُه اْلَحقُّ َوَیْوَم َیُقوُل كُ {

                                                 
، ١١ك�ر بی�روت، ب�دون ت ، مجل�د راجع بتفصیل، الطبري، أبو محمد جعفر بن جری�ر الطب�ري، ج�امع البی�ان ف�ي تأوی�ل آي الق�ران، دار الف١

  . ٤٥ص



 111

الذي " كن" وعلى هذا فمعنى الحق في هذا التأویل هو األمر اإللهي التكویني. ١وقوله

 .خلق بالنسبة لكافة المخلوقاتیمثل كلمة ال

معنى " الحق"والمالحظ إن هذا التأویل األخیر ال یختلف عن الثاني، الذي فیه 

بأنه األمر " الحق"وفي التأویل األخیر الذي فیه تأویل . منفصل عن عملیة الخلق ذاتها

 التأویلینوهكذا یلتقي . یعني تغایرًا بین الحق وعملیة الخلق ذاتها" كن"اإللهي 

 .معنى آخر غیر الخلق" الحق"األخیرین بالقول بأن 

في آیات القرآن هو معنى آخر غیر " الحق"وٕاذا كان ذلك كذلك، أي إذا كان معنى 

، أدركنا "كن فیكون"الخلق، وأن هذا المعنى ما هو إال كالم اهللا تعالى وأمره في قوله 

 الحق، وكون أنه الحق الدال یقینًا إن داللة إعجاز القرآن واقعة من جهة أنه كالم اهللا

طلق على الحق تعالى یعجز المشركون عن اإلتیان بمثله، أي من جهة كونه الحق الم

} َوَال َیْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن تأویال{: الذي ال حق بعده، یقول تعالى

 ).٣٣/الفرقان(

} وَها َعَلْیَك ِباْلَحقِّ َفِبَأيِّ َحِدیٍث َبْعَد اللَِّه َوآَیاِتِه ُیْؤِمُنونَ ِتْلَك آَیاُت اللَِّه َنْتلُ {: ویقول

 ).٦/الجاثیة(

بُِّكْم َفآِمُنوْا َخْیًرا لَُّكْم َوإِن َتْكُفُروْا {: ویقول َیا َأیَُّها النَّاُس َقْد َجاءُكُم الرَُّسوُل ِباْلَحقِّ ِمن رَّ

: ویقول). ١٧٠/النساء(} ا َحِكیًماِت َواَألْرِض َوَكاَن الّلُه َعِلیمً َفِإنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَوا

 ) .٦٦/األنعام (} َوَكذََّب ِبِه َقْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ ُقل لَّْسُت َعَلْیُكم ِبَوِكیلٍ {

وهكذا نقرر، باستقراء آیات القرآن  ).٨٤/ص(} َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقولُ {: ویقول 

إن دلیل اإلعجاز القرآني یكمن من وراء أن القرآن جاء  ،٢عها وتأویلهاالكریم بجم

، أما كون هذا الحق قد جاء بلسان مبین من جهة النظم والتألیف، فإن ذلك "بالحق"

من المسائل البدیهیة، إال أنه مما ال یتوقف عنده كثیرًا، إلى الحد الذي یكون معه 

لذلك دعاة اإلعجاز البیاني الجمالي، بل  حصر معنى اإلعجاز القرآني فیه، كما ذهب

وعلى هذا فإن إعجاز القرآن یكمن في كونه  .لیتخذ بعدًا إبستمولجیًا معرفیًا وأخالقیاً 
                                                 

    ٤٥٩راجع بتفصیل أكثر ، المرجع السابق، ص ١
  .مرة ٧٠ورد لفظ الحق في القرآن إشارة إلى آیات هللا أكثر من  ٢
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الحق الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه، والذي تكون به هدایة الناس، أو 

َشْهُر َرَمَضاَن {: ول تعالىإلى الرشد والهدایة، یق لیس من وظیفة القرآن داللة الناس

َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقانِ  : ویقول). ١٨٥/البقرة(} الَِّذَي أنزل ِفیِه القرآن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبیَِّناٍت مِّ

حتى جاء السیاق على لسان النبي  ).٢/البقرة(} َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقینَ {

ُقْل َفْأُتوا {: كتاب أهدى من القرآن، یقول تعالىبتحدي الكفار ب )مصلى اهللا علیه وسل(

ْن ِعنِد اللَِّه ُهَو َأْهَدى ِمْنُهَما َأتَِّبْعُه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ   ).٤٩/القصص(} ِبِكَتاٍب مِّ

نِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفَال َیِضلُّ َوَال َیشْ {: ویقول ا یأتینَُّكم مِّ  ).١٢٣/طه(} َقىَفِإمَّ

ُقْل َهْل ِمن ُشَرَكآِئُكم {: یقول تعالى. ن الهدایة إن لم تكن بداللة الحقولكن كیف تكو 

مَّن َیْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ ُقِل الّلُه َیْهِدي ِلْلَحقِّ َأَفَمن َیْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن ُیتََّبَع َأمَّن الَّ 

َوَما َیتَِّبُع َأْكَثُرُهْم ِإالَّ َظن�ا َإنَّ الظَّنَّ َال ُیْغِني * ا َلُكْم َكْیَف َتْحُكُمونَ َفمَ َیِهدَِّي ِإالَّ َأن ُیْهَدى 

 ).٣٦ - ٣٥/یونس(} ِمَن اْلَحقِّ َشْیًئا ِإنَّ الّلَه َعَلیٌم ِبَما َیْفَعُلونَ 

وعند هذه النقطة بالذات، أي عند النقطة التي ظهر فیها معنى دلیل اإلعجاز، 

الهدایة بالحق، فإننا نعید قراءة اآلیات التي احتج بها أصحاب القول باإلعجاز  باعتباره

البیاني في القرآن، ولنبدأ بآیة سورة یونس، إذ المالحظ أنها وردت في سیاق الحدیث 

ُقْل َهْل ِمن {: یقول تعالى. ؟ أبالحق أم بشيء آخر؟عن حقیقة الهدایة كیف تكون

َلى اْلَحقِّ ُقِل الّلُه َیْهِدي ِلْلَحقِّ َأَفَمن َیْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن ُیتََّبَع ُشَرَكآِئُكم مَّن َیْهِدي إِ 

َوَما َیتَِّبُع َأْكَثُرُهْم ِإالَّ َظن�ا َإنَّ الظَّنَّ * َفَما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُمونَ َأمَّن الَّ َیِهدَِّي ِإالَّ َأن ُیْهَدى 

َوَما َكاَن َهَذا القرآن َأن ُیْفَتَرى ِمن * لّلَه َعَلیٌم ِبَما َیْفَعُلونَ ْیًئا ِإنَّ اَال ُیْغِني ِمَن اْلَحقِّ شَ 

* ِفیِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمینَ  ُدوِن الّلِه َوَلِكن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِه َوَتْفِصیَل اْلِكَتاِب َال َرْیبَ 

ْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدونِ َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبسُ  الّلِه ِإن ُكنُتْم  وَرٍة مِّ

َبْل َكذَُّبوْا ِبَما َلْم ُیِحیُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا َیْأِتِهْم َتْأِویُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم * َصاِدِقینَ 

ِمنُهم مَّن ُیْؤِمُن ِبِه َوِمْنُهم مَّن الَّ ُیْؤِمُن ِبِه َوَربَُّك وَ * َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمینَ  َفأنظر َكْیفَ 

وهو ذات السیاق أي سیاق الهدایة بالحق  ).٤٠ - ٣٥/یونس(} َأْعَلُم ِباْلُمْفِسِدینَ 
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وبالوحي، كالم اهللا ودلیل وجوده، الذي ترد فیه جمیع اآلیات التي حوت معنى التحدي 

   .وٕاعجاز المشركین

َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُیوَحى ِإَلْیَك َوَضآِئٌق ِبِه {: ى في آیات سورة هودیقول تعال

َصْدُرَك َأن َیُقوُلوْا َلْوَال أنزل َعَلْیِه َكنٌز َأْو َجاء َمَعُه َمَلٌك ِإنََّما َأنَت َنِذیٌر َوالّلُه َعَلى ُكلِّ 

ْثِلِه ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأتُ * َشْيٍء َوِكیلٌ  وْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ

َفِإن لَّْم َیْسَتِجیُبوْا َلُكْم َفاْعَلُموْا َأنََّما أنزل ِبِعْلِم الّلِه َوَأن الَّ * مِّن ُدوِن الّلِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ 

) كالم اهللا(وهو ذات سیاق الوحي ). ١٤ - ١٢/هود(} ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَهْل َأنُتم مُّْسِلُمونَ 

َوَلِئن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ثُمَّ َال {: أي الحق في سورة اإلسراء، یقول تعالى 

ُقل لَِّئِن * َكِبیًراِإالَّ َرْحَمًة مِّن رَّبَِّك ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْیَك * ْیَنا َوِكیالً َتِجُد َلَك ِبِه َعلَ 

َن َبْعُضُهْم اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبِمْثِل َهَذا القرآن َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكا

ْفَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا القرآن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ * ِلَبْعٍض َظِهیًرا َوَلَقْد َصرَّ

  ). ٨٩ -٨٦/اإلسراء (} وًراُكفُ 

ي باعتباره الداللة بالحق، أوهكذا یتفق السیاق العام لهذه لآلیات مع مفهوم اإلعجاز 

َوالَِّذیَن َسَعْوا ِفي آَیاِتَنا {: بالكالم اإللهي الذي جاء من الحق بالحق، یقول تعالى

ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َوَال َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َوَما َأْرَسْلَنا * ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجِحیمِ ُمَعاِجِزیَن 

ِه َواللَُّه َعِلیٌم َأْلَقى الشَّْیَطاُن ِفي ُأْمِنیَِّتِه َفَینَسُخ اللَُّه َما ُیْلِقي الشَّْیَطاُن ثُمَّ ُیْحِكُم اللَُّه آَیاتِ 

یَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َواْلَقاِسَیِة ُقُلوُبُهْم َوإِنَّ ِلَیْجَعَل َما ُیْلِقي الشَّْیَطاُن ِفْتَنًة لِّلَّذِ * َحِكیمٌ 

بَِّك َفُیْؤِمُنوا ِبِه * اِلِمیَن َلِفي ِشَقاٍق َبِعیدٍ الظَّ  َوِلَیْعَلَم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ

ْسَتِقیمٍ َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوُبُهْم َوإِنَّ اللََّه َلَهاِد الَِّذیَن آَمُنو  ). ٥٤-٥١/الحج(} ا ِإَلى ِصَراٍط مُّ

َوَیَرى * ِفي آَیاِتَنا ُمَعاِجِزیَن ُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب مِّن رِّْجٍز َأِلیٌم والَِّذْیَن َسَعوا {: ویقول تعالى

} َراِط اْلَعِزیِز اْلَحِمیدِ الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أنزل ِإَلْیَك ِمن رَّبَِّك ُهَو اْلَحقَّ َوَیْهِدي ِإَلى صِ 

إلعجاز فهل یبقى بعد هذا مجال للقول باإلعجاز البیاني أي بمعنى ا). ٦ -  ٥/سبأ(

 !من جهة النظم والتألیف؟
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وٕاذا كانت اللغة تعبیر عن الفكر، وٕاذا كان الفكر اإلنساني یمكن أن یكون صادقًا أو 

اللغوي ال یعني بالضرورة إن هذا كاذبًا، فهذا یعني أن جمال النظم والتألیف والرابط 

الكالم صادق ویقیني، وحقًا ما قالت العرب إن أعذب الشعر أكذبه، وعلى هذا فال 

یمكن االقتصار على القول بأن إعجاز القرآن كامن من استخدامه للصور البالغیة 

واألدوات البیانیة الفنیة بامتیاز عالي، بل یتجلى إعجاز القرآن في كونه صادق 

كما تقرر  -وٕاذا كان إعجاز القرآن . قي في ضرب من الروعة والجمال والبالغةوحقی

یأتي من كونه قد جاء بالحق، فإنه موقف یتطلب، وفي المقام األول، تأویل هذا  -

الحق ألجل الهدایة في الدنیا وفي الحیاة للناس جمیعًا، وهو األمر الذي یظهر جلیًا 

َهْل َینُظُروَن ِإالَّ َتْأِویَلُه {: جاز مباشرة، یقول تعالىفي مجيء آیة التأویل بعد آیة اإلع

 ).٥٣/األعراف (} َیْوَم یأتي َتْأِویُلُه َیُقوُل الَِّذیَن َنُسوُه ِمن َقْبُل َقْد َجاءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ 

وهكذا تلتقي عندنا في الدراسات اإلسالمیة المسألتان المركزیتان في الفكر اإلسالمي، 

أعني مسألتي اإلعجاز والتأویل، واللتان استقطبتا جهود جبارة من قبل المجتهدین، فإذا 

كان إتیان الوحي بالحق هو سر إعجاز القرآن الخالد إلى قیام الساعة، فإن هذا الحق 

هو األمر الذي یحتاج إلى تأویل وٕالى اعتماد العقل فیه، أي في التأویل، وهو االتجاه 

 .د ألجل تأسیسه في الفقه اإلسالمي، ومن ثم في النقد الفني واألدبيالذي نتبناه ونجاه

 :م یمكن استخالص الخالصات التالیةمما تقد

الناس لإلیمان بصدق نبوته ورسالته،  )صلى اهللا علیه وسلم(لقد دعا النبي : أوالً  

 بدلیل واحد هو الوحي القرآني الذي یتلوه على مسامعهم، فیغیر نظرتهم إلى الحیاة

أو أحد آخر من  )صلى اهللا علیه وسلم(وألنفسهم، ذلك ألنه كالم اهللا ال كالم النبي 

البشر، وعلى هذا فجملة ما في الوحي القرآني من أخبار وحقائق عن سنن الماضي، 

إنما یدخل في الداللة اسة ونحوه، أو إخبار عن الغیب المستقبلي، أو التشریع، أو السی

ه حقًا مطلقًا أمام النظریات واألیدلوجیات البشریة النسبیة على إعجاز القرآن باعتبار 

َسُنِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َیْكِف {: یقول تعالى

الوحي القرآني من  بمعنى أن ما حواه ،)٥٣/فصلت(} ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیدٌ 
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حقائق الغیب المستقبلي، أو قواعد التشریع، أو نظریات العلم التجریبي، ونحوه هي 

 .حقائق نهائیة ومطلقة

إن القلیل من آیات الوحي أو الكثیر منها في شأن اإلعجاز القرآني سواء، : ثانیاً  

ومخالفته وتفوقه بمعنى أن داللة إعجاز القرآن تكمن في كونه الحق، وبالتالي مفارقته 

على سائر النصوص اإلنسانیة، مثل الشعر والروایة والتشكیل ونحو ذلك، سواء نظمت 

هذه الفنون بلغة العرب أو بأیة لغة أخرى من لغات اإلنسان والجن، وٕان اإلعجاز 

بالحق واقع موقع التحدي المستمر لإلنس والجن إلى یوم القیامة، وهو في ذات الوقت 

صل بین الوحي القرآني كالم اهللا تعالى، وبین سائر نصوص البشر الدلیل الذي یف

 .وفنونهم في كل زمان ومكان

إن تحدید داللة اإلعجاز القرآني وحصرها في القول بجمال النظم والتألیف، : ثالثاً  

فیه نوع من التضییق والتحكم على الداللة الحقیقیة لمفهوم اإلعجاز، مما یوجه 

هة محصورة، هي وجهة البالغة والبیان، ومهما كانت هذه الوجهة الدراسات القرآنیة وج

خالبة ورائعة، إال إنها تظل وجهة محددة تضیق من فرص االستفادة من الوحي 

م وفنونه، تظل دائمًا القرآني، إال أن الذي ال شك فیه أن البیان والبالغة وجمال النظ

فحسن البیان وبالغة الكلمة  حدى الدالالت التي تصور داللة الحق الخالد للوحي،إ

مما یعطي داللة الحق قبوًال أكثر عند البشر، بید أنه ال یجب أن نحملها أكثر من هذا 

 .حتى تظهر وكأنها الداللة بألف والم العهد على التدلیل على إعجاز الوحي القرآني

لة والواقع أن هذه المشكلة التي وقع فیها البیانیون، أعني مشكلة التضییق في دال

الجمالي الجزئي، مما قاد الكثیر من المفكرین قدیمًا  ىاإلعجاز وقصرها على المعن

الذي یتناول ذات " مالك بن نبي"وحدیثًا إلى محاولة الخروج علیها، ولیس آخرهم 

لقد قام إعجاز القرآن حتى اآلن على (: المسألة معبرًا عنها التعبیر المناسب، یقول

الم اهللا فوق كالم البشر، وكان لجوء التأویل إلى الدراسة البرهان الظاهر على سمو ك

األسلوبیة لكي یضع إعجاز القرآن إعجازا عقلیًا ضروریًا، فلو أنا طبقنا نتائج فرض 

النهار ذلك األساس، ومن هنا توضع مشكلة " صباغ"كما فعل الدكتور " مرجلیوث"
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لنسبة إلعجاز القرآن في نظر التأویل في صورة خطیرة بالنسبة لعقیدة المسلم، أعني با

حظة هذا المسلم، وربما لم یكن التطور العقلي لیقصر على دفع شبابنا الجامعي لمال

حتى  -جًال أو عاجًال، ذلك أن المقیاس الذي كان یقوم تقادم المقاییس القدیمة إن آ

و أما بالنسبة للعقل ذ. على الدلیل القاطع على المصدر القلیل للقرآن -ذلك الحین 

الصبغة الدیكارتیة فلیست قیمة تبقى للبرهان، ویبدو منذئذ وقد فقد موضوعیته وأصبح 

ذاتیًا محضًا ال یتصل ببیان القرآن الذي بقي على ما هو علیه حین نزوله، ولكن 

  .١)بوضع المسلم ذاته

" دیكارت"على أهمیة برهانه الذي یناسب العقل المتأثر بشك " بن نبي"ویدل 

والحق أنه ال یوجد مسلم، وخاصة في البالد العربیة، : "یقول" لیوثمرج"وفرضیات 

یمكن أن یوازن موضوعیًا بین آیة قرآنیة وفقرة مقفیة أو موزونة من أدب العصر 

الجاهلي، فمنذ وقت طویل لم نعد نملك في أذواقنا عبقریة اللغة العربیة، لیمكننا من أن 

ة، ومنذ وقت طویل تكتفي عقائدنا في هذا نستنبط من موازنة أدبیة نتیجة عادلة حكیم

الباب بالتقلید الذي ال یتفق وعقول المتحلین بالموضوعیة، فمشكلة التأویل توضع إذن 

 .٢"في ضوء جدید

والحق أن األمر كذلك، فمسألة تأویل القرآن لها عالقة وداللة قویة بمسألة إعجازه، 

قه الوحي القرآني، ولیس بدافعه والدراسة هنا تتأسس انطالقًا من منهاج راشد في ف

بضرورة التوصل  ي، وتناد"طه حسین"و" الصباغ"وتالمذته مثل " مرجلیوث" "فرضیات"

إلى منهاج صحیح تؤول به اآلیات القرآنیة، فیفاد منها في الواقع والحیاة، والواقع أن 

ز في علماء القرآن لمثل هذا المنهاج، هو الذي جعلهم یقصرون داللة اإلعجاافتقار 

 .٣داللة البیان والبالغة

وعندنا أن منهج األخذ بالسیاق العام لآلیات وجمع النظائر بعضها إلى بعض، كما 

ظهر، یفضي إلى القول بداللة الحق دلیًال على اإلعجاز القرآني، ولو كانت هذه 

                                                 
  .٥٧، بدون ت، ص ٢راجع لتفصیل أكثر، مالك بن نبي الظاھرة القرآنیة، دار الفكر بیروت، لبنان، ط ١
   .٥٥السابق، ص راجع لتفصیل أكثر، المصدر ٢
   .راجع لتفصیل أكثر، دراستنا، أصول فقھ القرآن الكریم بین داللة النص وفقھ الواقع، مخطوط٣
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الداللة حاضرة منذ ذلك العصر، لما فقد جیلنا وال أي جیل آخر فقه إعجاز القرآن 

ائر النصوص في الثقافة، وبالتالي لما فقد هذا الجیل أو ذاك عالقته المباشرة على س

بالوحي القرآني، وهل یبحث أي جیل مهما كان إال عن الحقیقة وداللتها في حیاته 

بن "لو كان داللة اإلعجاز باعتبارها داللة الحق المطلق لما احتاج : ؟ نقول.الراهنة

، التي تنتهي في "مرجلیوث"لوم الحدیثة أو فرضیات إلى االستناد إلى منهج الع" نبي

على هذا  .محاولتها إلى جعل الوحي القرآني نوعًا من الشعر العربي كما هو معروف

فإننا نحتاج وقبل كل شيء إلى منهاج یرشد إلى فقه الوحي، حتى ال تغلب داللة على 

القول بالحق في  داللة وحتى ال تغیب داللة في أخرى، كما حدث عندما غابت داللة

 .داللة القول باإلعجاز البیاني الجمالي

  قائمة المصادر والمراجع 

ــعري .١ ــة المصــــریة  ،القــــاهرة ،مقــــاالت اإلســــالمیین ،أبــــو الحســــن األشــ مكتبــــة النهضــ

  . م١٩٦٦

أبو الحسن علي بن عیسـى الرومـاني، النكـت فـي إعجـاز القـرآن فـي ثـالث رسـائل  .٢

   .القاهرة - عارفدار الم ،بدون ،لإلعجاز ذخائر العرب

مـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده، الع ،أبـــو علـــي حســـن القیروانـــي بـــن رشـــیق .٣

  . م١٩٧٢دار الجیل  - بیروت

 - بیــروت ، تحقیــق مفیــد قمحــة،الصــناعتین الكتابــة والشــعر ،أبــو هــالل العســكري .٤

  .م١٩٨١دار الكتب العلمیة 

حمــد أمــین، القــاهرة، ق أحیــدي، اإلمتــاع والمؤانســة، تحقیــالتوحیــدي، أبــو حیــان التو  .٥

  . م١٩٤٢

ـــائل اإلعجـــــاز ذخـــــائر العـــــرب، دار  .٦ ـــالث رســ ـــــرآن، ثــ الخطـــــابي، بیـــــان إعجـــــاز الق

  .القاهرة ، بدون ت -المعارف 

المغنــي فــي أبــواب  القاضــي عبــد الجبــار أبــو الحســن األســد أبــادي، ،عبــد الجبــار .٧

   .م١٩٦٠، ١٦ج  ،مصر - وزارة الثقافة ،تحقیق طه حسین ،ید والعدلالتوح
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  .القاهرة، -عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، طبعة المنارة  .٨

  .، بدونعبد القاهر الجرجاني، رسالة في العلوم، مطبعة الجوانب، القسطنطینیة .٩

 الحیــوان، تحقیــق عبــد الســالم هــارون،عمــر بــن بحــر بــن عثمــان الجــاحظ ، كتــاب  .١٠

  .م١٩٤٥البابلي  –القاهرة 

الطبــري، جــامع البیــان فــي تأویــل آي القــرآن، أبــو محمــد جعفــر بــن جریــر  ،الطبــري .١١

 .دار الفكر بیروت، بدون ت 

  .بدون ت ،٢ط  ،بیروت، لبنان -الظاهرة القرآنیة، دار الفكر  ،مالك بن نبي .١٢

محمـــد مجـــذوب محمـــد صـــالح، أصـــول فقـــه القـــرآن الكـــریم بـــین داللـــة الـــنص وفقـــه  .١٣

  .الواقع، مخطوط

األیـدولوجیا والتأسـیس المعرفـي للعلــم، بـین  ىالنعمـان طـارق النعمـان، اللفـظ والمعنـ .١٤

 .الفجر للطباعة والنشر والتوزیع
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  محاضرات 

  الفكر اإلسالمي والتحدیات االقتصادیة المعاصرة 

  عبد الفتاح أبو غدة/ الدكتور

موضــوع الفكــر اإلســالمي والتحــدیات االقتصــادیة هــو موضــوع فــي غایــة األهمیــة 

والجانـب االقتصـادي . ة لكـل زمـان ولكـل مكـانألنه برهان على صـالح الشـریعة اإلسـالمی

ولمـا أبـرز المشـتغلون بالفقـه  .اس ومسـتحوذ علـى مشـاعرهم وخـوطرهمهو محل اهتمام الن

وأنــه قــد نظــم االقتصــاد بطریقــة فائقــة شــد ذلــك  ،الجوانــب النیــرة مــن فقــه المعــامالتهــذه 

هـــذه الشـــریعة هـــي والـــذین كـــانوا یتشـــككون بـــأن  ،وا یعیـــدون حســـاباتهمءانتبـــاه النـــاس وبـــد

  .صور الماضیة بدأوا یعیدون النظرشریعة الع

وحینما نتحدث عن الفكر اإلسالمي والتحدیات االقتصادیة البـد أن نعطـي أرضـیة 

ومـا هـي  ؟وما هو االقتصـاد اإلسـالمي ؟لما هو المقصود بالفكر اإلسالمي في هذا المقام

   التحدیات؟

 ،رد فــي كتابــات العلمــاء الســابقینكلمــة الفكــر اإلســالمي هــي كلمــة معاصــرة لــم تــ

وكــان هنــاك  ،التفكــر فــي خلــق اهللا عــز وجــل –وٕانمــا كــان هنــاك عبــارة أخــرى هــي التفكــر 

ألن الشـریعة اإلسـالمیة  ،الحدیث عن الشریعة اإلسـالمیة هـي المـدد لهـذا الفكـر اإلسـالمي

ومـــن  ،وٕانمـــا تبـــین كلمـــة التشـــریع ومقاصـــده ،ال تقتصـــر علـــى بیـــان الحـــالل والحـــرام فقـــط

  .حصیلة هذا الفقه ومقاصد التشریع وحكمة التشریع برز ما یسمى بالفكر اإلسالمي

ووجــدت كتابــات تتنــاول هــذا الجانــب حتــى تبــین محاســن اإلســالم وتبــین معطیــات 

ولــذلك أریــد  ،غربــه إلــىوٕانهــا تفــوق كــل مــا فــي هـذا العــالم مــن شــرقه  ،الحضـارة اإلســالمیة

ألن فقـه المعـامالت هـو المنبـع وهـو  ،وبفقه المعـامالت أن أبدأ بما هو المقصود بالشریعة

ولــم تكــن هنــاك كلمــة اقتصــاد إســالمي رائجــة وٕانمــا هــو  ،الجــذور فــي االقتصــاد اإلســالمي

 ،وكانـــت المـــدونات الفقهیـــة المعروفـــة كتابـــات فـــي علـــوم الفقـــه المســـاعده ،فقـــه المعـــامالت

نظریــات ومبــادئ  تــب كثیــرة تقــدموهنــاك ك .ولــدینا مــدونات تبــدأ بالطهــارة وتنتهــي بــالمیراث

 ،وكتـــب األحكـــام الســـلطانیة ،وبـــدون هـــذا االســـم، هنـــاك كتـــب الحســـبة ،الفكـــر االقتصـــادي
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وكتب الوقف والزكاة، وحكمة التشریع ومقاصد الشریعة، وقد تناولت هذه الكتابات أسـباب 

ــًا أســباب فردیــة مــثًال كتــاب ارة عــن ، وهــو عبــ"األمــوال"القاســم بــن ســلمان : مختلفــة، أحیان

وكـــذلك كتـــاب أبـــو یوســـف  ،موســـوعة اقتصـــادیة ویتنـــاول أنظمـــة المـــال وجوانـــب االقتصـــاد

 ،بهـــذا االســـم ألنـــه یتحـــدث عـــن الخـــراج يوســـم) الخـــراج(تلمیـــذ أبـــي حنیفـــة األول وســـماه 

وكتابـات  ،وقـد وضـعه بنـاًء علـى طلـب هـارون الرشـید ،ولكنه كان تنظیمًا القتصـاد الدولـة

  . كثیرة في هذا المقام

لـذلك  ،ولیس غریبـًا عـن تراثنـا ،ولیس حدیث النشأة اقتصادنا اإلسالمي عریق نإذ

هره حتـــى نعـــرف أصـــالة هـــذا االقتصـــاد وبیـــان جـــو  ،بـــد أن نبـــدأ بتعریـــف فقـــه المعـــامالتال

موقــــف هـــذا االقتصــــاد اإلســـالمي تجــــاه التحــــدیات  إلــــىثــــم ننطلـــق مــــن بعـــده  ،اإلســـالمي

طــالق عــام یشــمل دیــن إهنــاك  :میة لهــا إطالقــانوالشــریعة اإلســال. االقتصــادیة المعاصــرة

وهنــاك إطــالق خــاص یختصــر علــى الجانــب  ،اهللا عــز وجــل مــن عقیــدة وعبــادة ومعاملــة

ولـــذلك نقـــول  ،وأمـــا الجانـــب اآلخـــر فیســـمى العقیـــدة .الفقهـــي وهـــو مجـــال الحـــالل والحـــرام

الزرقـه  ىوهو الشیخ مصـطف -وقد عرف أحد العلماء المشهورین . اإلسالم عقیدة وشریعة

الفقـه هـو مجمـوع اآلراء والنظریـات والقواعـد والتطبیقـات واألقیسـة : الفقه فقال - رحمه اهللا

طالقهــــا إأمــــا الشــــریعة ب. هــــذا هــــو الفقــــه ،التــــي بّینهــــا وســــیبّینها الفقهــــاء حــــول النصــــوص

ـــي تشـــــمل العبـــــادات وال: الخـــــاص ــــل بهـــــافهــ ــــامالت اإلســـــالمیة ومـــــا یتصـ ـــــه  .معـ وأمـــــا فق

ربــــع  :ربعــــة أربــــاعأالعلمـــاء یقســــمون الفقــــه إلــــى . ارة عــــن ربــــع الفقــــهه عبــــفإنــــالمعـــامالت 

  .وربع العقوبات واألقضیة - وما یتعلق بها ةربع األنكح –ربع المعامالت  -اتالعباد

وتبـین لهـم  ،فالمعامالت هي لب الفقـه ألنهـا هـي التـي تـنظم حیـاة النـاس ومعاشـهم

تعریــف لفقـه المعــامالت لإلمــام  وقــد اطلعـت علــى ،یجــوز مــن التصـرفات مـا یجــوز ومـا ال

: فقـه المعـامالت أنفمـوجز تعریفـه  ،أبي حامد الغزالي وهو فقیه وفیلسوف صـوفي ومفكـر

أي الضــوابط الموضــوعة لالختصــاص بــاألموال لالســتعانة علــى البقــاء  ،هــو علــم الحــدود

  .في النفس والنسل
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واســـطة العقـــود إذن هـــي القواعـــد التـــي تـــنظم تبـــادل األمـــوال والمنـــافع بـــین النـــاس ب

  . وااللتزامات والتصرفات

 ،هــذا هــو فقــه المعــامالت الــذي یعتبــر هــو المنبــع للقضــایا االقتصــادیة اإلســالمیة

نتاجـًا واسـتثمارًا وتوزیعـًا وكـل هـذه تتعلـق إهـو عبـارة عـن مـا یتعلـق بـالموارد  ألن االقتصاد

  .بأمور تبادل األموال والمنافع فیما بین الناس

نه علـم اجتمـاعي إاد اإلسالمي، التعریف الذي یقول االقتص وحتى أقصر تعریفات

دراســة العالقــة بــین الحاجــات المتعــددة والمــوارد  إلــىموضــوعه اإلنســان ذو اإلرادة، یهــدف 

ممكـــن مـــن إشـــباع الحاجـــات عـــن طریـــق االســـتخدام  ركبـــر قـــدأالمحـــدوده بغـــرض تحقیـــق 

االقتصــاد  وهــهــذا  ،ممكنــة قصــى طاقــةأنهائهــا بإء للمــوارد المتاحــة مــع العمــل علــى الكــف

ـــام ـــالمي. بوجــــه عـ ـــي : أمــــا االقتصــــاد اإلسـ فهــــو مجموعــــة األصــــول العامــــة المعاشــــیة التـ

 الـــذي نقیمـــه علـــى أســـاس تلـــك األصـــولنســـتخرجها مـــن القـــرآن والســـنة، والبنـــاء المعاشـــي 

  .بحسب كل بیئة وعصر

وهنـــاك  ،ومـــن هنـــا نثبـــت أن االقتصـــاد اإلســـالمي یتكـــون مـــن عنصـــرین أساســـیین

حتـى  الثوابت التي تعتبر منارات للحفاظ على هویة هذا االقتصـاد: ابت وهناك متغیراتثو 

وأما المتغیرات فهـي الجوانـب التـي تلبـي حاجـات . یغ أو ینحاز وتأخره بنیات الطریقال یز 

قـــد یقـــول قائـــل مـــا عالقـــة الشـــریعة والمعـــامالت . لبیئـــة واألزمـــانالثابـــت المتغیـــرة بحســـب ا

كمــا هــي  ،مصــدر جمیــع معــامالت المجتمــع المســلم كمــا هــو معلــوم الشــریعة ؟باالقتصــاد

  .مصدر عباداته ومعامالته، ومصدر االقتصاد الذي ینتهجه

ي وبـــین أي اقتصـــاد األمـــر هـــو مفتـــرق طریـــق بـــین اقتصـــاد ذي مـــنهج إســـالم هـــذا

 ،البشــر، ویتــأثرون بــالظروف وبمــا فــي نفوســهم مــن میــول خــر یضــعهاالقتصــاد اآل.. آخــر

ه مــنهج فإنــولــذلك  ،مســتخلص مــن كتــاب اهللا وســنة رســولهاد اإلســالمي فهــو أمــا االقتصــ

ـــأثر باألشـــخاص وبـــاألغراض الشخصـــیة ـــاة النـــاس  ،ثابـــت ال یت وٕانمـــا هـــو نظـــام یـــنظم حی

ویوفـــق بـــین الـــدوافع الذاتیـــة لـــدى الفـــرد  ،ویســـتمد أصـــوله مـــن اإلیمـــان بـــاهللا والیـــوم اآلخـــر

  .والمصالح العامة لدى الجماعة
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النظــام الرأســمالي والنظــام االشــتراكي ال یقــدم حلــوًال لهــذه  :ظم األخــرىمــن الــن وكــلّ 

  .المشاكل إال بالتحیز لجانب على حساب جانب آخر

والنظـــام  .ویهمـــل العمالـــة والیـــد العاملـــة ،رأس المـــال إلـــىیمیـــل  فالنظـــام الرأســـمالي

  . العامل والفالح ویهضم دور رأس المال إلىاالشتراكي یمیل 

 ،فالمـــال لـــه قیمـــة ،قیمـــة متوازنـــة لهـــذه العناصـــر كلهـــا يمیة تعطـــالشـــریعة اإلســـال

ألن منفعــة المــال  ،فالمــال وحــده ال یقــدم منفعــة ،هــو الــذي یولــد األربــاحاســتخدام المــال ف

 فـإنولـذلك  ،والعامل وحده ال یمكن أن ینتج ألنـه البـد مـن الطاقـة المالیـة .وحده تكون ربا

عطـاء كـل إ رین حتى یكون هناك توازن وحیـاد و صالشریعة اإلسالمیة تجمع بین هذین العن

  .ذي حق حقه

مـن  ةوهنـاك قواعـد متغیـر  ،كما قلت أن هنـاك قواعـد ثابتـة فـي االقتصـاد اإلسـالمي

فالنظـام االقتصـادي اإلسـالمي  ،واالستعاضـة عنـه بالمشـاركة ،تحـریم الربـا: ثابتـةلالقواعد ا

أن الــذي : ده فقهیــة كلیــة بمعنــىعــوهــي قا ،اقتصــاد مشــاركة قــائم علــى مبــدأ الغــنم بــالغرم

القاعــدة الفقهیــة  هوهــذ ة،حق العائــد والغــنم هــو الــذي یتحمــل الضــمان والمســئولیة والتبعــتسـی

: وهــو قــول النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم ،مســتمدة مــن حــدیث نبــوي مختصــر مــن كلمتــین

 يأي مـــا یخـــرج ویتولـــد مـــن منـــافع ومـــن أربـــاح مـــن ارتفـــاع القیمـــة الـــذ ،الخـــراج بالضـــمان

عـــدة یســـتحقها هـــو الـــذي یســـتحمل ضـــمان الشـــيء إذا تلـــف ویتحمـــل الخســـارة إذا خســـر قا

والمعـادن وربـط ذلـك قاعدة الملكیـة العامـة فـي األراضـي  ،)وهي حق المال(فریضة الزكاة 

صــحاب أتهملــه لألثریــاء و  قاعــدة دور الدولــة فــي االقتصــاد دور مــنظم ال ،بوظــائف معینــة

ور مــنظم لــولي األمــر یــنظم معــاش النــاس دون أن یتــدخل نمــا هنــاك دإ األمــوال الباهظــة و 

  .في مسیرتهم أو أن یغل أیدیهم عن التصرف

ســالیب والخطــط والحلــول االقتصــادیة التــي یــتم بهــا وهــي األ: وهنــاك قواعــد متغیــرة

مثـل  ،إحالل أصول اإلسالم االقتصادیة في الواقع المادي الذي یعیش المجتمع في إطـاره

 ،األجـور ،الحاجات األساسیة تختلف بین عصر وآخر وبیئة وأخرى ،ةتحدید مقدار الكفای

  .هذه كلها من المتغیرات
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الشـــریعة اإلســـالمیة الصـــالح  يوهـــذا الجمـــع بـــین الثابـــت والمتغیـــر هـــو الـــذي یعطـــ

  .والجدارة لتنظیم حیاة الناس مهما تغیرت ظروفهم

وأن المــال  ،ففهــو یقــوم علـى مبــدأ االســتخال ،هـذا االقتصــاد اإلســالمي لـه ظروفــه

ــــَن اَألْرِض َواْســـَتْعَمَرُكْم ِفیَهــــا{ :وٕان اإلنســـان مســــتخلف فیـــه ،هللا عـــز وجــــل ـــَأُكم مِّ } ُهــــَو َأنَش

ـا َجَعَلُكـم مُّْسـَتْخَلِفیَن ِفیـِه َفالَّـِذیَن آَمُنـوا ِمـنُكْم َوَأنَفقُـوا {. ٦١هود آِمُنـوا ِباللَّـِه َوَرُسـوِلِه َوَأنِفقُـوا ِممَّ

  .٧الحدید} رٌ َلُهْم َأْجٌر َكِبی

 ،ولـــیس هنـــاك حجـــر ،طالقـــهإنظم بالشـــریعة اإلســـالمیة لـــیس علـــى تملـــك المـــال مـــ

لمـــاذا یتملـــك اإلنســـان  ،ن أهـــداف التملـــكفهنـــاك آیـــة واحـــدة فـــي آخـــر ســـورة القصـــص تبـــیِّ 

الـدُّْنَیا  َواْبتَـِغ ِفیَمـا آتَـاَك اللَّـُه الـدَّاَر اْآلِخـَرَة َوَال تَـنَس َنِصـیَبَك ِمـنَ {یقول اهللا عـز وجـل  المال؟

} َوَأْحِســـن َكَمـــا َأْحَســــَن اللَّـــُه ِإَلْیـــَك َوَال تَْبــــِغ اْلَفَســـاَد ِفـــي اْألَْرِض ِإنَّ اللَّــــَه َال ُیِحـــبُّ اْلُمْفِســــِدینَ 

  .٧٧القصص

وأن ال  ،آیـــة واحـــدة جمعـــت أهـــداف التملـــك بـــأن یبتغـــي اإلنســـان مصـــیره األخـــروي

ــــاه ـــن ویعطــــ ،ینســــى دنی ـــاد  ن الأو  ،حــــق المــــال يوأن یحسـ ـــال فــــي الفسـ یســــتخدم هــــذا المـ

 إلـىوهـي ال تحتـاج  ،هناك خصیصة التكامل والشمول فـي االقتصـاد اإلسـالمي ،فسادواإل

والنظریــات االقتصــادیة األخــرى  .وهــو عنصــر أساســي ،خالقیــةاالنضــباط بــالقیم األ ،شــرح

 ،دولــذلك یقولــون األخــالق ال مــدخل لهــا ال فــي القــانون وال فــي االقتصــا .تهملــه وتســتبعده

واآلن یوجـد توجـه فـي  ،هذه األخالقیـات عنصـر أساسـي .نما ینطلق اإلنسان كیف یشاءإ و 

وأخالقیــــات  ،أخالقیــــات االقتصــــادو  ،أخالقیــــات الطــــب :Ethics مــــا یســــمى إلــــىالعــــالم 

البـد أن تكـون هنـاك  ،ألنهم شعروا أن الجمـود علـى هـذه القواعـد الصـلبة ال یكفـي ،التعلیم

ومعاملتــه، لــیس مــن بــاب فقــط الحقــوق والواجبــات وٕانمــا مــن جوانــب تــنظم حیــاة اإلنســان 

ولـــذلك الشـــریعة اإلســـالمیة فیهـــا الضـــروریات وفیهـــا الحاجیـــات وفیهـــا  ،بـــاب التحســـینیات

  . ٩٠النحل} ِإنَّ الّلَه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ {واهللا عز وجل یقول  ،التحسینیات

وأمـا األحسـان فهـو درجـة  .یجـب علیـهالعدل أن یأخذ اإلنسان ماله وأن یعطـي مـا 

  .د فیها من هذه الجوانب األخالقیةألن حیاة الناس ال تقوم فقط على العدل والب ،أخرى
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وهـــذا أیضـــًا واضـــح  ،كـــذلك إقامـــة التـــوازن بـــین مصـــلحة الفـــرد ومصـــلحة المجتمـــع

المعطیــات االقتصــادیة هــي ف ،هنــاك موقــف شــرعي مــن المعطیــات االقتصــادیة ،ومعــروف

مـا كانـت موجـودة فـي األمـم وٕان ،أن المسلمین هم الذین ابتكروها يال ندع ،متراكمةمعرفة 

  .السابقة

فما هو موقف الشرقیین والعلمـاء والمفكـرین  ،وعند الغربیین كثیر من هذه النظرات

هـذه المعطیـات وهــذه المفـاهیم االقتصـادیة التــي ندرسـها فــي  ،االقتصـادیین المسـلمین منهــا

یم اقتصـادیة مقبولـة مـن الشـریعة هناك مفاه ،ي لیس علیها كلمة اإلسالمالكتب العادیة الت

ى هذه هـي الحكمـة التـي هـي ضـالة المـؤمن یأخـذها أّنـ ،نها تنسجم وقواعدها وضوابطهاأل

   .حق بهاأوفي روایة فهو  ،وجدها

فـــالعرض  ،هـــذا مفهـــوم منطقـــي ،مـــن أمثلـــة هـــذه المفـــاهیم مفهـــوم العـــرض والطلـــب

ـــة  حینمـــا تحتكـــر  ،وهـــو یســـتخدم عالجـــًا لحـــاالت االحتكـــار ،االقتصـــادوالطلـــب یـــنظم دول

جبارهـا للمحتكـرین حتـى تعیـد هـذا إأن یكون هناك عـرض مـن الدولـة أو باألساسیات البد 

  .فهذا مفهوم اقتصادي مقبول ،التوازن

فمــثًال قــانون تــداول  ،هنــاك مفــاهیم اقتصــادیة مقبولــة مبــدئیًا مــع اخــتالف التطبیــق

فتــداول النقــود  ،ود وســیط مــالي للتــداول تبــرأ بهــا الــذمم وتســتحق بهــا الحقــوقالنقفــ ،النقــود

ولكـــن إذا أخـــذنا ، بـــأن النقـــود قیمـــة ذاتیـــة فهـــذا مفهـــوم خـــاطئ مبـــدأ إذا تـــرك علـــى إطالقـــه

 ،وٕانمـا البـد أن یقتـرن بهـا العمـل ،ل النقود على أنها وسیط مالي وال تولـد النقـود نقـوداً تداو 

وتقترن بهـا التجـارة والمشـاركة وغیرهـا مـن التصـرفات حتـى ینشـأ  ،وأن تقترن بها الخدمات

كــذلك  ،حینئــذ یكــون هــذا المبــدأ بهــذا التجریــد مــن هــذه الشــوائب یصــبح مقبــوالً  ،عنهــا ربــح

طلــق لهــا ألــو تركــت هــذه الحریــة االقتصــادیة و ولكــن  ،اقمبــدأ بــرّ  ،مبــدأ الحریــة االقتصــادیة

  .العنان أیضًا تصبح خاطئة

مبـدأ النـدرة  ،مبـدأ الربـأ :قتصادیة غیر مقبولة في الشریعة اإلسالمیةهناك مفاهیم ا

هـــذا شـــيء  ،والتـــي یعتقـــدون بـــأن مـــا فـــي الـــدنیا ال یكفـــي ألهلهـــا ،النســـبیة التـــي یرددونهـــا
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والنــدرة إنمــا  ،قواتهــاأر فــي هــذه األرض ألن اهللا عــز وجــل قــدّ  ،یتنــاقض مــع القــرآن الكــریم

  . ولكن في هذه األرض كفایتها ،لتسلط علیهاساءة استعمال الموارد واإتأتي من 

ـــرین  ،اهللا عـــز وجـــل لطیـــف بعبـــاده ـــىوال یـــدع خلقـــه مفتق ـــاك مفـــاهیم  ،أشـــیاء إل هن

مبـــدأ تحـــریم الربـــا علـــى إطالقـــه، مبـــدأ  ،مثـــل مبـــدأ الزكـــاة: اقتصـــادیة تفـــردت بهـــا الشـــریعة

  .إحالل المشاركة بأنواعها

والشــركات الزراعیــة  ،األمــوال وشــركة ،وشــركة األجــور ،شــركة األعمــال: الشــركات

  .والمزارعة كلها أشیاء جدیدة ال توجد في النظم األخرى

فكمــــا تعلمــــون أن االقتصــــاد یضــــم ثقافــــة وحضــــارة  ،أیضــــًا هــــذا االقتصــــاد عــــالمي

حكمـــت قوانینهـــا المنبثقـــة عـــن الفكـــر اإلســـالمي مجتمعـــات متنوعـــة لـــم تكـــن فـــي مجملهـــا 

اتهـــا مــن خــالل خصـــائص الــدین اإلســـالمي نجاز إ وقــد حققـــت حضــارته وجودهــا و  ،مســلمة

ـــوع وعـــدم لمـــس النـــافع مـــن الحضـــارات األخـــرى،  ـــى اســـتیعاب التن ـــذي یتســـم بالقـــدرة عل ال

وجردوهــا مــن عیوبهــا وأضــافوا  ،فالمســلمون اقتبســوا مــن الحضــارات األخــرى النــافع والجیــد

قتصـاد إذن اإلسالم نظام عالمي، وطوال بضـعة عشـر قرنـًا كـان هـو المـتحكم فـي اال. لها

  .والتجارة العالمیة وهذا شيء قرره الغربیون قبل أن یقرره المسلمون

فهـــي تحتضـــن  ،وال تخشـــى النقـــد الهـــادف ،فالحضـــارة اإلســـالمیة ال تخشـــى التنـــوع

  .الجید من التجارب والخبرات اإلنسانیة وتستوعبها مع الحفاظ على روح اإلسالم النقیة

فــراط والتفــریط المشــهود فــي یة بــین اإلاالقتصــاد اإلســالمي یتمثــل فــي الوســطأیضــًا 

ــة االقتصــــادیة األخــــرىاأل وتمــــنح الحقــــوق كلهــــا  يفاألنظمــــة األخــــرى إمــــا أن تعطــــ.. نظمــ

وٕامـا أن تجعـل الملكیـة الفردیـة هـي األسـاس واألهمیـة القصـیة  ،للعمالة وتهمـل رأس المـال

ات كــــذلك الفكــــر االقتصــــادي اإلســــالمي مجــــرد عــــن المتــــأثر  .للمــــال علــــى حســــاب العمــــل

َأَفـَال {: وٕانما هـو مـن عنـد اهللا عـز وجـل ،فهو لیس نتیجة صراع طبقات ،الظرفیة والطبقیة

فالقواعـد  ،٨٢النسـاء} َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر الّلِه َلَوَجـُدوْا ِفیـِه اْخِتَالفـًا َكِثیـراً 

  .األساسیة مستمدة من تنزیل الحكیم الحمید
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بعـــد مـــا عرفنـــا موقـــع  ،لم عـــن المواجهـــة اإلســـالمیة للتحـــدیات االقتصـــادیةاآلن نـــتك

االقتصاد اإلسالمي وجذوره وأنه لیس ولید عشرات السنین وٕانما هو موجود ولكن لم یأخـذ 

ـــل هــــو بســــبب إ(بــــن تیمیــــة ایقــــول شــــیخ اإلســــالم  .هــــذا االســــم ـــن ضـ ن أكثــــر ضــــالل مـ

وابـن خلـدون هـو رائـد  ،عنـد المسـلمینفكمـا تعلمـون أن االجتمـاع كـان موجـودًا ). األسباب

فهـــل نقـــول إن علـــم . ولـــم یـــتلفظ بكلمـــة االجتمـــاع ،هـــذا العلـــم ولكنـــه ســـماه علـــم العمـــران

ـــاع لـــــیس موجـــــوداً  ـــراث  ؟االجتمــ ــــي التــ ـــریعة وفـ ـــة موجـــــودة فـــــي الشــ كـــــذلك الحقـــــوق الدولیــ

تابـًا ف كوأول من كتب في الحقوق الدولیة اإلمام بن الحسن الشـیباني الـذي ألّـ ،اإلسالمي

ــیر، فیــه ســیرة الدولــة اإلســالمیة مــع الــدول األخــرى  ،وقــد اعتــرف الغربیــون بهــذا ،ســماه السِّ

حتى أن إحـدى المجتمعـات أسسـت مركـزًا للحقـوق الدولیـة وسـمته مركـز الشـیباني للحقـوق 

فلیس الهولندي المعروف الذي یرددون أنه هو الذي وضع الحقوق الدولیة، وٕانما  ،الدولیة

صـــاحب (العلـــم هـــم الفقهـــاء المســـلمون، ســـواء الشـــیباني، أو اإلمـــام مالـــك  مـــن أرســـى هـــذا

یر ولـــم یكـــن هنـــاك فهـــؤالء هــم الـــذین كتبـــوا فـــي السِّــ ،، أو الشـــافعي، أو األوزاعـــي)الموطــأ

إنمـا مـن قنـاعتهم ومـن  مم وال مجلس أمن،أهناك أمم وال عصبة لیس  ،ضاغط یضغطهم

   .ألخرىاقتهم بالدول وا عالمأنهم یجب أن ینظ اوحي شریعتهم وجدو 

 يذن االقتصـاد اإلسـالمي هــو اقتصـاد أصـیل وهنــاك مـدونات لـه غیــر الفقـه تحتــو إ

وهنـاك العدیـد مـن الكتـب ككتـب  ،على كثیر من المبادئ والنظریـات والمعـاني االقتصـادیة

وكتـب األحكـام  ،وكتـب الخـراج ألبـي یوسـف ویحیـى بـن آدم ،األموال ألبي عبید والداؤدي

وهنـاك كتابـات مسـتقلة للقـدامي .. وكتـب كثیـرة فـي الزكـاة ،بي یعلىأللمارودي و  السلطانیة

وا یبــرزوا هــذا ءبــدوبعــض علمــاء االقتصــاد المســلمین .. الدمشــي وابــن خلــدون والزولــوجي

اقتصـاد أصـیل نـابع  التراث اإلسالمي ویقدمونه حتى یبرهنوا على أن االقتصـاد اإلسـالمي

  .من فقه المعامالت ومن الشریعة

ألن  ،أبــــرز هــــذه التحــــدیات التــــي یواجههــــا النــــاس فــــي عــــالمهم هــــذا هــــي العولمــــة

ــة لیضــــع إ العولمــــة هــــي عبــــارة عــــن محــــو هویــــات المجتمعــــات والــــدول و  دخالهــــا فــــي بوتقــ

بعــض  ارغـم أنهــا لهـ.. والثـراء ىالضـعیف والمتوسـط مــع القـوي والرفیـع فــي المسـتوى والغنــ
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وقـد قـدم البنـك الــدولي  .عولمـة االقتصـاد وخصوصـاً  ،یر كثیـرةذولكـن لهـا محـااإلیجابیـات 

جة في االقتصاد العالمي تنمو بسـرعة در دراسة انتهى فیها أن الدول المت م١٩٩٦في عام 

فائقــــة مــــن حیــــث أن الــــدول التــــي ال تفــــتح صــــدرها لالســــتخبارات األجنبیــــة تتخلــــف أیضــــًا 

   .بسرعة فائقة

أمـا  ،نطـاق الرسـميهـذا علـى ال ،ذن العولمة أصبحت مفروضة على عـالم النـاسإ

علــــى مجــــال البحــــث الحــــر فهنــــاك كتابــــات موجــــودة ومدونــــة تبــــین أن العولمــــة فــــي حیــــاة 

للكـــاتبین  منهـــا كتـــاب بعـــد الدولـــة واألمـــة ،ات المتعـــددةیالشـــعوب والـــدول وفـــي االقتصـــاد

وهنـــاك أیضـــًا كتـــاب التحضـــیر للقـــرن الحـــادي والعشـــرین  ،البریطـــانیین أروثمـــان ومارثمـــان

فــاق وتــدخل فــي تعــددة الجنســیة التــي بــدأت تخــوض اآلهنــاك الشــركات المو  ،لهولــد كینــدي

زدهـــار االقتصـــاد ولكـــن هـــذا االقتصـــاد قـــد تترتـــب علیـــه ارغـــم أنهـــا تســـتهدف  ،كـــل مكـــان

  .ممارسات إذا لم تتخذ األهبة لمواجهة هذا التحدي الكبیر

مون هناك أیضًا تحـدیات فـي التكنولوجیـا التـي تتطـور بسـرعة مذهلـة ویعتبـر المسـل

كــذلك . وهــم مســتخدمون لهــا ولیســو مبتكــرین أو مطــورین ،فــي آخــر الركــب بالنســبة إلیهــا

ـــة التــــي تنشــــأ هنــــا وهنــــاك ـــیة  إلــــىباإلضــــافة  ،التكــــتالت العالمیـ بعــــض األوضــــاع السیاسـ

نهـاء عصـر الفوائـد إ و . في عملیة السالم في الشرق األوسـطاإلقلیمیة ذات التأثیر العالمي 

  .تواجه الفكر االقتصادي اإلسالمي كل هذه األمور ،النفطیة

بـل  ،إن العولمة االقتصادیة لم تعد قادرة علـى التعامـل مـع أسـواق صـغیرة محـدودة

نها تضیق عنها األسواق اإلقلیمیة الضخمة، وٕان االنـدماج السـوي فـي االقتصـاد العـالمي إ

ـــى الخصوصـــیات والقـــیم ال یحصـــل إال إذا وقـــع بصـــورة جماعیـــة مـــن  بصـــورة تحـــافظ عل

إذن البــد مــن وجــود هــذا التكتــل .. واإلســالمیة الل تكتــل متجــانس یضــم الــدول العربیــةخــ

ال لیقابلهـــا كـــل شـــعب أو كـــل دولـــة بمفردهـــا ألنـــه ال یملـــك .. حتـــى یواجـــه تلـــك التحـــدیات

َوإِنَّ َهـــِذِه {یـــد اهللا مـــع الجماعـــة  فـــإنولكـــن إذا كـــان هنـــاك تجمـــع .. للتغلـــب علیهـــا الطاقـــة

ُتُكْم ُأمًَّة وَ     .جات مهمة لمواجهة مخاطر العولمةفالتكتالت واالندما. ٥٢المؤمنون} اِحَدةً ُأمَّ
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ــــادیة ـــتالت اقتصـ ــــة لألقویـــــاء والـــــدول ال ،هـــــذا العـــــالم عـــــالم تكــ ــــون فریسـ منفـــــردة تكـ

قــد و  ،الل مواردهــا وتوظیــف طاقاتهــا لمصــالح الــدول المهیمنــة علــى اقتصــاد العــالمغباســت

ــــدة ـــوق األور  :شــــهدت الســــاحة تكــــتالت عدی ــــة المشــــتركةالسـ ومنظمــــة التجــــارة الحــــرة  ،وبی

بثقـــة عـــن األمـــم المتحـــدة كالفـــاو ومنظمـــة نوالمنظمـــات االقتصـــادیة الدولیـــة الم ،األوروبیـــة

خلـق تكتـل یحقـق التكامـل االقتصـادي  إلىوكلها تهدف  ،الصناعة العالمیة والبوند وغیرها

بیـرة وخبـرات فنیـة متنوعـة نتـاج بكمیـات كبین الدول المشاركة فیها باالسـتفادة مـن مزایـا اإل

لــوفرة المــوارد ووجــود العمالـة بتحســین فــرص اإلنتــاج مــن  يمـع مــا یســتلزمه ذلــك مـن الســع

  .وزیادة القدرة على التنافس في األسواق العالمیة من جهة أخرى ،جهة

ركین فیهـا تمـت بـالرغم مـن التبـاین بـین المشـاوٕاذا كانت تلك التكـتالت العالمیـة قـد 

ــــذت طریقهـــــا  فـــــي الـــــدین واللغـــــة ـــىوالتـــــاریخ وأخـ ـــاد التك إلــ ــــل االقتصـــــادي وربمـــــا االتحــ امـ

فإن إمكانیة تحقیق ذلك یبدو أقرب مع اتحاد الدین واللغة والتـاریخ إذا صـدقت  ،ندماجواال

  .الهمم ووضعت الخطط

إن الطریق السـوي لإلقـدام علـى مواجهـة العولمـة هـو تنـاول ذلـك فـي صـورة شـرائح 

لقویــــة مــــع وجــــود العــــالم اإلســــالمي واالســــتفادة مــــن العوامــــل ن لــــذلك بواعثــــه اإ و  ،مرحلیــــة

ووجـــود األســـواق  ،اإلیجابیـــة المتـــوافرة فـــي اقتصـــادیات دولـــة مثـــل تكامـــل البنیـــة األساســـیة

ووجـــود أجهـــزة الوســـاطة والمؤسســـات ذات الكفـــاءة  ،ســـالیب اإلنتاجیـــةوتقـــدم األ ،الواســـعة

مة والخبــرات المهــاجرة التــي ســتؤدي وهنــاك الطاقــات الكامنــة فــي الجالیــات المســل ،والقــدرة

مـــن  كثیـــروال شـــك أن نجـــاح هـــذا التوجـــه یتطلـــب استئصـــال  .دورًا تكمیلیـــًا ال یســـتهان بـــه

العوائق والمشكالت المعروفة من إداریة وتشـریعیة وتهیئـة األجـواء لالسـتثمارات بعیـدًا عـن 

   .الدعایة المضادة بافتعال المخاطر

رغـم أنهـا  ،بعـاد االسـتثمار منهـامیة معروفـة إلتروج على بـالد إسـال شاعاتإهناك 

ادة، لــــذلك یجــــب ولكــــن تــــروج إشــــاعات مضــــ ،فیهــــا خیــــرات وفیهــــا خبــــرات وفیهــــا طاقــــات

شـاعات وتقـدیر مـا فـي هـذه الـبالد اإلسـالمیة مـن مزایـا ومـن كفــاءات التصـادم مـع هـذه اإل

حـول االسـتثمار وتهیئة األجواء بعیدًا عن الدعایـة المضـادة بافتعـال المخـاطر وتضـخیمها 



 129

ثبتــت أن االســتثمارات العربیــة واإلســالمیة أمــع أن الشــواهد  ،فــي العــالم العربــي اإلســالمي

  .بعدم األمانالموصومة في الدول الغربیة هي 

وأرصــدة المؤسســات  ،وبعضــها ضــاع ،أرصــدة المســلمین فــي الــبالد الغربیــة مهــددة

أم فـي  ؟فـي العـالم اإلسـالمي یـن المخـاطرة؟ هـل هـيأ.. ذن؟إأین األمان  ،الخیریة جمدت

  !!؟ولیس فیه حفظ لحقوق الناس!! ذلك العالم الذي لیس فیه قیم

دون حركـة تلقائیـة تستصـحب البعـد األخالقـي أو  يإن عملیة تدویل االقتصاد تجر 

كمــا أن االتفاقیــات واإلجــراءات التــي تصــب فــي  ،اإلنســاني والمزایــا النظریــة لهــذا التــدویل

ال تعبیـــر عـــن الســـیطرة العســــكریة واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة لهــــذا هـــذا االتجـــاه مـــا هــــي إ

ومــــا لــــم تســــتطیع الــــدول العربیــــة واإلســــالمیة علــــى المســــتوى الحكــــومي  ،الطــــرف أو ذاك

فینتقـل  ،أن تتحرك عـن رؤیـة واحـدة تسـتوعب المصـالح الذاتیـة مجتمعـة ،والقطاع الخاص

  .تدویل األعمال االقتصادیة دورها من النشاط الدولي المحدود مهما تغنینا بمزایا

زمة لمواجهة هذه العولمة التي هي أخطر هـذه التحـدیات وأقربهـا هناك تطبیقات ال

  .بالدنا إلى

بـل تتمثـل  ،ن التحدیات االقتصادیة ال تقتصـر علـى االنفتـاح والـتالئم مـع العولمـةإ

ا إن التـي مـ ،في بعض التطبیقات السائدة عالمیًا كالتخصیص أو مـا یسـمى بالخصخصـة

طبقتهـــا بعـــض الـــدول حتـــى صـــارت مطلبـــًا لإلصـــالح االقتصـــادي ال یمكـــن تجاهلـــه، لقـــد 

ـــة  ـــىلجـــأت كثیـــر مـــن الـــدول النامی أو تأســـیس المشـــروعات  ،الخاصـــة المشـــاریعتـــأمیم  إل

وذلـــك لتحقیـــق التراكمـــات الرأســـمالیة الالزمـــة إلرســـاء  ،مـــع بـــدء برامجهـــا التنمویـــة ،العامـــة

فـي وقـت كـان فیـه رأس المـال غیـر قـادر علـى  ،لمـوارد المتاحـةالبنیة األساسیة واستقالل ا

علــى القیــام بأعبــاء التنمیــة  ثــم ثبــت بالتجربــة أن القطــاع العــام لــم یســتطع ،أداء هــذا الــدور

ولهــذا تبنــت  ،ممــا ال مجــال لتفصــیلهروقراطیــة یالبوتمیــز أداؤه  ،هــدر المــوارد المتاحــةأفقــد 

مـن خـالل  الخـاص وتقلـیص دور القطـاع العـامكبـر للقطـاع أر من الـدول إعطـاء دور یكث

ــــق  ـــالح التشـــــریعات وٕاصـــــالح العوائـ ـــة یالبإصــ ــ ــــرة روقراطی ـــماح بمباشـ ـــــت أوالســ نشـــــطة كان

ـــد ومرحلیـــة  ،محصـــورة بالقطـــاع العـــام  مـــنثـــم فـــتح بـــاب المشـــاركة بـــین القطـــاعین كتمهی
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داء وفـي هـذا المجـال البـد مـن االرتفـاع بمسـتوى أ ،القطاع الخاص إلىالمؤسسات العامة 

وبالتأهیـل ووضـع الرجـل المناسـب فـي المكـان المناسـب، وتعبئـة األفـراد مـن  ،العالمیة فنیـاً 

وال تخفى العنایة الشـدیدة فـي الفكـر اإلسـالمي  ،أجل العطاء الذي له مقابل روحي ومادي

ممـــا حفلـــت بـــه كتـــب الحســـبة  بســـلوكیات العـــالمین والقـــیم األخالقیـــة لألنشـــطة االقتصـــادیة

وهمــا مــن أهــم مــا  ،وهاتــان الزمرتــان مــن الكتــب ننــوه بهمــا ســابقاً  ،لشــرعیةداب اوكتــب اآل

   .كتب في السلوكیات

لـم  ،نن والحـرام البـیِّ ن الحـالل البـیِّ الفقهاء بعد أن دونـوا األبـواب األساسـیة التـي تبـیِّ 

بـــي زیـــد ســـموه البـــاب الجـــامع فـــي الرســـالة أل اً لحقـــوا بهـــذه األبـــواب بابـــأوٕانمـــا  ،یكتفـــوا بهـــذا

داب كتـــب اآلوبعـــض المـــذاهب أفردتهـــا فـــي كتـــب ســـمتها  ،یروانـــي وغیرهـــا مـــن الكتـــبالق

  .الشرعیة التي تبین السلوكیات في مجال المال ومجال العلم والتعامل بین الناس

ة یــكــذلك كتــب الحســبة وهــي كتــب تجمــع بــین األنظمــة البلدیــة وبــین الرقابــة اإلدار 

وائــــل الكتــــب التــــي ترجمهــــا ألحســــبة مــــن والمشــــهود أن كتــــب ا ،وبــــین المحاســــبة الدیوانیــــة

وعنــي بهــا المستشــرقون ألنهــم اســتمدوا منهــا كثیــرًا ممــا یفتقدونــه فــي  ،لغــاتهم إلــىالغربیــون 

وقـد  ،تراثنـا موجـود فـي مخطوطـات كثیـرةف ،لـدیهم نهضتهم وحضارتهم الغربیة التـي نشـأت

  .ترجمت كثیر من هذه الكتب في وقت مبكر ومن أولها كتب الحسبة

ـــر فـــــي مختلـــــف نـــــواحي الحیـــــاة بإزاحـــــة  أیضـــــاً  البـــــد مـــــن بـــــث روح االقتصـــــاد الحــ

جراءات والروتین الذي یعطـل المشـروعات أو یـنقص إنتاجیتهـا حتـى لـو تبـدلت ملكیتهـا اإل

قـي الـروتین والجوانـب اإلجرائیـة الجامـدة التـي ب اإذ ،القطـاع الخـاص إلىمن القطاع العام 

ـــكفـــتعـــوق اإلنتـــاج  دأ الحریـــة االقتصـــادیة الملتزمـــة بالمقتضـــیات ألن مبـــ ،ال فائـــدة مـــن ذل

دعـــو النـــاس (اهللا علیـــه وســـلم  جـــاء صـــریحًا فـــي قـــول النبـــي صـــلى ،الشـــرعیة مبـــدأ أصـــیل

بعـض النـاس یقولـوا ) بغفالتهـم(هـذا حـدیث بسـیط فیـه كلمـة ) اهللا بعضهم من بعـض یرزق

ادي القتصـــوهـــذا ســـابقة علـــى المبـــدأ ا ،لكـــن هـــذه الكلمـــة موجـــودة ،دعـــو النـــاس بغفالتهـــم(

ذن هــو المبــدأ األصــیل للحریــة التــي تقــوم علــى أســاس إ) دعــه یعمــل دعــه یمــر(المعــروف 
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ِإالَّ َأن َتُكــوَن ِتَجــاَرًة َعــن {رات علــى أســاس التراضــي بــالتبــادل فــي المنــافع والخــدمات والخ

نُكمْ    .٢٩النساء} َتَراٍض مِّ

هنــاك كثیــر مــن مــا هــو المحتــوى الفكــرى اإلســالمي لتحقیــق العولمــة االقتصــادیة؟ 

  .االعترافات من خبرات ونظم وأسس یمكن أن یصلح هذا المجتمع

نجــــي جــــورج إوٕانمــــا هنــــاك مقولــــة قالهــــا  ،ستشــــهد بمقــــوالت إســــالمیةنوال نریــــد أن 

حتـرم المفهـوم اإلسـالمي القائـل بـأن الـربح أننـي إ :یقـول ،ي البریطـانيمحافظ البنك المركـز 

لـــدین واإلســـالم یســـاعد فـــي تمویـــل التجــــارة یجـــب أن یـــنجم عـــن تشـــغیل المـــال وامـــتالك ا

أن هنــاك نقــاط لمــا  إلـىشــار أثــم  ،الصـناعیة هــذا اعتــراف والفضـل مــا شــهدت بــه األعـداء

ولمـــا یجـــب تحریمـــه هـــذه ثغـــرة فعـــًال كانـــت  ،یمكـــن اعتبـــاره منتجـــات إســـالمیة جـــائزة شـــرعاً 

 ،غــرةموجــودة لكــن بحمــد اهللا وجــدت خطــط ومؤسســات حققــت هــذا المطلــب وســدت هــذا الث

ســـوق العمـــل المصـــرفي اإلســـالمي نقـــول یجـــب أن یتقیـــد بالشـــریعة عـــن رواج  كـــان یقـــال

ین الــذي اعتــادوا أن تكــون القــوانین ین والمحاســبین القــانونیخصوصــًا المستشــارین القــانونی

   وأین الشریعة؟ ؟یقولون وما الشریعة ،یدیهمأفي 

لعمــــل المصــــرفي اآلن الحمــــد هللا هنــــاك مؤسســــات تعنــــى ببیــــان مبــــادئ ومعــــاییر ا

مجلس لمعـاییر المحاسـبة : هناك هیئة المحاسبة في البحرین وضعت مجلسین ،اإلسالمي

 ألن المعـاییر الدولیـة ال ،اإلسالمیة حتى تقدم ما یحتـاج إلیـه البنـك اإلسـالمي مـن معـاییر

البنــك التقلیــدي الــذي ألنهــا تمثــل  ،تأخــذ فــي االعتبــار فلســفة العمــل المصــرفي اإلســالمي

ولــیس هنــاك  ،ولــیس هنــاك التجــارة الحــالل والمشــاركات ،قــراض واالقتــراضى اإلیقــوم علــ

فجـاءت هیئـة المحاسـبة وأنشـأت مجلـس . سلف وال مضـاربة شـرعیة وال غیرهـا استثمار وال

معــاییر یضــع محاســبة محاســبیة تطبقهــا البنــوك اإلســالمیة فســدت هــذه الثغــرة، ثــم أنشــأت 

قطــار أیضــم حــوالي عشــرین فقیهــًا مــن شــتى  الهیئــة مجلســًا آخــر ســموه المجلــس الشــرعي

ومـــن العـــاملین ذوي الخبـــرات فـــي  ،ومـــن االتجاهـــات الفقهیـــة المتعـــددة ،العـــالم اإلســـالمي

ووضــعوا مــا یصــلح أن یكــون دلیــل عمــل بالمصــالح اإلســالمیة بصــیغ  ،العمــل المصــرفي
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هـــذه االســـتثمار وصـــیغ التمویـــل والمبـــادئ الشـــائكة التـــي كـــان یقـــع فیهـــا الجـــدل وأصـــبحت 

  .الثغرة محمیة ومسدودة بعون اهللا

ـــالمیة هـــــي إ ـــة اإلســ ـــة التحـــــدیات أذن المؤسســـــات المالیــ ـــــى مواجهــ ــــنظم عل قـــــدر الـ

ألن هــذه المؤسســات المالیــة اإلســالمیة تملــك مــا لــیس موجــودًا عنــد الغیــر،  ،االقتصــادیة

الغیـــر لدیـــه إدارة القـــروض وهـــو ال یقـــدم قیمـــة مضـــافة بـــاعتراف محـــافظ البنـــك المصـــرفي 

  .في بریطانیا وأمثاله كثیرون) یروب(

 إلــىألنــه یســتند  ،فالعمــل المصــرفي اإلســالمي قــادر علــى مواجهــة هــذه التحــدیات

ولـیس فیهـا  ،ولـیس فیهـا فوائـد حكریـة ،تجارة سلیمة لیس فیها تضـخم ٕالىو  ،أصول حقیقیة

وهـذا  ،مداینات تستحوذ على األمم والشـعوب وتجعلهـا كأرقـاء فـي یـد الـدول القویـة والغنیـة

  .ح متجذرًا وعمیقًا كمًا وكیفاً العمل المصرفي اإلسالمي أصب

صار هناك مئـات مـن البنـوك اإلسـالمیة فـي الـبالد ) ما شاء اهللا(من حیث الكمیة 

ومــن حیــث الكیفیــة فهنــاك شــمولیة فــي العمــل المصــرفي اإلســالمي  ،اإلســالمیة وخارجهــا

ا كــانوا یحتــاجون تمــویًال فهنــاك إذفــ ،كــل مــا یحتاجــه االقتصــادیون ورجــال األعمــال يتغطــ

 ،هناك سـیر لهـذا فـي الزراعـة والصـناعة ،سیرة للتمویل لدیهم رغبة في االستثمار المباشر

أبـــرز جانـــب المشـــاركات الزراعیـــة التـــي كانـــت مهملـــة كالمزارعـــة ) بحمـــد اهللا(وهـــذا البلـــد 

  .والمغارسة والمساقاه ألنها جزء ال یتجزأ من اقتصاد المشاركة

ات حتـى تواجـه هـذه التحـدیات ارف یجب أیضًا أن تأخذ ببعض التحوطـهذه المص

فـالبنوك الصـغیرة ال یمكـن  ،ندماجاویوجد بینها  ،أن توجد بینها تكتالت ،شرت إلیهاأالتي 

 ،وهنـاك مجموعـات مـن البنـوك ،لـذلك صـارت هنـاك بنـوك كبیـرة ،أن تواجه هذه التحدیات

كـل هـذه  ،وهناك مركز للتحكیم التجـاري ،لةوهناك مركز للسیو  ،وهناك مجلس عام للبنوك

ك داعمـــة للعمـــل المصـــرفي اإلســـالمي، حتـــى توجـــد روابـــط ووثـــائق بقیـــادة البنـــالمؤسســـات 

العمـل المصـرفي اإلسـالمي  يمشهود في هذا المجال تعط اإلسالمي للتنمیة الذي له دور

  .نشطة األخرىاأل إلىجوانب القوة حتى یواجه تلك التحدیات ویكون هو الرائد باإلضافة 
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ـــرًا  لـــــیس فقـــــط فـــــي العمـــــل  ،تعـــــدد مجـــــاالت االقتصـــــاد اإلســـــالمي إلـــــىأشـــــیر أخیــ

 مــنأو ذاك الحــق المعلــوم  ،وهــو لــیس العمــل الطــوعي ،هنــاك العمــل الخیــريف ،المصــرفي

ففـي مجـال  ،هناك جوانب الخیر من الوقف والوسـائط والصـدقات والقـرض الحسـن. الزكاة

 :اإلســـالمي أن العمـــل هـــو المصـــدر الطبیعـــي للكســـب العمـــل واالكتســـاب یقـــرر االقتصـــاد

 ،وتكامـل المجتمــع ،كــذلك تسـخیر النــاس بعضـهم لــبعض ،)فهــي لـه ةمیتـ اً مـن أحیـا أرضــ(

فلــیس هنــاك كســب أو مهنــة محتقــرة وٕانمــا كــل مــن یعمــل .. وتقــدیر واحتــرام العامــل والعمــل

   .له تقدیره وله دوره
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  عرض كتب 

  بیضة الدِّیك

  )قدیم مطالعات في كتاب(

  *محمد یحیى قاید الدریب .د

رًا عنوانــه  مــن تــألیف الــدكتور عبــد  ،)ســنوات فــي جنــوب الســودان(الكتــاب الــذي قرأتُــه مــؤخَّ

وقـــد مضـــى علـــى دخـــول عبـــد اهللا . ســـفیر دولـــة الكویـــت فـــي الســـودان ســـابقاً  ،اهللا الســـریع

؛ الثــین عامــاً یــت الشــقیق، أزیــد مــن ثالســریع ألول مــرة إلــى الســودان، قادمــًا مــن أرض الكو 

في مسـاء  -كما أشار هو إلى ذلك  -حیث إّن مؤلِّف الكتاب وصل إلى مطار الخرطوم 

كما مضى على تألیف هذا الكتاب قرابـة العشـرین . م١٩٧٤من سبتمبر من عام  ٢٢یوم 

فقد صدرت الطبعة األولى منه في أواسط الثمانینیات من القرن المنصرم، وتحدیـدًا . عاماً 

كمـا ذكـر ذلـك فـي مقدمتـه  -وكان المؤلِّف قد شرع في تسـجیل مادتـه . م١٩٨٦في العام 

  .م١٩٨١منذ العام  -للكتاب 

فــي الواقــع، فــإّن قــراءة الكتــاب قــد اســتهوتني منــذ اللحظــة األولــى التــي تنــاهى إلــى ســمعي 

ــن أنِّــي ســمعُت أّول ذكــر للكتــاب  ــرة جــدًا، حیــث أخمِّ خبــر تألیفــه أو صــدوره، وهــي فتــرة مبكِّ

لكـــن أمـــورًا . وكنـــُت یومهـــا مـــا أزال طالبـــًا فـــي أوائـــل المرحلـــة الثانویـــة. م١٩٨٨لعـــام فـــي ا

وهكـــذا . جلیلـــة صـــدتني وحالـــت دون تمكنـــي مـــن الحصـــول علیـــه واالطِّـــالع علـــى مـــا فیـــه

ظللــُت محتفظــًا بتلــك الــذكرى القدیمــة الســنوات الطــوال، إلــى أن الحــت لــي الفرصــة أخیــرًا، 

مــن رؤیــة نســخة منــه، اتفاقــًا ومصــادفًة، وأنــا  م٢٠٠٦عــام مــایو مــن الوتمّكنــت فــي أواخــر 

الُمْقــرن حــي مــن (أجمــع معلومــات حــول موضــوع آخــر، فــي مكتبــة جــامع الشــهید بــالمقرن 

، فعـــاودني ذلـــك الحنـــین القـــدیم )أحیـــاء الخرطـــوم، حیـــث یلتقـــي النـــیالن األبـــیض واألزرق

بابًا عدیــدة قــد جــّدت لمطالعتــه والوقــوف علــى مــا جــاء فیــه، خاصــة وأن هنــاك عوامــل وأســ

فــي مســیرة حیــاتي، تجعلنــي أحــرص علــى معرفــة تجربــة الرجــل فــي هــذا الصــعید، ُتضــاف 

                                                 

  .والعلوم اإلنسانیة ـ جامعة جوبا كلیة اآلدابأستاذ ب  *
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فقد ألقـت بـي . لهوایة القراءة واالطِّالع، التي غلبت على شعوري وشكَّلت رغبتي في البدء

صروف الزمان في مكان یجعلني على صلة وثیقة بتلك البیئة التـي یـدور حولهـا موضـوع 

م محاضرًا في كلیة اآلداب والعلـوم اإلنسـانیة ٢٠٠١حیث ُعیِّنُت منذ مطلع العام  الكتاب؛

وقد تمّكنت بحكم عملـي فـي هـذه الجامعـة التـي تتبـع فـي األصـل لجنـوب . جامعة جوبا -

الســــودان مــــن االتصــــال والتعامــــل مــــع أبنــــاء الجنــــوب علــــى اخــــتالف مســــتویاتهم، طالبــــًا 

مَّ إنَّ الظــــروف واألوضــــاع المحیطــــة بالســــودان الیــــوم ثُــــ. وأكــــادیمیین وٕاداریــــین وسیاســــیین

شبیهة إلى حدٍّ كبیر بتلك الظروف واألوضاع التي أحاطت بـه، إبَّـان دخـول الـدكتور عبـد 

ل مـرَّة . م١٩٧٢حیـث جـاء ذلــك فـي أعقـاب اتفاقیـة أدیـس أبابـا عــام . اهللا السـریع إلیـه، ألوَّ

ســـریانها منـــذ عـــام تقریبـــًا، وهـــي اتفاقیـــة  نحـــن الیـــوم أمـــام اتفاقیـــة جدیـــدة للّســـالم، بـــدأ وهـــا

نیفاشـا، التـي تّمــت بـین طرفــي النـزاع، الحكومـة الســودانیة والحركـة الشــعبیة، فـي منتصــف 

بحاجـة ماسـة إلـى تضـافر  -وأكثر من أيِّ وقت مضـى  -والسودان الیوم . م٢٠٠٥العام 

لــة مــن الســالم جهــود إخوانــه العــرب، مــن أجــل إنجــاح هــذه االتِّفاقیــة، والوصــول إلــى مرح

ولـــن . الشـــامل واالســـتقرار الـــدَّائم، الـــذي یعـــم الســـودان كلـــه، جنوبـــه وشـــماله وشـــرقه وغربـــه

یتــأتَّى ذلــك، إذا بقــي الســودان وحیــدًا یصــارع كــلَّ تلــك التحــدِّیات الكبیــرة والتیَّــارات العاتیــة 

العــرب نحــو التــي ُتهــدِّد كیانــه ووحدتــه وثرواتــه، وحتَّــى موقعــه االســتراتیجي، بوصــفه بوابــة 

القــارة الســمراء، والبوتقــة التــي انصــهرت علیهــا وامتزجــت فیهــا إفریقیــا ذات الوجــه العربــي 

  .بإفریقیا ذات الوجه الزنجي

ولذلك لمَّا وقع نظري على تلك النسـخة مـن الكتـاب فـي تلـك المكتبـة؛ عـن طریـق الصـدفة 

مفیــد جــدًا، االطِّــالع إن مــن الممتــع وربمــا ال: المحضــة، كمــا ألمعــُت آنفــًا، قلــُت فــي نفســي

علیــه فـــي هـــذه اآلونـــة بالـــذات وبصـــورة أكثـــر إلحاحـــًا مـــن أيِّ وقـــت مضـــى؛ ألتأّمـــل كیـــف 

عــاش الرجــل فــي الجنــوب، وكیــف نظــر إلــى حیــاة النــاس هنــاك، وكیــف تعامــل مــع تلــك 

البیئة؟ وكیف كان تفاعله مع أهلها؛ خصوصًا في ذلك الزمن مـن أواسـط السـبعینیات مـن 

ومـا الـذي جـّد أو تغّیـر الیـوم علـى السـاحة السـودانیة عامـة، وعلـى أرض القرن الماضـي؟ 

الجنوب خاصة، مما یمكن أن أستشفه بین سطور الكتـاب؟ وهـل حقّـًا أنَّ الرجـل قـد عـاش 
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في تلك البقعة من عالمنا العربي تجربة حقیقیة؟ وما الفائـدة التـي یمكـن أن یجنیهـا القـارئ 

  لهذا العمل؟  العربي ویخرج بها من وراء قراءته

ـــار اندهاشـــي نوعـــًا مـــا، وأنـــا أقـــرأ  ـــل فـــي الحقیقـــة شـــدَّني وأث ل مـــا اســـترعى انتبـــاهي، ب وأوَّ

الصـــفحات األولـــى مـــن الكتـــاب، أْن أكتشـــف أّننـــي والمؤلِّـــف قـــد دخلنـــا إلـــى الســـودان فـــي 

مــن  ٢٢فقــد وصــل هــو مطــار الخرطــوم بعــد غــروب شــمس یــوم . توقیــت متطــابق تقریبــاً 

مــن  ٢٢م، ووصــلُت أنــا المكــان نفســه بعــد غــروب شــمس یــوم ١٩٧٤شــهر ســبتمبر عــام 

فلحظـــة الـــدخول واحـــدة تقریبـــًا، وٕان كانـــت الحـــال لیســـت . م١٩٨٧نفـــس الشـــهر مـــن عـــام 

فـــالفرق بینـــي وبینـــه . واحـــدة، وال الظـــروف واحـــدة، وال التجربـــة أیضـــًا واحـــدة، وال متقاربـــة

ره، وكــان منتــدبًا مــن قبــل دولــة شاســع جــدًا، فقــد كــان المؤلِّــف وقتهــا فــي األربعــین مــن عمــ

وهــو مكتــب یقــوم بتقــدیم بعــض . الكویــت لإلشــراف علــى مكتبهــا فــي إقلــیم جنــوب الســودان

الخــدمات التعلیمیــة والصــحیة واإلســكانیة وغیــر ذلــك مــن أشــكال المســاعدات، التــي كانــت 

 ُتسهم بها دولة الكویت فـي خدمـة أبنـاء جنـوب السـودان علـى اخـتالف أجناسـهم ودیانـاتهم

ومعتقـــداتهم وقبـــائلهم، بغـــرض المســـاعدة فـــي اإلســـراع بجهـــود التنمیـــة واإلعمـــار فـــي ذلـــك 

ولم تكن دولة الكویت ترجـو مـن وراء ذلـك . الجزء الحیوي والمهم من وطننا العربي الكبیر

الحصول على مكاسب سیاسیة أو تبشیریة، وٕانَّما هـو تعبیـر عـن محبـة أخویـة مـن "العمل 

كما عبَّر صاحب الكتاب عن ذلك بوضوح وفـي " ائه في السودانالشعب الكویتي إلى أشق

، وربمــا أیضــًا فــي أكثــر مــن موقــف )١٤٠انظــر مــثًال ص (أكثــر مــن موضــع مــن الكتــاب 

  .حین كان ُیمارس عمله في أرض الجنوب

أمَّا أنا فكنُت حین دخلـُت السـودان آنـذاك مجـرد شـاب یـافع فـي حـوالي السـابعة عشـرة مـن 

المرحلة المتوسطة فـي تعلیمـه، ال أملـك مـن حطـام الـدنیا شـیئًا، یحـدوني عمره، لم یتجاوز 

األمـــل والرجـــاء والطمـــوح الكبیـــر فـــي أن أكمـــل تعلیمـــي، فـــي مكـــان هـــادئ وآمـــن، فـــي أي 

مكـــان علـــى وجـــه األرض، بعـــد أن فقـــدُت األمـــن واألمـــان فـــي بلـــدتي الصـــغیرة فـــي شـــمال 

البدیع ظاهرة الثـأر البغیضـة، التـي  ، التي مّزقت نسیجها االجتماعي)الجوف(شرق الیمن 

 -وظنِّــي . كّرســها الجهــل المتفشــي، واإلهمــال واالنفــالت، وضــعف ســلطان الدولــة وهیبتهــا
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أنَّهــا مــا تــزال تنــوء بأحمالهــا وأثقالهــا، وتــرزح تحــت وطــأة تلــك الظــاهرة، وتــئنُّ  -بــل یقینــي 

  . رمن جراحها النازفة حتَّى هذه اللحظة التي أكتب فیها هذه السطو 

: وهـــو مكـــّون مـــن جـــزءین رئیســـین. صـــفحة، مـــن القطـــع المتوســـط ٣٣٤یقـــع الكتـــاب فـــي 

ـــص المؤلِّـــف الجـــزء األول منـــه لروایـــة ذكریاتـــه ومشـــاهداته وانطباعاتـــه الخاصـــة عـــن  خصَّ

وهـذا الجـزء یتـأّلف . الفترة التي قضاها في جنوب السودان، وقد امتـدت زهـاء عشـرة أعـوام

وفیهـــا حكـــى لنـــا تجربتـــه، مـــن وقـــت . قرابـــة ثلثـــي الكتـــابمـــن تســـعة فصـــول، وهـــي ُتمثِّـــل 

وصــوله مطــار الخرطــوم، إلــى لحظـــة تودیعــه مــن قبــل حـــاكم إقلــیم االســتوائیة فــي أواخـــر 

. م، قافًال إلى الخرطوم لتـولِّي منصـب سـفیر دولـة الكویـت فـي السـودان١٩٨٤فبرایر عام 

الشــيء، عــن تلــك األیَّــام لیبــدأ مرحلــة أخــرى جدیــدة مــن العمــل الدبلوماســي، مختلفــة بعــض 

  .التي قضاها في الجنوب

وقــــد جعــــل الكاتــــب مــــن ســــاعة وصــــوله لمطــــار الخرطــــوم نقطــــة انطالقــــه فــــي ســــرد هــــذه 

فـي الخرطـوم، طفـق الذكریات، لكنه قبل أن یصل إلى الفندق الذي سیقضي فیه أّول لیلـة 

، منــذ مــیالده علینــا أهــمَّ المحطَّــات األساســیة فــي حیاتــه األولــى علــى أرض الكویــت یقــّص 

ـــام  ــــة عـ ـــي منطقــــة الصــــالحیة بالقبل ــــى لحظــــة ســــفره ووصــــوله إلــــى مطــــار ١٩٣٤فـ م وحّت

فــي الخرطــوم، بعــد غــروب شــمس یــوم الثــاني والعشــرین مــن "وهكــذا وجــد نفســه . الخرطــوم

م، قادمـــًا إلیهـــا مـــن القـــاهرة، وألول مـــرة أجـــد نفســـي فـــي عـــالم جدیـــد، ١٩٧٤ســـبتمبر عـــام 

  ). ٣٦-٣٥ص " (ها بعدمبتدئًا حیاة ال أعرف معالم

ـــزاء  ـــداث واألجـ ـــة األحـ ـــیة مترابطـ ــــي شــــكل روایــــة شخصـ وهــــذا القســــم مــــن الكتــــاب جــــاء ف

ولـــیس فـــي . والفصـــول، فـــي تسلســـل هـــادئ بـــدیع، زاخـــر بالحیـــاة والمواقـــف الدَّالـــة والمعبِّـــرة

لكنَّنـي سـأقف . وسعي أن أقوم بتلخیص ما أورده المؤلِّف من هـذه الـذكریات واالنطباعـات

قـف محــدَّدة ونقـاط معیَّنــة، وردت فیهـا، تحمــل فـي طیَّاتهــا دالالت عدیـدة، وتعطــي عنـد موا

القــارئ صــورة وافیــة ِلمــا تضــمَّنه هــذا الكتــاب القــیِّم مــن مضــامین وأفكــار، بعضــها یتعلَّــق 

بشخصـــیة المؤلِّـــف نفســـه أو بعملـــه أو بحیاتـــه، وبعضـــها اآلخـــر لـــه صـــلة بطبیعـــة الحیـــاة 

ل فیها المؤلِّف تجربته هذهواألحیاء واألوضاع في تلك    .األرض، التي سجَّ
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مــــن "ومــــن المشــــاهد الدَّالــــة التــــي تســــتوقف المــــرء فــــي الفصــــل األول، وقــــد جعــــل عنوانــــه 

، وفیه عـاد بنـا المؤلِّـف إلـى أیَّـام نشـأته وحیاتـه فـي الكویـت، حـین كـان "السَّالمیة إلى جوبا

ُل أحیانًا ر  ـله تلمیذًا في المدرسة، حیث كان أبوه ُیفضِّ كوب الحمار بدًال مـن السـیارة، لیوصِّ

والمشـهد الــذي ال یغیـب عــن ذهنــي : "قــال. إلـى المدرســة وهـو فــي طریقـه إلــى مكــان عملـه

حتَّى اآلن، هو أنَّه عندما كان والدي یركب حماره، یدعني أهـرول خلـف الحمـار، لمسـافة 

، وأذكـر أنَّــه فــي أربعـة عشــر كیلـو متــرًا كــل صـباح، وهــي المســافة بـین الرمیثیــة والعاصــمة

ــام الشــتاء القــارس كنــت أرى زمالئــي الطــالب یرتعــدون مــن البــرد، بینمــا أجلــس أنــا فــي  أیَّ

وعلــى ). ٣٧ص " (مــدخل المدرســة وســط التیــار الهــوائي ألجفِّــف عرقــي بعــد تلــك الهرولــة

ـــا قــد یبـــدو للــبعض مـــن مبالغــة فـــي هــذا القـــول، وذلــك عنـــدما یتخیَّــل طـــول هـــذه  الــرغم ممَّ

التي كان یقطعها هرولة في تلك الصباحات، سـیَّما بالنسـبة لتلمیـذ فـي المدرسـة؛  المسافة،

فإنَّ المؤلِّف ربما یكون قد أراد أن یرمز بذلك، منذ البدء، إلى قدرته وصـبره ومـدى تحّملـه 

ومن ثَـمَّ، فـال غرابـة أن یتحمَّـل ألـوان الحیـاة فـي منـاطق الجنـوب ویحقِّـق . للمكاره والمشاق

لمطـاف ذلـك النجـاح الـذي القـى استحسـانًا وقبـوًال مـن ِقبـل المسـئولین فـي دولـة في نهایـة ا

ــة، ثُــّم مــن جانــب المســئولین الســودانیین، ســواء فــي  الكویــت، التــي بعثتــه لتنفیــذ هــذه المهمَّ

حكومـــة الجنـــوب اإلقلیمیـــة أو مـــن قبـــل المســـئولین الســـودانیین فـــي الحكومـــة المركزیـــة أو 

  . االتحادیة في الخرطوم

ـــا ســـرده المؤلِّـــف فـــي كـــذ لك مـــن المواقـــف الّدالـــة والمعبِّـــرة التـــي یمكـــن الوقـــوف عنـــدها، ممَّ

؛ واقعـة صـغیرة، تبـدو عنـد النظـرة األولـى "األیام األولى"الفصل الثاني، الذي حمل عنوان 

، وتكشـف بصـورة غیر مهمَّة، لكنها ذات داللة عمیقة، وترسم لنـا صـورة دقیقـة عـن الرجـل

حـــدث هـــذا الموقـــف حینمـــا اجتمـــع . ًا مـــن شخصـــیته وطبیعتـــه ومزاجـــهعفویـــة جانبـــًا مهّمـــ

مجموعـة مـن األصـدقاء والــزوَّار الـذین اعتـادوا زیـارة المكتــب وقضـاء بعـض السـاعات فــي 

ولكــن أثــار دهشــتي : "قــال. ممارســة لعبــة الــورق، فطلبــوا منــه أن یشــاركهم اللعــب فشــاركهم

بأنَّه سـیفتح، أي أنَّـه سـینهي اللعبـة لصـالحه،  أثناء اللعب، أنَّ أحدهم أقسم بالطالق ثالثًا،

فـــي حـــین أنَّ ورقـــي كـــان جـــاهزًا تمامـــًا، واللعبـــة لصـــالحي، لكـــن ألنَّـــه أقســـم بـــالطالق، لـــم 
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ل  أحـــاول أن أفـــتح، بـــل رحـــُت أتســـلَّى بـــالورق لتضـــییع الوقـــت، وقـــد ضـــایقني هـــذا فـــي أوَّ

ي التســلیة قســمًا غلیظــًا، هــو األمــر؛ ألنَّ مــا نفعلــه مجــّرد تســلیة، وال یصــّح أن نســتخدم فــ

ـــد اهللا ـــذا، . أبغــــض الحــــالل عنـ ـــب طالمــــا أنَّهــــم یقســــمون هكـ ــــي اللعـ رت أالَّ أســــتمرَّ ف ــــرَّ وق

فضحكوا جمیعـًا ألنِّـي أخـذُت األمـر علـى محمـل الجـد، وأفهمـوني أنَّ الـذي أقسـم بـالطالق 

لمـة كثیـرًا مـن النسـاء لم یتزوَّج بعد، وأنَّ عليَّ أالَّ أتضایق من ذلك، ألنَّني سأسمع هذه الك

ومن هـذا الموقـف یظهـر لنـا جانـب مهـم مـن شخصـیَّته وهـو الجدیـة فـي ). ٥٧" (واألطفال

  .األمور، وهو من العوامل المهّمة التي أدَّت حسب اعتقادي إلى نجاحه في عمله

ــا تعــرَّض لــه الرَّجــل فــي أیَّامــه  وموقــف آخــر أیضــًا، لــیس أقــل داللــة مــن هــذا الموقــف، ممَّ

ر مجموعـــة مـــن أصـــدقاء المكتـــب إقامـــة حفلـــة أو . تلـــك فـــي جوبـــا األولـــى وذلـــك حـــین قـــرَّ

وبما أنِّي محتفـى بـه، كـان علـيَّ "؛ )وهي السهرة األولى له في جوبا(سهرة، احتفاًء بقدومه 

إنَّنـي إْن : وعندما شرحُت لهـم أّنـه لـم یسـبق لـي مثـل هـذا الموقـف، قـالوا. أن أفتتح الرقص

االعتـــذار أو الـــرفض، فـــإنَّ حفلهـــم هـــذا سیفشـــل، وستنصـــرف  - مجـــّرد محاولـــة -حاولـــُت 

وعلمــُت أیضــًا أنَّ الشــابة هــي التــي . البنــات ویرفضــن تلبیــة دعــوة أيِّ واحــد مــنهم مســتقبالً 

ووقفــــْت إحــــداهنَّ أمـــامي، وأشــــارت إلــــيَّ بیـــدها، طالبــــًة مراقصــــتها . تـــدعو الرجــــل للـــرقص

ــدتني ولكـــي ال أفســـد هـــذه الجلســـة علـــى األصـــدقا ء، أقـــف أمامهـــا، وأتمایـــل وجســـمي فوجـ

). ٦٣ص " (یتصـبَّب عرقـًا، لـیس مـن حـرارة الجـوِّ طبعـًا، ولكـن مـن موقـف ال أحسـد علیــه

ولعلَّه ُیلوِّح بذلك إلى أن الجوَّ كان مهیئًا أمامه لیقضي فترة نادرة من حیاتـه فـي حالـة مـن 

ه، حــین تتــاح لهــم الدِّعــة والخمــول ومــا إلــى ذلــك، كمــا فعــل ویمكــن أن یفعــل كثیــرون غیــر 

  .مثل هذه السانحة

وموقف آخر في هذه األیَّام األولى، وهو ما یزال یتعرَّف على المكان والبیئة التي قُـدَِّر لـه 

ل فــي مقــرِّ عملــه . أو ُكِتــَب علیــه أن یمــارس عملــه فیهــا وهــو أنَّــه لــم یكــد یــتم األســبوع األوَّ

ثرهـا الحرائـق فـي عـدد مـن األمـاكن الجدید هذا، حتَّى حدثت مظاهرة حاشدة، شبَّت علـى إ

وكانـــت المظـــاهرة . والمحـــالَّت فـــي المدینـــة، وأحرقـــت بعـــض الســـیَّارات وُأتلفـــت الممتلكـــات

هة ضد العـرب، وتحدیـدًا ضـد المصـریین، وبصـفة خاصـة ضـد مشـروع قنـاة جـونقلي،  موجَّ
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، }المتظــاهرین یعنــي{ثُـمَّ توقَّفــوا أمــام منزلــي : "قــال. مصــریون یخطِّطــون لتنفیــذهالـذي بــدأ ال

ــــة  ـــى الحــــائط بالخــــارج، والمكتــــوب علیهــــا باإلنجلیزی ــــة علـ ــة المعلَّق وراحــــوا یضــــربون اللوحــ

مـاذا یعنـي مكتـب الكویـت، ومـا : سـمعُت بعضـهم یتسـاءل). مكتب دولـة الكویـت(والعربیة 

هنـــا اشـــتدَّ حمـــاس المتظـــاهرین، وراحـــوا . الكویـــت یعنـــي عـــرب: هـــي الكویـــت؟ فـــردَّ أحـــدهم

ـــد عربــــاً (مــــا دایــــرین عــــرب : ل بالحجــــارة ویــــردِّدونیقــــذفون المنــــز  ). ٦٥ص )" (أي ال نریـ

ومــن ذلــك أرادنــا المؤلِّــف أن . وعلیــه، فلــم تكــن األرض ممهــدًة أمامــه وال مفروشــة بــالورود

ــذل جهــود واعیــة  نستشــف حجــم الصــعوبات التــي تعتــرض العمــل العربــي هنــاك، مــا لــم تُب

لـذا وجـدناه . ولئك النـاس وأذهـانهم عـن العـربوجبَّارة لعكس الصورة المرسومة في عقول أ

ر علــى إثــر تلــك الحادثــة، وبعــد قلیــل مــن التأّمــل والتفكیــر، أن یعمــل  علــى إزالــة هــذه "یقــرِّ

فقـد كـان . الصورة المشوَّهة عن العرب لدى هؤالء المواطنین، ولم یكن ذلك باألمر السهل

ن مـنهم، كـي أزیـل هـذا الحـاجز عليَّ أن أجـري اتصـاالت مـع المسـئولین واألهـالي والمثقفـی

، علـــى مــدى عقـــود طویلــة مـــن )٦٧ص " (النفســي الـــذي ترسَّــب فـــي نفوســهم عـــن العــرب

الــزمن، وربَّمــا وفــق خطــة مرســومة تُنفَّــذ بكــلِّ دقــة وعنایــة لصــنع حــاجز بــین أبنــاء الــوطن 

فــــي محاولــــة التعــــرُّف علــــى "ولــــذلك وجــــدناه بعــــد أیَّــــام قالئــــل یقضــــي جــــلَّ وقتــــه . الواحــــد

مــن أبنــاء المنطقــة، كخطــوة أولــى لتجســیر هــذه الفجــوة وتوثیــق عــرى صــداقة " مســئولینال

حیـث . وقـد أفلـح فـي ذلـك، وال ریـب. ومحبة حقیقیة تقوم على أساس من التفـاهم والتعـاون

ملتقى القادة والسیاسیین واألكادیمیین واإلداریـین مـن الجنـوب "عام  صار بیته بعد أقل من

فقـــــد بـــــدأُت أكســـــب ثقـــــتهم وأكـــــون موضـــــع ). "٢١ص " (انوالشـــــمال ومـــــن خـــــارج الســـــود

حتّـى قـال أحـد الساسـة الجنـوبیین لمواطنیـه ذات ). ١١٣ص " (احترامهم في أقلِّ مـن سـنة

أو شــيء " مــن أراد مـنكم أن یتعـرَّف علـى العــرب، فلیـذهب لزیـارة عبـد اهللا: "مـرة فـي غیبتـه

ما نلتقــي یتشــكَّل منَّــا مجلــس إننــا فــي بیتــك عنــد: "وقــال لــه آخــر فــي حضــرته. بهــذا المعنــى

وحتَّــى ســمع مــن الكثیــر ". وزراء كامــل النِّصــاب، ولكــن بــدون أجنــدة أو الئحــة موضــوعات

حبَّـــذا لـــو كـــل إخـــوانكم العـــرب، یفتحـــون لهـــم مكاتـــب كهـــذا : "مـــن المســـئولین هنـــاك قـــولهم

  .وهذا اختراق حقیقي، حقَّقه الرجل بصبره ودأبه ومثابرته". المكتب
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یكــن مســتغربًا أن ُیحــرز عبــد اهللا الســریع ذلــك النجــاح البــاهر ویكســب حــب  ومــن ثــّم، فلــم

أهل جنوب السودان واحترامهم، وُتضفى على اسـمه كـّل تلـك الهالـة مـن البریـق واللَّمعـان، 

وتتویجــًا لهــذه العالقــة الممیَّــزة فقــد منحتــه جامعــة جوبــا ". عبــد اهللا جوبــا"حتَّــى ُیصــبح لقبــه 

لــدكتوراه الفخریــة، تقــدیرًا شخصــیًَّا لــه، وعرفانــًا وتقــدیرًا لحكومــة م، درجــة ا١٩٨١فــي العــام 

وال ریـب، أنَّ تلـك . دولة الكویـت لمـا قدَّمتـه مـن مسـاعدات للحكومـة اإلقلیمیـة فـي الجنـوب

المشــاریع التــي قامــت بهــا دولــة الكویــت هنــاك فــي ذلــك الوقــت، یرجــع الفضــل فــي إنجازهــا 

  . اء عملهلحنكة عبد اهللا السریع ونجاحه في أد

وهنالــك إشــارة أخــرى، تســتوقفنا فــي هــذه الفصــول التســعة مــن ذكریاتــه، وهــي تتمثَّــل فیمــا 

حكاه عن ذلك األوروبي الذي سكن بجواره فترة من الزمن، وظلَّ یراقب حركاتـه وسـكناته، 

نـت . ویتابع نشاطه وكان یزوره بین الحین واآلخر ویبادله األحادیث وغیـر ذلـك، حتـَّى تكوَّ

وعلــى حــین ِغــرَّة، وجــده یعــرض علیــه مبلغــًا مغریــًا مــن المــال، . ا مــا یشــبه الصــداقةبینهمــ

مــع أنَّ األوروبیــین علــى . مقابــل أن یغــادر المكــان ویعــود أدراجــه إلــى بلــده التــي أتــى منهــا

اختالف مذاهبهم وأقطارهم، كانوا كما یقول المؤلِّف موجـودین بالمنطقـة، ویتوافـدون علیهـا 

ویلة؛ منهم من جاء لیعمـل فـي مشـروعات تقـوم بهـا دولهـم، ومـنهم رجـال بكثرة ولفترات ط"

كنـــائس ینتشـــرون فـــي مراكـــز اإلرســـالیَّات التبشـــیریة، وهـــذه اإلرســـالیَّات ال تقتصـــر مهمَّتهـــا 

فقــط علــى الناحیــة الدینیــة، وٕانَّمــا ُتعلِّــم أبنــاء الجنــوب أســالیب الزراعــة والحــرف الصــناعیة 

ومـع هـذه الكثـرة، ). ١٣٣ص " (ة وأكثرها انتشـارًا اللغـة اإلنجلیزیـةوالیدویة واللُّغات األجنبی

وهذا النشاط المكثَّف، لم یرقهم فیما یظهر، وجود مكتب صغیر بیـنهم یعمـل لصـالح جهـة 

  . عربیة إسالمیة، ومن َثمَّ تمَّ إرسال ذلك الرجل للقیام بهذه المهمَّة الخطیرة

بروفیسـور عـون الشـریف قاسـم، دة ألسـتاذنا الراحـل قرأته منذ موهذه الواقعة تذكِّرني بكالم 

وهــو رجــل عــرف الغــربیین وعــاش فــي بالدهــم، وقــد كتبــه فــي أواخــر الســتینیَّات مــن القــرن 

فالثقافــة الطاغیــة اآلن فــي العــالم لیســت ثقافــة محایــدة وال عالمیــة، : " الماضــي، وجــاء فیــه

تهـــا، فهـــي ثقافـــة غربیـــة بـــل هـــي ثقافـــة خاصـــة تحمـــل فـــي أعماقهـــا طـــابع األمـــم التـــي أنتج

وال یغرنَّـــك هـــذا الحـــدیث الكثیـــر عـــن تجـــرُّد أمـــم الغـــرب مـــن . مســـیحیة فـــي معظـــم صـــورها
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شــعورها الــدیني وٕالحادهــا وال دینیَّتهــا، فالمســیحیة للنــاس تــراث قــومي، وهــي جــزء ال یتجــزأ 

ــة كا. مــن شخصــیة الرجــل الغربــي وٕان كــان ال دینیــاً  ــة ویكفــي أن یتتبَّــع المــرء إلحــاح أمَّ ُألمَّ

البریطانیة على تعلیم الدین في مدارسها والبرامج التي توجهها إذاعاتها كل صباح ومسـاء 

وما التبشیر الـدیني الـذي ینـتظم العـالم جمیعـه إالَّ صـورة واحـدة . في مجال التثقیف الدیني

مــن صــور الحمــاس الــدیني لــدول الغــرب، ویكفــي أن نــذكر أن معظــم النكبــات التــي ُمِنینــا 

ِقبل الغرب هي صـورة أو أخـرى مـن حـرب الغـرب الدینیـة علـى العـرب والمسـلمین  بها من

إذن ال عجـب أن نجـد ). ٤٩-٤٨فـي معركـة التـراث، ص " (المعروفة بالحروب الصـلیبیة

یقــدِّم ذلــك العــرض المغــري لصــاحبنا، فهــم یشــعرون بــالغیرة لوجــوده هنــاك، ) الخواجــة(هــذا 

ون فكــرة المنافســة الشــریفة أو ال ُیریـــدون أن وهــذا فــي نظــرهم شــيء خطیــر، وهــم ال یعرفــ

. یتقبَّلوها، وٕانَّما ُیریدون أن تكون الساحة خالیًة لهم، ُیشكِّلونها على النحـو الـذي یحلـو لهـم

وكیف ال یحسُّون بـالخطر مـن وجـود عبـد اهللا السـریع أو غیـره مـن العـرب المسـلمین، وهـم 

القبائــل العربیــة فــي الســودان، الــذین كــانوا  الــذین كــانوا یغــارون فــي غــابر األیَّــام مــن أفــراد

یمارسون التجارة في بعض تلك المناطق أو مـا جاورهـا، حـین كـانوا یفرشـون حصـرهم فـي 

لدِّعایـــة غیـــر المباشـــرة لإلســـالم األســـواق ألداء صـــالتهم؟ وكـــانوا یعـــدُّون ذلـــك ضـــربًا مـــن ا

  . }نجهامكما أشار إلى ذلك عبد المجید عابدین، نقًال عن القسِّیس تریم{

لقـــد جـــاء فـــي الكتـــاب أن غالبیـــة ســـكان جنـــوب الســـودان یـــدینون بأدیـــان محلیـــة، وتصـــل 

ـــبتهم  ـــیحّیون %٦٥نســ ــــل المســ ـــذه %. ١٨، والمســـــلمون %١٧، بینمـــــا ُیمثِّـ وال أظـــــن أّن هــ

النســب ظلــت علــى حالهــا طــوال هــذه الســنوات التــي مــرَّت، فــي ظــل ذلــك النشــاط الغربــي 

ــــال ــــي اإلســ ــــــاب العربــ ــــت اآلن لصــــــالح . ميالمحمــــــوم، والغی ـــة قــــــد رجحــ ـــك أّن الكفـــ وال شـــ

وقــد الحــظ المؤلِّــف أثنــاء زیارتــه لمدینــة ملكــال وجــود البعثــة . المســیحیة، واهللا تعــالى أعلــم

ــا یتحــدَّث بهــا  التعلیمیــة المصــریة، كمــا الحــظ أنَّ أهــل ملكــال یتحــدَّثون العربیــة بأفصــح ممَّ

ـــا، ولكـــن  وملكـــال وجوبـــا، یحرصـــون علـــى  المســـئولین فـــي المـــدن الـــثالث؛ واو"أهـــل جوب

ـــن هـــاجر خـــالل  التحـــدُّث باللغـــة اإلنجلیزیـــة، وقـــد یكـــون الســـبب فـــي ذلـــك، أنَّ الـــبعض ممَّ

ـــب عــــادة الحــــدیث باللغــــة  ـــاورة، اكتسـ ـــة المجـ الحــــرب األهلیــــة إلــــى المــــدن والــــدول األفریقیـ
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ا مســـاكنهم اإلنجلیزیـــة أو اللغـــة الســـواحیلیة، بینمـــا المتحـــدِّثون بالعربیـــة هـــم الـــذین لـــم یتركـــو 

ـــدرَّس باللغـــة  ــیم فـــي الجنـــوب ُی ـــى أنَّ التعلـ ومنـــاطقهم خـــالل ســـنوات الحـــرب؛ باإلضـــافة إل

اإلنجلیزیــة كلغــة أولــى، إالَّ القلیــل مــن المــدارس التــي تُــدرِّس اللغــة العربیــة إلــى جانــب تلــك 

ـــة لـــدى كثیـــر مـــن المثقفـــین فـــي ). ٨٢ص " (اللغـــة ـــر خافی ـــة غی وروح العـــداء للغـــة العربی

لكــن العربیــة هــي لغــة المســتقبل، ســواء فــي الســودان أو حتَّــى فــي إفریقیــا كلِّهــا، . الجنــوب

ـــة، وٕان كـــان ذلـــك فـــي  بعـــون اهللا ســـبحانه وتعـــالى، وجهـــود المخلصـــین مـــن أبنـــاء هـــذه األمَّ

ومـا أزال أذكـر تلـك . نظري یحتـاج إلـى كثیـر مـن العمـل ووضـع الخطـط السـلیمة وتنفیـذها

لنیجیــري وكنــا یومهــا زمــالء دراســة فــي إحــدى المؤسَّســات العبــارة التــي قالهــا ذلــك الشــاب ا

ــا رآنــا نحــاول التحــدُّث معــه باللغــة اإلنجلیزیــة مللنــا الحــدیث بهــذه اللغــة : التعلیمیــة، فقــال لمَّ

  . السمجة، دعونا نتحدَّث بالعربیة

ونخـــتم مالحظاتنـــا علـــى هـــذا الجـــزء مـــن الكتـــاب، بوقفـــة یســـیرة عنـــد حادثـــة طریفـــة، لكنهـــا 

وهي أنَّ المؤلِّف كما روى لنا كـان قادمـًا . ء من األسى والحزن في ذات الوقتتدعو لشي

مــع أســرته فــي إحــدى الــرحالت مــن جوبــا إلــى الخرطــوم علــى مــتن طــائرة صــغیرة، تقطــع 

وحـین كانـت الطـائرة علـى وشـك . الرحلة من جوبا إلى الخرطوم في أربع ساعات ونصـف

ــا ســأل الهبــوط فــي مطــار الخرطــوم، بعــد تلــك الرحلــة  الشــاقة، إذا بهــا ترتفــع مــن جدیــد، فلمَّ

ــه  قائــد الطــائرة عــن الســبب الــذي حــال دون هبــوط الطــائرة علــى أرض المطــار، أخبــره بأنَّ

) نمیــري(تلقَّـى تعلیمــات مــن المطــار أن ینتظـر فــي الجــوِّ لمــدة نصـف ســاعة؛ ألن الــرئیس 

فـي سـماء الخرطـوم نصـف وهكذا ظلَّت طائرته تحـوم . ستقلع طائرته بعد قلیل إلى القاهرة

وقـــد . ســـاعة، ومعهـــا طـــائرات أخـــر، علیهـــا ركـــاب جـــاءوا مـــن أصـــقاع مختلفـــة مـــن العـــالم

تســاءل المؤلِّــف بــألم شــدید، مــاذا كــان یمكــن أن یحــدث للــرئیس لــو أنَّ الطــائرات هبطــت، 

؟ وال أظنــه كــان  وتــمَّ حجــز المســافرین داخــل صــاالت المطــار، بــدًال عــن حجــزهم فــي الجــوِّ

في كلِّ ذلك التألُّم الذي أظهره والتسـاؤالت التـي طرحهـا، لسـبب یسـیر جـدًا، وهـو أنَّ محقًَّا 

ـب علیـه أن . هذا األمر شائع في عالمنا، وربَّما سیظل كذلك فترًة من الـزمن لـذا كـان یتوجَّ

یتقبَّــل األمــر برحابــة صــدر ویســلِّم بــه، تســلیمًا صــادقًا مــن األعمــاق، بــل وأن یحــاول إیجــاد 
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وهـل حیـاة أولئـك األفـذاذ . ت المقنعـة لـه، وأنَّـه لـیس أمـرًا مؤلمـًا أو سـیئًا، كمـا فهـمالمسوِّغا

العظمــاء بــاألمر الــذي ینبغــي التســاهل فیــه؟ حتَّــى ولــو أدَّى ذلــك إلــى كــوارث فــي البیئــة أو 

في الطبیعة أو حتَّى في الكون كّله؟ ولعلَّ الدكتور السریع قد نسَي للحظـات أنَّـه فـي دولـة 

كمــا لعلَّــه أیضــًا لــم یســمع بأولئــك األطفــال األبریــاء الــذین دهســتهم . لعــالم الثالــثمــن دول ا

وهـذه أشـیاء . السیَّارات التابعة لمواكب هؤالء الرؤساء فـي أمـاكن أخـرى مـن وطننـا العربـي

  .ما كان علیه أن ینساها أو یسهو عنها

لـبعض قبائـل جنـوب  أما الجزء الثاني من الكتاب فهو عبارة عن دراسـة میدانیـة اجتماعیـة

" حیــث یوجــد مكتــب دولــة الكویــت"وقــد اختــار المؤلِّــف قبائــل اإلقلــیم االســتوائي، . الســودان

ًال . ، أي لقربها النسبي من مكان عمله)١٨ص ( وقد تنقَّل في منـاطق تلـك القبائـل، ُمسـجِّ

كمــا أفــاد فــي هــذا الجــزء بشــكل . مــا یحصــل علیــه مــن معلومــات ویعــنُّ لــه مــن مالحظــات

ر مـــن توجیهـــات شخصـــیَّات مـــن أبنـــاء هـــذه المنطقـــة معروفـــة بثقافتهـــا وعمـــق تفكیرهـــا كبیـــ

: وقـد تنـاول فیـه أهـمَّ تسـع قبائـل تقطـن هـذا اإلقلـیم، وهـي. وتاریخها االجتماعي والسیاسـي

. والمـورو المادي، واآلشـولي، والّالتوكـا، والتابوسـا، والـدَّادینجا، والبویـا، والباریـا، والزَّانـدي،

بع طریقة سهلة ومیسَّرة بعض الشيء في تدوین ما تحصَّل علیه مـن معلومـات عـن وقد اتَّ 

فتحـــدَّث عـــن عـــدد أفـــراد القبیلـــة، وأمـــاكن تواجـــدها وأصـــولها، . كـــلِّ قبیلـــة مـــن هـــذه القبائـــل

وشــيء مــن تاریخهــا البعیــد وقــوام حیاتهــا المعیشــیة، ثُــمَّ دیاناتهــا ومعتقــداتها المحلیــة ونســبة 

ثُـمَّ یعـرض ألهـم عاداتهـا وتقالیـدها االجتماعیـة فـي . اإلسالم بین أبنائهاانتشار المسیحیة و 

  .الزواج واألفراح واألتراح وغیر ذلك

دة الكتاب قد اقترحوا علیـه أن ُیخـرج هـذا الجـزء فـي هیئـة  ویبدو أن بعض الذین قرأوا مسوَّ

كتـاب، بحیث یكون الجزء األول الخاص بذكریاته ومذكراتـه الشخصـیة فـي . كتاب مستقل

ویكون هذا الجزء الثاني المتعلِّق بعـادات تلـك القبائـل ومـا إلـى ذلـك مـن أعرافهـا وتاریخهـا 

إال أنَّ المؤلِّـــف قـــد فضـــل الجمـــع بـــین . ومعلومـــات عـــن طبیعـــة حیاتهـــا فـــي كتـــاب آخـــر

ولعله قد أحسن كثیرًا بهذا الصنیع، فقد قـدَّم للقـارئ خدمـة . الجزءین بین دفَّتي كتاب واحد

حــین أتــاح لــه فرصــة قــراءة عصــارة تجربتــه وانطباعاتــه وذكریاتــه التــي حوتهــا تلــك  طیِّبــة،
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الفصــول التســعة مــن الجــزء األول، ثُــمَّ أضــاف لــه خالصــة مجملــة وبأســلوب ســهل ممتــع، 

  . عن تلك القبائل وعن ذلك النمط من طبیعتهم في معاشهم وفي حیاتهم االجتماعیة

ــا یمكــن أن یقــال عــن ضــآ لة تلــك المعلومــات التــي حواهــا هــذا الجــزء، وبصــرف النظــر عمَّ

وافتقارها إلى المصادر الموثَّقة والمنهجیة العلمیة في جمع المعلومـات وتحلیلهـا، للوصـول 

ل مـــرَّة باللغـــة العربیـــة -فـــإنَّ حســـبه أنَّـــه قـــد أعطانـــا . إلـــى النتـــائج المطلوبـــة مقدِّمـــة  - ألوَّ

  .االستطالع والمشاهدة المیدانیة تعریفیة مجملة عن حیاة أولئك الناس، قائمة على

وأسلوب المؤلِّف في الكتـاب جیِّـد، وصـیاغته سـلیمة وواضـحة، وخالیـة فـي معظـم األحـوال 

إالَّ أنَّنـا . من أي لون من ألوان الركاكة والضعف في التعبیر، عـدا مواضـع قلیلـة سـنذكرها

ســیرة علــى بعــض قبــل أن نتطــرَّق إلــى هــذا الجانــب، نــودُّ أن نبــدي بعــض المالحظــات الی

ز مـن  محتویات الكتاب، وبعض ما سنقوله یندرج ضمن ما ذكرناه عن قیمـة الكتـاب وُیعـزِّ

أهمِّیتــه، وبعضــه ُیمثِّــل رأیــًا لنــا، نرجــو أن یــتمَّ تقبُّلــه علــى أنَّــه مــن النقــد النــافع والمفیــد، إن 

  . شاء اهللا

ل هــذه المالحظــات روح الفكاهــة والمــرح، وســعة األفــق ورحابــة  الصــدر التــي تمتَّــع بهــا وأوَّ

وهـذه ناحیـة إیجابیـة، وقـد أضـفت علـى . المؤلِّف، وتجلَّت في أكثر من موضع في الكتاب

ولعــلَّ أبــرز األمثلــة علــى هــذا، ذلــك الوصــف الحــّي الــذي كتبــه عــن . الكتــاب نفســًا جمــیالً 

تلـــك اللیلـــة الحالكـــة التـــي قضـــاها هـــو وعائلتـــه فـــي نیروبـــي، واألوضـــاع األمنیـــة فـــي غایـــة 

التوتر والقلق والخوف، بعد محاولة انقالبیة فاشلة، وهم على ظهر حافلة فـي طـریقهم مـن 

وكــل ثالثــة كیلــو متــرات یتوقــف "المطــار، یحــاولون الوصــول للفنــدق الــذین ســیبیتون فیــه، 

الموكــب عنــد نقــاط التفتــیش، فالمســافة بــین المطــار والمدینــة نحــو اثنــي عشــر كیلــو متــرًا، 

ج الســیَّارة شــدید الظلمــة، فــنحن هكــذا مكشــوفون ویمكــن أن نكــون والوقــت لیــل والجــو خــار 

وأنـــا أحـــاول أن أتظـــاهر بالالمبـــاالة أمـــام زوجتـــي ). " ١٥٦ص " (هـــدفًا ســـهًال للمتمـــرِّدین

وأوالدي، فأبتســم لهــم بــین الحــین واآلخــر، وتــارة أتظــاهر بــالنوم أو أســند رأســي إلــى زجــاج 

رأسي والنافذة؛ ألوهم زوجتي وأوالدي أنَّني غیـر النافذة، وقد جعلُت من ذراعي حاجزًا بین 

ـــي كنـــُت أتوقَّـــع أن  مكتـــرث، ولكـــن الحقیقـــة أنَّنـــي لـــم أكـــن أقصـــد إســـناد رأســـي للنـــوم، ولكنِّ
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تنطلــــق رصاصــــة مــــن الخــــارج وتختــــرق الزجــــاج فتصــــیب رأســــي، لــــذا أضــــع ذراعــــي عــــلَّ 

ر الرصاصة تصیبه وتسـتقّر بـه وتفتِّتـه إن شـاءت، خیـر مـن أن تختـرق رأسـ ي، وكنـُت أكـرِّ

ص " (وضــــع ذراعــــي كثیــــرًا خاصــــة عنــــدما یتوقَّــــف الموكــــب للتفتــــیش وســــط ذلــــك الظــــالم

ومن هذا أیضًا ما رواه عن تلك اللیلة التي كان هو ورفیـق معـه یتـأمَّالن الطبیعـة ). ١٥٧

أال تشـم رائحـة نحاسـیَّة؟ فظنَّهـا صـاحبنا : فقـال لـه صـاحبه. من حولهمـا علـى ضـوء القمـر

هناك نـوع مـن األفـاعي تفـرز مـادة : فقال له رفیقه. بعض الجبال المحیطة بهم منبعثة من

كـــان كـــل منـــا یجلـــس علـــى مقعـــد خشـــبي، ومـــا إن أتـــمَّ : "قـــال. لهـــا رائحـــة كرائحـــة النحـــاس

حدیثــه حتَّــى وجــدتني بحركــة ال شــعوریة أرفــع قــدميَّ عــن األرض وأجلــس القرفصــاء علــى 

اقف الطریفة التي رواها، والتي نستشـف منهـا إلى غیر ذلك من المو ). ١٧٢ص " (المقعد

  .روحًا مفطورة على صنع الفكاهة والمرح

كمــا ُیستشــف مــن الكتــاب أنَّ الرجــل كــان یتمتَّــع بشخصــیة ذات ِحــسٍّ إنســاني عــاٍل، مــع 

وأظهـر مثـال علیـه مـن وجهـة نظـري، . ویظهر ذلك فـي أكثـر مـن موضـع. سعة في األفق

وهــي، أنَّــه فــي لیلــة ممطــرة أوصــل صــدیقًا لــه بســیَّارته  تلــك الطرفــة القصــیرة التــي حكاهــا،

إلــى منزلــه الــذي كــان یقــع فــي زقــاق ضــیِّق یتَّســع لمــرور ســیَّارة واحــدة فقــط، وكانــا رافعــین 

زجــاج الســیَّارة بســبب هطــول دفعــات مــن المطــر الخفیــف، فلَّمــا وصــال أمــام منــزل صــدیقه 

: بینمــا همــا كــذلك إذا بصــاحبه یســألهمكثــا فــي الســیَّارة یكمــالن مــا كانــا فیــه مــن حــدیث، و 

فالتفــُت وأنزلــُت الزجــاج، وســألُت الشــخص "مــن ذا الــذي یضــع وجهــه مــن خلــف الزجــاج؟ 

} أي یـا خواجـه{ یـا َكواجـا : مـاذا ُیریـد؟ فقـال) ولمح أنَّه مخمور ال یكاد یثبت على قدمیـه(

كــان منــه إالَّ أن أدار فمــا . }أي أغلقــت الطریــق أمــامي بســیارتك{ َدتَّــا قافــل ِشــیكَّة تَّــاعي 

ــل، : ، ثـم أشَّــر لـه بیــده بمعنـى}حـوالي متــرین{محـرِّك الســیَّارة ورجـع إلــى الخلـف قلــیًال  تفضَّ

  ).١٦٩-١٦٨ص .(شكرًا یا خواجه: أي" ُسكرًا َكَواَجا: "فإذا به یتقدَّم نحوه وهو یقول له

وأرجــو أن یــأذن  .لقــد حاولــُت فیمــا مضــى مــن هــذه الدراســة أن ُأبــرز أهــم مزایــا هــذا العمــل

لــي القــارئ الكــریم اآلن، أن ُأعــرِّج علــى ذكــر بعــض المآخــذ التــي ُیمكــن أن یلحظهــا المــرء 

وأبـرز مـا نلحظـه فـي هـذا االتِّجـاه، كثـرة عملیَّـات صـید الحیوانـات، . في تضاعیف الكتـاب
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 التي رواهـا المؤلِّـف، وشـارك فیهـا بنفسـه فـي أحیـان كثیـرة، أو رواهـا عـن أفـراد مـن األسـرة

الحاكمــــة، كــــانوا یــــأتون إلــــى هــــذه المنطقــــة ویعســــكرون بهــــا أیَّامــــًا یمارســــون هوایــــة صــــید 

یَّـة وهنــاك رأیـت جلــود الحیوانـات التــي : "یصــف أحـد تلــك المعسـكرات قـائالً . الحیوانـات البرِّ

اصـــطادوها منتشـــرة ومعلَّقـــة علـــى الحبـــال، وكـــذلك رؤوس الحیوانـــات المختلفـــة مثـــل الفیـــل 

فلقــد كانــت : "ویقــول مــرَّة). ٩٩ص "(والغــزالن، واللحــوم بكمیَّــات كبیــرةوالجــاموس والتیتــل 

وممَّـا نلحظـه أیضـًا فـي هـذا االتِّجـاه المبالغـة ). ٧٤ص ".(وسیلتنا في الصـید هـي البندقیَّـة

فــي تصــویر شراســة الحیــوان وعدوانیَّتــه أو مــدى خطــره علــى اإلنســان بصــفة عامــة، وعلیــه 

ــید بصــ وتلــك لعمــري، حالــة نفســیة الغــرض منهــا . فة خاصــةوعلــى رفاقــه فــي رحــالت الصِّ

یَّـــة البریئـــة، والتـــي  تحقیـــق عنصـــر اإلثـــارة وزیـــادة أثـــر المتعـــة فـــي قتـــل تلـــك الحیوانـــات البرِّ

أخذت تتعـرَّض أللـوان قاسـیة مـن الصـید، وألغـراض مختلفـة، فـي أنحـاء كثیـرة مـن العـالم، 

ـــــى انقـــــراض ـــذي أدَّى إل ــ ــتخدام أســـــلحة فتَّاكـــــة، األمـــــر ال ـــرة منهـــــا أو هـــــدَّد  باســـ ــ ـــــواع كثی أن

  .بانقراضها

ومــع كثــرة عملیَّــات الصــید تلــك، التــي رواهــا فــي الكتــاب، فــإّن كالمــه ال یخلــو أحیانــًا مــن 

ـــك مـــن خـــالل تلـــك اللحظـــات . روح إنســـانیة متعاطفـــة إزاء ذلـــك القتـــل ونحـــن نستشـــف ذل

ك الصــور علــى أنَّ فقــد تُفسَّـر بعــض تلـ. المؤلمـة التــي ُیصـوِّر فیهــا إصـابة الحیــوان ومقتلـه

وظـــل واقفـــًا مكانـــه : "ومـــن ذلـــك. فیهـــا تعاطفـــًا مـــا أو إحساســـًا مـــا بمصـــاب تلـــك الكائنـــات

ولم یهرب منـا كالحیوانـات األخـرى، بـل راح ینظـر إلینـا متباهیـًا، وكأنَّـه هـو ) یصف أسداً (

فـــأطلق الرصاصـــة األولـــى ). "٩٩ص ". (الــذي یتفـــرَّج علینـــا، وهـــو ال یعلـــم مـــاذا ننـــوي لـــه

ــي عمــــوده الفقــــري، وشــــلَّت نصــــفه الخلفــــي، ولــــم تســــتطع قــــدماه علــــ ى األســــد، فأصــــابته فــ

األمامیَّتـــان أن تحمـــاله، فبقـــي شـــبه رابـــض، ثُـــمَّ جـــاءت الرصاصـــة الثانیـــة، وقضـــت علیـــه 

حتـَّـى أفــرغ فــي رأســه تســع رصاصــات، والجــاموس المصــاب لــم : "و). ٩٩ص ". (فســقط

فاخترقـــت بطـــن : "و). ١١٦ص " (ویزبـــدیســقط أو یضـــعف، ولـــم یهجـــم وٕانَّمـــا بقـــي یرغـــي 

" ثُـمَّ ). ١٢٢ص (" قفـز معهـا حـوالي متـرین إلـى أعلـى. األسد وخرجت من الناحیة الثانیة

وقــع وأخــذ یرفــع ذراعــه ویضــرب بهــا علــى األرض، كمــا لــو كــان یعاتبنــا بأنَّنــا عملناهــا فیــه 
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خــالل : "یــرلكنــه یفجعنــا بقولــه عــن هــذا المشــهد األخ). ١٢٣ص " (وقطعنــا علیــه خلوتــه

الیــومین التــالیین لــم یغــب هــذا المشــهد عــن بــالي، وكنــُت كلَّمــا خلــوُت إلــى نفســي أعاتبهــا 

لـیس لتلـك الطریقـة القاسـیة التـي قتـل بهـا ذلـك الحیـوان، {عتابًا شدیدًا علـى ذلـك التصـرُّف 

یــاتي فقــط إنِّــي ُأجیــز لنفســي أن أســمِّیه تصــرُّفًا متهــوِّرًا، ذلــك ألنَّنــي لــم ُأعــرِّض ح. }وٕانَّمــا

  ).١٢٤ص( "لذلك الوحش ولبوته، بل حیاة أربعة آخرین معي

إنَّ هـذه : وهذا من جهل اإلنسان وظلمه، وبعضهم قد یقول وفطرتـه، وبعـض آخـر سـیقول

ـة مـردودة؛  الحیوانات یفتك بعضـها بـبعض بطریقـة أسـوأ ممَّـا یفعـل بهـا اإلنسـان، وهـذه حجَّ

مام اهللا عن حمایـة هـذا الكـون والمحافظـة علـى ألنَّ اإلنسان لیس كالحیوان، فهو مسئول أ

والظــاهر فــي الكتــاب أنَّ حالــة الصــید . تنــوُّع الحیــاة والكائنــات فیــه، ومحاســب علــى ذلــك

وعلــى أیــة حــال، فلــو كانــت فــي مجتمعاتنــا . هنــاك عامــة لیســت خاصــة بقبیــل دون آخــر

یــة ل ــات فاعلــة للرفــق بــالحیوان أو حمایــة الحیــاة البرِّ ضــجَّت ضــجیجًا شــدیدًا العربیــة جمعیَّ

ــا تضــمنه الكتــاب مــن عملیَّــات الصــید تلــك ولیتــه قضــى بعــض أوقــات فراغــه متمتِّعــًا . ممَّ

بالنظر إلى تلك الحیوانات على اختالفهـا، ومراقبـة أحوالهـا، ودراسـة ظروفهـا البیئیـة وغیـر 

ًا ثُــمَّ أضــاف للكتــاب جــزء. ذلــك، وبــذل بعــض المســاعي الحمیــدة لحمایتهــا والحفــاظ علیهــا

ثالثــًا یكتــب فیــه زبــدة مــا خلــص إلیــه مــن مشــاهداته ومالحظاتــه عــن تلــك الحیوانــات ومــا 

لكـن الـنقص والقصـور مـن شـأن البشـر، وال . توصَّل إلیـه مـن حقـائق ومعـارف فـي شـئونها

  .كمال إالَّ هللا وحده

یـة الطباعیـة وقد تمیَّزت لغة المؤلِّف بالسـهولة والوضـوح، كمـا أنَّ ثمَّـة اهتمامـًا جیِّـدًا بالناح

بـــل إنَّ . للكتـــاب، لیخـــرج ســـلیمًا مـــن العیـــوب التـــي تعتـــري أحیانـــًا بعـــض الكتـــب المطبوعـــة

هنـــاك اهتمامـــًا مـــن قبـــل المؤلِّـــف بتفســـیر معـــاني الكلمـــات وتوضـــیح التعـــابیر التـــي ُیقـــدِّر 

المؤلِّف أنَّها ستكون غامضة أو غیر مفهومة للقارئ، وقد وضع في اعتباره أنَّ كتابه هـذا 

فحـــین تـــرد فـــي الكتـــاب عبـــارة بالعامیـــة الســـودانیة یضـــع . قرأ فـــي بیئـــات عربیـــة مختلفـــةســـیُ 

وكــذلك حــین یســتخدم كلمــة . أمامهــا بــین قوســین تفســیرًا یشــرح معناهــا بالعربیــة الفصــیحة

عربیــة شــائعة فــي العامیــة الســودانیة، وُیســتخدم لفــظ آخــر فــي معناهــا فــي العامیــة الكویتیــة 
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ومـن أمثلـة . ذلك اللفظ بین قوسـین، توضـیحًا لهـا، والعكـس أیضـاً  أو الخلیجیة، فإّنه یضع

ولــم تكــن هنــاك كبــاري : "، و)٧١ص )" (جمــع خــور(وتكثــر فیــه الخیــران : "ذلــك، مــا یلــي

ــــور( ـــــه : "، و)٧١)..." (جسـ ـــتخدم المنبِّ ـــوري(وال أحـــــد یســ ــ ـــــه : "، و)٩٠ص )..." (الب رمال

ــــة الـــــــدقیق  ــــین(ناعمـــــــة كنعومـــ ـــر ال: "، و)٩٢ص .." (.)الطحـــ ــــ ص )..." (الحـــــــارس(خفی

بــل لعلَّــه قــد بــالغ أحیانــًا فــي ذلــك، رغبــًة فــي الوضــوح والفهــم، . إلــى غیــر ذلــك)... ١٦٧

لفظــة ": فنــاء الــدار أو المنــزل أو مــا شــابه"وخدمــًة للقــارئ، وذلــك حــین نجــده یضــع بــإزاء 

وال ). ١٦٧انظـــر مـــثًال ص (كتفســـیر لهـــا، مـــع أنَّ الكلمتـــین مـــن فصـــیح الكـــالم " الحـــوش"

إذ كــان علیــه . إّن الحــوش كثیـرة الشــیوع فـي لهجــة أهــل الكویـت: سـوِّغ ذلــك أن ُیقـال مــثالً یُ 

أن یداول بین المفـردتین فـي كالمـه، بحیـث ینتبـه القـارئ، بصـورة تلقائیـة إلـى أنَّ اللفظتـین 

علـــى أیـــة حـــال، . بـــین قوســـین كلَّمـــا أورد كلمـــة الِفنـــاء" حـــوش"بمعنـــى، ال أن یضـــع كلمـــة 

  .هو التوضیح، كما قدَّمنا، وهو شيء ُیحسب له ال علیهفغرضه من هذا 

ولــم یقتصــر اهتمــام المؤلِّــف بهــذا الجانــب علــى توضــیح المفــردات والعبــارات علــى النحــو 

كمــا نجـد شــیئًا . الـذي ذكرنـا، إذ یهــتّم أیضـًا بضــبط الكلمـات بالشــكل التـام، حـین یلــزم ذلـك

وعلـــى العمـــوم، فـــإنَّ إخـــراج . ال بـــأس بـــه مـــن الحواشـــي التوضـــیحیة فـــي أســـفل الصـــفحات

واألخطـــاء الطباعیـــة نـــادرة، بـــل . الكتـــاب جیِّـــد، وهنـــاك عنایـــة واضـــحة بالناحیـــة الطباعیـــة

ومــع ذلــك، فــال یخلــو أي عمــل كتــابي مــن بعــض . نســتطیع أن نقــول إنَّهــا معدومــة تمامــاً 

ل ذلــك الناحیــة اللغویــة، ونعنــي بهــا هنــا اســتعمال ا. الهّنــات فــي بعــض النــواحي أللفــاظ وأوَّ

ـــــرین . والصـــــیغ التعبیریـــــة ومـــــا شـــــابه ـــي زمـــــرة المتحجِّ ونحـــــن وٕان كنـــــا ال نحبِّـــــذ أن نعـــــدَّ فــ

والمتــزمِّتین مــن اللغــویین، وقــد صــار هــذا األمـــر عنــد بعضــهم لجاجــًة وجهــًال، أكثــر منـــه 

حرصــًا علــى ســالمة اللغــة ونقائهــا، إالَّ أنَّنــا نشــعر بــاالعتزاز والفخــر كوننــا مــن ســدنة لغــة 

ومع أن مـا وقـع فـي الكتـاب مـن هـذه . لمنافحین عن سالمتها، إن شاء اهللا تعالىالضاد وا

الناحیـــة ُیعـــدُّ یســـیرًا إلـــى حـــدٍّ مـــا، فـــال بـــد مـــن الكشـــف عنـــه وتوضـــیحه للقـــارئ، وال ســـیَّما 

  . األشیاء البیِّنة جداً 



 150

ة فقــد علمــُت أن لــیس هنــاك ثّمــ: "فمــن التعــابیر غیــر الموّفقــة مــن ناحیــة لغویــة بحتــة، قولــه

ـــة"و" هنـــاك"و). ٣٥..." (وجـــود عربـــي فـــي جنـــوب الســـودان ـــا أن " ثمَّ معناهمـــا واحـــد، فإمَّ

ــا الجمــع بینهمــا علــى هــذا النحــو فضــرب مــن : لــیس هنــاك، أو یقــول: یقــول ــة، أمَّ لــیس ثمَّ

وكلَّمــا ابتعــدنا إلــى الــداخل كلَّمــا واجهتنــا : "وكــذلك قولــه. فســاد التعبیــر، ال مســوِّغ لــه بتاتــاً 

علــى هــذا النحــو أســلوب ركیــك " كلَّمــا"، فتكــرار )١٢٧ص " (رة فــي الطریــقصــعوبة ووعــو 

لنــا{وكلَّمــا ابتعــدنا : والصــواب. جــدًا، ویجــب اجتنابــه إلــى الــداخل } أو اتَّجهنــا نحــو أو توغَّ

ـــة تامـــة مســـتقلة. واجهتنـــا صـــعوبة ووعـــورة فـــي الطریـــق : ونحـــو هـــذا أیضـــًا قولـــه فـــي جمل

. م١٩٧٨اقتربـــت انتخابـــات عـــام : وهـــو یریـــد ).١٣٢." (١٩٧٨أوشـــكت انتخابـــات عـــام "

من أفعال المقاربة، وهذه األفعال یلیها اسم مرفـوع، ثُـمَّ فعـل مضـارع ویقتـرن هـذا " أوشك"و

، "َأنْ "یكثـر اقتـران خبرهـا بــ" أوشـك"و. الفعل بأن المصدریة مع أفعال المقاربـة أو ال یقتـرن

  :نحو قول جریر بن عطیَّة

  ِبَبْعِض اَألْمِر َأْوَشَك َأْن ُیَصاَبا   ْم ُیَقدِّرْ َولَ يُّ ِإَذا َجِهَل الشَّقِ 

، )٤١ص ..." (كنــُت صــغیرًا بــال شــنب: "وقریــب مــن مثــل هــذا الضــعف فــي التعبیــر قولــه

ـا لفظـة . أصـح وأنقـى" شـارب"وكلمة  . جمـال الثغـر، وصـفاء األسـنان: فمعناهـا" الشـنب"أمَّ

والمحـــدثون : "معنـــى هـــذه اللفظـــة، عقـــب شـــرح "المعجـــم الوســـیط"ومـــع ذلـــك فقـــد جـــاء فـــي 

وال نــدري هــل ). ٥٢١ص " (اســتعاروا الشــنب للشَّــارب واســتعملوه فیــه حتَّــى َتَناســوا األصــل

نعدُّ هذا إقرارًا أو استسالمًا ضمنیًا باستخدام هذه اللفظة للداللـة علـى هـذا المعنـى؟ ورأیـُت 

كتـاب فـي شـكل ُكَتیِّـب بأخرة قصة قصـیرة لألطفـال، صـادرة عـن الهیئـة المصـریة العامـة لل

ومثــل هــذا األمــر ُیربــك وال . مــن تــألیف عــدلي رزق اهللا" قــط بــال شــنب: "صــغیر، وعنوانهــا

إذ كیـف ُنجیـز ألنفسـنا . ریب جهود أي لغوي في إیقاف زحف هذه اللفظة في هذا المعنى

ــمَّ نعــود بعــد حــین لــنعلِّ  مهم أن أن ُنقــدِّم للنَّاشــئة كتــاب مطالعــة یحمــل مثــل هــذا التجــاوز، ُث

  ؟"شنب"بدل " شارب: "الصواب أن یقولوا

مـن مثـل . وهناك أیضـًا كلمـات أعجمیـة ُاسـتعملت فـي الكتـاب، وال مسـوِّغ حقیقـي لوجودهـا

وأنَّه مرض ال یرحم ضحیَّته ویقضي علیهـا فـي سـاعات قلیلـة، ولهـذا وضـع اإلقلـیم : "قوله
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ــَع الســفر منـــه وٕالیــه" كرنتینــا"الجنــوبي فــي  ُوِضــَع فــي حالــة حجـــر : أي). ١٣١ص " (وُمِن

ي ي" فكان األولى أن یستخدم هذا التعبیر العربـي . صحِّ وقـد أطلـق المؤلِّـف ". حجـر صـحِّ

واللغـــة العربیـــة واســـعة ). ١٦٥ص "(َساندوتشـــات: "علـــى الفصـــل التاســـع مـــن الكتـــاب اســـم

وكــان . جــدًا، ولــم تِضــق یومــًا عــن التعبیــر عــن أي مــدلول، ولــن تضــیق أبــدًا، إن شــاء اهللا

قــات: "األولــى أن یجعــل اســم هــذا الفصــل ، أو "ُمَلــح ونــوادر"أو " طرائــف وغرائــب"أو " ُمَتفرِّ

ـا . ما شاكل من هذه األلفاظ والتعبیرات فكلمـة قبیحـة، سـیَّما فـي موضـعها " َساندوتشـات"أمَّ

هنا من الكتـاب، الـذي بـذل المؤلِّـف فـي تألیفـه وفـي االعتنـاء بصـیاغته وطباعتـه وٕاخراجـه 

قــد " الساندوتشــات"وٕاذا كانــت فكــرة . لُحلَّــة الزاهیــة الجمیلــة، جهــدًا واضــحًا مقــدَّراً فــي هــذه ا

ل لنــا تلــك النــوادر الطریفــة، فلیقـــل ــت علــى ذهنــه كثیــرًا فــي ذلــك الســـیاق، وهــو ُیســجِّ : ألحَّ

  ".فطیرة"في العربیة هو لفظ الـ" ساندوتش"؛ ألنَّ المقابل لكلمة "فطائر"

یــة، یحســن بنــا التنبیــه علیهــا، وهــي علــى كــلِّ حــال، قلیلــة وهنــاك بعــض التجــاوزات النحو 

أســـد بـــالرفع، : والصـــواب). ١٢٢ص ..." (ذلـــك ألنَّ الـــذي أمـــامي أســـداً : "... وهـــي. جـــداً 

: والصــــحیح). ١٢٢" (علــــى قوائمــــه األربعــــة ثابتــــاً } یصــــف األســــد{ونــــزل : "و". إنَّ "خبــــر 

فـتمَّ ). ١٢٨ص " (ا یتّم بـالتجوال علـى األقـدامأفادوا أنَّ صید الِفَیَلُة إنَّم: "و. قوائمه األربع

ـــبط كلمــــة  ــــة"ضـ ــــه " الفیل ـــر؛ ألنَّ المضــــاف إلی ــــه، وحّقهــــا الكسـ بالضــــم، وهــــي مضــــاف إلی

وهــان علیــه أن یكســر القــرنین العتقــاده : "و. ولعــلَّ هــذا مــن قبیــل الســهو ال أكثــر. مجــرور

  . التثنیة لیسا، لوجود صیغة: ، والصواب)١٦٨ص " (أنَّهما لیس أهم من الجلد

ـــي فــــي الحقیقـــة لــــم أفهـــم قــــول كمـــ بروفیســـور محمـــد عمــــر بشـــیر، الــــذي كتـــب إحــــدى ا أنِّ

ال أعــرف دبلوماســیًا عربیــًا أو غیــر عربــي، تفاعــل مــع : "المقــدِّمات التــي تضــمَّنها الكتــاب

المواطنین في جنوب السـودان، شـمالیین أو جنـوبیین، مثلمـا تفاعـل عبـد اهللا السـریع ممثِّـل 

إذ مــا موقــع هــذه األعــوام ). ١٩ص " (جوبــا لمــدة ال تزیــد علــى ثالثــة أعــوامالكویــت فــي 

ــي باألرقـــام واألدلـــة  الثالثـــة مـــن الســـیاق، وكیـــف یـــتمُّ فهمهـــا، إذا كـــان مـــن الواضـــح والجلـ

القطعیة أنَّ الرجل مكث یعمل هناك ممثًِّال لبلده مدًَّة ال تقّل عن عشر سـنوات؟ وعلـى أیـة 

ه التي وقعت في یدي، وهـي الوحیـدة بتلـك المكتبـة، یظهـر أنَّ حال، فإنَّ نسخة الكتاب هذ
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أحد المتشدِّدین قد أغار علیها، فألحق أضـرارًا بالغـة بالصـور التـي اشـتملت علیهـا، وعلـى 

وكتــب . وجــه التحدیــد صــور النســوة، وهــنَّ والــدة المؤلِّــف وزوجتــه وبناتــه، فطمــس معالمهــا

فحات بعـض العبـارات ههـا لصـاحب الكتـاب، الـذي  في بعض حواشي تلك الصَّ النَّابیـة، وجَّ

. والنسـاء عقـدة عنـد هـؤالء المتشـدِّدین. ترك نساءه مكشوفات األوجه ورؤوسـهنَّ بـال غطـاء

  .واهللا المستعان

ویحـــق للمـــرء أن یتســـاءل بعـــد هـــذا، مـــا مصـــیر تلـــك المشـــاریع التـــي كانـــت تنفـــذها دولـــة 

الـزمن، وألغتهـا مـن الوجـود؟  الكویت في أرض جنوب السودان؟ هل عدت علیهـا عادیـات

أم هــي مــا تــزال تمــارس دورهــا فــي حیــاة النــاس، كمــا أریــد لهــا منــذ البــدء؟ أم قــل لعلهــا قــد 

یتهــا مــع مــرور الــزمن، منــذ أواســط الســبعینّیات مــن  توسَّــعت وتصــاعد أثرهــا وازدادت أهمِّ

. ملـك لهـا إجابـةالقرن الفائت وٕالى الیوم؟ أم ترى أنَّها بـادت وتالشـت؟ هـذه التسـاؤالت ال أ

ــي أعــرف الحقیقــة وأریــد أن أســكت عــن كشــفها أو أخفیهــا عــن القــارئ، ولكــن ألنِّــي  ال ألنِّ

إالَّ أنِّـي قـد الحظـُت منـذ القـدم، أن أي عمـل عربـي، بغـض النظـر . بالفعل ال أعرف شـیئاً 

ة عن ماهیته أو نوعه أو القائمین علیه، غالبًا ما یفتقد، بل قل یفتقـر، إلـى عنصـري الرؤیـ

وسـرعان مـا یتهالـك ویتهـاوى وینتهـي نهایـة بائسـة . واإلرادة، ومن ثَمَّ الفاعلیـة واالسـتمراریة

إنَّ مسألة تخلفنـا وغیـاب اسـتراتیجیَّات واضـحة ومحـدَّدة لـدینا، والتضـارب المفتعـل . محزنة

فــي المصــالح والــرؤى واألیــدلوجیات واألهــواء واألهــداف لــدى األنظمــة التــي ُتســیطر علــى 

األمور في بلداننا، ُیعدُّ نعمة عظیمة وغنیمة هائلة بالنسبة للغـربیین الـذین یضـربون  مقالید

نطاقـــًا أو طوقـــًا أو َســـمِّه مـــا شـــئت أن ُتســـمِّیه، مـــن البشـــر  -مـــع مـــرور الوقـــت  -علینـــا 

وهـذه االسـتراتیجیة تبـدو واضـحة . والجغرافیا، معادیًا لنا ومغایرًا في العقیـدة واللغـة والثقافـة

ل نتاج لهـا هـو إیقـاف زحـف . وتعمل كآلة الزمن، ال تعرف التوقف أو االنتظارجلیة،  وأوَّ

  . اللغة العربیة والدین اإلسالمي نحو وسط القارة السمراء

وهــذا الكتــاب، بــل ولعلّــه هــذا العمــل والنشــاط كلّــه الــذي كــان یجــري علــى أرض الجنــوب 

 الســـریع وحـــده، وٕانَّمـــا بالنســـبة للعمـــل وقتهـــا، ال یبـــدو أنَّـــه كبیضـــة الـــدِّیك بالنســـبة لعبـــد اهللا

وكـــان ینبغـــي أن یكـــون هـــذا الكتـــاب فاتحـــة لكتـــب ودراســـات عربیـــة كثیـــرة، . العربـــي برمَّتـــه
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َبْیَضـُة الُعْقـِر، : والعـرب تقـول: "قال أبو هالل العسـكري فـي جمهـرة األمثـال. أعمق وأوسع

ُیــراد : وقیــل. مصــدر العــاقر: والُعْقــر. ُیضــرب مــثًال للفعلــة تكــون، ثُــمَّ ال یتَبُعهــا ِمْثُلهــا أبــداً 

وُروي عــن الخلیــل . ِبَبْیَضــِة الُعقــِر بیضــُة الــدِّیك، والــدِّیك یبــیض بیضــة واحــدة ال ثانیــَة لهــا

والُعْقـِر . الُعقـر اسـتبراُء المـرأِة لُینظـر َأبكـٌر هـي أم ثَیِّـٌب، ولـم ُیـذكر هـذا عـن غیـره: َأنَّه قال

ــبهة أصــ ُله فــي الِبكــر، وذاك أنَّ الِبْكــر ُتْعَقــُر عنــد االفتضــاض، الــذي ُیؤخــذ علــى نكــاح الشُّ

  ).١/١٨٣" (َفُسمِّي بالَعْقِر ُعْقراً 

فقـد ذكـر المؤلِّـف . ولقد استرعت نظري إشارة عابرة، لكنَّها دالَّة ومؤثِّرة، وردت في الكتـاب

ـــئوًال عربیــــًا، هــــو األمــــین العــــام المســــاعد لجامعــــة الــــدول العربیــــة لشــــئون اإل عــــالم أنَّ مسـ

وقتذاك، حضر ومعه عدد من مرافقیه، للمشاركة فـي أعیـاد السـودان بمناسـبة عیـد الوحـدة 

ر أن تُقـام احتفـاالت ذلـك العـام فـي }م١٩٧٧عـام {مارس  ٣الذي یصادف  ، وكـان قـد تقـرَّ

ولـم یتحمَّـل ذلـك المسـئول المبیـت . جوبا، لتعزیز روح الوحدة والوئام الوطني وما إلى ذلك

لمكـان بعـد انتهـاء مراسـم االحتفـال، علـى الـرغم مـن أّن المؤلِّـف عـرض علیـه لیلة واحـدة با

بل لعـلَّ المؤلِّـف قـد لـوَّح لنـا بـأنَّ . بإلحاح شدید أن یستضیفه هو ومن معه في مقرِّ إقامته

وهـذه اإلشـارة ذكَّرتنـي . ذلك المسئول لم ُیْخِف استغرابه من وجود صاحبنا في ذلك المكان

رًا، وقـد ورد فـي بذلك المسئول العر  بـي الرفیـع جـدًا فـي الجامعـة العربیـة، الـذي سـمعُته مـؤخَّ

جـزر : "كالمه اسم دولة جزر القمر، التي انضمَّت قبـل فتـرة للجامعـة العربیـة، فكـان یقـول

ــي عرفــُت بعــد أن رأیتــه یلــوك . بضــمِّ القــاف والمــیم" الُقُمــر األمــر الــذي أحزننــي كثیــرًا؛ ألنِّ

لغریــب، أنَّــه لــم یُقــم بزیــارة إلــى تلــك الدولــة العربیــة، بــل ولعلَّــه لــم االســم علــى ذلــك النحــو ا

" جــزر الَقَمــر" یقابــل منــدوبها فــي الجامعــة العربیــة أو یتحــدَّث إلیــه، وٕاالَّ ألدرك أّن اســمها 

  .هكذا بالفتح، عربي خالص

النجــاح ولعــلَّ أهــمَّ مــا ُیســتفاد منــه، هــو ذلــك . وجملــة القــول، فــإنَّ هــذا الكتــاب مفیــد وممتــع

ــا أشــرنا إلیــه مــن  منقطــع النظیــر الــذي حقَّقــه المؤلِّــف علــى صــعید العمــل الدبلوماســي، ممَّ

وذلــك أنَّــه أظهــر بكــلِّ جــالء أنَّ حــاجز العزلــة، مهمــا بــدا ســمیكًا وصــلبًا، فإنَّــه یمكــن . قبــل

كسره واجتیازه، وخلق عالقات حقیقیـة، بـل حمیمیـة مـع اآلخـر، الـذي هـو فـي حالتنـا هـذه، 
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مــن أبنــاء الشــعب الســوداني، ســعت قــوى عالمیــة كثیــرة لعــزلهم عــن امتــدادهم الطبیعــي فئــة 

فـــي الجغرافیـــا والتـــاریخ وحتَّـــى اإلرث الحضـــاري واالجتمـــاعي، وفصـــلهم فـــي شـــكل كیـــان 

لقــد كــان ینبغــي أن ُتســتثمر تلــك العالقــات التــي صــنعها عبــد اهللا الســریع، . صـغیر معــزول

ربــي واإلســالمي الــذي یــدفع بأبنــاء الجنــوب لمزیــد مــن ویــتمخَّض عنهــا كثیــر مــن العمــل الع

  . التفاعل والتالحم واالندماج بالمجتمع الذي یعیش فیه إخوانهم في باقي أجزاء السودان

لقــد كــان عبــد اهللا الســریع، وهــو یشــغل منصــب ســفیر دولــة الكویــت فــي الســودان، یحظــى 

هـذا إلـى . لعـرب فـي الخرطـومباحترام وتقدیر كبیرین مـن قبـل الدبلوماسـیین العـرب وغیـر ا

ثـــم . عالقاتـــه الواســـعة باألوســـاط الســـودانیة مـــن مثقفـــین وٕاعالمیـــین وأكـــادیمیین وسیاســـیین

م، ومــــا أعقبهــــا مــــن النــــوازل ١٩٩٠أغســــطس  ١حلَّــــت بأمَّتنــــا العربیــــة واإلســــالمیة كارثــــة 

ثـاره حتـَّى العظیمة واألحداث الجسام التـي زلزلـت أمتنـا زلـزاًال شـدیدًا، مـا نـزال نعـاني مـن آ

  .واهللا المستعان. هذه الساعة

مهما یكن من شيء، فلـیس كتـاب السـریع هـذا عـن تلـك السـنوات التـي قضـاها فـي جنـوب 

ـــیاق والكتـــب التـــي ألَّفهـــا أشـــخاص زاروا . الســـودان، بـــاألمر الفریـــد مـــن نوعـــه فـــي هـــذا السِّ

وا فیها فترات السودان وعاشوا حقبة من الزمن على أراضیه، أو زاروا بعض مناطقه وعاش

ولعــلَّ بعضــها قــد أصــبح اآلن مرجعــًا ال غنــى عنــه فــي . تطــول أو تقصــر، كثیــرة متنوِّعــة

ونكتفي هنا باإلشارة إلى بعض تلك المصنَّفات التي هي أقرب إلـى كتـب . تاریخ هذا البلد

الــة والمستكشــفین للشــیخ محمــد بــن عمــر " رحلــة إلــى وّداي"ولعــلَّ مــن أقــدمها كتــاب . الرَّحَّ

الیـوم تقـع " وّداي"تونسي، الذي عاش متنقًِّال بین شمال إفریقیا ومصـر وبـالد السـودان، وال

داخل حدود دولة تشاد، وتتاخم حدود السودان من جهـة الغـرب، وتقطنهـا منـذ القـدم قبائـل 

أغســــطس  -١٨٧٣ینــــایر  -" رحلــــة إلــــى وّداي ودارفــــور"وكــــذلك كتــــاب . عربیــــة مشــــهورة

ــــب األلمــــاني جو ١٨٧٤ وقــــد صــــدرت رحــــالت ناختقــــال باللغــــة . ســــتاف ناختقــــالم، للطبی

األلمانیــة فــي أربعــة مجلــدات، والمجلــد الرابــع منهــا هــو الــذي اشــتمل علــى رحلتــه هــذه إلــى 

وقــد قــام بنقــل هــذا المجلــد إلــى العربیــة األســتاذ ســید علــي محمــد دیــدان، . وّداي ودارفــور

ن ذلــك أیضــًا كتــاب ومــ. م٢٠٠٥وصــدرت الطبعــة األولــى منــه فــي الخرطــوم، فــي العــام 
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وقــد قــام بترجمتــه إلــى العربیــة فــؤاد . سبنســر تریمنجهــام. لمؤلِّفــه ج" اإلســالم فــي الســودان"

: وقــد اســتهل المؤلِّــف مقدِّمتــه بــالقول. م٢٠٠١محمــد عكــود، وصــدرت هــذه الترجمــة فــي 

الغرض من هذه النظرة هو مساعدة كل الذین لهم اهتمام بالسودانیین، وكذلك لفهم داللـة "

كــان هــدفي محاولــة تزویــد القــارئ بخلفیــة یرتكــز : "ثُــّم أضــاف قــائالً ". اإلســالم فــي حیــاتهم

". علیها لفهم السـودانیین بشـكل حقیقـي وصـادق، وتمهیـد الطریـق لالتصـال المباشـر الحـي

ومـع ذلـك یقـول . وهو كتاب شامل، وقد صار مصدرًا من المصادر المهمَّة في هذا الباب

ــت كتابــة هــذا الكتــاب أثنــاء ســنوات الحــرب : "اضــعالمؤلِّــف عنــه بكــلِّ تو  : یقصــد{ لقــد تمَّ

ـــذ المهـــام اإلداریـــة التـــي كانـــت لهـــا األولویـــة، }الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ، وبینمـــا أقـــوم بتنفی

ـــرات الدراســـة  ـــل فت ـــالطبع فقـــد تـــأثَّر تألیفـــه بهـــذه األحـــوال، باإلضـــافة إلـــى صـــعوبة تحمُّ وب

ى ألن یكــون الكتــاب الــذي كتبتــه تنقصــه الدراســة والحصــول علــى المكتبــات، كــل ذلــك أدَّ 

  ). ٧ص " (المثلى التي كنت أرغب في كتابتها

والقائمـة تطـول، وال یمكننـا أن ُنحصـي فـي هـذا المقــام كـلَّ هـذه الكتـب التـي ألِّفـت فـي هــذا 

ولعلَّ آخر ما وقفُت علیه من هـذه الكتـب وأقربهـا إلـى كتـاب صـاحبنا السـریع، وٕان . الباب

اه مــن الناح ســنوات "یــة الزمنیــة بالدرجــة األولــى، كتــاب األســتاذ محمــود الزالقــي، الــذي ســمَّ

ویظهـر مـن الكتـاب أن . م٢٠٠٣وقد صـدرت الطبعـة األولـى منـه فـي عـام ". في السودان

الزالقي قد عاش في السودان مدة من الزمن تقارب في طولهـا المـدَّة التـي عاشـها الـدكتور 

م، وغادرهــا ١٩٧٦ســبتمبر مــن عــام  ٣ه دخــل الســودان فــي فقــد ذكــر أنَّــ. عبــد اهللا الســریع

غیــر أنَّ تجربــة الــرجلین مختلفــة، فقــد عــاش الســریع كمــا رأینــا حــوالي . م١٩٩٠فــي العــام 

. عشــر ســنوات فــي أرض الجنــوب، قبــل أن ینتهــي بــه المطــاف ســفیرًا لــبالده فــي الخرطــوم

ــا األســتاذ الزالَّقــي فقــد قضــى معظــم وقتــه فیمــا یظهــر فــي  وســط الخرطــوم، موظَّفــًا فــي أمَّ

كمــــا أنَّ الكتــــابین . البعثــــة التعلیمیــــة المصــــریة، فیمــــا كــــان ُیعــــرف بنــــادي ناصــــر الثقــــافي

مختلفـان، فــي المحتــوى وفــي الشـكل، وفــي طریقــة التعــاطي مـع الشــأن الســوداني، فــالزالَّقي 

ابه فـي ولكـن القـارئ البـد أن یلمـح درجـة التشـ. یخوض كثیرًا في أمور السیاسـة -مثًال  -

علـى . عنواني الكتابین، األمر الذي یدل على أنَّ الزالقي قد قرأ كتاب السـریع أو سـمع بـه
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أنَّ لعبـــد اهللا الســـریع كتابـــًا آخـــر، ألَّفـــه بعـــد رجوعـــه إلـــى أرض الكویـــت، أطلـــق علیـــه اســـم 

، ویظهــر أنَّ لهجــة المؤلِّــف قــد تغیَّــرت بعــض الشــيء فــي هــذا "كنــُت ســفیرًا فــي الســودان"

، كما تغیَّر منهجه وأسـلوبه فـي التعـاطي مـع قضـایا السیاسـة فـي السـودان خاصـًة، الكتاب

ـًة؛ نظـرًا لمـا حـاق بأمتنـا مـن أسـباب التمـّزق واالنقسـام فـي أعقـاب  وفي عالمنا العربـي عامَّ

ولـــم ُیقـــدَّر لـــي حقیقـــًة أن أطَّلـــع علـــى . تلـــك األحـــداث الجســـام التـــي ألمعنـــا إلیهـــا مـــن قبـــل

، وٕانَّمــا قــرأت عنــه وصــفًا أو تلخیصــًا قصــیرًا مــوجزًا فــي العــدد رقــم محتویــات هــذا الكتــاب

وهأنـذا  -لقـد كـدُت أقـول . م١٩٩٣من مجلة العربي، الصادر في نـوفمبر مـن عـام  ٤٢٠

قاتل اهللا السیاسة، لسُت منها ولیسـت منِّـي، وال سـیَّما تلـك التـي أجـدني مضـطّرًا :  -أقول 

ولعــلَّ مــا . إنَّـه حــق: ل، أو أن أقــول حینمــا أرى الباطــلحینمـا أرى الحــقَّ أن أقــول إنَّــه باطـ

  .خفي كان أعظم

وختامــًا، شـــكرًا لـــك یـــا عبــد اهللا الســـریع، لقـــد كنـــَت شـــجاعًا بمــا یكفـــي لتقـــول الحقیقـــة، كمـــا 

وكنــَت صــادقًا وأمینــًا ومتواضــعًا فــي كــلِّ مــا رویــت . رأیتهــا، بــال أدنــى مواربــة أو غمــوض

  .وحكیت من المواقف واألحداث
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  سینما

 !؟كیف سرقت الوثنیة روایة عظیمة :شیفرة دافنشي

  *السموأل الشفیع

نجازات البشریة في العلوم والتقنیة واالتصاالت مطلع األلفیة الثالثة، ومع كل اإلفي 

والسیطرة الظاهرة على الطبیعة ال یزال الدین، كما كان من قبل، أهم قضیة یمكن أن 

ال یعدو أن یكون واحدًا من  )شیفرة دافنشي(إن فیلم  .تشغل الناس في كل أنحاء العالم

الكثیر من األدلة التي تقدمها السینما وحدها، فقبل عامین فقط أنتج میل غیبسون، من 

ج ماله الخاص، فیلم آالم المسیح الذي أثار جدًال كبیرًا في جمیع أنحاء العالم وهیّ 

، وعاد على صاحبه ٍة مامشاعر المسیحیین وألهب حماستهم، وأغضب الیهود بدرج

   .ساسیة للفیلمملیون دوالر تساوي عشرة أضعاف التكلفة األ ٢٥٠من  كثربأ

أما األفكار التي تتعلق بالدین واإلیمان فإنه یتم تناولها بشكل مستمر في كافة القوالب 

د فیه جیم كاري الذي یجسّ  Bruce Almighty" بروس بالغ القدیر"كما رأینا في  ،الفنیة

ن الرب یستدعیه ویناقشه، شل والمتذمر دائمًا من األقدار، إلى حد أة بروس الفاشخصی

ثم یمنحه صالحیاته الكاملة لعدة أیام ِلَیَرى بروس بنفسه إن كان یستطیع إصالح حاله 

فالم، إن هذه الفكرة بالغة الجرأة لكن ما دونها تناقشه الكثیر من األ. بیده أكثر من الرب

  .المزید من هولیوود في السنوات القادمةیمكننا أن نتوقع و 

  :ةالروای

إن وصف كافة األعمال الفنیة .... هي منظمة حقیقیة) ١(سیون الدینیةجمعیة ((

  )).والمعماریة والوثائق والطقوس السریة في هذه الروایة هو وصف دقیق وحقیقي

. ة في آٍن واحدبهذه العبارات المثیرة للقلق یقدم دان براون لروایته المدهشة والمزعج

حسب النسخة العربیة من الدار (وبطول الروایة التي تقارب صفحاتها الخمسمائة صفحة 

تغمرك التفاصیل المدهشة للطقوس والعبادات ) بیروت، لبنان –العربیة للعلوم 

والمعلومات التاریخیة والمعماریة والوصفیة التي ال بد أن جمعها استغرق وقتًا طویًال من 

واستوجب شكرًا جزیًال لمؤسسات ) ته التي هي مؤرخة في الفن ورسامةوزوج(دان 
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متعددة ثقافیة وفنیة ومتاحف ومحطات إذاعیة في فرنسا وبریطانیا وأمریكا وأفراد ینتمون 

  .لمؤسسات دینیة عدیدة

إن االعتماد على الكثیر من الحقائق كأساس لروایة خیالیة هو أمر مقلق جدًا، 

أثناء القراءة، دائماً، . خالصة مفاِرقة لكل المسلمات والمعتقداتوخصوصًا إذا كانت ال

الحقائق والخالصة هي . یتبادر السؤال وفي كل جزئیة أین تنتهي الحقیقة ویبدأ الخیال

ما حدا بمؤسسات دینیة كنسیة للمطالبة بحظر الروایة في الدول التي یمكن أن تفعل 

وُشنَّت حمالت مضادة على الراوي ، )لیس في أمریكا وفرنسا على كل حال(ذلك 

الحقیقة وراء "والروایة، وتم تألیف عدة كتب في الرد على ما جاء فیها، أبرزها حتى اآلن 

أما ). ٤"(شفرة دافنشي الحقیقة والخیال فى"، و)٣"(وحل شفرة دافنشي"، )٢"(شفرة دافنشي

والردود . ل اللغاتنترنت بكالمقاالت فهي تمأل الصحف والمجالت والدوریات ومواقع اإل

  .رثوذوكس مصریین وغیرهم في المنطقةأجاءت من قساوسة 

حتى (وبیعت منها أكثر من ستین ملیون نسخة تقریبًا  ،لغة ٤٤لى إُترجمت الروایة 

سالمیة منها مصر ولبنان ، وتم حظرها في بعض الدول العربیة واإل)٢٠٠٦مارس 

  ).بطلب من الكنائس المسیحیة(واألردن وٕایران 

لكن األهم هو أن الروایة في حد ذاتها مشوقة جدًا، وٕاذا اعتبرناها مدهشة في الكم 

الهائل من التفاصیل الفنیة والتاریخیة والمعماریة والطقسیة الذي ترویها، وعلى مهل، فإن 

  . تهاهو األمر الذي حفز المالیین لقراءالتشویق الحقیقي هو أهم میزات الروایة و 

، لقد كان روائیًا جیدًا "شفرة دافنشي"م یكن روائیًا مشهورًا قبل إن دان براون نفسه ل

لكن الحرفیة العالیة التي أظهرها في هذه الروایة تؤكد على موهبته ومقدراته . فحسب

إنه راوي بارع . لكن لیس بالضرورة أن یكون في مصاف الروائیین العظام ،العالیة كراوي

ي وشفرة دافنشي ترفع من شأن هذا النوع الروائ ،)تجاوزاً (في فن الروایة البولیسیة 

خرى عاد بالمزید من المبیعات لروایات دان براون بنجاحها الكاسح، والذي من جهة أ

  ). فالم المقتبسة عنهااألوأیضًا المزید من (السابقة والمزید من التقدیر له 
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أنفسهم بتوقع  إذا كنت مثلي ممن یستمتعون بالعمل الفني باسترخاء كامل وال ُیقلقون

مسار األحداث، ولیست لدیهم رغبة في اتخاذ موقف أو البحث عن فكرة مسبقة، فإنك 

ستستمتع كثیرًا بكل المنعطفات التي تزخر بها الروایة من الفصل األول وحتى الصفحات 

وٕاذا كنت من اآلخر الذي یستمتع بتوقع األحداث فاستعد لمواجهة الكثیر من . خیرةاأل

  . لمنعطفاتالمفاجآت وا

  :عن أي شيء تحكي شفرة دافنشي

یمكنك أن تعتبر الروایة مجرد قصة بولیسیة عن عالم رموز یكشف مالبسات مقتل القیم 

كما یحكي ملخص القصة، لكن هنالك فكرتان جوهریتان تدور  ،على متحف اللوفر

  -:ة أمورن الكنیسة شوهت الدیانة المسیحیة بعدإحولهما الروایة، الفكرة األولى تقول 

  .منها تألیه المسیح ونفي الصفة البشریة عنه .١

في روما وما ومنها التأثر بالعبادات والرموز والطقوس الوثنیة التي كانت غالبة  .٢

مبراطور قسطنطین المسیحیة دینًا رسمیًا للدولة في العام حولها أیام إقرار اإل

التاریخیة  م، هذا الجزء هو الذي یحصل على أكثر الشواهد من الحقائق٣٢٥

وهذا الجزء مع قضیة زواج السید المسیح من (والمعماریة والفنیة والطقسیة 

  ). وراء حملة الكنیسة علیه مجدلیة ربما یكونان السبب الرئیسال

بل  ،ومنها أن الكنیسة هضمت دور المرأة في الدین وفي الحیاة، ثم أقصتها تماماً  .٣

 ،هبوط أو طرد آدم من الجنةإذ حملتها عبء  ،واتخذت مواقف سلبیة تجاهها

لم یكن ) حسب الروایة(وهذا  ،واعتبرتها رأس كل شر .ومعاناة البشر بعد ذلك

) Gnostic(أصیًال في المسیحیة التي تظهرها على األقل األناجیل الغنوصیة 

 .التي رفضتها الكنیسة رفضًا تامًا مثلما فعلت مع عدد آخر من األناجیل

وباألصح  ،هو المرأة صلٍة باألولى، فموضوعها أیضاً  ذاتالفكرة الجوهریة الثانیة 

نسانیة القدیم، والوثني باألخص، وجدت الروایة تقول إنه في تاریخ اإل). األنثى المقدسة(

المرأة، بسبب أنها تمنح الحیاة بالوالدة، تقدیرًا كبیرًا وصل درجة التقدیس في بعض 
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ني قدیم ومعروف وتوجد شواهد عنه في األنثى المقدسة مفهوم وث. المجتمعات القدیمة

  ).في الهند ومصر القدیمة على سبیل المثال(عدة مجتمعات قدیمة في الشرق والوسط 

إن االنتقاص من قیمة المرأة ومكانتها في المجتمع هو أمر حدث الحقًا، أي بعد 

هي الكنیسة  ألكبر في التقلیل من قیمة المرأةالمسیحیة، والجهة صاحبة الجهد ا

التي اتحدت روحها الذكوریة مع التخلف السائد في أوروبا ) المؤسسة الرسمیة للمسیحیة(

ن الكنیسة أحرقت تقول الروایة إ. المسیحیة في القرون المیالدیة األولىأوان اعتناقها 

مرأة بدعوى الهرطقة في حملة واحدة إلكمال السیطرة مت خمسین ألف اوأغرقت وأعد

  . على النساء

ن ننسى أهم موضوعات الروایة على اإلطالق، لیوناردو دافنشي الذي أ لكن ال یجب

إن دافنشي هو بحسب الكثیرین أهم فناني عصر النهضة في . تحمل الروایة اسمه

غلب سكان البسیطة بلوحته األشهر، المونالیزا، یعرفه أأوروبا، هذا الرجل الذي یعرفه 

السید المسیح وحواریه  االتي رسم فیه "خیرالعشاء األ"المسیحیون بصورة خاصة بلوحته 

خرى الكثیرة، ، ویعرفه أهل الفنون برسوماته األفي اللحظات التي سبقت القبض علیه

قصاهما وتحیط به رجل یمد یدیه إلى أ(الرجل الفیتزوفي  واسكتش" عذراء الصخور"

والغواصة  ، ویعرفه أهل العلوم بتصمیماته المتقدمة على عصرها والجریئة للطائرة)دائرة

لكنه رجل یثیر الكثیر  ،تزین لوحات دافنشي مواقع كثیرة كنسیة وفنیة وغیرها. والدبابة

كان دافنشي معروفًا . من الجدل أیضًا بسبب مقدراته الفنیة وبسبب حیاته الخاصة

 بالعبقریة والفسق والشذوذ الجنسي، ورغم ذلك تشكل اللوحات الدینیة عن السید المسیح

یمة أساسیة قهم، وتشكل غالبیتها والموجودة بمتحف اللوفر راء تراثه الفني األوالسیدة العذ

  .تتنقل بها أحجیة القصة الرئیسة

  - :اإلشكالیة 

فهي تتهم المسیحیة بأنها غارقة في وحل الوثنیة وفي . هنا نصل إلى إشكالیة الروایة

إلى ) دیر صهیون –الذین یؤازرون أخویة سیون (بحر التزییف، ویسعى أبطال الروایة 

كشف حقائق مخیفة ومخفیة من ألفي عام، لكن األخویة ال یبدو أنها تهدف إلى 
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إن المفارقة األكبر هي أن ذریة . الوصول إلى المسیحیة النقیة وٕانما إلى الوثنیة النقیة

والتي تعیش حتى اآلن في ) كما تقول الروایة(من مریم المجدلیة " علیه السالم"المسیح 

وٕانما تمارس العدید من الطقوس الوثنیة  ،سونیر ال تمارس المسیحیة النقیةشخص جاك 

أي قبل  ،مثل ییروس غاموس، وهو طقس وثني جنسي مورس آخر مرة قبل ألفي عام

المسیحیة نفسها، ولعل هذا یبین أن الجماعة ال تنتمي للمسیحیة وٕانما تنتمي في األصل 

تي تحتج على وثنیة الكنیسة هي أكثر وثنیة من إن الجماعة ال. لألدیان الوثنیة القدیمة

  .الكنیسة بكثیر

عبادات، الوثنیة هو أن دان براون استغرقته تفاصیل الطقوس وال ،الموقف الثاني

لقد تورطت . كان یرید حكایتهالى حد أنه سلبت منه الروایة التي باألخص، وأسرته إ

أنها  طف بعده معها، خصوصاً لة المسیح عنده بالوثنیة إلى حد ال یمكن أن تتعاسال

مفارقة للكنیسة المتورطة أیضًا في الوثنیة، والتي تطارد أفرادها عبر التاریخ إلى حد 

  .القتل

  :أین یقف دان براون

) حسب الروایة(بعد كل هذا الهجوم المعلوماتي التاریخي العنیف على الكنیسة ووثنیتها 

عمومًا . ا ال یجرؤ على الوقوف ضدهاال یقف دان براون ضد الكنیسة إطالقًا، أو ربم

لیس من الجید أن تحلل شخصیة الكاتب، أو موقفه، بناء على شخصیات روایة من 

لكن هذه روایة تتحدث عن الدین الذي یعتقده الرجل نفسه وتعتمد في اتهاماتها . روایاته

  .له على حقائق ومعلومات تاریخیة موثقة ، فال بد للرجل أن یقف في مكان ما

في سعیهم وراء الغریل ) صوفي وسونیر(رغم تعاطفه الواضح مع الجمعیة السریة ب

المقدس، دمًا كان أو كأسًا، فإنه یتعاطف بدرجة أكبر مع الشخصیات المسیحیة 

هو رجل یسعى إلى إعادة الكنیسة إلى المسار الصحیح " أرینغاروزا"فالقس  ،المتدینة

لك تشعر بالتقدیر الكبیر له وهو یسعى الذي ضلت عنه بتنازالتها المستمرة، ولع

وفي النهایة خرج من كل المشكالت . لتخلیص الكنیسة من عبء جمعیة دیر صهیون

التي حدثت جراء سعیه المحموم وراء الجماعة، ولم ینس أن یتبرع بأموال الفاتیكان ألسر 
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ووصل  نفسه فقد تطهر من كل الذنوب" سیالس"أما ". سیالس"من قتلهم تابعه المخلص 

قبل موته إلى درجة من الصفاء والسالم الداخلي مع ماضیه وحاضره قبل االنتقال إلى 

نفسه رجل جاد ومحترم ومتدین جدًا " بیزو فاش"النقیب . الرب في جو ذي شاعریة فائقة

إن براون لیس . ولم یخطئ بحق أحد حتى النهایة، إنه أكثر استقامة من القس نفسه

  تیبینغ أو سیالس بطبیعة الحال وال بیزو فاش، فمن هو؟ سونیر وال صوفي وال هو

هو أقرب الشخصیات إلى براون الكاتب، فهو رجل علم محترف ومحاید " النغدون"لعل 

تقریبًا، إنه یتكلم عن الوثنیة أو المسیحیة من ناحیة الحقائق والمعلومات المجردة ولكنه 

النغدون راكعًا على ركبتیه عند مرقد  رّ ومثلما خ. یظهر الكثیر من التقدیر للقدیم الوثني

لیعقد ) مجازاً (باب الكنیسة  مماأ راكعاً  المجدلیة في النهایة، یبدو أن دان براون خرّ 

  .صفقة صلح مع الكنیسة

  :الفیلم

فقد وظفت لمهمة . أكد من نجاحهحشدت كولومبیا بیكشرز للفیلم أفضل ما یمكنها لتت

فضل فیلم وسكار ألأوالمعروف والذي فاز بجائزتي خراج رون هوارد المخرج الكبیر اإل

وشاركه في جائزة أفضل فیلم المنتج  ،م٢٠٠١سنة " عقل جمیل"فضل مخرج عن فیلم وأ

في عام " ١٣بولو أ"وله مع هانكس فیلم . نتاج شفرة دافنشيإبریان غریزر الذي یشاركه 

، ١٩٨٤م وكان هو أول من منح هانكس دور البطولة في فیلم سبالش عا ١٩٩٥

وهناك أیضًا أعمال أخرى ممیزة وحائزة على جوائز أخرى من مهرجانات في مناطق 

وسكار ل الكبیر توم هانكس فاز من قبل بأمثمحجز دور البطولة لل. مختلفة حول العالم

الثانیة فقط في وكانت هذه هي المرة ) ١٩٩٤-١٩٩٣(أفضل ممثل لمرتین متتالیتین 

ن أما دور الفرنسیة صوفي فلم یك). ١٩٣٨-١٩٣٧(تریسي وسكار بعد سبنسر تاریخ األ

الجائزة الفرنسیة الموازیة (ر ، الحائزة على جائزة سیزاأحد لیؤدیه أفضل من أودري توتو

فضل ممثلة عام تنال ترشیح أن قبل أ ٢٠٠٠ممثلة واعدة في العام  فضلأل) لألوسكار

  .٢٠٠٥و  ٢٠٠٢
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وكل للمثل أرنسیة المحترم والجاد والصارم دور بیزو فاش نقیب الشرطة القضائیة الف

فضل ة ترشیحات لجائزة سیزار، وجائزة أالفرنسي الكبیر جان رینو الحائز على ثالث

  .وروبيمن مهرجان الفیلم األ ٢٠٠٠یة عام وربي في السینما العالمإنجاز أ

 هانز زیمر الذي نال ستةمهمة التألیف الموسیقي أوكلت للمؤلف الموسیقي الكبیر 

مریكیة للمؤلفین والناشرین أما جائزة الجمعیة األ. ها بواحدةوسكار وفاز منترشیحات أ

الموسیقیین فقد فاز بها للسنوات الخمس الماضیة عن أفالم ناجحة في شباك التذاكر 

  ).خیر، والساموراي األسود، وقصة قرش، وسقوط الصقر األقدم لنا من قبل المصارع(

الذي قام من قبل بكتابة سیناریو كیفا جولدسمان الفیلم الى أ مهمة كتابة سیناریو أوكلت

الذي " ٢٠٠١عقل جمیل "و" ٢٠٠٤وت أنا روب"و" ٢٠٠٥الرجل السندریال : "فالم أ

  .خرجه رون هواردأ

ن نقول ویمكننا أ. لى مع وجود هذا الفریقن التوقعات لم تكن لتكون أعإیمكننا أن نقول 

فیلم على التقدیر الكبیر الذي كان یتوقعه الجمیع، هذا هو السبب وراء عدم حصول ال

ة، فهي مشوقة جدًا وخالب ،فالروایة رفعت من سقف التوقعات إلى مستوًى عاٍل جداً 

  .صلبهم عودًا ورمت بهوكولومبیا نثرت كنانتها ورأت أ

  :في الطریق

 ،وتم التصویر باألساس في فرنسا وٕانجلترا ،٢٠٠٥یولیو  ٨بدأ تصویر الفیلم في 

وبعد عشرة أشهر تقریبًا، أي . ي مالطاوبعض المناظر ف ،سكتلنداوصورت القالع في أ

بدأ عرضه االفتتاحي في السینما في عدد كبیر من دول العالم  ٢٠٠٦مایو  ١٧في یوم 

وهي دول ال یوجد بها (مارات وقطر ان واإلمن بینها عدة دول عربیة هي البحرین وعم

في إفریقیا نیجریا وكینیا وجنوب و ) ي بلد منفتح جدًا ثقافیاً وه(وسوریا ) مسیحیون تقریباً 

واسعة  كما أن األدیان التقلیدیة فیها ،فارقة لیسوا حساسین تجاه السینمااأل(فریقیا إ

  ).سالماالنتشار ربما إلى حد التأثیر في المسیحیة واإل

، ولكنها لیست كبیرةوهي میزانیة  ،ملیون دوالر تقریباً  ١٢٥نتاج الفیلم نحو بلغت تكلفة إ

  . ضخمة
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، وهي التي صارت ترفع ن الفیلم لیس بحاجة الى أعمال كبیرة في المؤثرات الخاصةإ

أجورهم ن توم هانكس لیس من الممثلین المغالین في تكلفة األفالم بصورة رئیسة، كما أ

ن لكنه یمك. ملیون دوالر ٢٠ولى التي تبلغ نحو أجر ممثلي الفئة األ نه یتقاضىرغم أ

 Catch Me Ifي فیلم بغض النظر عن األجر، وهو عمل في فیلم أن یشارك في أ

You Can مجانًا لصداقته الخاصة لسبیلبیرغ .  

سبوع، حقق الفیم أكثر من مائة ملیون دوالر في العرض االفتتاحي، عطلة نهایة األ في

حتى  ، وبلغ دخله)ةفالم الضخموهذا رقم كبیر یضعه في مصاف األ( خمس دول فقط

  .ملیون دوالر ٢٧٠كثر من أ ٢٠٠٦یولیو  ٩

  ؟لكن ماذا عن الفیلم

فلیس كل ما یكتب  ،للروایة" معالجة سینمائیة"تسمى عملیة تحویل روایة إلى فیلم بـ

بالضرورة یمكن تحویله إلى صورة، كما أن التحدي المهم هو تحویل روایة تتكون من 

  .نجاز كبیریلم الى ساعتین وثلث وهذا إقت الفیمتد و . خمسمائة صفحة إلى فیلم معقول

مقتبسة من في البدایة ال بد أن نشیر إلى أن هنالك مشكالت تواجهها كل األفالم ال

 هل سیكون الفیلم في جودة الروایة أم ال؟ هل سیلتزم حرفیاً : روایات، وتبرز األسئلة

؟ هل ...فاصیل؟ هل وهلایة وال یلتزم بالتبالروایة أم سیكون اقتباسًا عامًا یأخذ روح الرو 

فالم، أم سیكون سبب هو سر النجاح، كما حصل في بعض األسیكون االلتزام بالروایة 

  الفشل، كما حصل في بعض األفالم؟ 

لكن األمر المخیف فعًال أن الجمهور یعرف  ،هذه أسئلة تقلق كاتب السیناریو والمخرج

وهكذا فإن . به أثناء القراءة وال بد أنه رسم في مخیلته الصور الخاصة ،القصة سلفاً 

لكنها تتضمن بدرجة كبیرة محاكمة أو  ة،مشاهدة الفیلم هي لیست عملیة استمتاع مجرد

علیه یبدو تقدیر نقاد وزوار موقع . مقارنة بین الكتاب والصور التي رسمها القارئ والفیلم

imdb  هدلیًال على جودة الفیلم أكثر منه انتقاصًا ل) ١٠من  ٦.٥(للفیلم .  

ال شيء مختلف في الفیلم عن الروایة، بالتأكید ال تفاصیل إضافیة وٕانما اختصارات 

قدم بدرجة " روبرت النغدون"توم هانكس في دور . المعالجة/اقتضتها ضرورة التحویل
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وبرغم تحفظ . كبیرة األداء الذي تتوقعه منه، إال إذا توقعت شیئًا خاصًا فوق العادة

وتوتو كبطلین، فال یجب أن ننسى أن هذه هي المرة  البعض على انسجام هانكس

أودري توتو، . األولى التي یتقاسما فیها بطولة فیلم، وقد نجحا في الحقیقة بانسجام مقدر

أداء ممیزًا خصوصًا أن الفیلم أمریكي ومع  تأشهر الممثالت الفرنسیات الشابات، قدم

نجح . زیة باللكنة البریطانیةینجل، وفوق ذلك كان علیها أن تتحدث اإلطاقم أمریكي

یت في تنفیذ نجلیزي الشاب بول بیتاني بشكل ممیز في أداء دور سیالس المستماإل

المعروف أكثر بتجسیده (یان ماكیلین أما اإلنجلیزي اآلخر واألشهر أ. أوامر معلمه

فقد ) وسكارلأل ، والذي نال عنه ترشیحاً ٢٠٠١شخصیة غاندالف في فیلم سید الخواتم 

هانز زیمر قدم أداء رفیعًا . حیویة غیر عادیة في دور الي تیبینغ المؤرخ المهووس بثّ 

التصویر والمشاهد أنجزت بشكل فائق وممیز . في التألیف الموسیقي یوازي الروایة نفسها

  .صار معه الفیلم یسر الناظرین

  :خاتمة

والمتعة الفنیة لیس بسبب التشویق  ،والفیلم جدیر بالمشاهدة ،الكتاب جدیر بالقراءة

نسان على التفكیر والنظر فیما یعلم أیضًا ألنهما، بشكل ما، یحثان اإلنما إ فحسب، و 

ویألف من األشیاء مهما كانت درجة الیقین والمعرفة أو الثقة ومهما كانت درجة 

الروایة تقول لنا وبجرأة كبیرة أن ما نعلمه من أشیاء بدرجة الیقین ربما یكون . قدسیتها

إن إعادة النظر والتفكیر ال تعني بالضرورة بطالن ما . ح تاریخیًا على األقلغیر صحی

قال مسیحیون متدینون أنهم . تعلم أو تعتقد، لكنها ربما تختبر اعتقادك وتثبته في النهایة

فالفیلم في النهایة لیس عمل تبشیري  ،شاهدوا الفیلم ولم یهتز إیمانهم أو اعتقادهم

عمومًا لیست كل األمور في حقیقتها . متعة الذهنیة باألساسوٕانما عمل فني لل ،مضاد

  .تبدو علیه في الظاهر مامثل

  - :هوامش 

  .كاتب سیناریو وناقد سینمائي* 

  .و ترجمتها الصحیحة هي جمعیة دیر صهیون Sion Prioryباإلنجلیزیة ) ١(
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2. The Truth Behind the Da Vinci Code: A 
Challenging Response to the Bestselling Novel by 
Richard Abanes 
3. De-Coding Da Vinci: The Facts Behind the Fiction 
of The Da Vinci Code, by Amy Welborn 
4. The Da Vinci Code: Fact or Fiction (Mass Market 
Paperback) 
by Hank Hanegraaff, Paul L. Maier  

 - :مالحق 

) لغاز متعلقة بهاوأحاجي وأ(الكاتب وروایاته األخرى  المعلومات عنللمزید من . ١

   http://www.danbrown.comیمكنكم زیارة موقع الكاتب الشخصي 

خرى مالئكة وشیاطین بیكشرز تحویل روایة دان براون األة كولومبیا كر تعتزم ش. ٢

Angels and Demons ) ویلعب الدور إلى فیلم سینمائي )٢٠٠٠نشرت عام ،

روبرت النغدون بطل روایة شیفرة دافنشي، وهي بالمناسبة قد حصلت على  فیه الرئیس

 .روایة قادمة یظهر فیها روبرت النغدون ةحقوق أی

، وهو أمر شائع طلقت قبل الفیلموأ Da Vinci Codeنتاج لعبة كومبیوتر باسم تم إ. ٣

  . لتشویقفالم التي تحمل طابع امع األ

ویعني التشدید على وجود رعایة أو رقابة الوالدین مع  PG-13تم تصنیفه ضمن فئة . ٤

  .طفال دون الثالثة عشرةاأل

و أي شخص یعمل في مجال على معلومات عن أي فیلم سینمائي أللحصول . ٥

  . imdb.comwww.نترنت هو السینما فإن المرجع األهم على اإل

  


