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  خطوات على طریق اإلصالح

  اإلسالمیة للحركة جدیدة ةاستراتیجی نحو

  *القادر عبد التجاني. د

  

  اآلن نحن أین

ــاً  واإلداریــون األعمــال رجــال یتســاءل  األفضــل مــن یكــون حــاالت هنــاك ألیســت :أحیان

 "الصـحیحة البدایـة" ألیسـت ؟إصـالحه محاولة من بدالً  المتهالك المصنع "إغالق" فیها

 فــي یجــوزان ســؤاالن اعوجــاج؟ علــى قــائم هــو مــا إصــالح محاولــة مــن لوأفضــ أســهل

 السیاســیة التنظیمــات مجــال فــي یجــوزان كمــا والصــناعیة، التجاریــة المؤسســات مجــال

 لهـــا نلتكـــوّ  التاریخیـــة أحزابهـــا مـــن "تنشـــق" التـــي السیاســـیة فالمجموعـــات. واالجتماعیـــة

ــاً   إغــالق" أن تــرى التــي الرادیكالیــة النزعــة ذات الثــائرة للنفســیة مثــال هــي جدیــدة أحزاب

 قـدي سـع وهـذا. والتـرمیم الترقیـع مـن خیـر الصفر درجة من والبدایة "المتهالك المصنع

 وجـود فـي نشـك كما نجاحه، تكرر إمكانیة في نشك أننا إال الحاالت، بعض في ینجح

 كنــــف فـــي ترعـــرع لمــــن یتعـــذر إذ والسیاســـیة، االجتماعیـــة الحیــــاة فـــي "صـــفریة" حالـــة

 تخـرج كمـا "سـالماً " منـه یخـرج أن ثقافتـه، وتشـرب نظمه، على دوتعوّ  ،"القدیم صنعالم"

 اســم یغیــر أن بــالطبع یســتطیع قــد. مغــایراً  جدیــداً  مصــنعاً  لیؤســس العجــین مــن الشــعرة

 یســـتجلب وأن والمشـــتریات، التســویق إدارة علـــى القـــائمین بــبعض یطـــیح وأن المصــنع،

 ذاتهـا، ولـإلدارة المصنع، لملكیة األساسیة "الرؤیة" ولكن العامة، للعالقات جدیدة إدارة

 المؤسســـــات إشـــــكاالت أني یعنـــــ ممـــــا. كانـــــت كمـــــا ســـــتظل والمســـــتهلكین، وللعـــــاملین

 الخــروج أو القــدیم إســقاط لمجــرد تنحــل خالصــة، هیكلیــة إشــكاالت لیســت والتنظیمــات

 إلــى ودوســیق أیضــاً  ســینتقل "القــدیم المــرض" أن إذ منــه، بــدالً  جدیــد يءشــ وٕانشــاء منــه

 لــم مــا جــدوى ذا یكــون لــن بدیلــة تنظیمــات أو جدیــدة، مؤسســات فإنشــاء. ذاتهــا النتیجــة

 تنبثــق يالتــ "الذاتیــة" العوامــل تحــدد الســابقة، للممارســات صــادقة نقدیــة عملیــات تســبقه

 الداخلیـــة الموضـــوعیة، العوامـــل تحـــدد كمـــا الســـلوك، أنمـــاط بهـــا وتتعـــزز الـــرؤى، منهـــا

 مثــــل مثلهــــا النقدیــــة، والعملیــــة. والفشــــل االنهیــــار إلــــىي ؤدوتــــ أدت يالتــــ والخارجیــــة،
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 ٢

 علیــه، تجــرى ولمــن یجریهــا لمــن التكلفــة وباهظــة مؤلمــة تكــون قــد الجراحیــة، العملیــات

 السـیطرة أو استئصـاله یمكـن الخلـل /المـرض أن النهائیـة المحصلة في تبین قد ولكنها

 وٕاجــــراء األورام إزالــــة بعــــد األساســــیة وظائفــــهي یــــؤد أن یســــتطیع المصــــنع وأن علیــــه،

 البقـــــاء مقومـــــات كـــــل بالفعـــــل فقـــــد قـــــد المصـــــنع أن تبـــــین قـــــد أو الالزمـــــة، الترمیمـــــات

 المصــــنع تكلفــــة تتجــــاوز والتعویضــــات والتجهیــــزات المعالجــــات تكلفــــة وأن والمنافســــة،

ـــلي فـــ. الجدیـــد ـــة هـــذه مث ـــاً  الخـــروج یكـــون الحال  المصـــنع هیكـــل مـــن فقـــط لـــیس ،واجب

. المبــین الخســران إلــى قــادت التــي ورؤیتــه وثقافتــه ونظمــه هأســالیب مــن ولكــن وفضــائه،

 نفـإ السـلوك، تغییـر فـي ورغبـة الـتعلم، على قدرة معها توفرت وٕاذا الرؤیة، تغیرت فإذا

 منظمــة /مصــنع إلــى التحــول تــم ســواء ســتبدأ، والعطــاء اإلنتــاج دورات مــن جدیــدة دورة

نـا المنشـورة فـي مقاالتبعـض  فـي نقـول أن حاولنـا ما مما قریب وهذا. یتم لم أو جدیدة،

 اإلســالمیین واجهــت التــي )األزمــة بــل( المشــكلة نإ نقــول أن حاولنــا ؛الصــحف الســیارة

 فـــي مفاصـــلة بینهمـــا وقعـــت التـــي" المفاصـــلة" وأن بعـــد، مكانهـــا تبـــرح لـــم الســـودان فـــي

 یتمســـك وهـــو خـــرج ،خـــرج مـــن أن إذ والممارســـة؛ الـــرؤى فـــي ولیســـت واإلطـــار الشـــكل

 يبقـ مـن أمـا ؛شـیئاً  یـتعلم فلـم أخطائـه، ومعرفـة نفسـه نقـد متجنبـاً  عنـه، عویـداف بماضیه

 أخطــاءه، يویـوار  ،"إنجازاتــه" عـن یـدافع یكــن، لـم شــیئاً  كـأن المشـوار یواصــل طفـق فقـد

 التاریخیـة البـدایات عـن )تلـك مقاالتنـا فـي( الحدیث أطلنا فقد ولذلك. یتعلم أن ویرفض

ــــــة توالممارســــــا التصــــــورات بعــــــض وعــــــن زمــــــة،لأل ــــــي الخاطئ  األمنیــــــة المجــــــاالت ف

 فــي فقــط لــیس للتغییــر، قویــة حاجــة هنــاك إن للقــول فانتهینــا والسیاســیة، واالقتصــادیة

 تتبعـه جدیـدة، رؤیـة تركیـب أو ،والسـلوك الرؤى في ولكن، البعض فهم قد كما الهیاكل

 المجتمــع صــورة هــي ومــا اآلن؟ نحــن وأیــن نحــن؟ مــن :مثــل كثیــرة أســئلة حولــه وتثــور

  هناك؟ إلى نصل وكیف نرید؟ يالذ

 إلـى یعـرف أن یسـتطیع ال اآلن هـو أیـن یعرف ال من ألن! مهم سؤال اآلن؟ نحن أین

  .یسیر أین

 والزمــان؛ المكــان عــن ســؤال هــو وٕانمــا فقــط، المكــان عــن ســؤال لــیس ؟"اآلن نحــن أیــن"

 وعلــى ،يالمحلــ مجتمعنــا مســتوى علــى الراهنــة، التاریخیــة المرحلــة طبیعــة هــي مــا أي

 األفریقــــي محیطنــــا إن العـــالمي؟ المســــتوى وعلـــى والعربــــي، اإلفریقـــي محیطنــــا مســـتوى



 ٣

. والتنمیـة البنـاء إلى والتحول االستعمار من التحرر محیط هو قریب لعهد كان العربي

. السیاسـي خطابنـا فـي المهیمنـة المفـردات هـي والتنمیـة والوحدة الحریة مفردات وكانت

. للنهضـة ضـخمة مشـاریع یقـودون التحرر حركات يف المثقفین نرى قطر كل في وكنا

 علـى القـادة أولئـك اسـتیالء مـن واحـد عقـد بعـد مـداها بلغت تلك النهضة مشاریع ولكن

 حـول الصـراع لیس الصراع، في الوطنیة الطاقات كل استفرغت حیث القطریة، الدولة

 أو عنــوة لیــهع االســتیالء تــم الــذي )الدولــة جهــاز( حــول الصــراع ولكــن ،والتنمیــة البنــاء

 معاصــرة، عربیــة أو أفریقیــة تحــرر حركــة مــن ومــا. الغربــي االســتعمار قــوى مــن وراثــة

 وسـوریا الناصـر عبـد مصـر إلـى كنیاتـا جومـو وكینیـا نكرومـا وغانـا بـیال بن جزائر من

 الطریـق یمهـد الـذيي قصائاإلي وتوقراطاأل النظام إلى انتهت إال صدام، وعراق األسد

ـــى بنـــا عائـــدة معـــًا، إلیهمـــا أو االقتصـــادي التخلـــف وأ األهلیـــة الحـــرب إلـــى  التـــدخل إل

 المتشـائمین بعـض جعـل مبلغـاً  السـوء مـن األمـر بلغ وقد. صوره من صورة في الغربي

 الملكیـــة الـــنظم عـــودة یتمنـــون بعضـــهم وجعـــل، االســـتعمار عـــودة إلـــى صـــراحة یـــدعون

 المرحلــة مالمــح أهــم نإ إذن یقــال أن فــیمكن. والعربیــة اإلفریقیــة الثــورات لعهــد الســابقة

  :والعربي اإلفریقي محیطنا مستوى على الراهنة التاریخیة

 عـن التعبیـر عـن التـام وعجزهـا والحـزب، الدولة مستوى على الرسمیة النظم تفسخ -١

 والمجتمـــع الدولـــة بـــین الفجـــوة اتســـاع إلـــى أدى ممـــا طاقتـــه، تفجیـــر أو الجمهـــور إرادة

  .مفزعة بصورة

 )األمریكـي أي( العـالمي األمن مفهوم وبروز المشترك العربي مناأل مفهوم انهیار -٢

 ســتخباراتیةاال لألجهـزة كبیـرة بصـورة تابعـة ملحقیــات العربیـة األمنیـة الـنظم تكـون حیـث

  .الغربیة

 إلـى والرعاة المزارعین وتحول والعربي اإلفریقي الریف في اإلنتاجیة القواعد انهیار -٣

ــــة بالمــــدن یحــــیط ،المجتمــــع حاجــــة عــــن فــــائض بشــــرى كــــم  الســــوار إحاطــــة البرجوازی

  .وشیكة اجتماعیة بثورة ینذر مما بالمعصم،

 المجتمـع، فـي القیـادة مراكـز إلـى )وعشـائرَ  قبائـلَ ( الحداثـة قبـل مـا تنظیمـات بروز -٤

  . المدمرة األهلیة للحروب خمائر تشكل ضیقة عرقیة رؤى من ذلك یحمله ما مع



 ٤

 القـــومیین الثـــوار خیبـــة بعـــد معقـــودة، اآلمـــال نـــتكا فقـــد يســـالماإل الصـــعید علـــى أمـــا

 مـن منعتقـة جدیـدة قیادیـة أطـر تتـوفر حیـث ي،سـالماإل البعـث حركـة على والیساریین،

 الغربیــــة والتقنیــــة المســــتنیر الــــدیني االلتــــزام بــــین تجمــــع والقطریــــة، العرقیــــة العصــــبیات

 يســـالماإل معبـــالمجت لتـــدفع تحصـــى، ال التـــي الفاشـــلة التجـــارب مـــن وتـــتعلم الحدیثـــة،

 صـرنا ذلـك من بدالً  ناولك. اآلخرون به یقتدي نموذجاً  وتقدم النهضة، اتجاه في خطوة

 والعـدوان الظلـم ضـد المشـروع جهـاده حـّول قد یةسالماإل الحركات هذه من بعضاً  نرى

 فــي اآلخــر، بنــاه مــا فریــق كــل فیهــا ویــدمر أخــاه، األخ فیهــا یقتــل داخلیــة حــروب إلــى

 الحالــــة فـــي نــــرى كمـــا( عقــــل وال شـــرع یقرهـــا ال التــــي البشـــعة تالمــــذابحا مـــن سلســـلة

 االنقالبـــات لعبـــة فـــي تـــورط فقـــد اآلخـــر بعضـــها أمـــا ،)والعراقیـــة واألفغانیـــة الجزائریـــة

 الســلطة علــى االســتیالء وصــار ،)الســودان فــي عنــدنا هــو كمــا( المضــادة واالنقالبــات

 صــنف انخــرط ثــم. الــدم هســبیل فــي ویســفك بــالقیم أجلــه مــن یضــحى بذاتــه قائمــاً  هــدفاً 

 لـم مناوشـات الكبـرى، الدولیـة القـوى ضـد طائشة مناوشات في الحركات هذه من ثالث

. القتـال فـي سـالماإل ألخـالق قـراءة أو لمسـتقبل تخطـیط أو لمصـلحة تقدیر فیها یحسن

 غایاتهـــا، یعرفـــون ال معـــارك إلـــى مكـــان كـــل فـــي المســـلمون جـــرّ  أن ذلـــك علـــى فترتـــب

 تحـت الكـل، وصـار معـاً  والغـرب الشـرق فـي العـالمي االستكبار قوى ضدهم واستثیرت

 ســاحات فضــیقت ومؤسســاته، بآلیاتــه المســلمین علــى یجلــب اإلرهــاب، محاربــة شــعار

 اآلخــر مــع الحــوار منافــذ وأغلقــت ضــیقها، علــى المســتنیر الســلمي يســالماإل النشــاط

 لإلمبریالیـة هضـةالمنا والسـالم الحریة قوى مع االتصال سبل وانقطعت وعورتها، على

 الحركــــات هــــذه فــــإن القــــول، وجملــــة المســــلمین، مــــن قریبــــاً  حلیفــــاً  تمثــــل كانــــت والتــــي

 فكریـاً  /ثقافیـاً  مشـروعاً  تكمـل أو ،جامعـاً  وطنیـاً  مشـروعاً  تنجـز أن تستطع لم یةسالماإل

 الحلـم علـى حتـى تبقـي أو متینـًا، وعلمیـاً  أخالقیـاً  إعـداداً  القادمة األجیال تعد أو راشدًا،

 یةسـالماإل الحركـة فـي الراهنـة األوضـاع إلـى القول وصلنا فإذا. ناصعاً  نقیاً  يسالماإل

 المتنــاحرین یینســالماإل الفصــیلین أن هــو ســنرى مــا أول إن نــرى؟ فمــاذا الســودان فــي

 قــد بینهمــا العالقــة أن ســنالحظ يأ المتبــادل، التــدمیر اتجــاه ذاتــه، االتجــاه فــي یســیران

 األول المربـع إلـى عـدائي، غیـر ثانویـاً  تناقضـهما كـان حیـث الرابع، المربع من تحولت

 اآلخـر، الفصـیل تصـفیة إلـى فصـیل كـل فیـه یسـعى ،رئیسـاً  عـدائیاً  تناقضاً  صار حیث
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 إلـــى هـــذا یؤشـــر فهـــل. يللتراضـــ صـــیغة ةأیـــ بـــروز إمكانیـــة فـــي مســـتمر تضـــاؤل مـــع

 ینتقـل یظـل ثـم فیـه، المتورطـة األطـراف بـین ویتفـاقم الـراهن الصراع یتعمق أن احتمال

 ویقصـیه اآلخـر، علـى یطغـى أن النـزاع أطراف أحد یتمكن حتى آخر، إلى صعید من

 أثنـــاء( الفـــریقین مـــن كـــل یفقـــد أن المحتمـــل مـــن أن أم ؟السیاســـیة الســـاحة مـــن تمامـــاً 

 الــذي الوقــت فـي السیاســیة، األمــور مجریـات علــى الســیطرة )المتبـادل التــدمیر عملیـات

 فتحتـل مجملـه في يسالماإل للتیار مناهضة جدیدة وسیاسیة اجتماعیة قوى فیه تتبلور

 مســــتواها فــــي الراهنــــة التاریخیــــة المرحلــــة طبیعــــة عــــن أخیــــر ســــؤال یبقــــى ثــــم مكانــــه؟

 مـــثالً  هـــي هـــل آنفـــًا، إلیهـــا المشـــار المســـتویات مـــع وتفاعالتهـــا وانعكاســـاتها العـــالمي،

 المعلومـات ثـورة تبلـغ یـثح اإلمبریالي، /الرأسمالي االختراق مراحل من متطورة مرحلة

 هــي أم النهــائي؟ انتصــاره اللیبرالــي /يالرأســمال النظــام یحقــق وحیــث مــداها، واالتصــال

 تراجـــــــع مرحلـــــــة هـــــــي أم واالشـــــــتراكیة؟ اللیبرالیـــــــة بـــــــین "والتخلـــــــیط" المزاوجـــــــة مرحلـــــــة

 وتكوینـات والقبائـل العشـائر وتقـدم كانـت مـا أیاً  الكلیة والفلسفات الكبرى األیدیولوجیات

 أیــدینا بــین مــن نشــهد فــنحن األســئلة، هــذه علــى اإلجابــة تكــون كیفمــا الحداثــة؟ قبــل امــ

ــــا ومــــن ــــرة، تحــــوالت حولن ــــرى كبی ــــرى ،تهــــوي دوالً  فن ــــع تمــــزق مجتمعــــات ون  مــــن وتخل

 حكـــــام، إلـــــى یتحولـــــون ومعارضـــــین أصـــــدقاء، إلـــــى یتحولـــــون أعـــــداء ونـــــرى جـــــذورها،

 ال الكبیـــرة التحـــوالت هـــذه لمثـــ تفســـیر أن وبـــدیهي. متســـولین إلـــى یتحولـــون ومنتجـــین

 موصـــولة نافــذة مكینــة رؤیـــة إلــى ءالمــر  یحتـــاج وٕانمــا وحــده، البصـــر خــالل مــن یتــأتى

 الكــم هــذا فــي نســتطیع فلــن العمیقــة الرؤیــة تلــك لنــا تتــوفر لــم ومــا ،"المباركــة بالشــجرة"

 نحـدد أن نسـتطیع ولن حولنا، من العالم نرى أو أنفسنا، نعرف أن الضباب من الهائل

 المتصــــارعة االجتماعیــــة القــــوى فــــي نمیــــز أن نســــتطیع ولــــن خریطتــــه، فــــي "اقعنــــامو "

 ومیــادین ســتراتیجياال العــدو معرفــة معــه یتعــذر ممــا والثانویــة، األساســیة المتناقضــات

 خـرائط نصـمم أن لنـا یتیسـر فقـد "النمـوذج /الرؤیـة" لـدینا تـوفرت إذا أمـا. معـه المعارك

 القـــوى علـــى نتعـــرف وأن للتنمیـــة، وصـــغرى ىكبـــر  خططـــاً  نضـــع وأن والدولـــة، للحركـــة

 اجتماعیــة قاعــدة فنجعلهــا ومصــالحها طموحاتهــا عــن النمــوذج یعبــر التــي االجتماعیــة

 فـي یةسـالماإل الحركـة بنـاء بإعـادة القـول أمـا. الـوطني البنـاء عملیـة في معها نتناصر

ـــن فســـوف "النمـــوذج /الرؤیـــة" غیبـــة  أو ت،والســـیارا الشـــركات اســـتعادة آثـــاره تتجـــاوز ل



 ٦

 عصــــبیة فــــي اآلن یجــــرى كمــــا( والخصــــوم المــــوالین وفــــرز العضــــویة، قــــوائم مراجعــــة

 فــي وسیضــعه بعیــدًا، نظریــاً  شــطحاً  هــذا قولنــا فــي الــبعض یــرى فقــد وبــالطبع. )عمیــاء

 أشـرنا مجموعـات لها وتروج تتزعمها قدیمة، شنشنة يوه ،"الفارغ النظري الكالم" خانة

 تــرى ال التــي الفوریــة النزعــة ذوات مــن وهــي ،"لیــك عوأقطــ لــي أمســك" بعبــارة ســابقا لهــا

 تجســــید بــــالطبع وهــــي بأعجلهــــا، إال األمــــور مــــن تهــــتم وال ظواهرهــــا، إال األشــــیاء مــــن

 غیــره وفــي الســودان فــي والسیاســیة االجتماعیــة حیاتنــا علــى تهــیمن التــي العــوام لذهنیــة

 قیـادي وجـود لمجموعاتا لهذه صار قد أنه یقلق وما. واإلفریقیة یةسالماإل البلدان من

 "المشـــیخة" نمـــوذج قبـــل مـــن دعمـــت التـــي يفهـــ یة،ســـالماإل الحركـــة داخـــل فـــي متقـــدم

 رؤیـة أو الـرأي، فـي مـذهباً  تكـون أن لوحـدها تسـتطیع ال الحـال بطبیعة ألنها ورسخته،

 تكـون خطواتـه فـأول اإلصـالح فـي أمـل هنـاك كـان فإذا. المجتمع أو الدولة أو للحركة

 اتجـــاه فـــي تســـیر التـــي األفكـــار لتقبـــل مجـــال ینفـــتح حتـــى الذهنیـــة، هـــذه مثـــل بمواجهـــة

 وٕاعـادة المتنـاثرة یةسـالماإل القـوى ولـم جـذب وفـى إصـالحیة، یةإسـالم رؤیة بناء إعادة

 فـرز فـي أحـد یحتسـب لـم حیـث مـن نجحـت قـد األزمـة فسـتكون ذلـك وقـع فـإذا تفعیلها،

 تفــــرز ریختــــاال مســــار لــــىع األزمــــات أن إذ المصــــلحین، المثقفــــین مــــن جدیــــدة نوعیــــة

 وســید يوغرامشــ المهــدي أحمــد ومحمــد خلــدون وابــن الغزالــي إلــى ســقراط منــذ مثقفیهــا،

 الفكریـــة األهلیـــة ذوو یینســـالماإل مـــن جـــدد مثقفـــون بـــرز فـــإذا. كـــسإ ملومـــالكو  قطـــب

 التنظیمیـــة، والعصـــبیة الفكریـــة التبعیـــة مـــن یتحـــرروا أن اســـتطاعوا وممـــن واألخالقیـــة،

 فــذلك جدیــدة إصــالحیة رؤیــة صــیاغة مــن وتمكنــوا الــرهن، النــزاع فــي یتوغلــوا لــم ممــن

 وتتكتـل قیـادات، فیـه وسـتتولد سـیولد، ثالثـاً  یاً إسـالم تیـاراً  أن )أخرى أمور ضمن( یعني

  .الرشید يسالماإل العمل دورات من جدیدة دورة لتبدأ جدیدة، اجتماعیة قوى حوله

 أو المتنـاحرین، الفصیلین بین الباردة الحرب نهایة ننتظر أن من بكثیر أفضل هذا إن

 الحصــى یبقــى كمــا مكانهــا فــي تبقــى المشــاكل كانــت لــو إذ لحالهــا، المشــاكل نتــرك أن

 إلــى ســتتحول فإنهــا لحالهـا تتــرك حینمــا المشـاكل ولكــن ،ســطراً  عنهـا كتبنــا لمــا والرمـل،

 غالـب وال الجـذور، تقتلـع عاتیـة عواصـف إلـى السـاكنة الرمـال معها وتحول ،"مخاطر"

 .اهللا إال

 نحن؟ من )٢(
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 ســبل بهــم تفرقــت الــذین - القــدامى وأصــدقائي إخــواني مــن یلقــاني ممــن كثیــر یســألني

 بـین وتطاول نشب الذي الصراع من موقفي أین بذلك یقصدون أنت؟ وأین - السیاسة

 ،األحیـان أكثـر فـي اإلجابـة عـن سـكتوأ أحیانـاً  أجیـب فكنت ؟السودان في یینسالماإل

 تنفـك ال اإلنسـانیة الـنفس أن مـع( فرصة القتناص تطلعاً  أو حظ فوات من تخوفاً  لیس

 بحــثأ أزل ولــم كنــت ألنــي ولكــن )الغزالــي اإلمــام یقــول كمــا - الخاصــة حظوظهــا عــن

 بعـــد مـــن یمكـــن ال إذ بهـــا، اهللا ألقـــى نـــةبیّ  حجـــة وعـــن علیهـــا، أقـــف صـــلبة رضأ عـــن

 ینبغـي ولكـن القدیمـة، )خیامـه( عن فقط بالبحث اإلنسان یكتفي أن المزلزلة العواصف

 أو عطـب، أصـابها فلربما التربة، إلى تشدها كانت التي )األوتاد( یفحص أن ذلك قبل

 ومهــدت تصـدعت التـي هـي تكــون فقـد نفسـها، )التربـة( یفحــص أن علیـه یتوجـب لربمـا

 أن المــرء یحتــاج والتربــة واألوتــاد الخیــام فحــص وقبــل نــهأ علــى. العاصــفة إلــى الطریــق

 السیاســـیة العواصـــف ومـــا والخـــراب، العطـــب مصـــدر هـــو یكـــون فقـــد نفســـه، فـــي ینظـــر

  .األفراد نفوس في دفین لداء سطحیة مظاهر إال التنظیمیة والخالفات

ــا أیــن( عنــد یقــف أن ینبغــي ال إذن فالســؤال ــاً  علیــه ســأجیب مــا وهــو )؟أن  ولكــن ،الحق

 إلـى رجـوع دون لیـهع اإلجابـة تحسـن ال مـا وهـذا )؟أنا من( إلى ذلك یتجاوز أن ینبغي

 عطتنـيوأ، فیهـا نشـأت التـي األولـى الخلیـة توجـد فهنـاك االجتمـاعي، التاریخ من يءش

 بـــین مـــن أساســـیة عناصـــر صـــارت التـــي المعطیـــات وهـــي ؛ودینـــاً  ولغـــة وشـــكالً  اســـماً 

 حیـث ومـن أفریقـي، - سـوداني واللون الشكل حیث من نافأ. لهویتي ةالمكون العناصر

 الصــوفي االنتمــاء حیــث مــن األســرة وتشــدني مســلم، لعقیــدةا حیــث ومــن عربــي، اللغــة

 بالفلسـفة المهنـة وتصلني یة،سالماإل بالحركة السیاسة وتصلني التیجانیة، الطریقة إلى

  .وهلمجرا السیاسي والفكر

 كــل تمثــل ال أیضــاً  فهــي واألهمیــة القــیم متســاویة لیســت أنهــا فــوق العناصــر هــذه ولكــن

 حــــذفأ الرشــــد مقامــــات مــــن مقامــــاً  بلغــــت كلمــــا كنــــت إذ لهــــویتي، المكونــــة العناصــــر

 لوبـدّ  اعتقـاده رغّیـ إنسان من فكم العناصر، هذه من بعضاً  عليوأ خفضوأ ،وأضیف

 بالموروثـات إنسـاناً  یصـیر ال اإلنسان أن یؤكد مما وطریقته، عرقه عن عرضوأ اسمه

 مـن هـو سـانفاإلن ،واإلرادة الـوعي طریـق عـن إنسـاناً  یصـیر ولكنه وحدها، االجتماعیة

 التقـدیري، هرمـه قمـة إلـى فیرفعهـا لجـوهره، المكونـة "القلـب" العناصر یمیز أن یستطیع
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 بالـذات الـوعي هـذا وبمثـل نـهوإ  منازلهـا، فـي فیضـعها الثانویة األخرى العناصر ویدرك

 ونقــدها، الــذات فحــص علــى قــادراً  اإلنســان یصــیر لآلخــرین بالنســبة وبمكانهــا وبقیمتهــا

ــــى وقــــادراً  ــــه فحــــص عل ــــ انتماءات ــــى - األهــــم هــــو وهــــذا - وقــــادراً  ،ةالموروث  خــــرق عل

 علـى یسـاعد حـوار عبـر وتجاوزهـا )Stereotypes( اآلخـرین عـن النمطیـة التصورات

 یرســمها التــي والصــور لنفســه یرســمها التــي الصــورة خــالل مــن جدیــدة انتمــاءات إنشــاء

  . حوله من لآلخرین

 هــي العرقــي والنســب الجغرافــي المكــان زتتجــاو  التــي - الجدیــدة االنتمــاءات هــذه فمثــل

 النـاس مـن النفـر صـناعة هـي وتلـك ،السـلمي االجتماعي للتطور أرحب أفقاً  تفتح التي

 الصــنف هــذا إلــى نتمــيأ إننــي فســأقول أنــا مــن ســئلت وٕاذا ،"مثقفــون" عــنهم یقــال الــذین

 نقـدي دببعـ یحـتفظ ذلـك مع ولكنه ،ةالموروث انتماءاته حدهمأ یقطع ال الذین الناس من

 اآلخــــرین موروثــــات فــــي النظــــر مــــن تمكنــــه وبشــــجاعة ونقــــدها، مراجعتهــــا مــــن یمكنــــه

 النـــاس بـــین المشـــترك الخیـــر عـــن یبحـــث مفتـــوح بقلـــب اإلنســـاني الفضـــاء فـــي والتحـــرك

 ورسـم هویتـه تحدیـد إلعـادة یسـعى النـاس نِمـ نَمـ ولكن. المصادر على الموزع والحق

 التـــي المعـــدة واألدوار المجتمـــع، لـــه یصـــنعها التـــي الجـــاهزة الصـــور ورفـــض صـــورته،

  الوظیفة؟ بها تطوقه أو السیاسیون فیها یحشره

ــــي ــــذي الفشــــل أن ألظــــن إن ــــي السیاســــیة التنظیمــــات أصــــاب ال ــــا ف  بینهــــا ومــــن( بالدن

 مـن یوجـد وال الناحیـة، هـذه فـي المثقفـین نحـن عجزنـا إلى یرجع )یةسالماإل التنظیمات

 یةســــالماإل الحركــــة شــــهدتها التــــي األخیــــرة األزمــــة كشــــفته مــــا أوضــــح أن اآلن یمــــاري

 بـــاألدوار وقبـــولهم هویـــاتهم تحدیـــد عـــن - قلـــتهم علـــى - مثقفیهـــا عجـــز هـــي الســـودانیة

 ألســباب ذلــك یرجــع قــد. األمــن ورجــال والتجــار السیاســیون لهــم یرســمها التــي الجــاهزة

 یســتطیع فــال ،واإلعــالن ةالســمع عــن الكافــة القرویــة الســودانیة والتنشــئة بالنشــأة تتعلــق

 الحیـاة تتطلبهـا التـي والتـرویج التسـویق عملیـات في یدخل أن البیئة تلك في بتأدّ  حدأ

  . واالقتصاد السیاسة بؤر تحدثه الذي المركزي للطرد یرجع قد وأ ،ةالمعاصر  المدنیة

 ،التنظـــیم خلـــف أو الوظیفـــة خلـــف يســـالماإل المثقـــف اختفـــى فقـــد األمـــر كـــان وكیفمـــا

 التنظــیم لــه صــنعها التــي الصــورة خــالل مــن إال یرونــه ال روافصــا ،النــاس عــن فــانقطع

 یرسـموا ولـم ،أنفسـهم بتعریـف یونسـالماإل المثقفـون یقـم لـم ولما. السیاسیون لها وألبسه
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 موجــودین غیــر صــاروا فقــد الــوطني، يســالماإل العمــل جــدران علــى ویثبتونهــا صــورهم

 متــرجم یوجــد كمــا إال لدولــةا بیروقراطیــة فــي موجــودین وغیــر التنظــیم، بیروقراطیــة فــي

  .الزیارة مراسیم بانتهاء عنه ویستغنى األجانب، حضرة في للخدمة ىیستدع الملك

 المثقفــین یریــدون ال - وغیــرهم یونســالماإل ذلــك فــي ســواء وتجــاره الحــزب فبیروقراطیــة

 یعرفــــون وال صــــناعتها فــــي یشــــاركوا لــــم مشــــاریع تحقیــــق فــــي تســــتخدم فنیــــة أدوات إال

 یغیــب كــأن التغییــب، مصــیره فســیكون استعصــمأو  حــدهمأ استعصــى إذا اأمــ غایاتهــا،

  .صورة له ترى وال صوت له یسمع فال ذاته، الوطن عن أو الدولة وعن الحزب عن

 یجعـل فغیـابهم هـؤالء، )تهجیـر أو إفقـار أو( تغییـب مـن المسـتفید هـو مـن تدرك ولعلك

 فیهــا یســتطیع التــي ىالمثلــ الحالــة وهــي الــذاكرة، غیــاب مــن حالــة فــي الحــزب /التنظــیم

 یتقلبـوا أن الكـذوب والتـاجر الفـارغ، والبیروقراطـي األمنـي، والكـادر المحترف، السیاسي

 الجماعـة نأل حـد، یحـدها ال انتهازیـة فـي حـرج، أو مواربـة دون والمواقـف األفكـار بین

 ولـــدت كمـــن وتكـــون ،الـــذاكرة عنهـــا ســـتغیب ومثقفوهـــا، مفكروهـــا یغیـــب التـــي السیاســـیة

  .شیخ - أب على اتكأت إذا إال أقدامها تثبت ال بارحة،ال

 للمثقفــــین صــــریح وبظهــــور المــــألوف، هــــذا علــــى بــــالخروج تكــــون اإلصــــالح بدایــــة إن

 تعریـــف إعــادة مـــن یتمكنــوا حتـــى يســالماإل الـــوطني العمــل ســـاحات علــى المصــلحین

 یكــون لــن للــذات تعریــف بــدون نــهأ إذ عــنهم، القدیمــة الصــور وٕازاحــة ،بأنفســهم أنفســهم

 حـق مـن نـهأ كما للحركة، المفضي للوعي بدایة هو بالذات والشعور بها، شعور هناك

 إذا أمــا یریــد، الــذي المجتمــع صــورة رســم وفــي صــورته رســم فــي حــراً  یكــون أن المثقــف

 حقــه فقـد فقــد اآلخـرون لــه رسـمها صـورة فــي یـدخل أن اختــار أو الحـق، ذلــك مـن حـرم

  .الحیاة في

 صـورة هي وما خاللها؟ من یعرفوا أن یودون التي الصورة هي وما المثقفون؟ هم فمن

  یریدون؟ الذي المجتمع

ـــالمثقفین نقصـــد ـــذین أولئـــك المفكـــرین /ب  المعرفـــة بتحصـــیل خاصـــاً  اهتمامـــاً  یهتمـــون ال

 تجـاربهم تتجـاوز بمصـادر لالتصـال ذلـك سـبیل في ویجتهدون عنها، والتعبیر وٕانتاجها

 حـدهمأ صـار فـإذا. یشـغلونها التـي المهـن عـن رالنظـ بقطـع وذلـك المباشرة، الشخصیة

 ،أصـیالً  مفكـراً  مثقفـاً  یعـد لـم نـهأ یعني ال فذلك مصنع في مهندساً  أو مكتب في موظفاً 
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 أو بالمهنــــة ولــــیس ،بــــه یضــــطلع الــــذي االجتمــــاعي المعرفــــي بالــــدور عــــرفیُ  فــــالمثقف

  .معاشه على طریقه عن یتحصل الذي المحدود النشاط

 یتجـاوز حینمـا كـذلك یصـیر ولكـن العلمیة، ألقابه لتعاظم مفكراً  قفاً مث اإلنسان یكون وال

 ونقـدها األفكـار تولیـد مرحلـة ویـدخل المعلومـات فـي والتكـاثر بالشهادات التستر مرحلة

ــــیس فــــالمثقف. عنهــــا والتعبیــــر وتنمیتهــــا وصــــیاغتها  ویشــــاهد یالحــــظ مــــن فقــــط هــــو ل

 یصــــنع أن یحــــاول مــــن ثقــــفالم ولكــــن حولــــه، مــــن االجتماعیــــة والتفــــاعالت األزمــــات

 هـذه فـك أي وقراءتهـا، الظـواهر تعقـل خاللهـا مـن یحـاول المفـاهیم من نسقاً  أو مفهوماً 

 ،الذهنیـة اإلنشـاءات أطـر إلـى ورفعهـا ،التـاریخي - االجتمـاعي تجسـدها عـن الظواهر

 بـذلك فیصیر ومعارف، خبرات من غیره ولدى لدیه تراكم بما وصلها من بذلك لیتمكن

 طرائـق إلـى اإلشـارة مـن فیـتمكن ومآالتهـا، تفاعالتهـا وتوقـع خصائصها فهم على قدرأ

  .وٕاصالحاً  عالجاً  األزمة من الخروج یتضمن تحكماً  - فیها التحكم

 ةترســـــان هنـــــاك هـــــل والتركیبیـــــة؟ التحلیلیـــــة مفاهیمـــــه المثقـــــف یســـــتمد أیـــــن مـــــن ولكـــــن

 یتوجـــب نـــهإ أم مفـــاهیم؟ مـــن یحتاجـــه مـــا منهـــا یســـتورد أن للمثقـــف یمكـــن بســـتمولوجیةأ

 مفهــوم لتولیــد یأبــه مــن الســودانیین المثقفــین مــن قلــیالً  إن ؟اســتیالداً  یســتولدها أن علیــه

 علــى أكثــرهم یعتمــد وٕانمــا الســوداني، االجتمــاعي الواقــع یصــف أن خاللــه مــن یــتمكن

 البضـــائع كاســـتجالبه ،بعیـــد آخـــر واقـــع مـــن أنتجـــت التـــي الجـــاهزة المفـــاهیم اســـتجالب

 مـن تمكنـه مسـتقلة ومعرفیـة فكریة خصوبة للمثقف تتأتى لم فإذا. والتحف والصناعات

ــ ذهنیــة صــور وٕانشــاء الواقــع تجریــد  ســائر مثــل مســتهلكاً  یكــون أن یعــدو فلــن لــه ةبدیل

 أزمـة علـى ینطـوي - وحده السیاسي ولیس - ذاته المثقف أن یعني وهذا المستهلكین،

 عـن ثـم من وعاجزاً  النظري للوضوح فاقداً  یكون حیث الفكري خطابه في تظهر عمیقة

 علـى ذلـك كـل وسـینعكس. منهـا موقـف اتخـاذ أو حوله من لألحداث الصحیحة القراءة

  . واالجتماعیة السیاسیة ممارساته سائر

ـــالمثقف. یكفـــي ال وحـــده األفكـــار بعـــالم االتصـــال أن علـــى  األفكـــار بعـــالم یتصـــل ال ف

 الـداخل مـن الـنفس فـي عمـالً  - بالعمـل الفكرة یصل أن في یجتهد وٕانما ،فیها لینحبس

 عمــالً  .بــالفكرة إللزامهــا الــنفس سیاســة فــي عمــالً  - الخــارج مــن المجتمــع فــي وعمــالً  -

 ولكنـه التـوتر مـن قـدراً  تـورث حالـة وتلـك. العلیـا المثـل نحـو لدفعـه المجتمـع سیاسة في
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 خلوتــــه فــــي الصــــوفي شــــأن ذلــــك فــــي شــــأنه یعیشــــه، أن للمثقــــف بــــد ال )مبــــدع تــــوتر(

  .وجلوته

 إذ. خــــارجي /ومجتمعــــي بــــاطني، /نفســــي :إطــــاران لــــه الثقــــافي الفعــــل أن یعنــــي وهــــذا

 أیضـــاً  یقـــوم أن تولیـــدها أو الفكـــرة باقتنـــاص قیامـــه بعـــد المفكـــر المثقـــف علـــى یتوجـــب

 ةباطنیـ محـاورة فـي لتـدخل المعرفـي السـطح الفكـرة تتجـاوز أن یعنـي وذلك ،باستبطانها

 محــاورة ولكنهــا اآلخــرون، یســمعها وال یراهــا ال للمثقــف النفســیة المعطیــات مــع ةصــامت

 وال قلبـه، شـغاف أفكـاره تالمـس ال الـذي فـالمثقف وفاعلیته، المثقف حیاة علیها تتوقف

 إال واالجتمـاعي المعرفـي السـطح یتجاوز لن هامشي مثقف وجدانه، أعماق إلى تصل

 مجــــالال هــــو البــــاطني /اإلطــــار وهــــذا المــــائي، الســــطح الخاویــــة القصــــبة تتجــــاوز كمــــا

 المثقــــف فیصــــیر بالتصــــوف، والفلســــفة بــــالروح، المعرفــــة فیــــه تتصــــل الــــذي )الیمــــین(

ــاً   علــى الشــهادة مقــام إلــى یرفعــه نفســه لزمــام تملــك مــن لــه یتســنى بمــا صــوفیاً  روحانی

 أو وولـــده نفســـه علـــى یشـــهد وال ،منفـــرداً  والعـــیش لمفارقتهمـــا واالســـتعداد والولـــد الـــنفس

 وهــي ذلــك، علــى وصــابر وتذوقــه الحــق عــرف شــخص إال لمفارقتهمــا اســتعداداً  یبــدي

 التجربـة وهـي اعتقاده، كان مهما اً حق مثقف كل یعرفها التي المستمرة الروحیة التجربة

 الـذي هـو والـروح الفكـر بـین االتصال فهذا القرآني، التزكیة مفهوم یتضمنها التي ذاتها

 مــــن مشـــروع ألي منهـــا بــــد ال التـــي العملیـــة والمصــــداقیة األخالقیـــة المشـــروعیة یـــوفر

  .والتنمیة اإلصالح مشاریع

 ن؟نح ومن )٣(

 أن أخــرى ناحیــة مــن علیــه ســنوجب نــافإ ،أفكــاره اســتبطان المثقــف علــى أوجبنــا وكمــا

 الـذي )الیسـار( الموقـع هـو فـذلك حولـه، مـن االجتماعي بالواقع یصلها أي ،یستظهرها

 علــــى یترتــــب إذ یاســــي،بالس والمثقــــف بالســــلطة، والفكــــر بــــالقوة، المعرفــــة فیــــه تتصــــل

 مســـتمرة بصــورة یســـعى أن علیــه ولكـــن نفســه، دهـــالیز فــي ینحـــبس أال الــذاكر المثقــف

 العرقیــة الحــدود مناهضــاً  اآلخــرین، مــع االلتحــام لــىإ و  الموضــوع، الواقــع مــع لالشــتباك

 أولئـك مـع لیكـون والخیر الحق من المشترك القدر عن باحثاً  ،واألیدیولوجیة والجغرافیة

 دینامیكیــة فتــوفر ،بهــا المحیطــة البیئــة فــي تتفشــى إصــالح طلیعــة لصــالحینا اآلخــرین

  .السیاسي االجتماعي للتغییر



 ١٢

 المعرفـة تتحـول الـذین "الخفـاف" المثقفـون فمـنهم ،ةكثیـر  فئـات إلـى المثقفـون ینقسم وهنا

 معاشــــهم علــــى خاللهــــا مــــن یتحصــــلون ورقیـــة وشــــهادات لفظیــــة صــــناعة إلــــى عنـــدهم

 "النــــــافرون" المثقفــــــون ومــــــنهم ،اإلعالمـــــي البریــــــق فــــــي حظـــــاً  ابهــــــ وینــــــالون الـــــدنیوي،

 واالســتقالل والحریـة ةالكرامـ عـن بحثـاً  السیاسـي المسـتنقع مـن حـدهمأ یفـر المهـاجرون،

 الحیــاة، وضــنك الغربــة أودیــة فــي بــه ینتهــي قــد ولكنــه - مشــروع بحــث وهــو - المــادي

ـــون" ونالمثقفـــ ومـــنهم ؛أنجـــز مادیـــاً  اســـتقالالً  وال أبقـــى وطنـــاً  فـــال  حـــدهمأ یوظـــف "الفنی

 عـن اإلداري النشـاط فیهـا ینفصـل خدمـة السیاسي، لخدمة الفنیة وخبرته العلمي تدریبه

 عضـویاً  اتصـاالً  الدولـة بجهـاز یتصـل الفنـي فـالمثقف القصـوى، وأهدافه البعیدة غایاته

 بمـا سیاسـة لكـل نیتلـوّ  نـهإ بل. الكلیة الرؤى أو الجزئیة السیاسات بتغییر عنه ینفك ال

 المثقفــون هــم لیســوا هــؤالء والتمكــین، التنفیــذ وســائل مــن تحتاجــه مــا لهــا ویقــدم ،یناســبها

 قـد فهـؤالء. عنهـا التعبیـر أو جدیـدة )رؤیـة( صـیاغة ونسـألهم نقصـدهم الذین الحقیقیون

ـــى الـــوطني االجتمـــاعي االلتـــزام أفـــق مـــن تراجعـــوا ـــذاتي، اإلطـــار إل  ولیةئالمســـ ومـــن ال

 إلـــى الفكـــري االســـتقالل ومـــن والفئویـــة، المهنیـــة الخصوصـــیات إلـــى العامـــة األخالقیـــة

 محاضـــنهم إلـــى المثقفـــون )یتراجـــع( وعنـــدما ،واقتصـــادیاً  سیاســـیاً  ةالمتنفـــذ القـــوى تبعیـــة

 الفكریـــــة اإلمامـــــة مواقـــــع تخلـــــو الذاتیـــــة ومصـــــالحهم المهنیـــــة وخصوصـــــیاتهم العرقیـــــة

  .االجتماعي باالنهیار یذاناً إ ذلك ویكون ،والسیاسیة

 القـــــوى عـــــن مســـــتقلة قـــــوة یمثـــــل المثقـــــف أن هـــــذا مـــــن یفهـــــم أن ینبغـــــي ال نـــــهأ علـــــى

 أن ینبغـي ال المثقـف أن هـو القـول فحـوى ولكن. علیها متعالیة أو األخرى االجتماعیة

 التـــي االجتماعیـــة الشـــرائح ألحـــد تبعیتـــه مـــن وال السیاســـیة، المؤسســـة مـــن قوتـــه یســـتمد

 مــن قوتــه یســتمد أن ینبغــي وٕانمــا زات،االمتیــا خاللهــا مــن وتــوزع المؤسســة بتلــك تمســك

ـــه ومـــن ،األخالقـــي موقفـــه ومـــن الفكـــري، واســـتقالله قدرتـــه ـــة، فاعلیت ـــالفهم االجتماعی  ف

 إلــى یرجــع ال المثقفــین أنــواع بــین والفــرق الذاتیــة، قوتــه منــابع هــي والفاعلیــة والمواقــف

 مـن بنصیب خذآ وهو إال مثقف من فما ،واألفكار الظواهر تحلیل في العجز أو القدرة

 دائــرة إلــى أو ،األخالقیــة الصــدقیة دائــرة إلــى یرجــع الفــرق ولكــن - كثــر أو قــلّ  - ذلــك

 اللــــذان همــــا - والفاعلیــــة الصــــدقیة - األخیــــرتین هــــاتین إن ثــــم. االجتماعیــــة الفاعلیــــة



 ١٣

 ولكــن االجتماعیـة، ىالقـو  لسـائر وتنظـیم وتكتیــل تـألیف عنصـر لیكـون المثقـف یـؤهالن

  :منها بأمور، إال األهلیة ههذ للمثقفین تكتمل لن

 إذ ،األخـرى بالمجموعـات العضـویة االرتباطـات فیفكوا ،المستقلة بذواتهم یحسوا أن /١

 وقبیلتـه القریبـة عشـیرته وبـین بینـه نقـدي ببعـد یحتفظ لم إن حقاً  مثقفاً  المثقف یكون لن

 البعـــد اهـــذ بـــدون ألنـــه ذلـــك التاریخیـــة، السیاســـیة وقیاداتـــه المغلـــق، وتنظیمـــه المحیطـــة

 ،التراثـي واإلحیاء اإلصالح عملیات في یسهم أن المثقف مقدور في یكون فلن النقدي

 فــــي النظــــر لشــــجاعة فاقــــداً  عندئــــذ ســــیكون ألنــــه والتحــــدیث، التجدیــــد عملیــــات فــــي أو

 بمـا واالعتـراف وفحصـها، نقـدها عن وسیعجز ،األیدیولوجیة وقناعاته الثقافیة معطیاته

 الثقافیــة المعطیــات فــي النظــر لشــجاعة فاقــداً  ســیكون كمــا وقصــور، ضــعف مــن فیهــا

 كـل بـذلك فیفـوت والجمـال، والخیـر الحـق مـن فیهـا المشـترك بالقـدر واإلقـرار "لآلخرین"

  .السلمي اإلنساني والتعایش للحوار مفتوحة طرأ إلیجاد فرصة

 ال أنهــم بــالمثقفین ضــرأا فلقــد بیــنهم، والحــوار للتواصــل حقیقیــة قنــوات ینشــئوا أن - ٢

 األفكــار معرفــة ولكــن ،واأللقــاب األســماء معرفــة قصــدأ ال - الــبعض بعضــهم یعرفــون

ـــــوطني المشـــــكل أن یكتشـــــفوا فقـــــد بیـــــنهم حقیقـــــي فكـــــري اتصـــــال تـــــم فـــــإذا والـــــرؤى،  ال

 فریــق كــل ینحــبس نبــأ یحــل أن یمكــن ال جمیعــاً  یهمهــم الــذي )والسیاســي االجتمــاعي(

ــــة أشــــكالها بكافــــة دیقالصــــنا مــــن الخــــروج إن الخــــاص، )صــــندوقه( فــــي مــــنهم  العرقی

  .الشاملة والنهضة اإلصالح نحو الطریق بدایة هي واألیدیولوجیة

 یتملمـل ظـل الـذي العـریض الجمهـور مـع للتواصـل حقیقیة جدیدة قنوات ینشئوا أن -٣

 یكفـي فـال الفارغـة، االنتهازیـة الجدیـدة وقیاداتـه ،الفاشلة العاجزة التاریخیة قیاداته تحت

 مســـــتنقع إلـــــى المجتمـــــع قطاعـــــات تنحـــــدر بینمـــــا ،المثقفـــــین مـــــع ثقفـــــونالم یتنـــــاجى أن

 األسـلحة وتجـار االنتهـازیین السیاسـیین إال ناصـحاً  وال هادیاً  تجد فال ،العرقیة الحروب

  .والدمار

 مقـدورنا فـي فسـیكون واألخالقیـة الفكریـة األهلیـة إلـى المفضـیة األمور هذه توفرت فإذا

 مـن النـاس علـى یطـل فقیهـاً  فـرداً  تعنـي ال )نحـن(ـفـ ،)نحـن؟ من( سؤال على نجیب أن

ـــل نأل بفتـــوى، آلخـــر حـــین ـــوم هـــو كمـــا تعـــالج ال األمـــور هـــذه مث ـــوى معل  متعجلـــة بفت

 جماعــة إلــى تحتــاج وٕانمــا منعــزل، مفكــر بــه یقــول فطیــر بــرأي أو واحــد، فقیــه یصــدرها
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 یعملـون ،میـةالتنظی والعصـبیة الفكریة التبعیة من التحرر فیهم یتوفر ممن المثقفین من

 الراهنــة األوضــاع مراجعــة جــلأ مــن إصــالحي مشــروع إطــار فــي وصــبر صــمت فــي

 أن یمكــن الســودان، فــي اإلســالمي للمســتقبل جدیــدة رؤیــة وتركیــب یةســالماإل للحركــة

  .والتنفیذ لالتصال وأطر محدودة وسیاسات ،المدى طویلة خطط منها تنبثق

 مـــن یظـــن كمـــا - الـــدین رجـــال نمـــ طبقـــة تعنـــي ال اإلصـــالحیة الجماعـــة هـــذه إن ثـــم

 أو رواتـــب عــن البــاحثین العلیـــا الشــهادات أصــحاب مــن فئـــة هــي وال -ي الــرأ یخالفنــا

 تخصــص بحكــم حــدهمأ رســخ الــذین المســلمین المثقفــین مــن مجموعــة ولكنهــا مناصــب،

 مجــاالت أو والحیــاة، المعرفــة مجــاالت مــن مجــال فــي مهنــي تــدریب أو خبــرةأو  دقیــق

 الـدین بقـیم التـزام ذلـك مـع لدیـه وتـوفر ،المعرفـي اإلنتاج على قدرة له وصارت الفنون،

 ومـواقعهم الجغرافیة مواطنهم عن النظر بقطع فهؤالء الوطن، وتطویر تنمیة في ورغبة

 بدیلــة، یةإســالم رؤیــة بنــاء علــى قــادرة علمیــة فــرق لتشــكیل یتــداعوا أن یمكــن الوظیفیــة

 الســـائدة، والمـــزاعم ةالهشـــ المســـلمات وتعریـــة تفكیـــك علـــى - األهـــم هـــو وهـــذا - قـــادرة

 القیـــادة فــي وخیــارات ،الخطــط فـــي وخیــارات الــرؤى، فــي خیـــارات لطــرح األفــق فینفــتح

 الحركــــات تفعیــــل إلــــى طبیعیــــة بصــــورة يیــــؤد قــــد ممــــا الشــــورى، عملیــــة حولهــــا تــــدور

 إرادتــه ویحقــق ولیاتهئبمســ لیــنهض ي،ســالماإل المــدني المجتمــع تفعیــل لــىوإ  یةســالماإل

 التــاریخ فــي نعــرف وال هــذا،. یریــد التــي والعالقــات والمؤسســات التنظیمــات لخــال مــن

 العملیـــات هـــذه بمثـــل یقومـــون الـــذین المثقفـــین مـــن نفـــر یتقدمـــه أن دون تطـــور مجتمعـــاً 

  .العمیقة الحفریة

 الخطـو تسارع أن أو القائمة، التنظیمات تزاحم أن الحال في لها یراد ال الجماعة وهذه

 الســدود تزیــل بــأن ،النهــر إلــى الحركــة تعیــد أن لهــا یــراد مــا بقــدر الســلطة، مواقــع نحــو

 الـدین، بعقیـدة إیمـان بینـه یؤلـف رشـید يوطنـ يإسالم تیار فیتبلور ،الضارة واألعشاب

 فقــد الجدیــدة، اإلصــالحیة الرؤیــة تلــك ونضــجت تكاملــت فــإذا العلمــي، بــالمنهج والتــزام

 وهــذا الــراهن، النــزاع أطــراف مــن اتوفئــ ،ةالصــامت األغلبیــة مــن قطاعــاً  إلیهــا تجتــذب

 ثالثــة عامــة مســاحة والــدم الفــرث بــین مــن تنــداح أن )كثیــرة أخــرى أمــور ضــمن( یعنــي

  .العطاء على وأقدر بالمخاطر أبصر تكون جدیدة قیادات فیها تتولد أن یمكن
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ـــه نقـــول ومـــا ـــا ب ـــدعاً  لـــیس هن ـــدول ففـــي ،ب ـــة ال ـــي الحدیثـــة الغربی ـــا تقـــدمت الت  فـــي علین

 مـن "نحـن" نوجـد ثـم، األفكـار لتولیـد خاصـة "مصـانع" توجـد واإلدارة خطـیطالت مجاالت

 بــدورنا نشــرع لـم ومــا. والنظریـات األفكــار تلـك فیهــا تجــرب حیـة حقــوالً  لنشـكل ذلــك بعـد

 أسـاس علـى ولكـن فقـط، والتقلیـد المحاكـاة سـبیل علـى لـیس مماثلة، بعملیات القیام في

 وصـناعة الواقـع تغییـر فـي تسـهم وبأنها ،كاراألف بأهمیة عمیق وٕایمان ذاتیة قناعة من

 فیهـا وتبذل ،المالیة الموارد فیها تصب التي األخرى المشاریع من كثیراً  نفإ المستقبل،

 بصـورة معرضین وسنكون البعید، المدى على الجدوى عدیمة ستكون ،الحربیة الجهود

 /اآلخـــر" نوســـیكو  اآلخـــرین، نظریـــات فیـــه تجـــرب "خالیـــاً  فضـــاءً " نصـــبح ألن مســـتمرة

ـــق :السیاســـیة حیاتنـــا فـــي حاســـماً  عـــامالً  "الخـــارج  الســـاكنات، ویحـــرك المبـــادرات، یطل

  .تاریخنا ویصنع

  :یةسالماإل للحركة جدیدة ةاستراتیجی نحو

 وجــدار ســقف أصــابت التصــدعات مــن أنــواع عــن الســتار نــزیح أن ســبق مــافی حاولنــا

 ویتعجلهـا جاهـایتر  يالتـ الحاإلصـ عملیـة أن نوضـح أن حاولنـا كمـا ي،سالماإل المنـزل

ـــدأ ال ونكثیـــر ال ـــالنظر تبـــدأ وٕانمـــا الطـــالء، وٕاعـــادة الشـــقوق بتـــرمیم يتنتهـــ وال تب ـــى ب  إل

. البنـاء علیهـا یقـوم التـي القواعـد سـالمة مـن للتأكـد وذلـك السـطح، تحت ما إلى أسفل،

 خـرجت ثم الخفاء في تدبر التي السریة العملیات یشبه ال اإلصالح أن نؤكد أن وحاولنا

 والعیــون ســاطعة، والشــمس تجــرى مفتوحــة، جماعیــة عملیــة هــو وٕانمــا مكتملــة، للنــاس

 القواعـــد ونـــرى إزاحتهـــا، مـــن فنـــتمكن ،المرضوضـــة واألخشـــاب الـــرمیم فنــــرى مبصـــرة،

ــــاً  علیهــــا لنقــــیم ســــالمتها ونختبــــر ــــد الفــــتن، ودرء الصــــدع، رأب إن .جدیــــداً  بنیان  وتوحی

 ولكـن السـابقة، الفتـرة فـي ذلـك مـن يءشـ قـقتح وقـد فیهـا، شـك ال ضـرورات الجماعة،

 متحفــزة، تــزال مــا األخیــرة األحــداث لفتهــا التــي الشخصــیات أن إذ ،بعــد تنتــه لــم المهمــة

 بمزیـد يالجعلـ /الحنبلـي التـراث یمّدها فیها، متحكمة والتحدي الصراع نفسیة زالت وما

 أخـرى، مـرة عودسـت وغذتـه النـزاع أثـارت التـي المشـكالت أن كمـا. والعنـاد التصلب من

 التنظیمیـــة والبنیـــات ذلـــك كـــل تنقطـــع، ال الواقـــع وتحـــدیات تقـــف، ال الحیـــاة حركـــة ألن

 فیهــا یطغـى ظــروف وهـذه فاعلــة، تصـبح لــم البدیلـة والتنظیمــات قائمـة، تعــد لـم القدیمـة

 مــن كلهــا القضــیة یحــول قــد ممــا المصــالح، وأصــحاب الطــامعون فیهــا ویتكــاثر الهــوى،
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ـــ فـــي االخـــتالف ســـاحة  تســـود حیـــث والتكفیـــر، والتخـــوین االتهامـــات ســـاحة إلـــى رأيال

  .العمیاء والعصبیة الردیئة، والتصریحات السیئة، الظنون

 يســالماإل العمــل مــن عامــاً  أربعــین أن یعنــي فــذلك ،یســتمر أن هــذا لمثــل ســمحنا وٕاذا

 وسـیحكم للضـیاع، معرضـة سـتكون األنفـس فیـه وأفنیـت العـرق فیـه ُبذل الذي المضني

 فــي األول الجیــل بــدأ كمــا الصــفر مــن تبــدأ بــأن القادمــة یةســالماإل الحركــة یــالأج علــى

  .اتیاألربعین

 آثرنـا كنـا وقـد ،الكتابـة وٕالـى الكـالم إلـى دفعنـا الـذي هـو ونحـوه هذا مثل من تخوفنا إن

ـــم الصـــمت ولكـــن والصـــمت، الصـــبر ـــاً  یعـــد ل  ونســـمع الهـــدم عوامـــل نـــرى ونحـــن ممكن

 نأو  باهظـة، ستكون يسالماإل البناء إعادة تكلفة أن مونعل هذا نقول. الخراب أصوات

 ال ولكنـــه جمیعـــًا، لنـــا موجعـــة ســـتكون وتقـــویم ونقـــدٍ  ومراجعـــة فحـــص مـــن یصـــحبها مـــا

 تغـــادر أن یةســـالماإل للحركـــة أریـــد إذا المـــر الحـــق عـــن الموجـــع الحـــدیث مـــن منـــاص

  .الجدید القرن مطلع في سیرها تواصل وأن ،هذه األحزان محطة

 قبــل الیــوم یونســالماإل المثقفــون یســارع أن هــي االتجــاه هــذا فــي األولــى طــوةالخ لّ ولعــ

 ترتكــز جدیــدة، ةاســتراتیجی وتطــویر إنشــاء وفــي القدیمــة، تهماســتراتیجی مراجعــة فــي غــدٍ 

 القریـب المسـتقبل فـي یةسـالماإل الحركـة علیـه تكـون أن ینبغـي لمـا واضـحة رؤیـة على

 بهــا، المحیطـة البیئـة فــي یحـدث ومـا اخلهــاد یحـدث مـا االعتبــار فـي واضـعین والبعیـد،

 العامــة والمشــاعر العــام الــرأي مجــاالت فــي وكمیــة كیفیــة تغیــرات مــن تلــك یعتــري ومــا

 هینـة أمـور لیسـت وهـذه. وعالقـات أحكـام مـن علیهـا یترتـب وما المتصارعة والمصالح

 فـقین )يمـال أقـول وال( كبیـر وأخالقـي ذهنـي جهـد إلـى تحتـاج أمـور يهـ وٕانمـا بسیطة،

 وفـي والقـوة، الضـعف نقـاط علـى التعـرف وفـي السـابقة، العقـود في وقع ما مراجعة في

 إعـادة وفـي دقیقـة، علمیة بصورة السوداني المجتمع على طرأ الذي التغیر قراءة إعادة

 الـــذي ســـالماإل مصـــادر قـــراءة إعـــادة وفـــي حولنـــا، مـــن والـــدولي اإلقلیمـــي الواقـــع قـــراءة

 یجــب مــا وٕاســقاط الجــاهزة، التراثیـة الفكریــة األنســاق فكیــكت مـن تمكننــا قــراءة لــه، نـدعو

 فــي علیــه رتكــازاال یمكــن معاصــر يإســالم فكــري نســق تركیــب وٕاعــادة منهــا، إســقاطه

 الرؤیـــة، تطـــویر بعـــد مـــن یقومـــون، ثـــم ي،ســـالماإل للعمـــل ةاســـتراتیجی وتطـــویر إنشـــاء

 هامشــها، لــىع أو الحركــة داخــل فــي هــم ممــن اآلخــرین إلــى وٕایصــالها عنهــا بــالتعبیر
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ـــاعهم ـــم بهـــا، یلتزمـــون وجعلهـــم بهـــا وٕاقن ـــى یضـــاف ث ـــر قـــدر هـــذا إل  التخطـــیط مـــن كبی

 وتــروج نفســك، بهــا تحــدث وأن للمســتقبل رؤیــة لــدیك تكــون أن یكفــي فــال ،ســتراتیجياال

 توصـلك التـي اإلجرائیـة بالكیفیـة عالمـاً  كـذلك تكـون أن ینبغـي ولكـن جماعتك، بین لها

  .بجدواه ومقتنعاً  ستراتیجياال التخطیط بماهیة عالماً  أي، ةستراتیجیاال تلك تحقیق إلى

 وكیـف یة،سـالماإل للحركـة جدیـدة ةاستراتیجی رؤیة رتطوّ  أو نتكوّ  كیف :اآلن والسؤال

 المنـــاخ هـــذا فـــي یمكـــن التـــي الجهـــة هـــي ومـــا الرؤیـــة، تلـــك لتحقیـــق یخطـــط أن یمكـــن

 مـــن نقـــول أن األولــین، نالســـؤالی عـــن إجابــة یمكـــن، المشـــروع؟ هــذا تتبنـــى أن الملتــاث

 مــــن النــــوع هـــذا مثــــل فــــي نخـــراطاال یــــود لمــــن المفیـــد مــــن إنــــه والتأمـــل الدراســــة موقـــع

ــــات" ــــى ینظــــر أن "ستكشــــافیةاال الحفری ــــى النظــــر یكــــون كمــــا یةســــالماإل الحركــــة إل  إل

 وأســواق إنتاجهــا، مــن مســتفید وجمهــور ونــواتج، مــوارد لهــا تكــون التــي العمــل منظمــات

 لدیــــه فســــتتوفر العناصــــر هــــذه مثــــل یحصــــر أن اســــتطاع فــــإذا .الهــــ بالمنافســــین تعــــج

 المكونـات هـذه یحلـل أن ذلك بعد من علیه یتوجب ولكن ة،ستراتیجیاال الرؤیة مكونات

 طبیعـــة هـــي مـــا مـــثالً  فیـــدرك وعالقاتهـــا، طبائعهـــا علـــى لنتعـــرف دقیقـــة علمیـــة بصـــورة

 أو أفكـار،( منتجاتهـا بیعـةط هـي ومـا ،)ومـادة بشراً ( یةسالماإل للحركة المتاحة الموارد

 هــي ومــا المســتفید؟ وجمهورهــا زبائنهــا طبیعــة هــي ومــا ،)الــخ …خــدمات أو قیــادات،

 طبیعــة هــي ومــا لهــا، المنافســون هــم ومــن الجغرافــي؟ نطاقهــا هــو ومــا أســواقها؟ طبیعــة

 العناصــر هـذه بـین مـن یحــدد أن یحتـاج ثـم. أمـور مــن ذلـك ونحـو وٕانتـاجهم، تكوینـاتهم

 قــوة یمثــل الــذي العنصــر هــو هــذا نإ فیقــول ،عــدد مــن شــئت مــا أو نــیناث أو عنصــراً 

  .یةسالماإل الحركة في األساسیة الدفع

 الحركـة( بعبـارة يسـالماإل التنظـیم إلـى یشـیرون مـا عـادة یینسـالماإل أن ویالحظ هذا،

 تنظـیمهم بـه یتمیـز مـا أظهـر هـي )الحركیـة( إن القول یریدون ألنهم وذلك ،)یةسالماإل

 یفیــد ال هــذا ولكــن. الســاكنة التاریخیــة یةســالماإل والتكوینــات التنظیمــات مــن غیــره عــن

 تسـبب التـي الدافعـة القوة بدقة نحدد أن استطعنا إذا إال ةاستراتیجی رؤیة بناء في كثیراً 

 النـابض "القلـب" یمثـل الـذي األسـاس المكـون على أصابعنا نضع أن أي الحركة؛ هذه

 التـــي الجهـــة نحـــدد وأن القـــوة، بأســـباب المكونـــات ةبقیـــ یمـــد والـــذي ،الحركـــة جســـم فـــي

  .إلیها یؤدي الذي الطریق خریطة نمتلك وأن نحوها، نتحرك
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 )الحكومـة حـول تتصـارع يالتـ( یةسـالماإل الحركـة قیادات من كبیراً  عدداً  سألنا إذا نناإ

 القــوة أن بعضــهم یظــن فقــد لــدیهم، شــافیة إجابــة نجــد ال قــد األســاس المكــون هــذا عــن

 إلـــى بـــذلك ویشــیرون( المتماســـكة النابهـــة "القیــادة"ي هـــ یةســـالماإل الحركــة فـــي فعــةالدا

 "المصـارف" هـي أو ،"المجاهـد الشـباب" هـي الـدفع قـوة أن الـبعض یظـن وقد ،)أنفسهم

 حـول "المشـتركة الرؤیـة" فقـدوا قـد هـؤالء أن على یدل كله وهذا ذاتها، الحكومة هي أو

 المــؤدي الطریــق خریطــة عــن ناهیــك ة،ســتراتیجیالا علیهــا تبنــى التــي النقــاط أهــم أحــد

  .إلیها

 الحركــة فــي "الدافعــة القــوة" أن التمثیــل، ســبیل علــى وافتــرض، هــؤالء عــن دعــك ولكــن

 صــفوفها، فــي ینخرطــون الــذین الشــباب قطــاع بــذلك نقصــد منتجاتهــا، هــي یةســالماإل

 التجـارب مـن علنـو  ویتعرضـون القیـادات، من بنوع ویحتكون األفكار، من نوعاً  فیتبنون

 والتشـرذم الفردي، التشتت حالة من یحولهم، بینهم "قلبي تآلف" ذلك عن فینتج والتربیة

 ثـــم. الحضـــاري والفعـــل الجمـــاعي االلتـــزام حالـــة إلـــى الـــذات، حـــول والتمحـــور الفئـــوي،

ـــــالمجتمع یتصـــــلون ـــــدون حـــــولهم، مـــــن العـــــریض ب ـــــدرة فیب ـــــي ق ـــــوى مـــــع التفاعـــــل ف  الق

 التنمیـة اتجـاه فـي مراحـل وبهـا معهـا والتقدم رؤیتهم، إلى هاواجتذاب األخرى االجتماعیة

 الحركـــة فـــي األســاس ةســـتراتیجیاال المنطقــة أن یعنـــي االفتـــراض هــذا .يالـــوطن والبنــاء

 وتمثـل لألفكـار تولیـد مـن بـه ویتصـل ذلـك یسـبق ومـا ،"البشـري ناتجهـا" هي یةسالماإل

 التعبیــر وفنــون اإلدارة ســالیبأل وٕاجــادة للتجــارب، واســتیعاب القلــوب بــین وتــألیف لهــا،

  .ذلك ونحو واالتصال والقیادة

ــا فــإذا  مــن تنتجــه مــا هــي یةســالماإل الحركــة فــي الدافعــة القــوة أن أي هــذا، علــى اتفقن

 مـن فإنـه ،العقلـي واالنفتـاح الروحیة المؤاخاة على تقوم جدیدة اجتماعیة /ثقافیة سبائك

 إنتــاج وٕاعــادة إنتــاج هــو لهــذا، قــاً وف األســاس، الحركــة هــدف یكــون أن عندئــذ الطبیعــي

 وااللتــــزام الروحــــي والتــــآلف الفكــــري الوضــــوح علــــى القائمــــة االجتماعیــــة الســــبائك هــــذه

 وحــدات فــي االنصــهار إلــى بــدورها تســعى والتــي والمهنــي، العلمــي والتأهیــل األخالقــي

 مـن وتتشـكل الصـالح، مسـاحات وتـزداد الطهـارة، نسـب بـذلك فترتفـع أوسـع، اجتماعیة

  .القطب األمة عنها تتولد جدیدة اجتماعیة قاعدة ذلك
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 فهـو ولـذلك مجتمع، ومیالد فكر بإنتاج یتعلق اً استراتیجی هدفاً  ترى، كما هذا، وسیكون

 عنـه وللـدفاع لحمایتـه تتحرك وأن األموال، فیه تبذل وأن الجهد، فیه یكرس أن یستحق

 للحكومـات ُیتـرك وال غل،الشـا وشـغلها یةسـالماإل الحركـة مجال هو یكون وأن الفیالق،

  .المتعجلین والسیاسیین الطارئة

 هــذا فــي ونعیــد ينبــد أن ةســتراتیجیاال نضــع ونحــن فیلزمنــا هــذا، علــى نتفــق لــم إذا أمــا

 ضـــوء فـــي علیهـــا التأكیـــد نعیـــد وأن ،"الدافعـــة القـــوة" نحـــدد أن نســـتطیع حتـــى المجـــال،

 ذلــك علــى واالتفــاق لحركــة،ا جســم فــي الدافعــة القــوة تحدیــد ألن تطــرأ، التــي المتغیــرات

 التعــرف وفــي یة،ســالماإل الحركــة ماهیــة علــى التعــرف فــي الحاســم العامــل هــو التحدیــد

 وفــي علیــه، الســیر وتواصــل فیــه، تثبــت أن علیهــا ینبغــي الــذي األســاس المســار علــى

 التعــرف وفــي استكشــافها، الحركــة علــى ینبغــي التــي األخــرى المجــاالت علــى التعــرف

  . لها المتاحة الموارد بها تخصص التي الكیفیة على

 للحركـــــة "ةســـــتراتیجیاال الرؤیـــــة" أخیـــــرًا، سیشـــــكل، الـــــذي هـــــو األمـــــور هـــــذه تحدیـــــد نإ

 مـن كثیراً  فإن ذلك غیاب في أما. تحقیقها وفي لها التخطیط في وسیساعد یة،سالماإل

 یــدیها بــین التــي المــوارد مــن وكثیــراً  الهــواء، فــي ســتتبخر للحركــة ستســنح التــي الفــرص

 بـــین فـــرق یعـــرف فـــال أخـــرى وتـــأتي قیـــادات وســـتذهب مصـــارفها، غیـــر فـــي ستصـــرف

 علیهـــا یتقـــدموا لـــم منافســـیها أن لتجـــد حـــین بعـــد الحركـــة تلتفـــت وســـوف وقـــادم، ذاهـــب

 وأن الثقـــافي، ومخزونهـــا الجغرافـــي، نطاقهـــا إلـــى یتســـللوا أن اســـتطاعوا وٕانمـــا فحســـب،

  .ةالرئیس أسواقها یحتلوا

 ألنهــــا خاصـــة، تنظیمیـــة رؤیـــة ستشـــكل عنهــــا نتحـــدث التـــي ةیســـتراتیجاال أن شـــك وال

 ؟نریــد مــا لتحقیــق نتخــذها التــي الوســائل هــي ومــا ؟نریــد ومــاذا ؟نحــن مــن بســؤال تتعلــق

 ال ألنهـا أوالً  كـذلك، تكـون أن ینبغـي وال خالصـًا، تنظیمیـاً  سـراً  لیست ذلك، مع ولكنها،

 إلـــى تؤشـــر أن كـــذلك تحـــاول وٕانمـــا الخاصـــة، التنظیمیـــة المصـــالح بتحدیـــد فقـــط تتعلـــق

 هـذه والحالـة فالبـدَّ . إلیـه تـدعوهم أن تحـاول ألنهـا وثانیـاً  المجتمع، ألفراد العام الصالح

 ومحاولــة الجمهــور، إلــى التنظــیم ومــن العلــن، إلــى الســر مــن ةســتراتیجیاال إخــراج مــن

 ومحاججــة رشــید، موضــوعي خطــاب خــالل مــن حولهــا شــعبي إجمــاع علــى الحصــول

 أو معتقــده كــان أیــاً  أحــدٌ  عنــه یعــزل ال ،اآلخــرین مــع مســتمر حــوار فــي ةمســتنیر  عقلیــة
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 وأن الــــوطن، قضــــایا نســــتوعب أن باســــتمرار فیــــه نســــتطیع وضــــع فــــي فنكــــون. منشـــؤه

 وأن مــواقفهم، ونقــدر اآلخــرین آراء نــتفهم وأن آرائنــا، فــي نعتــدل وأن أخطاءنــا، نصــحح

 مــن فتتــوفر نحوهــا، ینعطفــون وأ برامجنــا مــع یتعــاطفون النهائیــة المحصــلة فــي نجعلهــم

 تـــوفرت معهـــا التفاعـــل أحســـن إذا التـــي المســـتنیر العـــام الـــرأي مـــن قاعـــدة ذلـــك خـــالل

 إخـــــراج فــــإن ذلــــك علــــى وعــــالوةً . الـــــوطني واالســــتقرار السیاســــیة المشــــروعیة أســــباب

 إن الدیمقراطیــة، فــي مــثالً  ســیكون بالحســنى، عنهــا والمجادلــة العلــن، إلــى ةســتراتیجیاال

 معتقـداتهم، كانـت أیـاً  اآلخـرین مـع التعـایش فـي قدرتنا یثبت اللفظ، بهذا عبرت أن شئت

 خفیـــة ةاســـتراتیجی خـــالل مـــن علـــیهم التـــأثیر إلـــى نســـعى ال أننـــا مـــن یتأكـــدون ویجعلهــم

 طریـق وعـن معلنة، ةاستراتیجی إلى نكسبهم أن نحاول وٕانما ووسائلها، أهدافها یجهلون

 .اإلكراه أو الرشوة طریق عن یسول األخالقي والسلوك العقلي الحوار

ــا یقــال وقــد  یةســالماإل للحركــة تكــن أولــم أهمیتــه؟ هــي ومــا هــذا؟ لكــل الــداعي مــا :هن

 ونقـــول عشــواء؟ خــبط الماضـــیة العهــود طیلــة تســـیر كانــت وهــل قبـــل؟ مــن ةاســتراتیجی

 نصـف تحقق لما ذلك ولوال وناجحة، ثابتة ةاستراتیجی لها كانت فقد كذلك، األمر لیس

 تلـك ولكـن النظامیـة، وغیـر النظامیـة المجـاالت فـي يسـالماإل العمـل من ماثالً  اهنر  ما

 قیـــــادة علـــــى وكـــــان الدولـــــة، مرحلـــــة الحركـــــة بلغـــــت حینمـــــا مـــــداها بلغـــــت ةاســـــتراتیجی

 علـــى ولترتـــب الجدیـــد، الواقـــع قـــراءة لتعیـــد األرض علـــى تجلـــس أن آنـــذاك یینســـالماإل

 ةاسـتراتیجیب الدولـة مرحلـة فـي وسـاروا مأعیـنه أغمضـوا ولكنهم جدیدة، ةاستراتیجی ذلك

 فكــري نســق إلــى تســتند ال التــي الجمیلــة الشــعارات مــن محــدود وبعــدد الدولــة، قبــل مــا

 ةســـتراتیجیاال وبقایـــا الشـــعارات فتحولــت. محســـوس فعـــل إلــى التحـــول تقبـــل وال عمیــق،

 ،الناقـــد الفكـــر غیبـــة فـــي الـــبعض، وصـــار المغلقـــة، األیـــدولوجیا مـــن نـــوع إلـــى القدیمـــة

 یــدرك وال ،بـه واإلحاطــة الواقـع تفســیر فـي مــرة ذات نجحـت التــي األفكـار بتلــك یتمسـك

 مـع یتضـارب صـار الحـراك ألن النفـر أولئـك یتحـرك ولـم عنهـا، بعیـداً  الواقـع تحرك كم

 وٕانمـا "األفكـار" عن لیس یدافعون فصاروا ومصالحهم، مشاعرهم ومع الوجداني تراثهم

 عـن یـدافعون أنهـم ویحسـبون )أنفسهم عن أي( لها زاً رمو  أصبحت التي "القیادات" عن

  . الوطن وعن التنظیم وعن سالماإل
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 صــــیاغة فــــي نشــــرع وأن القدیمــــة، ةســــتراتیجیاال فــــي النظــــر نعیــــد أن ینبغــــي قلنــــا فــــإذا

 هـو لمـا وتحدید وفرز فحص بعملیة نقوم أن هو تحدیداً  نقصده فما جدیدة، ةاستراتیجی

 ومــا بحــال، عنــه التحــول یجــوز وال حــین كــل فــي عزیــزهت ینبغــي ثابــت اســتراتیجي مجــال

. لــه ومعضــداً  لــألول مالئمــاً  جعلــه كیفیــة فــي النظــر ینبغــي لالســتثمار جدیــد مجــال هــو

 شـكل بسـهولة یـدركوا أن الجمیع الستطاع التحدید هذا مثل یةسالماإل للحركة كان فلو

 فمـا. األخـرى الجتماعیـةا والقـوى الحركـة وبین والحكومة، الحركة بین والتداخل الترابط

 السیاســـیة الســـلطة إلیهـــا آلـــت ولـــو حتـــى كـــذلك ســـیظل للحركـــة اً اســـتراتیجی مجـــاالً  كـــان

 فهــذا للحركــة اً اســتراتیجی مجــاالً  لــیس ولكنــه الدولــة وظــائف مــن كــان مــا أمــا بأكملهــا،

 مــن والقــدرة الكفــاءة أصــحاب مــن تــرى مــن الدولــة لــه تســتقطب مشــتركاً  مجــاالً  ســیكون

 أن التصــور، هــذا فــي تــدَّعي، أن یةســالماإل للحركــة یمكــن وال الشــعب، تقطاعــا كافــة

 فــــي متســــاویة وبنســــب ســــتراتیجياال مجالهــــا فــــي تقــــع ووظائفهــــا الدولــــة قطاعــــات كــــل

 ،عنهــا نتحــدث التــي بالصــورة ةســتراتیجیاال معنــى ینــاقض االدعــاء هــذا ألن األهمیــة،

  .ترتبها یفك تعرف وال محددة أولویات لها لیست الحركة أن يویعن

 فـي عناصـرها تنشر الحركة صارت إذ اإلنقاذ، عهد في بالفعل هذا من يءش وقع وقد

 ذلــك مــن فأصــابتها ،)الــدین بشــمولیة غــامض إحســاس یحركهــا( الحكومــة دهــالیز كــل

 جدیـدة مجـاالت إلى وتفوقها تمیزها مجال عن خرجت الحركة أن أولها :عدیدة أضرار

 نجاحـاً  تصـب ولـم ،سـتراتیجياال مجالهـا فأضعفت علیها، لها قدرة وال فیها لها خبرة ال

 فــي تخصصــت التــي )المارســیدس( لشــركة وقــع كمــا األخــرى، المجــاالت فــي ملحوظــاً 

 مــن أحــد یــدانیها یعــد لــم حتــى ذلــك فــي وبرعــت عــام، مائــة لمــدة "المحركــات" صــناعة

ـــم العـــالمین، ـــاح النجـــاح أغراهـــا ث ـــالثمانین أواســـط فـــي فخرجـــت الهائلـــة واألرب  عـــن اتی

 المنـــزلیة المعــدات مــن ،يءشــ كــل فــي أموالهــا تســتثمر وصــارت ،ســتراتیجياال نطاقهــا

 علــــى موزعــــة المالیــــة ومواردهــــا اإلداریــــة عناصــــرها وصــــارت الطیــــران، معــــدات إلــــى

 .أیـم .بـى" شـركة علیهـا وتفوقـت زاحمتهـا أن النتیجـة وكانـت بهـا، لهـا خبـرة ال مجاالت

 وكأنــك. )المارسـیدس( فیــه ترعرعـت الـذي أللمــانيا السـوق علـى حتــى واسـتولت "دبلیـو

 التخطــیط علیــه یســیر الــذي "المــنهج" ألن كــذلك، لــیس ولكنــه بعیــد، مثــل هــذا إن تقــول
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 الصــناعة مجــال فــي یســري كمــا السیاســة مجــال فــي یســري واحــد، مــنهج ســتراتیجياال

  . والتجارة

 فــي المتســارع حنــدیااال جــراء مــن یةســالماإل الحركــة أصــاب الــذي الثــاني الضــرر أمــا

 إدارة یشـبه مـا إلـى الفتـرات مـن فتـرة فـي تحولـت الحركـة قیـادة أن فهـو الدولـة قطاعات

ــــات تهــــتم المــــوظفین، ونئلشــــ ــــنقالت المختلفــــة، المناصــــب شــــاغلي بتعیین  الــــوزراء وبت

 وبـــالتحوالت ســتراتیجياال بـــالنظر اهتمامهــا مــن أكثـــر آخــر إلــى موقـــع مــن والمــوظفین

 فـي الناشـطین إلـى إشـارة بمثابـة ذلـك فكـان تحتهـا، من تتسارع تيال الكبیرة االجتماعیة

 بالنابــل، الحابــل فــاختلط والثــروة، الســلطة مواقــع إلــى التســابق ببدایــة الحركــة عضــویة

  .اآلجلة یرید من ومنهم العاجلة یرید من منهم

 ســــالبًا، انطباعــــاً  اآلخـــرین أعطــــى الظــــواهر هـــذه مجمــــل أن فهــــو الثالـــث الضــــرر أمـــا

 الـوطن فـي يءشـ كـل علـى تهـیمن أن تـود متسـلطة سیاسـیة قـوة الحركـة یرون فصاروا

  .اآلخرین وتقصي

 صــیاغة فــي نشــرع وأن القدیمــة ةســتراتیجیاال فــي النظــر نعیــد أن ینبغــي نــهإ قلنــا فــإذا

 للـذات، صـارم ونقـد محاسـبة بعملیـة نقـوم أن هـو تحدیداً  نقصده فما أخرى، ةاستراتیجی

 أو فئویـــة أو تنظیمیـــة أو شخصـــیة( ذاتیـــة مصـــلحة هـــو مـــا بـــین قنفـــرّ  أن مـــن لنـــتمكن

 وتطـــور وتنمیـــة يســـالماإل الوجـــود علیهـــا یتوقـــف عامـــة كلیـــة مصـــلحة هـــو ومـــا )قبلیـــة

ــــإذا. الســــوداني اإلنســــان ــــك نفعــــل أن اســــتطعنا ف ــــد ذل ــــرى فق ــــرابط شــــكل بوضــــوح ن  الت

 فــي أخذســت والتمكــین التــأمین مفــردات أن مــثالً  فنــدرك والــوطن، التنظــیم بــین والتــداخل

 الحركـــة أعضـــاء نحـــن ونـــتمكن نـــأمن أن لمعنـــى مغـــایراً  معنـــىً  الدولـــة بعـــد مـــا مرحلـــة

 فــي قصــوى أولویــة الســابق فــي تأخــذ )التنظــیم( علــى المحافظــة كانــت لقــد. یةســالماإل

 العســكریة الــنظم بنــا تــبطش أن نخــاف األرض فــي مستضــعفین قلــیالً  كنــا یــوم اهتمامنــا

 یةســالمواإل العربیــة البلــدان فــي فعلــت كمــا( لمتطرفــةا الیســاریة والمجموعــات الطاغیــة،

 عــن وتــدافع عضــویتها، تحمــي أن تحــاول بنفســها، مشــغولة الحركــة فكانــت ،)األخــرى

 تعـدل أن عندئـذ فـاألولى االستضـعاف زال وقـد أما. المحكم التنظیم خالل من وجودها

 والمـواطنین بـالوطن االهتمـام مـع المخصـوص بـالتنظیم االهتمـام یتناسب بحیث الرؤیة

  .اإلنقاذ نظام ونفذ صمم أجلهم ومن أصًال، التنظیم أنشئ أجلهم من الذین
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 فـــي األكبـــر العامـــل أن بوضـــوح نـــرى أن أخیـــرًا، ســـیمكننا، ونقـــدها الـــذات محاســـبة إن

 كـــان فـــالغرب. )نحـــن( هـــو وٕانمـــا )الغــرب( هـــو لـــیس مشـــاریعنا وفشـــل مســـاعینا إحبــاط

 إذ. الوحیـد العامـل ولـیس األسـاس العامـل سلـی ولكنه ،وٕاضعاف إحباط عامل وسیظل

 النشــــرحت والكبــــر العجــــب مــــن طــــاهرة والنفــــوس باإلخــــاء، عــــامرة القلــــوب كانــــت لــــو

ــــف وأن نتحــــاور أن الغــــرب، أنــــف رغــــم والســــتطعنا، للشــــورى، الصــــدور  أن دون نختل

 المؤاخــاة قاعــدة وضــرب بیننــا، الثقــة لهــدم أداة إلــى والرؤیــة الــرأي فــي اختالفنــا یتحــول

 اقتصــادیاً  یحاصــرنا أن یســتطیع الغــرب نإ. جماعتنــا بنیــان علیهــا یقــوم التــي روحیــةال

ـــه وعســـكریاً  ــــزع أن یســـتطیع ال ولكن ـــا، مـــن المحبـــة ین  الكراهیـــة فیهـــا یـــزرع أن أو قلوبن

  .واالستبداد والعجب والتكبر

 الحركــــة علیـــه تحاســـب كبیـــر خطـــأ الواضــــحة ةســـتراتیجیاال غیـــاب فـــي دولـــة إدارة نإ

 ســائر فــي كبیــر فشــل علیــه یترتــب وســیظل علیــه ترتــب وقــد معــًا، والحكومــة ةیســالماإل

 الحكومـة فـي وجودهـا ومـن منهـا یتخوفـون یةسالماإل الحركة أعداء كان لقد. األصعدة

 ومفاصــله، المجتمــع قواعــد إلــى تعمــد أصــولیة، ةاســتراتیجی لهــا أن یظنــون كــانوا ألنهــم

 فـي موقـع أهـم أن یظنـون وكانوا یعلمونها، ال مضمرة لرؤیة وفقاً  وترتیبه تشكیله فتغیر

 ولكــــنهم والعــــدل، والثقافــــة التربیــــة مؤسســــات هــــي الحركــــة ةاســــتراتیجی یخــــدم الحكومــــة

 مهتمـة غیـر یةسالماإل الحركة قیادة بأن الحركة، أعضاء من كثیر ئفوج كما ا،ئو فوج

 الســیاحة، زارةو  إلــى تنظــر كمــا والتعلــیم التربیــة وزارة إلــى تنظــر وأنهــا المجــاالت، بهــذه

 فـي مثلهـا والموازنـات، للترضیات محطة أنها حیث من إال الثقافة بوزارة تبالي ال وأنها

 مــا علــى سـوءاً  والثقافــة التعلــیم مؤسسـات فــازدادت ،المــدني الطیـران مصــلحة مثــل ذلـك

 خرجـوا أو معاشـهم، لتـدبیر أخـرى مهـنٍ  إلـى والمبـدعون المعلمـون وتحـول علیـه، كانت

 یتشـدق الـذین الفـارغین للسیاسـیین المجـال تـاركین أخـرى، بلـدان إلـى اتهذ السودان من

 عـــن واحــداً  دراســیاً  مقــرراً  بعــد یكمــل ولمــا "الحضــاري المشــروع" عــن بالحــدیث أحــدهم

  . السودان ریخات أو سالماإل حضارة

 أن أو عیوبنــا، سیســتر الحكومــة علــى االســتیالء أن بعضــنا یظــن أن األخطــاء مــن إن

 آلـت فـإذا المنـاخ، وتهیئ الحمایة توفر وسیلة فالحكومة. وجودنا على يسیقض فقدانها

 الحكومـــة أن بـــزعم الحركـــة طبیعـــة تتغیـــر أن ذلـــك یعنـــي فـــال یةســـالماإل الحركـــة إلـــى
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 بمفاصــلها ستمســك التــي یةســالماإل العناصــر أن بــزعم أو فیهــا، الدافعــة القــوة ســتكون

  .لآلخرة ونظراً  ،أخالقیاً  ماً والتزا ،فكریاً  وضوحاً  -"یتهاإسالم" على ستبقى

 للحركــة ةاســتراتیجی تضــع أن یمكــن التــي الجهــة هــي مــا :األخیــر الســؤال إلــى وعــودة

  یة؟سالماإل

 تتــداول للشــورى، كبیــراً  مــؤتمراً  تعقــد أن الزمــان قــدیم منــذ یةســالماإل الحركــة درجــت لقــد

 یختـــار أن :ینخطیـــر  أمــرین إلیـــه وتتـــرك عامــاً  أمینـــاً  أعقابــه فـــي تختـــار ثــم طـــویالً  فیــه

 مجلــــس یقــــوم عامــــة خطــــة یقتــــرح وأن معــــه، یعملــــون الــــذین التنفیذیــــة القیــــادة أعضــــاء

 ُینســب متبعــًا، تنظیمیــاً  تقلیــداً  هــذا وصــار. باعتمادهــا )المــؤتمر یخلــف الــذي( الشــورى

. الحــدیث الرئاســي بالنظــام حینــاً  ویشــبه ي،ســالماإل التــراث فــي القیــادة نظــام إلــى حینــاً 

 فـي المجلـس مـن أقـدر األول التنفیـذي المسـئول أن األحیـان كل في المسوغات وكانت

 نــهأو  لمعاونتــه، یصــلحون الــذین األشــخاص أنســب معرفــة وفــي الواقــع تفاصــیل معرفــة

 مجلـس وأن. موافقته وأخذ الشورى مجلس إلى الرجوع بعد إال أمراً  یبرمون ال ومعاونیه

 تقـــدیرات هـــذه مـــن بعضـــاً  فـــإن وبـــالطبع. یعتمـــدها ولكنـــه السیاســـات یبتـــدر ال الشـــورى

 ذلــك أن إال األحیــان، مـن كثیــر فـي نجاحــاً  حققــت وقـد وشــرعًا، عقـالً  جــائزة ومسـوغات

 مباشـرة بصـورة تسـبب قـد التقلیـد ذلـك أن نعتقد نناإ بل العیوب، من تخلو أنها یعني ال

 مـن تسـبب كمـا یة،سـالماإل الحركـة فـي مؤسسـة أضـعف الشـورى مجلـس یكـون أن في

  .یوم كل في حلقاتها نراقب التي الطاحنة التنظیمیة األزمة هذه إفراز في أخرى ناحیة

 إدارة یختـــار وأن ،خطـــة یضـــع أن لشـــخص تتـــرك حینمـــا نـــكإ فـــأقول كیـــف؟ :وتســـألني

 منـه ظنـاً  مزاجـاً  والمتقاربـة فكـراً  "المتجانسـة المجموعـة" عـن یبحث قد فإنه ،تحته تعمل

 والمناكفـات االحتكاكـات من قدر وبأقل قالطر  بأیسر خطته إنجاز من یمكنه ذلك بأن

 مــــن غیــــره علــــى اإلنجــــاز التنفیــــذیون یــــؤثر أن وطبیعــــي. القیــــادي المكتــــب داخــــل فــــي

ــا كمــا - كبیــر ســلبي مــردود لــه ذلــك ولكــن. عوامــل  األشــخاص إلــى ســریعة نظــرةٌ  ترین

 قـدل. الماضـیة عامـاً  العشـرین طیلة القیادي مكتبه في العام األمین یعاونون ظلوا الذین

 بهـا، یفكـرون التـي الطریقـة في أحیاناً  یظهر كبیرًا، تجانساً  متجانساً  فریقاً  بالفعل شكلوا

 تـم. إلیهـا ینتمـون التـي االجتماعیة الشریحة وفي یستخدمونها، التي اللغة مفردات وفي

 المهنیــــــین أو ،المحتــــــرفین السیاســــــیین مــــــن كــــــانوا أغلــــــبهم أن التجــــــانس ذلــــــك عّضــــــد
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 یكــون أن أحــدهم یســتطیع بحیــث والثقافــة الفكــر بــأمور تعلــق لهــم لــیس ممــن واإلداریــین

 بهــا تمیــز التــي الفكریــة القــدرة علــى المجــال هــذا فــي یعتمــدون فصــاروا مســتقلة، رؤیــة

 یكــن ولــم. وآخــر حــین بــین النــاس علــى ینشــرها التــي االجتهــادات وعلــى العــام، األمــین

 أو رأي فــــي العــــام یناألمــــ مراجعــــة القیــــادي الفریــــق أعضــــاء مــــن العدیــــد مقــــدور فــــي

 وتعمـق "المشـیخة" مفهـوم لبـروز الطریـق تمهـد أن ذلـك علـى فترتـب فكـرة، فـي منازعته

 ویمــأل یشــغر عــام منصــب مــن العامــة األمانــة فتحولــت یة،ســالماإل الحركــة داخــل فــي

 یةســالماإل الحركــة تحولــت وعندئــذ. إلیــه یتطــاول أن ألحــد یجــوز ال "خــاص مقــام" إلــى

 ال مثقفـین، وأنصـاف شـیخ یقودهـا مثقفـین حركـة إلـى مثقفـون دهـایقو  مثقفـین حركة من

 الحزبیـــة القیــادات مثــل ذلـــك فــي مــثلهم شـــیئًا، یكتبــون وال یكتبــه ممـــا قلــیالً  إال ونؤ یقــر 

 أن یصــلح مـن المتجانسـة القیــادة أعضـاء بـین مــن ینعـدم أن عندئـذ غــرو فـال. األخـرى

 فــي والتمیــز اإلبــداع روح یقتــل لــم عیــةوالتب التجــانس علــى فاالعتمــاد. بــدیالً  قائــداً  یكــون

. أخـــرى قیـــادة أیـــة أمـــام عامـــاً  عشـــرین لمـــدة الطریـــق قفـــل وٕانمـــا ،فحســـب القیـــادة داخـــل

 ،قیـادة نغیـر كیـف نعـرف ال وحیرة، لوثة من اآلن فیه نحن ما هذا على للتدلیل يویكف

  .بدیلة بقیادة نأتي أین من نعرف وال

 التنظیمـي التقلیـد هـذا بـأن ونعتـرف صـرحاء نكـون أن فینبغـي إصالحاً  نرید كنا إذا أما

 بــأن أنفســنا نقنــع وأن فیــه، النظــر نعیــد أن والواجــب حــّده، وتجــاوز أغراضــه اســتنفذ قــد

 هـي ألنهـا ،علیهـا وسـابقة القیـادة من أهم )بینة رؤیة على القائمة( العامة ةستراتیجیاال

 فــرق وتفعیــل وتــألیف تجمیــع فــي جــادة بصــورة نفكــر ثــم القیــادة، مواصــفات تحــدد التــي

 العصــبیة مــن تحــرر ممــن واألخالقیــة، الفكریــة األهلیــة يذو  المصــلحین، المثقفــین مــن

 العصـــر فـــي عســـیر غیـــر وذلـــك( بیـــنهم التواصـــل جســـور نمـــد ثـــم الضـــیقة، التنظیمیـــة

 المتخصصـة، البحثیة والمراكز المتفرغة، العلمیة باللجان ندعمهم ثم ،)هذا اإللكتروني

 فینفــــتح النهضــــة، طریــــق فــــي ةاســــتراتیجی مؤشــــرات وضــــع مــــن نــــوایتمك أن أمــــل علــــى

 فـي وخیـارات الخطـط، في وخیارات الرؤى، في خیارات لطرح ،سابقاً  ذكرنا كما األفق،

  .الشورى عملیة حولها تدور القیادة

 قائـد عـن أخـرى مـرة نبحـث وذهبنـا مسـئولیاتنا عـن فتخلینـا العـوام نفسـیة تملكتنـا إذا أما

 مجلــــس بهــــا وینــــّور عنهــــا رویعّبــــ ةســــتراتیجیاال فیضــــع الحقیقــــة، هوحــــد یمتلــــك عبقــــري
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 أن المتوقــع بـل. اآلن علیــه نحـن مــا علـى خطــوة نتقـدم أن المتوقــع مـن فلــیس الشـورى،

 أن فنتــوهم األمــور، شخصــنة فــي وٕاســرافاً  الصــدور فــي وضــیقاً  النظــر فــي قصــراً  نــزداد

 لـن اتجـاه وهـذا. العقیدة نيعلما األجنبي، مع متواطئ للوطن خائن هو ینتقدنا من كل

 منهــا فصــوالً  نــرى والتــي المتطاولــة یةســالماإل األزمــة إنتــاج إعــادة إلــى إال أخیــراً  یــؤدي

 .باهللا إال قوة وال حول وال. ومغاربها األرض مشارق في
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  فكریة مراجعات

  الثقافي والصراع الحضارة موجات

  *الفقیه الصادق .د

  :نظریة مفاهیم

 المتقدمة العالم؛ في النظم مستوى على وتطورها الكبرى والتالتح قضیة أن شك ال

 الدوائر على بإلحاح نفسها تطرح التي الحیویة القضایا أبرز من ستظل والنامیة، منها

 لحقبة إنساني عبور على یؤشر الحضاري فالتحول. السواء على والسیاسیة البحثیة

 التاریخ في صاعدة لمرحلة تؤسس العولمة وظاهرات سابقتها، عن مختلفة تاریخیة

 التي الكبرى الموجات إحدى یشكل الحكم في الدیمقراطیة نحو التحول وبات. البشري

 في استمرت التي العشرین، القرن اتیسبعین منتصف منذ المعاصر العالم یشهدها

 تعرض وقد. الماضي القرن من اتیالتسعین في مالمحها تأكدت حتى اتیالثمانین

 تمثل إحداثیات إیجاد محاولة في واجتهدوا التحوالت هذه تفسیرل الكتاب من كثیر

  . اإلنسانیة الحیاة تطور في حقیقي تحول لكل المنطقیة البدایات

 والسیاسة جتماعاال وعلماء والمستقبلیین والفالسفة المؤرخین من المؤلفون ابتدع وقد

 للتطور، صاعدةال المراحل أو الكبرى، للتحوالت شامل وصف إلعطاء الموجات فكرة

 كتاب كل وصف حیث الثالث، الموجات عنوان حملت التي الكتب، عشرات وكتبت

 بأبعادها الحضارة على ركز من فمنهم مختلف، معرفي بمدخل اإلنسانیة حالة

 العولمة موضوع رأى من ومنهم السیاسي، التطور على ركز من ومنهم المختلفة،

 بوصف كثیرة فرعیة قضایا لمعالجة آخرین اهتمامات وتفرغت وتشعباته، بسعته

  .الموجات بثالثیة فیها االنتقال

 بالدراسات االهتمام من نوع هي الغربي، الفكر بها یشتغل التي نتقالاال وفكرة

 ما بقدر الوردیة، األحالم قبیل من أو الفكري، الترف من تعد ال والتي المستقبلیة،

 لكل أنه فكما فیه، تساهم أو ،تؤثر أو المصیر، تشكل مسبقة ألفكار تصمیم هي

 مستقبلها یحدّ  ال والشعوب األمم فكذلك ،همته تغذي التي وأحالمه طموحاته إنسان

  . وعلمائها لمفكریها العلمي والجهد أبنائها، وطموحات خیال إال

                                                 
 .متخصص يف اإلعالم السياسي والعالقات الدولية -خبري دبلوماسي  *
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 المتقدمة الدول وتتبناها للتمیز، الغربي الفكر في نزوع الدراسات هذه أهمیة وتبرز

 وفق وتشكیله بل ،المستقبل وضمان بالریادة لالحتفاظ وسعها يف ما تبذل التي

 العالمي المفكر یرى المستقبلیة الدراسات أهمیة وفي. ونخبتها شعوبها طموحات

 االفتراضي الفكر یزال وال كان الغربیة للحضارة الرئیس المحرك أن "بونو دي إدوار"

 هو التقدم إن وایلد أوسكار یقول السیاق نفس وفي. األمام نحو دائماً  ینطلق الذي

  . الواقع في )والخیال الرؤى( الیوتوبیات تحقیق

 یزال وال كان المجهول الغد من األمل وصناعة المستقبل إلى الهروب أسلوب إن

 على اصطلح وقد. النهضة عصر منذ األقل على الغربیة، الحضارة تاریخ یصبغ

 أحیاناً  futurism وبالمستقبلیات اناً أحی "یوتوبیا"بالـ الغربي الفكر في الظاهرة هذه

 المكان أو ،"مكان ال" یعني الذي الیونانیة اللغة إلى "یوتوبیا" لفظ أصل ویعود. أخرى

 نموذجاً  لیعني األوربیة اللغات دخل وقد. المثالیة الظروف في سكانه فیه یعیش الذي

 التي شرورال من ویتحرر منه یقترب أو الكمال فیه یتحقق مثالي خیالي لمجتمع

. المستقبل نحو الهروب بأنها "یوتوبیا"الـ تعریف یمكن ولذلك. البشریة منها تعاني

 على أحیاناً  یطلق المصطلح كون في یتمثل سلبي أحدهما جانبان المفهوم ولهذا

 مجرد كونها إنجازها یمكن ال التي الخیالیة، أو الواقعیة غیر األفكار أو المشاریع

 إعمال وهو الجادة، الدراسات تقصده الذي فهو اإلیجابي، لثانيا الجانب وأما أحالم،

 دائماً  یحدث الغرب في التغییر كان فقد. فیه المرغوب للمستقبل صورة لرسم العقل

 كان آخر وبمعنى. المكروه الحاضر من للتخلص المجهول المستقبل إلى بالقفز

 تقوم التي ،"أفالطون جمهوریة"ـب ابتداءً  "یوتوبیات"بالـ ملیئا یزال وال الغربي التاریخ

 وفي. وعلومهم معرفتهم بواسطة الفالسفة فیها یسود التي العقالنیة الدولة تمجید على

 اإلصالحیین المسیحیین لآلباء كثیرا یدینون "یوتوبیون"الـ كان النهضة عهد

 ،عشر الثالث القرن في ظهر الذي ،"اإلكویني توما" مثل المتأخرین والالهوتیین

 المادي واالكتفاء األخالقیة، الفضیلة :هما الفاضلة للحیاة شرطین وضع يوالذ

 مدینة الیوتوبي الفكر هذا عن نتج ما وأشهر. الزراعة بواسطة للحیاة الضروري

 المسیحیة الجمهوریة إصالح فكرة فیه یعرض والذي ،"نیال كامبا" للفیلسوف الشمس

  . اإللهي للوعد طبقاً 



 ٢٩

 حیث البریطانیة، االجتماعیة التركیبة في هائل اهتزاز حدث الصناعیة الثورة وخالل

 وقد. والمعیشة الشغل عن للبحث المدن نحو للفالحین هائالً  نزوحاً  البالد شهدت

 حیث من فاحشاً  استغالالً  العمال طبقات األموال ورؤوس المصانع أصحاب استغل

 كانوا التي لخیالیةا المداخیل مقابل في الراتب وقلة وكثافته العمل ساعات عدد

 كان حیث ،فیها الحیاة وساءت المدن اكتظت الریفیة الحیاة انهیار وبسبب. یجنونها

 دافعاً  ذلك وكان. والشقاء والبؤس الصحیة والشروط النظافة قلة من یعانون الناس

 المجتمع تخرج اجتماعیة آلیات یطرحوا أن اإلنسانیة النزعة أصحاب للمفكرین قویاً 

 الحیاة شروط أدنى بتوفیر وتطالب ،البائسة والحیاة الفاحش االستغالل من العمالي

 للمجتمع التنظیمیة البدائل تصّور متعددة یوتوبیات ذلك نتیجة قامت وقد. المادیة

 المشاریع تلك من للكثیر مسرحاً  بعدها الشمالیة أمریكا كانت وقد. الصناعیة وللمدینة

 الصناعیة "یوتوبیا"للـ تحقیق هي كلها مریكاأ نإ نقول أن یمكننا ولذلك. الحالمة

  . األوربیة

   :المستقبلیات علم

 لصناعة والریاضي العلمي التخطیط على المستحدثة المستقبلیات علوم تقوم

 یشتركان حیث الراهن الواقع في الكامنة اإلمكانات أساس على تشكیله أو المصیر،

 كبیراً  دوراً  الخیال یلعب المستقبل علوم كل وفي. المستقبل استشراف هو واحد هم في

 صورة إلى للوصول محاولة هو المستقبلیات وعلم. المستقبل صورة إخراج في

 التفكیر خالل من تطوره واحتماالت الواقع معطیات على بناء باالستشفاف المستقبل

 واإلسقاط التخطیط ومناهج وسائل باستعمال وذلك اإلسقاطي، ثم الرجعي

projection  نموذج في ونرى ،جداً  شفاف المستقبلیات وعلم. والتخمین اسةوالفر 

 فكرة أن من مثًال، األمریكیون، یعتقده ما طبیعة توفلر ألفن األمریكي المفكر دراسة

 قبل الخیالیة "كالرك آرثور" قصة في البدء في ولدت قد الصناعیة باألقمار االتصال

 وحتى بل ،السادسة الحاسة أو فراسةوال الحدس الغربیون یستبعد وال. حقیقة تصبح أن

 أنه سبتمبر، ١١ أحداث تفسیر في جاء ما طریف ومن. بالمستقبل التنبؤ في التنجیم

 سقوط ذكر حین عشر الخامس القرن منذ "نوسترداموس" كتاب في بها التنبؤ جاء قد

  . نیویورك في الدولي التجارة مركز ببرجي الناس ماثلهما وانهیارهما، كبیرین برجین
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 ویبدو. وجودنا تحكم التي والتطور التغیر سّنة مبدأ من المستقبل علوم رواد وینطلق

 التطور إلى فباإلضافة. المعاصر عالمنا تمیز التي األحداث تسارع في جلیاً  ذلك

 العالم فصورة. العالم دول مختلف بین متنام ارتباط هناك المتالحق التكنولوجي

 جدار سقوط أحدهما عظیمین؛ بحادثین التدریجي شكلهات ببدایة التأریخ یمكن المقبل

 سبتمبر ١١ أحداث والثانیة المنصرم، القرن نهایة الشیوعي المعسكر وانهیار برلین

 السیاسیة، األحداث هذه عن بعید وغیر. الثالثة األلفیة انطالقة وّقعت التي ،م٢٠٠١

 أنظمة انهیار نتیجة العالمي االجتماعي الخطر ناقوس یدق أخذ العالم فإن

 األرجنتین، رواندا، الصومال، :الفوضى مستنقع في وسقوطها كثیرة "عالمثالثیة"

 على أما. المصیر لذلك السودان أخرى وترشح باكستان، ،إندونیسیا الجزائر،

 یلقي أخذ الذي البیئي التردي بوادر مع تتزامن األحداث هذه فإن البیئي، المستوى

 تجعل التي الكبرى والتحوالت التموجات هذه فأمام. األرض سكان كل على بظالله

 یدق الذي الفطري السؤال فإن والمتداخلة، المتعاقبة باألحداث ملیئاً  فیلماً  العالم

 وبما. النهایة معرفة إلى التطلع إلى دائماً  یجذبنا الذي وهو "بعد؟ ماذا" هو مخیلتنا

 الفیلم هذا في دورنا هو ما" یكون التالي السؤال فإن الفیلم، من جزء نحن أننا

 صور في عنها الناتجة التطورات وتصور الحاصلة، التغیرات فهم إن "المرعب؟

 إلى السلبي وقعها تخفیض أو الممكنة، اإلیجابیة البدائل في نفكر یجعلنا مستقبلیة

 األقل على أو بأیدینا، مستقبلنا نشكل سیجعلنا ذلك فإن آخر، وبقول. ممكن حد أدنى

  . تشكیله يف نشارك

 العلمیة والمراكز الجامعات في مكانتها االستشرافیة الدراسات أخذت الباب، هذا ومن

 من محترماً  رافداً  بذلك وأصبحت الیابان، خاصة األقصى، والشرق وأوربا أمریكا في

 المؤسسات طورت وقد. العام االجتماعي الخیال في وكذلك العصریة، العلوم روافد

 بل ووسائلها، ومناهجها العامة تصوراتها لها لتكون ارساتالد هذه األكادیمیة

 على المؤسسات هذه تقتصر وال. واالقتصادي السیاسي القرار بمراكز وارتباطها

 الحقیقیة ومشاریعها تعاقداتها لها أصبح قد بل الكوابیس أو الوردیة األحالم صناعة

 بنتائج المهتمة المؤسسات مختلف من المتنوعة والتمویالت األرباح علیها تدرّ  التي

 األمریكي الكونغرس مثل العلیا السیاسیة والهیئات الكبرى فالشركات. البحوث تلك
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 هذه تمول ال .الكبرى القضایا مع التعامل في ببراغماتیتها تعرف التي والرئاسة،

 اتهااستراتیجی تحدید في لمساعدتها إلیها تلجأ وٕانما اإلحسان قبیل من الدراسات

  . المصیریة قراراتها و والسیاسیة دیةاالقتصا

 للسیاسات الشاغل الشغل إلیه الولوج مفاتیح وامتالك المستقبل بشأن الصراع ویمثل

 یعكس "التاریخ نهایة" عن "فوكویاما" كتاب فهذا ،والعشرین الحادي القرن في العالمیة

 ذلك ،لالمستقب على الحصول معركة في االنتصار بشأن األیدیولوجي الغرور ذلك

 التي الصیغة هي تلك ،"صنعنا من إال یكون لن والمستقبل انتهى قد التاریخ" أن

 التاریخ قبل ما مجتمعات قبل من بیاض، على موقعاً  المستقبل، بصك الظفر تعكس

 وحاضرها ماضیها تراكمات مع صراعها أسیرة تزال ما التي التاریخ، مجتمعات أو

  .أیضاً  الماضي بانفعاالت المشحون

 في الهائلة األنماط تلك مواجهة في ةستراتیجیواال بالسیاسة المهتمون وینشغل

 صناعة عصر بامتیاز أصبح الذي عصرنا، في والتحدیات والتحوالت التغیرات

 عبر حاضرنا رحم في یلج أن قبل مالمحه، واستقراء له، واالستعداد المستقبل،

 .وقعه آثار تحت الزؤام موتال أو لمواجهته، لالستعداد المناسبة األطر صیاغة

 ما للمستقبل، المحموم واالستعداد المستقبلیة النزعة هذه أن إلى البعض یذهب وقد

 مهارات إلى أساساً  فیها الفضل یعود المتعثرة، األولى خطواته في یحبو یزال

 منها، أیاً  فإن المستقبلیة، والنظریات طروحاتاأل شعبیة من الرغم فعلى. ةستراتیجیاال

 شهد فقد. ةستراتیجیلال الداعمة النظریة المرجعیة بدور القیام في جدارته بعد یثبت لم

 ،"الحضارات وصدام" "السلطة تحول"و "التاریخ نهایة" طروحاتأ صعود العالم

 وشعبیتها شهرتها حیث من أشبه كانت ولكنها المستقبلیة، طروحاتاأل من وغیرها

 ما سرعان لكنها. تصدیقها إلى یمیل هورالجم ألن ،الرواج تلقى التي بالشائعات

 أن مثبتاً  یرحم، ال الذي المستقبل حكم بها فینزل. الزمن لتجربة خضوعها بعد تخبو

 أشبه یكون قد اإلنسان قبل من امتالكه وأن التوقع، على عصیاً  سیظل المستقبل

 بول" یرالشه المؤرخ وهذا. اإلنسان خالق إال یضاحهإ مفاتیح یملك ال الذي بالطموح،

 الحادي للقرن االستعداد"و "العظمى القوى وسقوط صعود" كتابي صاحب ،"كندي

 في البشریة تواجه التي التحدیات" :عنوان حملت له دراسة في یذهب ،"والعشرین
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 أن هي األرضي، كوكبنا في للتفكیر طریقة أفضل أن إلى ،"والعشرین الحادي القرن

 كوكب من قادمة فضائیة مركبة في طاقم أعضاء أنفسنا نتصور وأن ،منه ننسحب

 متطورة استشعار أجهزة مستخدمة شهر،أ لعدة األرض حول دورانها بعد المریخ

 المعلومات، ثورة على مركزاً  الكوكب لهذا صورة برسم ویبدأ. األرض أنشطة لترصد

 كندي حسب التحدیات وهذه الحیاة جوانب مختلف في كبیرة تحدیات خلقت التي

  :مجموعات ثالث في تتبدى سوف

  .وحجمها البشریة شكل في األولى تتمثل - 

 .الحیاة جوانب مختلف في وأثرها التقنیة الثورات عالم في الثانیة تتمثل - 

 وانتشار القوى توازن في الحاصلة التغیرات في الثالثة المجموعة تتمثل - 

 . والطائفیة العرقیة والحروب والجریمة واإلرهاب األسلحة

 عالم بلقب اعتزازه من الرغم على فیؤكد، المعروف المستقبلیات رجل "رتوفل ألفن" أما

 هو بذلك المقصود كان ذاإ هذا المستقبل، معرفة ألحد یمكن ال أنه المستقبلیات،

 من هنإف وعلیه، بالمصادفات، وغنیة للغایة معقدة فالحیاة. نوعه كان أیاً  الیقین

 إلیه ذهب ما یخالف فهو وبذلك. هب ؤالتنب یمكن مستقبل بوجود االفتراض الصعب

 من انطالقاً  المباشرة التوقعات طرح الصعب من أنه ذلك "كندي بول" المؤرخ

 في سیحدث ما یرى أن یمكنه شخص أي أن "توفلر" یعتقد ال كما الماضي،

 یؤدي تعبیره حسب بهذا وتوفلر الماضي، في إلیه وصلنا ما إدراك دون المستقبل،

 وهو المریخ، من القادمة الفضائیة المركبة طاقم أفراد به قام يالذ الدور غیر دوراً 

 ،عموماً . المعاصر التاریخ إلى بذاكرته یعود الذي المستقبل، في الموجود المؤرخ دور

 التي التغییر لموجات الثقافات لتحول المستقبلیة رؤیته في یتعرض "توفلر" فإن

  .ريالحضا الثقافات هذه ونتاج الثقافات، لها تعرضت

  :الثالثة الموجة

 "الثالثة الموجة"و "المستقبل صدمة" :الثالث بكتبه اشتهر الذي ،"توفلر ألفن" لعل

. األمریكي المستقبلیات في المعاصرین الكتاب أشهر ،"المضادة والحرب الحرب"و

 األبیض البیت أعضاء من األمریكي القرار صناع اهتمام محل دوماً  كتبه كانت وقد

 في والسیاسي المالي النفوذ ذوي من وغیرهم ،"البنتاغون" راالتوجن األمریكي،
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 موجات ثالث إلى اإلنساني التاریخ الكاتب ویقسم. األمریكیة المتحدة الوالیات

 مقبلون نحن التي والثالثة، الصناعیة والموجة الزراعیة الموجة هي كبرى حضاریة

 كانت وٕاذا. الرقمیة ثورةوال المعلومات تكنولوجیا هي إرهاصاتها زمن وفي علیها

 قیادة محاولة الثالثة الموجة عتبة على وهي الثانیة الموجة قادت قد الغربیة البلدان

 فوضى من الیوم نشاهده ما فإن وٕاذن،. اآلسیویة خاصة أخرى قوى مع إلیها العالم

. جغرافیة منطقة أو بلد كل في مختلف بإیقاع الموجات هذه تصادم إلى جزئیاً  یعود

 توزیعها یمكن حیث العالم بلدان تصنیف النظري اإلطار هذا علینا یسهل ما یراً وكث

 على تعیش زالت ال الثالث العالم بلدان من فالكثیر. بسهولة الثالث الموجات على

 وتربیة الزمن عامل واستعمال وانتظامها الحیاة رتابة حیث من األولى الموجة أوتار

 إلى الموجة هذه من خرجت التي البلدان نم وهناك. العیش وبساطة الحیوانات

 من الكثیر حالة وهي والملوثة الثقیلة بالصناعات حالیاً  تتمیز حیث الثانیة الموجة

 على المعتمدة العالمیة الشركات من الكثیر إلیها انتقلت التي آسیا شرق بلدان

. الغرب في العاملة الید غالء البیئة وقوانین الضرائب بسبب وذلك الثقیلة الصناعات

 هذه ومن ،االستثمار حیث من لها خصباً  مرتعاً  البلدان هذه في وجدت فقد ولذلك

  . األقصى الشرق وبلدان وتركیا البرازیل البلدان

 فإنها المصنعة السبع أو والیابان الشمالیة وأمریكا الغربیة أوربا مثل الرائدة البلدان أما

 والملوثة، الثقیلة الصناعات أي الثانیة، الموجة مظاهر من فشیئاً  شیئاً  تتخلص بدأت

 من العالم سیشهدها التي الحالیة التحوالت إن. الثالثة الموجة في تدریجیاً  وتدخل

 الصناعیة الحركة اندثار هي أكبر ظاهرة من أجزاء هي اقتصادیة وحروب عنف

 ینبثق بدأ دالجدی العالم نإ القول فیمكن بتفاؤل نظرنا ما وٕاذا. الجدیدة الحضارة وبزوغ

 جدید عالم بر على لذلك البشریة وسترسو. القدیمة والقیم التقنیات حطام من یولد أو

 الحرب كوارث من النجاة في البشریة نجحت ما إذا طبعاً  وهذا. الرقمیة الحضارة هو

 من فبقلیل. النووي والفناء االقتصادي، واالنهیار الشامل، الدمار وأسلحة الكونیة،

 ودیمقراطیة تهذباً  أكثر المقبلة الحضارة ستكون والوعي والعقالنیة مةوالحك الذكاء

  . رخاء وأكثر البقاء في أمداً  وأطول



 ٣٤

 أو إطار، هي وٕانما تكنولوجي تقدم مجرد لیست القادمة الحضارة أن "توفلر" ویرى

 االقتصادیة األخرى الحیویة المجاالت في جذریة لتغییرات مخصب عامل

 السلطة مفهوم سیتغیر حیث السیاسة، وحتى اإلعالم وفي فیة،والثقا واالجتماعیة

 للتجدید وقابلة متنوعة الطاقة مصادر ستكون كما. المجتمع في توزیعها ونمط

  . والمستنفذة الملوثة الحالیة الطاقة من بدالً  ونظیفة

 التصنیع زخم أن طالما قوتها كل بعد تنفذ لم الصناعة أي الثانیة الموجة كون ومع

، الثانیة العالمیة الحرب منذ وتجاوزتها بل ذروتها وصلت قد فإنها قائماً  زال ال

 والكمبیوتر، المختبرات عمال البیضاء؛ یاقاتال أصحاب تفوق خالل من ذلك ویتجلى

 دخول شهد الذي العهد وهو أمریكا، في ١٩٥٥ منذ والورش، المصانع الزرقاء؛ على

  . واسع نطاق على الكمبیوتر

 من الثقیل والتصنیع القدیمة الصناعة مناصري بین الصراع أن كذلك بالكات ویرى

 حدث وقد. المصالح بدافع وذلك عنیفاً  سیكون أخرى جهة من الثالثة والموجة ،جهة

 الثانیة الموجة مناصري مع "الزراعة" األولى الموجة تصادمت حین فعالً  الصراع هذا

 كان ما بسبب بشدة التصنیع اربونیح الزراعیون اإلقطاعیون كان حیث ،"الصناعة"

 كانوا التي القدیمة االقتصاد ووسائل االجتماعیة مكانتهم عن استغناء من إلیه یرمي

  . علیها یعتمدون

 قد والصناعة والحیوانات، البشر عضالت على اعتمدت قد الزراعة كانت وٕاذا

 فإن ،المتبددة المواد وباقي وغاز وبترول فحم من الخام والمواد البخار على اعتمدت

 باالستعانة البشري العقل إلیها یصل متنوعة طاقات على ستعتمد الثالثة الموجة

 هیئة في المستقبلي اإلنسان تصویر یمكن ولذلك. المتراكمة ومعلوماته الفكریة بطاقته

 تنوب التي اإللكترونیة واألعضاء األزرار على تعتمد ضعیفة وأعضاء كبیر رأس

  . بعد عن ألوامرها تخضع لكنها ركةوالح الجهد في عنها

 حیث ،السیاسي المیدان في آخر تغییراً  سیجلب التغییر هذا أن المؤلف یرى كما

 مباشرة الرأي إبداء أو الممثلین واختبار المعلومات بنوك إلى الدخول لألفراد سیسمح

 بل. تالمعلوما شبكة باستعمال أي ،التقلیدیة واالنتخابات االقتراع إلى اللجوء دون

 مباشرة االقتراع یمكن أنه طالما النیابي والتمثیل البرلمان إلغاء یتطلب قد ذلك وٕان
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 الحدود مفاهیم ستضیع كما. المجتمع لكل ساعات خالل الرأي إلبداء وبسرعة

 حیث جهویة أقالیم إلى البلدان من الكثیر وتتجزأ العولمة بفعل الوطنیة والسیادة

  . القدیم مركزها عن المستقلة احكوماته لها مدن هناك ستصبح

 دافعاً  التحكم تكنولوجیا على الكلي االعتماد فسیكون العسكري المجال في أما

 تقنیات إلى التحام مجرد من الحروب مفهوم وسیتغیر ،الجیش أفراد عدد لتقلیص

 في الكبرى أهمیتها الردع ألسالیب فسیكون ولذلك،. بعد عن والتحكم الشاملة اإلبادة

 إلى المدنیة التكنولوجیا تحویل في التحكم مخاطر وهناك. وقوعها قبل الحروب إنهاء

 تكنولوجیاال استعمال یمكن حیث العكس، كذلك یكون أن یمكن كما. العسكریة

  . سلمیة مدنیة أغراض في العسكریة

 في اشترك حیث ،المستقبلیة الدراسات هذه أهم من یعتبر "الثالثة الموجة" كتاب ولعل

 صدرا كتابین معروف، هو كما الكتاب، هذا وسبق. "توفلر هایدي" زوجته مع تألیفه

 وتبعه "المستقبل صدمة" بكتاب بدأت الزمن، من عقداً  استمرت متفاوتة؛ حقب في

 آخر وكتاب "المضادة والحرب الحرب" كتاب بعده جاء ثم. "السلطة تحول" كتاب

 كتبه أبحاث وشكلت. "لثالثةا الموجة سیاسات :جدیدة حضارة بناء نحو" :بعنوان

 ربط حیث والسیاسیة، االجتماعیة للعلوم ومغایرة جدیدة منهجیة مدرسة مجتمعة

 لتطور واستشفافاً  نظریات، من مطروح هو لما النقد بین األبحاث هذه في المؤلف

 لتحقیب مرة ألول "توفلر" طرحه "الموجات" ومفهوم. المستقبل في النظریات هذه

 من الكاتب حاول إذ موجات، ثالث إلى أسلفنا، كما التاریخ، یقسم "توفلري" تاریخي

 الحالیة المجتمعات أن یثبت أن حولها، األربعة الكتب تمحورت التي نظریته خالل

 الموجة مجتمع هي حضارات، ثالث أو مجتمعات ثالثة إلى األمر حقیقة في تنقسم

 المجتمع أي الثانیة، جةالمو  ومجتمع والرعویة، الزراعیة الحضارة أي األولى،

 ویبرر. والتقنیة المعلوماتیة مجتمع أي الثالثة، الموجة ومجتمع الحدیث، الصناعي

 عادة تحدث ال الكثیفة التغییرات أن إلى "الموجة" المصطلح لهذا استخدامه "توفلر"

 البعض ببعضها اصطدمت ما وٕاذا دینامیكیة، - متحّركة فالموجات. صراعات بدون

 فوضویاً  یبدو ما فهم على أقدر یجعلنا وهذا. القویة المتعارضة التیارات جتنت فإنها

 وهذا. الموجات هذه بین لصراعات نتیجة كونه أهملنا إذا الیوم، عالم في. وعشوائیاً 
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 األساسیة، الصراع تفسیرات رفض على ضمناً  ینطوي "االهتزازي الصراعي" التفسیر

 بین أو الغرب وبین الحقًا، الكونفوشیوسیة إلیه مضافاً  اإلسالم، بین الصراع مثل

 الوالیات سطوة نهایة بدایة عن إعالن هو الصراع هذا أن أو األفقر، والعالم الغرب

 حضارة بناء نحو" ؛"توفلر" كتاب ظهر وقد. التاریخ نهایة عن تعبیر أو المتحدة،

 مستقبلیةال الرؤى مع ویتعارض ،١٩٩٤ العام في "الثالثة الموجة سیاسات :جدیدة

 اإلسالم قبل من المعلوماتیة التقنیة امتالك تشترط لم التي "هانتغنتون صموئیل"لـ

 یكون ال قد الحضارات فصدام. المقبلة المرحلة في محوریاً  دوراً  لیلعبا والكونفوشیوسیة

 تحققت قد تنبؤاته فإن ،"توفلر" رأي وفي .؟"توفلر" یرى كما بالضرورة تكنولوجیاً 

 المستقبلیة الدراسات" أن على ویؤكد ،"المستقبل صدمة" كتابه في ضهعر  ما السیما

 ،"المستقبلیة الدراسات لجنة"لـ الكونغرس بإنشاء ویستشهد الحل، هي باتت

  . ١٩٥٥ العام إلى بمالحظاتهما یعودان كانا وٕان ،"للمعلوماتیة المستقبلیة"و

 صموئیل" كتاب عنوان هفی یوافق الذي ،"الحضارات صدام" عن حدیثه "توفلر" ویبدأ

 التراجع أن یفترض بل. الصناعة لعصر بالنسبة النهایة بدایة بفرضیة ،"هانتغنتون

 للعصر العامة األزمة عن تحدث عندما ١٩٧٠ العام منذ بالفعل بدأ قد كان

 المزید وقوع روافدها تستدعي التي األزمة هذه. "المستقبل صدمة" كتابه في الصناعي

 على للحفاظ مسخرة ألنها مختلفة مواصفات ذات حروباً  انتك وٕان الحروب، من

  .الثانیة الموجة من المصالح أصحاب مكتسبات

 یحفظ دولي تفاهم یحصل أن فإما طرق، مفترق أمام "توفلر" رأي في الیوم والعالم

 )الزراعة( الفأس فیه یتنافس عالم في التعایش ویسهل الذوبان، من الوطنیة الثقافات

 انتصار فیأتي مخففة، بصورة )المعلوماتیة( والكومبیوتر )الصناعة( عالتجمی وخط

 یسمى ما فرض محاوالت تستمر أن وٕاما منطقیة، نتیجة زمن بعد الكومبیوتر

 تتولى أن علیها )معلوماتیاً ( ما عظمى دولة فإن الحالة هذه وفي "العالمیة الثقافة"بـ

 المعلومات تكنولوجیا تملك ال التي لالدو  المؤلفان یخرج وبهذا. سیطرتها صراع قیادة

. حروب غیر ومن بالكومبیوتر لالستعمار األجواء یهیئ مما. العالمي المسرح من

. المقبلة القلیلة السنوات خالل غزیرة دماء فیها تراق حروب تنشب أن یمكن وبهذا
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 والبطالة العمل مفاهیم تغییر إلى سیؤدي الرمزیة شدید االقتصاد هذا فإن وهكذا

  .وتأهیلهم العاملین وٕاعداد

 :عنوان یحمل الذي واألخیر التاسع الفصل ؛"الثالثة الموجة" كتاب فصول أهم ومن

 ،"المتحدة الوالیات مستقبل إلى فیه یتعرض حیث ،"والعشرین الواحد القرن دیمقراطیة"

 ضمن المتحدة الوالیات لبقاء ضروریة یعتبرها أساسیة مبادئ خمسة على ویشدد

  :هي المبادئ هذه. الثالثة الموجة

 تنصاع أالّ  یجب للمعلومات والمالكة العارفة األقلیة أن أي :األقلیة سلطة - 

  .للمعلومات المالكة غیر األغلبیة لرأي

 والممثلین النواب على االعتماد من التقلیل بمعنى :المباشرة الدیمقراطیة - 

 .متطورةال االتصال وسائل طریق عن مباشرة الشعب واستفتاء الشعبیین

 .المعلومات مالكي إلى القمة من القرار یتحول بحیث :القرار تقسیم - 

 في الخبراء من الكثیر بین القرار أعباء تتوزع بحیث :الموسعة النخبة مبدأ - 

 .نفسه الشعب وعلى بل. المختلفة المجاالت

 األسس یضع وأن التحدي یقبل أن الراهن الجیل على :للقدر التصدي - 

 .والعشرین الحادي القرن لدیمقراطیة

  :المستقبل حروب

 في توفلر، فهذا المستقبل، في تختفي لن حروبال أن في التفكیر جداً  المحزن من

 الطفل أجل من كتابه تألیف على أقدم نهأ یقرر "المضادة والحرب الحرب" كتابه

 شیةغم بعین ترقب التي أمه أجل ومن وجهه، نصف االنفجار مزق الذي البوسني،

 لن ألسباب ویموتون سیقتلون الذین الغد أبریاء جلأ من إنه. منزلها من تبّقى ما

 الظروف في الحرب عن كتاب أنه یعني وهذا.. السالم عن كتاب إنه. یفهموها

 ویرى .مجهول مستقبل نحو سباقنا في صنعها بصدد نحن التي والغریبة، الجدیدة

 خرابها ویعم ،العصبویة اتالكراهی تملؤها جدیدة ىوسط عصور في نغرق إننا "توفلر"

 هذا مواجهة في سنتبعها التي والطریقة.. الحروب فیها وتتوالى ،المعمورة أنحاء

 سیموتون؟ كیف وربما، ،أطفالنا سیعیش كیف كبیر حد إلى ستحدد المتفجر العنف
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 من به حاطةاإل یمكن ال ذلك ولكن السالم، بمستقبل التفكیر أهمیة تبرز هنا ومن

  .الحرب ظاهرة ستقبلبم إلمام دون

 ،"والعشرین الحادي القرن في الحرب" :بعنوان له دراسة في ،"تیلفور إیرل" ویشاطره 

 ساحة ستحل إذ المستقبل، في الحرب نمط تغییر إلى أدى قد التقني التقدم بأن الرأي

 الجوي الغالف إلى وستمتد الحالي، المعركة میدان محل األبعاد الثالثیة المعركة

 سیر وسیكون الكیلومترات، آالف مساحتها تغطي وسوف الفضاء، إلى وصوالً 

 بسبب هائلة تدمیر بنسبة وتتمیز قریب، أمد حتى عرف مما سرعة أكثر المعركة

 دقیقة بصورة الموجهة الشامل الدمار وأسلحة معدات في المستخدمة التقنیات انتشار

 والدقة والسرعة المعرفة عاملب القادمة الحروب في النصر مفتاح سیرتبط وحینئذ ،جداً 

 إن ":باخر ویسن هارفوت" یرى "المستقبل حروب" كتابه وفي. االشتباك أثناء في

 ضد جیوش بل أخرى، جیوش ضد جیوش فیها تشارك ال المستقبل، حروب

 داخل أخرى ضد مسلحة وعصابات إرهابیین، ضد بولیسیة وقوات مسلحة، عصابات

 والحدیثة الضخمة األسلحة ترسانات فیه ستتالشى يالذ الوقت في والمدن، األقالیم

 كل ما، یوم في األرضیة كرتنا حكم الذي الدیناصور بحیوان أشبه وتنقرض، وتندثر

 یرفض األساس هذا وعلى. بها یتنبأ التي "الحروب تحول" نظریة إطار في ذلك

 ولدت قد الراهنة الظروف بأن مؤكداً  رجعة بدون الحروب انتهاء نظریات المؤلف

 الحكومات وتوجهها والشعوب الدول بها تشارك التي الحروب من آخر جدیداً  شكالً 

 العسكري القائد وضع التي الحروب وهي المسلحة، القوات وتنفذها الشعب ویمولها

 التي الرئیسة، القواعد "كالوسیفتز فون كارل" المعروف البروسي السیاسي والمحلل

 الحرب إن" :وهي اآلن، حتى بها والمعترف المعروفة نظریته بذلك مطلقاً  علیها، تقوم

 للدول السیاسیة األسس بین ربط بحیث ،"السیاسیة األهداف لتحقیق أخرى وسیلة هي

  .أخرى جهة من تحركها أو بها تقوم التي والحروب جهة، من واألنظمة

 حجم إلى تشیر اإلعالم وسائل عنها تحدثت التي ٢٠٠٠ عام الكمبیوتر وأزمة

 المتقدمة الدول فاقتصاد والحیاة، واإلدارة العمل في الكمبیوتر على الهائل تماداالع

 إن :الخبراء ویقول. الكمبیوتر أجهزة بدون ساعة نصف لمدة العمل یستطیع ال الیوم

 كبیرة بسرعة تتطور وأنها بدائیة، مرحلة في اآلن هي واالتصاالت المعلومات تقنیات
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 بدائیاً  ساذجاً  وتداعیاتها وصدماتها وتحوالتها ثارهاآ عن الیوم حدیثنا یبدو بحیث

 حیاة في والتداخل التقدم من درجة على الزمن من عقود بعد ستكون ألنها أیضًا؛

 أن كیف مالحظة الیوم یمكن ولكن تطبیقها، إمكانیة تخیل أو تصورها یصعب الناس

 أنها إلى إضافي مكسب أو للسلطة مساعد عامل من تحولت والمعلومات المعرفة

 ،المعرفة على صراعاً  سیكون السلطة على الصراع فإن ثم ومن السلطة، جوهر

 ،الدولیة السیاسة في قصوى أولویة الیوم تأخذ الفكریة الملكیة قوانین فإن السبب ولهذا

 كیف نفهم لم وٕاذا إلیها، الوصول وٕامكانیة المعرفة توزیع هو أیضاً  التنافس وسیكون

 استغالل من أنفسنا نحمي أن نستطیع فلن یتلقونها الذین هم ومن المعرفة تنتشر

 العنصر هي المعرفة على السیطرة وستكون نرید، الذي المجتمع إقامة وال السلطة

  .والمحلي العالمي الصراع في الحاسم

  :الموجات عصب االقتصاد

 لهوةا ازدیاد في عامالً  تكون قد العولمة أن األمریكیون یرى االقتصادي الجانب في

 تكون فقد. والجنوب الشمال وبین المال، ورأس العاملة الید بین واألغنیاء الفقراء بین

 والفوضى العالمي االقتصاد النهیار مدعاة العالمیة والمدیونیة والجوع والفقر البطالة

 التكنولوجي التقدم یشكل ما وبقدر. لذلك مؤشراً  واألرجنتین إندونیسیا وتعتبر. العارمة

 النتائج انفالت من الكبرى للتخوفات مصدراً  یصبح كذلك فإنه أمالً  والعلمي

 االحتباس كوابیس على البشري المجتمع یعیش البیئي المستوى فعلى. التطبیقیة

 یشكل البشر حیاة وفي. المیاه مصادر وتلوث األوزون طبقة وتآكل المتزاید الحراري

 الشامل الدمار وسائل وسقوط ومیةالجرث األسلحة وانتشار الجینات تكنولوجیا انفالت

 بما الدقیقة التكنولوجیا كانت وٕاذا. العالمي لألمن حقیقیاً  تهدیداً  ولةئمس غیر أید في

 تؤكد كثیرة دالئل فإن ،السابق في المتقدمة البلدان على حكراً  والبیولوجیة النوویة فیها

 مؤخراً  أمریكا تهاصنف التي والجماعات الدول لدى علیها الحصول إمكانیة أو سهولة

  .بالمارقة

 أفضل راجعة وتغذیة التعبیر حریة من أكبر قدر ظل في الجدید االقتصاد ویزدهر

 حكومات یفرز قد القرارات صنع في أوسع شعبیة ومشاركة والمحكومین، الحكام بین

 االستقالل من أكبر قدر إلى یؤدي قد كما ومرونة، المركزیة وأكثر بیروقراطیة أقل



 ٤٠

 ولكن تعجیزها فبهد لیس الدولة عن بعیدا السلطة تحول إلى ویؤدي للفرد، الذاتي

  .علیها إنسانیة صبغة إضفاء أجل من

 األدیان جمیع أتباع وبین كله العالم في المنتشر الدیني البعث بین "توفلر " ویربط

 هجمات شنت التي الهیبیز بجماعات التحوالت هذه بدأت وقد الكمبیوتر، وبین

 في زادت كما ،علمانیته ذلك في بما الصناعي للعصر الثقافیة القواعد على ساخطة

 العلمانیة فإن وبالطبع ،معروفة غیر غریبة ودیانات والحكمة التصوف موجات الغرب

 المرحلة نجم أفول مع لالنهیار ستتعرض الصناعیة بالمرحلة ارتبطت التي

 الموجات جمیع وتتالقى ،جدیدة ثقافات محلها لتحل جدیدة مرحلة وبدء ،الصناعیة

  .ورفضها للعلمانیة العداء على الدینیة

 الخضر جماعات مثل البیئي، العمل وتنامي المعلوماتیة موجة "الثالثة الموجة" ورافق

 حمایة ألجل والطعام والزراعة اللباس في التقلیدیة الحیاة إلى والعودة البیئة، وحمایة

 یأخذ والتي "بیئیة أصولیة" تسمیته یمكن ما أو التلوث، وتخفض والموارد البیئة

 في نالحظ أن ویمكن الحدیثة، الحضارة منتجات كل تجاه متطرفة أبعاداً  بعضها

 باألعشاب، والتداوي نور، مریم برامج تشهده الذي الكبیر اإلقبال ذلك العربي الوسط

. األدویة عینلتص كبرى وشركات أكادیمیة ومؤسسات جامعات تتبناه بدأت الذي

 وتفشي الوطني والتعصب القومیات موجة تنامي هي :الجدیة الثالثة الظاهرة وكانت

 حصة أكبر یحصد أن النمسا في النازي الحریة حزب استطاع وقد األجانب، كراهیة

 أكبر لألجانب والمعادیة المتطرفة الیمینیة الحركات وتعد النیابیة، االنتخابات في

  .وأمریكا وروباأ بلدان في الیوم الحكم على منافس

 مختلفة، صیغ في والتطور للتنامي مرشحة والظواهر الموجات هذه فإن ،وبالطبع

 هذا ضحایا أول من والسیاسة الحكم أنظمة وستكون مسارها بدایة في زالت ما فهي

 وقد ؟المثال سبیل على العریقة الغربیة الدیمقراطیات تتجه أین فإلى والتغیر، التطور

 وبدون علنیة أدلة بدون االعتقال تبیح المتحدة الوالیات في انینقو  شرعت كیف رأینا

 ال جنوناً  یعد الغرب في عنه الحدیث مجرد أو إلیه الدعوة كانت أمر وهو محاكمة،

  .إلیه اإلصغاء یمكن
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 على والقائم المذهل يالیابان التقدم هو وتطبیقاتها التحوالت هذه تجلیات أهم ومن

 وتقنیاً  اقتصادیاً  وتحتضر المؤخرة في كانت أن بعد روباأو  استطاعت وكیف المعرفة،

 والسیاسي االقتصادي العمل على قائمة أوروبیة وحدة فتبني التحوالت هذه تلتقط أن

 وتتحداها بل المتحدة الوالیات عن أوروبا تستقل بدأت كیف واضحاً  وكان والعسكري،

 وكانت المتحدة، لوالیاتوا أوروبا طرفاها یكون قد جدیدة بقطبیة یبشر اتجاه في

  .علیه ومتطفالً  المتحدة للوالیات تابعاً  كیاناً  قریب عهد إلى أوروبا

، بدایتها في زالت ما واالتصاالت والعولمة المعلوماتیة ظاهرة وتأثیرات نتائج إن

 صحیحة ولكنها متوقعة، وغیر جدیدة وتحوالت بأحداث یوم كل وتفاجئنا وتدهشنا

 والقوى واألفراد والمجتمعات الدول علیه استقرت ما كل يف النظر وتعید ومؤثرة

  . وضغط وتنافس عمل وأدوات تقالید من والعالمیة اإلقلیمیة

 التصنیع أن وغیرها، الالتینیة أمیركا في نظرائهم من أكثر اآلسیویون، الزعماء ویدرك

 ذاه أساس وعلى متخلفة؛ أممهم سیترك وأنه یكفي، ال وحده الثانیة الموجة في

 كوان لي" قام وقد. حدیث معه لنا كان منهم زعیم كل ویتصرف تصّرف االعتقاد

 مجال في عالمیاً  ریادیاً  مركزاً  لیصبح الخامل المیناء بدفع سنغافورة، مؤسس ،"یو

 في آسیوي مستثمر أول ٢٠٠٢ عام في سنغافورة وأصبحت. والخدمات التكنولوجیا

 من العشرات Biopolis البیولوجیا ینةمد تضم حیث الحیویة، التكنولوجیا مجال

  .الطبي والبحث التطویر میدان في الرائدة الشركات

 عام مالیزیا أجل من المتقدمة بالتكنولوجیا المعنیة األهداف محمد مهاتیر وحدد

 عمالق رواق أو كوریدور سوبر یستحدث أن - محدود بنجاح ولو - وحاول ،٢٠٢٠

 اإلسالمیة المدارس دفع سبیل في ناضل أنه ذلك من األهم لكن. المتعددة للوسائط

 كوریا رئیس وأطلق. والعلوم الریاضیات مواد لتدریس أطول وقت تخصیص إلى

 تطبیق في الریادة مكان إلى بلده لدفع ناجحة حملة یونغ داي كیم األسبق الجنوبیة

 كالمال عبد الهندي الرئیس ویدرك. العریض النطاق واتصاالت المعلومات تكنولوجیا

 الفضائي البرنامج في والمهندسین العلماء كبیر كان إذ الداخل، من التكنولوجیا دور

  .الهندي



 ٤٢

 وحتى بل - الثانیة الموجة في األجور المنخفضة الصناعیة الوظائف أن ویتضح

 خطوات إالّ  لیست - الهند إلى المتحدة الوالیات من انتقلت التي الروتینیة الوظائف

 حیث الثالثة الموجة إلى القفزة وهو أهمیة، أكبر شيء لىإ الطریق في صغیرة

 عصر دخول إلى الصین دفع ما وذلك. المعرفة على مؤسسان واالقتصاد المجتمع

 التكنولوجیا میدان في عظمى قوة إلى التحول على عازمة جعلها وما الفضاء،

 في ماالستخدا قید نّقال هاتف ملیون ٢٠٠ تضع جعلها ما أیضاً  وهو الحیویة،

 وظائف الجتذاب الجهود كل بذل إلى الهند دفع ما أیضاً  وذلك. قلیلة سنوات غضون

  .يكیاألمر  السیلیكون وادي من المعرفة قطاع

 واقتصادیة اجتماعیة تجربة إلى التحول درجة إلى یتعاظم اآلن آسیا تفعله ما إن

 من كلٌّ  تبنت ولذا. رئیساً  دوراً  المحلیة غیر بالعمالة االستعانة فیها تلعب عمالقة

 لقطاعات التسلسلیة، ولیس المتزامنة، التنمیة على مؤسسة اتاستراتیجی والهند الصین

 المتقدمة التكنولوجیا إلى سرعة بأقصى االندفاع یعني ما وهو والثالثة، الثانیة الموجة

 إلى لالنتقال سحریة عصا والغرب آسیا في لیسو  .المعرفة على المؤسس واإلنتاج

 حتى الخطوات، بعض اتخاذ إمكانیة عدم یعني ال ذلك لكن. الثالثة الموجة مستقبل

 تجد لم مثالً  والصین التكنولوجیات؛ تجاوز الممكن فمن. الثانیة الموجة إتمام قبل

 االتصاالت إلى المباشر االنتقال إمكانیة بوجود سلكیة هاتفیة شبكات لبناء مبرراً 

 الذي االقتصاد یتطلبه الذي التعلیم هو سهولةب تجاوزه یمكن ال ما لكن .الالسلكیة

 بناء في بلد ألي أمل هناك فلیس. درجاتها أقصى في المعرفة أهمیة فیه تكون

 وال. لالبتكار القویة والحوافز المالئم الكافي التعلیم وجود دون الثالثة الموجة اقتصاد

 الداعمة التغیرات ثبحدو  السماح دون الثالثة الموجة اقتصاد یبني أن بلد أي یستطیع

  .والسیاسات والثقافة األسرة وبنیة االجتماعیة الحیاة في

 وبالتالي تصوراته على بظالله یلقي یزال ال الذي الغرب بتخوفات الباب هذا ونختم

 من الغربیة الشعوب تمر االجتماعیة الناحیة فمن. والخارجیة الداخلیة اتهاستراتیجی

 اإلنجاب بدأ فقد. االجتماعي الهرم وانعكاس بل ،غرافيالدیم طؤاالتب بفترة نموها حیث

 وتتوسع تتكاثر المسّنین شریحة أصبحت الذي الوقت نفس في ملحوظ بشكل یقل

 ظاهرتین على مقبلة الغربیة المجتمعات فإن ولذلك. المعیشة مستوى بفعل
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 وفي. الشیخوخة أو والترهل الدیمغرافي االنحسار هما وخطیرتین سلبیتین اجتماعیتین

 وأمریكیین وصینیین أفارقة من الملّونین عدد تزاید أن الخبراء بعض یرى أمریكا

 الدولة دوالیب في یتحكم ظل الذي األبیض األمریكي العنصر باندثار منذر جنوبیین

 مثل ألمریكا الثقافي المجال في أخرى امتدادات الخطر ولهذا. اآلن إلى نشأتها منذ

 بتشكل االقتصادي وحتى ،الدیمقراطي التمثیل حیث نم والسیاسي ،والدین اللغة

  . الدولة دوالیب داخل والكارتالت اللوبیات

  :العولمة موجات

 تاریخ :المسطح العالم" األخیر "فریدمان توماس" لكتاب قراءاتي إعادة أثناء فكرت لقد

 ضهاستعرا "الفكریة األعمال هیئة" مني طلبت والذي ،"والعشرین الحادي للقرن موجز

 یقدم أن یستطع لم أنه غیر مفیدة معلومات كسجل رائع الكتاب أن لجمهورها،

 شهرة حقق أنه بید مؤلفات، من هنا تناولنا ما مصاف إلى به یصعد فكریاً  مضموناً 

. العالم في صحفي مراسل أشهر ربما هو كاتبه ألنو  ،مبیعاً  الكتب أكثر من جعلته

 حصل قدو  تایمز، النیویورك جریدة في جیةالخار  للشؤون مراسل أعظم هو ففریدمان

 من مفتوح ترخیص لدیه وفریدمان. مرات ثالث الصحافة في بولیتزر جائزة على

 یود شخصیة ةأی ومقابلة العالم، في یرغبه مكان أي إلى السفر یخوله الصحیفة مالك

 فوراً  همقابلت على یوافقون العالم في واالقتصادیین السیاسیین القادة معظم ؛مقابلتها

 في یكتبه الذي الرأي مقال لیكتب ذلك، بعد یجلس أن أجل منو  ،ذلك طلبه بمجرد

 .الصحیفة في له المخصص العمود

 شركات إلحدى شاب عام مدیر مع أجراها مقابلة صفو  فریدمان لنا یقدمو 

 ،"مریالند" في وأبحاث دراسات معهد مدیر مع أجراها أخرى أو الهند، في البرمجیات

 مع عالمنا ارتباط بفكرة مفتون أیضا وهو. العالمیة المعلومات شبكات يف متخصص

 السبب هو وهذا. الكومبیوتر على المرتكزة الحدیثة لكترونیةاإل التقنیة بفضل بعضه،

 واألمم، المجتمعات، أن بمعنى... فشیئاً  شیئاً  تسطیحاً  یزداد العالم أن یعتقد أنه في

 األدوار وتبادل للتفاعل، قابلیة وأكثر مساواًة، ثرأك تصبح كي اآلن تتحول والطبقات،

 على المكتوب التعلیق اقتباس أتجنب ما عادة وأنا. أیضاً  رخاءً  وأكثر بینها، فیما

 من أقرؤها التي النسخة على مكتوبة عبارة هناك ولكن للكتب، الواقي يالورق الغالف
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 لندن - للنشر بریس وینبنج( دار عن والصادرة إلیه اإلشارة السابق فریدمان كتاب

 الحادي القرن بدایة إن :وهي هنا، تدوینها إلى تدعو الحاجة أن أرى والتي )٢٠٠٥

 أو عسكریة، صراعات من فیها دار ما بسبب لیس بعد فیما تذكرها سیتم والعشرین

 عصر علیه یطلق العولمة، من وجدید كامل عصر بسبب ولكن سیاسیة، أحداث

 وادي یبدو مثلما العالم، هذا في ستبدو جمیعاً  بالدنا إن باختصار، .العالم تسطیح

 .البرمجیات بمهندسي یغص مكاناً  أي ،حالیاً  بنجالور أو السیلیكون

 والیة( وبیتسبرج شیفلد في الكمبیوتر مهندسي بأن یعترف أنه له یحسب فمما

 في ومیسور مالیزیا في نظرائهم أمام قریب عما مواقعهم یخسرون ربما )بنسلفانیا

 بوضع أقوم" :یوم ذات شو برنارد جورج قال وكما فإنني اللحظة، هذه في أما الهند،

 ."أحد قبل من للتضلیل أتعرض أن من وخوفاً  طارئ ألي تحسباً  محفظتي، على یدي

 مراكز أحد بزیارة یقوم عندما الشدید، باإلعجاب المرء یشعر أن طبیعي شيءو 

 والمقاطعات الهند جنوب في المزدهرة رونیةلكتاإل والمعدات واألجهزة البرمجیات

 الدولتان فهاتان ذلك؟ من نفسه یمنع أن یستطیع منا فمن... الصین في الساحلیة

 تتقدمان السكان، من نسمة ملیار منهما الواحدة تضم واللتان الشاسعة، المساحة ذواتا

 النفجارا هذا بمقارنة بعد فیما المؤرخون یقوم وقد. حقاً  لإلعجاب تدعو بخطى

 بالتقدم أو عشر، السابع القرن في أمستردام مدینة بصعود فیهما، الحادث االقتصادي

 في السوفیتي االقتصاد بتحوالت أو ،١٩١٤ عام قبل األلمانیة للصناعات العظیم

 .الماضي القرن من الثالثینیات عقد

 العالم في تمت التي العالمیة االقتصادیة التحوالت فمع. المشكلة تكمن تحدیداً  وهنا

 من ومخاوف وقالقل، اضطرابات، وٕانما "تسطیحاً " لیس رأیي في یحدث ما فإن اآلن،

. جدیدة أراضٍ  على للحصول وطموحات األخرى، الدول أمام األرض فقدان

 السیاسي االقتصاد طالب یعتبرها التي والتجاریة، المالیة التحوالت إلى فباإلضافة

 العداوات أیضاً  هناك فإن المتساوي، غیر ياالقتصاد النمو قانون من نوعاً 

 الكوكب هذا في أنه ذلك في السبب. الوضع هذا عن المتخلفة الشدیدة االقتصادیة

 .والغضب الشكوك من بالعقل یذهب مزیج هناك فیه، نعیش الذي المتعولم
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 الذي فالمستنقع ،حقاً  مضطرب عالم في هي فریدمان،" یعترف كما أمریكا، إن

 أمریكا في عقالءال وكان. منه خرجت لم والعراق أفغانستان في فیه اهنفس تأوقع

 إعادة أو الوطن، إلى كیةیر األم القوات وعودة المستنقع، ذلك من الخروج ونیتمن

 الصین أما. الهاویة حافة نحو تتجه فهي "بوتین" روسیا أما. أخرى أماكن في نشرها

 فإن الماضي، بریلأ من الثامن في "تریبیون الهیرالد" في رئیس عنوان في جاء وكما

 لیس العالمف .العسكریة الناحیة من المتحدة الوالیات یزعج بدأ المسلحة قواتها نمو

 من محیر مزیج أنه الحقیقة في. تماماً  األوصال مفكك لیس أیضاً  ولكنه. "مسطحا"

 وهناك ،اً حقیقی تقدماً  تحقق التي العالم دول بعض فهناك. والسلبیة اإلیجابیة األنباء

. والكارثة والفوضى المدني، التفكك هاویة في وتسقط تدریجیاً  ستنزلق أخرى دول

 عاماً  الثالثین خالل وكوستاریكا والمجر، والبرتغال، أیرلندا، یزوروا لم الذین والقراء

 یتذكرون الذین هؤالء أما. البلدان تلك حققته الذي التقدم من سیندهشون الماضیة،

 التدهور بسبب فسیذهلون ،عاماً  ثالثین منذ وبورما والسودان، بوي،زیمبا كانت كیف

 .البلدان تلك شهدته الذي

 في أوروبا في ظهرا السیاسة في كتابین فأعظم الدوام، على هكذا كان األمر ولكن

 ألمانیا" الموسوم بیرنهاردي الجنرال كتاب هما األولى، العالمیة الحرب قبل ما فترة

 أنه، تنبأ والذي "األوهام حرب" الموسوم "أنجل نورمان" وكتاب ،"القادمة والحرب

 تقوم لن االقتصادیة، الناحیة من وثیقاً  ارتباطاً  مرتبطاً  أصبح قد العالم ألن وكنتیجة

 مصیر من العارفون یتوقعه ما وهذا .تماماً  حدث ما عكس وهو أخرى، حروب

  .المسطح وعالمه "فریدمان" لنبؤات

  :العالمي موالنظا الدیمقراطیة

 الشطرنج رقعة" كتابي صاحب "بریجنسكي زبغنیو" العالمي ستراتیجياال المفكر یرى

 انهیار ثرإ على أنه ،"االختیار" :كتاب مؤخراً  له صدر والذي ،"االنفالت"و "الكبرى

 التقنیة باإلنجازات یتعزز أخذ العالمي للنظام جدید مفهوم برز السوفیتي تحاداال

 القرن في الجدید العالمي النظام محددات" عن دراسته في ى،یر  ولذلك الهائلة،

 العدید یتضمن وهدف شعار عن عبارة الجدید العالمي النظام أن ،"والعشرین الحادي

 من بد ال القادمة المرحلة في ملموساً  واقعاً  الشعار هذا یصبح ولكي المعاني، من
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 المستوى على االستقرار ظحف الضروري من وكان شرعیة، إلى المستقرة القوة ترجمة

 .عالمیاً  ونشرها المشتركة القیم على اإلجماع من األدنى الحد وتحقیق العالمي

 من نوع طغیان العالمي النظام تتناول التي السیاسیة األدبیات بصدد ونالحظ

  .واالنهیار الصعود حیث من المتحدة الوالیات مستقبل تتناول الموضة

 عالم علیها أطلق التي هي زال وما العالم شهدها تيال الهائلة التحوالت هذه إن

 في للدیمقراطیة "الثالثة الموجة" "تونغنهانت صمویل" المعروف األمریكي السیاسة

 أواخر في الدیمقراطي للتحول الثالثة الموجة" :عنوان تحت ١٩٩١ عام الصادر كتابه

 The Third Ware: Democratization in the late "العشرین القرن

Twentieth Century، یرمز الذي ،١٩٧٤ عام بعد ما بمرحلة لها یؤرخ والتي 

. اآلن وحتى العام، نفس من بریلأ في البرتغال في الدیكتاتوري النظام سقوط إلى

 التي التغییرات من مجموعة بأنها العمل هذا في للدیمقراطیة الثالثة الموجة ویعّرف

 من شكل إلى والسلطویة الشمولیة النظم من للتحول مختلفة انتقالیة مراحل تشكل

 عن وزادت بل وحجمها معدلها في عادلت - لرأیه وفقاً  - والتي التعددیة، أشكال

 أنها اعتبار على فذلك ثالثة موجة تشكل كونها أما. المعاكس االتجاه في التحوالت

 نم الفترة في كانت األولى،. علیها متشابهتین موجتین بعد جدیدة موجة تشكل

 انتهتا الموجتین كلتا أن إال .١٩٤٦ إلى ١٩٤٣ من والثانیة، ،١٩٢٦ إلى ١٨٢٨

 الدیمقراطیة للتجارب انتكاسات أي  "Reverse Wave" "معاكسة بموجة" یسمیه بما

 من الفترة شهدتها وثانیتهما )١٩٤٢ إلى ١٩٢٢( من الفترة في سادت أوالهما ،الولیدة

 النظم من لعدید تراجعاً  الفترتین اتینه من كل عرفت حیث )١٩٧٥ إلى ١٩١٦(

 . دیمقراطیاً  تحوالً  شهدت التي

 للدیمقراطیة، الثالثة الموجة بمستقبل تتعلق عدیدة قضایا أثیرت السیاق هذا وفي

 السؤال نفس لطرح المختلفة األكادیمیة والدوائر السیاسة علماء من كثیراً  دعت

 معاكسة موجة بظهور أي "بالردة" الموجة هذه تنتهي أن یمكن هل" :وهو المحوري

 من مزید نحو للدفع مرتكزاً  العكس على ستكون أنها أم السابق؟ في حدث كما لها

 التنمویون االقتصادیون دأب قرن، نصف مدى وعلى ؟مستقبالً  الدیمقراطي التطور

 تسلسلي الفقر دائرة من الخروج إلى الوحید سبیلها بأن الفقیرة البلدان إخبار على
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 ال والهند، كالصین بلدان، الیوم وهناك. الثانیة ثم األولى الموجة ركوب تضيویق

 الخاصة الثالثة، الموجة بدء قبل )التصنیع( الثانیة الموجة إتمام حیال بالرضا تشعر

  .والتطویر بالتنمیة

 في فرعي عنوان هي التي ،"المضادة الثالثة الموجه" تعلنها معلن موت وقائع وهذه

 من یقترب الذي ،"الثالثة الموجة"بـ أیضا المعروف "هنتنغتون صمویل" كتاب

 الحدیث السیاسي التاریخ ویناقش "السلطة تحول" في "توفلر ألفن" مساهمات

 مراجعة أهمیة وتأتي. مضادة موجات تتخللها ثالث موجات بین وتطورها للدیمقراطیة

 اإلصالح لمشاریع یةاألمریك المراجعة من األیام هذه ،الكتاب هذا قراءة وٕاعادة

 ،"مانهاتن" في الطائرات أحداث منذ لها الدعوة تكاثرت التي المزعومة، السیاسي

 البلدان في الدیمقراطیة وغیاب اإلسالمي باإلرهاب یسمى ما بین الربط حاولت والتي

  .واإلسالمیة العربیة

 المشاریع هذه عن األمریكیة "التراجعات" وباألحرى األخیرة، المراجعة مظاهر ومن

 عن "بریمیر یانأ" قاله وما ،"العرب المعتدلین لمعسكر" الداعمة بوش تصریحات

 حاله وكل بلد كل في المتحدة الوالیات لمصالح طبقاً  وشرعیتها المزدوجة المعاییر

 تسمح لن بالدها أن من وتكراراً  مراراً  "رایس" علیه أكدت ما ذلك ومن. حده على

 التمییز خالل من الیهودیة، الدولة أمن تهدد لیةرادیكا عربیة جماعات بوصول

 ،االقتراع صنادیق وبین دیمقراطیین بوصول تسمح التي الدیمقراطیة، بین الغریب

 اإلسالمیة بالجماعات ذلك یتعلق وال. دیمقراطیة غیر قوى بوصول تسمح قد التي

 "حماس" كومةح من المنزعجة "رایس"فـ ،عموماً  الرادیكالیة بالجماعات بل ،یبدو كما

  .أیضاً  إسالمیة وهي الشیعیة "المالكي" حكومة مع تقف اإلسالمیة

 المعطیات من مجموعة "هنتنغتون" یقدم السیاسي اإلصالح كذبة أفول إلى وبالعودة

 مما األوسط، الشرق في المزعوم السیاسي اإلصالح مناخات على منها أي ینطبق ال

 لمصالح "الدیمقراطیة" الذرائع من مجموعة سوى یكن لم اإلصالح هذا أن یؤكد

 ،أصالً  برجوازیة مدنیه اجتماعیة تحوالت غیاب فمن. دیمقراطیة غیر وسیاسات

 بیروقراطیة عن العقالنیة، وغیر الرشیدة، غیر العربیة؛ البیروقراطیة البنیة واختالف

 وانياأل" للعبة العربیة الموسیقیة األذن غیاب إلى ،الرشیدة "فیبر ماكس" وعقالنیة



 ٤٨

 العدوى أو بالتراكم تنتقل محتملة ثلج كرة باعتبارها الدیمقراطیة، "المستطرقة

   :الثالث "هنتنغتون" القتراحات الموضوعیة الشروط غیاب إلى ،الموضوعیة

 .)المعارضة سیطرة( اإلحالل .١

 .)دیمقراطیاً  نفسها على االستبدادیة الحكومات انقالب( التحول .٢

 .)والحكومات معارضةال تفاهم( التحولي اإلحالل .٣

 المزعومة اإلصالحیة مشاریعها تسوق وهي ،مسبقاً  األمریكیة اإلدارة تعرفه ما وهذا

 خارجیة تسویة إلى تؤدي ما غالباً  الكوالیس؛ وراء ترتیبات سوى الواقع في یبقى فال

 سماها والتي دیموقراطیة، األقل القوى هي ،والمعارضة الحكم في معینة قوى بین

  .المضادة الموجة بقوى "غتوننهنت"

 ومالحظتها إلیها االلتفات یجب والموارد السلطة في وجذریة كبیرة تحوالت ثمة أن بید

 سلطة على متفوقة مكانة تحتل بدأت والمعلومات المعرفة فسلطة األوان، فوات قبل

 والهیمنة السالح من مستمدة أساساً  كانت التي العسكریة والقوة ،والسالح المال

 والصواریخ الطائرات تعد ولم ،المعلومات تقنیة على تماماً  تعتمد أصبحت

 إنها بل شیئًا، تفید ال الحدید من كتل سوى الكمبیوتر أجهزة بدون والغواصات

 وأن الواحدة، الثانیة في منطقي استنتاج ملیون تجري معرفیة أجهزة بأنها توصف

  .علیه ونركز إلیه نلتفت أن یجب ما وهذا ،والذهنیة المعرفیة قدرتها من مستمدة قوتها

  



 ٤٩

  دور القیم الدینیة المشتركة في بناء الحضارات

   *الطیب زین العابدین. د.أ   

  :مقدمة

بمعنیـین مختلفـین األول عـام والثـاني خـاص، المعنـى " الـدین"تحدث القـرآن الكـریم عـن 

. عتقــاد فیــهالعــام هــو االعتقــاد فــي إلــه یقــدس ویعبــد أیــًا كــان اإللــه، وأیــًا كــان ســبب اال

یخاطــب القــرآن كفــار قــریش بــأنهم یعبــدون آلهــة غیــر اهللا الــذي یعبــده محمــد صــلى اهللا 

، فســمى ٦الكــافرون }َلُكــْم ِدیــُنُكْم َوِلــَي ِدیــنِ {علیــه وســلم، وأن لهــم دیــنهم ولمحمــد دینــه 

طقوسهم لألصنام عبادة وسمى اعتقادهم فیها دینـًا، وطلـب مـن المسـلمین أن ال یسـبوا 

َوَال َتُســبُّوْا الَّــِذیَن َیــْدُعوَن {مــن دون اهللا، حتــى ال یســبوا اهللا عــدوًا بغیــر علــم  مــن یــدعون

وهـذا المعنـى العـام یشـابه إلـى  ،١٠٨األنعـام }ِمن ُدوِن الّلِه َفَیُسبُّوْا اللّـَه َعـْدوًا ِبَغْیـِر ِعْلـمٍ 

و نظــام هــ" الــدین"حــد كبیــر مــا یقــول بــه علمــاء االجتمــاع وعلمــاء مقارنــة األدیــان، إن 

أمــا المعنــى الخــاص فیشــیر بــه القــرآن إلــى األدیــان . اعتقــادي معــین لإلیمــان والعبــادة

ُقـْل آَمنَّـا ِبالّلــِه { :السـماویة التـي جـاءت مــن عنـد اهللا عـز وجـل دون تحریــف أو نقصـان

وَب َواَألْسـَباِط َوَمـا ُأوتِـَي َوَما ُأنِزَل َعَلْیَنا َوَما ُأنِزَل َعَلى ِإْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسـَحاَق َوَیْعقُـ

ــُه ُمْســِلُمونَ  ــْنُهْم َوَنْحــُن َل ــْیَن َأَحــٍد مِّ ُق َب بِِّهــْم َال ُنَفــرِّ َوَمــن * ُموَســى َوِعیَســى َوالنَِّبیُّــوَن ِمــن رَّ

 - ٨٤آل عمـران }َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسَالِم ِدینًا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنـُه َوُهـَو ِفـي اآلِخـَرِة ِمـَن اْلَخاِسـِرینَ 

، وعند الحدیث عن القـیم الدینیـة المشـتركة سنقصـر الكـالم علـى المعنـى األخیـر،  ٨٥

وخاصـــة فـــي الدیانـــة المســـیحیة واإلســـالمیة ألنهمـــا األكثـــر انتشـــارًا فـــي العـــالم، وألنهمـــا 

دیانتان متنافستان في التبشیر والدعوة، وألنهما أثرتا بصـورة واضـحة علـى الحضـارتین 

وتعنــــي كلمــــة الحضــــارة فــــي مفهومهــــا الواســــع درجــــة عالیــــة مــــن  اإلســــالمیة والغربیــــة،

التطور االجتماعي في نظمها السیاسیة والقانونیة، وقیمهـا السـلوكیة، ومنـاهج تفكیرهـا، 

وٕانجازاتهـا المادیـة والعلمیــة، وٕانهـا قــد توحـد ثقافــات متنوعـة وقومیــات مختلفـة، وســنركز 

ًا مـع حـدیثنا عـن الدیانـة اإلسـالمیة الحدیث على الحضـارتین اإلسـالمیة والغربیـة تمشـی

  .والمسیحیة

                                                 
 .أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة الخرطوم *



 ٥٠

نهـدف فــي هــذه الورقـة المــوجزة إلبــراز القـیم الدینیــة المشــتركة فـي الــدیانتین المــذكورتین 

ـــــاء الحضـــــارتین المســـــیحیة واإلســـــالمیة وترســـــیخ وازدهـــــار هـــــاتین  ـــــي بن وٕاســـــهامهما ف

  .الحضارتین

  :آراء غربیة في عالقة الدین بالحضارة

ن والحضــارة صــلة عریقـــة عرفتهــا الحضــارات القدیمــة مثــل المصـــریة الصــلة بــین الــدی

والیونانیـــة والســـومریة، كمــــا عرفتهـــا الحضـــارات الوســــیطة مثـــل اإلســـالمیة والمســــیحیة 

وتـــرتبط الحضـــارات الحدیثـــة وعلـــى رأســـها الحضـــارة الغربیـــة بدرجـــة مـــا بـــالتراث والقـــیم 

  .اء الحضارة؟المسیحیة والسؤال هو ما دور الدین في التأثیر على بن

نعرض فیما یلي آراء بعض المؤرخین والفالسفة الغـربیین فـي عالقـة الدیانـة المسـیحیة 

بالحضــارة، ونبــدأ بتلخــیص اآلراء المختلفــة التــي استعرضــها المــؤرخ البریطــاني الشــهیر 

م عــن ١٩٤٨أرنولــد تــوینبي فــي محاضــرته التــي ألقاهــا فــي جامعــة أكســفورد فــي عــام 

  . ١ة والحضارة األوروبیةالعالقة بین المسیحی

إن هنــاك ثالثــة آراء حــول عالقــة المســیحیة بالحضــارة األوروبیــة، الــرأي : یقــول تــوینبي

األول مــا قــال بــه المــؤرخ اإلنجلیــزي أدوارد جیبــون الــذي كتــب فــي القــرن الثــامن عشــر 

عن انحطاط وسقوط اإلمبراطوریة الرومانیة، وهو أن المسیحیة كانت هادمة للحضـارة 

الرومانیـــة التـــي بلغـــت أوجهـــا فـــي القـــرن الثـــاني المـــیالدي، ثـــم بـــدأت فـــي  –یقیـــة اإلغر 

لخــص جیبــون أطروحتــه فــي . االنحــدار بانتشــار المســیحیة فــي القــرن الرابــع المــیالدي

لقد وصفت في هذا الكتاب انتصار البربریـة والـدین، یعنـي : نهایة كتابه المذكور بقوله

نتصـــرتا فأدیتـــا إلـــى سقوالحضـــارة الرومانیـــة، وأیـــد أن البربریـــة والمســـیحیة همـــا اللتـــان ا

ــــــزر  ــــــه ســــــیر جمــــــیس فری ــــــي أطروحت ــــــون ف عــــــالم االجتمــــــاع ) ١٩٤١ – ١٨٥٤(جیب

كــــان المجتمــــع اإلغریقــــي : البریطــــاني الــــذي كــــان أكثــــر وضــــوحًا وتفســــیرًا فــــي مقولتــــه

والرومــاني یقــوم علــى خضــوع الفــرد للجماعــة وخضــوع المــواطن للدولــة ممــا أدى إلــى 

مصــلحة المشــتركة كهــدف أســمى مقــدم علــى ســالمة الفــرد فــي هــذا العــالم أو تغلیــب ال

الــذي یلیــه، ومــن ثــم ضــحى المواطنــون بمصــالحهم الذاتیــة مــن أجــل النفــع العــام ولكــن 
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 ٥١

التي تغرس في النفس مشـاركة ) المسیحیة(تغیر هذا الوضع بانتشار الدیانات الشرقیة 

ــاة، ممــا  الــروح مــع اهللا وخالصــها األبــدي، وتجعلهــا الهــدف الوحیــد الــذي یســتحق الحی

جعل ازدهـار الدولـة بـل ووجودهـا ینحـدر إلـى درجـة صـغیرة فـي األهمیـة، واعتبـر ذلـك 

االعتقـــاد األنـــاني والـــال أخالقـــي یجـــذب المـــؤمن بـــأن یفكـــر فقـــط فـــي عواطفـــه الروحیـــة 

وقـد رفـض تـویني هـذا الـرأي ألن تـدهور الحضـارة الرومانیـة . محتقرًا هـذه الحیـاة الـدنیا

  .في تقدیره قد بدأ منذ القرن الثاني المیالدي، أي قبل انتشار المسیحیة في أوروبا

الــرأي الثــاني هــو الــذي یقــول بــأن المســیحیة هــي بمثابــة البیضــة والشــرنقة بــین الفراشــة 

ومولودهـــا، أي أنهـــا الحاضـــنة بـــین الحضـــارة المنتهیـــة والحضـــارة الجدیـــدة، فقلـــد لعبـــت 

ثــانوي فــي مــیالد الحضــارة العلمانیــة التــي ظهــرت طالئعهــا  المســیحیة دورًا مفیــدًا لكنــه

فــي غــرب أوروبــا فــي القــرن الثالــث عشــر، علــى عهــد الملــك الجرمــاني اســتوبر مونــدي 

ویقـــول تـــوینبي إن هنـــاك حـــاالت مشـــابهة لـــذلك ). م١٢٥٠ - ١٢١٢(فریـــدرك الثـــاني 

سـالم الـذي كـان في اإلسالم والهندوسیة والبوذیة، وال أجد أن ما یقولـه ینطبـق علـى اإل

عــامًال مباشــرًا فــي نشــأة وتكــوین الحضــارة اإلســالمیة، ولــیس حاضــنًا لحضــارة إســرائیل 

والفرس لقرون قبل أن تظهر حضارته في شبه الجزیرة العربیة، كان الفرق بین تـدهور 

الحضارة الرومانیة وقیام الحضارة األوروبیة ألف عام مما یبرر فكـرة الحضـانة، ولكـن 

م ظهـرت فـي أقـل مـن مائـة عـام بعـد مجـيء الـدین الجدیـد وفـي مجتمـع حضـارة اإلسـال

كــان ضــعیف الصــلة بالحضــارة الیهودیــة والفارســیة اللتــان تكونتــا خــارج وســط الجزیــرة 

وعلــى كــلِّ فقــد رفــض تــوینبي فكــرة الحضــانة حتــى بالنســبة . العربیــة حیــث بــدأ اإلســالم

ـــة  ـــة المســـیحیة فـــي نشـــأة الحضـــارة األوروبی ـــدور الدیان ـــة ل ـــر إیجابی وتبنـــى دورًا لهـــا أكث

  .وفاعلیة، ولكنه ال یخلو من غرابة

أما الرأي الثالث الذي یتبناه تـوینبي فهـو علـى عكـس الـرأي الثـاني، أي أن الـدین لـیس 

مساعدًا ثانویًا في نشأة الحضارة، ولكن سقوط الحضارات هو العامل المسـاعد لتطـور 

ـــة أعلـــى تستشـــرف حضـــا ـــة إلـــى مرحل ـــدین مـــن مرحل رة أقـــوى تلیـــق بـــالطور الجدیـــد، ال

ـــدین بـــبعض النصـــوص المســـیحیة مثـــل مـــن خـــالل : ویستشـــهد المـــؤرخ البریطـــاني المت

ویقـــول إن . المعانـــاة واآلالم یـــأتي الـــتعلم، مـــن یحبـــه اهللا یعاقبـــه ویجلـــد كـــل ابـــن یتقبلـــه

وأن ) Passion of Christ(الـدیانات الوثنیـة واالغریقیـة كانـت مقدمـة آلالم المسـیح 
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المســـیح كانـــت تتویجـــًا لخبـــرة آالم الـــروح البشـــریة مـــن الفشـــل المتعاقـــب للحضـــارة آالم 

العلمانیــة، ومــن الصــعب مناقشــة أطروحــة تــوینبي وهــو یتحــدث بعقلیــة مــؤمن مســیحي 

ملتزم ویستشهد بنصوص دینیة بحتة وٕان كانـت منطقیـة وال تخلـو مـن شـواهد تاریخیـة، 

یخلــص إلــى القــول بــأن الــدین لــو كــان و . ولكنهــا ال تصــلح للتعمــیم بحــال مــن األحــوال

بمثابــة مركبــة فــإن عجالتهــا التــي تســیر بهــا نحــو الســماء هــي دورة ســقوط الحضــارات 

على األرض، وعلیه فإن الحضارة الرومانیة هي القابلـة التـي ولـدت المسـیحیة قبـل أن 

الــنفس المســیحیة : وانتهــى تــوینبي فــي ختــام محاضــرته إلــى القــول بــأن. تســقط وتختفــي

ن أن تكتسب وهي على األرض قدرًا كبیرًا من أعظم خیـر بشـرى قـد تحصـل علیـه یمك

نفــس وثنیــة، ولــذلك فهــي تجلــب أكبــر قــدر مــن التطــور االجتمــاعي فــي الــدنیا، وأثرهــا 

المباشــر وهــدفها المقصــود هــو الفرصــة التــي تتیحهــا لألفــراد فــي التقــدم الروحــي عبــر 

  .رحلة الحیاة من المیالد إلى الممات

ن الناحیــة األخــرى نموذجــًا مناقضــًا لتــوینبي فــي شــخص الفیلســوف البریطــاني ونجــد مــ

ــــد رســــل  ــــة مشــــهورة) ١٩٧٠ – ١٨٧٢(برتران هــــل قــــدم الــــدین : یقــــول رســــل فــــي مقال

 Has Religion made Useful Contributions to(مساهمات مفیدة للحضـارة 

Civilization? ( ال توصـف بأن الدین هو مرض یولـد مـن الخـوف ومصـدر لتعاسـة

للجـــنس البشـــري، وقـــد قـــدم مســـاهمات محـــدودة للحضـــارة مثـــل تثبیـــت التقـــویم الشمســـي 

وحساب الكهنة المصریین ألوقات الكسوف والخسـوف إلـى درجـة التنبـؤ الـدقیق بموعـد 

ویعــرَّف برترانــد رســل الــدین تعریفــًا ضــیقًا، . حــدوثها وال یعتــرف بمســاهمة أخــرى للــدین

ســــبة لتأثیرهــــا الواســــع فــــي أوســــاط المجتمعــــات التــــي فالمســــیحیة عنــــده هــــي الكنیســــة ن

ــــل ذات أثــــر ضــــعیف علــــى  انتشــــرت فیهــــا، فتعــــالیم المســــیح التــــي وردت فــــي األناجی

األخــالق المســـیحیة، ویضـــرب مـــثًال لــذلك بـــأن الســـید المســـیح أمــر أتباعـــه بـــأن یعطـــوا 

وا مرتكــب بضــاعتهم للفقــراء، وأن ال یقــاتلوا، وأن ال یــذهبوا إلــى الكنیســة، وأن ال یعــاقب

الزنــا، ولكــن الكاثولیــك والبروتســتانت لــم یظهــروا رغبــة قویــة فــي تطبیــق تلــك التعــالیم، 

ولـــیس هنـــاك مـــن صـــدفة فـــي االخـــتالف بـــین الكنیســـة ومؤسســـها، فعنـــدما یفتـــرض أن 

ـــوال شـــخص واحـــد تنشـــأ تلقائیـــًا طبقـــة مـــن الخبـــراء  الحقیقـــة المطلقـــة محصـــورة فـــي أق

ســتثناء تكتســب تلــك الطبقــة ســلطة معنویــة بحكــم تخــتص بتفســیر تلــك األقــوال، ودون ا
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أنهــــا تملــــك مفتــــاح الحقیقــــة المطلقــــة، ومثــــل كــــل طبقــــة متمیــــزة تســــتعمل تلــــك الســــلطة 

لمنفعتهــا الخاصــة، بــل هــي فــي جانــب أســوأ مــن أیــة طبقــة متمیــزة أخــرى، ألن مهمتهــا 

فــي األصــل هــي نشــر الحقیقــة األزلیــة التــي كشــفت بصــورة نهائیــة بلغــت حــد الكمــال، 

. من ثم تتحول طبقة الخبراء المفسرین بالضرورة إلى أعداء لكل تقدم فكري وأخالقـيو 

وذكــــر رســــل أمثلــــة لعــــداوة الكنیســــة للعلمــــاء والمفكــــرین مــــن أمثــــال جــــالیلیو ودارویــــن 

وفرویــد، كمــا عارضــت إلغــاء الــرق آلمــاد طویلــة، ووقفــت فــي وجــه العدالــة االقتصــادیة 

مــن المــرأة غیــر طبیعــي وغیــر أخالقــي ألنهــا  فــي معظــم الحــاالت، وموقفهــا التــاریخي

تعتبرها مثیرة للغرائز المنحطة، وأن العذریة هي الوشع األمثـل، فمـن لـم یسـتطع یمكنـه 

الــزواج الــذي یجــب أن یكــون دائمــًا وغیــر قابــل االنفصــال، ویعیــب رســل علــى الكنیســة 

ن الفیلسـوف وأحسب أ. أنها تركز على األخالق الفردیة وتتجاهل الفضائل االجتماعیة

اإلنجلیزي یغالي في نقده للكنیسة ویركز علـى مواقفهـا فـي العصـور الوسـطى وال یأخـذ 

في الحسبان تطورها في المواقف واألفكار في العقود المتأخرة مـن القـرن التاسـع عشـر 

إلــــى مــــا بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة، فقــــد تفاعلــــت الكنیســــة مــــع التطــــورات الفكریــــة 

دیة التــــي شــــهدتها أوروبــــا منــــذ عصــــر التنــــویر إلــــى نهایــــة القــــرن والسیاســــیة واالقتصــــا

العشــرین، وهــذا مــا أدى إلــى بقائهــا وٕالــى امتــداد رســالتها إلــى خــارج أوروبــا فــي أمریكــا 

وعلى كلٍّ ینبغي التفرقة بین الـدین كعقیـدة لهـا معتقـدات غیبیـة . الجنوبیة وآسیا وٕافریقیا

ة وبـــین الســـلطة الدینیـــة التـــي یمارســـها وطقـــوس تعبدیـــة وقـــیم أخالقیـــة وأحكـــام تشـــریعی

البشر ویغشاهم ما یغشى البشر مـن خطـأ أو صـواب ومـن تجـرد أو طلـب منفعـة، وقـد 

شــهد التــاریخ البشــري محــاوالت عدیــدة إلصــالح الســلطة الدینیــة المؤسســیة مــن داخلهــا 

بدرجات متفاوتة من النجاح، أشهرها في المسیحیة حركة اإلصالح الـدیني التـي قادهـا 

  .ارتن لوثر في القرن السادس عشر، وأدت إلى نشأة الكنائس البروتستانیةم

  :آراء إسالمیة في عالقة الدین بالحضارة

الصـلة بــین الــدین اإلســالمي والحضــارة اإلســالمیة لصــیقة وواضــحة، لــذلك أخــذت تلــك 

الحضارة صفتها من الدین الذي نشأت في بیئته وارتبطت بتعالیمه وتمددت فـي أنحـاء 

لم بــدعوى نشــر رســالته ووحــدت شــعوبًا متباینــة تحــت لــواء رایتــه، لــذلك قــّل أن نجــد العــا

مــن الكتــاب والمــؤرخین مــن ینكــر دور اإلســالم فــي نشــأة وتطــور الحضــارة اإلســالمیة 
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مهما كـان موقفـه مـن ذلـك الـدین، قـد نجـد مـن یشـرك فـي ذلـك الـدور عوامـل ومصـادر 

ك الـدور قـد انتهـى فـي حقبتـه التاریخیـة أخرى ال صلة لها بالدین، أو مـن یقـول بـأن ذلـ

وال مجال الستعادته الیوم، ولكن لیس من المعقول إنكـار أهمیـة ذلـك الـدور فـي توحیـد 

  .العالم اإلسالمي وبناء حضارته

مــن الكتابــات التاریخیــة األولــى التــي تعرضــت بصــورة مباشــرة لعالقــة الــدین بالحضــارة 

ــــر  ــــد ال ــــي عب ــــدون والعمــــران مقدمــــة العالمــــة المغرب ــــن خل ، )م١٤٠٦ – ١٣٣٢(حمن ب

العـــرب ال یحصـــل لهـــم الملـــك إال : تحـــدث ابـــن خلـــدون فـــي ثالثـــة فصـــول قصـــیرة عـــن

بصــبغة دینیــة، الــدول العامــة االســتیالء العظیمــة الملــك أصــلها الــدین، الــدعوة الدینیــة 

  . تزید الدولة في أصلها قوة على قوة العصبیة

نقیـادهم نسـبة لغلظـتهم وأنفـتهم وبعـد یقول ابن خلـدون إن العـرب أهـل تـوحش یصـعب ا

همــتهم وتنافســهم علــى الرئاســة، وقــّل مــا تجتمــع أهــواءهم، فــإذا كــان الــدین عمــل وازعــًا 

لهم من أنفسهم وأذهب عنهم ُخلُق الكبر والمنافسة فیسهل انقیـادهم واجتمـاعهم ویؤلـف 

ون ویقـــول إن الملـــك یحصـــل بالتغلـــب الـــذي یكـــ. كلمـــتهم ویحصـــل لهـــم التغلـــب والملـــك

بالعصبیة واتفاق األهواء على المطالبة، ولكن جمع القلوب وتألیفهـا یكـون بمعونـة مـن 

ـــدنیا حصـــل  ـــل إلـــى ال ـــوب إذا تـــداعت إلـــى األهـــواء والمی اهللا فـــي إقامـــة دینـــه، ألن القل

ـــى الحـــق وأقبلـــت علـــى اهللا اتحـــدت وجهتهـــا  التنـــافس وفشـــا الخـــالف، وٕاذا انصـــرفت إل

ویقــول إن أهــل . اتســع نطــاق الكلمــة فعظمــت الدولــةوحســن التعــاون والتعاضــد بینهــا و 

العصـــبیة إذا حصـــل لهـــم االستبصـــار بـــالحق ال یقـــف فـــي وجههـــم شـــيء ألن الوجهـــة 

أصــبحت واحــدة وهــم مســتمیتون فــي ســبیلها، فــال یســتطیع عــدوهم مقــاومتهم وٕان كــان 

أكثــر مــنهم بســبب التــرف واالخــتالف وخــوف المــوت، وهــذا مــا حــدث للعــرب المســلمین 

ر اإلسالم في فتوحات القادسیة والیرموك وغیرها، وكما حدث لدولة الموحـدین في صد

ولكن ابن خلدون تعرض لنشأة الدولة أكثر من تعرضه لبناء الحضـارة، . ١في المغرب

وٕان كـــان قیـــام الدولـــة فـــي المجتمعـــات البدویـــة التـــي تحـــدث عنهـــا ابـــن خلـــدون یعتبـــر 

  .أساسًا ضروریًا یمهد لبناء الحضارة

                                                 
 ).٥-٤- ٢٧(الفصل الثاني والثالث من الكتاب األول : مقدمة ابن خلدون ١
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ت تیــارات التجدیــد الــدیني فــي العـــالم اإلســالمي وقیــام الحركــات اإلســالمیة منـــذ ارتبطــ

القــــرن التاســــع عشــــر وٕالــــى الیــــوم بالمنــــاداة بجــــالء االســــتعمار األوروبــــي واالســــتقالل 

الــوطني وتأســیس نهضــة عمرانیــة علــى أســاس القــیم والتعــالیم اإلســالمیة ووحــدة العــالم 

حــدیث علــى یــد الشــیخ جمــال الــدین األفغــاني ظهــر تیــار التجدیــد الــدیني ال. اإلســالمي

، واألسـتاذ رشـید )م١٩٠٥ -١٨٤٩(، وتلمیذه الشیخ محمد عبده )م١٨٩٧ – ١٨٣٨(

، وظهـــرت الحركـــات اإلســـالمیة فـــي شـــكل انتفاضـــات ضـــد )م١٩٣٥ -١٨٦٥(رضـــا 

ومـؤخرًا . االستعمار األوروبي، وفي شكل طرق صوفیة تعنى بالتربیـة الروحیـة والتعلـیم

ظیمــات سیاســیة تــدعو إلــى تحكــیم اإلســالم فــي واقــع الحیــاة، ورغــم التبــاین فــي شــكل تن

بین هذه التیارات التجدیدیة والحركات اإلسالمیة إال أنهـا جمیعـًا تـؤمن بـدور الـدین فـي 

نهضة األمة وبأهمیة وحدة شعوب العالم اإلسالمي وبضـرورة االلتـزام بـالقیم واألخـالق 

لسیاســي التــي قویــت شــوكتها فــي النصــف الثــاني اإلســالمیة، وتتفــق حركــات اإلســالم ا

مـن القــرن العشــرین بــأن اإلســالم وحــده هـو الســبیل لنهضــة األمــة وتوحیــدها كمــا حــدث 

ـــم تقـــدم  فـــي الصـــدر األول مـــن تـــاریخ الخالفـــة اإلســـالمیة، ورغـــم أن هـــذه الحركـــات ل

االشـتراكیة، برنامجًا واضحًا لتحقیق أهدافها لكنها كسبت كثیرًا بفشل التیـارات القومیـة و 

  .خاصة بعد الهزائم العسكریة التي لحقت باألنظمة التي رفعت تلك الشعارات

ونتعـــــرض باختصـــــار فیمـــــا یلـــــي آلراء بعـــــض المفكـــــرین المســـــلمین عـــــن صـــــلة الـــــدین 

من الكتاب الذین اهتموا بقضیة النهضة والحضارة فـي النصـف الثـاني مـن . بالحضارة

نبــي، واألســتاذ ســید قطــب أشــهر المفكــرین  القــرن الماضــي المفكــر الجزائــري مالــك بــن

  .في حركة األخوان المسلمین

إن الحضارة هي ناتج لتفاعل ثالثة عناصر هي اإلنسـان والتـراب : یقول مالك بن نبي

ــــب أو العامــــل الــــذي یمــــزج ) المــــادة الطبیعیــــة( والوقــــت، وٕان الفكــــرة الدینیــــة هــــي المركَّ

بـــالطبع فـــإن الفكـــرة الدینیـــة تـــؤثر علـــى المكونـــات الثالثـــة لتـــؤدي المنتـــوج الحضـــاري، و 

اإلنســان الــذي هــو العنصــر الحاســم فــي البنــاء الحضــاري، ویعتقــد بــن نبــي أن تطــور 

الحضــارة اإلســالمیة مثــل تطــور الحضــارة المســیحیة منطلقــه الفكــرة الدینیــة، وأن الــدین 

ـــع الفـــرد بطابعـــه الخـــاص ویوجهـــه نحـــو الغایـــات الســـامیة، وأن عوامـــل الحضـــارة  یطب

كانـت موجـودة فـي العصـر الجـاهلي بجزیـرة العـرب، ولكنهـا ) نسان والتـراب والوقـتاإل(
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التـي أدهشـت النبـي ) اقـرأ(كانت راكدة خامدة حتـى تجلـت الـروح فـي غـار حـراء بكلمـة 

األمي وأثـارت معـه وعلیـه العـالم، ومـن تلـك اللحظـة وثبـت القبائـل العربیـة علـى مسـرح 

ویقــول بــن نبــى إن الحضــارة تمــر بــثالث . دةالتــاریخ، حیــث حملــت للعــالم حضــارة جدیــ

مراحـــل، مرحلـــة الصـــعود وهـــي التـــي تعتمـــد علـــى قـــوة الـــروح فـــي المجتمـــع، ثـــم مرحلـــة 

االستواء واالستقرار وتعتمد على العقل، ثم مرحلـة االنحـدار التـي تعنـي سـیطرة الغریـزة 

  .١على أفراد المجتمع

مــــًا بعــــد یــــوم فــــي تــــدمیر یــــؤمن ســــید قطــــب بــــأن الحیــــاة المادیــــة المعاصــــرة تمضــــي یو 

خصائص اإلنسان وتحویله إلى آلة من ناحیة، وٕالى حیوان من ناحیة أخرى، والخطـر 

الذي یهدد الحیاة اإلنسانیة الیوم أشد مـن كـل خطـر عرفتـه البشـریة مـن قبـل، وال نجـاة 

للبشــریة مــن هــذا الخطــر المــاحق إال مــن خــالل التصــور اإلســالمي والحیــاة اإلســالمیة 

لإلنســـان بخصائصـــه اإلنســـانیة احتفاظـــًا نامیـــًا ومتجـــددًا، ویستشـــهد ســـید  التـــي تحـــتفظ

ـــل  ـــال القســـیس كاری ـــه العقائدیـــة بكتابـــات العلمـــاء الغـــربیین مـــن أمث قطـــب فـــي أطروحت

الــذي یقــر بفشــل العلــوم الطبیعیــة فــي فــك شــفرة " اإلنســان ذلــك المجهــول"مؤلــف كتــاب 

الجمــاد والكائنــات األخــرى، وینتقــد اإلنســان المعقــدة رغــم مــا بلغتــه مــن تقــدم فــي معرفــة 

  . تدهور اإلنسان في المدنیة المعاصرة

یخلــص ســید قطــب إلــى أن الحضــارة الحدیثــة رغــم إبــداعها المــادي والعلمــي الهائــل إال 

أنهــا ال تالئــم اإلنســان ألنهــا تجهــل حقیقــة خصائصــه، وألنهــا تفقــد الرغبــة فــي احترامــه 

معالجــة خلــل الحضــارة الحدیثــة ألنــه یملــك وتكریمــه، وأن اإلســالم وحــدة القــادر علــى 

مــنهج حیــاة شــاملة ال یعــادي العلــم مطلقــًا، ویرحــب بمزیــد مــن علــوم اإلنســان، ویصــهر 

الحیـــاة كلهـــا فـــي بوتقـــة الـــدین الـــذي یشـــكل عقلهـــا ومنـــاهج تفكیرهـــا وأخالقهـــا ونظمهـــا 

  .٢االجتماعیة وأشواقها الروحیة

فـي الغـرب، علـى رأسـهم أسـتاذ مقارنـة أسس عدد من األكادیمیین العـرب الـذین درسـوا 

م المعهــد العــالمي للفكـــر ١٩٨١األدیــان الــدكتور إســماعیل راجــي الفـــاروقي، فــي عــام 

اإلسالمي بالعاصمة األمریكیة واشنطن، قام المعهد على فكرة أن الحضـارة اإلسـالمیة 

                                                 
 ).١٩٦٩، ٣بیروت، دار الفكر، ط(شروط النھضة، ترجمة عبد الصبور شاھین وعمر مسقاوي  ١
  .١٩٦٧اإلسالم ومشكالت الحضارة، طبقة غیر منقحة،  ٢
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 الــذي هــو لــب اإلســالم وجــوهره،" التوحیــد"تتمیــز علــى غیرهــا بأنهــا انطلقــت مــن مبــدأ 

وأنهـــا التزمـــت بتتبـــع إرادة اهللا وغایتـــه فـــي الطبیعـــة والمجتمـــع، ومؤمنـــة بـــدور اإلنســـان 

ونـذر المعهـد . ومسئولیته في تعمیر الكون، ومستشعرة بضرورة وحـدة األمـة اإلسـالمیة

خاصـــة فـــي مجـــال العلـــوم االجتماعیـــة  –نفســـه لتأصـــیل المعـــارف الغربیـــة ومراجعتهـــا 

اإلسـالم الكلیـة للحیـاة والكـون ومـن ثـم یسـتفید منهـا حتـى تتسـق مـع رؤیـة  –واإلنسانیة 

  .١المسلمون

مــن االســتعراض الســابق یتضــح اتفــاق التیــارات التجدیدیــة والحركــات اإلســالمیة علــى 

مركزیة دور الدین اإلسالمي في بناء الحضارة اإلسـالمیة، وال ینفـي هـذا وجـود تیـارات 

الـــدین عـــن الدولـــة، وٕالـــى بنـــاء علمانیـــة مـــؤثرة فـــي العـــالم اإلســـالمي تـــدعو إلـــى فصـــل 

النهضـــة فـــي العـــالم اإلســـالمي علـــى أســـس جدیـــدة تناســـب العصـــر الحاضـــر، ولعــــل 

مدرسة كمال أتاتورك ومن بعدها المدرسة القومیة والماركسیة هي أقـوى تلـك التیـارات، 

  .وقد انحسرت جاذبیة تلك المدارس في العقود األخیرة

  :القیم الدینیة المشتركة ودورها الحضاري

الیهودیـة والمسـیحیة (نذكر فیما یلي أهم القـیم الدینیـة المشـتركة فـي التـراث اإلبراهیمـي 

وٕان جــاء تركیــزي علــى النصـــوص . ودورهــا فــي بنــاء الحضــارات اإلنســانیة) واإلســالم

  .الدینیة اإلسالمیة فألني أعرفها أكثر من غیرها

  : اإلیمان باهللا. ١

أســـاس كـــل دیـــن ســـماوي، وتنبـــع منـــه كـــل  اإلیمـــان بإلـــه خـــالق قـــادر وعلـــیم رحـــیم هـــو

یفّصــــل اإلســــالم أركــــان اإلیمــــان فــــي الحــــدیث الشــــریف . المســــئولیات الدینیــــة األخــــرى

أن تـــؤمن بـــاهللا ومالئكتـــه وكتبـــه ورســـله والیـــوم اآلخـــر، وتـــؤمن بالقـــدر خیـــره "المشـــهور 

ي الـدِّیِن قَـد َال ِإْكـَراَه ِفـ{ویقـوم اإلیمـان علـى الحریـة واالختیـار دون أدنـى إكـراه . ٢"وشره

ْشُد ِمَن اْلَغـيِّ  ، وجـاء فـي سـفر التكـوین أن اهللا مـنح آدم حـین خلقـه ٢٥٦البقـرة }تََّبیََّن الرُّ

وثمرة لإلیمان یأتي العمـل الصـالح الـذي یكـافئ . ٣"في الجنة حریة طاعته أو معصیته

                                                 
  ).١٩٨٣رالي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، (ضارة اإلسالمیة جوھرة الح: إسماعیل الفاروقي ١
  .رواه البخاري ٢
  .)٣: ٦: (التكوین ٣
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 علیـــه المـــرء فـــي الـــدنیا واآلخـــرة، فاإلیمـــان مـــا وقـــر فـــي القلـــب وصـــدقه العمـــل، ویـــربط

ِإال * ِإنَّ اِإلنَســاَن َلِفــي ُخْســٍر * َواْلَعْصــِر {القــرآن كثیــرًا بــین اإلیمــان والعمــل الصــالح 

اِلَحاتِ    .٣ -٢ -١العصر }الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ـَمدُ  *ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ {ویشدد اإلسالم على فكرة التوحید في اإلیمان باهللا  َلـْم  *اللَّـُه الصَّ

ـــدْ  ـــدْ  َیِل ـــْم ُیوَل ـــأثیرًا فـــي . ٣ -١اإلخـــالص } َوَل ـــر العوامـــل ت وال شـــك أن اإلیمـــان هـــو أكث

إطــالق طاقــات البشــر نحــو التســامي الخلقــي والعمــل الصــالح وتحّمــل البــذل والتضــحیة 

مــن أجــل إرضــاء الــرب، واإلیمــان بــاهللا یجعــل للحیــاة معنــى وهــدفًا یســعى اإلنســان مــن 

تكاملـة وهـدف واضـح یجتهـد المـرء فـي سـبیل أجله، ویصعب قیام حضـارة دون رؤیـة م

سـتطردون خـارج المجـامع، بـل سـیأتي "تحقیقه مهما صادف من عنت ورهق وتضـحیة 

  .١"وقت یظن فیه من یقتلكم أنه یؤدي خدمة اهللا

وفكرة اإلیمان بـاهللا تـدفع اإلنسـان إلـى التطلـع إلـى المثـل العلیـا متجـاوزًا غرائـزه وأهـواءه 

الخیر وصنع الجمال، وال تسـتقیم حضـارة إنسـانیة بـال ُمثـل  من أجل تمییز الحق وفعل

علیــا وفكــرة جلیــة عــن الحــق والخیــر والجمــال، ویبقــى األنبیــاء والرســل قــدوة للخلــق فــي 

َقــْد َكــاَن َلُكــْم ِفــي َرُســوِل اللَّــِه ُأْســَوٌة {: اإلیمــان بــاهللا ومــا یتطلبــه ذلــك مــن تضــحیة عمــل

 تنفعــل بالنصــوص الدینیــة المجــردة، ولكنهــا فــي ، فعامــة النــاس ال٢١األحــزاب } َحَســَنةٌ 

حاجــة إلــى نبــي أو ولــي أو شــیخ  یتقــدمها ویشــّخص لهــا معــاني التــدین وتعالیمــه، وقــد 

  .تمیل عن الجادة فتقدس ذلك الوسیط بدًال عن اهللا الواحد

  : هدف الخلق. ٢

لقــــد خلــــق اهللا اإلنســــان علــــى صــــورته، وســــخر لــــه مــــا فــــي األرض مــــن ســــمك وطیــــر 

َر َلُكُم اَألْنهَـارَ {: ٢وزواحف َر َلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخَّ ر َلُكـُم * َوَسخَّ َوَسـخَّ

َر َلُكـُم اللَّْیـَل َوالنَّهَـارَ  ، وال یعنـي التسـخیر ٣٣ -٣٢إبـراهیم }الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبـیَن َوَسـخَّ

ــا اهللا باالعتــدال فــي األكــل والشــرب اإلســراف فــي اســتهالك المــوارد الطبیعیــة ف قــد أمرن

والرأفة بـالحیوان واالهتمـام بـالزرع ألن المـوارد محـدودة فـال ینبغـي أن یسـتأثر بهـا جیـل 

دون جیـــل، وألنهـــا نعمـــة مـــن نعـــم اهللا ال ینبغـــي أن تهـــدر دون مبـــرر، وجعـــل اهللا مـــن 
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ـَن اَألْرِض وَ {: مسـئولیة اإلنسـان إعمـار األرض ، ٦١هـود }اْسـَتْعَمَرُكْم ِفیهَـاُهـَو َأنَشـَأُكم مِّ

ویعنــي هــذا أن اإلنســان هــو أفضــل المخلوقــات ویســتحق الكرامــة وحســن المعاملــة بهــذا 

ال فضــل "التفضــیل الربــاني، یتســاوى فــي ذلــك كــل بنــي آدم الــذین هــم مــن أصــل واحــد 

، وجزاء التقوى في اآلخـرة ولـیس "لعربي على عجمي وال ألحمر على أسود إال بالتقوى

ویجعــل . لــدنیا ممـا یعنــي أن المســاواة فـي الــدنیا كاملـة بــین النــاس كأسـنان المشــطفـي ا

نـَس {: الدین هدف الخلق هو عبادة اهللا وتبلیغ رسالته للناس كافة َوَما َخَلْقـُت اْلِجـنَّ َواْإلِ

أطلـــق "؛ ١٠٧ء األنبیـــا }َوَمـــا َأْرَســـْلَناَك ِإال َرْحَمـــًة لِّْلَعـــاَلِمینَ {، ٥٦الـــذاریات }ِإال ِلَیْعُبـــُدونِ 

وقـــد كـــان اتســـاع الممالـــك واإلمبراطوریـــات وتمـــدد الحضـــارات عـــن . ١"شـــعبي لیعبـــدني

طریــق الفتوحــات العســكریة بحجــة نشــر الرســالة الســماویة وٕاخــراج الــبالد المفتوحــة مــن 

ظلمــة الجاهلیــة إلــى نــور الــدین، وبصــرف النظــر عــن نوایــا الحكــام كانــت تلــك قناعــة 

وانتشـــرت . وراءهـــم مـــن جمـــاهیر وهیئـــات دینیـــة وخیریـــةالجنـــود المحـــاربین ومـــن یقـــف 

الرســــالة الســــماویة فــــي األراضــــي الجدیــــدة وثبــــت علیهــــا النــــاس حتــــى بعــــد زوال حكــــم 

وكــان الــدین عــامًال فــي أن تكســب . اإلمبراطوریــة الغازیــة ممــا یــدل علــى قنــاعتهم بهــا

وبًا وقبائــل الحضــارة بعــدًا أوســع یتجــاوز البلــد أو المملكــة التــي نشــأت فیهــا لتضــم شــع

: تختلف في العرق واللغة والثقافة ألنها وجـدت فـي الـدین الـدعوة إلـى المسـاواة واألخـوة

َف َوَألََّف َبْیَن ُقُلوِبِهْم َلْو َأنَفْقَت َما ِفي اَألْرِض َجِمیعًا مَّا َألََّفْت َبْیَن ُقلُـوِبِهْم َولَــِكنَّ اللّـَه َألَّـ{

مـا أحسـن ومـا أبهـج أن یسـكن "وجـاء فـي اإلنجیـل . ٦٣األنفال } َبْیَنُهْم ِإنَُّه َعِزیٌز َحِكیم

ویفـتح هـذا المعنـى المجـال للتعـایش السـلمي والتعـاون بـین النـاس، . ٢"اإلخوة معا بوئام

ال َیْنَهـاُكُم اللَّـُه َعـِن {. بل وللبر والتراحم بینهم مهما اختلفـت أصـولهم وأعـراقهم وأدیـانهم

ـــاِتُلوُكْم  ـــْم ُیَق ـــْیِهمْ الَّـــِذیَن َل وُهْم َوتُْقِســـُطوا ِإَل ـــرُّ ـــاِرُكْم َأن َتَب ـــن ِدَی ـــْم ُیْخِرُجـــوُكم مِّ ـــدِّیِن َوَل ـــي ال } ِف

طـــــوبى .. طـــــوبى للرحمـــــاء فـــــإنهم ســـــیرحمون"وجـــــاء فـــــي إنجیـــــل متـــــى " .٨الممتحنـــــة 

  .٣"لصانعي السالم فإنهم سیدعون أبناء اهللا

  :التعقل والعلم. ٣
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عقــــل الــــذي أودعــــه اهللا فیــــه مــــن ســــائر نــــزل التكلیــــف الربــــاني علــــى اإلنســــان بســــبب ال

المخلوقات، وبسبب الحریـة التـي جـاءت مالزمـة للعقـل، وتسـقط المسـئولیة الدینیـة عـن 

َمــن {یقــول القــرآن فــي حــق مــن ارتكــب معصــیة مكرهــًا . المــرء إذا فقــد العقــل أو الحریــة

، وقـد عـاب ١٠٦النحـل} َمـِئنٌّ ِباِإلیَمـانِ َكَفَر ِبالّلِه ِمـن َبْعـِد إیَماِنـِه ِإالَّ َمـْن ُأْكـِرَه َوَقْلُبـُه ُمطْ 

َوَكـَذِلَك َمـا {: القرآن على العرب ومن سبقهم رفضهم للدین بحجة تقلیـد اآلبـاء واألجـداد

َعلَـى َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرَیٍة مِّن نَِّذیٍر ِإال َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوإِنَّـا 

ْقَتُدونَ آثَ  َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم ِبَأْهَدى ِممَّا َوَجدتُّْم َعَلْیِه آَباءُكْم َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبـِه  *اِرِهم مُّ

ویصــــف القــــرآن مــــن یعطلــــون عقــــولهم وحواســــهم بــــأنهم . ٢٤ -٢٣الزخــــرف} َكــــاِفُرونَ 

ــــ {: كاألنعــــام ــــوٌب الَّ َیْفَقهُــــوَن ِبهَــــا َوَلُه ْم َأْعــــُیٌن الَّ ُیْبِصــــُروَن ِبهَــــا َوَلهُــــْم آَذاٌن الَّ َلهُــــْم ُقُل

ـــاِفُلونَ  ــــِئَك ُهـــُم اْلَغ ـــْل ُهـــْم َأَضـــلُّ ُأْوَل ـــاِم َب ـــا ُأْوَلــــِئَك َكاَألْنَع ـــَمُعوَن ِبَه ، }١٧٩{األعـــراف} َیْس

ویحارب الدین الدجل والشعوذة، فقد أنكر الرسول صلى اهللا علیـه وسـلم علـى مـن قـال 

إن الشـمس والقمـر آیتـان مـن آیـات اهللا : لموت ابنه إبراهیم فقال إن الشمس قد خسفت

ـــــَب {: ال تخســـــفان لمـــــوت أحـــــد، واعتـــــرف بأنـــــه ال یعلـــــم الغیـــــب ـــــْو ُكنـــــُت َأْعَلـــــُم اْلَغْی َوَل

مـا "، ودعا لألخذ باألسباب ألنها من سنن اهللا فـي الكـون، وقـال }َالْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْیرِ 

ودعـــا اإلســـالم إلـــى االســـتزادة مـــن العلـــم والمعرفـــة . ١"شـــفاء أنـــزل اهللا داًء إال أنـــزل لـــه

طلـب العلـم فریضـة علـى كـل "ونشرها بین النـاس، فقـال الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم 

ودعــا القــرآن فــي آیــات كثیــرة إلــى التفكــر والتــدبر والتفقــه، وأن یكــون ". مســلم ومســلمة

ضـح القـرآن أن هنـاك سـنن ثابتـة ، ویو "اللهم إني أعوذ بك من علم ال ینفـع"العلم نافعًا 

ـــداء بهـــا فـــي حیـــاتهم  ـــى النـــاس اكتشـــاف هـــذه الســـنن واالهت فـــي الكـــون والمجتمـــع وعل

ُســنََّة {. ٥٣فصــلت} َســُنِریِهْم آَیاِتَنــا ِفــي اآلَفــاِق َوِفــي َأنُفِســِهْم َحتَّــى َیَتَبــیََّن َلُهــْم َأنَّــُه اْلَحــقُّ {

، وهــذه الســـنن ٦٢األحــزاب} َلـــن َتِجــَد ِلُســنَِّة اللَّــِه َتْبـــِدیالً اللَّــِه ِفــي الَّــِذیَن َخَلـــْوا ِمــن َقْبــُل وَ 

ماضیة أیًا كانت دیانة من یأخذ بها، ویحاسب العالم على كتمان العلم، وشهد التـاریخ 

اإلســالمي نهضــة علمیــة غیــر مســبوقة لــیس فقــط فــي علــوم الــدین ولكــن فــي الفلســفة 

حـدث فـي تـاریخ المسـلمین أن حوسـب والعلوم الطبیعیة والطـب والفلـك والهندسـة، ولـم ی

عـالم علـى اكتشـافاته الطبیعیـة، وقـد اســتفادت أوروبـا فـي نهضـتها مـن علـوم المســلمین 
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عبــر جامعــات األنــدلس واتســم تــاریخ المســلمین باألخــذ والعطــاء فــي مجــال العلــوم مــن 

  .الحضارات والثقافات األخرى فقد أخذوا عن الفرس والیونان وغیرهم دون حرج

  : لةالعدا. ٤

جعــل القــرآن أهــم واجبــات الرســل والحكــام إقامــة القســط والعــدل بــین النــاس حتــى ولــو 

َیــا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنــوْا ُكوُنـوْا َقــوَّاِمیَن ِللّـِه ُشـَهَداء ِباْلِقْســِط َوَال َیْجـِرَمنَُّكْم َشــَنآُن {: كـانوا أعـداءً 

، وتقـــوم العدالـــة علـــى أحكـــام ٨المائـــدة }َرُب ِللتَّْقـــَوىَقـــْوٍم َعَلـــى َأالَّ َتْعـــِدُلوْا اْعـــِدُلوْا ُهـــَو َأْقـــ

الشـریعة التـي تراعـي مقاصـد الـدین وهـي حفـظ الـدین والـنفس والعـرض والعقـل والمــال، 

الضـرورات تبـیح المحظـورات، ال یكلـف : وجعل لها اإلسالم ضـوابط وقواعـد كلیـة مثـل

والتجدیــد لیراعــي تجــدد  نفســًا إال وســعها، تغیــر األحكــام بتغیــر الزمــان، وُســن االجتهــاد

األحـــداث وتغیــــر الظــــروف واألزمــــان وتشــــمل العدالـــة إقامــــة العــــدل االجتمــــاعي الــــذي 

ــــا َجَعَلُكــــم {یعطــــي الفقــــراء حقوقــــًا فــــي أمــــوال األغنیــــاء  آِمُنــــوا ِباللَّــــِه َوَرُســــوِلِه َوَأنِفُقــــوا ِممَّ

  .٧الحشر} اَألْغِنَیاء َكْي َال َیُكوَن ُدوَلًة َبْینَ {، ٧الحدید} مُّْسَتْخَلِفیَن ِفیهِ 

  :األخالق. ٥

حـــث الـــدین علـــى كـــرائم األخـــالق مثـــل الصـــدق واألمانـــة واإلخـــالص والوفـــاء بـــالعهود 

والتكافــل والرحمــة بــین النــاس ونصــرة المظلــوم ووصــف الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم 

مهمتــه كــآخر األنبیــاء بأنــه ُبعــث لیــتمم مكــارم األخــالق، ومــن األخــالق التــي دعــت لهــا 

دیــان الســماویة العفــة فــي العالقــة بــین الرجــل والمــرأة، وأن تكــون عالقــة الــزواج هــي األ

األســاس الشــرعي للجــنس، وأهمیــة العفــة أنهــا تســاعد كثیــرًا فــي تقویــة الرابطــة األســریة 

ألن الدین یعتبرها قوام المجتمع، وأنها المسئولة عن التنشئة االجتماعیة لألطفال، وقـد 

فككــت فیهــا األســرة ثمنــًا باهظــًا مــن تشــرد الشــباب وجنــوحهم، دفعــت المجتمعــات التــي ت

وقــــد أثبتــــت بعــــض . وارتفــــاع معــــدالت الجریمــــة وانتشــــار المخــــدرات وٕادمــــان الكحــــول

الدراسـات فـي بریطانیــا أن تفكـك األســرة مـدعاة لزیـادة الجریمــة بـأكثر ممــا یفعـل الفقــر، 

ورغــم تخلــف . مــن غیرهــاوأن األســرة المتماســكة تكــون حصــیلة أبنائهــا الدراســیة أعلــى 

المسـلمین الیــوم فــي نــواٍح كثیــرة إال أن األســرة المسـلمة مــا زالــت أكثــر ترابطــًا مــن كثیــر 

من المجتمعات األخرى ویشكل الـدین دافعـًا قویـًا لاللتـزام بـاألخالق الفاضـلة حتـى ولـو 
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كـــان ذلـــك االلتـــزام لـــیس فـــي مصـــلحة الشـــحص العاجلـــة، وال تقـــدم الفلســـفات العلمانیـــة 

  .رًا مقنعًا للتمسك باألخالق عندما یتضرر منها اإلنسانمبر 

كل هذه القیم المشتركة بین األدیان تسهم بصورة مباشـرة فـي تأسـیس الحضـارة ونموهـا 

والمحافظة علیهـا، ولكنهـا ال تفعـل ذلـك بصـورة تلقائیـة، فهـي تحتـاج إلـى قـدوة صـالحة 

لدینیـة فـإن كانـت نموذجـًا صـادقًا تتمثل القدوة الصـالحة فـي القیـادة ا. وٕالى بیئة مالئمة

لتلـك القــیم واكتسـبت ثقــة الجمـاهیر فإنهــا تحركهـا فــي اتجـاه االلتــزام بهـا وبنــاء نهضــتها 

علـى أساســها، ویضــع القــرآن أســاس التغییــر االجتمــاعي والحضــاري علــى تغیــر نفــوس 

، والقیــادة ١١الرعــد} َمــا ِبَأْنُفِسـِهمْ  ِإنَّ الّلــَه َال ُیَغیِّـُر َمــا ِبَقــْوٍم َحتـَّى ُیَغیِّــُرواْ {: أفـراد المجتمــع

الدینیــة الرشــیدة هــي التــي تبــدأ العملیــة الحضــاریة بتغییــر نفــوس المجتمــع حتــى تتمســك 

بتلـــــك القـــــیم الصـــــالحة وتعمـــــل مـــــن أجـــــل نصـــــرتها وٕاشـــــاعتها فعنـــــدها ســـــیكون البنـــــاء 

الحضــاري عملیــة تلقائیــة تحتــاج فقــط إلــى الوقــت المناســب لتكتمــل عناصــرها وتنمــو، 

هــذا یعنــي أن القیــادة الدینیــة المســتبدة المغلقــة قــد تعطــل أو تعــوق انتشــار هــذه القــیم، و 

ومـــن ثـــم تضـــر بـــدور الـــدین فـــي العملیـــة الحضـــاریة، وقـــد تلجـــأ النخبـــة المســـتنیرة فـــي 

المجتمع في هذه الحالة إلى الخروج عن الدین من أجل نهضة المجتمع ورقیه المـادي 

  .هد النهضةوالعلمي كما حدث في أوروبا في ع

  :خاتمة

لقــــد رد الكثیــــرون علــــى أطروحــــة صــــمویل هنتنغتــــون بــــأن النزاعــــات الدولیــــة الجدیــــدة 

ستكون على أساس الحضارات، وأن أهم عامل في الحضارة هـو الـدین، ورشـح النـزاع 

العـــالمي القـــادم بــــین الحضـــارة الغربیــــة والحضـــارة اإلســـالمیة، نســــبة الخـــتالف القــــیم، 

وتصـــدى لتلـــك األطروحـــة مـــن یـــدعو لحـــوار . ســـالم والغـــربولتـــاریخ الصـــراع بـــین اإل

  .الحضارات مثل الرئیس محمد خاتمي واألمین العام لألمم المتحدة

إن دواعــي الصــراع القائمــة الیــوم بــین العــالم اإلســالمي والغربــي لــیس ســببها اخــتالف 

انــة القــیم الدینیــة أو الحضــاریة، فكثیــر مــن القــیم اإلســالمیة هــي أصــًال وردت فــي الدی

المسیحیة ولكن تخلت عنها الكنیسة في الغرب، مسایرة للتطور االجتمـاعي الـذي سـاد 

المجتمعــات الغربیــة فــي القــرن العشــرین، وأخشــى أن یكــون القــول بــأن الصــراع یســتند 

ـــة، وهـــي أســـباب  ـــة لألســـباب الحقیقی ـــي أو حضـــاري هـــو مجـــرد تغطی ـــى أســـاس دین عل
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ب یعمــل منـــذ نهایــة االســـتعمار األوروبـــي فـــالغر . سیاســیة واقتصـــادیة فــي المقـــام األول

للحیلولــــة دون وحــــدة العــــالم اإلســــالمي، وإلبقــــاء نفــــوذه فــــي تلــــك المنطقــــة وٕان تغیــــرت 

الســــیطرة مــــن دولــــة كبــــرى قدیمــــة إلــــى دولــــة كبــــرى جدیــــدة، وٕالــــى اســــتمرار االحــــتالل 

اإلســـرائیلي علـــى األراضـــي الفلســـطینیة والعربیـــة، وٕالـــى عـــدم امـــتالك الـــدول اإلســـالمیة 

ألسلحة الدمار الشامل، فالقنبلة الباكستانیة هي الوحیدة في العالم التي توصف بدیانـة 

وٕالــى اســتنزاف الــنفط العربــي بأســعار متدنیــة، وٕالــى دعــم األنظمــة االســتبدادیة ! بلــدها

الفاسـدة التـي تنفـذ السیاســة الغربیـة فـي المنطقـة واســتعمال القـوة والضـغوط االقتصــادیة 

ضــد الــدول التــي تظهــر قــدرًا مــن االســتقاللیة عــن الــدول الغربیــة  والسیاســة واإلعالمیــة

الكبــرى، لــذا فــإن الشــعور بالغضــب والمــرارة مــن السیاســات الغربیــة سیســتمر مــا بقیــت 

وصــحیح أن الجماعــات الغاضــبة تلجــأ إلــى الــدین فــي تعبئــة الشــباب . تلــك السیاســات

تالل ألنـه األكثـر ضد تلك السیاسـات وتحرضـه علـى اسـتعمال العنـف ضـد قـوات االحـ

فاعلیة من كل عامل آخر، خاصة وأن مخاطر المقاومة الشعبیة غیـر القانونیـة عالیـة 

جــدًا، قـــد تعنـــي المـــوت فـــي كثیـــر مـــن األحیـــان، وألنهـــم ال یجـــدون منبـــرًا ســـلمیًا قانونیـــًا 

  .یعّبرون من خالله عن أفكارهم وأطروحاتهم

اهم والتعـایش الســلمي والتعـاون بــین إن الحـوار بـین األدیــان والحضـارات أمــر مفیـد للتفــ

األمــــم ولكنــــه لــــیس بــــدیًال عــــن رفــــع الظلــــم وفــــرض سیاســــات جــــائرة بــــالقوة العســــكریة 

  .واستغالل منظمة األمم المتحدة ضد الدول الضعیفة
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  المنطلقات الفكریة ألبي القاسم الحاج حمد وتطبیقاتها في المسألة النسویة

  *محمد بن نصر. د    

  :المقدمة

جد الباحث نفسه أمام ما یزید عن ألفـي صـفحة، وهـي مجمـوع مـا تـوفر عنـدي عندما ی

من كتابات المرحوم أبي القاسم الحاج حمد، یشعر فعًال بالحاجة إلى منهجیـة صـارمة 

حتــى یــتمكن مــن اســتخالص مــا یمكــن اعتبــاره زبــد هــذه الكتابــات التــي ترهــق القـــارئ 

تطراداتها، ویبــدو أن الكاتــب كــان بتــداخل موضــوعاتها، وطــول استشــهاداتها، وكثــرة اســ

یتعامـــل مـــع مـــا یكتـــب مثلمـــا كـــان یتعامـــل مـــع لغـــة القـــرآن، بمعنـــى أنـــه لـــم یكـــن علـــى 

استعداد إلعادة النظر في ما سطر بقلمـه، ولـم یكـن مسـتعدًا أن یتفاعـل بشـكل إیجـابي 

مــع االنتقــادات التــي ُوّجهــت إلیــه، علــى األقــل تلــك التــي تناولــت أطروحاتــه بنقــد علمــي 

 -عید عن التجریح في عقیدته أو تحمیل أقواله معنى لم یكن قاصده، لقد كـان یمكـن ب

أن یقــع التركیـز علـى أطروحتـه األساســیة المتعلقـة بالمنهجیـة المعرفیــة  -لـو فعـل ذلـك 

التــي اقترحهـــا لقـــراءة القـــرآن الكـــریم، وتصـــحیح آلیـــات التطبیـــق، وهـــي األطروحـــة التـــي 

سـنعود الحقـًا إلـى . أقواله ورفضها جملـة وتفصـیالً وجد فیها البعض فرصة للطعن في 

تنــاول هــذه المســائل بشــيء مــن التفصــیل، ولكــن نریــد قبــل ذلــك أن نعــرج علــى مســألة 

  . أثارت انتباهنا من خالل ما اطلعنا علیه من قراءات ألفكار أبي القاسم حاج حمد

م عـن دار ١٩٧٩ سـنة" العالمیـة اإلسـالمیة الثانیـة"لقد صدر كتابه األساس الموسـوم بــ

لـم تهـتم بـه كمـا اهتمـت  ١المسیرة، والقلـة التـي اطلعـت علـى الكتـاب فـي طبعتـه األولـى

به في طبعته الثانیة، بل األكثر من ذلك أنها لم تجد فیـه مـا یثیـر االهتمـام، فمـا الـذي 
                                                 

 .جديد مباليزيا سابقاً أستاذ جامعي، مدير حترير جملة الت -مفكر تونسي * 
التعامل مع أي إنتاج فكري ال يكون من فراغ وإمنا يكون من خـالل األسـئلة الـيت توجـه االهتمـام الفكـري للقـارئ يف مرحلـة معينـة واهلمـوم  ١

ة النظــر يف ترتيــب الــيت تشــغله، فهــي الــيت تدفعــه عــادة للقــراءة األوىل، وقــد يــدفع عمــق النفــاذ يف أطروحــات بعــض الكتابــات املثــرية إىل إعــاد

العامليــة اإلســـالمية "األوليــات مــن أســئلة ومهــوم، وأذكــر أنــين يف حــني كنــت طالبــاً يف اجلامعــة قمــت وجمموعــة مــن األصــدقاء مبدارســة كتــاب 

ة محــأة يف طبعتــه األوىل، وكنــا معجبــني بأســلوبه الشــيق ونقــده املتــني ألســس الفكــر الوضــعي، خاصــة وأننــا كنــا نعــيش يف تلــك املرحلــ" الثانيــة

 الصراع األيديولوجي مع التيارات املاركسية، إال أن رأي الكاتب يف العقوبات اجلسدية، وبالتحديد يف حكم قطع يد السارق، بالرغم من أن

أيب القاســم حــاج محــد ال ينطلــق مــن تارخييــة األحكــام وال تدفعــه فكــرة التطــابق مــع التشــريعات البشــرية احلديثــة وإمنــا مــن اكتشــاف مــدلوالت 

جديــدة للــنص، جعــل النقــاش ينحــو منحــى آخــر، ويتمحــور حــول العالقــة بــالنص القــرآين، وكيــف ميكــن أن نقــرأه؟ وحبكــم أن املرحلــة حينئــذ  

انتهينا إىل أن قراءة النص القرآين بأدوات مـن خارجـه ال ميكـن أن تـؤدي يف النهايـة إال  –إن جاز التعبري  –كانت مرحلة الدفاع عن الذات 

 .واكتفينا باستثمار بعض أفكار الكاتب فيما يتعلق بنقد املنهجية الوضعية. ضالً عن أن يف ذلك هدر للوقت وللجهد معاً إىل إبطاله، ف
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تغیــر فــي الكتــاب لیصــبح مثــار اهتمــام هــذه الفئــة نفســها وكثیــر مــن المفكــرین الشــباب 

  ا على الكتاب في طبعته الثانیة؟الذین اطلعو 

ـــذات بالســـلب؛  ـــات ال ـــیس فـــي إثب ـــد تغیـــر اهتمـــام اإلســـالمیین، وأصـــبحت قضـــیتهم ل لق

بمعنــــى إثبــــات صــــحتها بالقــــدرة علــــى دحــــض األفكــــار المناقضــــة لهــــا، ولكــــن إثباتهــــا 

باإلیجــاب؛ بمعنــى إثبــات قــدرتها علــى إقنــاع اآلخــرین بجــدواها، لقــد أصــبحت الحاجــة 

ة للقرآن الكـریم، ولكـن العـودة إلیـه دون منهجیـة جدیـدة لقراءتـه ال تغیـر ملحة إلى العود

" العالمیــة الثانیــة"مــن األمــر شــیئًا، ونســتطیع أن نقــول إنــه مــن هــذه الناحیــة كــان كتــاب 

متقــدمًا علــى الــوعي الســائد فــي تلــك المرحلــة، فأصــبح التفاعــل معــه أكبــر فــي المرحلــة 

  .الالحقة

أبــي القاســم حــاج حمــد فــي بدایــة التســعینیات إطــارًا  ومــن ناحیــة أخــرى وجــدت أطروحــة

فكریــًا مناســبًا للبــروز مجــددًا علــى الســطح أعطاهــا حركیــة جدیــدة، وتمثــل ذلــك اإلطــار 

" منهجیـة القـرآن المعرفیـة"في مدرسة إسالمیة المعرفة التي وفرت للكاتب تألیف كتاب 

وتمت مناقشـته بـین عـدد مـن  "أسلمة فلسفة العلوم الطبیعیة واإلنسانیة"وعنوانه الفرعي 

ولكـــن ! المفكــرین المتعـــاونین مـــع المعهــد، وكـــذلك طباعتـــه وتداولـــه علــى نطـــاق ضـــیق

غالبیة أولئك المفكرین تعاملت معـه بحیطـة وحـذر وعـدم اهتمـام، األمـر الـذي دفـع أبـو 

أمــا المعهــد العــالمي للفكــر اإلســالمي فــي والیــة فرجینیــا : "القاســم حــاج حمــد إلــى القــول

ن أفكـــاري فـــي موضـــع اإلجمـــاع ولـــو النســـبي للقـــائمین علیـــه باســـتثناء األســـتاذ فلـــم تكـــ

بحمـد  -الدكتور طه جابر العلواني الـذي تخلـى عـن المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي 

مــن التجدیــد النــوعي، والتــي " مســحة"ولكــن بعــد أن كــان قــد أضــفى علــى دراســته  -اهللا 

" لـــوم اإلســـالمیة واالجتماعیـــة فـــي أمریكـــالجامعـــة الع"نقلهـــا إلـــى حیـــث هـــو اآلن مـــدیرًا 

ـــه األســـتاذة  ـــة زوجت ـــد بمعی ـــه فـــي هـــذه الجامعـــة، فهـــو الوحی وآمـــل أن یمـــد اهللا فـــي بقائ

الدكتورة الفاضلة منى أبو الفضل َمن َوقف إلى جـانبي حتـى أننـي ُعّینـُت فـي فتـرة مـن 

إخفاقــــات " العالمیــــة اإلســــالمیة الثانیــــة"، ویعــــزو صــــاحب ١"الفتــــرات مستشــــارًا للمعهــــد

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي إلى الخلـط بـین مفهـوم التأصـیل ومفهـوم األسـلمة عنـد 

المهتمــین بالتجدیــد علــى المســتوى الفكــري، وغلبــة التیــار التأصــیلي الــذي لــم یســتوعب 

                                                 
 .٢٨، ٢٧ص) م٢٠٠٤دار اهلادي، : بريوت(إسالمية املعرفة واملنهج : حممد أبو القاسم حاج محد، ابستملوجية املعرفة الكونية ١
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بالشكل المطلوب مفهوم المنهجیة المعرفیة ومسـتتبعاتها المنطقیـة التـي تفتـرض قطیعـة 

سـالمي، وفهمـه ضـمن تاریخانیتـه والخلفیـات األیدیولوجیـة الثقافیـة مع التراث الدیني اإل

المنتجــة لــه، وهــي غالبــًا الخلفیــات البرهانیــة والعرفانیــة والبیانیــة التــي شخصــها محمــد 

وفــي هــذا اإلطــار نشــأت مؤسســات مثــل كلیــة معــارف الــوحي . عابــد الجــابري وآخــرون

ومعهــد إســالم المعرفــة فــي ود مــدني التابعــة للجامعــة العالمیــة اإلســالمیة فــي مالیزیــا، 

التــابع لجامعــة الجزیــرة وغیرهمــا، فتعمــق الخلــط، واختزلــت الفكــرة فــي األشــكال وأصــبح 

  .الشكل متحكمًا في األصل

المـنهج : إن الفهم الموضوعي لفكر أبي القاسم حاج حمد یستوجب التفریـق بـین أمـرین

وجاَنب فیهـا الصـواب فـي كثیـر  الذي اجتهد في إقامة دعائمه والتطبیقات التي قام بها

مــن األحیــان، والمطلــوب هــو إبــراز ذلــك المــنهج وتعمیــق النظــر فیــه، وعــدم االنشــغال 

كثیــــرًا باألمثلــــة التــــي ســــاقها، أو بالتعمیمــــات والتقریــــرات التــــي لجــــأ إلیهــــا ووجــــد نفســــه 

إلـى الكشـف  -قـدر اإلمكـان  -متناقضًا معها فـي كثیـر مـن األحیـان، ولـذلك سنسـعى 

منطــق الــداخلي الــذي یحكــم أفكــاره، خاصــة المنهجیــة منهــا، لنبــین إلــى أي حــد عــن ال

ـــًا یســـهم بالفعـــل فـــي إنتـــاج معرفـــة متجـــاوزة للفهـــم التقلیـــدي،  نجـــح فـــي توظیفهـــا توظیف

ومتجـــاوزة فـــي ذات الوقـــت للمـــنهج الوضـــعي المـــادي، وســـیتم ذلـــك مـــن خـــالل تناولـــه 

  .لموضوع المرأة

  :المنطلقات

  :القرآنیة المنهجیة المعرفیة/ ١

ینطلق المؤلف مـن مقدمـة تقـول إن القـرآن معـادل للوجـود الكـوني المطلـق وحركتـه بمـا 

فـــي ذلـــك اإلنســـان، ولهـــذا أتـــي مهیمنـــًا علـــى الكتـــب األخـــرى، ومصـــدقًا لهـــا، وناســـخًا 

ـــْیَن َیَدْیـــِه {: لشـــرائعها ومنهجهـــا ـــاْلَحقِّ ُمَصـــدِّقًا لَِّمـــا َب ـــا ِإَلْیـــَك اْلِكَتـــاَب ِب ـــاِب َوَأنَزْلَن ِمـــَن اْلِكَت

ـا َجـاءَك ِمـَن اْلَحـقِّ ِلُكـلٍّ   َوُمَهْیِمنًا َعَلْیـِه َفـاْحُكم َبْیـَنُهم ِبَمـا َأنـَزَل اللّـُه َوَال َتتَِّبـْع َأْهـَواءُهْم َعمَّ

ْم ِفـي َمـا آتَـاُكم َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َولَـِكن لَِّیْبُلَوكُ 

، ٤٨المائــدة }َفاْســَتِبُقوا الَخْیــَراِت ِإَلــى اهللا َمــْرِجُعُكْم َجِمیعــًا َفُیَنبِّــُئُكم ِبَمــا ُكنــُتْم ِفیــِه َتْخَتِلُفــونَ 

هذه الهیمنة المعرفیة القرآنیة المفترضـة هـي التـي تعطـي للمسـلم إمكانیـة امـتالك وعـي 

صـــلح أن یكـــون إطـــارًا مناســـبًا إلعـــادة إنســـاني كـــوني یتصـــف باإلطالقیـــة المحیطـــة، وی



 ٦٧

صـــیاغة المنـــاهج العلمیـــة، واألنســـاق الحضـــاریة، خصوصـــًا بعـــد أن ســـیطرت النســـبیة 

ـــم تتجـــاوز التفكیـــك المعرفـــي، ولكـــن استكشـــاف هـــذه المنهجیـــة المعرفیـــة أمامـــه  التـــي ل

رفـة المعرفـة التراثیـة، وثانیهمـا المع: عقبات عدة، منها أساسًا عقبتان كئودتـان، أوالهمـا

  .الوضعیة المعاصرة

أمـــا المعرفـــة التراثیـــة، وتحدیـــدًا مـــا یتعلـــق بالدراســـات القرآنیـــة، فیـــرى صـــاحب العالمیـــة 

هیمنــت فیهــا نســبیة البشــر علــى مطلــق الــوحي وحددتــه "الثانیــة أن تلــك الدراســات قــد 

بمتعیناتها الظرفیة مما أنـتج العدیـد مـن التفسـیرات والتـأویالت المتضـاربة التـي اتخـذت 

ذاتها مرجعیات بدیلة عن القرآن، واستندت كـل مرجعیـة إلـى تأصـیل للسـنة النبویـة  من

وللتراث الخاص بها، األمر الذي أدى ال إلى تفكیك مطلقیة القرآن فحسب، ولكن إلـى 

بهــا عالمیــة الخطــاب، ولهـــذا  -ســبحانه وتعــالى  -تفكیــك وحــدة األمــة التــي أنــاط اهللا 

امــــل مـــع مطلقیــــة الكتـــاب وللتفاعــــل مـــع عالمیــــة یصـــبح ضـــروریًا أن تعــــود األمـــة للتع

الخطـــاب كمقدمـــة لتجـــاوز أزمتهـــا الفكریـــة مـــن جهـــة، وتناقضـــاتها الطائفیـــة مـــن جهـــة 

  .١"أخرى، وكمدخل تأسیس للمشروع الحضاري العالمي البدیل

لقــد فهــم الــبعض مــن هــذا القــول أن الكاتــب یلغــي الســنة النبویــة بوصــفها مصــدرًا مــن 

إذا كــان القــرآن مهیمنــًا علــى : نمیــل إلــى الكاتــب أراد أن یقــول مصــادر التشــریع، ولكــن

كـل مـا لـم یتعهّـد اهللا : ما سبقه، فإنه أیضًا یكـون مهیمنـًا علـى مـا لحقـه، وبعبـارة أخـرى

بحفظه فهو من الناحیة المنطقیة عرضة لتالعب األهواء البشریة، وال یجـوز أن یكـون 

كمــًا علیــه، وال ننكــر أن الكاتــب فـــي حكمــًا علــى القــرآن، بــل یجــب أن یكــون القــرآن ح

بعض نصوصه یرى أن تدوین الحـدیث فـي ذاتـه كـان سـببًا فـي صـرف المسـلمین عـن 

تدبر القرآن بطریقة مباشرة، حیث تعددت الوسائط من حدیث إلـى قـول الصـحابي إلـى 

قول الفقیـه، لیصـبح مـا كـان مـن األدوات المسـاعدة علـى فهـم القـرآن عائقـًا ابسـتملوجیًا 

دون فهــم القــرآن، وبالتــالي وجــب إعــادة االعتبــار للــنص القرآنــي لیحتــل المكانــة  یحــول

  .األولى في توجیه النظر وترشید الفعل

وما ذهب إلیه الكاتب ذي أهمیة بالغة، ولكن كان علیه أن یفهم أن التدوین كـان لـدرء 

رویـات خطر أكبر، وهو أن تتحول السـنة النبویـة إلـى خلـیط مـن األحادیـث النبویـة والم
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الشعبیة لو لم یقم علماء الحدیث والجرح والتعدیل بتنقیة السنة من المرویـات الشـعبیة، 

وأنه لو لم یتم إنجاز هذا العلم لكان مـا أصـاب القـرآن مـن تـرك وتهمـیش أشـد وأدهـى، 

ولذلك لم یكن تدوین السـنة فـي حـد ذاتـه سـببًا فـي تهمـیش القـرآن مـن الحقـل المعرفـي، 

یجــب أن ُیقــّدس هــو الســبب فــي هجــران القــرآن وانفــراط عقــد النــاظم  وٕانمــا تقــدیس مــا ال

الكلــي، حتــى أصــبحت معــارف المســلمین مشــتتة األســس والغایــات، ولكــن مهمــا كانــت 

دقــة هــذا العلــم وصــرامته ســیظل عمــًال بشــریًا ال یبلــغ درجــة الكمــال وال یمكــن أن یكــون 

  . بمنزلة القرآن

ول أن یـدفع عــن نفســه تهمـة الــدعوة إلــى إلغــاء وینبغـي التنبیــه هنــا علـى أن الكاتــب حــا

لــیس مــن القصــد تجــاوز الســنة النبویــة المطهــرة واجتهــادات : "الســنة النبویــة حــین قــال

السلف الصـالح، فالـذي یعنینـا هـو وضـع القواعـد التـي تمّكـن مـن التعامـل مـع إطالقیـة 

  . ١"القرآن وتتفاعل مع عالمیة خطابه

ثانیــــة أن المعرفــــة الوضــــعیة المعاصــــرة انطلقــــت یــــرى صــــاحب العالمیــــة اإلســــالمیة ال

عقالنیة، ولكن البعد المادي فیها التّف فیما بعد على الجانب العقالنـي، فأصـبح أسـیرًا 

لحركة مادیة تتجه باإلنسانیة إلى حالة من الصراع البدائي المتـوحش لـیس فیهـا مكـان 

 -تي تحكـم العـالم الیـوم ال -قد عرفت التجربة األوروبیة : "إال لألقوى، وفي ذلك یقول

جانبـًا واحــدًا مــن مقومـات الوجــود الكــوني لإلنسـان، ذلــك هــو الوجـود الموضــعي بهــدف 

السیطرة على الطبیعة وامتطائها للسیطرة على األرض والسماء والطبیعـة علـى حسـاب 

  .٢"النظرة الكونیة الشاملة الواسعة كما هو اإلنسان أصالً 

غم مــن التفــوق والســیطرة المحكــومین بسیاســة النهــب، ومــن الناحیــة الفلســفیة، فعلــى الــر 

فــإن الحضــارة الغربیــة تعــیش قمــة مأزقهــا، فلــیس لهــا مــا یمكــن أن تقدمــه للعــالم ســوى 

المحافظة على الوضع الراهن، وال أظننـي مبالغـًا إذا قلـت إن شـرط الحیـاة الدیمقراطیـة 

تـي تـرزح تحتهـا الشـعوب التي تنعم بها الشعوب في الدول المتقدمة هـي الدیكتاتوریـة ال

فـــــي الـــــدول المتخلفـــــة، ومـــــا ینـــــتج عنهـــــا مـــــن عطالـــــة عامـــــة فـــــي المســـــتوى السیاســـــي 

واالجتمـــــاعي واالقتصـــــادي، ولكـــــن حالـــــة الزهـــــو بالنصـــــر واالســـــتیالء تمنـــــع اإلنســـــان 
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األســئلة التــي تتعلــق بعالقتــه بالطبیعــة وبــالوجود : الجحــودي مــن إثــارة األســئلة الصــعبة

علــق بالغایــة مــن الفعــل وبهــذه الحركــة الدائمــة، إذًا، نحــن أمــام عامــة، األســئلة التــي تت

أزمــة ال تنفــع معهــا الحلــول الســهلة، وال ینفــع معهــا المقارنــة أو التقابــل، وال ینفــع معهــا 

منهج تقریب الهوة بین األسس التي قامت علیها الحضارة اإلسالمیة وتلـك التـي قامـت 

ت المدرسة اإلصالحیة بمختلف توجهاتها علیها الحضارة الغربیة المعاصرة الذي حاول

تأسیسه، وال منهج تعمیق الهوة والبحـث عـن التمیـز الـذي یغلـب علـى أدبیـات الصـحوة 

  .اإلسالمیة

  :االستخدام اإللهي الممیز لمفردات اللغة العربیة/ ٢

ــــة فــــي غایــــة االنضــــباط  ــــو القاســــم حــــاج حمــــد أن القــــرآن الكــــریم تحكمــــه بنائی یــــرى أب

شبیهة بالبنائیة التي تحكم القوانین الطبیعیة التـي تمتـاز بدقـة ریاضـیة  المنهجي، بنائیة

متناهیـــة، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــان اإلنســـان قـــد اكتشـــفها علـــى حقیقتهـــا أو اكتشـــف 

ـــي أنهـــا غیـــر  وجهـــًا مـــن وجوههـــا فقـــط، فعـــدم إدراك اإلنســـان لبنائیتهـــا المطلقـــة ال یعن

كــــم مصــــدره اإللهــــي البــــد أن تكــــون موجــــودة، وكــــذلك األمــــر بالنســــبة للقــــرآن، فهــــو بح

مفرداتــه فــي منتهــي الدقــة والضــبط، وٕاذا كــان أصــحاب اللســان العربــي قــد عجــزوا عــن 

إدراك هــذا النــاظم المنهجــي، فألنهــم اســتعملوا علــوم اللغــة العربیــة لفهــم الــنص القرآنــي، 

 في حین كان من المفروض أن یكتشفوا المعاني القرآنیـة مـن خـالل االسـتخدام القرآنـي

نفســه، وال یفتــرض الكاتــب أن نصــل إلــى هــذا الفهــم القرآنــي للقــرآن دفعــة واحــدة، مثلمــا 

أننـــا لـــم نكتشـــف القـــوانین الطبیعیـــة دفعـــة واحـــدة، ولكـــن استحضـــار هـــذه المســـألة أمـــر 

معالجــــة الــــنص "ضــــروري لفهــــم منهجــــي للقــــرآن، ویفتــــرض الكاتــــب أن نــــدرك أوًال أن 

لمفـردة هـو اسـتخدام ممیـز یرقـى بـالمفردة إلـى القرآني عبر ضـوابط االسـتخدام اإللهـي ل

مسـتوى المصـطلح الـذي یتعــارض مـع مـا وثقـه العــرب فـي لسـانهم البالغـي، ویصــطدم 

  .فال یوجد في القرآن ترادف، وال اشتراك، وال مجاز ١"كذلك بمرجعیة الموروث

وحـین یـرفض الكاتــب مـا یسـمیه بتفســیر القـرآن وفـق االســتطراد والتـداعي علـى الســیاق 

علـى سـبیل المثـال، ) لمـس(و) مس(لذي عجز في نظره عن تحدید الفرق الدقیق بین ا

وما نتج عنه من اجتهادات خاطئة، وینطلق مـن هـذه المقدمـة لیؤسـس لقطیعـة معرفیـة 
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مع التراث الفكـري، وبالتحدیـد التـراث التفسـیري، ویقّعـد للعالمیـة اإلسـالمیة الثانیـة التـي 

عالمیـــة األمیـــین بـــالمعنى الـــذي ذهـــب (ســـالمیة األولـــى یراهـــا مختلفـــة عـــن العالمیـــة اإل

هـل : نوعیًا بمناهجها ومضامینها، ال یفصح عن ذلك المـنهج المعرفـي المعاصـر) إلیه

ـــوح كمـــا هـــو الحـــال فـــي الســـیاق  ـــق؟ أم یأخـــذ بالســـیاق المفت هـــو المـــنهج البنیـــوي المغل

لیـــه فـــي كثیـــر مـــن التـــداولي؟ كمـــا أنـــه ال یبـــین لنـــا أهمیـــة الســـیاق اللغـــوي الـــذي یلجـــأ إ

  .األحیان حین تعوزه الحجة، وهو المنهج الذي ینتمي في تصوره إلى منهجیة تراثیة

مـن سـورة  ٨٢ولنأخـذ علـى سـبیل المثـال تحلیلـه المعتمـد علـى التفكیـك والتركیـب لآلیـة 

الفعـل اإللهـي كمـا حیـث یقـول إن  }ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْیئًا َأْن َیُقوَل َلـُه ُكـْن َفَیُكـونُ {یس 

مــع قــدرة اهللا علــى  -هــو محــدد فــي القــرآن ال یصــدر بمحــض اإلرادة اإللهیــة المطلقــة 

) اإلرادة(، ثــم یتحقــق عبــر )أمــراً (ولكنــه یصــدر عبــر توســطات جدلیــة، إذ یبــدأ  -ذلــك 

ویــرى أن ذلــك مــا تــدل علیــه اآلیــة، فبتفكیــك دالالت هــذه ). التشــّیؤ(حتــى ینتهــي إلــى 

متحققًا عبر إرادة تنتهـي إلـى تشـّیؤ، " كن فیكون"فرداتها یكون أمر اهللا اآلیة، وتحلیل م

  .فاآلیة حاملة إلى هذه التوسسطات الجدلیة ولیست نافیة لها

المتأمل في تحلیل حاج حمد وتحدیدًا لهذه اآلیة ال یجـد تفكیكـًا وال تركیبـًا، بـل یصـعب 

الث التــــي تحــــدث عنهــــا أن نتبــــین الــــربط بــــین منطــــوق اآلیــــة وبــــین هــــذه المراحــــل الــــث

لقد كان األْولى أن یقدم مثاًال آخر أكثر تعبیرًا عن هذه الثالثیة التـي هـي فـي . الكاتب

حد ذاتها على قـدر مـن األهمیـة، فسـیاق اآلیـة سـیاق تحـٍد للمشـركین المنِكـرین للبعـث، 

ولذلك جاءت لتؤكد قدرة اهللا المتناهیة على الخلق بأي شكل أراد، وفي أي وقت شاء، 

  .وفي هذه الحالة یلتحم التكوین والتعّین

ــالي للغــة تماهیــًا مــع النتــائج التــي توصــلت إلیهــا  والتأكیــد علــى االســتخدام اإللهــي المث

جعـل الكاتـب مضـطرًا إلـى اللجـوء إلـى التعمـیم، بـل " فییّنـا"الوضعیة المنطقیة وجماعـة 

من المجــــاز انتقــــاء المعــــاني التــــي تتوافــــق مــــع زعمــــه، فــــي حــــین أن اللغــــة التــــي تتضــــ

والترادف واالشتراك لغة فیها مجال لالحتمالیة التي تحقق التفاعل المتجدد مع الـنص، 

وأیــن الضــرر إذا كــان هنــاك اخــتالف فــي التــأویالت والتفســرات الممكنــة فــي إطــار مــا 

ــه بنیــة الــنص اللغویــة؟ لنأخــذ مــثًال معــاني كلمــة أّمــي التــي تناولهــا المؤلــف فــي  تتحمل
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ـــد األول مـــن ك ، المعنـــى األول هـــو ١٦٣١إلـــى ص  ١٥٣تـــاب العالمیـــة مـــن صالمجل

، أي من لم یكـن مـن أهـل الكتـاب وهـو المـراد فـي قولـه فـي اآلیـة الثانیـة "غیر الكتابي"

ــْنُهْم َیْتلُــو َعَلــْیِهْم آَیاِتــِه َوُیــَزكِّیِهْم {مــن ســورة الجمعــة  یِّــیَن َرُســوًال مِّ ُهــَو الَّــِذي َبَعــَث ِفــي اُألمِّ

، فـاألمیون هنـا هـم أمـة }ُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبـُل َلِفـي َضـالٍل مُّبِـینٍ َوُیَعلُِّمهُ 

العرب الذین لم یسبق لهم أن ُأنذروا، ولذلك قال اهللا سبحانه وتعالى لرسوله الكریم فـي 

ا ُأنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم غَ { :اآلیة السادسة من سورة یس ، وقال لـه أیضـًا }اِفُلونَ ِلتُنِذَر َقْومًا مَّ

ــِه َوَمــِن {: فــي اآلیــة العشــرین مــن ســورة آل عمــران وَك َفُقــْل َأْســَلْمُت َوْجِهــَي ِلّل ــإْن َحــآجُّ َف

یِّـیَن َأَأْسـَلْمُتْم فَـِإْن َأْسـَلُموْا َفَقـِد اْهتَـَدوْا وَّإِن  َفِإنََّمـا َتَولَّـْوْا اتََّبَعِن َوُقل لِّلَِّذیَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواُألمِّ

أمــة أهــل : ، فــالمعنى هنــا بالخطــاب القرآنــي أمتــان}َعَلْیــَك اْلــَبَالُغ َوالّلــُه َبِصــیٌر ِباْلِعَبــاِد 

ـــر أهـــل  ـــین صـــفة االنتمـــاء لغی ـــین، والرســـول الكـــریم كـــان یجمـــع ب الكتـــاب، وأمـــة األمی

الكتاب وصفة األمـي الـذي ال یعـرف القـراءة والكتابـة بلغـة أخـرى، وهـو المعنـى الشـائع 

، حیــث قــال "أمــي"لكلمــة أمــي الــوارد فــي موضــع آخــر مــن القــرآن دون اســتخدام كلمــة 

َوَمــا ُكنــَت َتْتلُـــو ِمــن َقْبِلــِه ِمــن ِكتَـــاٍب َوال {: مــن ســـورة العنكبــوت ٤٨ســبحانه فــي اآلیــة 

  .}َتُخطُُّه ِبَیِمیِنَك ِإذًا الْرَتاَب اْلُمْبِطُلونَ 

دیـــة اإلدراك والفهـــم بـــالرغم مـــن معرفـــة أمـــا المعنـــى الثـــاني لكلمـــة أمـــي فإنـــه یفیـــد محدو 

مــن ســورة  ٧٨القــراءة والكتابــة، وهــو المعنــى الــذي یســتفاد مــن قولــه تعــالى فــي اآلیــة 

ــاَب ِإالَّ َأَمــاِنيَّ َوإِْن ُهــْم ِإالَّ َیُظنُّــوَن {: البقــرة ــْنُهْم ُأمِّیُّــوَن َال َیْعَلُمــوَن اْلِكَت ، وهــو إشــارة }َوِم

خــتلط فیهــا الحــق بالباطــل عنــد أهــل الكتــاب الــذین علمــوا إلــى المعــارف الســائدة التــي ی

والبد لنا هنـا . بعضًا من أساسیات الدین ثم فسروها بأقوال ما أنزل اهللا بها من سلطان

  .من السیاق اللغوي لنعرف المقصود من الكلمة

خالفـًا لالسـتخدام البشــري : "یقـول المؤلـف) لمـس(و) مــس(وفـي حدیثـه عـن الفـرق بـین 

إطالقــًا، ولهــذا ) مــادي(عفــوي لمفــردات اللغــة، فــال یــورد القــرآن مــس بمعنــى البالغــي ال

، )البــدن(الطــاهرة ولــیس ) الــنفس(فقــد قصــد ) ال یمســه إال المطهــرون: (حــین قــال اهللا 

ــْم َتِجــُدوْا َمــاء {النســاء ) یالمــس(وال یمــس، البــدن ) یلمــس(فالبــدن  َأْو َالَمْســُتُم النَِّســاء َفَل

ُمـــواْ  ْلَنـــا َعَلْیـــَك ِكَتابـــًا ِفــــي ِقْرَطـــاٍس َفَلَمُســـوُه ِبَأْیــــِدیِهمْ {: ، وكـــذلك٤٣ســـاءالن }َفَتَیمَّ  }َوَلــــْو َنزَّ
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ِإنَّ الَّـِذیَن اتَّقَـوْا {: ، أما المس فیتجه إلى المعرفة واإلدراك واإلحسـاس والشـعور٧األنعام

ــَن الشَّــْیَطاِن تَــَذكَُّرواْ  ــُهْم َطــاِئٌف مِّ ِإن َتْمَسْســُكْم َحَســَنٌة {: ك، وكــذل٢٠١األعــراف }ِإَذا َمسَّ

، فمــــّس القــــرآن إدراكــــه والشــــعور بــــه، وهــــو مــــّس ال یــــأتي إال ١٢٠آل عمــــران }َتُســــْؤُهمْ 

للمطَهرین نفسًا ولـیس للمتطهـرین بـدنًا فقـط، فعلـوم القـرآن المكنونـة ال تنكشـف للسـارق 

ار الـربط والقاتل والزاني والمنتفع بها في أغراض الدنیا، وقد صیغت هذه اآلیـة فـي إطـ

بـین الكــرم والمكنـون والطهــر، فـالكرم یعنــي العطـاء، فــإذا انقطـع القــرآن عـن العطــاء لــم 

یكن كریمًا، والعطاء یرتبط بتكشف المكنون، فما كان متكشفًا في السابق فهو مـوروث 

ولــیس عطــاًء جدیــدًا یضــفي صــفة الكــرم، ثــم إن هــذا العطــاء یكــون لــنفس طــاهرة، هــذا 

إلــى أي حــد یمكــن أن نقــول : ألتین فــي غایــة األهمیــة، األولــىالجــزم القطعــي یثیــر مســ

إن هــذا المعنــى الــذي أشــار إلیــه الكاتــب كــان غائبــًا فــي المجــال التــداولي العربــي؟ ألــم 

وقـال الراغـب . ١مـن آمـن بـه: ال یجد طعمه ونفعه إال المطهـرون: ال یمسه"یقل الفراء 

وقـــال . ٢نقـــى مـــن درن الفســـادأي ال یبلـــغ حقائقـــه إال مـــن طهـــر نفســـه وت: األصـــفهاني

ال یعــرف تفســیره وال تأویلــه إال مــن : قــال الحســین بــن الفضــل فــي تفســیرها: الشــوكاني

، وقـــد ســـاعدتهم فـــي ذلـــك الصـــیغة الصـــرفیة كمـــا بـــّین ٣طهـــره اهللا مـــن الشـــرك والنفـــاق

  .٤الدكتور أبو محمد صحراوي

دیــًا، أو بتعبیــر أدق أال یتضــمن المــس فــي كثــر مــن األحیــان معنــًى ما: المســألة الثانیــة

ألــم یــأت فــي صــیغة تعبیــر مجــازي یفیــد الكنایــة عــن الجمــاع الــذي تترتــب عنــه أحكــام 

هــــل صـــحیح أن المـــس معنــــوي : "فقهیـــة معینـــة؟ یقـــول األســــتاذ أبـــو یعـــرب المرزوقـــي

لســوء حــظ المؤلــف فالقضــیة طرحــت فــي حالــة یكــون فیهــا االســتقراء " واللمــس مــادي؟

تكلــم عــن الكلمتــین فــي اآلداب العربیــة كلهــا لكــان الخطــأ فــي التــام ممكنــًا ویســیرًا، فلــو 

كالمه قابًال للتفسیر بعسر االسـتقراء ونقصـانه، لكـن اآلیـات التـي وردت فیهـا الكلمتـان 

معدودة وقابلة للمراجعـة، فكیـف یجـرؤ علـى الجـزم وال یتهیـب مـن التكـذیب الیسـیر فـي 

أقوالـه آیتـان متوالیتـان مـن  مثل هذه الحـاالت؟ فهـل رأیـتم أتعـس مـن حـظ مفسـر تكـذب

                                                 
 .١٣٠الطبعة الثالثة، اجلزء الثالث، ص) ت. عامل الكتب، د: القاهرة(معاين القرآن الكرمي حيي بن زياد الفراء،  ١
 .٥٢٥الطبعة الثانية، ص) ١٩٩٧دار القلم، : دمشق(الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن  ٢
 .الشوكاين، فتح القدير، اجلزء اخلامس ٣
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نفس السورة كحال مؤلفنا؟ فلیقرأ أي منكم اآلیتین المتوالیتین، الثالثة والرابعة مـن سـورة 

المجادلـــة ولینظـــر هـــل یبقـــي عنـــده شـــك أن معنـــى المـــس فیهمـــا هـــو الجمـــاع ومـــن ثـــم 

فــــاللمس یمكــــن أن یكــــون ذا داللــــة مادیــــة؟ أم هــــل إن الكفــــارة مشــــروطة فــــي التمــــاس 

بــین الــزوجین فــي حالــة الظهــار؟ أم لعــل المشــاركة فــي الفعلــین تغیــر المعنــى  الروحــي

  .١"فیصبح المس لمسًا بدل أن یكون مّسین روحیین

ویمكـــن أن نـــورد أمثلـــة عـــدة تبـــین خطـــأ التعمیمـــات التـــي أطلقهـــا الكاتـــب، ولكـــن علـــى 

أبـــو  الـــرغم مـــن هـــذه األخطـــاء التطبیقیـــة فـــإني أعتقـــد أن الـــدعوة التـــي أطلقهـــا المرحـــوم

القاسم حاج حمد إلى ضرورة إیجاد قاموس قرآنـي أمـر فـي غایـة األهمیـة، ولكـن علـى 

أساس من الثـراء الـذي تكتنـزه المفـردة القرآنیـة ولـیس علـى أسـاس هـذه الحدیـة المفرطـة 

التــي تجاوزتهـــا العلــوم الریاضـــیة والفیزیائیــة نفســـها، وقــد لجـــأ هــو نفســـه إلــى اســـتنطاق 

ــــك مــــع المفــــردة وٕاعطائهــــا معــــاٍن ت ــــة ال تتحملهــــا، فعــــل ذل ــــاُنُكمْ {أویلی ــــْت َأْیَم ــــا َمَلَك ، }َم

  .وغیرها كثیر }َوَطِفَقا َیْخِصَفانِ {، و}َیْأُجوَج َوَمْأُجوجَ {و

  :الجمع بین القراءتین/ ٣

یؤكد أبو القاسم دائمـًا فكـرة حیویـة الفعـل البشـري فـي إطـار كـوني ممهـد، حیـث تتحقـق 

لهــــي، فــــال تعــــارض وال منازعــــة بــــین اإلرادة حریــــة اإلنســــان ضــــمن مبــــدأ التســــخیر اإل

اإلنســانیة واإلرادة اإللهیــة، ولكنــه أفــق واســع مفتــوح، یتعــین فیــه الخلــق اإللهــي والفعــل 

البشري، لقد طلب اهللا من الرسول علیه الصالة والسالم نوعین من القراءة، قال تعالى 

َخلَـَق } ١{َربِّـَك الَّـِذي َخلَـقَ  ْقـَرْأ ِباْسـمِ ا{: ٥-١في محكم تنزیله في سورة العلق من اآلیـة 

ــَك اَألْكــَرمُ } ٢{اِإلنَســاَن ِمــْن َعَلــقٍ  ــَرْأ َوَربُّ ــاْلَقَلمِ } ٣{اْق َعلَّــَم اِإلنَســاَن َمــا َلــْم } ٤{الَّــِذي َعلَّــَم ِب

، قراءة باسم اهللا وقراءة بمعیة اهللا، األولى تتعلق بقدرة اهللا الخالقة التـي تفـرد بهـا، }َیْعَلمْ 

علــق بمخلوقاتــه المســخرة، قــراءة فــي الطبیعــة وفــي اإلنســان، قــراءة فــي نشــاط والثانیــة تت

وبـالرغم مـن . الظواهر وفي شـروط الحركـة وقوانینهـا، فـي طموحـات اإلنسـان ومنجزاتـه

الصـــوفیة (فقــد عطــل الــبعض ) اقــرأ(أن القــراءتین فریضــتان ألنهمــا جــاءا بلغــة األمــر 

اءة األولـى، فـانطلق اإلنسـان فـي حركـات القـراءة الثانیـة، وعطـل المـادیون القـر ) خاصة

بــدأت محققــة إلرادتــه لتنتهــي إلــى حركــة نافیــة هللا بعــد أن حــّل فــي الطبیعــة، ولیصــبح 
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اإلنسان الذي أخذته حالة من االستعالء في صراع مع الطبیعة، بل في صـراع مـدمر 

  .٧-٦العلق }َأن رَّآُه اْسَتْغَنى* َكال ِإنَّ اِإلنَساَن َلَیْطَغى{مع نفسه 

" الرجعــى"ویــرى أبــو القاســم أن اإلنســان مهمــا طغــى فإنــه عائــد إلــى اهللا، وفســر مفــردة 

، بـالرجوع اآلنـي، }ِإنَّ ِإلَـى َربِّـَك الرُّْجَعـى{التي وردت في اآلیـة الثامنـة مـن سـورة العلـق 

ولیس بالرجوع األخروي كما ذهب إلیه المفسرون، فـاهللا تعـالى وٕان أمهـل البـد أن یعیـد 

یقــول " إن إلــى ربــك المنتهــى"ي الحیــاة الــدنیا، ولــذلك لــم یقــل ســبحانه وتعــالى التــوازن فــ

ویدفعـه لیعطـي  -فـي الحالـة االسـتعالئیة  -فاهللا یرتد بفعل اإلنسان علیه : "أبو القاسم

أفضـــل جوانبـــه فـــي حالـــة توافـــق اإلنســـان بفعلـــه مـــع إرادة اهللا، ووجـــود اهللا بالقـــدرة فـــي 

عیًا إلـى حقیقـة هامـة وهـي أنـه فـي حـین یوجـد تكـافؤ مسیرة الفعل البشري یرجع موضـو 

بین اإلنسان واإلطار الموضعي لحركته، بحیث یصبح هذا اإلنسان قادرًا علـى الفعـل، 

إال أنــــه ال یوجــــد تكــــافؤ بــــین اإلنســــان والحركــــة الكونیــــة فــــي حجمهــــا المطلــــق، فیریــــد 

وفـي هـذه الحالـة فـإن  اإلنسان أمرًا یتوافـق مـع إرادة اهللا ویتحـرك لـه بأسـبابه الموضـعیة

فعـــل اإلنســـان المتوافـــق مـــع اإلرادة اإللهیـــة ســـیأتي محـــدودًا فـــي نتائجـــه مـــع محدودیـــة 

التكافؤ بین اإلنسان والحركـة الكونیـة، فیـأتي تـدخل الفعـل اإللهـي كـدعم للفعـل البشـري 

لیعطیه أكثر من نتائجه، ولیدفعـه بـأكثر مـن إمكانیاتـه ویصـحح مسـاره، هـذا مـا یسـمى 

ـــالتوف( ، أي أن قاعـــدة التوكـــل تســـتند علـــى حركـــة موضـــوعیة )بالتوكـــل(المـــرتبط ) یقب

فعلیــة بتحــرك اإلنســان فــي موضــعیته، فیعطیــه اهللا مــن قدراتــه المطلقــة، وهكــذا یتضــح 

  .١"وجود اهللا في مسیرة الفعل البشري في هذه الحالة بالذات وجود عنایة وتوفیق

رقـه كثیــرًا، ذلــك السـؤال الــذي طرحــه هكـذا وجــد أبـو القاســم الجــواب عـن الســؤال الــذي أ

ـــدأت صـــرخات  ـــین، وب ـــدما بـــدأ الجـــیش اللبنـــاني والطیـــران یقصـــف مخیمـــات الالجئ عن

النساء واألطفال تصم آذانه، وأمام عینیه جثث تحرق إلـى درجـة الـتفحم، ومـن شـرفات 

أیـــن رحمـــة اهللا التـــي تربینـــا : األبنیـــة المحیطـــة تلـــتقط صـــور الضـــحایا، وتســـاءل حانقـــاً 

ا، أیــن قدرتــه التــي ال حــدود لهــا؟ أیعقــل وأنــا العبــد الضــعیف البســیط أهلــك یــومي علیهــ

ونهاري ألنقذ ضحایا القصف واهللا یلحـظ مـا یجـري وكـأن األمـر ال یعنیـه؟ ورفـض أبـو 

لمــن سیصــلي؟ وانقطــع إلــى الجبــل یفكــر حتــى أفقــده التفكیــر : القاســم أن یقــوم للصــالة

                                                 
 .٢٣٦ص) ٢٠٠٤دار اهلادي : بريوت(أبو القاسم حاج محد، جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، العاملية اإلسالمية الثانية  ١
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ألســئلة وتكدســت وتراكمــت معهــا القــراءات، ثــم القــدرة علــى التفكیــر كمــا قــال، تراكمــت ا

فجاءة سكت كل شيء، وخفتت المعانـاة وقـام لیغتسـل ویتوضـأ ویصـلي، ثـم أقبـل علـى 

المصحف بنفسیة مختلفة، كیف حدث هذا التحول؟ هـو وحـده یـدري أو بـاألحرى حالـة 

ال یقــدر علــى شــرحها، حالــة تــذكرنا بــالقول المنســوب ألبــي الحســن األشــعري حــین قــال 

أیها الناس إني تغیبت عنكم هذه المدة ألني نظرت فتكافأت عنـدي األدلـة ولـم یتـرجح "

عندي شيء على شيء فاستهدیت اهللا تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعتـه كتبـي هـذه 

أو القــول المنســوب ". وانخلعــت مــن جمیــع مــا كنــت أعتقــد كمــا انخلعــت مــن ثــوبي هــذا

أهــي الرُّجعــى كمــا تعینــت علــى " هللا فــي صــدرينــور قذفــه ا: "لإلمــام الغزالــي حــین قــال

المستوى الفردي؟ المهم في األمر أن صاحب العالمیة الثانیة اقتنع أن اهللا لیس غـافال 

عمــا یفعــل العبــاد، ولكــن حتــى نكتشــف الحضــور اإللهــي علینــا أن  -كمــا قــد یتــوهَّم  -

  .نقرأ باسم اهللا وبمعیة اهللا

األساســــیة فــــي تفكیــــر أبــــي القاســــم التــــي مــــن تلــــك فــــي تقــــدیرنا المنطلقــــات والمفاصــــل 

المفروض أن تكون محل النظر والتدبر، ولیس األمثلـة التطبیقیـة التـي كثیـرًا مـا جانـب 

  .الصواب فیها

  :المرأة في منظور حاج حمد

  :تكافؤ مطلق: المرأة والرجل/ ١

ــــة للمــــرأة، فالرجــــل والمــــرأة متمــــاثالن  ــــة األنطلوجی ــــي الدونی ــــق حــــاج حمــــد مــــن نف انطل

متكافئان في أصل الخلقة، فهما كما جاء في اآلیة األولى من سورة النسـاء ُخِلقـا مـن و 

ــــي التكــــوین  ــــنفس الواحــــدة االخــــتالف ف ــــي ال نفــــس واحــــدة، ویســــتحیل مــــع االشــــتراك ف

األصلي، وال یمكن بأي حال من األحوال أن تكـون المـرأة ال ناقصـة عقـل، وال ناقصـة 

مـرأة لجوزنـا إمكانیـة الـنقص عنـد الرجـل ألنهمـا دین، فلـو جوزنـا إمكانیـة الـنقص عنـد ال

مــن نفــس واحــدة، فــالقول بأنهــا ناقصــة عقــل یســقط التكلیــف، والقــول بأنهــا ناقصــة دیــن 

ُیْسِقط العبادة؛ ألن المرأة إذا لم تصل أو لم تصم في حالة معینـة فهـي تسـتجیب ألمـر 

ولـو قلنـا إنـه مجـرد  إلهي، ومحال أن تكون االستجابة لألمر اإللهي نقصًا في العبـادة،

ـــة  ـــن، وفـــي هـــذه الحال ـــاقص دی ـــه مـــن المنطـــق أن نقـــول إن الرجـــل ن نقـــص عـــددي فإن

: یشــترك مــع المــرأة؛ ألنــه یقصــر الصــالة فــي حالــة الســفر قــال تعــالى فــي محكــم تنزیلــه
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ــا اْلُمْضــَغَة عِ { ــَة ُمْضــَغًة َفَخَلْقَن ــا اْلَعَلَق ــًة َفَخَلْقَن ــَة َعَلَق ــا النُّْطَف َظامــًا َفَكَســْوَنا اْلِعَظــاَم ثُــمَّ َخَلْقَن

ــاَرَك اللَّــُه َأْحَســُن اْلَخــاِلِقینَ  فهــل یعقــل أن  ١٤المؤمنــون }َلْحمــًا ثُــمَّ َأنَشــْأَناُه َخْلقــًا آَخــَر َفَتَب

یخلــق اهللا نســاء ناقصــات عقــل ودیــن ثــم یحاســبهم مثلمــا یحاســب الرجــال؟ وبعــد الخلــق 

َوالّلـــُه {: الســـمع واألبصـــار واألفئـــدةأعطـــى اهللا للجنســـین االســـتعدادات الفطریـــة نفســـها، 

ُكـْم َأْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْیئًا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواَألْبَصاَر َواَألْفِئـَدَة َلَعلَّ 

، فمـــن أیـــن ســـیأتي هـــذا الـــنقص المفتـــرض؟ مـــن أیـــن جـــاءت هـــذه ٧٨النحـــل }َتْشـــُكُرونَ 

  رأة؟النظرة الدونیة للم

یـــرى حـــاج حمـــد أن هـــذه التصـــورات العرفیـــة االجتماعیـــة جـــاءت مـــن أســـطورة الخلـــق 

اإلســـرائیلیة، ثـــم وجـــدت فـــي األعـــراف االجتماعیـــة إطـــارًا مناســـبًا للنمـــو والتطـــور، لقـــد 

رفــض اإلســالم عالقــة االســتعباد واالســتتباع فــي الــرأي أو فــي المجتمــع كمــا جــاء فــي 

مـن سـورة األحـزاب، وبـالرغم مـن  ٦٨و  ٦٧یتـین من سورة اإلسراء، وفي اآل ٣٦اآلیة 

هــذا التكـــافؤ المطلـــق بــین المـــرأة والرجـــل فــإن اهللا جعـــل المـــرأة مكــان االنفعـــال والرجـــل 

مكـان الفعـل، مـن أجـل أن یتكامـل بینهمـا التفاعـل، مثـل التفاعـل الكـوني الـذي یحصــل 

ُف َألِبیـِه َیـا َأبـِت ِإنِّـي ِإْذ َقـاَل ُیوُسـ{: بین األرض والماء، وبین الشمس والقمر والكواكب

ــْمَس َواْلَقَمــَر َرَأْیــُتُهْم ِلــي َســاِجِدینَ  ، فالشــمس هــو ٤یوســف }َرَأْیــُت َأَحــَد َعَشــَر َكْوَكبــًا َوالشَّ

  .یعقوب، والقمر هي أم یوسف، واألحد عشر كوكبا هم إخوة یوسف

  :آیات وٕاشكاالت/ ٢

  :الشهادة ودونیة المرأة

فعـــل واالنفعــال جعلـــت الــبعض ینســب دونیـــة المــرأة إلـــى عــدم فهــم هـــذه العالقــة بــین ال

القرآن، مثل قولهم إن شهادة المرأة بنص القرآن نصف شهادة الرجل استنادًا إلى اآلیة 

َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا ِإَذا تَــَداَینُتم ِبــَدْیٍن ِإَلــى َأَجــٍل مَُّســم�ى َفــاْكتُُبوُه {: مــن ســورة البقــرة ٢٨٢

ــِل َوْلَیْكُتــب بَّ  ــْب َوْلُیْمِل ــُه اللّــُه َفْلَیْكُت ــَب َكَمــا َعلََّم ــٌب َأْن َیْكُت ــْأَب َكاِت ــْدِل َوَال َی ــَنُكْم َكاِتــٌب ِباْلَع ْی

هًا الَِّذي َعَلْیِه اْلَحقُّ َوْلَیتَِّق الّلَه َربَُّه َوَال َیْبَخْس ِمْنُه َشـْیئًا فَـإن َكـاَن الَّـِذي َعَلْیـِه اْلَحـقُّ َسـِفی

ـــِهیَدْیِن مـــن  َأْو َضـــِعیفاً  ـــِهُدوْا َش ـــْدِل َواْسَتْش ـــُه ِباْلَع ـــْل َوِلیُّ ـــَو َفْلُیْمِل ـــلَّ ُه ـــَتِطیُع َأن ُیِم َأْو َال َیْس

ـــَهَداء َأن َتِضـــلَّ  ـــَن الشُّ ـــن َتْرَضـــْوَن ِم ـــاِن ِممَّ ـــْیِن َفَرُجـــٌل َواْمَرَأَت ـــا َرُجَل ـــِإن لَّـــْم َیُكوَن رَِّجـــاِلُكْم َف

ــْوُه ْإْحــَداُهَما َفتُــَذكَِّر ِإْحــَداهُ  ــَأُمْوْا َأن َتْكتُُب ــا ُدُعــوْا َوَال َتْس ــَهَداء ِإَذا َم ــْأَب الشُّ َما اُألْخــَرى َوَال َی
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 َأن َصِغیرًا َأو َكِبیرًا ِإلَـى َأَجِلـِه َذِلُكـْم َأْقَسـُط ِعنـَد اللّـِه َوَأْقـوُم ِللشَّـَهاَدِة َوَأْدَنـى َأالَّ َتْرتَـاُبوْا ِإالَّ 

ِدیُروَنَها َبْیـَنُكْم َفلَـْیَس َعلَـْیُكْم ُجَنـاٌح َأالَّ َتْكتُُبوَهـا َوَأْشـِهُدْوْا ِإَذا َتَبـاَیْعُتْم َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة تُـ

للّـُه ِبُكـلِّ َوَال ُیَضآرَّ َكاِتٌب َوَال َشِهیٌد َوإِن َتْفَعُلوْا َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َوُیَعلُِّمُكُم اللّـُه َوا

یرى حاج حمد أن شهادة المرأة موازیة ومكافئة لشهادة الرجـل . ٢٨٢البقرة }یمٌ َشْيٍء َعلِ 

في كل األمور مثل دفع تهمة الزنا، والتحكیم، واإلصالح، وكـذلك فـي الوصـیة، فلمـاذا 

إذًا فــي حالــة الشــهادة علــى القاصــر فــي الــدین أوجــب الشــرع أن تكــون شــهادة امــرأتین 

فــالمرأة هنــا أشــد باســًا فیمــا : "القاســم حــاج حمــد معادلــة لشــهادة رجــل واحــد، یقــول أبــو

یختص بما یستكتب عن القاصـر خصوصـًا إذا كـان مـن أحشـائها، ویتـربص اآلخـرون 

فـــي هـــذه المســـألة ) تضـــل(ولكـــن ) تنســـى(بـــه الـــدوائر لیغمطـــوه حقـــه، لهـــذا لـــم یقـــل اهللا 

وصـفها للنهـي عـن الضـالل ولـیس الغفلـة والسـهو والنسـیان ب) بالـذكر(بالذات، ثـم جـاء 

والتـــذكیر مـــن ذات ) َأن َتِضـــلَّ ْإْحـــَداُهَما َفتُـــَذكَِّر ِإْحـــَداُهَما اُألْخـــَرى{ناقصـــة عقـــل ودیـــن 

النـوع، امـرأة ولـیس رجــًال، فالثانیـة نافیـة لضـالل األولــى ولیسـت مكملـة لثنائیـة الشــهادة 

  .١"تجاه الرجل الواحد، وألن النساء أعلم بخبایا بعضهن

یــق الكاتــب بــین معنــى النســیان ومعنــى الضــالل فــي غایــة تجــدر المالحظــة هنــا أن تفر 

األهمیـــة، ألن النســـیان ال یكـــون مـــع ســـابقیة اإلضـــمار والترصـــد، ثـــم إذا كـــان مرتبطـــًا 

بطبیعــة المــرأة فــال یغیــر مــن األمــر إذا أضــفنا إلیهــا امــرأة ثانیــة فــي حــین أن الضــالل 

ولكـــن . لـــت الطریـــقیمكـــن أن یكـــون إرادیـــًا، وقـــد یكـــون عـــن غیـــر إرادة، كـــأن نقـــول ظل

المعنى المتبادر هنا یحتمل العزم على نقض الشهادة والتنصل منها، وبـالرغم مـن هـذا 

ـــه قاعـــدة دقـــة معـــاني األلفـــاظ فـــي االســـتخدام  ـــین الـــذي أملت ـــین هـــذین المعنی التفریـــق ب

القرآنـــي لـــم یســـتطع حـــاج حمـــد أن یرفـــع اإلشـــكال، حیـــث أن اآلیـــة لـــم تحـــدد موضـــوع 

علیـه أو بـاالثنین  ٢الواحدة األخرى بمضمون الكتاب أو باإلشـهادالتذكیر بماذا ستذكر 

  . معا؟ فضًال على أن المسألة في رمتها استثناء یشذ عن القاعدة

                                                 
ع دراســة تطبيقيـة حــول املــرأة املسـلمة ودونيــات مفهــوم اخللــق أبـو القاســم حــاج محـد، املــداخل املنهجيــة واملعرفيـة للــنص القــرآين والتجديـد مــ ١

 .األسطوري اإلسرائيلي والعرف االجتماعي العريب
 .كثرياً ما يقع اخللط بني الشهادة أمام القاضي واإلشهاد الذي به يأخذ به صاحب احلق ليستوثق من حفظ حقه ٢
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وردت الشــهادة بــالمعنى الــذي نحــن بصــدده فــي القــرآن الكــریم فــي خمســة مواضــع، فــي 

ــْأِتیَن اْلَفاِحَشــَة ِمــن نَِّســ{ ١٥ســورة النســاء اآلیــة  ــْیِهنَّ َأْرَبعــًة َوالالَِّتــي َی آِئُكْم َفاْسَتْشــِهُدوْا َعَل

ًال مِّنُكْم َفِإن َشِهُدوْا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُیوِت َحتََّى َیَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َیْجَعَل اللّـُه َلهُـنَّ َسـِبی

ْم َیــْأُتوا ِبَأْرَبَعــِة َوالَّــِذیَن َیْرُمــوَن اْلُمْحَصــَناِت ثُــمَّ َلــ{: ١٣و  ٤، وفــي ســورة النــور اآلیتــین }

َلـــْوال {} ُشـــَهَداء َفاْجِلـــُدوُهْم َثَمـــاِنیَن َجْلـــَدًة َوَال َتْقَبلُـــوا َلهُـــْم َشـــَهاَدًة َأَبـــدًا َوُأْوَلِئـــَك ُهـــُم اْلَفاِســـُقونَ 

، وفـي }اْلَكـاِذُبونَ  َجاُؤوا َعَلْیـِه ِبَأْرَبَعـِة ُشـَهَداء فَـِإْذ َلـْم َیـْأُتوا ِبالشُّـَهَداء َفُأْوَلِئـَك ِعنـَد اللَّـِه ُهـمُ 

ــُروٍف { ٢ســورة الطــالق اآلیــة  ــاِرُقوُهنَّ ِبَمْع ــُروٍف َأْو َف ــِإَذا َبَلْغــَن َأَجَلهُــنَّ َفَأْمِســُكوُهنَّ ِبَمْع َف

َیـْوِم َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّنُكْم َوَأِقیُموا الشََّهاَدَة ِللَِّه َذِلُكْم ُیوَعُظ ِبـِه َمـن َكـاَن ُیـْؤِمُن ِباللَّـِه َوالْ 

یِـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوْا { ١٠٦، وفـي المائـدة اآلیـة }اْآلِخِر َوَمن َیتَِّق اللََّه َیْجَعل لَُّه َمْخَرجـًا 

َشَهاَدُة َبْیِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحیَن اْلَوِصیَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم َأْو آَخـَراِن ِمـْن 

ِإْن َأنــــُتْم َضــــَرْبُتْم ِفــــي اَألْرِض َفَأَصــــاَبْتُكم مُِّصــــیَبُة اْلَمــــْوِت َتْحِبُســــوَنُهَما ِمــــن َبْعــــِد َغْیــــِرُكْم 

ــَالِة َفُیْقِســَماِن ِبالّلــِه ِإِن اْرَتْبــُتْم َال َنْشــَتِري ِبــِه َثَمنــًا َوَلــْو َكــاَن َذا ُقْرَبــى َوَال َنْكــُتُم َشــَهادَ  َة الصَّ

  .، وقد سبق تخریجها٢٨٢، وفي البقرة اآلیة }اآلِثِمینَ  الّلِه ِإنَّا ِإذًا لَِّمنَ 

وفـــي المواضـــع األربعـــة األولـــى تســـاوت شـــهادة المـــرأة مـــع الرجـــل، أمـــا فـــي الموضـــع 

الخــامس فجــاء تنصــیف شــهادة المــرأة، معنــى ذلــك أنهــا اســتثناء مخــالف للقاعــدة، ففــي 

حتــى یــؤمِّن الحالـة المســتثناة نحـن أمــام صـاحب حــق قاصــر إمـا لســفاهة أو لضـعف، و 

صــاحب الحــق حقــه إلــى أجــل مســّمى أمــره اهللا ســبحانه وتعــالى فــي حالــة تعــذر وجــود 

رجلـــین أن یشـــهد ولیـــه رجـــًال وامـــرأتین والتعلیـــل اإللهـــي معنـــاه أن هـــذا إجـــراء اســـتثنائي 

فرضــته إمكانیــة الضــالل لواحــدة منهمــا، إمــا لعــدم خبرتهــا بموضــوع التعاقــد وٕامــا نتیجــة 

مـن اإلدالء بإشـهادها مـن العائلـة أو القبیلـة، فـإذا رفعـت هـذه تعرضها لضغوط تمنعها 

العلة بتوفر العلم والخبرة واألهلیة القانونیة لم یعد هناك داعیًا لتنصیف اإلشهاد ونعود 

والقول بأن األمـر ال یتعلـق فقـط . لألخذ بالمساواة في اإلشهاد بوصفها القاعدة األصل

الجانــب العــاطفي األكثــر حضــورًا عنــد المــرأة ال بــالعلم والخبــرة واألهلیــة، ولكــن بســبب 

یســتقیم، ألنــه لــو كــان األمــر كــذلك لــتم التنصــیف فــي حالــة الوصــیة عنــد المــوت وهــي 

  .من الحاالت التي یمكن أن تطغى فیها العاطفة على العقل

  :أنصبة اإلرث ودونیة المرأة
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ومــؤخره علــى  یعادلــه فــرض المهــر مقدمــه"أمــا تنصــیف المیــراث فیــرى أبــو القاســم أنــه 

الرجـــل وفـــرض اإلنفـــاق علـــى المـــرأة والعائلـــة مـــدى الحیـــاة وبـــأكثر ألـــوف المـــرات مـــن 

ــَل اللّـُه َبْعَضــُهْم َعلَـى َبْعــٍض {نصـفها فـي المیــراث  الرَِّجـاُل َقوَّاُمــوَن َعَلـى النَِّســاء ِبَمـا َفضَّ

ـــاِلَحاُت َقاِنتَـــاٌت َحافِ  َظـــاٌت لِّْلَغْیـــِب ِبَمـــا َحِفـــَظ الّلـــُه َوالالَِّتـــي َوِبَمـــا َأنَفقُـــوْا ِمـــْن َأْمـــَواِلِهْم َفالصَّ

َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضـِرُبوُهنَّ فَـِإْن َأَطْعـَنُكْم َفـَال َتْبُغـوْا 

المواریــث ال یقــوم ، ال شـك أن توزیــع ٣٤النســاء }َعلَـْیِهنَّ َســِبیًال ِإنَّ الّلــَه َكـاَن َعِلّیــًا َكِبیــراً 

علـــى قاعـــدة المفاضـــلة الجنســـیة، ولكنـــه ال یســـتند فقـــط إلـــى معادلـــة بـــین حـــظ المیـــراث 

ومســـئولیة النفقــــة، توزیـــع المیــــراث أكثـــر تعقیــــدًا مـــن ذلــــك وجهـــل النــــاس بهـــذا األمــــر، 

مســلمین وغیــر مســلمین جعلــوا المیــراث اإلســالمي یؤســس إمــا لدونیــة المــرأة أو لدونیــة 

یتها نصف دیة الرجل، وآخرون من دعاة القراءات المعاصرة للقرآن الشریعة، فجعلوا د

نســفوا أحكـــام اإلرث بــدعوى أنهـــا مرتبطــة بمرحلـــة تاریخیــة معینـــة وأصــبحت نصـــوص 

، وتحدیدًا حقوق المـرأة المعاصـرة المصـدر األول لفهـم القـرآن "المقدسة"حقوق اإلنسان 

وق بفلســفتها التــي بنیــت علیهــا والســنة، وكــان أیســر وأكثــر علمیــة أن یأخــذوا هــذه الحقــ

التي أفسدت مـا أنتجتـه العقالنیـة مـن جهـة " النسخ واللصق"ویریحوا أنفسهم من عملیة 

وجعلت اهللا قاصرًا عن استیعاب ما یحصل من تطورات البشریة التـي خلقهـا مـن جهـة 

مبــدأ : أولهــا: أخــرى، ففلســفة توزیــع اإلرث فــي الــوحي اإللهــي تقــوم علــى مبــادئ ثالثــة

  .رابة، فكلما اقتربت الصلة الدمویة زاد النصیب في المیراث دونما اعتبار لجنسالق

مبــدأ الجیــل الــذي ینتمــي إلیــه المــوّرث، فاألجیــال التــي تســتقبل الحیــاة، : والمبــدأ الثــاني

وتستعد لتحمل أعبائها عادة یكون نصیبها في المیراث أكبر من نصیب األجیـال التـي 

وهنــا أیضــًا بغــض النظــر عــن جــنس الــوارثین حیــث أن  تســتدبرها وتخفــف مــن أعبائهــا،

وكـذلك ! وترث البنـت أكثـر مـن األب) وكلتاهما أنثى(بنت المتوفى ترث أكثر من أمه 

  ).وكالهما من الذكور(یرث االبن أكثر من األب 

مبدأ المسئولیة المناطـة بـالوارث وهـو الـذي اسـتند إلیـه أبـو القاسـم وغیـره : المبدأ الثالث

صــــیف المیـــراث، وهــــو المعیـــار الوحیـــد الــــذي اســـتوجب تفاوتــــًا بـــین الــــذكر فـــي فهـــم تن

ففـــي حالــة مــا إذا اتفـــق وتســاوى الوارثــون فـــي : "واألنثــى، یقــول صـــالح الــدین ســلطان

درجـــة القرابـــة واتفقـــوا وتســـاووا فـــي موقـــع الجیـــل الـــوراث مـــن تتـــابع األجیـــال، مثـــل أوالد 
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لمـالي هـو السـبب فـي التفـاوت فـي أنصـبة المتوفى، ذكورًا وٕاناثًا، یكون تفاوت العـبء ا

ـــیم الـــذكر واألنثـــى فـــي عمـــوم  المیـــراث، ولـــذلك لـــم یعمـــم القـــرآن الكـــریم هـــذا التفـــاوت ب

ُیوِصـیُكُم اللّـُه ِفـي {: الوارثین، وٕانما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالـت اآلیـة القرآنیـة

، ولــم تقــل یوصــیكم اهللا فــي عمــوم الورثــة، ١١ءالنســا }َأْوَالِدُكــْم ِللــذََّكِر ِمْثــُل َحــظِّ األُنثََیــْینِ 

والحكمــة فــي هــذا التفــاوت، فــي هــذه الحالــة بالــذات، هــي أن الــذكر هنــا مكلــف بإعالــة 

إعالتهـــا مـــع (مـــع أوالدهمـــا، بینمـــا األنثـــى الوارثـــة أخـــت الـــذكر  -هـــي زوجـــه  -أنثـــى 

لنســبة فهــي مــع هــذا الــنقص فــي میراثهــا با) أوالدهــا، فریضــة علــى الــذكر المقتــرن بهــا

مـع (ألخیها، الذي ورث ضـعف میراثهـا، أكثـر حظَّـا وامتیـازًا منـه فـي المیـراث فمیراثهـا 

هـــو ذمـــة مالیـــة خالصـــة ومـــدخرة، لجبـــر االستضـــعاف ) إعفائهـــا مـــن اإلنفـــاق الواجـــب

  :األنثوي، ولتأمین حیاتها ضد المخاطر والتقلبات وتكون النتیجة كاآلتي

  .حاالت أربع ترث المرأة نصف الرجل -

 .الت أضعاف هذه الحاالت األربع ترث فیها المرأة مثل الرجل تماماً حا -

 .ال أقل من عشر حاالت ترث المرأة أكثر من الرجل -

 . حاالت ترث فیها المرأة وال یرث نظیرها من الرجال -

أي أن هنــاك أكثــر مــن ثالثــین حالــة تأخــذ فیهــا المــرأة مثــل الرجــل، أو أكثــر منــه، أو 

لرجــال، فــي مقابلــة أربــع حــاالت محــددة تــرث فیهــا المـــرأة تــرث وال یــرث نظیرهــا مــن ا

  .١نصف الرجل

تلك هي مقایسة اهللا عـز وجـل فـي العـدل، وتلـك هـي حكمتـه منزهـة عـن كـل اعتبـارات 

ِإنَّ { ١١أخــرى غیــر اعتبــار العــدل المطلــق وهــو الــذي خــتم آیــة المیــراث، ســورة النســاء

  .}الّلَه َكاَن َعِلیما َحِكیماً 

  :ي الیتامىالتعدد والقسط ف

مسألة تعدد الزوجات من المسائل التي أرهقت العقل اإلسـالمي، فبعضـهم ضـّیقها إلـى 

درجة المنع، وبعضهم أطلقها إلى درجة العبث وعند هؤالء وأولئـك ذهبـت القضـیة األم 

فــي المســألة كلهــا، فلــم یكــن تعــدد الزوجــات محــور مفتــتح ســورة النســاء، وٕانمــا القضــیة 

َیـا َأیَُّهـا النَّـاُس اتَّقُـوْا َربَُّكـُم الَّـِذي َخَلَقُكـم {: مع الیتامى، قـال تعـالىالكبرى، قضیة القسط 

                                                 
 .١٠/١٠٤ص) ١٩٩٩دار النهضة، : ةالقاهر (صالح الدين سلطان، مرياث املرأة وقضية املساواة  ١
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ــَه الَّــِذي  ــوْا الّل ــا ِرَجــاًال َكِثیــرًا َوِنَســاء َواتَُّق ــا َوَبــثَّ ِمْنُهَم ــا َزْوَجَه ــَق ِمْنَه ــٍس َواِحــَدٍة َوَخَل ــن نَّْف مِّ

ـــَه َكـــاَن  ـــِه َواَألْرَحـــاَم ِإنَّ الّل ـــْیُكْم َرِقیبـــًا َتَســـاءُلوَن ِب ـــدَُّلوْا * َعَل ـــاَمى َأْمـــَواَلُهْم َوَال َتَتَب ـــوْا اْلَیَت َوآُت

َوإِْن ِخْفـــُتْم َأالَّ *  اْلَخِبیــَث ِبالطَّیِّــِب َوَال تَـــْأُكُلوْا َأْمــَواَلُهْم ِإلَــى َأْمـــَواِلُكْم ِإنَّــُه َكــاَن ُحوبـــًا َكِبیــراً 

َب َلُكم مَِّن النَِّساء َمْثَنى َوثُـَالَث َوُرَبـاَع فَـِإْن ِخْفـُتْم َأالَّ تُْقِسُطوْا ِفي اْلَیَتاَمى َفانِكُحوْا َما َطا

   .٣-١ النساء }َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلواْ 

ائم ینطلق أبو القاسم من القول بأن القسط مع الیتامى والعنایة بهم یسـتوجب التـردد الـد

علیهم، ومن ثم علـى أمهـم المحرومـة مـن الـزوج، وخشـیة أن یتحـول العطـف اإلنسـاني 

على األبناء وأمهم إلى تواصل نفسـي قـد یـؤدي فـي النهایـة إلـى المسـاكنة التـي عاشـها 

یوســـف علیـــه الســـالم بفعـــل التبنـــي ومـــا نـــتج عنهـــا، أبـــاح الـــزواج مـــن أمهـــات الیتـــامى 

لـألم ولمـن تبـرع بإعالتهـا، ویسـعى اإلسـالم دائمـًا إلـى تحقیقًا للقسط مع الیتـامى والعفـة 

ربط الغایة الفردیة بمعنى أسمى منها، فالزواج الثاني، فضًال على أنه یجب أن یحقـق 

القســط مــع الیتــامى، یجــب فــي ذات الوقــت أن یحقــق القســط مــع الزوجــة األولــى وذلــك 

ال یكــون إال مــن بالحصــول علــى رضــاها، ویــذهب أبــو القاســم إلــى أن الــزواج الثــاني 

النساء الالتي سبق أن تزوجن أو الالتي لم یتـزوجن وأصـبحن مـن العـوانس، فـال یبـاح 

قط التزوج بالفتیات إال من األولى، ویرى في إباحة التعدد بالشروط التي ذكرها رفضـًا 

لثقافة الحداثة اللیبرالیة التي أّصلت لسلوك لیبرالي فردي وٕاباحي، من شأنه أن یقضـي 

  .هایة على كل أشكال االستعفاففي الن

ولكن أبـا القاسـم الـذي یطالبنـا دائمـًا بالكشـف عـن االسـتخدام اإللهـي للكلمـات حیـث ال 

ترادف وال اشتراك وال مجاز، یذهب في تأویل ملك الیمـین عنـد حدیثـه عـن االسـتعفاف 

ة مـن سـور  ٢٥اآلیـة (یـدخل فـي االسـتعفاف بموجـب هـذه اآلیـة : "مذهبًا بعیدًا حین قال

من اإلماء بـالزواج الشـرعي الكامـل مـنهن، وتلـك مرحلـة انقضـت وبقـي قیاسـها، ) النور

فآیات القـرآن لیسـت ظرفیـة، والقیـاس هـو أن الیـد نفسـها مالكـة الیمـین یمكـن أن تشـكل 

في ذاتها مادة االستعفاف، وبذات الیمـین للرجـل والمـرأة مـن تلـك الـذات التـي تملـك مـا 

ن الناس بالعادة السریة وذلك من قبیل القیاس المعمـول بـه تملك الیمین، فیما یعرف بی

) إرادیـاً (في سورة الغاشیة على ملك الیمین تملـك الـذات لیمینهـا تفریـغ للطاقـة الشـهویة 

فلـو كـان إعمـال ذات ) االحـتالم الطبیعـي(بما یماثل تفریغ الطاقة الشهویة فطریًا حین 
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م الطبیعي الغریـزي بالرؤیـة المنامیـة فیـه الیمین لالستفراغ الشهوي محرمًا لكان االحتال

، وال أدري كیــف ١"قــذف بالمخیلــة وال مالمســة جمــاع فیــه بزنــا أو شــذوذ"ذنــب فكالهمــا 

اســتطاع أبـــو القاســـم أن یوفــق بـــین حرصـــه علــى المنهجیـــة الصـــارمة وبــین هـــذا النـــوع 

  .الغریب من االستعفاف، وتأویل ملك الیمین على هذا النحو الغریب

  :ر والحجاببین الخما

یرى أبو القاسم أن الحدیث الشائع بین الناس عن الحجـاب اإلسـالمي مثـال عـن جهـل 

المعنـى الحقیقـي للمفـردات القرآنیـة، فالحجــاب ال عالقـة لـه بالخمـار والثـوب والجیــوب، 

فالحجــاب عــازل مــادي مــانع للرؤیــة العینیــة، وقــد وردت الكلمــة بهــذا المعنــى فــي آیــات 

َوَمـا َكـاَن ِلَبَشـٍر َأن ُیَكلَِّمـُه اللَّـُه ِإال َوْحیـًا َأْو ِمـن َوَراء ِحَجـاٍب َأْو {م عدة مـن القـرآن الكـری

َفاتََّخــَذْت ِمـن ُدوِنِهــْم {، ٥١الشـورى }ُیْرِسـَل َرُسـوًال َفُیــوِحَي ِبِإْذِنـِه َمـا َیَشــاُء ِإنَّـُه َعِلــيٌّ َحِكـیمٌ 

َیــا َأیُّهَــا الَّــِذیَن آَمُنـــوا ال {، ١٧مـــریم }َلهَــا َبَشــرًا َســِوّیاً  ِحَجابــًا َفَأْرَســْلَنا ِإَلْیهَــا ُروَحَنــا َفَتَمثَّـــلَ 

َتـــْدُخُلوا ُبُیـــوَت النَِّبـــيِّ ِإال َأن ُیـــْؤَذَن َلُكـــْم ِإَلـــى َطَعـــاٍم َغْیـــَر َنـــاِظِریَن ِإَنـــاُه َوَلِكـــْن ِإَذا ُدِعیـــُتْم 

َحِدیٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ُیْؤِذي النَّبِـيَّ َفَیْسـَتْحِیي َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنِسیَن لِ 

ِمنُكْم َواللَُّه ال َیْسَتْحِیي ِمَن اْلَحقِّ َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمـن َوَراء ِحَجـاٍب َذِلُكـْم 

َرُســوَل اللَّــِه َوال َأن َتنِكُحــوا َأْزَواَجــُه ِمــن  َأْطَهــُر ِلُقُلــوِبُكْم َوُقُلــوِبِهنَّ َوَمــا َكــاَن َلُكــْم َأن تُــْؤُذوا

، والحجـاب فـي هـذه اآلیـة بمعنـى ٥٣األحـزاب }َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظیماً 

الحــائط أو البـــاب المغلـــق، أمـــا الخمـــار فإنـــه یعنــي الضـــرب علـــى جیـــوب المـــرأة لســـتر 

ین، وهـل یـتم السـتر إال بإدنـاء جالبیـبهن علـى هـذه اإلبطین والفخـذین والنهـدین والصـلب

المواضـــع وغیرهـــا؟ ویقـــول أبـــو القاســـم اإلدنـــاء ولكـــن دون أن تتحـــول المـــرأة إلـــى كتلـــة 

آدمیــة غیــر معروفــة، بــل القصــد أن یعــرفن كنســوة، ولــذلك طلــب اهللا مــنهن أال یضــربن 

هــا الحلــي الــذي بــأرجلهن إلبــداء زینــتهن التــي أمــرهن بســترها ولیســت الزینــة المنهــي عن

ـــاِت َیْغُضْضـــَن ِمـــْن َأْبَصـــاِرِهنَّ {تتـــزین بـــه المـــرأة كمـــا شـــاع عنـــد الـــبعض،  ـــل لِّْلُمْؤِمَن َوُق

 َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَـى ُجُیـوِبِهنَّ 

ِإال ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعـوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَنـاِئِهنَّ َأْو َأْبَنـاء ُبُعـوَلِتِهنَّ  َوال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ 

                                                 
ق أبو القاسم حاج محد، املداخل املنهجية أو املعرفية للنص القـرآين والتجديـد مـع دراسـة تطبيقيـة حـول املـرأة املسـلمة ودونيـات مفهـوم اخللـ ١

 .األسطوري اإلسرائيلي والعرف االجتماعي العريب



 ٨٣

ـــاُنُهنَّ أَ  ـــْت َأْیَم ـــا َمَلَك ـــاِئِهنَّ َأْو َم ـــي َأَخـــَواِتِهنَّ َأْو ِنَس ـــي ِإْخـــَواِنِهنَّ َأْو َبِن ِو َأْو ِإْخـــَواِنِهنَّ َأْو َبِن

َغْیِر ُأْوِلي اِإلْرَبِة ِمـَن الرَِّجـاِل َأِو الطِّْفـِل الَّـِذیَن َلـْم َیْظهَـُروا َعلَـى َعـْوَراِت النَِّسـاء  التَّاِبِعینَ 

ُنـوَن َوال َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفـیَن ِمـن ِزیَنـِتِهنَّ َوُتوُبـوا ِإَلـى اللَّـِه َجِمیعـًا َأیَُّهـا اْلُمْؤمِ 

  .٣١النور }ْفِلُحونَ َلَعلَُّكْم تُ 

ولكـــن أبـــا القاســـم الـــذي ال یـــرى موجبـــًا لتغطیـــة الـــرأس ال یقـــدم لنـــا مبـــررًا لـــذلك مـــع أن 

اإلدناء یتم من أعلى إلى أسفل وفي اللغة، تخمرت بالخمار واختمرت، لبسـته وخّمـرت 

بـــه رأســـها بمعنـــى غطتـــه، وتخمیـــر اآلنیــــة یعنـــي تغطیتهـــا، ثـــم مـــا المـــانع إذا اعتبرنــــا 

شتقة من فعل جـوب كمـا فعـل أبـو القاسـم، ولـیس مـن فعـل جیـب، أن تكتفـي الجیوب م

مـــا تحـــت اإلبطـــین والفخـــذین والنهـــدین : المـــرأة بســـتر فقـــط هـــذه المواضـــع التـــي ذكرهـــا

والصــلبین؟ ولكــن ألــم یكــن هــذا أمــر بــدهیًا؟ فالنســاء حتــى فــي أكثــر المجتمعــات تحــررًا 

الضــرب باألرجــل إذا كــان هــذا وٕاباحیــة لــم یتكشــفن بعــد عــن هــذه المواضــع ومــا یضــر 

  فقط ما مطلوب ستره من المرأة؟

ــق أبــو القاســم المنهجیــة التــي  تلــك بعــض األمثلــة أردنــا أن نبــین مــن خاللهــا كیــف طّب

اعتمدها وبالرغم من التعسف في اسـتخدامها والخلـوص إلـى نتـائج ال تخلـو مـن طرافـة 

لة بـالقرآن وباكتشـاف معـان قـد أحیانًا ومن غرابة أحیانًا أخرى، إال أنها تعیـد ربـط الصـ

  .تعجز عنها المتهجیة التقلیدیة

   

 



 ٨٤

  السیاسة علم تأنیث نحو :السیاسة علم في النسوي االتجاه

  *غریب حمة كنعان. د

  :التعریف التطور، الفكریة، الجذور

 األوضـاع طبیعـة إلـى جـذوره یعـود المعاصرة السیاسیة الحیاة في النسوي االتجاه بروز

 عـن المعبِّـر واالجتمـاعي السیاسـي الوضـع ذلـك الغرب؛ في السائد تماعياالج والنظام

. واألنثـى النسـاء طبیعـة حـول الغربـي العقـل لتنظیـر انعكاس المجتمع في النساء مكانة

 أرســطو مــن القــدماء الفالســفة تصــورات إلــى یعــود الغــرب فــي للنســاء األدنــى المكانــة

 حــول النظــرة نإ القــول یمكــن لــذلك .النهضــة عصــر فالســفة بعــض حتــى وأفالطــون،

 النظــرة وهــذه الغربــي، السیاســي الفكــر فــي أصــولها تجــد للرجــل مســتعمل كــآخر النســاء

 حیـث من منها بالهامش الناس یقف واالجتماعیة السیاسیة العالقات من نظاماً  أفرزت

  .القرار وصنع السیاسیة الحیاة في مشاركتهن

ــا مــن  النســاء عــن الغــرب فالســفة بعــض ءآرا إلــى اإلشــارة الضــروري مــن أنــه نجــد هن

 )طیمـــاوس( محـــاورة فـــي یقـــول فهـــو ألفالطـــون فبالنســـبة أعـــاله، المقدمـــة علـــى للتـــدلیل

 باســــم فصــــاعداً  اآلن مــــن یســــمى وســــوف األعلــــى الجــــنس :نوعــــان البشــــریة الطبیعــــة"

 قهــر اســتطاعوا الــذین أولئــك الرجــال، مــن إال یتــألف األصــلي الخلــق یكــن فلــم الرجــال،

 النجـوم سـعادة إلى بالعودة لهم یسمح وسوف األرض، على فضالء بحواوأص شهواتهم

 واألشـــرار، والجبنـــاء األرض، علـــى فشـــلوا الـــذین ألولئـــك بالنســـبة أمـــا. منهـــا أتـــوا التـــي

  .)١("نساءً  جدید من یولدوا بأن یعاقبون فسوف

 یجیـب المجتمـع فـي النسـاء دور عن له جوابه في )لجلوكون( مع أفالطون محاورة في

 تصـید وأن الـذكور، مثـل تحـرس أن یجب الحراسة كالب إناث أن تعتقد هل" الطونأف

 بیـــت فـــي بالـــداخل تظـــل أن یجـــب إنهـــا أم وظـــائفهم، فـــي عامـــة بصـــفة وتشـــارك معهـــم

 ویكــون آخــر، شــيء أي عــن تعوقهــا وتربیتهــا الجــراء إنجــاب أن أســاس علــى الكــالب

                                                 
 .ة من جامعة النيلنيباحث عراقي، نال درجة الدكتوراه يف فلسفة علم السياس* 

  .٣٨ص) ٢٠٠٥مكتبة األسرة، : القاهرة(إمام عبد الفتاح إمام : النساء يف الفكر السياسي الغريب، ت: سوزان موللر أوكني )١(



 ٨٥

 ألفالطـون كثیـرة إشـارات نـاكه. )١("الـذكور على مقصور القطیع ورعایة الشاق العمل

  . للمرأة الدونیة النظرة وهذه المرأة حول

 أن یـــرى الیونانیـــة والمدینـــة اإلنســـاني للمجتمـــع تصـــوره ســـیاق وفـــي ألرســـطو وبالنســـبة

 السیاســـي، التجمــع صــور مـــن صــورة أفضــل فهـــي ثــم ومــن طبیعیـــة، الیونانیــة المدینــة

 والعبیـد واألطفـال الزوجـة هم عینخاض أعضاء من تتألف التي الیونانیة األسرة وكذلك

 تقـوم أرسـطو نظرة. )٢(األسریة والبنیة للمنزل صورة أفضل وٕانها طبیعیة، مؤسسة هي

ــــى ــــد النســــاء نظــــام أن عل  وهــــذا واألســــیاد، األزواج مقابــــل محكــــومین بطبیعــــتهم والعبی

 هـــذه. )٣(االخـــتالف یكـــون مـــا أتـــمّ  مختلفـــة قـــدراتهما ألن للجـــانبین خیـــر فیـــه التصـــور

 فــي والعــام المســیطر التصــور أن إلــى تشــیر بحیــث التــاریخ، مــع تســتمر للنســاء نظــرةال

  .بالرجال مساواتها حیث من النساء مكانة من تحط التي النظرة هذه هي الغرب

 السـؤال نإ حیـث )روسـو( النسـاء إلـى النظـرة بتلـك یتمسـكون الـذین الغـرب فالسـفة من

 بـــأن یقـــین علـــى )روســـو( كـــان. اةالحیـــ فـــي وأســـلوبها للنســـاء المخصـــص المركـــز عـــن

 أخــالق ثمــة لیســت )روســو( وبحســب عنهــا، الصــحیحة اإلجابــة وحــدهم عنــدهم الیونــان

  .)٤(الجنس على واالنطواء المنزلیة الحیاة عن بعیداً  للنساء طیبة

 النسـاء السـتغالل والمسـوغ الـذكوري التصـور هـذا وجـود ظـل فـي أنـه القول یمكن لذلك

 مــن جبریــة ومقــوالت تفســیرات أســس علــى المجتمــع فــي فــتهنووظی شــأنهن مــن والتقلیــل

 التصـورات تلـك كـل شـأن تقلیل إلى تسعى وأنشطة أفكار ظهور إلى یؤدي أن المرجح

 بالمســـــاواة والتمتـــــع النســـــاء مكانـــــة تحســـــین إلـــــى الـــــدعوة وبالتـــــالي مصـــــداقیتها، وعـــــدم

  . كالرجال

 فــــي النســــویة الحركـــة ظهــــرت الغــــرب فـــي للنســــاء التمییزیــــة المعاملـــة علــــى فعــــل كـــرد

 متعــددة ومســتویات أشــكاالً  واتخــذت تطــورت التــاریخ مــدار علــى الحركــة وهــذه ،الغــرب

                                                 
رة حممــد قـــدري عمـــا: ت: النـــوع الـــذكر واألنثــى بـــني التمييـــز واالخــتالف مقـــاالت خمتـــارة: دور النســـاء يف ا�تمـــع املثــايل، يف : أفالطــون )١(

: جيوليـا سيسـا: انظـر أيضـاً  وأرسطوحول النظر إىل النساء بشكل سليب عند أفالطون . ٢٠٩ص) ٢٠٠٥ا�لس األعلى للثقافة، : القاهرة(

، بـدأ مـن اإلهليـات القدميـة حـىت ١موسوعة تاريخ النسـاء يف الغـرب، ج): حمرر(بول مشيت بانتل : الفلسفات اجلنسية ألفالطون وأرسطو، يف

 .٩٢ص) ٢٠٠٥ا�لس األعلى للثقافة، : القاهرة(سحر فراج : املسيحيات، تالقديسيات 

  . ٩٦مصدر سابق، ص: سوزان موللر أوكني )٢(

  .٩٨املصدر نفسه، ص )٣(

  .١٥٩املصدر نفسه، ص )٤(



 ٨٦

 إلـى التصـویت في والمشاركة بالملكیة التمتع كحق الحقوق بعض بكس إلى دعوة من

 فـــي العدالـــة وعـــدم والفوضـــى التـــدهور مســـببي الرجـــال واعتبـــار للرجـــال مضـــادة دعـــوة

  .العالم لمشكالت شامل كحل كأنثى النساء حول لتمركزا ضرورة ثم ومن العالم،

 إرجاعهـا یمكـن وال تعقبهـا الصـعوبة مـن النسـویة الحركـة لظهور التاریخیة البدایة حول

ـــاً  المؤكـــد مـــن ولكـــن. محـــدد زمـــن إلـــى  شـــهدت ١٨٦٠ -١٧٩٠ مـــن الفتـــرة أن تاریخی

 حقــوق مثــل ویریــة،التن باألفكــار امتــازت الفتــرة هــذه ألن ذلــك النســویة؛ الحركــة بــدایات

 الثــــورة مــــن كــــالً  أن ذلــــك إلــــى یضــــاف. الطبیعیــــة القــــوانین علــــى واالرتكــــاز اإلنســــان،

 كتبـت ١٧٩٢ عـام وفـي. النسـاء بحقـوق ارتباط ذات قضایا أثارت واألمریكیة الفرنسیة

 عــن الــدفاع بعنــوان نســویة وثیقــة )Mary Wollstonecraft وولســتونكرافت مــاري(

 المنادیـة النسـائیة للحركـة وكـان A Vindication of The Women النسـاء حقـوق

 ١٩٣٠ -١٨٦٠ مـن الفتـرة فـي وتطـورت نشـأت والتـي التصویت، حق النساء بإعطاء

 خــالل مــن. والثقافیــة ،والعرقیــة قیــة،الطب خلفیــاتهن بــاختالف النســاء توحیــد فــي الفضــل

 واالتحـادات السیاسـیة األحـزاب على االعتماد یمكن ال نهأ النساء أدركت الحركة، هذه

ـــة  تحقیـــق جـــلأ مـــن بأنفســـهن یحـــاربن أن لهـــن البـــد نـــهوأ المســـاندة، جـــلأ مـــن العمالی

  . )١(والعدل المساواة

  :)٢(مراحل ثالث بوجود القول یمكن النسویة الحركة لتطور التاریخیة للمراحل بالنسبة

   :عشر الثامن القرن نهایة من الممتدةو  األولى المرحلة: أوالً 

 فاعلیــة أثــر علــى ذلــك وكــان ،الرجــال مــن درجــة قــلأ للنســاء القــانوني الوضــع نكــا هنــا

 وضــــمن النســــاء، علــــى للرجــــال أعلــــى مكانــــة أعطــــت التــــي الطبیعیــــة الحقــــوق نظریــــة

 أن مـــن الـــرغم وعلـــى والنســـاء، الرجـــال بـــین تمییـــز هنـــاك ،الطبیعیـــة الحقـــوق نظریـــات

 الرجــال، مــن درجــة أدنــى طبیعیــة بصــورة فهــن الخاصــة ممیــزاتهن لهــن كانــت النســاء

  .المواطنة حقوق من نیستبعد أن یجب ولهذا

 المسـاواة، مفهـوم تأكیـد عبـر دائمـاً  یـتم كـان المرحلـة هـذه فـي النسـاء قضـیة عن الدفاع

 فـــي تتطلـــب كمـــواطنین السیاســـیة والمســـاواة .السیاســـیة الحقـــوق فـــي المســـاواة وتحدیـــداً 

                                                 
  .١١-١٠، ص٢٠٠٠، صيف ٧١ا�لة العربية للعلوم اإلنسانية، ع" النسوية فكرها واجتاها�ا: "نورة فرج املساعد )١(

  .٥٧-٤٧ص) ٢٠٠٥مكتبة األسرة، : القاهرة(أمين بكر، مسر شيشكلي : النسوية واملواطنة، ت: رايان فوت: انظر يف ذلك )٢(



 ٨٧

 الواجبــات بالتحدیــد تتطلــب ال ولكنهــا ،اً أیضــ متســاویة والتزامــات متســاویة حقوقــاً  الواقــع

  .نفسها

  :الحربین بین ما مرحلة :ثانیاً 

 فـــي االقتـــراع حـــق ومنهـــا للنســـاء الحقـــوق كســـب فـــي التقـــدم بعـــض الفتـــرة هـــذه شـــهدت

 هــذه فــي. ســنة ٢٨ مــن كبــرأ عمــرهن الالئــي للنســاء ولكــن ،١٩١٨ عــام فــي بریطانیــا

 المواطنــة مفهــوم كــان حیــث واطنــةالم صــفة كســب إلــى النســائیة الحركــة ســعت الفتــرة

 تمثـل كـان حیـث الكالسـیكي، اللیبرالـي المفهـوم هـو ١٩٤٠ -١٩٢٨ الفترة في السائدة

 حقـــوق مـــن قدمتـــه لمـــا الجمیـــع مـــن مرغوبـــة محترمـــة شـــرعیة وضـــعیة المواطنـــة مفهـــوم

 كانــت لقــد. النســاء غیــر المــواطنین لكــل متســاویة شخصــیة سیاســیة وحقــوق اجتماعیــة

ـــة  ضـــد ســـالحاً  كانـــت كمـــا والقانونیـــة السیاســـیة التفرقـــة ضـــد الضـــمان بـــةبمثا المواطن

 یعطیــه مواطنــاً  المــرء یكــون أن. والعامــة التعلیمیــة المؤسســات دخــول وتصــریح العنــف،

 وفـي القـانون أمـام المـواطنین بـین والمسـاواة. الدولـة بحمایة مشموالً  یكون أن في الحق

ـــاتهم عـــن النظـــر بغـــض السیاســـة  - النســـویة طالبـــت كمـــا - یضـــاً وأ ،الشخصـــیة خلفی

  .نوعهم عن النظر بغض

  بعدها وما اتیالسبعین مرحلة :ثالثاً 

 الحركـــة لمقـــوالت والنظـــري الفكـــري المضـــمون فـــي كبیـــراً  تحـــوالً  شـــهدت المرحلـــة هـــذه

 ظهــرت نــهأ إال كاملــة المواطنــة حقــوق تحقیــق تــم الســابقة المراحــل فــي حیــث ،النســویة

 الحقـــوق حصـــول مـــع نـــهإ حیـــث الحقـــوق، تلـــك ةفاعلیـــ فـــي تشـــكك طروحـــاتأو  أفكـــار

 تكـــن لــم ثانیــة جهـــة مــن كاملــة، بصـــورة كمواطنــات السیاســي المســـتوى علــى القانونیــة

 فرصـــة لـــدیهن تكـــن لـــم نـــهأ إال تعلیمیـــة فـــرص علـــى الحصـــول ومـــع ســـلطة أیـــة لـــدیهن

  .لتوظیفهن

 مــن دیســتفا مــا إن )١٩٧١ المــرءة وضــعیة( كتابهــا فــي تقــول )میتشــیل جولییــت(لـــ وفقــا

 إذا إحـرازه یـتم أن یمكن النساء تحرر أن هو - النساء تحرر تأمالت - التأمالت هذه

 اإلنجابیــة الصــحة اإلنتــاج، أي النســاء، فیهــا أدمجــت التــي األربعــة ىالبنــ فــي تحــول تـم

 القـــرن بـــدایات ففـــي التبعیـــة، الجنســـي، النشـــاط البشـــري، الجـــنس إنتـــاج إعـــادة بمعنـــى

 بســــیط اســــتكمال نــــهإ ومــــع اكتســــابه، تــــم قــــد سیاســــي كحــــق التصــــویت كــــان العشــــرین



 ٨٨

ـــه القانونیـــة الرســـمیة للمســـاواة ـــدون للنســـاء االقتصـــادي االجتمـــاعي الوضـــع تـــرك فإن  ب

 المســتوى علــى كــان االقتــراع لحــق األوســع الحصــاد إن. العملــي المســتوى علــى تغییــر

  .)١(صفراً  العملي

 تجـاه للنسـویة شـموالً  أكثر ؤیةر  تبلور إلى أدت المرحلة هذه في االنتقادات هذه طبیعة

 النسـویین المنظـرات جهـود فـإن السیاسـیة النظریـة مجـال وفـي ،نواحیهـا بمختلف الحیاة

 الـذكوري التحیـز فاضـحاً  اللیبرالیـة، النظریة أساس في الكامنة االفتراضات تفكیك تاحأ

 أن تضــــحا فقـــد. خاصـــة بصـــورة والمواطنـــة عمومـــاً  السیاســـة تصـــورات فـــي المتأصـــل

ـــي وذجالنمـــ ـــد، للفـــرد اللیبرال ـــى مفتـــرض تجری ـــل عل ـــى، ذكـــوري مث ـــاة ومـــرتبط أعل  بالحی

   .)٢(العامة

 السیاســــیة طروحــــاتاأل كــــل رفــــض نحــــو اتجهــــت النســــویة الحركــــة نأ واضــــحاً  یبــــدو 

 االســــتجابة ســــابقة مراحــــل فــــي مثلــــت التــــي اللیبرالیــــة النظریــــة فیهــــا بمــــا واالجتماعیــــة

  .بدایاتها منذ النسویة الحركة لمطالب

  :النسویة تعریف

 التصـورات مسـتوى على متعددة تطورات وشهدت واحداً  اتجاهاً  لیست النسویة أن تبین

 یعبـــر أن یمكـــن ال التعریـــف نأل لهـــا، تعریـــف إعطـــاء الصـــعب مـــن لـــذلك والمطالـــب؛

 وتفصـیل تعریـف إلـى بحاجـة اتجـاه كـل فـإن وبـذلك للنسویة، الرؤى تعدد ظل في عنها

 علـى أو ،النسـویة طبیعـة عـن یعبـر بحیـث تعریـف إعطـاء یكمـن ذلك ومع ،بها خاص

  .األساسیة جوانبها بعض على األقل

 سیاســـیاً  الجنســـین بمســـاواة تنـــادي التـــي النظریـــة" هـــي النســـویة ویبســـتر معجـــم عـــّرف

 إزالـة وٕالـى ،واهتماماتهـا ةأالمر  تحقیق إلى سیاسیة كحركة وتسعى واجتماعیاً  واقتصادیاً 

 مجموعــة إنهــا األخــرى، التعریفــات ومــن. )٣("ةأالمــر  منــه نيتعــا الــذي الجنســي التمییــز

 فــي وهــي. التغییــر إلــى تهــدف اجتمــاعي موقــف أو اجتماعیــة، لحركــة مترابطــة أفكــار

 وحــــق والقــــانوني، السیاســــي ةأالمــــر  بحــــق المطالبــــة علــــى یرتكــــز واســــع معنــــى مجملهــــا

                                                 
  .٥٧مصدر سابق، ص: رايان فوت )١(

  .١٠٤، ص١٩٩٧، خريف١١، جملة األبواب، ع"أمريكا الالتينية منوذجاً : النسوية واالجتماع الدميقراطي"ماكسني مولينو  )٢(

، ٢، جملــة الطريــق، ع"أمريكيــة والنســوية الفرنســية -النســوية االنغلــو: الكفــاح النســوي حــىت اآلن حملــة عــن النظــريتني" كورنيليــا اخلالــد. د )٣(

  .٥٤، ص١٩٩٦نيسان 



 ٨٩

 جهــاضباإل الحــق - المصــیر تقریــر وحــق الفــرص، تســاوي وحــق الجنســي، االســتقالل

 ة،أللمـر  األدنـى بالوضـع االعتـراف نتیجـة ذلك كل تشكل وقد - الحمل موانع واستخدام

  .)١(المساواة وعدم التمییز عن والناتج

 التعددیـة الطبیعـة عـن تعبر ال لكنها النسویة، عن وتعبیرها جدواها رغم التعریفات هذه

 النسـاء تلعـب أن إلـى تسعى السیاسي جانبها في النسویة إن القول یمكن لذلك للنسویة

 للنســـویة التوجـــه هـــذا هامشـــیة، مشـــاركة ولـــیس السیاســـي القـــرار صـــنع فـــي حقیقیـــاً  دوراً 

 لـــه نســـوي توجـــه هنـــاك بینمـــا ،والنســـاء للرجـــال متســـاویة لممارســـة الحقـــوق علـــى یركـــز

 الــراهن السیاســة عــالم أن مفــاده السیاســة عــالم إلــى النظــر فــي انقالبــي جــذري تصــور

 والتحلیـل المعرفـة مجال مستوى وعلى .والعملیة النظریة مستویاته لك في الرجال عالم

 السـائد العـام الشـأن مـن ونقلـه السیاسـة مجـال توسـیع إلـى تسعى النسویة فإن السیاسي

 للتحلیـل كوحـدة الجسـد إلـى وحتى ،الخاصة الحیاة إلى والدولة السلطة حول المتمحور

  .والبحث والتحلیل للدراسة ومجاالً 

ـــذلك ـــة أفضـــل النســـویة اتجاهـــات مناقشـــة فـــإن ل ـــه االتجـــاه مـــن لالقتـــراب طریق  وطبیعت

  .التعددیة

  :اللیبرالیة النسویة

 أفضــل هــو Liberal Feminism اللیبرالــي النســوي االتجــاه أن )Tong تونــغ( تــرى

 جــوهره فــي اآلن بــه یؤخــذ ممــا الكثیــر كــان نوإ  حتــى النســویة، أفكــار لمعرفــة المــداخل

 االعتقـاد نحـو یتجـه المجتمع أن اللیبرالي االتجاه ویؤكد االتجاه، الهذ ومناهضاً  مخالفاً 

 الرجـال، مـن قـدرة قـلأ - طبیعـتهن بحكم - والجسدیة العقلیة النساء قدرة بأن واإلیمان

 ونتیجـة. العامـة والحیـاة واالقتصـادیة األكادیمیة األجواء عن النساء عزل تم فقد ولذلك

 ویـــرى. مكتملـــة غیـــر النســـاء مـــن لكثیـــر حقیقیـــةال القـــدرات ظلـــت تلـــك، العـــزل لسیاســـة

 المدنیــة، والحقــوق التعلــیم فــي واحــدة فــرص والرجــال للنســاء قــدمت إذا نــهأ اللیبرالیــون

 واإلنصـــاف العـــدل ولتحقیـــق. عینـــه بالمقـــدار والرجـــال النســـاء یتقـــدم أن الطبیعـــي فمـــن

 التعامـــل قواعـــد نجعـــل أن أوالً  علینـــا یتعـــین - اللیبرالـــي االتجـــاه یؤكـــد كمـــا - الجنســـي

                                                 
  .١٠مصدر سابق، ص: نورة فرج املساعد )١(



 ٩٠

 لمصـــلحة العمـــل فـــي المشـــاركین مـــن أیـــاً  أن مـــن نتأكـــد أن وثانیـــاً  عادلـــة، االجتمـــاعي

  . )١(مستفیداً  یكون وخدمته، المجتمع

 فـرق یوجـد ال بأنـه االعتقـاد شـاع اللیبرالیة النسویة مع نهفإ )Krsteva كریستیفا( وفق

 إلــى نســبته یتعــین الــذي الفــرق وهــو النــوعین، أو الجنســین بــین یــذكر نســبي أو أساســي

 فـــإن أساســـیة، بصـــفة عقالنـــي الموضـــوع أن بـــافتراض أنـــه الحقیقـــة ففـــي. مختلفـــة قـــیم

ــا أن مكانهمــابإ الطــرفین  أو للنــوع طارئــة أو عریضــة ســمة لــیس هــذا أن یناقشــا أو یری

 التـي القـرار صـنع عملیـات فـي بالمشـاركة متصـلة خاصـیة أو طبیعة هو بل الجنوسة،

  .الناشئة السیاسیة راطیاتالدیمق سمات من هي

 كونها في تستمر ةأالمر  فإن المشاركة، هذه مثل دون من نهأ اللیبرالیة، النسویة یجادل

 عـــامالً  تكــون أن دون مــن السیاســـیة، للســلطة خاضــعة إنهـــا بمعنــى ،سیاســیاً  خاضــعة

 تكتســب أن محاولتهــا خــالل فمــن لــذلك. السیاســیة الســلطة شــرعیة یحــدد فعــاالً  سیاســیاً 

 عنــه مســكوت أو مســتبد هــو عمــا للكشــف التــاریخي للســرد ىالخطــ الــزمن علــى اً مكانــ

 الفلسـفي االقتنـاع على القائمة والمساواة الحقوق لغة النسویة أنصار تبنىی الیوم، حتى

  . )٢(مستقلة عاقلة قوة نهإ على تعریفه یمكن الذات مفهوم بأن

 إنهــــم ومنهـــا متعـــددة طــــرق وفـــق للنســـاء بالنســــبة الـــذات تحقیـــق إلــــى اللیبرالیـــة تســـعى

 مثــل التشــریعات عبــر للنســاء المتكافئــة الفــرص وحمایــة إیجــاد علــى" جهــودهم یركــزون

 األخــرى والقــوانین النســاء ضــد للتمییــز المناهضــة والقــوانین األجــر فــي المســاواة قــوانین

 المدرســـة أنصـــار ویســـعى. القـــانون أمـــام متســـاویة حقوقـــاً  والرجـــال للنســـاء تجعـــل التـــي

ـــــة النســـــویة ـــــى القائمـــــة األنظمـــــة خـــــالل مـــــن اللیبرالی ـــــق إل  بصـــــورة اإلصـــــالحات تحقی

  .)٣("تدریجیة

 والمنظومـــــة الســـــائد القیمـــــي النســـــق علـــــى انتقاداتهـــــا كـــــل ترمـــــي ال اللیبرالیـــــة النســـــویة

 یبـــذلن لـــم النســـاء أن تـــرى وٕانمـــا والنســـاء الرجـــال بـــین تمیـــز التـــي والثقافـــة االجتماعیـــة

  .المجتمع في بمكانتهن للنهوض الالزم الجهد

                                                 
  .١٢مصدر سابق، ص: نورة فرج املساعد )١(

، اإلنسـاينآفـاق جديـدة للفكـر : مسـتقبل الفلسـفة يف القـرن الواحـد والعشـرين): حمـرر(فـر ليمـان أولي: الفلسـفة النسـوية، يف: جل هاواي )٢(

  .١٨٥-١٨٤ص) ٢٠٠٤، ٣٠١سلسلة عامل املعرفة -ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب : الكويت(مصطفى حممود حممد : ت

  .١٦٩ص) ٢٠٠٥ة العربية للرتمجة، املنظم: بريوت(فايز الصياغ . د: علم االجتماع، ت: أنتوين غدنز )٣(



 ٩١

 كمواطنــات النســاء ونشــاط قــوة لعــدم الوحیــد الســبب بــأن تــرى اللیبرالیــة فالنســویة لــذلك

 الوصــول النســاء أرادت وٕاذا. كافیــاً  جهــداً  یبــذلن لــم النســاء أن هــو الرجــال مثــل مــثلهن

 والمواطنــة النســویة بــین الوحیــدة العالقــة أن تــرى كمــا. فســینجحن والقــوة الفعالیــة لتلــك

 العامـة الحیـاة اقتحـام علـى فعالـة بصـورة النساء بتشجیع النسویات تقوم أن وجوب هي

 - الهرمــــي النظــــام یظــــل االعتــــراف هــــذا مــــع لكــــن. )١(مهمــــة اجتماعیــــة مواقــــع أوتبــــو 

 وسیاســیة اجتماعیــة مســاواة وجــود لعــدم الحاصــل للتمیــز األســاس الســبب - هیراركــي

 ذكوریـــة كائنـــات تطلـــبی الجنســـین نظـــام فـــإن أبـــوي مجتمـــع فـــي" حیـــث الجنســـین بـــین

 وال االجتماعیـة السـلطة حـدهماأ یمنح المساواة، من نفسها الدرجة على أنثویة وكائنات

 الرجـال، مـن أدنـى نظـرة إلـیهن وینظـر عـاجزات یعتبـرن النساء وألن. شیئاً  اآلخر یمنح

 بــالغموض، ویلفهــا األنوثــة یحتقــر یــزال ال الــذي العــالم إلــى اإلنــاث الموالیــد كــل تــدخل

 بالرجولــة، قورنــت إذا دونیــة نظــرة الثقافــة إلـى ینظــر الــذي والثقــافي االجتمــاعي نظـاموال

 بــــین معقــــداً  صــــداماً  یخلــــق مرتبــــة، الرجـــال مــــن أدنــــى باعتبــــارهن النســــاء إلــــى وینظـــر

 مــن اللیبرالیــة النســویة وفــق للجنســین النظــرة هــذه. )٢("واهتماماتهمــا الجنســین مصــالح

ــــوم الوظــــائف أداء حیــــث ــــى یق ــــاداالع عل ــــأن تق ــــدور ب ــــم ال  ممارســــة هــــو للنســــاء المالئ

 اإلداریـة، واألعمـال والتمـریض، التعلـیم :مثـل والمحـددة، المحـدودة المهـن مـن مجموعة

 ویــرى واســتثماریة، دینیــة بوظــائف أو قیادیــة بمهمــات القیــام علــى قــادرات غیــر وبــأنهن

 خصــائص لــبتتط ألنهــا وذلــك النســاء؛ تالئــم البســیطة الوظــائف أن الــذكوري المجتمــع

 المجتمــع یــرى نفســه، الوقــت فــي. الطموحــة الــذات - األنثویــة بالشخصــیة ارتبــاط ذات

 - الذكوریــة بالشخصــیة المرتبطــة المهــن تلــك هــي للرجــل المناســبة المهــن أن الــذكوري

  . )٣(والمتمكنة الواثقة

 النسـویة االتجاهـات بعـض وحتـى اللیبرالیـة النسـویة رؤیـة إن القـول یمكـن ذلـك كـل من

 الــذكوري المجتمــع مــع علیهــا مختلــف أساســیة قضــایا أربــع تنــاقش أو تختلــف خــرىاأل

 جلهـا،أ مـن المـرأة تناضـل أن یمكـن التي والحقوق االجتماعیة، العضویة شروط :وهي

                                                 
 .٦٢مصدر سابق، ص: ريان فوت )١(

حممـد قـدري عمـارة : الـذكر واألنثـى بـني التمييـز واالخـتالف، مقـاالت خمتـارة، ت: النوع: خماطر األنوثة، يف: لوسي جلربت، بوال وبسرت )٢(

  .٧٨ص) ٢٠٠٥ا�لس األعلى للثقافة، : القاهرة(

 .١٣سابق، ص مصدر: نورة فرج املساعد )٣(



 ٩٢

 الجنسـیة والـدالالت تحقیقـه، إلـى المـرأة تهـدف أن یمكـن الـذي السیاسـي الحضور ونوع

  . )١(ةللمواطن معینة تحدیدات علیها تنطوي التي

  التفكیكیة والنسویة الماركسیة النسویة

  الماركسیة النسویة: أوالً 

-فـرد  أليّ  المسـتحیل من نهأ Marxist Feminism الماركسي النسوي االتجاه یرى

 حیــث طبقــي، مجتمــع فــي حقیقیــة متعادلــة فرصــة علــى یحصــلوا أن - النســاء الســیما

. القویــة القلــة یــد إلــى تنتهــي أو نتاجهــا ویحصــد المستضــعف، الكــم مــن المــوارد تــوفر

 الفردیــة، الملكیــة قــانون فــي ومتأصــل ممثــل المــرأة اضــطهاد أن االتجــاه هــذا یــرى لـذلك

. اإلنســـاني المجتمـــع حققهـــا المســاواة مـــن نـــوع أي وتطمـــس تمحــو التـــي المؤسســـة تلــك

 الرجـال مـن قلیلـین أفـراد بواسـطة والثـروة اإلنتـاج مصادر ملكیة إن االتجاه، یرى كذلك

   .)٢(واإلمبریالیة الرأسمالیة بروز نتائجه من یكون طبقیاً  نظاماً  بالتأكید لتشك

 النظریـة فـي عامـة فكرة وهي للتغییر كأساس الصراع من تنطلق الفكرة هذه إن واضح

 الفكـرة فـي المختلـف. المجتمـع فـي واالجتمـاعي السیاسـي الوضع تفسیر في الماركسیة

 للماركســیة العامــة الفكــرة بخــالف ،الرجــال هــي - الغــین بكســر - المســتغلة األقلیــة أن

  . جنسها تحدید دون المستغلة األقلیة على تركزت التي

 الوضـع" وأن الماركسـیة النسـویة فـي أساسـي حضـور لـه االقتصادي التحلیل فإن لذلك

 الــــذكور، أنشــــطة تحكمــــه وقــــت أي وفــــي دولــــة أیــــة فــــي البشــــري للجــــنس االقتصــــادي

 لمكانـــة األساســـیة النقطـــة. )٣("فقـــط خاللـــه التقـــدم نمـــ نصـــیبها علـــى األنثـــى وتحصـــل

 علـى تنظیرهـا یقـوم لـذلك العمـل، سـوق فـي وضـعها هـي الماركسـیة النسـویة عند المرأة

 فـي الماركسـیة فالنظریـة. لطبیعتهـا وتالیـاً  لفكرهـا، المحـدد هو النساء عمل بأن اإلیمان

ــــة، للعالقــــات نظامــــاً  الرأســــمالیة تعــــد االقتصــــاد، ــــة جــــبیح المتبادل ــــه حقیق  نظامــــاً  كون

 الرأسـمالیین المفكـرین دفـاع حقیقة أن الماركسیات النسویات ترى لذلك. القوى لعالقات

                                                 
  .١٠٦مصدر سابق، ص: ماكس مولينو )١(

  .١٦مصدر سابق، ص: نور فرج املساعد )٢(

حممــد قــدري : الــذكر واألنثــى بــني التمييــز واالخــتالف، مقــاالت خمتــارة، ترمجــة: النــوع: يف: النســاء واالقتصــاد: شــارلوت بريكنــز جيلمــان )٣(

  .٢٨٧ص) ٢٠٠٥ا�لس األعلى للثقافة، : القاهرة(عمارة 



 ٩٣

 االختیـار، حریـة لممارسـة نموذجـاً  *الـرحم تـأجیر مثل التعاقد، شبه عالقات بعض عن

 الـــذي المحركـــة القـــوى صـــراع هـــو المفكـــرون یحجبـــه فمـــا. مصـــادفة محـــض ریعتبـــ ال

 خــدماتها تبیــع أن المــرأة تختــار فعنــدما االتفاقیــات، وراء مــا حقیقــة أوضــح بشــكل یفســر

 ذا آخــر شــیئا تملــك ال ألنهــا فقــط ذلــك تفعــل هــي فإنمــا اإلنجابیــة، قــدرتها أو الجنســیة،

 هــي بــذلك القیــام علــى عملیــاً  المــرأة إجبــار فــرص أن أي العمــل، ســوق فــي لبیعــه قیمــة

  .)١(االختیار فرص من كبرأ

 االقتصــادي تحــررال خــالل مــن النســاء تحــرر تــرى الماركســیة نســویةال إن القــول یمكــن

 فــإن لــذلك. اإلنتــاج عالقــات تفســیر علــى عتمــدی واضــطهادها المــرأة ضــد التمییــز حیــث

 ینجـذبن زالـت ما كذلك. العمل سوق دخول على النساء یحرضن" الماركسیة النسویات

 النظـــام تـــدعم تصـــادیةاق وحـــدة بوصـــفها األســـرة تـــدمیر إلـــى تهـــدف التـــي البـــرامج إلـــى

 ةأالمـر  رفاهیـة من جعلن النسویة، التیارات من آخر تیار أي من أكثر وهي. الرأسمالي

 خبـــرة بـــین الـــربط علـــى تركیـــزهن جانـــب إلـــى األول، اهتمـــامهن واســـتقاللها االقتصـــادیة

  .)٢(األسرة داخل ووضعهن عامالت بوصفهن النساء

  التفكیكیة النسویة: ثانیاً 

 ألغلـب المشـترك العامل لكن متعددة، فرعیة اتجاهات تتضمن لنسویةا إن القول یمكن

 الحقــوق بعـض نیـل علـى تركــزت مناقشـتها تمـت كمـا منهــا التقلیدیـة وخاصـة اتجاهاتهـا

 البـارز إن إال. والنسـاء الرجـال بـین المسـاواة عالقـات تقـرب بحیـث والقانونیـة السیاسیة

 واكتسـبت النسـویة مقـوالت فـي نقلـة ثتأحـد التفكیكیـة نسختها وفي النسویة المسألة في

 طــرح كــذلك للنقــاش، المطروحــة المواضــیع حیــث مــن ســابقاتها مــن توســعاً  أكثــر طابعــاً 

 أعــادت الجدیــدة المقــوالت هــذه. بالنســاء خاصــة معرفیــة بنظریــة تتعلــق وتصــورات رؤى

 تفكیكیــاً  طابعـاً  اتخـذت إنهـا وبـذلك حولهـا النقــاش إعـادة إلـى المواضـیع مـن كثیـر طـرح

                                                 
مفهـوم اجلسـد يف القـرن الثـامن عشـر واألصـول األوىل : "لـني هنـت: حول حق املرأة يف جسدها وفق الفلسفة الغربيـة وأصـوله التارخييـة انظـر *

وهــي جملــة خاصــة تصــدر برعايــة مــن منظمــة اليونســكو والطبعــة العربيــة . ٧٤-٥٢، ص ص١٤٧-٢٠٣-جملــة ديــوجني ع" حلقــوق اإلنســان

 . متعددة من أعداد متفرقة منها حتتوي على مقاالت

  .١٩-١٨مصدر سابق، ص: نورة فرج املساعد )١(

  .٢٢نورة فرج املساعد، ص )٢(



 ٩٤

 الكامنـــة المعرفیـــة واألســـس السیاســـیة العالقـــات لطبیعـــة ةضـــوالراف النقدیـــة للنزعـــة نظـــراً 

  .ورائها

 علـم هـو السـائد السیاسـة علـم أن تـرى التفكیكیـة النسـویة فـإن السیاسـة مفهـوم جهـة من

ــــف إعــــادة ضــــرورة رأت لــــذلك الرجــــالي، أو الــــذكوري السیاســــة  بحیــــث السیاســــي تعری

 بهـذا. السـلطة وعالقـات كالدولـة للسیاسـة كمواضـع علیهـا المتعـارف المجاالت تتجاوز

 إنهــا حیــث السیاســة علــم لمفهــوم )هــاي كــولین( یــرى كمــا جــذریاً  تحــدیاً  النســویة جــهاتو 

ـــى تـــدعو ـــه فـــي لتتضـــمن السیاســـة تعریـــف إعـــادة إل ـــل سیاســـیة غیـــر مســـائل نظریت  مث

 تلـــــك مثـــــل حطـــــر  نأل .)١(المتداخلـــــة اإلنســـــانیة والعالقـــــات العائلـــــة الجـــــنس، الجســـــد،

 تنطلــــق السیاســــة، لعلــــم الــــذكوري الطــــابععــــن  كشــــفی السیاســــة فــــي للنقــــاش المفــــاهیم

 وهــم النســاء اســتغالل عــن ولونئالمســ هــم الرجــال بــأن االعتقــاد مــن الجذریــة النســویة

 الهیمنــة أي - البطریریكــة فــإن هنــا، مــن. الوضــع هــذا مــن نفســه الوقــت فــي المنتفعــون

 لهـذه المحوریة القضایا من هي - المجتمع في اإلناث على للذكور المنهجیة النظامیة

 فـــي انتشـــرت شـــاملة ظـــاهرة البطریركیـــة فـــإن الفئـــة هـــذه نظـــر وفـــي ،النســـویة المدرســـة

 العائلـة علـى الدارسون هؤالء ویركز. والثقافات األزمنة مختلف وفي المجتمعات جمیع

  .)٢(المجتمع في ةأالمر  لقمع األول المنبع باعتبارها

ــــة ــــة الهیمن ــــى اســــتندت هــــذه الذكوریــــة األبوی ــــرؤى األفكــــار مــــن مجموعــــة عل  منهــــا وال

 أن باعتبــــار ة،أالمـــر  لمســـاواة والمعارضـــین المناهضـــین قبـــل مـــن الجســـدیة المقومـــات"

 )بوفـوار دي سـیمون( وبحسـب. )٣("المتغیـر غیـر الثابـت ومسـتقبلها نكبتهـا هو جسدها

 حـــدود داخـــل ویطوقهـــا یعتهـــاطب فـــي یســـجنها األمـــر وهـــذا ورحـــم، مبیضـــان لهـــا ةأالمـــر 

  .)٤("خاصة

 تــرى حیــث ،الــزواج ضــد الوقــوف إلــى بهــا أدت )بوفــوار دي ســیمون( عنــد هــذه النظــرة

 هـذه لكـن للـبعض، ضـروران الجنسـان ة،أوللمـر  للرجل بالنسبة مختلف شيء الزواج أن
                                                 

(1) Colin Hay: Political analysis: A critical introduction.(New York: Palgrave 
2002).P.72. 

  .١٩٧-١٩٦مصدر سابق، ص :انتوين غدنز )٢(

 .٢٣نورة فرج املساعد، ص )٣(

حممد قدري عمـارة : الذكر واألنثى بني التمييز واالختالف، مقاالت خمتارة، ترمجة: النوع: املرأة باعتبارها اآلخر، يف: مون دي بوفوارسي )٤(

  .١٧٨ص) ٢٠٠٥ا�لس األعلى للثقافة، : القاهرة(



 ٩٥

 تعمــل هــا مــن أنیمكن وضــع لهــا لــیس ةأالمــر . لهمــا الظــروف نفــس فــي لیســت الضــرورة

 ةأالمــر  الرجــل یعــرف حیــث. )١(ومنــتج كامــل فــرد اجتماعیــاً  الــذي الرجــل عكــس ،یــراً یتغ

 یحكــم مـا هــي ةأفـالمر  ....مســتقل كیـان إنهــا علـى إلیهــا ینظـر فــال بهـا، عالقتهــا حسـب

 مــن أكثــر وال قــلأ ال الكلمــة معنــى بكــل الجــنس لــه، بالنســبة الجــنس هــي ...الرجــل بــه

 مـع بالمقارنـة والالجوهریـة الثانویـة فهـي بالرجـل عالقتهـا حیث من ةأالمر  وتعرف. ذلك

  .)٢("والناقص الالفاعل أي اآلخر، وهي والكامل الفاعل هو. الجوهري

 فـي البـایولوجي الجسـدي المنظـور تتجـاوز نسـویة أفكـار هنـاك النظـرة هذه من بالمقابل

 حیـث Gender الجنوسـة - النـوع مفهـوم طـرح خـالل مـن والنسـاء الرجـال بین التمییز

 النـــوع مفهـــوم .)٣(Feminism, Womenism مثـــل لمفـــاهیم كبـــدیل طـــرح عالنـــو  أن

 المفهــوم أن حیــث كبیــرة حساســیة وذات االجتماعیــة العالقــات مــن كثیــر صــیاغة یعیــد

 النظـر بغـض هویتـه الفـرد سـبیك الـذي هـو وهـذا المجتمـع في الدور مفهوم على یركز

  .البایولوجي تكوینه أو هویته عن

 بــین البیولــوجي التمــایز فــإن االجتماعیــة، التنشــئة علــى تركــز التــي النســویة التصــورات

 فـــإن ذلـــك، ومقابـــل. الواحـــد المجتمـــع فـــي حـــدوده الثقافـــة تضـــع إطـــاراً  یمثـــل الجنســـین

ــــذین المنظــــرین ــــاء یؤمنــــون ال  األســــاس یرفضــــون والجنوســــة للجــــنس االجتمــــاعي بالبن

 إدراكنــا مــن تنشــأ یةالجنوســ الهویــات نأ هــؤالء ویــرى. الجنوســیة لالختالفــات البــایلوجي

  .)٤(الظروف هذه تشكیل على بدورها وتعمل المجتمع في الجنسین بین للفروق

 جنسـي، أسـاس علـى العمـل تقسـیم مفهـوم الرادیكالیـة النسـویة تـرفض المنطلـق هـذا من

 ومــن. لإلنســان النــوع تشــكل دور یلعــب الــذي هــو الثقــافي الســیاق وٕانمــا ،بیولــوجي أي

 یشـیر الـذي االجتمـاعي األب/األم - البیولـوجي األب/األم مفاهیم تظهر  األساس هذا

 تكـون أن بالضـرورة ولـیس اجتمـاعي دور هـو بالطفل واالهتمام الرعایة مسائل نأ إلى

                                                 
(1) Simon De Beavoir: The Second Sex, in: Lan Marsh, Rosie Campbell and Mike 
Keating (eds): Classic and Contemporary Readings in Sociology (London: Prentice 
Hall, 1998)P.119. 

  .٦٠مصدر سابق، ص :كورنيليا خالد  )٢(

  .٣٧، ص٢٠٠، ديسمرب ١جملة نداء اجلنوب، ع" االجتاهات اجلديدة يف دراسة النظم السياسية اإلفريقية" محدي عبد الرمحن.د: انظر )٣(

  ،١٩٠مصدر سابق، ص: غدنزأنتوين  )٤(



 ٩٦

 المجتمـع فـإن النـوع مفهـوم منطلـق مـن فإنـه لـذلك إضـافة. البـایلوجیین باألبوین خاصة

  .البیولوجي تكوینه ولیس اإلنسان على الدور یفرض الذي هو

 هنـاك حیـث متضـادین اتجاهین مالحظة یمكن والتفكیكیة الرادیكالیة النسویة سیاق في

 وجـود" تـرى حیـث مختلفین األقل على أو. كضدین ةأوالمر  الرجل یضع صراعي اتجاه

 معرفیــة فـوارق وجـود یعنـي ممـا الذكوریـة، والتجربـة األنثویـة التجربـة بـین أصـیلة فـوارق

 خبرتهـــــا وفـــــي العقلـــــي موقفهـــــا عـــــن الرجـــــل عـــــن تلـــــفتخ إذن ةأفـــــالمر . الطـــــرفین بـــــین

 مبالغــة بــال وهمــا ،لــه الرجــل إدراك عــن مختلــف بشــكل العــالم تــدرك فهــي المیتافیزیقیــة،

 مـــن نـــهأ النســـویات رأت ذلـــك علـــى وبنـــاءً . المیتـــافیزیقي الفضـــاء نفـــس فـــي یعیشـــان ال

 تؤســس التــي األســئلة أهــم صــیاغة إعــادة ســألةم فــي بــوعي یبحــثن أن علــیهن الواجــب

 تصـیغ سوف ةأالمر  أن المؤكد من ألنه التاریخ، بدایة منذ بآخر أو بشكل الفلسفة قلب

 مواقفهــا لــذلك ویلهمهــا مغــایرة، إجابــات أیضــاً  لهــا وتقــدم مختلــف، بشــكل األســئلة تلــك

  .)١("المتمایزة االبستمولوجیة

 راآلخــ مــع عالقــتهن فــي تصــارعیة نظــرة النســویة لــدى خلقــت بالــذات اإلحســاس هــذا

 باألســاس إنهــا واآلخــر الكــون مــع للعالقــة ینظــرن النســویات معظــم حیــث الكــون، ومــع

 فــال ،الصــراعیة األبعــاد متعــددة النســویات لــدى اآلخــر ومفهــوم. وســیطرة صــراع عالقــة

 آخـــر یتضـــمن ولكـــن ،الطبیعـــة أو الرجـــل فـــي المتمثـــل الخـــارجي اآلخـــر علـــى یقتصـــر

   .)٢(وبالعكس البیض للنسویات سبةبالن السود النسویات في یتمثل أیضاً  داخلي

 صـــیاغة إلعـــادة بـــوعي یســـعین أن یجـــب النســـویات أن النســـویة النظریـــات تـــرى لـــذلك

 .التــاریخ بدایــة منــذ بــآخر أو بشــكل الفلســفة جــوهر وتبنــي تؤســس التــي األســئلة معظــم

ــــك حتــــى ــــي أصــــبحت التــــي األســــئلة تل ــــة المســــلمات عــــداد ف ــــد ال الكونی  إعــــادة مــــن ب

 الذاتیـة، خبـراتهم عـن وتعبـر الرجـال عقـول إنتـاج مـن الواقـع في ألنها وذلك صیاغتها،

  .)٣(الحیاة مساحات جمیع على الذكوریة الهیمنة لخدمة ووضعت

                                                 
  .٣١، ص٢٠٠٠، مارس٣جملة بصائر املعرفة، ع" قراءة يف نظرية املعرفة النسوية" زينب أبو ا�د )١(

-٣١، ص٢٠٠٠، ربيــع ١جملــة املــرأة واحلضــارة، ع" األدوات واالقرتابــات ونظريــة املعرفــة: البحــث النســوي" أمــل محــادة : انظــر يف ذلــك )٢(

٣٢.  

 .٣٢مصدر سابق، ص : زينب أبو ا�د )٣(



 ٩٧

 وهمــا والفردیــة العقالنیــة مفهــومي لتفكیــك اتجــاههن إلــى ىأد األنثــى حــول التمركــز هــذا

 ناحیـة مـن فردیـةال مفهـوم أن النسـویات وجـدت ولكـن الغرب، في المقدسة المفاهیم من

 القـــوة وعالقــات المجتمـــع لبنیــة مـــدرك وغیــر منعـــزالً  كائنــاً  تكـــون أن إلــى ةأبـــالمر  یــؤدي

 ذكوریـة مركزیـة عـن یعبر لكونه العقالنیة مفهوم رفضن أخرى ناحیة ومن. فیه األبویة

 انفــراده ورفــض لإلنســان الــذكوري العقالنــي النمــوذج رفضــت إنهــا حیــث. )١(الفكــر فــي

ـــدان  للحضـــارة نموذجـــاً  االســـتعماري المـــد جعلهـــا التـــي الغربیـــة للحضـــارة زكمركـــ بالمی

   .)٢(بأسرها

 إعــادة حــول تتمحــور السیاســة لعلــم وٕاضــافاتها النســویة إن القــول یمكــن ذلــك كــل مــن

 العــام المجــال تجــاوز إلــى السیاســة علــم تــدعو إنهــا بحیــث السیاســي المجــال فــي النظــر

 التفرقــة مــدخل علــى األنثویــة ركــزت رىأخــ ناحیــة ومــن الخــاص، المجــال فــي والــدخول

  . السیاسیة الظواهر بعض تفسیر في الجنسیة

 لآلخـر كراهیـة وبالمقابل للنسویة بالنسبة الذات إلى واضحاً  تحیزاً  هناك نإ القول یبقى

  .الرجل

                                                 
  .١٨٥مصدر سابق، ص: جل هاواي: كذلك انظر. ٣٢املصدر نفسه، ص )١(

سلســلة عــامل املعرفــة، -ا�لــس األعلــى للثقافــة والفنــون واآلداب: الكويــت( ميــىن طريــف اخلــويل.د: أنثويــة العلــم، ت: لينــدا جــني شــيفرد.د )٢(

  .١٣ص) ٢٠٠٤

  



 ٩٨

  نورانیة القرآن الكریم 

   *دراسة في متالزمتيَّ اإلعجاز والتیسیر

   **عصمت محمود أحمد .د

  :توطئة

وعنایــة  موضــع دراســة ،األمــة اإلســالمیة ىالكتــاب المقــدس لــد ،ن الكــریمآلقــر ا مــا یــزال

منـاحي ومـداخل عدیـدة؛ وفـق دوافـع ومحفـزات شـتى؛ لعـل كثیر مـن البـاحثین مـن  ىلد

القـرآن الكـریم الـذي أحدثـه  البـیِّن والظـاهر األثـرمن أبـرز تلـك الـدوافع والمحفـزات ذلـك 

  .اإلنسانيالتاریخ  على مستوى

عبـر هـذه األمـة ، و ن الكریم أمـة حضـاریة ذات إیمـان بقـیم ومبـادئ ممیـزةآالقر  أوجدلقد 

طائفــة مــن التغییــرات والتحــوالت الجذریــة التــي لــم تقــف عنــد  یةشــهدت مســیرة اإلنســان

 وٕانمـا تمـدد هـذا التغیـر والتحـول، مجال ومیـدان بعینـه كمجـال التـدین اإلنسـاني فحسـب

سـواء فـي جانـب ، فـة منـاحي ومجـاالت الحیـاة اإلنسـانیةلیتجلى بـأثره علـى كا اإلیجابي

أو مجــــال األنمــــاط  میــــدان نظــــم الحیــــاة وقوانینهــــافــــي مجــــال المعتقــــدات والمبــــادئ أو 

  .السلوكیة

ینطـوي حقیـق ألن  الذي أحدث كل هـذه التحـوالت والتغییـرات الجذریـة الكریم نآالقر  إن

علــى التغییــر فحســب، بــل  لــیس علــى إحــداثقــدرة هائلــة  ومــنهج ذ، علــى مــنهج متفــرد

ـــة إلیجـــاد ذلـــك ـــى نطـــاق  ،التحـــولالتغییـــر و  إیجـــاد الظـــروف والبیئـــات المواتی ســـواء عل

  . األهداف أو الوسائل

، نـيآما یدعو إلى مزید من البحوث والدراسات المتعلقة بـالنص القر كله ولعل في ذلك 

شــهد تحــوًال فــي عــالٍم هــو أحــوج مــا یكــون إلــى أن یوتكتســب هــذه الــدعوة أهمیــة فائقــة 

مــن الزمــان قــیم الشــر  إذ ســادت فیــه ولــردحٍ ، وانعطافــًا نحــو قــیم الخیــر والحــق والعــدل

؛ واضـطربت السـبل، وتعـددت المـذاهب والتیـارات التـي لـم تفلـح فـي والباطل واالسـتبداد

حل األزمة التي یعاني منها اإلنسان المعاصر، إذ ما زال إحسـاس اإلنسـان المعاصـر 

  .یترسخ یومًا بعد یومباالغتراب والتمزق 
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إن مــا ینقــذ اإلنســانیة الیــوم هــو األوبــة نحــو الرحــاب القرآنیــة حیــث یعــیش قــارئ القــرآن 

َوَمـن لَّـْم َیْجَعـِل اللَّـُه َلـُه في رحاب واسعة وآفاق رحیبـة تقتـبس مـن نـور الحـق المطلـق ﴿

  .٤٠اآلیة : النورسورة ﴾ ُنورًا َفَما َلُه ِمن نُّورٍ 

لیـــوم لهـــي أكثـــر مـــن أي عهـــد مضـــى إلـــى مبـــادئ أساســـیة ذات إن حاجـــة اإلنســـانیة ا

وٕالـــى ؛ عـــالمي توجـــه تصـــور المجتمـــع اإلنســـاني علـــى أســـاس روحـــي ىصـــبغة ومنحـــ

وكـل ؛ لى تحریر روح الفرد وتخلیصه من كل أنـواع الـرق الروحـيعخطاب جاد یعمل 

یعتـوره والمنهـل الـذي ال ، تحقیقه دون الرجوع إلى المنبع الذي ال ینضـب ىذلك ال یتأت

، فمـن خاللـه یتـاح لإلنسـانیة مصـدر للتلقـي والعلـم عـن اهللا ن الكریمآأال وهو القر كدر؛ 

تعالى، ال یأتیه الباطـل مـن بـین یدیـه وال مـن خلفـه، حفتـه عنایـة اهللا عـز وجـل، فتكفـل 

  . بحفظه، لیهدي ركب اإلنسانیة في وهاد الحیاة

عیًا ســفــي ثنایــا القــرآن الكــریم، لعــل هــذا یــدعو جمیــع المســلمین إلــى التأمــل المتواصــل 

لتقدیم البـدیل المعرفـي الـذي تحتاجـه اإلنسـانیة  بحث في أصوله ومبادئهلل واجتهادٍ  بجدٍ 

ولــن یتــأتى للمســلمین . الیــوم، بــل هــي أحــوج مــا تكــون إلیــه اللحظــة مــن أي یــوم ســبق

مـن بعـد تقدیم هذا البـدیل المعرفـي مـا لـم تـتم قـراءة متأملـة وواعیـة للتـراث اإلسـالمي، و 

  .ذلك تفحص الفكر اإلنساني في مختلف مراحله وخاصة في فتراته المعاصرة

كلیـة رؤیـة تسـتدعي فـي المقـام األول  ن الكـریمآفهم حقیقة القر إن محاولة االقتراب من 

ـــاهیم القر  ـــة علـــى المســـتوى المعرفـــي أو القیمـــيآناظمـــة لطائفـــة مـــن المف ، ومـــن تلـــك نی

نورانیـة القـرآن الكـریم الـذي سـنحاول أن نبسـط حولـه المفـاهیم تطـرح هـذه الورقـة مفهـوم 

أطروحتنــا حــول مفهــوم نورانیــة القــرآن الكــریم باعتبــاره مفهومــًا أساســیًا ومحوریــًا لتــدبر 

وتمضـــي الدراســـة فـــي بحثهـــا لتشـــیر إلـــى أن مفهـــوم النورانیـــة یســـتجمع . وفهـــم القـــرآن

  . مفهومي اإلعجاز والتیسییر

ذه الدراســة، وٕان كانــت تعــد وثیقــة الصــلة بمباحــث یجــدر بــي أن أشــیر هنــا إلــى أن هــ 

القــرآن الكــریم وعلومــه، وأبرزهــا علــم التفســیر، إال أن هــذه الدراســة ال تــروم بحــال مــن 

األحــوال أن تلــج بالكلیــة فــي مضــمار هــذا العلــم؛ فهــي دراســة وٕان كانــت تنطــوي علــى 

هذا البحث هـو إشارات هنا وهناك تحسب في هذا المجال؛ إال أن الباحث ال یزعم أن 

محاولــة تصــب بالكلیــة فــي حقــل علــم التفســیر، فلیســت الدراســة ســوى محاولــة یقــوم بهــا 
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ـــدة الستشـــراف الحـــق  المســـلم لالقتـــراب مـــن القـــرآن الكـــریم فـــي ســـبیل تلمـــس آفـــاق بعی

  .والخیر

  والتیسیراإلعجاز : نورانیة القرآن الكریم

نــي مــن جوانــب آجــاز القر قضــیة اإلعوتنــاول مناقشــة اســتفاض العلمــاء والبــاحثون فــي 

ینطلـق للباحث أن الفهم لحقیقة اإلعجـاز یبـدو فـي غیـر كمالـه مـا لـم  اوربما بد، عدیدة

ننــا نكــون أكثــر قربــًا لفهــم حقیقــة ؛ وذلــك مــن منطلــق أن الكــریمآنورانیــة القــر مــن حقیقــة 

ن الكـــریم إذا تلمســـنا تلـــك الحقیقـــة فـــي إطـــار رؤیـــة منتظمـــة وناظمـــة لطائفـــة مـــن آالقـــر 

ومفهــــوم ، نیــــة علــــى المســــتوى المعرفــــي أو القیمــــي مثــــل مفهــــوم الهدایــــةآهیم القر المفــــا

مـا ، و ن الكـریمآوغیر ذلك من المفـاهیم المتصـلة بحقیقـة القـر ، ومفهوم الرحمة، النورانیة

وهـو مـا نسـوق عنـه الحـدیث ، یعنینا هنا بصورة مباشرة هو مفهوم نورانیة القرآن الكریم

  . فیما یأتي

  :عجاز القرآنياإل

جرت العادة لدى دارسي القرآن الكریم أن یتخذوا من النظـر فـي أمـر اإلعجـاز القرآنـي 

ووجوهــه مفتتحــًا لمبــاحثهم القرآنیــة؛ وهكــذا یمكـــن مالحظــة تتــابع جهــود العلمــاء قـــدیمًا 

إنهـم فـي مسـعاهم : وحدیثًا في استقراء أوجه اإلعجاز في الكتاب العزیز، وبداهـة نقـول

ى إجمـــاع اســـتقر بـــین جمهـــور أهـــل اإلســـالم بـــأن القـــرآن الَمْتلـــّو ذلـــك إنمـــا ُیؤمِّنـــون علـــ

معجــز، أعجــز اهللا عــن مثلــه جمیــع العــالمین، وأن هــذا اإلعجــاز بــاٍق، وآیتــه باقیــة أبــد 

  .الدهر

بیـــد أن هـــذه الدراســـة لـــن تنحـــو منحـــى تســـتفیض فـــي بحـــث مســـألة اإلعجـــاز القرآنـــي، 

ي هــذه المســألة أو التــرجیح بحیــث تجــيء علــى مناقشــة ســائر االتجاهــات والمــذاهب فــ

  .بینها على النحو الذي نجده في طائفة من المؤلفات القدیمة أو الحدیثة

فمقصــد الدراســة النظــر فــي أمــر اإلعجــاز القرآنــي فــي ســیاق معرفــي كلــي، نتجــاوز بــه 

صب ذلك اإلعجاز بالكلیة في قوالب بالغیة أو فقهیة أو كالمیة وغیر ذلـك، فـاألوفق 

تبصــــر شــــأن اإلعجـــاز القرآنــــي بصــــورة مالزمــــة لخلــــود ذلــــك  –ث فیمـــا یــــرى الباحــــ -

اإلعجـــاز، هـــذا الخلـــود واالمتـــداد هـــو أخـــص مـــا یمیـــز المعجـــزة المحمدیـــة عـــن ســـائر 
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معجزات الرسل السابقین، وهو مـا یمنحهـا القـدرة واألحقیـة لمالزمـة اإلنسـان فـي مسـاره 

  .التاریخي والحضاري

د الـــوحي القرآنـــي ودیمومتـــه هادیـــًا أبـــدًا، وفـــق هـــذا الســـیاق ینبغـــي أن نســـتبین ســـر خلـــو 

وفاعًال أبدًا، ومـؤثرًا فـي حیـاة اإلنسـان منـذ عهـد تنزلـه فـي عهـد النبـوة البـاكر، وسـیظل 

  .عبر هداه وفاعلیته مالزمًا لإلنسان

  :الوظیفة المعرفیة للمعجزة

ة كــــذلك ال بــــد مــــن تأكیــــد فكــــرة الوظیفــــة والغایــــة المعرفیــــة التــــي یــــراد للمعجــــزة الربانیــــ

تحقیقها، ولترسیخ تلك الفكرة فقد تواترت اآلیات الكریمة حول ثـالث مفـردات یعبـر بهـا 

  ). البرهان/ البینة/ اآلیة: (عن المعجزة، وهي

فتــدل علــى العالمــة والعبــرة، وهــي فــي ســیاق داللتهــا علــى المعجــزة ) اآلیــة(أمــا كلمــة 

هــي الداللــة : لبینــةكمــا أن أصــل ا. العالمــة الدالــة علــى صــدق الرســالة: تجــيء بمعنــى

  .١بیان للحجة؛ بل هو أوكد األدلة: والبرهان. الواضحة عقلیة كانت أو محسوسة

أي یبصر بهـا : مبصرة/ وفق هذا السیاق فإن الوصف القرآني للمعجزات بأنها بصائر

المــرء رشــده، ینطــوي علــى تأكیــد البعــد المعرفــي للمعجــزة، ومــن ثــم نســتطیع أن نخلــص 

لـوظیفي بـین المعرفـة والمعجـزة، فالمعرفـة الهادیـة لإلیمـان بـاهللا هـي إلى تقریـر الـتالزم ا

  .غایة المعجزة ووظیفتها في آٍن واحد

  :أوجه اإلعجاز القرآني

لــئن اتفــق المســلمون علــى إعجــاز القــرآن الكــریم، فــإن للعلمــاء فــي بحــث وتلمــس أوجــه 

ات طائفـة مـن هذا اإلعجاز مذاهب شتى وآراء متباینة، یجدها المرء مبسوطة في مؤلف

  : العلماء، ونستطیع أن نشیر إجماًال إلى اتجاهین

یــرى أصــحاب االتجــاه األول أن القــرآن غیــر معجــز فــي ذاتــه؛ وٕانمــا اإلعجــاز  .١

وعبــاد بـــن  ٢شــيء مضــاف إلیــه مــن خارجــه، وهـــو رأي طائفــة مــن المتكلمــة، كالنظــام

                                                 
ص ) بدون(املفردات يف غريب القرآن، حتقيق حممد سيد كيالين، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنشر، الطبعة وتارخيها : الراغب األصفهاين ١

٤٥/  ٦٨/  ٣٢ . 
راهيم بــن ســيار النظــام وآراؤه الكالميــة والفلســفية، القــاهرة، مطبعــة جلنــة التــأليف والنشــر والرتمجــة، الطبعــة إبــ: حممــد عبــد اهلــادي أبــو ريــدة ٢

 .م١٩٤٦ )بدون(



 ١٠٢

رفة، ولقــد ، وهــذا االتجــاه هــو مــا یعــرف بمــذهب الصــ١ســلیمان وهشــام القرظــي وغیــرهم

 .عكف عدد من العلماء كالرماني والخطابي والباقالني على نقده

یرى أصحاب االتجـاه الثـاني أن اإلعجـاز كـامن فـي القـرآن ذاتـه، ومنبعـث منـه  .٢

غیـــر مضـــاف إلیـــه مـــن خـــارج، وهـــؤالء تباینـــت مـــن بعـــد آراؤهـــم فـــي بیـــان أوجـــه ذلـــك 

 .اإلعجاز

القـرآن الكـریم كـامن فیـه ومنبعـث مـن  وٕاذ تنحو هـذه الورقـة منحـى القـائلین بـأن إعجـاز

ذاتـــه، بحیــــث یكـــون القصــــور عـــن معارضــــته عائـــد لــــه بالـــذات، والعلــــة قائمـــة فیــــه ال 

تنفصـــل عنـــه؛ إال أن المـــرء ال یســـتطیع إال أن یقـــول إن جمیـــع مـــا ذكـــر مـــن آراء فـــي 

إطار االتجاه الثاني إنما هو نتاج مباشر لمدارس ومناهج نظرت في الخطـاب القرآنـي 

قــة مــن واقــع ثقــافي وفكــري معــین، ومــن خــالل اهتمامــات وملكــات محــددة؛ ســواء منطل

  .الخ... كانت لغویة أو كالمیة أو فقهیة أو صوفیة

وبداهــة أن تجــد جمیــع تلــك اآلراء التقــدیر؛ لكنهــا بحــال مــن األحــوال ال تمثــل اإلحاطــة 

اسـع یتیحـه بأسرار اإلعجاز القرآني، بل ال بد من اإلشارة إلـى أن ثمـة فضـاء رحـب وو 

النص القرآني لـتلمس أوجـه إعجـازه، وقـد أورد السـیوطي مقالـة بعـض المتقـدمین بعـدما 

فــذكروا فــي ذلــك وجوهــًا كثیــرة كلهــا حكمــة وصــوابًا، : (... أورد طائفــة مــن اآلراء قــائالً 

، وبــذلك یغــدو غایــة مــا ذكــره ٢..)ومــا بلغــوا فــي وجــوه إعجــازه جــزءًا مــن ُعشــر مقــداره

إال موجـة فــي بحـر لجــي زاخـر، فلــم یـدَِّع أحــد أنـه اســتطاع اإلحاطــة  المتقـدمون ال یعــد

  . بغایة ذلك اإلعجاز

  :األبعاد الثالثیة لإلعجاز القرآني

إذا كان لإلعجاز القرآني وجوهًا متعـددة؛ فـإن الباحـث یـرى أن مـا انتهـى إلیـه العلمـاء  

ي أبعـــاد ثالثیـــة فـــي شـــأن طبیعـــة وماهیـــة اإلعجـــاز القرآنـــي ربمـــا مثَّـــل حـــافزًا للنظـــر فـــ

  .المحتوى والصورة والمزاوجة بینهما: یتجلى من خاللها ذلك اإلعجاز، أعني

                                                 
م، ١٩٨٥) بــدون(الفصــل يف امللـل واألهــواء والنحـل، حتقيــق حممــد إبـراهيم نصــر وآخـرون، بــريوت، دار اجليـل، الطبعــة : ابـن حــزم الظـاهري ١

٢٦/ ٣ . 
  . ١٢٢/ ٢م، ١٩٧٨تقان يف علوم القرآن، القاهرة، مكتبة مصطفى البايب، الطبعة الرابعة اإل: السيوطي٢
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إذ حـوى الـنص القرآنـي ، ن الكـریمآفالمحتوى یمثل أصًال جوهریًا في قضیة إعجاز القر 

ولمـــا كـــان ، )عجائبـــه يال تنقضـــ(شـــتى أنـــواع المعـــارف والحقـــائق التـــي ال نهایـــة لهـــا 

وكــــــالم  ي،أي كــــــالم الالمتنــــــاه ،إذ إنــــــه كــــــالم اهللامتنــــــاهي؛ ن الكــــــریم بــــــذلك ال آالقــــــر 

  . يالالمتناهي المتناه

 ،إعجـاز صـورتهوهذا یسوقنا سوقًا رفیقـًا لمالحظـة اإلعجـاز فـي بعـده الثـاني؛ أال وهـو 

بلغـــة أهـــل  -لزم ذلـــك المحتـــوى الالمتنـــاهي أن یوضـــع فـــي صـــورة ال متناهیـــة یســـتإذ 

التــي نجــد بهــا أن المحتــوى إعجــازي بواقــع ال عــین القــوة ف ،أي لــه صــورته -المنطــق 

الصـورة فـي قولنـا ذاك سـوى مـا ؛ ولیسـت تلـك فإن الصـورة كـذلك هـي إعجازیـة؛ نهایته

   .اللغة والبالغة إعجاز درج القدماء على تسمیته باسم

اإلعجـــازي الثالـــث والمتمثـــل فـــي المزاوجـــة بـــین المحتـــوى والصـــورة، حیـــث أمـــا المحـــور 

مــن انســجام عمیــق وبــاهر، تلــك المزاوجــة ومــا تتســم بــه  ،بینهمــا اإلشــارة إلــى العالقــة

فاالنســجام یبــدو ال متنــاهي بــین الفكــرة القرآنیــة مــن جانــب وبــین الصــورة أو األســلوب 

حتـى عـد ذلـك " إعجـاز القـرآن"، وهـو مـا أشـار إلیـه الرافعـي فـي مؤلفـه الذي ُقِدمت فیـه

  . التألف من الصفات الروحیة العالیة

  :آنيتیسیر القر ال

إن المرء عندما یعمد إلى تدبر النص القرآني فإنـه مـا یلبـث أن یلحـظ ورود طائفـة مـن 

نـي، بیـد أنـه وعلـى ذات المسـتوى وبـذات القـدر آاآلیات بینـة الداللـة علـى اإلعجـاز القر 

ن الكریم قد جـاء أیضـًا متضـمنًا نصوصـًا آفإنه لن یفوت على المرء مالحظة كون القر 

یحسـبها البحـث ذات أهمیـة فائقـة  كونـه معجـزًا؛ وهـي َمیـزةب أخـرى بجانـ خاصـیةتؤكد 

خـــتص ذي اعنـــي هنـــا التیســـیر الـــأو ، بالنســـبة لـــدارس الـــنص القرآنـــي بجانـــب اإلعجـــاز

  .هني متالزمة مع إعجاز آالنص القر  وتفرد به

بـأن القـرآن : "القـول ىأن یذهب إل ىوهكذا فإن من البداهة أن ینتهي البحث أو باألحر 

ـــك  ووجـــوه أبـــان عـــن إعجـــازه وال تناهیـــه وفـــق ســـائر دالالت وٕاشـــاراتالكـــریم مثلمـــا  ذل

فإنــه أیضــًا أكــَد للنــاس بصــورة ال لــبس فیهــا وبــذات الوضــوح والقــوة أنــه فــي ؛ اإلعجــاز

: قـال اهللا تعـالى، ن الكـریمآجاء هذا التأكید فـي غیـر مـا موضـع مـن القـر و . غایة الیسر

ــْرَناُه ِبِلَســاِنَك ِلتُبَ  َفِإنََّمــا﴿ ــَر ِبــِه اْلُمتَِّقــیَن َوتُنــِذَر ِبــِه َقْومــًا لُّــّداً َیسَّ ، ٩٧اآلیــة : ســورة مــریم﴾ شِّ
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ــَذكَُّرونَ ﴿: وقولــه عــز وجــل ــْرَناُه ِبِلَســاِنَك َلَعلَّهُــْم َیَت ، ٥٨اآلیــة : ســورة الــدخان﴾ َفِإنََّمــا َیسَّ

  .  ١٧اآلیة : قمرسورة ال﴾ رٍ َوَلَقْد َیسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّكِ ﴿: وقوله تعالى

ــا تلــك الســورةآاآلیــة القر و  ؛ نیــة الكریمــة األخیــرة الــواردة فــي ســورة القمــر تتكــرر فــي ثنای

علـى مـدى اآلیـات  تجيء هذه اآلیة بصیغتها هذه في أربعة مواضـع مـن ذات السـورةو 

التیســیر اإللهــي الــوارد فــي ثنایــا تلــك فــي ســبیل تــدبر وفقــه ذلــك و  ،)١٧/٢٢/٣٢/٤٠(

آیـات  أهل التفسـیر فـي معنـى طائفة من مقاالتنشیر إلى األجدر أن ات ربما بدا یاآل

، لكریمــة لنقـف علــى آرائهـم حــول ماهیـة ذلــك التیسـیر وداللــة ذلـك التكــرارسـورة القمـر ا

  : للعلماء مذاهب عدة في فقه هذا التیسیرو 

ل إذ مــدار التیســیر هــو أن جعــ ،التیســیر متجهــًا نحــو الحفــظهم مــنرأت طائفــة  .١

مشــیرین إلــى أنــه لــم یكــن شــيء مــن كتــب اهللا یحفــظ عــن ظهــر  ،حفظــه ممكنــًا وســهالً 

 . قلٍب غیر القرآن الكریم

التیســـیر منصـــبًا نحــــو تســـهیله وتیســـیره لالتعــــاظ ت طائفـــة أخـــرى جاعلــــة مضـــ .٢

 . فقد أودع وأتى فیه من الحكم والعبر ،واالعتبار

لقلـوب تتعلـق بـه وتسـتلذ إن التیسیر ماثـل فـي جعـل ا: بقولهاثالثة ذهبت طائفة  .٣

  .سماعه في كل حین ووقت وعلى كل حال

ذلـــك منحـــى مـــن منـــاحي  اتجاهـــاتفـــي كـــل مـــا ســـبق مـــن آراء و الباحـــث یلمـــس  ولعـــل

بیـد . ارتآهـاكـٌل مـن الوجهـة التـي ، التیسیر ومحاولة جـادة للوقـوف علـى حقیقتـه وكنهـه

ث إلــى أنهــا لــم تــزل بالباحـ ىأن تأمـل كــل هــذه الوجــوه فـي مجموعهــا وتــدبرها ربمــا انتهــ

أن یكـون أحـدها معبـر  مـنفضـًال  ،قاصرة عن التعبیر عـن حقیقـة ذلـك التیسـیر بكلیتـه

  .عن تلك الحقیقة بالكلیة

 تجــاء﴾ وقــد َوَلَقــْد َیسَّـْرَنا اْلقُــْرآَن ِللـذِّْكِر َفَهــْل ِمــن مُّـدَِّكرٍ آلیـة الكریمــة ﴿اإن المتـدبر فــي 

یـــرى أن الـــنص  –یـــا الســـورة ذاتهـــا علـــى ذات الصـــیغة فـــي أكثـــر مـــن موضـــع فـــي ثنا

ابتــداًء متضــمنًا مــن الــدالالت المعرفیــة الكبــرى مــا یفــوق مــا جــاء علــى القرآنــي قــد جــاء 

إنـه لـیس ببعیـد عـن الحقیقـة مـا ذكـره بعـض هـؤالء العلمـاء مـن ؛ وأعني هنـا ذكره سابقاً 

مـن  ولـم یكـن شـيء ،أن ذلك التیسیر متجهًا نحو الحفظ؛ إذ جعل حفظه ممكنًا وسـهالً 

كتــب اهللا یحفــظ عــن ظهــر قلــٍب غیــر القــرآن الكــریم؛ ولعــل هــؤالء ینطلقــون مــن اآلیــة 
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ْلَنــا الــذِّْكَر َوإِنَّــا َلــُه َلَحــاِفُظونَ ﴿: الكریمــة مــن ســورة الحجــر، قــال اهللا تعــالى ﴾ ِإنَّــا َنْحــُن َنزَّ

  . ٩اآلیة : سورة الحجر

ن الكـریم دون آبق بحفـظ القـر حقًا لقد نظر هؤالء العلماء فوجدوا أن الوعد اإللهي قـد سـ

ن آ، فعلم هؤالء العلماء أن القـر أتباعهاكل أمر حفظها إلى و سائر الكتب السابقة التي أ

أمـر حفظهـا إلـى وأوكـل  أبان بأنه أودعها لـدى أتباعهـا؛ الكریم عندما أشار إلى التوراة

َراَة ِفیهَـا ُهـًدى َوُنـوٌر َیْحُكـُم ِإنَّـا َأنَزْلَنـا التـَّوْ ﴿ :العلماء واألحبار، وفي ذلك نقرأ قوله تعـالى

بَّاِنیُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسـُتْحِفُظوْا ِمـن ِكتَـ اِب اللّـِه ِبَها النَِّبیُّوَن الَِّذیَن َأْسَلُموْا ِللَِّذیَن َهاُدوْا َوالرَّ

  . ٤٤اآلیة : سورة المائدة﴾ َوَكاُنوْا َعَلْیِه ُشَهَداء

بـل طلــب  ،لـة علـى أن اهللا تعــالى لـم یتكفـل بحفــظ التـوراةفهـذه اآلیـة الكریمـة جلیــة الدال

، ن الكـریمآواألمر في التـوراة هـو بخـالف القـر ، فغیَّروا وبدلوا منهم حفظها، وكلفهم ذلك

ِإنَّــا ﴿: قــال اهللا تعــالى، فقــد تكفــل اهللا بحفظــه؛ فــال یمكــن أن یقــع فیــه تبــدیل وال تغییــر

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلهُ     .﴾َلَحاِفُظونَ  َنْحُن َنزَّ

حیـث ظهــر لهــم أن ؛ وهكـذا فقــد نظـر العلمــاء فـي واقــع الحـال فتأكــد لهـم مــا ذهبـوا إلیــه

هذه المیزة قـد تجلـت فـي مظـاهر ومنـاحي متعـددة لعـل مـن أبرزهـا عنایـة أهـل اإلسـالم 

وهذه العنایة التي أوالها المسـلمون جـیًال تلـو جیـل هـي بعینـه األمـر الـذي قـاد ؛ بكتابهم

، ز األمـة اإلسـالمیة عـن سـائر األمـم والملـل بمیـزات معرفیـة وحضـاریة عدیـدةألن تتمی

إذ لـم یشـهد تـاریخ ، لعل من أبرزها وأشدها وضوحًا میزة العنایة الفائقة بكتابها المقدس

، المسـلمین ىالملل وأهـل األدیـان أن عنـي أهـل ملـة ودیـن بكتـابهم مثلمـا هـو الحـال لـد

رعایــًة بكتــابهم مثلمــا فعلــت األمــة اإلســالمیة مــع  وال بــذلت أمــة مــن األمــم مــن الجهــد

  . القرآن الكریم

ولـــئن كـــان البحـــث یـــرى أن مفهـــوم الحفـــظ الـــذي ذهـــب إلیـــه الـــبعض كمفهـــوم مطـــابق 

إذ . واتجــاه مـن حقیقــة ذلـك التیســیر ىلمعنـي التیسـیر ال یعبــر فـي حقیقتــه إال عـن منحـ

ممــا أشــار إلیــه هــؤالء  ال بــد مــن البحــث والنظــر إلــى مفهــوم الحفــظ وفــق إطــار أوســع

ــم ینحــى أولئــك العلمــاء األجــالء من بحــثفمــن حــق ال؛ العلمــاء حــًى أن یتســاءل لمــاذا ل

الحفـــظ وفـــق دائـــرة أوســـع ممـــا قیـــل؟ أو یمكننـــا طـــرح ذلـــك الســـؤال عبـــر  ىینظـــر لمعنـــ
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لماذا تم حصر داللـة ذلـك الوعـد اإللهـي بحفـظ القـرآن الكـریم فـي : صیاغة ثانیة فنقول

  ممكنًا وسهًال؟ كونه جعل حفظه 

هنــا یحــاول البحــث أن یــتلمس أبعــادًا معرفیــة لداللــة مفهــوم التیســیر بــالنظر إلــى مســار 

أن كثیرًا من األبنیة األخالقیة واالجتماعیـة التـي  نلحظیجمل بنا أن العمر اإلنساني، و 

سعى كثیر مـن المفكـرین واإلصـالحیین منـذ القـدم إلـى بنائهـا ودعـوة النـاس إلـى األخـذ 

تهــــا الــــزخم الكثیــــف مــــن القــــیم األخالقیــــة والتربویــــة اهــــذه األبنیــــة تحمــــل فــــي طیبهــــا؛ 

أن الكثیر من هذه األنساق والقیم أضحت غیـر ذات جـدوى لإلنسـان ؛ بید واالجتماعیة

بحیـث أن أیـة محاولـة ، غیـر مالئمـة للواقـع اإلنسـاني المعاصـر، إذ أضـحت المعاصر

   .ة المجتمع اإلنسانيلتطبیقها ستنتهي إلى انهیارات حادة في بنی

وماذا عـن النسـق : وٕاذا كان األمر كذلك ووفق ذات السیاق فربما تساءل البعض قائالً 

األخالقــي والقیمــي الــذي یعبــر فــي مضــمونه عــن الهــدي القرآنــي؟ أو بعبــارة أخــرى هــل 

ینطبق ما سبق قوله من أن كثیرًا من األبنیة االجتماعیة واألنسـاق األخالقیـة والتربویـة 

بحیـث أن أیـة محاولـة لتطبیقهـا سـتنتهي ، ت غیر ذات جدوى لإلنسـان المعاصـرأضح

هــل ینطبــق ؛ بنیــة المجتمــع اإلنســانيونتــائج كارثیــة علــى مســتوى إلــى انهیــارات حــادة 

  ؟ وما تدعو إلیه من أنماط سلوك اجتماعي وأخالقي ذلك على القیم القرآنیة

یة غیر قادرة علـى تحقیـق التـوازن هل یمكن أن یجيء زمان تصبح فیه تلك القیم القرآن

األخالقــــي واالجتمــــاعي لإلنســــانیة فــــي أیــــة لحظــــة مــــن مســــیرتها الممتــــدة علــــى مــــدار 

الوعـد  ىلإلجابة عن هذا السؤال تبرز أهمیة الوعي بتصور أعـم وأشـمل لمعنـ؟ التاریخ

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا﴿: اإللهي الوارد في ثنایا قوله تعالى    .﴾َلُه َلَحاِفُظونَ  ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

أهمیــة أن یستحضــر  هنــا تتمثــل فــي لتأكیــدهاإن الفكــرة الجوهریــة التــي یســعى البحــث 

بــأن القــیم القرآنیــة تظــل علــى كافــة أصــعدة االجتمــاع اإلنســاني أخالقیــًا المســلم الیقــین 

كانـــت أو تربویـــًة أو غیـــر ذلـــك ممـــا یتضـــمنه دائـــرة الفعـــل اإلنســـاني، تظـــل تلـــك القـــیم 

  . قادرة على توفیر معیاریة مطلقة لكل المجتمعات اإلنسانیة القرآنیة

وأعني هنا أن مـا دل علیـه القـرآن الكـریم فـي نصوصـه القطعیـة علـى خیریتـه سیصـیر 

كـــل أصـــحاب  ىبـــل لـــد ،لـــیس فقـــط علـــى نطـــاق الـــوعي المســـلم ،موســـومًا بهـــذا الخیـــر

الكــــریم یتجــــاوز وبــــذلك نســــتطیع أن نــــتفهم أن حفــــظ القــــرآن ؛ الفطــــرة والوجــــدان الســــلیم
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اإلطار المعرفي لیمتد إلـى تشـكیل األخـالق اإلنسـانیة مـن خـالل تضـمنه مبـادئ المثـل 

  .العلیا

نصــل القــول فــي هــذا المقــام لنــذكر أن الحــدیث هنــا وثیــق االرتبــاط بمــا درج  ؛وبداهــة

فالســـفة األخـــالق بحثـــه منـــذ أقـــدم عصـــور الفلســـفة بمـــا یعـــرف بقضـــیة المثـــل األعلـــى؛ 

مبـــدأ الـــذي ینبغـــي أن یســـیر بمقتضـــاه ســـلوك اإلنســـان فـــي كـــل زمـــان ویعنـــون بـــذلك ال

ـــــاس ىویكـــــون مالئمـــــًا ألســـــم، ومكـــــان ـــــائع الن ـــــي طب ـــــب ف ـــــرغم ، جان ـــــده ب ـــــون عن ویلتق

  . االختالفات التي قد تفرق بینهم

وهــذا یجعلنــا ننتهــي إلــى القــول بــأن اهللا قــد حفــظ لهــذه القــیم القرآنیــة المعیاریــة المطلقــة 

ــدلیل الهــادي لمعــاییر ، إلنســانیةعلــى امتــداد المســیرة ا فــالقرآن الكــریم یقــوم فــي مقــام ال

علـى وجـه اإلطـالق فـیمن یهـدیهم هدایـة داللة الهدایـة القرآنیـة ، فالخیر والحق والجمال

ویشـمل مـا ؛ فیشـمل الهـدى أقوامـًا وأجیـاًال بـال حـدود مـن زمـاٍن أو مكـانٍ ، وفیما یهـدیهم

  .یهتدي إلیه البشر في كل زمان ومكان وكل خیر، یهدیهم إلیه كل منهج وكل طریق

وهكذا فلن یجيء زمـان تغـدو فیـه األنسـاق القرآنیـة وقیمـه حجـر عثـرة فـي سـبیل إرسـاء 

ذلــك أن اهللا تعــالى قــد ، دعـائم حضــارة ومجتمــع إنسـاني متوافــق ومتــزن أخالقیــًا وتربویـاً 

ك مصداق للوعد وذل، جعل هذا القرآن الكریم المعیار المطلق الذي ترتد إلیه تلك القیم

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿: اإللهي المتضمن في ثنایا قوله تعالى    .﴾ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

آخر یمكـن أن نفهـم مـن خاللـه ذلـك التیسـیر الـوارد فـي  ىثمة وجهة أخرى ومنحأیضًا 

أعنـي مـا یقـود إلیـه . ﴾هَـْل ِمـن مُّـدَِّكرٍ َوَلَقـْد َیسَّـْرَنا اْلقُـْرآَن ِللـذِّْكِر فَ ﴿: ثنایا قول اهللا تعـالى

ـــاسالضـــمان  ـــل فـــي تیســـیر القـــرآن الكـــریم للن ـــى ؛ فـــذلك الضـــمان یقـــود اإللهـــي الماث إل

لهــذا ؛ وینتهــي ذلــك علــى الصــعید المعرفــي بــأن تهیــأ ضــمان إلهــي معرفــي شــامل وتــام

  . اإلنسان أن یبلغ مرتبة المعرفة الیقینیة التي ال یشوبها احتمال أو شك

علــــى الصــــعید  واحــــدة مــــن أهــــم دالالت ذلــــك التیســــیرا بــــال شــــك یعــــده الباحــــث وهــــذ

نــــي علــــى درجــــٍة ال آلتحقیــــق هــــذا الضــــمان المعرفــــي فقــــد جــــاء الــــنص القر المعرفــــي، و 

نـة فـالقرآن الكـریم تضـمن معـارف واضـحة بیِّ ، متناهیٍة مـن الوضـوِح والخلـو مـن اإلبهـام

ء فــــي القــــرآن الكــــریم معرفــــة إلهیــــة فــــال یجــــد المــــر ، خالیــــة مــــن اإلبهــــام، ال لــــبَس فیهــــا

مطروحــة علــى شــكل رمــوز أو أســرار أو ألغــاز خارجــة عــن مــا تعــارف علیــه بــین أهــل 
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فكـل مـا تضـمنه القـرآن الكـریم واشـتمل علیـه ، اللغة والتربیة في أسالیب الحوار والتعلیم

ســـورة ﴾ ِتْبَیانـــًا لُِّكـــلِّ َشـــْيءٍ ﴿: بـــل هـــو فـــي غایـــة الجـــالء والظهـــور، بـــیٌن واضـــٌح وجلـــيٌ 

  . ٨٩اآلیة : نحلال

، فـالقرآن الكـریم من أجلى صفات النص القرآني وأظهرها الوضوحأضحت سمة وهكذا 

یقـــدم معـــارف وتصـــورات علـــى درجـــة ال متناهیـــة مـــن الوضـــوح والجـــالء، فهـــذا الكتـــاب 

ال بـد أن یكـون خطابـه  الذي ُأرید له أن یكون نـور السـماوات واألرضالخاتم السماوي 

  .ًا وهادیاً واضحًا وموضح

مكــن أن نسـتوعب حقیقــة التیســیر اإللهـي فــي اتجـاه كــون القــرآن الكـریم قــد جــاء كـذلك ی

متصــفًا بشــموله لســائر المعــارف التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى ســعادة اإلنســان، فــال 

إلــى أن  هنـا نشــیریكمـل مــن الخــارج، و  حتــىیكـون فیــه ثمـة أي نقــص فــي هـذا الكتــاب 

ن سائر القضایا التي ظلت مثار تسـاؤل فالسـفة اإلنسـانیة الوحي القرآني جاء على بیا

نطولوجیـة األمنذ أقدم العصور، وعلى كافة أصعدة التفلسف اإلنسـاني وأضـربه، سـواٌء 

  .لقیمیةأو المعرفیة أو ا

وغایـة وجـود اإلنسـان ، توضیح طبیعة عالقة اإلنسان باهللاعلى قد حوى القرآن الكریم ل

، ومصــیر هــذا اإلنســان فیمــا وراء الحیــاة، ان فــي الحیــاةدلیــل حركــة اإلنســ، و فــي الكــون

 نطولــــوجياألأي أن محتـــوى الـــوحي یتمثـــل فـــي كـــل مــــا یمكـــن أن نطلـــق علیـــه البعـــد 

، وكذا البعد المعرفي والقیمي، وهـي جملـة القضـایا التـي )مكانة وهدف ومعنى الوجود(

تجـيء حقـائق الـوحي ؛ قال فیها القرآن القوَل الفصل، و وال زالت حیرت أذهان الفالسفة

   .هنا كحقائق جوهریة ومطلقة

والبد هنا من التأكید أن الخطاب القرآني ال یتمیز في درجة صـدقیته كمرجعیـة معرفیـة 

عـن سـائر الرسـاالت الســابقة ومـا تضـمنته مــن كتـب مقدسـة؛ غیــر أن مـا یمیـز الــوحي 

ن الكــریم رحــاب القــرآ أتــاحالقرآنــي هــو ذلــك الخــزین المعرفــي الــذي یتــوافر علیــه، فلقــد 

ممتــدة بــاطراد وآفــاق متمادیــة ال متناهیــة مــن المعرفــة؛ بفضــل تــوافر الخــزین المعرفــي 

للــنص القرآنــي علــى مفــاهیم وتصــورات ومقــوالت تفــوق فــي ســعتها ودالالتهــا مــا خلفتــه 

ســائر األدیــان الســابقة، خاصــة بعــد تعــرض تلــك األخیــرة للتشــویه والتحریــف الــذي هــو 

  .تنقیها فضًال عن أي فرد آخرموضع اتفاق من قبل مع



 ١٠٩

  : نورانیة القرآن جماع إعجازه وتیسیره

كثیـر مـن المسـلمین فـي العصـور المتـأخرة بحقیقـة ذلـك اإلعجـاز أرسـخ  يلربما بدأ وعـ

ربمــا عــزى ذلــك األمــر إلــى ســبب مــداره أن تــاریخ ؛ و وأجلــى مــن وعــیهم بحقیقــة التیســیر

ب تطاول أمد المجادلـة مـع اآلخـر، التفكیر اإلسالمي قد شهد على مر العصور والحق

تلـــك المجادلـــة التـــي ترتكـــز مـــن جانـــب المســـلم أوًال وأخیـــرًا علـــى إثبـــات قدســـیة الـــنص 

وبــذلك ظلـت قضــیة اإلعجـاز القرآنــي تشــغل الحیـز األغلــب فـي حجــاج العقــل ، القرآنـي

ومــن ثــم قــدر لهــا أن تجــيء فــي مقدمــة القضــایا التــي ، اإلســالمي فــي مواجهــة اآلخــر

  .د ومحور التفكیر اإلسالميتشكل عما

تأكیـد تـالزم صـفتي اإلعجـاز  إلى أن مـا نرومـه هـوفي خواتیم هذه الورقة  نشیرولعلنا 

، هـو مـا ُیعبــر بوضـوح عـن تفـرد وتمیـز الـنص القرآنـي وقدسـیته، وهذا التالزم والتیسیر

و ولئن كان الحدیث عن اإلعجاز والتیسیر ربما بدا للكثیرین هو حدیث في دائرة ما هـ

إال أن المقصــد هنــا أن ننطلــق مــن دائــرة البداهــة خطــوة ، بــدیهي بالنســبة للمــرء المســلم

نحو األمام لنخلص إلـى مـنهج لقـراءة الـنص القرآنـي واسـتیعاب معانیـه وتلمـس دالالتـه 

  .التیسیرو من خالل متالزمتيَّ اإلعجاز 

ثل كونه معجـزًا م، التي یتسم بها القرآن الكریمالصفات والسمات هكذا فإن سائر تلك و 

أو مـــن كونـــه میســـرًا أو غیـــر ذلـــك مـــن الســـمات والصـــفات التـــي لـــم یتســـع نطـــاق هـــذا 

الباحـث مـن سـائر تلـك الصـفات والسـمات بـذكر طرفـًا  ىإذ اكتف، البحث لإلفاضة فیها

  . منها

ن سائر تلك الصفات والسمات یمكـن إ: في هذا المقام هو قولنا إن ما نستطیع إجماله

فـــالنور هـــو ، )النـــور(تلـــك الصـــفة هـــي صـــفة قرآنیـــة كلیـــة جامعـــة،  صـــفةاختزالهـــا فـــي 

اهللا عــرَّف الوصــف الجــامع لســائر تلــك الصــفات والســمات، وهــو ذات الوصــف الــذي 

): النـور(؛ فوصـفه بأنـه إلـي عبـاده وبهـذه الصـفة أیضـًا قدمـه ، الكریمالقرآن عز وجل 

ِبینــاً َیــا َأیَُّهــا النَّــاُس َقــْد َجــاءُكم بُ ﴿: قــال اهللا تعــالى ــْیُكْم ُنــورًا مُّ بُِّكــْم َوَأنَزْلَنــا ِإَل ــن رَّ ﴾ ْرَهــاٌن مِّ

  .١٧٤اآلیة : سورة النساء

  :خاتمةال
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وهـــذه ، هـــو تأكیـــد مفهـــوم نورانیـــة القـــرآن الكـــریم لدراســـةإن مـــا نخلـــص إلیـــه فـــي هـــذا ا

 ،النورانیــة جلیــة وظــاهرة عنــدما نقــرأ الــنص القرآنــي متنبهــین لحقیقــة إعجــازه مــن جهــة

  . تكمن نورانیة القرآن الكریم همافما بین، تیسیره من الجهة األخرىوحقیقة 

علـــى تقـــدیم رصـــید  والالمتناهیـــةوهــذه النورانیـــة تكمـــن فـــي قـــدرة الـــنص القرآنـــي الهائلـــة 

معرفــي قــادر علــى تنجیــة المجتمــع اإلنســاني عبــر مســیرته التاریخیــة مــن كــل أضــرب 

رة والقلـق بشـان اختیـار الطریـق أو تـرجیح واألخالقیة والحیـ) المعرفیة(الُظلمة العقائدیة 

  .األهداف والغایات

ولــیس أدل علــى ذلــك مــن أن النــاس بعــد أن ذهبــت بهــم الظنــون حــول ســیادة مــا بلغــوه 

وتملكتهم األوهام حول كفایتهم بما وصلوا إلیه مـن تطـور وطفـرات  ،من نظریات مادیة

المســتند إلــى مرجعیــة فحســبوا فــي كــل ذلــك وأد للخطــاب الــدیني ؛ علمیــة غیــر مســبوقة

یخاطــــب النــــاس بأنــــه وزمــــان،  كــــل مكــــان؛ لكنــــه بــــاٍق فــــي نصــــوص الــــوحي الســــماوي

قــال ، ولیبلــغ بهــا رحــاب الهدایــة واالســتقامة، الضــامن األوحــد لیحقــق لإلنســانیة رشــدها

ـــْؤِمِنیَن ﴿: اهللا تعـــالى ـــُر اْلُم ـــَي َأْقـــَوُم َوُیَبشِّ ـــْرآَن ِیْهـــِدي ِللَّتِـــي ِه الَّـــِذیَن َیْعَملُـــوَن ِإنَّ َهــــَذا اْلُق

اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َكِبیراً    .٩اآلیة : اإلسراءسورة ﴾ الصَّ

إن هـــذا القـــرآن یهـــدي للتـــي هـــي أقـــوم فـــي عـــالم الضـــمیر والشـــعور بالعقیـــدة الواضـــحة 

للتـي  يویهدى للتي هي أقوم في التنسیق بین ظـاهر اإلنسـان وباطنـه، ویهـد، البسیطة

للتـي هـي أقـوم فـي  يویهـد، بـادة بالموازنـة بـین التكـالیف والطاقـةهي أقوم في عـالم الع

للتــي هــي أقــوم فــي تبنــي الرســاالت الســماویة  يویهــد، عالقــات النــاس بعضــهم بــبعض

البشـــریة كلهـــا  فـــإذاً  .وتعظـــیم مقدســـاتها وصـــیانة حرماتهـــا، جمیعهـــا والـــربط بینهـــا كلهـــا

  .١بجمیع عقائدها في سالٍم ووئام

                                                 
   )بتصرف(.  ٢٢١٥/ ٤م، ١٩٨٦، بريوت، دار الشروق، الطبعة الثانية عشر يف ظالل القرآن: سيد قطب ١
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  :مصادر الدراسة

 رآن الكریمالق. 

الفصـــل فــي الملـــل واألهـــواء والنحـــل، تحقیــق محمـــد إبـــراهیم نصـــر : ابــن حـــزم .١

 .م١٩٨٥) بدون(وآخرون، بیروت، دار الجیل، الطبعة 

لســان العـــرب، تحقیــق عبـــد اهللا علــي الكبیـــر وآخــرون، القـــاهرة، : ابــن منظـــور .٢

 ).بدون(دار المعارف، الطبعة وتاریخها 

الســید أحمــد صــقر، القــاهرة، دار المعــارف،  إعجــاز القــرآن، تحقیــق: البـاقالني .٣

 ).بدون(الطبعة وتاریخها 

المفردات في غریب القـرآن، تحقیـق محمـد سـید كیالنـي، : الراغب األصفهاني .٤

 ).بدون(بیروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة وتاریخها 

 اإلتقان في علـوم القـرآن، القـاهرة، مكتبـة مصـطفى البـابي، الطبعـة: السیوطي .٥

 . م١٩٧٨الرابعة 

جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن، بیـــروت، دار الفكـــر، الطبعـــة : الطبـــري .٦

 . م١٩٨٨) بدون(

الجــامع ألحكــام القــرآن، بیــروت، مؤسســة مناهــل العرفــان، الطبعــة : القرطبــي .٧

 ).بدون(وتاریخها 

، بیــروت، دار الشـــروق، الطبعــة الثانیــة عشـــر فــي ظـــالل القــرآن: ســید قطــب .٨

 .م١٩٨٦

إبـــــراهیم بـــــن ســـــیار النظـــــام وآراؤه الكالمیـــــة : بـــــد الهـــــادي أبـــــو ریـــــدةمحمـــــد ع .٩

 .م١٩٤٦) بدون(والفلسفیة، القاهرة، مطبعة لجنة التألیف والنشر والترجمة، الطبعة 
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 حوارات اإلسالمیین

  *نظرات حول تجربة الحركة اإلسالمیة في البقاء والتدافع

  **طارق أحمد عثمان. د

  : مقدمة

ى محاولة تلّمس بعـض الحقـائق وٕاثـارة النقـاش فـي مسـارات العمـل تهدف هذه الورقة إل

اإلسالمي في السودان، عبر النظر في إحـدى واجهاتـه المهمـة والمـؤثرة، وهـي الحركـة 

اإلســــالمیة الســــودانیة الحدیثــــة، وهــــل أوجــــدت اســــتقرارًا معقــــوًال، وثباتــــًا فــــي منظومتهــــا 

سـات أتباعهـا المؤیـدین ألفكارهـا؟ القیمیة التـي طرحتهـا مـن خـالل سـلوك أفرادهـا وممار 

وهــــل أفلحــــت فــــي دفعهــــا وحراكهــــا الــــداخلي أن تحقــــق تعایشــــًا طبیعیــــًا وفقــــًا لعقیــــدتها 

وٕایمانهــا؟ وهــل نــزع أنصــارها إلــى بســط المعــاني األساســیة لحركــة النهضــة اإلســالمیة 

 والبعـــث الرســـالي فـــي الفتـــرة القریبـــة الماضـــیة؟ ومـــا هـــي النظـــرة الداخلیـــة اآلن القائمـــة

تجاههــا، وموقــف األجیــال المختلفــة فــي العمــل اإلســالمي تجــاه مــا یقومــون بــه؟ وهــل 

ــــدعوة  ــــة فــــي فهمهــــا، مختلفــــة فــــي وعیهــــا تجــــاه قضــــایا ال حقیقــــة هنــــاك أجیــــال، متباین

  واإلصالح والتغییر؟

إن هـــذه الورقـــة لیســـت نقـــدًا تصـــاحبه قواعـــد وضـــوابط محـــددة، بقـــدر مـــا هـــو مؤشـــرات 

اوالت لفهـم بعـض إشـكاالت الحركـة اإلسـالمیة فـي الوجـود أولیة، تسعى إلى إیجـاد محـ

وتنــاقش الورقــة مســائل جوهریــة فــي عملیتــي البقــاء . والبقــاء والتــدافع وتحقیــق الغایــات

والــدفع اإلنســاني، هــي مســألة الحداثــة واألجیــال فــي الحركــة، ثــم انســحاب الحركــة مــن 

  .طة حول هذه القضایاالساحة وتبنیها لمشروع الدولة، وتحاول أن تقدم تقاریر مبس

  كیف یمكن أن ُنعّرف الحركة اإلسالمیة؟: مدخل

إن شــعور المســلمین المــزمن باالنحطــاط والضــعف وقلــة الحیلــة مــع وجــود تــاریخ حافــل 

وتــراث عظــیم صــنع أمــة قائــدة، وحضــارة ضــخمة فــي ســجل المســلمین، كــان ذلــك هــو 

                                                 
عبـد اهللا سـيد . اإلسـالمي يف السـودان، مـن بيـنهم دناقشنا جزءاً من األفكار الواردة يف هذه الورقة مع عدد من العاملني واملهتمني بالشأن  *

أمحــد حممــد دعــاك، وســناء محــد العــوض، . أمحــد املــدير الســابق ملنظمــة الــدعوة اإلســالمية، وطائفــة مــن شــباب احلركــة اإلســالمية مــن بيــنهم د

  .كما أجرينا حواراً مع بروفيسور حسن مكي اإلسالمي املعروف. وحممد بشري األمحدي
  .ن والتاريخ، مركز البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة إفريقيا العامليةقسم األديا **
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ا علــى اســتعادة هویــة المحــرك األبــرز لهمــة األمــة إزاء عقیــدتها، ولحــرص بعــض أبنائهــ

  .األمة وتحدید خیارها الحضاري

لقـد كانــت صــدمة المســلمین عنــد زوال دولــة الخالفــة فــي تركیــا فــي النصــف األول مــن 

مطلــع العـــام الماضــي، ســـببًا إضــافیًا فـــي اســتدعاء نهضـــة الشــعوب اإلســـالمیة وبعـــث 

ًا أو تجسـیدًا روح اإلسالم من جدیـد، ولـم تكـن خالفـة بـن عثمـان فـي تركیـا مثـاًال حقیقیـ

صحیحًا لمعنى اإلسالم وقیمه، إال أنها كانت رمزًا لوحدة المسلمین والتفاهم حـول قائـد 

واحـــد فـــي البـــاب العـــالي فـــي األســـتانة، وكانـــت دونمـــات األرض العریضـــة فـــي أنحـــاء 

القطـــر اإلســـالمي لیســـت بینهـــا حـــدود مصـــطنعة أو نقـــاط تفتـــیش تفصـــل بـــین الجســـد 

حـر الظلمـات غربـًا، وحتـى أنحـاء أوروبـا الجنوبیـة، وشـمل اإلسالمي الذي امتـد حتـى ب

  . البلقان وغیرها، ووصل إلى السودان في عمقه الجنوبي

ــــت  ــــي كان ــــرغم مــــن المشــــكالت الت ــــى ال ــــة األطــــراف عل ــــة المترامی إن هــــذه اإلمبراطوری

تعتریها، لكنها كانت تعطي فكرة الوطن المتحد، وقد أفاد المسـلمون عبـر تـاریخ الدولـة 

میة مــن هــذه الرؤیــة، فتنقلــت أجنــاس عدیــدة وقومیــات مختلفــة فــي هــذا القطــر، اإلســال

فوفـــد إلـــى مصـــر والشـــام أخـــالط مـــن المغاربـــة واألندلســـیین والمصـــریین، وجـــاءت إلـــى 

مصــر والســودان شــعوب إســالمیة شــتى مــن العــراق والشــام والمغــرب والحجــاز والــیمن، 

عــتهم أشــواقهم الروحیــة إلــى وعاشــت فــي الحجــاز مجموعــات مختلفــة مــن المســلمین، دف

المكوث والمجاورة والبقاء في األرض الطـاهرة، كـل ذلـك حـّرك مـدارس العلـم وازدهـرت 

األفكار وذابت القومیات والعصبیات الجنسیة المقیتة، ولكـن ذلـك جـرى فـي زمـن تعثـر 

األمة وتراجعها نحو األزمة، وكان االستعمار الحدیث عامًال حاسمًا في تمكین ضـیاع 

  . ة وفقدانها لحضارتهااألم

أما البعـث اإلسـالمي فقـد ولـد فـي عهـد التغریـب الـذي صـنعه المسـتعمر األجنبـي، ولـم 

تكن إرادة هـذا البعـث طـرد المحتلـین وٕابعـاد جنـود االسـتعمار عـن األرض فحسـب، بـل 

كانـــت غایاتـــه هـــي إقامـــة نهضـــة روحیـــة شـــاملة تتضـــمن األخـــالق والمعرفـــة والشـــرائع 

ع وأنمــاط الحیــاة والمعــامالت وغیرهــا، فیمــا یمكــن تســمیته بــاالنقالب، والقــوانین والمجتمــ

ولفظــة انقــالب هــذه هــي مــن أنســب الكلمــات اشــتماًال علــى معنــى التطــّور الخطیــر فــي 

المسار الحیاتي القریب والبعید، وبعض االنقالبیین السیاسیین یجد حرجـًا فـي اسـتخدام 



 ١١٤

یس هــذا بصــحیح، ولكــن لغــة الجرائــد هــي هــذه اللفظــة لتوّهمــه أن بهــا معنــى تآمریــًا، ولــ

التـــي أشـــاعت هـــذا البعـــد، وأعطـــت الظـــالل فـــي معنـــى الكلمـــة، وبعضـــهم ربمـــا تـــأثر 

بـــدًال عـــن االنقـــالب وكـــان أول مـــن أدخلـــه فـــي قـــاموس الحداثـــة ) ثـــورة(بـــإطالق كلمـــة 

  .السیاسیة في العالم العربي رواد ثورة یونیو في مصر

ــــــزالت حركـــــة  المســـــلمین وجهـــــدهم، ومقاصـــــد هـــــذا البعـــــث فالبعـــــث اإلســـــالمي هـــــو تن

األساســــیة، عــــودة الوجــــود اإلســــالمي الشــــبیه بســــلف األمــــة، والمــــؤمن برســــالة القــــرآن 

والمســـــجد الـــــذي یعلـــــي مـــــن التـــــراث اإلســـــالمي فـــــي مقابـــــل االزدراء الـــــذي عمـــــد إلیـــــه 

  .االستعمار في محاوالته إلحالل ثقافة التغریب

ـــدین، وهـــو  وصـــاحب مفهـــوم البعـــث اإلســـالمي وٕاحیـــاء قـــیم اإلســـالم، مفهـــوم تجدیـــد ال

إن اهللا یبعـــث لهـــذه األمـــة : (مســـتند إلـــى حـــدیث الرســـول األكـــرم صـــلى اهللا علیـــه وســـلم

وهــو مــن مرویــات أبــي داود، ومعنـــى ) علــى رأس كــل مائــة ســنة مــن یجــدد لهــا دینهــا

التجدیـــد معنـــًى مرّكبـــًا یتضـــمن اإلحیـــاء ونفـــض الغبـــار والعـــودة إلـــى مـــا هجـــره النـــاس، 

كــذلك إعـادة التأســیس والبنــاء ولـیس اإلصــالح والتــرمیم وتقـویم المعــوج فحســب،  ویعنـي

كما إنه یرمز إلى التطویر والتحدیث وهو اإلشكال األهم في مسـیرة الحركـة اإلسـالمیة 

أن للدعوة اإلسالمیة والتحرك بها أسالیب وطرق كثیرة تتضمن الـوعظ واإلرشـاد ونشـر 

  . ر وٕانشاء مؤسسات اجتماعیةالعلم والتربیة على العبادة والذك

مصطلح الحركة اإلسالمیة فـي إطـار الـدعوة اإلسـالمیة یصـف الشـمول فـي اسـتهداف 

إقامة المجتمع المسلم والدولة اإلسالمیة، وینطبق هذا الفهـم بصـورة عامـة علـى بعـض 

االتجاهـــات الكبـــرى نحـــو األخـــوان المســـلمون الجماعـــة اإلســـالمیة بباكســـتان، وحركـــة 

ینــي فــي إیــران، ومــا تبقــى مــن اتجاهــات إســالمیة إمــا هــو متصــل بشــكل أو اإلمــام الخم

آخـــر ألحـــد هـــذه االتجاهـــات، أو أنـــه قاصـــر عملـــه علـــى جزئیـــة مـــن جزیئـــات اإلســـالم 

  .١والعمل اإلسالمي

  :٢الحركة اإلسالمیة والحداثة

                                                 
 .٣٤، ص١٩٨٩راشد الغنوشي، حماور إسالمية، تقدمي حممد اهلامشي احلامدي، بيت املعرفة  ١
ية، بـل للداللة علـى املشـروع النهضـوي للحركـة اإلسـالم Modernizationالحظ أن بعض اإلسالميني يرفض استخدام كلمة حداثة  ٢

، إذ أن املفهـوم األول يف عـرفهم ينطبـق علـى مـا يـأيت يف سـياق احلضـارة الغالبـة، كمـا Renovationيفضل هؤالء استخدام لفظـة جتديـد 

: أ�ا تتعـارض مـع األمنـوذج اإلسـالمي واملرجعيـة اإلسـالمية، ألن كـل حمدثـة ضـاللة، أمـا مفهـوم التجديـد فيعـّرب عـن االسـتمرار والتواصـل انظـر
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ـــة الفرنســـیة علـــى مصـــر فـــي ســـنة  هـــي التـــي مّهـــدت  ١٧٩٨اعتبـــر كثیـــرون أن الحمل

رف علــى معــالم التحــدیث، ألنهــا وصــلتهم بأوروبــا وعمرانهــا، ومناهجهــا للمســلمین التعــ

المتطـــــورة، وفیمـــــا یبـــــدو أن هـــــذا تفســـــیر مســـــتغرب محـــــض، وٕان كـــــان یصـــــّور حالـــــة 

االنحطــاط التــي عاشــها المســلمون، وقــد بلغــت ذروتهــا وتجّلــت فــي غلبــة روح التخّلــف 

علمیـــة برمتهـــا ضـــعفت، وشـــیوع االنكبـــاب علـــى الحیـــاة المتـــأخرة، وُیقـــال أن المعرفـــة ال

وفشـــت األمیـــة والجهـــل بـــین النـــاس، وغابـــت العربیـــة الفصـــیحة، وعلـــى الـــرغم مـــن أن 

األزهــر كــان یعمــل علــى حفــظ مــا تبّقــى مــن ازدهــار العلــوم اإلســالمیة والعربیــة، إال أن 

تلــك الفتــرة كانــت ُتعــد أكثــر الفتــرات إظالمــًا فــي تاریخــه، وشــبهه بعــض المــؤرخین بأنــه 

مــــن التخّلــــف والجمــــود، فقــــد أصــــر الحكــــم العثمــــاني باالحتفــــاظ بــــالنظم ) بركــــة راكــــدة(

السائدة دون تغییـر، والمؤلفـات التـي صـّنفت فـي نهایـة القـرن الثـامن عشـر مـن األزهـر 

اتســمت بالتزّمــت وضــیق األفــق، وكانــت تــدور فــي حلقــة ال نهایــة لهــا مــن المتــون التــي 

  .١المي وساد االنغالقتدور حولها شروح، وتوّقف االجتهاد في الفكر اإلس

وقد وصف الشیخ رشید رضا الجامع األزهر من صحته إلـى مقاصـره إلـى أروقتـه إلـى 

فضـــًال عمـــا ) مجـــامع وبـــؤرة أوســـاخ وبـــؤرة أمـــراض معدیـــة( :مغاطســـه، بأنهـــا أصـــبحت

ـــاوى  ـــه مـــن الفســـاد الخلقـــي، كأكـــل الســـحت مـــن الرشـــوة علـــى األحكـــام والفت لحـــق بأهل

  .٢دة العالمیةوالمحاباة في امتحان الشها

وغدت العامیة حتى بین أهل العلم هي السائدة، وامـتأل الشـعر العربـي المنـتج فـي تلـك 

الفتــرة بالعبــارات الركیكــة واأللفــاظ الســقیمة، أمــا علمــاء الــدین فلقــد انشــغلوا بفكــر دینــي 

حشوه الخرافة والكرامات وتراجم الصالحین واألولیاء، وقد رفضوا الحداثة رفضًا قطعیـًا 

                                                                                                                                            
اخلرطــوم معهــد البحــوث  -حســن عمــر، رؤيــة جامعــة ملشــروع النهضــة احلضــارية الشــاملة ضــمن املشــروع اإلســالمي الســوداين، ط ثانيــة أمــني

  .٢٣ص -١٩٩٥والدراسات االجتماعية 

هــذا ال ينفــي أن وبــالطبع حنــن عنينــا يف مــنت هــذه الدراســة، طبيعــة العالقــة الــيت قامــت بــني املشــروع اإلســالمي وبــني النتــاج احلــداثي، إال أن  

قـومي املدرسة اإلسالمية احلديثة وطبقاً للمفهوم األكادميي مدرسة حتديثية وال جيعلنا كذلك نتفق مـع املـذهب املـذكور يف التحـديث والبنـاء ال

التحـديث فيـه مـع  أن السـودان البلـد الوحيـد يف العـامل اإلسـالمي الـذي تطـابق: (واإلسالم على الرغم من أن هـذا رمبـا يبـدو غريبـاً، فهـو يقـرر

عبــد الوهــاب األفنــدي، الثــورة واإلصــالح السياســـي يف الســودان، حيــدر إبــراهيم علــي، ســـقوط : ، انظــر أيضـــاً )مزيــد مــن األســلمة والتعريــب

  .٢٨، ص٢٠٠٤املشروع احلضاري، اجلزء األول السياسة واالقتصاد، ط أوىل اخلرطوم، مركز الدراسات السودانية 

  .٤٩، ص٢٠٠٤يوليو مهرجان القراءة للجميع  ٢٣كر الثوري يف مصر قبل ثورة عبد العظيم رمضان، الف ١
  .٥٠نفسه، ص ٢
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ى الدرجة التي دعتهم إلى إصدار فتوى بتحریم الطباعـة، واعتبـار المطبعـة رمـزًا مـن إل

  .رموز الشیطان

وأشــــاد بعــــض الــــذین كتبــــوا عــــن تلــــك الفتــــرة مــــن حیــــاة األمــــة بآثــــار الغــــزو األجنبــــي، 

فاألوربیون في نظرهم كـانوا مشـاعل فكـر وبنـاة حضـارة، وكانـت بأیـدیهم مفـاتیح الحیـاة 

أســــرار العلــــم الحــــدیث، وهــــم الــــذین أشــــاعوا مفهــــوم الحریــــة  العصــــریة وفــــي صــــدورهم

السیاسیة والفكر االجتماعي والحكم النیـابي بصـورهما الحدیثـة وقـد كسـروا عزلـة العـالم 

  .١اإلسالمي

وممـــا یحمـــد للحضـــارة الغربیـــة، أنهـــا وّجهـــت المســـلمین إلـــى النظـــر فـــي تـــراثهم األدبـــي 

ت حركــة االستشــراق فــي تحریــك العنایــة والفكــري وقــد كــان مــدفونًا ال یعبــأ بــه، وأســهم

  .باآلداب اإلسالمیة والعربیة المنتجة عبر العصور

ـ  ١٨٣٩(ارتبطـــت الحداثـــة فـــي صـــورتها اإلســـالمیة برمـــوز علـــى شـــاكلة األفغـــاني 

ومالـــــك بـــــن نبـــــي، . ، ومحمــــد عبـــــده رشـــــید رضـــــا، وعبـــــد الحمیــــد بـــــن بـــــادیس)١٨٩٧

لتــي اهــتم الشــیخ حســن البنــا بالكتابــة وبــالنظر إلــى الجوانــب ا. والمــودودي وحســن البنــا

عنهــــا نلحــــظ درجــــات العنایــــة بالمشــــروع التحــــدیثي والــــذي یــــأتي فــــي إطــــار اإلصــــالح 

ــــك التعلــــیم واالجتمــــاع واالقتصــــاد والسیاســــة والحكــــم والعالقــــات  واإلحیــــاء، ویشــــمل ذل

  . الدولیة، ونقد المدنیة الغربیة والمرأة وغیرها

المدرسـة المتـأثرة بـالتنویر الغربـي وربمـا كـان أقـرب والشیخ البنا بصـورة أخـرى ال یمثـل 

إلـى التیـار المعهـدي التقلیـدي ـ وهـذا ال یقلـل مـن أفكـاره ـ أو هـو التیـار العلمـي الـدیني 

الرصـــین والمحـــافظ، ولكنـــه مـــع ذلـــك كـــان إصـــالحیًا مـــن الدرجـــة األولـــى، ولـــم تعتمـــد 

ت، وٕانمـا اتجــه إلــى مدرسـته فــي اإلصــالح علـى التعقیــد أو اللجــوء إلـى كلیــات ومجمــال

  . تقدیم حلول كاملة مبسطة تمثل روح اإلسالم وطبیعته

وعلى الـرغم مـن أن رسـائله ناقشـت قضـایا بعینهـا، فهنـاك رسـالة إلـى الشـباب، ورسـالة 

في االقتصاد وأخرى في الورد الیومي للمسلم من األدعیة والمحفوظات اإلسـالمیة مـن 

لعامــة، تمثــل بــدائل أولیــة لمشــكالت المجتمــع القــرآن والســنة وغیــر ذلــك مــن المفــاهیم ا
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المسلم، وقد ترك هذا أثرًا بلیغًا لدى المتأثرین بفكر حسن البنا، لكن ذلك في الواقـع لـم 

ـــأن  ـــا ب ینـــاقش معضـــلة الحداثـــة فـــي التصـــور اإلســـالمي الحـــدیث، إذ نـــادى حســـن البن

و خلـق وقـوة، اإلسالم نظام شامل یتنـاول مظـاهر الحیـاة جمیعـًا، فهـو دولـة ووطـن، وهـ

وهو ثقافة وقانون، وهو مادة وثروة، وهو جهاد ودعـوة، كمـا هـو عقیـدة صـادقة وعبـادة 

  . ١صحیحة، والقرآن الكریم والسنة المطهرة هما مرجع الدولة اإلسالمیة

وتحّفظ حسن البنا في إطالق أمر االجتهاد، وأمر أصحابه ممن لم یبلغ مرحلـة النظـر 

، ولكن مع ذلك كان البنا وسطیًا في دعوته لفهم الـدین، ٢ینأن یتبع إمامًا من أئمة الد

ــب والبــدع والعمــل بــالهوى، وقــرر محبــة الصــالحین وأولیــاء اهللا، كمــا نهــى  فنبــذ التعصُّ

عن تكفیر مسلم أقرَّ بالشـهادتین، وعمـل بمقتضـاها، وأدى الفـرائض ـ بـرأي أو معصـیة 

ن بالضــــرورة، أو كــــّذب صــــریح ـــــ إال إن أقــــر بكلمــــة الكفــــر أو أنكــــر معلومــــًا مــــن الــــدی

  .٣القرآن، أو عمل عمًال ال یحتمل تأویًال غیر الكفر

ـــرغم مـــن أنهـــا الحظـــت أن االنحـــدار الـــذي  ـــى ال أمـــا الحركـــة اإلســـالمیة الســـودانیة عل

أصـــاب المجتمـــع الســـوداني هـــو انحـــدار عقیـــدة وشـــریعة وحضـــارة، فـــالتراجع العقائـــدي 

فـي الممارسـات العقائدیـة مـن حلـف بغیـر ) كمن الشر (تجّلى في شیوع القیم اإلشراكیة 

واســتعانة بســكان الضــرائح وٕایمــان بالخرافــات، وهــذا الجانــب مــن أدب الثقافــة الصــوفیة 

یســـود حتـــى بـــین المتعلمـــین الـــذین حـــین تعیـــیهم مـــداواة مـــرض أو شـــفاء حالـــة یلجـــأون 

  .٤للطب الروحي والمعالجة بزیارة المقامات واألضرحة

ــــت الحركــــة اإلســــال ــــم تلتف ــــي الســــلوك المجتمعــــي ل ــــى هــــذا الجانــــب ف میة الســــودانیة إل

الحیاتي، وٕان كان قد وجدت تیارات داخلها تمحورت أفكارهـا حـول إیجـاد نسـق معرفـي 

سلفي، كان من رواده في جامعـة الخرطـوم جعفـر شـیخ إدریـس، واعتبـر األمـین الحـاج 

أن كــان  محمــد أحمــد فــي مؤلفــه عــن الحركــة اإلســالمیة أن جعفــر میرغنــي كــذلك منــذ
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طالبــًا فــي مدرســة الخرطــوم الثانویــة القدیمــة فــي الســتینیات مــن القــرن الماضــي، أحــد 

  .١رواد هذا التیار أو االتجاه

حاولـــت أن توجـــه  -ربمـــا حتـــى مـــن خـــارج جامعـــة الخرطـــوم  -بـــرزت أســـماء عدیـــدة 

الحركــة اتجاهــًا ســلفیًا فــي فكرهــا وســلوكها، مــن أوضــح هــذه األســماء، محمــود عبــد اهللا 

، والـذي درس فــي الجامعــة األمریكیـة فــي بیــروت، وكـان متــأثرًا بفكــر )رحمــه اهللا(ات بـر 

األلباني، خاصة دعوته لعزل المرأة عن المجتمع الكبیر، وبفكـر سـید قطـب الـذي دعـا 

فیه إلى اعتبار المجتمع المسلم المعاصر مجتمعًا جاهلیًا، وقد غذى هذا التصـور مـن 

الثــــاء فــــي جامعــــة القــــاهرة فــــرع الخرطــــوم فــــي خــــالل مــــا كــــان یقدمــــه فــــي حــــدیث الث

، إال أن فكـــره كـــان یتســـم بالمغـــاالة )مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة(محاضـــرات عنوانهـــا 

  .والتشدد

فـــي الواقـــع أن الحركـــة مّثلـــت روحـــًا وســـطیة، ولـــم تنـــاقض الحداثـــة فـــي مشـــروعها، بـــل 

وعبـرت عـن  تبّنت قیم الحداثة في أغلب أوقاتها فقد خرجت مـن رحـم جامعـة الخرطـوم

تطلعــات وأشــواق وتصــورات أبنــاء هــذه المؤسســة الــذین أزاحــوا غشــاوة الحیــاة العلمانیــة 

الصـــرفة، وموجـــة التغریـــب العاتیـــة التـــي كانـــت قـــد أصـــابت المجتمـــع، ورفـــدت الحیـــاة 

العامــــة بجیــــل یــــرفض ثقافــــة االنحــــالل والتفســــخ ونبــــذ الــــدین التــــي كانــــت ســــائدة بــــین 

، وربطــــت أجیــــاًال متعاقبــــة بقــــیم الصــــالة والتعبـــــد المتعلمــــین ولــــدى خریجــــي الجامعــــة

والتصالح مع شریعة اهللا، كما أنهـا لـم تـرفض وسـائط التحـدیث وال وسـائله، بـل عمـدت 

إلـــى اســـتخدام هـــذه الطرائـــق والســـبل لتحقیـــق مشـــروعها، واســـتخدمت األوعیـــة والقوالـــب 

افـة االسـتعمار، التي استخدمها االستعمار لتجرید المجتمع مـن قـیم اإلسـالم ولتعزیـز ثق

لتســـتحیل إلـــى أدوات الصـــراع المســـتحدثة لطـــرح برنامجهـــا، ومنـــابر العمـــل المعاصـــرة 

  . للدعوة والبناء وفقًا لتصوراتها

ولمـــا خرجـــت للشـــارع لـــم تـــدخل فـــي نـــزاع مـــع المؤسســـة التقلیدیـــة، وقـــد أســـعفها فكرهـــا 

التقلیـــدیین  التحـــدیثي إلـــى عقـــد ألـــوان مـــن التصـــالحات والمهادنـــات مـــع الشـــیوخ والقـــادة

للمجتمــع، ولــم تســع إلــى قلــب مــوازین الحیــاة فیمــا یشــبه اســتدعاء لنقمــة وكراهیــة أبنــاء 
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األمــــة الســــودانیة، وعّبــــرت عــــن روح الحداثــــة القائمــــة، وعبــــروا عــــن أفكــــارهم بطالقــــة 

وتمكــن، وســافر بعــض هــؤالء إلــى معاهــد الغــرب وتلقــوا تعلــیمهم هنــاك، ولــم ینصــرف 

یجعلـوا منهـا قضـایا كلیـة وینـازعوا النـاس حولهـا كمـا فعلـت هؤالء إلـى قضـایا هامشـیة ل

بعــض التیــارات اإلســالمیة التــي حرمــت الموســیقى والغنــاء وحاربــت الصــوفیة وعــدتهم 

مـن الشـواذ والمــارقین، وكثیـر مـن قــادة هـذا الجیــل كـان أقـرب إلــى شخصـیات متمــدنین 

  .قرون بمدنیات غربیة منهم إلى مجموعات تدعو إلى أفكار بیننا وبینها

قدمت الحركة روحًا تصالحیة من أنماط الحیاة الحضریة إلى درجة عالیة، وهو األمـر 

الـــذي كـــان مفتقـــدًا فـــي المؤسســـتین الســـلفیة والصـــوفیة علـــى التباعـــد بینهمـــا فـــي الفكـــر 

  .والمنهج والتصور، إال أنهما عززا تأخر الطبیعة اإلسالمیة في اتجاه الحداثة

ن الدخول في معترك عقدي مفاهیمي مـع القـوى التقلیدیـة وقد لحظنا انشغال الحركة ع

الكبرى قد أدى إلى انصراف تلقائي عن دراسة أفكار وتطور هذه التیارات، وربما كـان 

هذا من المثالب التي تحسب على الحركة، فقـد ظلـت هـذه المجموعـات ـ وربمـا سـتظل 

السـودانیة بالثقافـة إلى وقـت طویـل ـ تمثـل المشـرب األساسـي الـذي یرفـد مجمـوع األمـة 

  .التي تمیزها، والسلوك والعمل اللذین یحددان مسارات هذه األمة

كمـــا ذكرنـــا فإنـــه نتیجـــة للثقافـــة الوســـطیة وروح التغییـــر المعقولـــة التـــي اشـــتملت الســـواد 

األعظم من أبناء الحركة اإلسالمیة، لم تكن المعركة لدى هؤالء انقالبًا كبیرًا على كـل 

مــــع الســــوداني، ونتیجــــة لظهــــور الحركــــة فــــي أوســــاط المتعلمــــین قــــیم ومؤسســــات المجت

المتـأثرین بثقافـة األنجلوساكسـون ـ إلـى حـد مـا ـ لـم یقـد الحركـة إلـى نـزاع حـول مفـاهیم 

  .وقیم الحداثة، كما لم یخرج الحركة من دائرة التحدیث

ومــن خــالل منظــور المدرســة الفرنســیة الــذي یغطــي ) سوســیولوجیا الــذات(ووفقــًا لمبــدأ 

الثنائیة المألوفـة التـي تقسـم المثقفـین إلـى تقلیـدیین وعصـریین، فإنـه یمكـن اعتبـار الكـل 

األعظـــم مــــن مؤسســــي الحركــــة اإلســــالمیة الســـودانیة ضــــمن النخبــــة العصــــریة الرائــــدة 

ـــود المتـــأخرة والمتقدمـــة فـــي تاریخـــه الحـــدیث الشـــریحة  ـــر العق المجـــددة، وقـــد مثلـــت عب

  .األبرز من األنتلجنسیا السودانیة

  :قراءات حول النظریة والتطبیق في مشروع الحركة اإلسالمیة

  :الوهم والواقع في تجربة الحكم اإلسالمي
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عنــد مطلـــع التســعینیات مـــن القـــرن الماضــي قویـــت نبـــرة الخطــاب اإلســـالمي، وتعـــاظم 

أثرها بشكل متسارع، وغدت الدعوة إلى ثورة روحیة على مسـتوى الفـرد والجماعـة عبـر 

الصــافیة والمصــادر النقیـة فــي القــرآن والســنة والعمـل علــى تحقیــق قیمــة العـودة للینــابیع 

هي األكثـر طرقـًا واسـتخدامًا فـي مشـروع اإلنقـاذ اإلسـالمي، حتـى بـات  ١الجهاد األكبر

مشــروع الســودان لإلنقــاذ الــذي یــأتي توطئــة بــین یــدي (أن : األمــر فــي اعتقــاد منظریــه

  .٢)روع الحضاري الشاملالنهضة الشاملة یصلح ألن یكون أنموذجًا للمش

ــــر هــــؤالء كــــذلك، أن الملمــــح األول لمشــــروع النهضــــة الحضــــاریة الشــــاملة هــــي  واعتب

إســالمیته، فــال یمكــن أن تــنهض الشــعوب إال مــن وحــي فكــرة عظیمــة، ولــن تكــون هــذه 

الفكرة العظیمة سوى رسالة اإلسـالم، ولـیس لـدى هـذه الشـعوب هویـة تـركن إلیهـا سـوى 

اإلســالمیة، ولیســت هنــاك قیمــة أكبــر مــن قیمــة الــدین فــي حیــاة هویــة الحضــارة العربیــة 

اإلنســان فــي الــوطن العربــي اإلســالمي، ولــذلك فــإن إســالمیة المشــروع الحضــاري تــأتي 

  . ٣بداهة دونما اجتهاد، وال یكابر فیها إال مكابر لجوج

كــان أهــم مــا یمیــز هــذا المشــروع اإلســالمي الســوداني، التحریــر عــن هیمنــة اإلمبریالیــة 

الغربیــة، وٕاعــادة البنــاء االجتمــاعي وفــق رؤیــة تجدیدیــة للــدین، وتحقیــق طاقــة للشــعب 

تمكنــه مــن تجــاوز واقــع التخلــف بأقــل قــدر ممــا یتــوفر مــن اإلمكانــات المادیــة والوســائل 

: وأهـم مقاصـد هـذا المشـروع هــو صـیاغة اإلنسـان الحـر، وكانـت أهـم عناصــره. التقنیـة

تیجیة معلومـة، واالعتمـاد علـى الـذات باعتبـار أن الثورة والسـیر علـى هـدى رؤیـة اسـترا

تحریر الوالء هللا واالستقالل بالقرار وتأسیس الحیاة االجتماعیة ال یتم دون ذلك المبـدأ، 

  . ٤واستعادة مبدأ الجهاد الشعبي

یعتقـــــد بعـــــض اإلســـــالمیین الســـــودانیین المعاصـــــرین مـــــن جیـــــل الشـــــباب، أن الحركـــــة 

ألحالمها وأشواقها الخاصة، ولیس استنادًا على واقـع  اإلسالمیة خاطبت المجتمع وفقاً 

فعلي وعملي، یقوم علـى أسـاس ظـروف السـودان ومعطیاتـه المتعـددة، وأن الـذي قدمـه 

إنمــا هــو ضــرب مــن اصــطناع الــوهم وتــوهم الخیــال، وربمــا  -خاصــة  –حســن الترابــي 

                                                 
  .٢٧أمني حسن عمر، رؤية جامعة ملشروع النهضة، مرجع سابق، ص ١
  .٣٧نفسه، ص ٢
  .٢٩نفسه، ص ٣
  .٣١، ٣٠، ٢٩حيدر إبراهيم علي، سقوط املشروع احلضاري، مرجع سابق، ص ٤
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یــادة یزحــف هــذا التصــور حتــى یشــمل، لیســت المشــروعات الروحیــة التــي ســعت إلیهــا ق

الحركة وآمنت بها دهرًا طویًال، بل قد یصـیب ذلـك االعتقـاد مـن أن صـفًا حقیقیـًا یقـف 

  .وراء القیادة التاریخیة بقوة وال ینفك یدافع عنها بوعي أو بال وعي

وربمــا قادنــا هــذا إلــى الحــدیث عــن قضــایا أخــرى فــي ســنن بقــاء الحركــة ومضــییها فــي 

ـــا فـــي هـــذا اإلطـــار أن نفصـــل تحقیـــق مبـــدأ الـــوالء والنصـــرة وتكـــریس االن تمـــاء، ویمكنن

الحـــدیث فـــي أمـــرین ضـــمن مبحـــث واحـــد، وهـــو حقیقـــة وجـــود أجیـــال فـــي الحركـــة، ثـــم 

التحوالت المتعددة التي أصابت الجیل الذي شهد تحول الحركة إلى دولة، فدافع عنهـا 

وهو یحمل السالح في عملیات جنوب السودان العسكریة، وفي الواقع هـو جیـل سـواده 

  .بر من الشباب الذین اعتنقوا مسائل الجهاد واالستشهاد في سبیل الدعوةاألك

  :جیل من شباب الحركة اإلسالمیة ومسألة األجیال

عرفــت الحركــة فــي تاریخهــا قضــیة الجهــاد ضــد االســتبداد واحــدة مــن مســلمات العمــل 

اإلســالمي، والتــأثر بفتــرة المحنــة فــي مصــر علــى عهــد ســید قطــب ورفاقــه شــكلت وعیــًا 

مًال لجیــل بأســره، واحتفــى اإلســالمیون فــي الســودان احتفــاء كبیــرًا بنتــائج وتــاریخ تلــك كــا

ـــــذلك عنـــــدما اســـــتولى  ـــــدعوة فـــــي القطـــــر المصـــــري، ول ـــــة ال ـــــة المهمـــــة فـــــي رحل المرحل

حتـى مـن خـارج  -الشیوعیون على أمر الحكم في البالد، كان قدرًا مقدورًا لإلسالمیین 

علــى دورهــم فــي التشــرید والحــبس وحتــى القتــل، أن یحصــلوا  -تیـار الحركــة اإلســالمیة 

وفـــي النصـــف األول مـــن مطلـــع ســـبعینیات القـــرن الماضـــي، عرفـــت الحركـــة اســـتخدام 

الســـــالح للـــــدفاع عـــــن قضـــــیتها، ولمجاهـــــدة الحكومـــــة التـــــي قامـــــت بعمـــــل الشـــــیوعیین 

ـــدین الشـــیخ، ومهـــدي  ـــل محمـــد صـــالح عمـــر، وعـــز ال وتخطـــیطهم، وبـــرزت أســـماء مث

  .إبراهیم، وغیرهم

ي الفتــرة األولــى مــن الســبعینیات جالــد اإلســالمیون حكومــة نمیــري عبــر اتحــاد جامعــة فـ

الخرطــوم بصـــورة أساســـیة، وفـــي تلـــك الفتـــرة تبلـــورت معظـــم القیـــادات الحقیقیـــة لتیـــارات 

  . العمل الجماهیري التي خرجت من رحم األزمة

لعمل تیـارات وتدرب اإلسالمیون على حمل السالح في لیبیا وٕاثیوبیا، وشارك في هذا ا

م استشــهد مــن صــف الحركــة ١٩٧٦یولیــو  ٢إســالمیة مــن خــارج الحركــة، وفــي حركــة 

اإلســـالمیة عـــدد مـــن الشـــباب مـــنهم عبـــد اهللا میرغنـــي، وعبـــد اهللا خـــوجلي، وخـــتم عبـــد 
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وهكــذا فــإن أدبیــات الحركــة . ١الكــریم، وحســن عــوض اهللا وعبــد الــرحمن أمــیلس وغیــرهم

ــــر قاصــــرة عــــن اســــتبطان معــــاني ا ــــت غی لجهــــاد واالستشــــهاد والتعــــرض لصــــنوف ظل

وفـــي مطلـــع التســـعینیات مـــن القـــرن العشـــرین اهتمـــت اإلنقـــاذ بإذكـــاء هـــذه . االبـــتالءات

الـــروح، وخاطبـــت الشـــعب بصـــورة عامـــة، ولكـــن االســـتجابة بـــین الشـــباب كانـــت أكبـــر 

خاصـــة طـــالب الجامعـــات، وهـــذا األمـــر مهّـــد الطریـــق أمـــام المتعـــاطفین مـــع الحركــــة 

ضـمام إلیهـا، وكـان سـبیًال مـن سـبل كسـب الـوالء واسـتقطاب المناصـرین اإلسالمیة لالن

، )الشــــعب المقاتــــل(لمشـــروع اإلنقــــاذ، وقــــد آمنــــت بعــــض القیــــادات اإلســــالمیة بنظریــــة 

واعتبـــر مفهـــوم اختصـــاص قـــوة عســـكریة مركزیـــة بوظیفـــة حمایـــة الـــوطن والـــدفاع عـــن 

  .٢المواطنین، مفهومًا غربیًا خلفه االستعمار األوروبي

اعتقــد بعــض اإلســالمیین أن مــن الحــق الطبیعــي ألیــة أمــة علــى وجــه األرض أن  كمــا

تســتلهم مــن تراثهــا وتاریخهــا التلیــد مــا یعینهــا علــى التصــدي ألعــدائها وخصــومها، مــن 

أشــكال وصــور للمالحــم والبطــوالت، بغــض الطــرف عــن البعــد الفكــري لمســألة الجهــاد 

خیــر ربمــا ینــاقض جــوهر الجهــاد وعلــى الــرغم مــن أن هــذا الــرأي األ. وعمقهــا العقــدي

ــًا یقــوم علــى جملــة مؤسســات نصــیة مــن القــرآن والســنة  اإلســالمي باعتبــاره أصــًال دینی

تحــدد طبیعــة هــذا التشــریع، إال أنــه یعبــر بالضــرورة عــن ألــوان مــن التصــورات واألداء 

  .كانت موجودة إزاءه في تلك الفترة

  

یة التـي أفرزتهـا ظـروف الحـرب فـي إن جیًال كامًال من الشباب عاش فـي الحالـة النفسـ

الجنـوب وتــأثر بهـا، وتــدافع مــن أجـل ذلــك عشــرات اآلالف، تركـوا معاهــدهم ومدارســهم 

ومؤسســاتهم التــي كانــت بدایــة طــریقهم نحــو الوصــول إلــى ترقیــة أوضــاعهم المعیشــیة 

والعلمیـــة، وانخرطـــوا فـــي العملیـــة الجهادیـــة، وأثبتـــوا جـــدارة وبســـالة متنـــاهیتین، وضـــربوا 

 عالیًا في نكران الـذات، والتفـاني مـن أجـل الحـق، وغطـت سـماء الخرطـوم وجمیـع مثالً 

أبــو دجانــة، علــي عبــد (أرجــاء الســودان أســماء الشــهداء والمقــاتلین مــن جیــل الشــباب 

الفتاح، عثمان عبـد الـرحمن النجـومي، الجیالنـي بركـات، عبـد الحلـیم عبـد اهللا الترابـي، 

                                                 
  .٣٣ص) بدون تاريخ(دار الفكر  -الصراع واملصاحلة، اخلرطوم قصة ووثائق -حممد وقيع اهللا، األخوان وسنوات مايو ١
  .٦٢التجاين عبد القادر حامد، السودان وجتربة االنتقال للحكم اإلسالمي، ضمن املشروع اإلسالمي السوداين، مرجع سابق، ص ٢
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حمــد میرغنــي المزمــل، أنــس وأمــین الــدولب، وغیــرهم عبــد اهللا ویلكــم، هشــام عبــد اهللا، م

كثیـــــر، بعضـــــهم تـــــرك وراءه زوجـــــة أو طفلـــــة وأمهـــــا، أو أب وأم مكلـــــومین محـــــزونین، 

وبعضهم قصد منـاطق العملیـات العسـكریة مـرات عدیـدة، وبعضـهم أصـیب فـي یـده أو 

وجهـه ومــع ذلــك لــم تفتــر همتــه مــن الجهــاد، ولــم تهمــد عاطفتــه المتقــدة فــي الــدفاع عــن 

  . اآلمنین في كل شمال السودان، والدفاع عن المشروع اإلسالمي الكبیر

بقضـــیة ) الهـــوس(وأصـــیب جانـــب مـــن الشـــباب المقـــاتلین فـــي تلـــك المرحلـــة بمـــا یشـــبه 

الجهــاد، حتــى اخــتلط علــى هــؤالء األمــر، فصــار یقاتــل الیســاریین فــي داخــل الخرطــوم، 

ظمـة الحكـم األمنیـة، وٕانمـا حیثمـا ویعذبهم ویعتقلهم، لـیس فـي أمـاكن تابعـة للدولـة أو أن

اتفــق وتیّســر، ودون أن یملــك حقــًا فــي ذلــك، فهــو ال ینتمــي إلــى أیــة مؤسســة أمنیــة أو 

شــرطیة تابعــة للدولــة، وكــان ذلــك موجــودًا عرفــه الــذین كــانوا طالبــًا فــي الجامعــات فــي 

تلـك المرحلـة، واقترنـت الـدعوة بــالعنف بـأكثر األوقـات، وأصـبحت أسـلحة الكالشــنكوف 

تدخل سرًا إلى الجامعات، یدخلها المجاهدون لحمایة مشروعاتهم، وربما لتهدیـد بعـض 

  .المعارضین لهم

وأخذت هذه الحرب أسماء كثیرة ممن لیسوا من طـالب الجامعـات، مـن أمـاكن مختلفـة 

: مــن الصــیادلة واألطبــاء وأســاتذة الجامعــات والمهندســین والعمــال وغیــرهم، فكــان هنــاك

وعبیـــد خـــتم، ) شـــقیق رئـــیس الجمهوریـــة(حســـن أحمـــد البشـــیر  محمـــود شـــریف، عثمـــان

وعملـت مؤسسـة الـدفاع الشـعبي بطاقـة عالیـة . وأحمد محجوب حاج نور، وغیر هـؤالء

لشــحن الشــعب وتعبئتــه وحملــه علــى اللحــاق بركــب المجاهــدین، وظلــت قیــادات العمــل 

ـــأمین، ـــال والت ـــدریب ونقـــاط القت تحـــثهم  اإلســـالمي تـــزور المجاهـــدین فـــي معســـكرات الت

وتحرضهم وتذكرهم بمعاني الجهـاد وفضـل الشـهادة ومنــزلة الربـاط عنـد اهللا عـز وجـل، 

أن النیــة الجمعیــة فیــه صــادقة، ولكــن  -مــن الواضــح  -فكــان مشــروعا كــامًال، وعمــًال 

  : برزت في هذا الشأن تساؤالت

الصــًا لمــاذا دفــع بــاآلالف مــن أفضــل أبنــاء الحركــة اإلســالمیة جهــدًا وكســبًا وعلمــًا وٕاخ

فـــي أتـــون المعـــارك، دون تـــدریب مكتمـــل أو عـــدة حربیـــة تجعلهـــم علـــى أقـــل تقـــدیر فـــي 

  مستوى مقارب لمستوى الجیش السوداني؟
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لمــاذا حرصــت القیــادة اإلســالمیة أن تــزج بقیــادات مــن الدرجــة األولــى بالعشــرات وربمــا 

  المئات، دون حرص على عدة عسكریة كافیة أو ترتیب بنسبة جیدة؟

لمحللــین لتلــك الفتــرة أن أقــل مــا یمكــن أن یطلــق علــى تلــك التجربــة أنهــا اعتبــر بعــض ا

في جنوب السودان، ومهمـا كـان هـذا أو داللتـه إال أنـه فـي نهایـة ) محرقة اإلسالمیین(

األمر یعبر عن شعور أصاب أشخاص عدیدین جعلهم یعتقدون أن أمرًا مـا قـاد هـؤالء 

بأیــة حــال مــن األحــوال لــم یكــن شــأنا الشــباب والعلمــاء والمخلصــین إلــى هلكــتهم، وهــو 

  . حمیداً 

إن جیــل الشــباب الــذي خــاض غمــار الحــرب وشــارك فیهــا ببســالة وصــدق، كــان نفســه 

الجیـــل الـــذي خـــرج مـــن بینـــه فتیـــان صـــغار الســـن فـــي تلـــك الفتـــرة زاولـــوا العمـــل الحـــر، 

واشــتغلوا بالتجــارة، وعملــوا فــي مؤسســات اقتصــادیة تابعــة أو تكّونــت بواســطة الحركــة، 

فعرف هؤالء طعم المال، وتزیدوا فیه، وكبرت ثروات بعضهم الخاصة، ولعل ذلـك مـن 

  .العجب العجاب أن ترى األمرین في ذات الجیل

من الغریب كذلك في الجیـل الشـاب الحاضـر أنـه یمتلـك مـن مقـدرات الـتحكم السیاسـي 

والمجتمعـــــــي الشـــــــيء الكثیـــــــر، فهـــــــو یعـــــــرف مـــــــداخل الحیـــــــاة االجتماعیـــــــة وأصـــــــولها 

بطها، كمــا أنــه یمتلــك القــدرة علــى االتصــال بأوعیــة المجتمــع وقیاداتــه التقلیدیــة ومضــا

والعامـة، وهـذا الجیـل ال یفتقـر إلـى إمكانـات التخطـیط والتنفیـذ واالسـتیالء علـى وسـائط 

التحقیق السیاسي، والنفاذ إلى غایاته، وربما كان هذا الجیـل أضـعف فـي بنائـه الفكـري 

امــتالك أســالیب التمكــین والتجــدد وبســط النفــوذ وخدمــة  أو العلمــي، ولكنــه األقــوى فــي

الغـرض السیاســي، وبعــض قیــادات العمــل اإلسـالمي مــن الشــباب تلقــى معــارف واســعة 

وعلومــــًا متعــــددة فــــي مجــــالي التخطــــیط وٕاعــــداد وتنفیــــذ االســــتراتیجیات بواســــطة خبــــراء 

   .دولیین من الغرب

ة سـبقته، علـى الـرغم مـن الفـرص إن ما توفر لهذا الجیل ال أحسـبه تـوفر ألجیـال عدیـد

إال أن . التــي أتیحــت ألجیــال مــن اإلســالمیین بالدراســة فــي أمریكــا أو أوروبــا وغیرهمــا

التطــور الحــادث الیــوم فــي مجــاالت التــدریب هیــأت لهــؤالء وقــدرت لهــم الحصــول علــى 

خبــرات واســعة مكنــتهم مــن المشــاركة فــي الحــراك السیاســي العــام، وأخــذ نصــیبهم فــي 

  . بالدولةاالرتباط 
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إن هذا الجیل یدرك طبیعة األرض التي یمارسون فیها أدوارهم السیاسیة واالجتماعیـة، 

ویعرفون درجات تأثیر دوائر النفوذ في البالد، ویتفهمون قیمة المـال والسـلطة والجـیش 

ورجال الدین وحتى مشائخ الطرق الصوفیة، ویستطیعون إلـى الحـد البعیـد التعامـل مـع 

الیــة مــن التفــّوق أساســها الحــرص علــى مصــالحهم الخاصــة والعامــة كــل هــذا بدرجــة ع

  .أیضاً 

  :غیاب الحركة اإلسالمیة الحالي وأخطاء الدولة التي یتحملها اإلسالمیون

اعتقد بعض اإلسالمیین ومنذ وقت طویل أن الحركة ألقت بجهد التفكیـر والتنظیـر فـي 

القیــــادة (ة، وأحالتهــــا إلــــى قراراتهــــا الخطیــــرة والمصــــیریة، وربمــــا فــــي أسســــها المرجعیــــ

للحركة والمجموعة التي كانت قریبة منها، واعتبر هـؤالء أن هـذه المجموعـة ) التاریخیة

فـي غالــب األمـر لــم تكـن لتخــالف قیاداتهـا فــي الـرأي أو تنازعــه فـي تصــور أو اعتقــاد، 

ـــر عـــن صـــورة  ـــة األفكـــار واالتجاهـــات فـــي العمـــل والتنفیـــذ إنمـــا تعّب ـــذلك كانـــت جمل ول

ولـذلك خسـرت الحركـة العدیـدین . احد، وفكر رجل واحد ورغبات إنسان بعینهشخص و 

ممن كانوا یعتدون برأیهم، أو یملكـون فكـرًا مسـتقًال أو لـدیهم اسـتقالل فـي شخصـیاتهم، 

وكما یظن هـؤالء فـإن مسـئولیات التفكیـر والتنظیـر كـادت أن تكـون منعدمـة، واعتمـدت 

مـــن بعـــد ذلـــك الحفـــاظ علـــى الســـلطة التـــي الحركـــة فـــي بنائهـــا علـــى الـــدور السیاســـي، و 

  . أصبحت أشبه بمعتقالت كبیرة لعقول وشخوص أفراد التنظیم اإلسالمي

للحركــــة ظلــــت ومنــــذ وجــــود حركــــة ) القیــــادة التاریخیــــة(لــــیس غائبــــًا عــــن الكثیــــرین إن 

األخـــوان المســـلمین تقـــّرب أشخاصـــًا وتبعـــد آخـــرین، وقـــد أغضـــب ذلـــك نفـــرًا مـــن جیـــل 

ــادة، وأغضــبهم  ــًا فــي قضــایا تقلیدیــة، وعلــى الــرغم مــن أن ذلــك القی كــذلك فكــرًا انفتاحی

أصـــبح مـــن الماضـــي إال أنهـــا تعـــاد الیـــوم مـــن صـــاحب األفكـــار نفســـه ومـــن خصـــومه، 

وبعضهم أطّـر إلـى مسـایرة الدولـة أو متابعـة مـا یعتقـده، فبـرزت إلـى السـطح مـن جدیـد 

مــر، زواج المســلمة مــن حــد الــردة، حــد الزانــي المحصــن، حــد الخ: (االتهامــات القدیمــة

، ومــن الواضــح أن العامــل السیاســي لــه أثــره )كتــابي، الصــحابة، حــدیث الذبابــة وغیرهــا

  .في عودة القدیم

ــــت الحركــــة اإلســــالمیة وُأذیبــــت عضــــویتها فــــي المــــؤتمر ١٩٩٢فــــي ســــنة  م تقریبــــًا ُحّل

الوطني ومؤسسات الدولة، ولـم یبـق هنـاك تنظـیم لـه هیاكـل وقنـوات ومؤسسـات شـوریة 



 ١٢٦

تعبیر عن رغبة اإلسالمیین فـي  ٢٠٠٤ر المؤتمر الوطني، واعتبر الكیان الخاص غی

  . عودة الحركة اإلسالمیة

إن غیــاب الحركــة اآلن عــن ســاحات العمــل الــدعوي أدخلــت إلیــه عناصــر جدیــدة مــن 

المتأثرین بالتیارات السلفیة على اختالفهـا، وربمـا أصـبح هـؤالء أكثـر قـدرة علـى التـأثیر 

النســاء، وظــن بعــض الناشــطین فــي العمــل الــدعوي، أن البســاط ُیســحب علــى الشــباب و 

من تحت أرجل رجال الـدعوة فـي الحركـة اإلسـالمیة، بعـد أن غـاب معظمهـم، بعضـهم 

، وآخـرون تقـّدم )فقدت الحركة مبارك قسم اهللا، وأحمد حاج نور وسواهما(غیبه الموت 

ر، وفــي أثنــاء ذلــك بــرزت بهــم العمــر أو أقعــدتهم صــروف الحیــاة عــن مزاولــة هــذا األمــ

والذي كـان حلیفـًا لإلنقـاذ (عبد الحي یوسف : أسماء جدیدة في المساجد ومنابر الدعوة

، وعــالء الــدین الزاكــي ومحمــد األمــین إســماعیل، )عنــد أول مقدمــه مــن الخلــیج العربــي

وهـــم وآخـــرون معظمهـــم ینتمـــون إلـــى التیـــار الســـلفي، ولكـــن لبعضـــهم قبـــوًال واســـعًا بـــین 

م ظهر من شباب الحركة، دعاة أكثر تشددًا في مواقفهم تجـاه بعـض القضـایا ث. الناس

نحــو الحــوار مــع الغــرب أو مــع أهــل األدیــان، وأقــرب التصــاقًا بالتیــار المتعــاطف مــع 

مشروع وتجربة تنظیم قاعدة الجهاد، إال أن هذا یظل محدودًا ونفسیًا إلى الحـد البعیـد، 

  .أو قواعد مؤسسة على تنظیر وهو ال یمثل في حقیقة األمر أفكاراً 

وعلى العكس من ذلك فإن بعض اإلسالمیین ما یزال یرى أن الحركة اإلسـالمیة باقیـة 

علــى إمســاكها بزمــام المبــادرة فــي الشــأن الــدعوي، فهــي موجــودة فــي مســجد الجامعــة، 

في هذا اإلطار یؤّثرون على عامـة . ، ولدیها أكثر من اسم)بالخرطوم(ومسجد الشهید 

أحمـد : (الذین یلجأون إلیهم ویسـتفتونهم فـي بعـض المسـائل الدینیـة، علـى نحـو الناس،

علي اإلمـام، عبـد الـرحیم علـي، دفـع اهللا حسـب الرسـول، عبـد الجلیـل الكـاروري، وعبـد 

كمـا أن هنــاك مجهــودات تقـوم للــدعوة بـین أبنــاء جنــوب ). الـرحمن محمــد علـي وآخــرین

  .ركة اإلسالمیةالسودان یقف من خلفها رجال الدعوة في الح

یوّجـــه عـــدد مـــن اإلســـالمیین والمتـــدینین بصـــفة عامـــة نقـــدًا للمؤسســـات الدینیـــة التابعـــة 

استخدام المنابر التي تعمل تحـت مظلـة الدولـة للهجـوم علـى بعـض : للدولة، ومن ذلك

اآلراء التــي تصــدر دون ترّیــث أو مســاحة لالجتهــاد العلمــي، ومــن ذلــك إصــدار فتــاوى 

الفتــوى : (اش أكــادیمي مســتفیض بصـورة عفویــة أشــبه بـردود الفعــلدینیـة تحتــاج إلــى نقـ



 ١٢٧

البیــــان الصــــادر ضــــد كتــــب الشــــیعة التــــي عرضــــت فــــي  –المناصــــرة لختــــان اإلنــــاث 

السودان ضمن معرض الكتاب مما أدى إلى مصادرتها مـن قبـل الحكومـة علـى الـرغم 

حملــة التــي ومــن ذلــك أیضــًا ال). مــن عالقــات أجهــزة الدولــة الرســمیة الطیبــة مــع إیــران

ـــان  ـــاریخ مقتـــل ســـیدنا عثمـــان بـــن عف ـــدما أورد ت ـــدكتور حســـن مكـــي عن أقیمـــت ضـــد ال

  .وحاول أن یناقش هذه المسألة

بشكل عام فإن االتجاه یمضي بالحكم على الحركة أنها مـا عـادت ذات فاعلیـة وتـأثیر 

بالمســـــتوى المطلـــــوب، وكمـــــا ظهـــــر تیـــــار بحـــــث عـــــن القـــــیم والســـــلوك المتـــــزمتین بـــــین 

ن من أبناء الحركة، تمیزت بعض العناصـر، بـل وعملـت علـى إیجـاد صـیغة اإلسالمیی

إســــالمیة جدیــــدة أكثــــر تصــــالحًا مــــع الغــــرب العلمــــاني، وأقــــرب إلــــى المــــزاج الســــوداني 

العرفــي التقلیــدي، علــى الــرغم مــن أن هــذا الطــرح یفتقــد فــي الوقــت الحــالي إلــى رمــوز 

ربــة اإلســالمیة فــي الســودان ربمــا وقیــادات، إال أن التیــار اإلســالمي المحــبط جــراء التج

  .یمثل صورة من صوره

  :اإلسالمیون وأخطاء الحكم

الترابـي أن . ذكـر د ٢٠٠٤مـارس  ٢٥في حوار ُأجري معه على إحـدى الصـحف فـي 

جمیع الـنظم التـي مـّرت علـى الـبالد عاشـت دورة مـن الفسـاد، وجمیـع السیاسـیین وقعـوا 

أمــا الســید علــي عثمــان محمــد . یــویون ٣٠، واعتــذر عــن انقــالب ١فــي أخطــاء واضــحة

 ١٩٨٩یونیــو  ٣٠طــه فقــد اعتبــر أن روح وجــوهر ومضــمون التحــّول الــذي حــدث فــي 

كـــان عمـــًال وطنیـــًا، اســـتدعته الضـــرورة الوطنیـــة التـــي فرضـــتها المهـــددات التـــي كانـــت 

ـــد أن یـــرى  ـــد أن یعـــیش فـــي أمـــان، ویری ـــى وجـــدان ونـــبض كـــل مـــواطن یری تضـــغط عل

  .٢في ظل ما كان یكتنف األوضاع من تدهور وتخّبطاألمور تسیر إلى األمام 

فــي الواقــع أن حكومــة اإلنقــاذ جــاءت نتیجــة فعلیــة النهیــار مریــع أصــاب حكومــات فتــرة 

الدیمقراطیـة الثالثـة، وقـد شــمل هـذا االنهیـار جـل المؤسســات المهمـة فـي الـبالد، ویــأتي 

الـــتهكم مـــن فـــي بدایـــة ذلـــك الجـــیش الـــذي لـــم یصـــعب علـــى رجـــال الجمعیـــة التأسیســـیة 

ـــًا أو مســـاعدة، وقـــد  ـــدموا لـــه عون ـــوب، وعجـــزوا أن یق تقهقـــره المســـتمر فـــي حـــرب الجن

                                                 
  .٢٠حيدر إبراهيم علي، سقوط املشروع احلضاري، مرجع سابق، ص ١
  .٢١نفسه، ص ٢
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ـــبالد  أصـــاب الضـــعف التـــام والفســـاد معظـــم الـــوزارات القائمـــة علـــى تصـــریف شـــئون ال

  .والعباد

لقــد أحــدثت حكومـــة اإلنقــاذ تحــوًال نوعیـــًا فــي مســائل الـــبالد الكبــرى وقضــایاه القومیـــة، 

الحـــرص علـــى اســـتقالل القـــرار، االهتمـــام بـــالجیش وعدتـــه : وتحســـب لهـــا مـــن المـــآثر

ثـم البتـرول ومشـروعات الدولـة الكبـرى التنمویـة،  -في الفتـرة األولـى لإلنقـاذ  -ومؤنته 

ـــــیم العـــــالي، وكلهـــــا  ـــــورة التعل ـــــد المســـــاجد وث ـــــالعمران وتجدی ـــــة ب ـــــد الطـــــرق والعنای وتعبی

  .مشروعات بالغة األهمیة وعظیمة األثر

العتقــاد قائمــًا فــي رأي الكثیــرین أن اإلســالمیین قــدموا صــورة شــائهة فــي المقابــل یظــل ا

لتطبیــق اإلســالم، ففــي الجانــب االقتصــادي، وعلــى الــرغم مــن أن االقتصــاد الحــر هــو 

هـدف الفكـر االقتصـادي اإلســالمي كمـا یـرى االقتصـادي الكبیــر محمـد هاشـم عــوض، 

م الدولــة، وكــذلك ال یعنــي لكــن هــذا ال یعنــي فــي رأیــه تحریــر اإلنتــاج والتوزیــع مــن تحّكــ

ال یمكــن أن یكــون : (تحریــره مــن تحّكــم األفــراد ومــا یمكــن أن یســمى االحتكــار، ویقــول

تحریــر االقتصــاد فــي نظــام إســالمي هــو وســیلة لتركیــز الثــروة فــي أیــد قلیلــة كمــا هــو 

  . ١)حادث اآلن في السودان

، وتصـاعدت فیـه وبفضل هذه السیاسة أصـبح السـودان مـن أكثـر بلـدان المنطقـة غـالءً 

األسعار، بحیث أصبحت عبئًا ثقیًال على كاهل أصحاب الـدخول المحـدودة مـن الـذین 

وتغّیــرت أنمــاط العــیش وفقــًا لهــذه الظــروف . یعیشــون علــى رواتــبهم أو أن كســبهم قلیــل

القاســیة، فتخّلــى الســواد األعظــم مــن المــواطنین عــن اللحــوم واأللبــان والفواكــه، وأصــبح 

ًا عسیرًا لألسر، ورفعت الدولة یدها عن كل شـيء، فلـیس هنـاك دعـم توفیر الطعام أمر 

على اإلطالق أليٍّ من السـلع، وتحّمـل المـواطن أعبـاء التعلـیم والعـالج، وتثاقلـت علیـه 

  . أعباء أخرى یدفعها في سكنه، وازدادت أسعار الكهرباء والمیاه والوقود وغیر ذلك

ین في الوقـت الحاضـر لـم یسـاویه تقتیـر إن الضغط الكبیر الذي یعیشه غالب السودانی

فــي اإلنفــاق علــى المســتوى الحكــومي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــًا، فــإن وظــائف 

الدولـة السیاسـیة والســیادیة أصـبحت بابـًا مــن أبـواب الـرزق لــبعض األفـراد، ومنــزلة مــن 

س منازل الكسب، فبینما غدا كثیر من ذوي الوظائف المحترمة في السـابق نحـو التـدری

                                                 
  .٤/١٢/١٩٩٢، مقابلة، صحيفة املسلمون الدولية، بتاريخ حممد هاشم عوض ١
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وغیره على حافة الفقر، نمت فئات أخرى، وأصابت من الدنیا حظًا وفیرًا، لـیس بسـبب 

وممــا یعبِّــر . كفــاءة أو مقــدرة علمیــة أو ذهنیــة، وٕانمــا الرتبــاط مباشــر بالســلطة ودوالبهــا

عــن جانــب مــن هــذه المأســاة مــا ذكــره الصــحفي عثمــان میرغنــي أن عــددًا لــیس بالقلیــل 

ــة بــإقرار ذمــة یكتبــه عنــد تــولي الوظیفــة مــن كبــار المســئولین تهــاون فــ ي أن یمــد الدول

   .١العامة

فـي تغییـر أخـالق وسـلوك  -كمـا توضـح دراسـات علـم االجتمـاع  -ومعلوم دور الفقـر 

الشعوب خاصة مع وجود طبقة من األغنیاء، ووجود فئات ترتـزق مـن خـالل ارتباطهـا 

اإلنقـاذ، یوّجـه اللـوم إلــى وفـي الجانـب السیاســي لحكـم اإلسـالمیین فـي ســنوات  .بالدولـة

ـــر فصـــلهم مـــن وظـــائفهم،  ـــبطش بالخصـــوم وٕابعـــادهم عـــن الشـــأن العـــام، عب مســـالك ال

وٕاحـــالل العناصـــر المؤیـــدة للحكومـــة محلهـــم، ظهـــر ذلـــك فـــي الجـــیش والشـــرطة، حیـــث 

اعتبــر أن بهمــا فســادًا وتجــاوزات، وتــم الفصــل دون إخطــار المفصــولین بتهمــة معّینــة، 

  .٢لدفاع عن أنفسهمأو إتاحة الفرصة لهم ل

ـــذي ذكرنـــاه فـــي قمـــع  ـــتهم أســـالیب أخـــرى إلـــى جانـــب ال واســـتخدم اإلســـالمیون فـــي دول

كســــرت الحكومــــة محاولــــة : معارضـــیهم ومــــن ذلــــك مـــا أورده حمــــد حــــاوي فــــي دراســـته

 ١٩٩٠وفــــي نــــوفمبر . ضـــابطاً  ٢٨حیــــث ُأعــــدم  ١٩٩٠لالنقـــالب علیهــــا فــــي مـــارس 

ة حدیــد، مســتخدمة إجــراءات صــارمة، قمعــت الحكومــة تحّركــًا ضــدها مــن عمــال الســك

كانــت نتیجتهــا فصــل وتشــرید كثیــرین مــن هــؤالء، وأخمــد إضــراب القضــاة بقــوة، فقــد تــم 

منهم، ومات بعضهم فـي المعتقـل جـراء التعـذیب، كمـا قامـت أجهـزة الدولـة  ٥٧تسریح 

   .٣باعتقال أعداد كبیرة من السیاسیین والنقابیین والمحامین واألطباء وغیرهم

واضــــح أن هــــذه األجــــواء صــــاحبت وجــــود اإلنقــــاذ فــــي عهــــدها البــــاكر، ولكنهــــا ومــــن ال

لت فــي صــحیفتها بمــا ال یمكــن نســیانه، غیــر أن االتفاقیــات المتعــددة مــع خصــوم  ُســجِّ

ـــذل  ـــابر أوســـع للحـــوار والنقـــاش وب ـــات أكبـــر ومن اإلنقـــاذ الســـابقین والتـــي ســـمحت بحری

لــى إیجــاد صــورة دائمــة لــوطن الــرأي، تســاعد إلــى الحــد البعیــد فــي محــاوالت العمــل ع

                                                 
  .م٢١/١٢/٢٠٠٥عثمان مريغين، صحيفة الصحافة بتاريخ  ١
، نقـالً عـن محـد عمـر حــاوي، طبيعـة الدولـة يف اإلسـالم بـني العلمانيــة ١٩٩٨أغسـطس  ١٨٧الطيـب زيـن العابـدين، قضـايا دوليـة، العــدد  ٢

  .٢٢٥، ص٢٠٠٤م، ط أوىل اخلرطوم، الدار السودانية للكتب ٢٠٠١ -١٩٨٩واحلكم الديين منوذج السودان 
  .٢٣١ص -محد عمر حاوي، املرجع السابق ٣
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والمهـدد القـائم اآلن، والـذي یهـدد الـبالد والحركـة علـى حـد سـواء   .یسمح بجمیع اآلراء

 -طبقًا التفاقیات السـالم  -في وقت ضعف فیه الجیش وتراخت قبضته، ووجدت فیه 

ســالح كثیــف فــي أیــدي حركــات كانــت تقاتــل إلــى وقــت قریــب، بینمــا أیــادي المــواطنین 

الســـالح، بعـــد أن أصـــبحت القـــوة الشـــعبیة التـــي ســـاندت اإلنقـــاذ، قـــوة ســـند عاریـــة مـــن 

  .لمشروع السالم
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  محاضرات

  *اإلسالمي المصرفي التمویل خصائص

  **قحف منذر. د

ــــى والســــالم والصــــالة العــــالمین، رب هللا الحمــــد ــــى محمــــد ســــیدنا عل ــــه وعل  وصــــحبه آل

 عنـد والبـد إلسـالميا التمویـل خصـائص عـن علیـه سـنتعاون الذي – حدثینا.. أجمعین

. التمویـل هـذا طبیعـة عن صغیرة مقدمة من اإلسالمي التمویل خصائص عن الحدیث

 التمویـل. جـداً  مهمـة مسـألة فـي التقلیـدي التمویل عن تختلف اإلسالمي التمویل طبیعة

 ال أنــه طبیعتـه مـن مـال فـي زیـادة ألنـه التحلیـل، منطـق مـع یتنـاقض اسـترباح التقلیـدي

 الربـوي فالتمویـل. الزیـادة طبیعتـه مـن لیسـت معنوي أمر والدین دین، يف وزیادة.. یزید

 التــي الطبیعیــة الفطریــة المعــامالت نســمیه مــا مــع یتعــارض الــذي التمویــل مــن نــوع هــو

 زیـادة فهـو هـذا، یومنـا إلـى األزمـان أقـدم منـذ وعصـورهم قـرونهم فـي الناس بها یتعامل

  .للزیادة ابلق غیر معنوي شيء أنه إال الدین وما دین، في

.. معنویـة أمـوال هنالـك :نوعـان الـدنیا فـي األمـوال طبیعة أو.. التقلیدي التمویل طبیعة

 وحقــوق التــألیف، حقــوق ومنهــا الــدیون، المعنویــة األمــوال فمــن.. مادیــة أمــوال وهنــاك

 التجاریـة التأشـیرة حقـوق ومنهـا نفسـه، فـي یستثمر وال یباع ال التألیف حق ألن النشر،

 ذلــــك ومثــــل بطبیعتهــــا أمــــوال هــــذه ذلــــك، وغیــــر االختــــراع وحقــــوق التجــــاري االســــم أو

  .معنویة أموال ولكنها المنافع،

ـــدیون :أیضـــاً  نوعـــان نفســـها فـــي المعنویـــة واألمـــوال ـــى ال ـــواع مـــن غیرهـــا خـــالف عل  أن

 ألنـه بـدین، تنـتج أن تسـتطیع فـال ذاتیـة، اسـتعمالیة منفعـة لهـا لیست المعنویة، األموال

 ألنــه )تشــربه أو تأكلــه( دینــاً  تســتهلك أن تســتطیع وال اإلنتــاج، ســائلو  مــن وســیلة لــیس

 القـــدرة ذات المعنویـــة األمـــوال مـــن األخـــرى األنــواع عـــن تختلـــف طبیعتـــه معنـــوي، مــال

 أو أشــیاء صــناعة مــن تمكنــك للزیــادة قابــل غیــر فطبیعتــه الــدین أمــا االســتعمال، علــى

 ســواء الحقیقیــة الســلع ذلــك خــالفی اســتعمالیة، ذاتیــة منفعــة لهــا یكــون أن یمكــن مــواد

 ذاتیـة منفعـة لهـا أن طبیعتهـا مـن الحقیقة السلع. استهالكیة سلع أو إنتاجیة سلع كانت

                                                 
 .حماضرة نظمها املعهد العايل للدراسات املصرفية واملالية *

 .باحث وخبري يف جمال الدراسات االقتصادية **
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 تسـتعمله أن یمكنـك الفـارغ والكـوب بـذلك، وتتلـذذ تأكلهـا أن یمكن فالتفاحة(. استعمالیة

 مـــن بمـــالٍ  تســـتزید وكیـــف تســـتربح كیـــف :یعنـــى هـــذا )المـــاء شـــرب فـــي ومـــرات مـــرات

 أن الحقیقــة.. نعــم )أیضــًا؟ ذلــك مثــل والنقــود بعضــكم لــي ســیقول یزیــد، ال أنــه بیعتــهط

 واألصــح األدق تعریفهــا وفــي المــال فــي النقــود النقــود؟ هــي مــا ولكــن ذلــك، مثــل النقــود

 عینیــة ســلع أو منتجــة مــواد تحــول مــن األصــل فــي جــاءت المجتمــع علــى طلبــات أنهــا

  .Transformation عملیة بسبب المجتمع على طلبات إلى

 هــذه تمثــل النقــود وهــذه نقــود، إلــى ســلع مــن تحولنــا واالقتصــادي االجتمــاعي التحویــل 

 هــي وبالتــالي اســتعمالیة، ذاتیــة قیمــة لهــا لیســت بــذاتها فهــي المجتمــع، علــى الطلبــات

 وهــي بتجربــة، تقــوم أن جــداً  والبســیط المفــاجئ مــن النمــو، أو للزیــادة قابلــة غیــر بــذاتها

 مبلــغ افتقــدت اختیــاري، دون معــي حصــلت التجربــة هــذه بســاطتها، علــى مهمــة تجربــة

 هـذه وبعـد كتـاب، فـي وضـعته قـد كنـت سـنوات، سـبع أو سـت بعد وجدته ثم المال من

 ألن !أبـدًا؟ یـزد لـم أنـه تصـدقون هـل المبلـغ، ذلـك فوجـدت الكتـاب هـذا فتحـت السنوات

ــاً  الفقــه كتــب فــي نجــد تنمــو؟ النقــود أن یــزعم الــذي مــن تنمــو، ال النقــود  عبــارات أحیان

  !لهذا؟ معنى ال بالقوة، نامیة النقود إن یقولون دقیقة غیر

 تنمــو النقــود أن :مــثالً  نجــد ذلــك، مقابــل فــي الدقــة فــي غایــة عبــارات أیضــاً  نجــد ولكننــا

 ذاتـي، اسـتعمال لهـا أصـول أو ومنـافع سـلع إلى النقود نقلب أن هو والتقلیب بالتقلیب،

 أن فــنظن النقــود، مــن مبلــغ علــى فنحصــل أعلــى بســعر ســلعال هــذه تبــاع أن یمكــن ثــم

 مــا )Transformation( هــذه التقلیــب عملیــة فــي والحقیقــة بالتقلیــب، نمــت قــد النقــود

 فلــو النقدیــة، مرحلــة فــي تحصــل لــم الزیــادة والزیــادة؟ النمــاء حصــل وأیــن حصــل؟ الــذي

 ســـلعة تریتاشـــ ثـــم المقـــدار، نفـــس هـــي، كمـــا فســـتبقى یـــومین، جیبـــك فـــي النقـــود بقیـــت

 رأس تشـتري كـأن حقیقـي ذاتـي نمـاء إمـا األسـباب من لسبب نماء السلعة لهذه وحصل

 یعطــي أو علیــه واللحــم الشــحم فیكثــر لــذلك، مشــابه شــيء أي أو اإلبــل أو الضــأن مــن

 إن قـــال مـــن جهـــد، دون حتـــى شـــيء أي أو الكـــأل فتعطـــي أرضـــاً  تكـــون أن أو اللـــبن،

 بشـري، جهد دون وحده، ینمو أن یمكن المال زمًا،ال لیس !للنماء؟ الزم البشري الجهد

 تیمیــة ابــن عنهــا تحــدث التــي الخلــق زیــادة بســبب الســوق، فــي الطلــب بســبب ینمــو أو

  .)الطلب زیادة( القدماء العلماء من وغیره
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ـــة فـــي تحصـــل والزیـــادة ـــة ولـــیس الســـلعیة، المرحل  أن األمـــر حقیقـــة إذاً . النقدیـــة المرحل

 فــي الســلعیة المرحلــة فــي نمــا التقلیــب هــذا فــإن التقلیــب فــي نمــت فــإن تنمــو، ال النقــود

 كثیـــرة نجـــدها )أیضـــاً  جمیلـــة( الفقـــه فـــي عبـــارة هنـــاك. نقـــوداً  فیـــه تكـــن لـــم الـــذي الوقـــت

 تنـتج أن أردت إذا أنـت حقیقة، وهذه ،)مستهلكة النقود أن( وهي الفقه كتب في الترداد

 اإلنتــــاج، مرحلــــة ثــــم مــــال،ال رأس بتجمیــــع تبــــدأ آخــــر إنتــــاج أي أو متجــــر أو بمصــــنع

 بهـــا فتشـــتري )باإلعـــدام علیهـــا تحكـــم( النقـــود اســـتهالك هـــي لإلنتـــاج الوحیـــدة والطریقـــة

 النقــود إذاً . بــذاتها منتجــة غیــر فــالنقود المختلفــة، اإلنتــاج وعناصــر ومــواداً  ثابتــة أصــوالً 

  . المجتمع؟ في النماء یحصل فكیف تنمو، ال والدیون تنمو، ال

 شـریعة ولیسـت واقـع شـریعة وشـریعتنا الواقـع، علـى یقـوم تمویل ألنه اإلسالمي التمویل

 وهــم مبادلــة وهــو الــوهم، علــى قــائم الربــا أن هــذا، ذكــروا القــرآن مفســري بعــض أوهــام،

 المعــــــــــامالت عــــــــــن فنبحـــــــــث الحــــــــــال واقـــــــــع إلــــــــــى نــــــــــأتي أن لنـــــــــا البــــــــــد إذاً . بعـــــــــین

)Transactions( ـــــي ـــــل، االســـــترباح خاللهـــــا مـــــن نســـــتطیع الت ـــــواع ذههـــــ بالتموی  األن

 أنواعهـا، بكـل البیـوع معـامالت هي االسترباح فیها یمكن التي المعامالت من المتعددة

 أو استصـناع أو سـلم أو مرابحـة كـان سـواء المختلفـة، بأشـكاله التسـلیم تأجیل مع البیع

 تمویلیــاً  أو تشــغیلیاً  كــان ســواء باإلیجــارات، التمویــل أو بیــوع مــن نــردده ممــا ذلــك غیــر

 مســـتندیة اعتمـــادات فـــي مشـــاركات أو مشـــروعات، فـــي مشـــاركات مـــن ،بالمشـــاركات

  .ذلك غیر إلى شئت، إن مزارعات أو مضاربات سمها

 إســالمي، تمویــل غیــر حقیقتــه فــي إســالمیاً  تمــویالً  نســمیه مــا أن وهــي مالحظــة هنــاك

 نســمیها فــنحن تعامــل، البشــریة فــي وجــد أن منــذ البشــریة عرفتهــا وعقــود معــامالت هــذه

 سـیدنا یـأتي إن قبـل وجـدت ألنهـا بحتـه، إنسـانیة الحـال واقـع في وهي تجاوزًا، إسالمیة

 والواقـع الحقیقـة علـى الحـال، واقـع فـي یقـوم التمویل وهذا والسالم، الصالة علیه محمد

  .ونشتریها الدیون فنبیع للدیون سوقاً  نخلق بأن االفتراض، على ولیس

 یصـلح ال الـدَّین أن مـثالً  منهـا جمیلـة،ال اللفتـات بعـض الفقهیـة الكتابـات فـي نجـد لذلك

 مــال رأس تكــون أن تصــلح النقــود بینمــا منــتج، غیــر ألنــه شــركة، مــال رأس یكــون أن

 متطلـب هـي الـدیون أن والـدیون، النقـود بـین الفـرق ألن التقلیـد، لمسـألة !لمـاذا؟ شركة،

 طــوارئ مــن اإلنســان لــه یتعــرض مــا لكــل معــرض الشــخص وهــذا واحــد، شــخص علــى
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 وبالتــالي بأكملــه، المجتمــع علــى متطلــب ولكنهــا ذلــك، مثــل والنقــود وأحــوال، وحــوادث

 لقــدرتها بــل الذاتیــة، لقیمتهــا ال شــركة مــال رأس تصــلح فــالنقود ســهلة، تقلیبهــا إمكانیــة

  . آخر شيء إلى الدَّین من االنقالب على

 وهـــو مياإلســـال بالتمویـــل نســـمیه مـــا علیهــا یبنـــى والتـــي واألساســـیة األولـــى القاعــدة إذاً 

 ال إننـا. الواقعیـة قاعـدة هـو حقیقتـه وفـي إنسـاني، تمویـل وهو اإلسالم، قبل كان تمویل

 وضـروري كـاف شـرط هـذا هـل للزیـادة، قابـل یزیـد مـال فـي إال الزیادة نجد أن نستطیع

   !نحتاج؟ الذي الوحید الشرط هو وهل واحد، آن في

 أریـد ولكننـي موضـوعنا، مـن لـیس ألنـه وشـروطها، العقـود تفاصیل في الدخول أرید ال

 عقــود وهــي بطبیعتهــا العقــود هــذه أن وهــو قلیــل، بعــد إلیــه ســنعود مهمــاً  أمــراً  أالحــظ أن

 تسـتربح أن تسـتطیع حتـى شـیئاً  تملـك أن مـن لـك البـد فأنت التملك، على تقوم إنسانیة

 طبیعتـه حیـث مـن یكون أن ینبغي به لتستربح تملكه الذي الشيء هذا ثم الشيء، بهذا

 أو لــذة أو منفعــة وینــتج الــزمن مــع یزیــد وأن الــزمن، بتغیــر یتغیــر وأن ینمــو، ألن الً قــاب

 وینبغــي فیــه، ذاتیــة حقیقیــة اســتعمالیة قیمــة لــه تكــون بحیــث ذلــك، یشــبه ممــا شــيء أي

  .المال یزد لم حقیقیة زیادة تحصل لم فإن حقیقیة، زیادة تحصل أن

 وهــي المجتمعــات، لكــل المعروفــة الملكیــة مبــادئ أو قــوانین هــي أخــرى مالحظــة هنــاك

 ملكیــة تعقــد وال تصــح ال أساســیان مبــدءان هنــاك. اإلســالمیة بالشــریعة خاصــة لیســت

 علـى زیـادة مـن ینشـأ مـا حـق یملـك ملـك مـن وأن یتصـرف، ملـك من أن وهما دونهما،

 أنـــت، لـــك الزیـــادة فســـتكون شـــیئاً  ملكـــت إن فأنـــت )Entitlement Rights( ملكـــه

 فـرض على زیادة وهي الزیادة، هذه یدعي أن له أین من لربويا القرض في فالمقرض

 كلهــا، القــوانین باتفــاق هــذا للمقتــِرض مملــوك وهــو الُمقَتــرض، المــال فــي حصــلت أنهــا

 قـد زیـادة علـى حقـه آخـر شـخص یـدعي فكیـف اقتـرض، مـا یملـك الذي هو والُمقترض

 )Entitlement Rights(.. واحــدة هــذه. یمكـــن ال الملــك؟ هــذا فـــي حصــلت تكــون

 ومــن َدیــن، ألنــه یــزد لــم اآلخــر الشــخص یملكــه فمــا العدالــة، بمبــدأ وثیقــاً  ارتباطــاً  تــرتبط

 أنــا آخــر بمعنــى زیــادة، إلیــه ننســب فكیــف للزیــادة، قابــل غیــر أنــه الذاتیــة الــدَّین طبیعــة

 مقابــــل أن ننســــى ال الملكیــــة، مبــــادئ مـــع یتنــــاقض الربــــوي التمویــــل إن أقــــول أن أریـــد

Entitlement Rights فـي تطـرأ التـي والنـواقص المخـاطر أعبـاء تحمل أیضاً  هناك 



 ١٣٥

 مـــن لســـبب مـــا نقصـــان ملكتـــه الـــذي الشـــيء هـــذا علـــى وطـــرأ شـــیئاً  ملكـــت فلـــو الملـــك،

  النقصان؟ هذا یتحمل الذي من األسباب،

 غیـــره نحمـــل أن أبـــداً  یمكـــن وال یملـــك، الـــذي هـــو یتحمـــل الـــذي أن الملكیـــة مبـــادئ مـــن

 أن یمكــن الشــركة فــي أنــه نجــد الفقهیــة الكتــب بعــض فــي حظنــاال ولــو علیــه، یقــع عبئــاً 

 هـذا ألن لمـاذا؟ المـال، رأس علـى إال توزع فال الخسارة أما االتفاق، حسب الربح یوزع

 فــي حصــل نقــص مــن جــزءاً  غیــرك یتحمــل فكیــف تملــك أنــت الملكیــة، مبــادئ مقتضــى

 مـن أن تقتضـى التـي ذاتهـا الملكیـة مبـادئ مـع العدالـة، مبادئ مع یتناقض أمر مالك،

 البــاء وهــذه ،)بــالُغرم الُغــنم( معنــى إلــى یــأتي وهــذا یملــك، مــا عــبء هــو یتحمــل یملــك

ــالُغرم، مــرتبط فــالُغنم ارتبــاط، بــاء وٕانمــا الســببیة بــاء لیســت  للغــنم، ســبباً  الُغــرم ولــیس ب

  . شیئاً  استحق لما ملك دون ُغرم كان لو أنه بدلیل

 الحقیقیــة للكلفــة أجــراً  أو زیــادة یســتحق ال الكافــل ،شــیئاً  علیهــا تســتحق ال مــثالً  الكفالــة

 الشـــرط إذاً  للزیـــادة، قابـــل مـــالٍ  ملـــك دون بحـــت غـــرم وهـــي آخـــر، أمـــر وهـــي للعملیـــة،

 حقیقیـة زیادة تحصل أن هو الكافي والشرط للزیادة، قابل ماالً  یملك أن هي الضروري

  .شيء لك لیس تحصل لم فإذا المال، ذلك في

 نــــدرس أن نحــــاول الخصــــائص، هــــذه فــــي موضــــوعنا هــــي التــــي المقارنــــة إلــــى ننتقــــل

 أن شـــك ال )لـــه األفضـــل التســـمیة تكـــون قـــد( الشـــریعة مـــع المتفـــق التمویـــل خصـــائص

 مـــن لعـــدد والســـالم الصـــالة علیـــه الرســـول بهـــا جـــاء التـــي والتفصـــیالت الغـــراء شـــریعتنا

 امأحكـــ مـــن البشـــري االجتهـــاد خـــالل مـــن التفصـــیالت هـــذه علـــى بنـــي مـــا ثـــم العقـــود،

 فهـذه التمویـل، معـاني أثـرى ذلـك أن شـك ال ،)المسـماة( بـالعقود یسـمى مـا فیه تحددت

 صـلى الرسـول بهـا یـأتي ولـم نحن، نخترعها لم التمویلیة العقود أو األدوات أو الوسائل

 مـــن فیهـــا یقـــع أن یمكـــن مـــا وأخـــرج ونّســـقها هـــّذبها قبلـــه، وجـــدت بـــل وســـلم، علیـــه اهللا

 بنــي ومــا الســنة بــه وجــاءت الشــریعة فعلتــه مــا وهــذا ،)دبالتأكیــ صــحیح هــذا( تناقضــات

 أیضـــًا، إســـالمیة ولكنهـــا مطلقـــة، إنســـانیة إنهـــا بـــالمعنى، إســـالمیة لیســـت فهـــي علیهـــا،

 أو المضــــــاربة أو التعــــــارض احتمــــــال ومنعــــــت ونّســــــقتها هــــــّذبتها الشــــــریعة أن بمعنــــــى

  . منها أيٍّ  في الملكیة مبادئ معارضة



 ١٣٦

 أن نجـــد اإلســـالمي، التمویـــل خصـــائص :المقارنـــة اللخـــ مـــن التمویـــل إلـــى نظرنـــا فلـــو

 التمویـــل أمــا للنمــو، قابــل غیـــر أنــه طبیعتــه مــن شــيء فـــي زیــادة هــو بالفائــدة التمویــل

 واقـع عـن نـتكلم ونحـن كبیـر، فـارق وهـذا مملوكـة، عـین فـي حقیقیة زیادة فهو المشروع

 واقـــع فـــي مـــوراأل ماهیـــة مـــع یتماشـــى واقـــع تمویـــل هـــو المشـــروع التمویـــل إذن الحیـــاة،

 بعــد تــزد لــم الكتــاب ذلــك فــي منــي ضــاعت التــي دوالر األلفــین أن الحیــاة واقــع. الحیــاة

 فـي نعلمـه مـا أن یـزعم أن یسـتطیع مـن ذلـك، بعـد وجـدتها عنـدما سـنوات سـبع أو ست

 Time Value if( للنقـــود الزمنیـــة بالقیمـــة نســـمیه مـــا هنـــاك أن االقتصـــاد علـــم

money( الــ هـذا أیـن)Time Value of moneys( بقیـت التـي دوالر األلفـین فـي 

 القیمــة أیــن تــزد، لــم فهــي. ذلــك تصــدقون إال أنملــة، قیــد تــزد ولــم ســنوات ســبع أو ســت

 Time( لهـم نقـول طالبنـا، علـى نكـذب االقتصـاد علـم في نحن حقیقة للنقود، الزمنیة

Value if money( نعنـي بـل نعنیـه ال ونحـن )Time Value of date( أزعمهـا 

 لهـا لیسـت جیبـي فـي تكـون عنـدما. جیبـي فـي تكون عندما ولیست لك، أعطیها ماعند

 أمــا أخســر، الــذي أنــا تضــخمًا، حصــل لــو التضــخم أعبــاء واحتمــل الــزمن، خــالل قیمــة

  .ذلك بكل فأطالبك دین أعطیكها عندما

 الملـــك أوجـــه مـــن وجهـــان ألنهمـــا والنقصـــان، للزیـــادة تخضـــع الحقیقیـــة كلهـــا الملكیـــات

 %٧ زیــادة وٕانمــا مــثًال، %٧ نقصــان تطلــب أن یحصــل فــال الــدین أمــا )لغــرموا الغــنم(

 كـل أمـا یـنقص، وال یزید الذي الوحید الملك وهو الوحید، األمر ذلك، في الواقعیة فأین

 تــأتي الزیــادة هــذه مقــدار ثــم مفترضــة، فهــي هنــا للزیــادة خاضــعة فهــي األخــرى األمــوال

  .حقیقیة سوق من ولیس مفتعلة، سوق من

ــــدهي الممولــــة، الســــلطة یملــــك الممــــول :الثانیــــة نقطــــةال ــــك إن أنــــه وب  یتحمــــل فهــــو مل

 الممـول أمـا للتملـك، اآلخـر الوجه فهو أیضًا، والغرم الغنم یستحق یملك ألنه ضمانها،

 مخــاطر هنــاك تكــون أن یمكــن إنــه قائــل یقــول وقــد علیــه، ضــمان وال فقــط دینــاً  فیملــك

 عــدم مخــاطر إن ونقــول الســداد، علــى للقــدرة المــدین ائتمــان فــي مخــاطر الــدائن، علــى

 سـعر مخـاطر لیسـت هـي فاسـدًا، تفاحـاً  أبیعـك أن مخـاطر مثـل هي السداد على القدرة

 هـي خسرت، سعره نقص وٕان كسبت، سعره زاد فإن التفاح ملكت إذا أتحمل أنني مثل

 كــنیم والــذي الــدَّین، یكــون أن ینبغــي كــان النــوع هــذا مــن فالــذي النــوع، هــذا مــن لیســت



 ١٣٧

 فهـي الـدَّین فـي السـوق أما أیضًا، نقصان له یكون أن یمكن وأحیاناً  زیادة له تكون أن

  .ناقص َدین على الناس یتعاقد وال فقط زیادة

ـــل :الثالثـــة النقطـــة ـــر الملـــك خـــالل یمـــر أنـــه بحكـــم اإلســـالمي التموی  أخالقیـــة قنـــاة عب

 نطبـق أن اسـتطعنا المـ ذلـك عبـر یمـر لم لو )األخالقیة التصفیة( نسمیه ما له تضمن

 ملكـاً  دوالر األلـف صـارت دوالر، بألف قرضاً  شخصاً  أعطینا فلو األخالقیة، المصفاة

  .یشاء ما دوالر باأللف یفعل أن ویستطیع ذمته، في َدین هو أملكه وما له،

 والمعیــــــار. األخالقـــــي المعیــــــار تطبـــــق وأن إال اإلســــــالمي التمویـــــل فــــــي یمكـــــن ال إذاً 

 مـــال إلـــى یحتـــاج فالعمیـــل. الملـــك مبـــدأ عـــن خرجنـــا إذا یطبَّـــق أن یمكـــن ال األخالقـــي

 طبیعتــــه عـــن وخصائصـــه التمویــــل بحقیقـــة یخرجـــوا أن یریــــدون )أكذوبـــة وهـــذه( نقـــدي

 فـیمكن اإلسـالمي، التمویـل خصـائص تطبیـق مـن تمّكـن ال أخـرى طبیعـة إلى األصلیة

  .آخر شيء ألي تستعل أن

 الربـوي التمویـل أما المالي، للمعیار إضافة األخالقي المعیار یطّبق اإلسالمي التمویل

  .مفترضة فیه الزیادة بالفائدة والتمویل وحده، المالي المعیار إال یطبق فال بالفائدة

 ســعر أن أحیانــاً  نــزعم أننــا وهــو االقتصــاد، علــم فــي ندرســه فیمــا حقیقــي تنــاقض هنــاك

 السیاســة صــحابأ بیــد أداة الوقــت نفــس فــي وهــو المــداینات، ســوق نتیجــة هــو الفائــدة

 یســــیِّر مــــن أو یســــّیس مــــن بهــــا یــــأمر بتغیــــرات إال الفائــــدة أســــعار تتغیــــر فــــال النقدیــــة،

 الزبـــائن ألفضـــل )األولـــي الســـعر( بعـــد وســـلفه یحـــدد فلمـــا العـــالم، فـــي النقدیـــة السیاســـة

 أنهــا األمــر، حقیقــة هــي هــذه التغییــر، هــذا حســب كلهــا الــدنیا فــي الفائــدة أســعار تتغیــر

 الســوق، مــن تــأتي عنــدما وحتــى حقیقــة، لهــا لیســت الزیــادة هــذه ترضــة،مف مفتعلــة أداة

 نبیــع ال اإلقـراض، بســوق نسـمیه فیمــا وتشـتري تبیــع مـاذا مفتعلــة، سـوق نفســها فالسـوق

 مقـاییس بمبایعـات حصـل كمـا تتغیـر، لـن طبیعتها من األموال هذه ألن شیئًا، ونشتري

 عــدد ألســعار كمبیــوتري أو ذهنــي حســاب فقــط هــو شــيء، أي ملكیــة یمثــل ال األســعار

 Daw مـن وحـدة ألـف اشـتریت لـو تملكـه الـذي فمـا ویبـاع، یشـترى واآلن األسهم، من

Tons Index فــي والنمــاء الزیــادة أمــا حقیقــة، ملكیــة أیــة تمثــل وال بشــيء لیســت هــي 

  . واقعي حقیقي نماء فهو اإلسالمي التمویل
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 مــــن كثیــــر یظــــن فیمـــا كــــامالً  الــــدفاع عـــبء أتحمــــل أن النقطــــة هـــذه فــــي لــــي اســـمحوا

 والمعلمـین والبـاحثین اإلسـالمیة المصـارف وفـي اإلسـالمي التمویـل میدان في العاملین

 الربــا مــن مــأخوذة هنــا المرابحــة فــي الزیــادة أن یظنــون مــنهم كثیــر الجامعــات، وأســاتذة

 عـن أدافـع أن أریـد عنـه، سـمعناه مـا وكـل بالربـا، المعـامالت أشـبه وهو بالربا، وشبیهة

 الكلمـة، معنـى بكـل واقعیـة حقیقیـة زیـادة المرابحـة فـي الزیـادة النقطة، هذه في ابحةالمر 

 عبـــر تختلـــف الســـلعة هـــذه قیمـــة أن نجـــد حقیقیـــة اســـتعمالیة منفعـــة لهـــا ســـلعة كـــل إن

 لـم ولكـنهم الـثمن، مـن حصـة للزمن إن( :الزمان قدیم من الفقهاء قاله أمر هذا الزمن،

 المنفعـة ألن الـثمن؟ مـن حصـة للـزمن لمـاذا )بالتفصـیل معنـاه یفهموا لم ألنهم یشرحوا،

 المنفعــة مــن أقــل هــي بــل تختلــف، الیــوم التفاحــة أكــل مــن علیهــا تحصــل التــي الذاتیــة

 الیــــوم التفاحــــة أعطیتــــك لــــو فــــإذاً  غــــدًا، تفاحــــة أكــــل مــــن علیهــــا تحصــــل التــــي الذاتیــــة

 منفعـــةال هـــذه ثمـــن عـــن تعوضـــني أن البـــد الغـــد إلـــى ثمنهـــا تـــدفع أن علیـــك وصـــبرت

  . علیها حصلت التي اإلضافیة

 صـبرت إذا أنـه المترخصـین وبیـع المترخصـین، بیـع هـو السـَلم بیـع إن لنـا قـالوا الفقهاء

 وال المـوارد مـن أقـل بقـدر أتمتـع فأنـا الیـوم مـواردي وأنقصـت الغـد إلـى سـلعتي آخـذ ولم

 إال أدفــع ال لــذلك الغــد، إلــى بهــا انتفــاعي أؤجــل الذاتیــة، المنفعــة ذات الســلعة تلــك أخــذ

 محــور لوحــة أو ســبورة علــى رســمنا لــو أنــه آخــر بمعنــى الحــالي، ثمنهــا مــن أقــل ثمــن

 وموعـــد الـــدفع بموعـــد الـــزمن محـــور علـــى مـــا لســـلعة الســـعر یتـــأثر كیـــف وقلنـــا الـــزمن،

 ثمنهــا ولكــان آنیــة، المبادلــة حصــلت ثمنهــا ودفــع اآلن الســلعة ســلمت لــو لقلنــا التســلیم،

ـــو أمـــا. عشـــرة مـــثالً   زیـــادة ولیســـت عشـــر، إحـــدى الحقیقـــي فثمنهـــا ثمنهـــا دفـــع تأجـــل ل

  .غداً  الثمن وأدفع الیوم هذا في بها حقیقي انتفاع هناك ألن وهمیة،

 منفعــة تنــتج فالســلع الحقیقــي، االســتعمال اآلخــرین مــوارد تســتعمل أن تســتطیع ال أنــت

 ممكنـًا، تراضـاً اع اسـتقدم لـذلك المنـافع، تلـك مثـل حقیقیـة منفعة ینتج ال والدَّین حقیقیة،

  .حقیقیة منفعة عن نتحدث ألننا

 أننـي مـع آجـال، الـثمن كـان إذا الحقیقـي الثمن من أكثر أدفع أن والصواب العدل ومن

 غــداً  والــدفع اآلن االســتالم كــان ولــو العقــد، عنــد دفعــت لــو عشــرة الــثمن أن الیــوم أعلــم

 ال فأنـا الـثمن، فـي یادةز  تقتضى المدة لهذه استعمالیة منفعة هناك أن البداهة من فإنه
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 تـدفع أن العـدل مـن وأنـت بمـواردي، أیضـاً  أتلذذ فأنا بهذا، مواردي أنقص وال أعطیكها

 عبـــر النـــاس تعامـــل وهكـــذا ثمنهـــا، تـــدفع أن إلـــى المـــدة هـــذه المـــوارد بهـــذه التلـــذذ ثمـــن

 اإلسـالمي المجتمـع فـي ولـیس مجتمـع كـل وفـي وغـداً  واآلن وبعده اإلسالم قبل التاریخ

. الحـالي البیع من أكثر ثمنه بیع الثمن، تأجیل مع یتم الذي فالبیع. اإلسالمیة نوكوالب

 مـن أقـل الـثمن لكـان حـاالً  الـثمن وكـان التسـلیم تأجـل لـو أنه نقول أیضاً  المنطق بنفس

.. الیــوم اإلســالمیة البنــوك تفعلــه ومــا حقیقــي نمــاء المرابحــة فــي فالنمــاء. الحــالي الــثمن

 ومـن نتعلمهـا أیـن مـن للسـلع، الذاتیـة للمنـافع الحقیقیـة القیمـة لمنـتع أو نسـتقبل أیـن مـن

 !األشـیاء؟ هـذه المجتمـع یقـیِّم كیـف فیه، نعیش الذي المجتمع من نأخذها نأخذها؟ أین

 الممـول أن البـدهي مـن لكـان الفائـدة علیـه وتغلـب الربا علیه یغلب مجتمع في كنا فإذا

 فیـه ربـا ال مجتمعـاً  تصـورنا إذا أمـا الفائـدة، تلـك علـى قیاسـاً  الزیـادة هذه سیأخذ المسلم

 وأن %٩٥ اإلســــالمیة البنــــوك أن أو حقیقیــــة، الزیــــادة ســــتكون ذلــــك عنــــد - فائــــدة وال

 التــي وهــي للســعر، آخــذة ســتكون التقلیدیــة البنــوك فــإن ذلــك فعنــد %٥ التقلیدیــة البنــوك

 فـــي الـــربح دللمعـــ مقلـــد الفائـــدة معـــدل إن ذلـــك عنـــد ســـنقول اإلســـالمیة، البنـــوك ســـتقلد

  .الفائدة معدل من السعر أخذنا أننا الیوم نظنه كما ولیس المرابحة

 واحـــدة، ســـوق فـــي ألننـــا بـــدیهي أمـــر هـــذا %٨ نطبـــق %٨ الربویـــة البنـــوك تفعـــل مـــاذا

  .نستطیع أننا زعمنا ولو تجزئته یمكن وال واحدة سوق التمویل

 مـن تنـتج خدمـة أو سـلعة اأنهـ أو یـد، إلـى یـد مـن ملكیتهـا تنتقـل بسلطة مرتبط التمویل

 فـي والفطنـة الحكمـة قواعـد من لیس التمویل هذا إن ثم شابهها، وما المشاركات خالل

 كـــل أو تمویلهــا المطلــوب الســلعة ثمــن كــل تمــول أن التمویــل، وفــي المصــرفي العمــل

ـــى المشـــروع، ـــل فـــي حت ـــوي التموی  فـــي شـــامالً  التمویـــل یكـــون ال. هامشـــاً  یتطلبـــون الرب

 یكــون المباشــر الشخصــي التمویــل وحتــى. المباشــر الشخصــي التمویــل يفــ إال العــادة،

  . والمنافع السلع على یقوم تمویل أنه بما التمویل الضمان، مقدار من بكثیر أقل

 الســلع هــذه أثمــان تــداول مقــدار بحجمــه یتجــاوز ال وهــو الشــریعة مــع المتفــق التمویــل

ـــداولها تـــم أو أنتجـــت قـــد كانـــت ســـواء المنتجـــة،  فـــي التمویـــل حجـــم أن ذلـــك معنـــى. ت

 مـن أقصـده مـا كبیـرًا، یكـون لـن المجتمـع فـي الحقیقـي التـداول لمقـدار بالنسبة المجتمع

ـــــى أصـــــل أن هـــــو هـــــذا  وأیضـــــاً  واألزمـــــات والفوضـــــى االضـــــطراب عوامـــــل مـــــن أن إل
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 یقــــول كمــــا الیــــوم الرأســــمالي االقتصــــاد فــــي تكثــــر التــــي والــــدورات الكثیــــرة االخــــتالالت

ـــین مـــوریس( ـــذي الوحیـــد الفرنســـي القتصـــاديا وهـــو )أل  فـــي نوبـــل جـــائزة علـــى حـــاز ال

 فـــي واالخـــتالل االضـــطراب عوامـــل مـــن عامـــل أهـــم إن هـــذه، نظریتـــه علـــى االقتصـــاد

 الســوق مــع مقارنــة المالیــة األمــوال كثــرة هــو - الیــوم نعرفــه كمــا - الرأســمالي النظــام

 مقارنـة الـدوالرات ملیـارات مـن آالف بعـدد تـداول فیهـا یحصـل المالیـة السـوق الحقیقیة،

 دول كـل بـین واحـد ترلیـون إلـى تصـل لـم الحقیقیـة السـلع تداول كما الحقیقیة السلع مع

  . فبقلیل ذلك تجاوزت إن أنها أو تقریبًا، العالم

 مــداوالت یعــادل مــا إلــى یصــل بحیــث الضــخامة مــن لــیس كلــه العــالم فــي اإلنتــاج حجـم

 مقارنـــة المالیــة الســوق اتســاع إن )ألـــین مــوریس( فیقــول المالیــة الســـوق فــي واحــد یــوم

 الرأســــمالي النظــــام فــــي والخلــــل االضــــطراب أســــباب أهــــم مــــن هــــي الحقیقیــــة بالســــوق

 ال بطبیعتــه اإلســالمي التمویــل ألن اإلســالمي، التمویـل فــي یحصــل ال هــذا المعاصـر،

 السـوق بمقـدار وتـداولها والخـدمات السلع إنتاج حجم بمقدار یمّول ألنه ذلك إلى یؤدي

  .)الجّدیة هامش(بـ یسمى بما دائماً  یحتفظ ألنه ذلك، من بأقل بل یقیة،الحق

 ســــوق توجــــد ال إنــــه أقــــول ال. بكاملهــــا التمویلیــــة الحاجــــة مــــن جــــزءاً  یمــــول الزبــــون إن

 المرحلـة، هـذه علـى تقفـز أن تسـتطیع فـال الـدَّین مرحلـة إلـى وصـلت إذا ولكنـك ثانویة،

 مقـــدار إذاً  - للتـــداول قابـــل غیـــر لـــدَّینا - الـــدَّین إلـــى فیـــه تصـــل وقـــت كـــل فـــي ألنـــك

 اإلســالمي التمویــل علــى یقــوم اقتصــاد فــي كبیــراً  یكــون لــن المالیــة الســوق فــي التوســع

 غیــر التمویــل وحجــم التــداول حجــم ألن الربــوي، التمویــل علــى یقــوم اقتصــاد مــع مقارنــة

  .والتداول باإلنتاج أبداً  مرتبط

 الشخصـي، التمویـل یعطـى وال متداولة، تجةمن سلعة یمول أن البد اإلسالمي والتمویل

  .الحقیقیة بالسوق مقارنة المالیة السوق تتضخم ال وبالتالي

 أو زیـــادة كانــت ســـواء بالزیــادة، الجدولــة إعـــادة یقبــل بالفائــدة التمویـــل األخیــرة، النقطــة

ـــة إعـــادة أو ســـندات خصـــم( نقصـــان، ـــون خصـــم( )جدول ـــل أو دی ـــون تأجی  كالهمـــا )دی

 یزیــد ال مــال فــي وزیــادة موهومــة، زیــادة هــي الجدولــة إعــادة فــي زیــادة وأیــة متســاویان،

 یمكـن ال التمویل في الربح مقدم )التمویل في الربح ومعظم( بزیادة جدولته تعید فكیف
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 والمعــــروف اإلحســــان بمعنــــى وتنعــــدم الجدولــــة إعــــادة فیمتنــــع زیــــادة، بــــدون یمــــول أن

  .آخر جانب مع یناقش خاص أمر وهو والصدقات

  خیراً  اهللا كموجزا
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  أعالم

  الدعویة وآثاره حیاته :النَّورسي سعید األستاذ

   *اهللا عبد صدیق العزیز عبد .د

   :نشأته -أ

 ١م١٨٧٣ الموافق هـ١٢٩٠ سنة ربیع أیام من یوم في ولد )میرزا( بن )سعید( هو 

 في )نورس( سمهااو  )بتلیس( لوالیة ةالتابع Hizan )خیزان( قضاء ىقر  ىحدإ في

 وكانت ،ورعاً  اً نمتدی رجالً  والده كان ،)النورسي سعید(بـ عرف ولذلك األناضول شرقي

 أرضعت ما هاإنّ  وتقول ،أیضاً  والورع ىالتقو  من كبیر قدر ىعل )ةنوری( تدعىو  أمه

  .٢ووضوء طهر ىعل وهي إال أطفالها

 لقلی الصحة معتدل كان هأنّ  إال األخالق دمث متواضعاً  شخصاً  النورسي سعید كان 

 أحد من شیئاً  یأخذ أال هو حیاته طول طبقه الذي شعاره وكان ،الطعام ىعل اإلقبال

 نتیجة الذهبیة اللیرات من سابقاً  دخرها ما ىعل كلها حیاته قضى ولقد ،مقابل دون

 نقوده من وبالرغم ،الربانیة والبركة الكامل االقتصاد ىوعل العلمیة أعماله بعض

 صغره منذ القناعة ىعل تعود وقد االقتصاد، خاصیة لكیم كان أنه إال جداً  القلیلة

 یدیهم،أ في عما أعرض الناس ىأغن یكون أن رادأ ومن ،الناس ىأغنمن  فأصبح

 ولم ،األكراد علماء زي في معهود هو كما رأسه على لفافة یلف سعید األستاذ وكان

 طول بیعيالط بزیه فظاً تحم وظل ،والخطباء األئمة ىلد المعهودة العمامة یلبس

 من قلیل مع الشاي شربی كان الفطور ففي ،والشراب الطعام قلیل وكان ،حیاته

  .٣األیام تمضى كانت وهكذا ،البرغل شوربة یحتسي العشاء وفي ،الجبن

                                                 
  .معهد اللغة العربية -أستاذ مساعد جبامعة إفريقيا العاملية  *
م، ١٨٧٣ /هـــ١٢٩٠ثت عنــه أن النورســي ولــد ســنة ريخ مــيالد ســعيد النورســي فيــه خــالف كثــري، فقــد تــردد يف معظــم املصــادر الــيت حتــدتــا ١

ومــن بــني الكتــب الـــيت ورد فيهــا الــرأي األول كتــاب أعــده طالبـــه . م ١٨٧٦ /هـــ١٢٩٣قليلــة أن والدتــه كانـــت ســنة بينمــا ذكــر يف مصــادر 

  ).م١٨٧٣ /هـ١٢٩٠(رجح القول األول وهو سنة ذلك فإننا نفل ،نفسه يوراجعه سعيد النورس
  .١٩ص. ثاره استانبولديع الزمان نظره عامة عن حياته وآب"إحسان قاسم الصاحلي  ٢
  .٢٥ص . م١٩٩٧ركز الكتاب للنشر القاهرة م. ذكريات عن سعيد النورسي –سيد إحسان قاسم  ٣



 ١٤٣

 والمذاهب األفكار عوالم بین تجول فقد ،صباه منذ القمم یعشق اهللا رحمه كان 

 أعالها اإلسالم أن فیكشف ،المعرفة ىإل والمتعطش المنقب الباحث جوالن واألدیان

 تغره ولم ،حیاته في الطفولة عبث یعرف ولم. حدیثاً  وأصدقها فكراً  وأسماها قمة

 همم هروح في نبجستوا مبكراً  كبر فقد ،أقرانه ثلم األحداث ومراتع الصبا مالعب

 هموماً  الصغیر كاهله ىعل وحمل ،الرجال عظماء من الفحول إال یعرفها ال وٕارادات

 یحضر كان ألنه ،الناضجین الرجال من العباقرة إال یحملها ال فكریة ومشاكل. ذهنیة

 ،وشیوخها القریة علماء عادة یرتادها والتي الشیخ والده مجالس الهادئة اللیالي في

 من یدیرونه ما وٕالى أحادیثهم إلى بلهفة یستمع المجلس من قصي طرف في ویجلس

  .١حیاةوال الوجود قضایا في بینهم حوار

 إلى ،استیعابه ىعل قادراً  ،العلم في راغباً  ،الحفظ سریع ،الذكاء حاد ،البنیة قوي نشأ

 في ستغراقاال عدم ىعل نشأ كما .لدني علم علمه بأنّ  معاصریه أحد وصفه أن حد

 ،الطعام في قتصادواال ،المناصب في والزهد ،الحیاة بمباهج نشغالاال وعدم ،ألهواءا

 كان أنه عنه یحكى ومما الشجر، وثمار األعشاب على یعیش االضطرار عند وكان

 النمل لدأب حتراماً ا ذلك نإ ویقول النمل إلى طعامه ببعض یرمي األحیان بعض في

  .بالنظام وتمسكه العمل في

 یحظ ولم ،عمره من التاسع منذ فةو ءالر  والدته نورسيال سعید األستاذ یشاهد لم 

 ولم. الرفیعة المحبة تلك من محروماً  ظلف ،لساتهاج في معها اللطیف وارحال بتبادل

 مع ذهبن حیث -  عمره من عشر الخامسة – منذ الثالثة خوتهإ مشاهدة من یتمكن

 ،اهللا رحمهم – خوةإ ثالثة من – أخویه أیضاً  یشاهد ولم ،البرزخ عالم ىإل والدته

 مجالسة في ةالعطوف والشفقة دةو موال خوةاأل من المنبثق السرور من محروماً  فمات

  .(2)العلماء المتقین األعزاء أولئك

 بالكثیر عنهم وتعالى سبحانه اهللا عوضه فقد النقص، بهذا یشعر كان ما هذا ومع

 .ورنال رسائل وطالبات طلبة من

   :تعلیمه -ب

                                                 
   .٨٠، ص حسان قاسم، ذكريات عن سعيد النورسيسيد إ ١

  .١٢ص  اإلميان يف حمنة الكفر والطغيان،رجل  –أديب إبراهيم الدباغ (2)



 ١٤٤

 في )طاغ( قریة إلى ذهب ولهذا ،العلم لتحصیل سنه صغر من الشوق به استبد 

 /هـ١٣٠٠( حینذاك القریة شیخ )أفندي محمد( ید على العلم لطلب عمره من التاسعة

 عبد المال( أخیه ید على العلم تلقیه یواصل كان أسبوع كل نهایة وفي ،)م١٨٨٢

 فترك الطالب أحد معه تشاجر إذ طویالً  المدرسة هذه في یمكث لم ولكنه ،١)اهللا

 أن بعد إال راسةالد ىإل یعود لن سوف بأنه ألبویه قائالً  ،قریته ىإل عائداً  الدراسة

 فاقتصرت ،ثالثة أو بعامین منه أكبر كان معه تشاجر الذي الطالب ألنّ  ذلك ،یكبر

  .٢األكبر أخیه من یتلقاه كان الذي األسبوعي الدرس ىعل دراسته

 علیها یشرف كان التي "یرمس" قریة من قریبة مدرسة في الدراسة ىإل سعید عاد

 أربعة تفقا إذ ،بسالم أیضاً  هنا یدعوه لم الشقاة الطالب ولكن "محمد نور" الشیخ

 نور الشیخ ىإل ذهب تصرفاتهم من ضجر وعندما ،یشاكسونه وأخذوا ضده طالب

 معي للشجار یأتوا بأال األربعة الطلبة لهؤالء تقول أن الشیخ سیدي یا أرجوا" :له قائالً 

 الطالب لهذا يءالجر  الكالم هذا من الشیخ تعجب "ثنینا ثنینا لیأتوا ولكن ،اً جمیع

 الصغیر سعید لقب لذا ،لك یتعرض أحداً  أدع لن تلمیذي أنت :له وقال الصغیر

 التي المدة أن إال ،طویلة مدة هنا یبق لم الصغیر سعید أن ومع. ٣"الشیخ تلمیذ"بـ

 طالباً  كان فقد ،وٕاعجابه وتقدیره نور الشیخ هأستاذ نتباها لجلب كافیة كانت فیها مكث

 نأ قرر نور الشیخ أن ىحت ،علمهو  شجاعتهو  أخالقه في.. ءيش كل في فریداً 

 ستطاعواا كیف ولیسأل يء،ش كل في المتمیز الغریب الطفل هذا والدي لیرى یذهب

  .أةالنش هذه هئو وینش التربیة هذه مثل ىعل یربوه أن

 ساعات سبع أو ست ىإل تحتاج )نورس( قریة وبین الشیخ مدرسة بین المسافة كانت

 ولكن ،بینهما مسفلت طریق یوجد الو  ،الجبال بین األقدام على لمرهقا المشي من

 بعضاً  معه أخذ لذا ،كبیراً  كان أستاذه في الصغیر سعید أثاره الذي ستطالعاال رغبة

  .األقدام ىعل مشیاً  )نورس( قریة ىإل وتوجهوا القریة رجال من

                                                 
م ص ١٩٩٨سـوزلر للنشـر القـاهرة / لــ "أثر بديع الزمان سعيد النورسي يف إحياء االجتـاه اإلسـالمي املعاصـر يف تركيـا"حممد السيد قنديل "  ١

١٥٠.  
  . ١٠ص  ،م١٩٩٥ – ٤١٦/ شكرة النيل للطباعة اسطنبول  – ةسعيد النورسي رجل القدر يف حياة أم ،ورخان حممد عليأ ٢
  .١١، صاملرجع نفسه ٣



 ١٤٥

 ،الباب طرقوا ،تالبی ىعل فدلوهم "رزایم الصوفي" عن وسألوا القریة ىإل وصلوا

 ثم ،المزرعة من الرجوع وشك ىعل والده أنب وأخبرتهم ،سعید والدة لهم فخرجت

  :الشیخ فسألها الدار أمام شجرة تحت حصیراً  للزائرین فرشت

 الصغیر؟ هذا ربیتم كیف -

 :الوالدة أجابت

 جاء وعندما ،وءوض دون مكاناً  أطأ لم "سعید" بـ حاملة أصبحت عندما  -

 إلي راجعاً  "رزایم الصوفي" ظهر قلیل بعد ،وءوض دون أرضعه لم دنیاال إلي "سعید"

 رأوا عندما دهشوا ئهوأصدقا "محمد نور" الشیخ ولكن وثورین، بقرتین یسوق وهو بیته

 لم بهم ورحب ضیوفه ىإل سعید والد وصل وعندما ،مكممة الحیوانات هذه أفواه أن

 رأوه الذي الغریب المنظر سبب عن ارستفساال ومن الدهشة إبداء من أنفسهم یتمالكوا

 ىإل اإلیاب وفي الذهاب في أضطر وأنا ،يءالش بعض بعیدة مزرعتي إن" :لهم فقال

 حشائش من تأكل ال كي الحیوانات هذه أفواه أكمم لذا الجیران، مزارع عبر المرور

  .١"حرام لقمة بیتي تدخل أن أحذر ألني ونباتاتها، المزارع هذه

 ،أسئلتهم عن لإلجابة كافیاً  سمعوه وما وأصدقاؤه "محمد نور" یخالش رآه ما كان 

 الضیوف قضى أن وبعد ،الصغیر سعید ظله في نشأ الذي العائلي الجو ولمعرفة

  .٢قریتهم إلي الصباح في رجعوا هناك لیلتهم

 فتح حق إعطاء على قائماً  – آنذاك - األناضول شرقي في "الكتاب" نظام كان 

 منشى عاتق على الطالب مصاریف وتكون ،مجاز عالم لكل الدینیة العلمیة المدارس

 الياأله زكاة من ىتعط المصاریف هذه فإن وٕاال ،ذلك ىعل قادراً  كان إن المدرسة

 الزكاة لجمع القرى في ینتشرون الدینیة المدارس طالب كان لذا ،تبرعاتهم ومن

 أو زكاة یأخذ أن لنفسه یرضى یكن لم الصغیر سعیداً  ولكن ،مصاریفهم لتأمین

 ال والصدقات الزكاة لجمع القرى في نیتوزعو  عندما هءأصدقا فإن لذلك ،صدقة

 مساعدة بینهم فیما له جمعوا الذین القرویین وٕاعجاب تقدیر أثار مما ،معهم یذهب

                                                 
  .١١ – ١٠ص  أمة،سعيد النورسي رجل القدر يف حياة  ،أورخان حممد علي ١
 . ١٤ص يد النورسي رجل القدر يف حياة أمة،سع أورخان حممد علي، ٢



 ١٤٦

 عبد الالمُ " ألخیه إعطائها ىإل ضطروافا یأخذها أن رفض أنه إال ،له وقدموها مالیة

  .١"اهللا

 "بتلیس" في "نديفأ أمین" الشیخ المشهور العالم ىإل ذهابال في أبویه سعید ذناستأ 

 تدریسه مهمة أوكل بل ،به یهتم لم سعید سن صغر ىرأ عندما الشیخ ولكن ،له ذنافأ

 ىإل ذهب بل طویالً  یمكث لم لذا ،سعید نفس في كثیراً  احز  مما ،طالبه أحد ىإل

 األولى لالمراح بتالمیذ هتماماال معد أیضاً  شاهد وهنا "ولي حسن میر" مدرسة

 ذهب ثم ،واحداً  شهراً  إال فیها یمكث ولم "وان" لمحافظة التابعة "كواش" ىإل فذهب

 األساسیة الدراسة بدأت وهنا "أرضروم" لمحافظة التابعة "بایزید" قصبة ىإل ابعده

  .٢ووالنح الصرف ىعل تنصب ناآل حتى ىاألول دراسته تكان إذ ،سعید ىإل بالنسبة

 في أشهر ثالثة سعید ضىق "يبالل محمد" الشیخ رعایة وتحت المدرسة هذه في

 هذه مثل في عادة تدرس كانت التي الكتب جمیع فیها قرأ حیث ومكثفة جادة دراسة

 صفحة ئتيام الكتب أصعب متن من الواحد الیوم في یقرأ كان ،الدینیة المدارس

  .والحواشي الهوامش ىإل الرجوع دون ویفهمها

 اللیالي في وخاصة أوقاته معظم يیقض العالم عن منقطعاً  ثناءاأل هذه في وكان

 وءض على ةاءالقر  في یستمر كان حیث خاني أحمد الولي الشیخ ضریح بجانب

  .٣"جاللي محمد" الشیخ من العلمیة إجازته أخذ الثالثة األشهر انتهاء وبعد ،الشموع

 ،اهللا عبد المال بأخیه التقى حین "شیروان" ىإل ومنها "سیبتل" إلى ذلك بعد عاد ثم 

 سار ذلك وبعد ،العلمیة سعید بمقدرة أخوه فیها أعترف كالمیه مجادلة بینهما وجرت

 فتح المال" المعروف العالم مدرسة ىإل ذهب حیث "سنرد" ىإل "شیروان" من سعید

  ."سعرد" في الشهیر "اهللا

 البن الجوامع جمع كتاب في نساعتی أو ساعة یوم كل یقرأ سعید كان سعرد وفي 

 اهللا فتح المأل ذلك دفع وقد كامالً  فحفظه – الشافعیة علماء من وهو – السبكي

                                                 
  . ٢٠ص  ،"ن حياته وآثارهنظرة عامة ع" يبديع الزمان سعيد النورس إحسان قاسم الصاحلي، ١
  .١٢ص ،مصدر سابق د النورسي رجل القدر يف حياة أمة،سعي أورخان حممد علي، ٢
  .٢٢– ٢١ص  ،طبعة خاصة ،مركز رسائل استانبول ،"آثارهنظره عامة عن حياته و "بديع الزمان سعيد النورسي إحسان قاسم الصاحلي،  ٣



 ١٤٧

 في جمیعه الجوامع جمع حفظه في جمع لقد" الكتاب غالف علي العبارة هذه لكتابه

  .١"جمعة

 ثم ،عنده يبق حیث "باشا حسن" والیها من بدعوة "وان" ىإل ذهب م١٨٩٤ سنة وفي 

 الحدیثة العلوم أساتذة ببعض االلتقاء ظروف له اهللا هیأ ولقد "باشا طاهر" منزل ىإل

  .."وغیرها ،وكیمیاء ،جغرافیة" من

 ىعل یقبل جعله مما ،العلوم هذه في صورهقب شعر نقاش في معهم دخل وحینما 

 ىعل قادراً  كان أنه لدرجة منها متمكناً  وأصبح أتقنها ىحت عظیم بشغف تعلمها

  ..فیها المختصین ومناقشة فالتألی

 والفیزیاء والكیمیاء والفلك الریاضیات یتقن أن ستطاعا جداً  قصیرة مدة ففي 

 ذاعت الخارق هئولذكا قابلیاته ولتعدد ،وغیرها اوالجغرافی والتاریخ والفلسفة ولوجیایوالج

  ."الزمان بدیع" لقب علیه وأطلق شهرته

  الدعوة نشر سبیل في مضایقات :ثالثاً 

 إلى تقسیمها یمكن أنه یالحظ هوكفاح ،يورسنال الزمان بدیع لحیاة تتبعمال نإ

 مرحلة كانت ىاألول فالمرحلة "الجدید سعید"و "القدیم بسعید" هو سماهما مرحلتین

 والبیانات الخطب وٕالقاء ومحاورتهم ونصحهم المسئولین بمواجهة وذلك سیاسي كفاح

  .الصحف في المقاالت ونشر

 من وفر "سیبیریا" ىإل وأسر وجرح "بتلیس" بلده عن دفاعاً  الحرب في شتركا وقد 

 دار" بعضویة اوكوف أوربا طریق عن الوطن ىإل وعاد أشهر وأربعة سنتین بعد األسر

 من باهللا أعوذ" :فقال المرحلة هذه ىجدو  لةضآ كتشفا ما سرعان ولكن "الحكمة

  .٢"..والسیاسة الشیطان

 الدین یخدم لعلة سنوات عشر ىعل یزید لما لسیاسةا غمار القدیم سعید خاض لقد 

 ومجالسها السیاسة ترك ولذلك ،الریاح أدراج ذهبت محاولته ولكن طریقها عن والعلم

                                                 
 .٢٥ص ،املرجع نفسه ١
  .١٥ص  ،م١٩٩٨ – ١٤١٨ – ١ط/ القاهرة / السوزلر للنشر . أنوار ال تغيب  ،حممد التهامي النورسي ٢



 ١٤٨

 لیهإ نسب حین الموضوع نفس في عبده محمد اإلمام قاله بما هذا یذكرنا ،الدنیویة

  .١"منه شتقا ما وكل ویسوس ساس وفعل السیاسة اهللا لعن" :قوله

 قواعد زعزعة في المثمر السیاسي العمل عن )الجدید سعید( عدبُ  هذا ىمعن یكن ولم 

 بقي ولذلك ،ىوالهد والقوة الیقین بركائز اإلسالمي الوعي وشحن والتخلف اإللحاد

  .٢حیاته آخر ىحت مطارداً  مضطهداً 

 لشرح الدائب والعمل السلمي الجهاد في هجهود النورسي ركز الثانیة المرحلة وفي 

 والشریعة العقیدة وتعلیم ،المسلمین نفوس في والتوحید اإلیمان وغرس الكریم القرآن

 ترقیة سبیل في والكفاح الصالح العمل ىإل اإلنساني السلوك توجیه في وتوظیفهما

 كمحُ  یقودها كان التي اإلسالمي للدین والتنكیر اإللحاد موجة ومواجهة المسلمین حیاة

 تحریر المتاحة الوسیلة وكانت ،العلمانیة الجمهوریة في "أتاتورك كمال ىمصطف"

 ذلك ىعل والدلیل ،فقط السلمیة الثقافیة بالوسائل الهدف لتحقیق النور رسائل ونسخ

 "كمال ىمصطف" ضد "الثوریة بیران سعید" حركة في المشاركة رفض النورسي أن

 النورسي فقال. الثائرة العشائر أحد رئیس له وأرسل ذلك ىإل هدعا حین م١٩٢٥ سنة

 ؟"ذنبهم وما ،مثلكم مسلمون أتراك فهم لكما ىمصطف جنود تقتلوا ال" :للرسول

 فإنهم القتال ىإل بالتحرك جنودك أمرت إذا إنك" :ائرالعش لرئیس قائالً  وأضاف

  ."؟ىالجدو  وما ،سیرهم أثناء الناس ینهبونو  القرى سیخربون

 أهم فهذا ،أوالً  اإلسالم بتعالیم تزامهموال المسلمین تربیة هو المهم نأ هذا ومفهوم 

 وحوكموا أنصارها ىعل وقبض "بیران سعید" ثورة فشل بعد أنه والغریب .وأجدى

  .٣يونف أیضاً  النورسي ىعل قبض

 في قط یفكر ولم ،عنها والدفاع دعوته نشر أجل من حیاته النورسي سعید وهب لقد

 آخر ىإل الدعوة تبلیغ یواصل ستمراو  ،النفي أو السجون أو المحاكم تهزه ولم ،نفسه

  .٤عمره

                                                 
  .٢٠ص ،املرجع نفسه ١
  .  ٥٢ص  ،سعيد النورسي متكلم العصر احلديث ا�يد، حممد حمسن عبد. د ٢
  .١٦ص  ،م١٩٩٨ط  تغيب، دار سوز للنشر، القاهرة،أنوار ال  :النورسي ،حممد التهامي ٣
  .١٧ص  ،رجع نفسهامل ٤



 ١٤٩

 یطلب )م١٩٠٩ -١٨٧٦ الحمید عبد السطان( ىإل لتماساً ا الزمان بدیع مقدّ  عندما 

 مع جنب ىإل جنباً  لتكون وغیرها والكیمیاء والفیزیاء ،الریاضیة للعلوم مدارس فتح فیه

 ىعل قروالف الجهل یخیم حیث ،األناضول شرقي في الموجودة الدینیة المدارس

 األمن ونظام القصر ستبدادا نتقدا به لقائه ثناءأو  بنفسه السلطان قابل ثم ،سكانه

 شئون منه السلطان یدیر الذي "بیلدز" قصر عتبروا الشعب ىعل عیونه وتسلط

 ومن ،علیه تنقم السلطان حاشیة جعل هذا نتقادها أن ىعل ،الفساد لهذا وكراً  الدولة

 شدیدة بجرأة الرجل تكلم تلك المحاكمة جلسة وفي ،ةعسكری محكمة ىإل أحالوه هنا

 األطباء فقرر ،العقلیة قواه لفحص لألطباء إحالته ىإل المحكمة برئیس حدا مما

 أحد حضر المستشفى وفي ،العقلیة لألمراض "طاشي طوب" مستشفى ىإل إرساله

 جعل مما ،قلبه علیه كملَ  حدیثاً  الزمان بدیع دثهحف ،العقلیة قواه لفحص األطباء

 ذرة بمقدار ولو الزمان بدیع عقل في خلل وجد إذا :فیه یقول تقریراً  یحرر الطبیب

  .١"كلها األرض وجه ىعل واحد عاقل یوجد ال أنه یعني هذا فإن

 إن" :وقال له هش الذي ،باشا شفیق برئاسة العسكري التفتیش لجنة ىإل أحیلف 

 ىإل تعود وعندما ،لیرة انینثم وهدیة رشق ألف مرتب مع السالم یخصك السلطان

 ولن ،مرتب عن أبحث أبداً  أكن لم" :الزمان بدیع فقال ."مرتبك سیتضاعف بلدك

 فقال "البلد لمصلحة ولكن شخصي لغرض آت لم ألني ،لیرة ألف كان ولو أقبله

 األسباب تعددت" :الزمان بدیع فقال "وخیمة ستكون الرفض عاقبة إن" باشا شفیق

 تقاضي من أهون وهذا ،األمة قلب في أرقد سوف ولكن أعدم فلن ،واحد والموت

  .٢وتركوه أیدیهم في سقطفأُ  "للسكوت رشوة

 مدعومة وكانت الحكم ىعل ستولتوا نقالبباال "الترقيو  تحاداال" جمعیة قامت ولما 

 یهاجمها النورسي أخذ واتاوالعد البطش تمارس وأخذت والصهاینة الباسونیین من

 العسكریة للمحاكمة وقدم علیه فقبض "المحمدي تحاداال" یةجمع صحافة خالل من

 ىعل یزید ما أمامها كان المحاكمة قاعة ىإل اقتید ولما ،باشا خورشید الفریق برئاسة

 من بالرغم ،مؤثراً  طویالً  دفاعاً  ودافع یخف لم ولكنه ،المشانق في معلقة جثث عشر

                                                 
 .١٨، ص أنوار ال تغيب :النورسي ،حممد التهامي ١
  .٢٠ -١٩ص ،املرجع السابق ٢



 ١٥٠

 الشریعة بتطبیق تطالب أیضاً  أنت" بسخریة مهدداً  له قاله باشا خورشید أن

  ."النافذة من الجثث ىإل وأشار !نظرا ؟اإلسالمیة

 ألن ومستعد اآلخرة، ىإل للرحیل الشوق بكل أمهی إني" وقال یهتز لم النورسي ولكن 

 تعادي كانت االستبداد عهد في السابقة الحكومة إن ،المشنوقین هؤالء مع أرحل

 شكل هو كان فإذا ،بأكملها األحیاء تعادي يوالترق تحاداال فحكومة اآلن أما ،العقل

.. والظالمین لطاغیینل جهنم ولتعش الموت ولیعش الجنون فلیعش ومنطقها الحكومة

 لكنت روح ألف لي كان لو :أقول وأنا.. للشریعة أیضاً  أنت دعوت لقد تقولون

 السبیل هي الشریعة ألن ذلك... واحدة شرعیة حقیقة سبیل في بها للفداء مستعداً 

  .١"إلحاحاً  وأشدها البشریة الضرورات أهم من هي بل ،للسعادة الوحید

 وهكذا !واحدة جلسة في بالبراءة المحكمة تحكم المرافعة هذه بعد أن والغریب 

  .٢النورسي لیعیش اهللا إرادة شاءت

 ادع ،أتاتورك مصطفى ىإل األمر ستقروا الیونان ىعل األتراك جیش انتصر لما 

 ولكن ،بحفاوة ستقبلاو  م١٩٢٢ سنة فاستجاب ،مرتین أنقرة ىإل رسيالنو  الزمان بدیع

 النواب وأعضاء الحكومة رجاالت معظم أن من الحظه ما أزعجه النورسي

 أمر من یهمهم وال ،األخرى اإلسالمیة الفرائض یؤدون وال یصلون ال "المبعوثون"

 مؤثراً  بلیغاً  خطاباً  م١٩٢٣ ینایر ١٩ في األمة مجلس ىإل فوجه ،يءش المسلمین

 مبعوثون :إنكم المبعوثون أیها" :بقوله بدأه )المجلس بسجالت ظاً و فمح نصه زال ما(

 أن حتى ،یصلون بدأوا النواب أكثر أن الخطاب هذا تأثیر من وكان "عظیم لیوم

 ریب ال" :كمال ىمصطف أزعج هذا ولكن ،المصلین یسع یعد لم المجلس بنایة مسجد

 ،آرائك من لالستفادة هنا ىإل دعوناك فقد مثلك قدیر تاذأس ىإل حاجة في إننا في

 هو هنا جهودكم أول كان لقد... الصالة عن الحدیث هو لنا به قمت عمل أول ولكن

... باشا یا" بإصبعه إلیه مشیراً  الزمان بدیع جابهفأ ،"المجلس أعضاء بین الفرقة بث

                                                 
  .٤٦٢ص  ،م١٩٩٣ ٢ط/ القاهرة / سوزلر للنشر ع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، دار بدي ١
  .١٩ص  ،م١٩٩٨القاهرة  التهامي النورسي أنوار ال تغيب، حممد ٢



 ١٥١

 والخائن ،خائن یصلي ال الذي وأن ،الصالة هي اإلیمان بعد يتنجل حقیقة أعظم إن

  .١".. مردود حكمة

 مع ،كبیر بمرتب عاماً  واعظاً  هناك وتعیینه األناضول ىإل إبعاده وركتاتأ فقرر 

  . غراءاإل رفض النورسي ولكن ،اإلسالمیة الحكمة بدار عضواً  بقائه

 ومحاورته وبروزه العلمي لیفهتأُ  فترة في أي عمره من الثالثین النورس بلغ عندما 

 فطلب المصریة الدیار مفتى *المطیعي بخیت محمد الشیخ استانبول زار ،علماءلل

 فرصة فانتهز ،ذلك بخیت محمد الشیخ قبل وقد ،النورسي مناظرة هناك العلماء منه

 العالم أوضاع معاً  بحثا الصالة انتهاء وبعد "صوفیا أیا" جامع قرب مقهى في وجودة

 الدولة في اآلن الموجودة الحریة في رأیك ما :بخیت محمد الشیخ فسأله ،اإلسالمي

   :قائالً  النورسي فأجابه ؟أوربا حضارة في تقول وماذا ،العثمانیة

 حبلى فهي ورباأ أما ،ما یوماً  هوستلد أوربا بجنین اآلن بلىحُ  العثمانیة الدولة إن" -

 تماماً  أوافقك وأنا" :له وقال بخیت الشیخ به فأعجب "ما یوماً  هوستلد اإلسالم بجنین

  ."المناظرة نتهتوا .رأیك ىعل

 المجاهدین مع شتركوا ،الدعوة نشر سبیل في مریراً  كفاحاً  الزمان بدیع كافح لقد 

 عن للدفاع عسكریة جبهات تشكیل في شتركا كما ،والخارجیة الداخلیة الغزوات ضد

 الفدائیین من عسكریة قوة بتشكیل قام م١٩١٢ هـ١٣٢٩ سنة وفي ،اإلسالمي الوطن

 المسلمین من المتطوعین الفدائیین هؤالء وجعل العدو مخططات وقف هدفها

 ٢"الخاصة التشكیالت" في عضواً  راختی كما ،قیادته تحت األناضول من نیوالقادم

 هذه في األعضاء الدین علماء من لجنة شكلت وقد ،ىاألول العالمیة الحرب قبیل

 العالمیة الحرب في الجهاد فتوى إلصدار أفندي خیري اإلسالم شیخ برئاسة الهیئة

  .٣اللجنة هذه عضاءأ بین من النورسي سعید الزمان بدیع وكان ،األولى

                                                 
  .٢٠املرجع نفسه، ص ١
ولد يف بلده املطيعة التابعة حملافظة أسـيوط وتعلـم  ،ن حسن املطيعي احلنفي مفيت الديار املصرية ومن كبار فقهائهاهو الشيخ حممد خبيت ب *

مث عني مفتياً للديار املصرية سنة  ،تصل بالسيد مجال الدين األفغايناهـ و ١٢٩٧القضاء الشرعي سنة  واشتغل بالتدريس وانتقل إىل يف األزهر

 . هـ ١٣٥٤سنة  له كتب قيمة وتويفو  ،هـ١٣٣٩ ىلهـ إ١٣٣٣

  .  ٣٠٥ص  ،م١٩٧٢بريوت  رمضان البوطي، من الفكر والقلب، سعيد ٢
  .٥٠ص  ،م١٩٩٥، ٢ط الفكر األديب والديين، دار سوزلر،: ، بديع الزمان سعيد النورسيمسري رجب ٣



 ١٥٢

 في ووزعت اللغات بجمیع ونشرت اللجنة هذه أصدرتها التي ىالفتو  هذه طبعت وقد 

 ىإل سراً  ذهب حیث ىالفتو  هذه توزیع في الزمان بدیع واشترك اإلسالمیة األماكن كل

 ىإل وتوجهوا "طبرق" شمال في معه ومن هو ونزل ،ألمانیة غواصة في أفریقیا شمال

 بالشیخ هناك والتقوا جغبوب ىإل ووصلوا ،م١٩١٥ سنة وبنغازي الغرب طرابلس

  .١الناس بین الفتوى هذه ینشرون الغربیة الصحراء وجابوا ،السنوسي

 من كثیرال جمع وهناك "وان" إلى الفتوى هذه توزیع في شارك أن بعد سعید عاد

 ىعل التدریب وبدأوا ،للجهاد فرقاً  المدنیین المتطوعین ومن منهم نوكوّ  تالمیذال

 فإن وتأهبوا ستعدواا" :بقوله ویحرضهم التدریب یشاركهم الزمان بدیع وكان ،القتال

  .٢"یحدث أن أوشك األبواب ىعل شدیداً  زلزاالً 

 هذه وأثناء "سیناء" وفي "قلعة جناق"و "القوقاز" جبهة في حامیة معارك دارت 

 من أوتوا ما بكل "القوقاز" جبهة في وطالبه هو یقاتل النورسي سعید كان المعارك

 "اإلیجاز مظان في اإلعجاز إشارات" كتابه الزمان بدیع فلّ أ القتال خنادق وفي ،قوة

  .٣"حبیب المال" تلمیذه ىعل أماله وقد

 المدینة عن یدافعون وطالبه سعید كان "بتلیس" مدینة الروسي الجیش دخل وعندما 

 الروسیة القوة أن إال ،وأزقتها المدینة شوارع في شدید قتال ىجر  ثحی ،نادرة ببسالة

 جرح المعركة هذه وخالل ،البلدة عن المدافعة الصغیرة القوة من تفوقاً  أكثر كانت

 طالبه أحد مع الجسور أحد تحت ماء بركة في وسقط بلیغاً  جرحاً  النورسي سعید

 المستمر النزیف بأن تلمیذه ىرأ وعندما ،النزیف ستمرارا نتیجة علیه مغشیاً  وظل

 فأسروه ،باألمر الروس الجنود وأخبر ذهب أستاذه ىعل سیقضیان الشدید والبرد

  .٤روسیا شرقي في "قوصتورمة" في األسر معسكرات أحد ىإل وأرسلوه

 للتفتیش األسرى معسكر للجیش العام القائد زار الروس أسر في النورسي كان عندما

 الخ "نیقوالفیج" القائد سأله فلما :النورسي إال حتراماً ا له قاموا باألسرىه مرور  وأثناء

 احترام أستطیع وال اإلیمان قلبي في أحمل مسلم إنني" :قال وقوفه عدم عن القیصر

                                                 
  . ٣٩، ص ترمجها إحسان قاسم" اإلنسان واإلميان"بديع الزمان سعيد النورسي  ١
  .٤٠ص ،رجع نفسهامل ٢
  .٥٢ص ،الفكر األديب والديين ،مسري رجب ٣
  .٤٠نظرة عامة عن حياته وآثاره، ص  :إحسان قاسم الصاحلي، بديع الزمان ٤



 ١٥٣

 الجیش إهانة بتهمة عسكریة محكمة أمام فحوكم ،"إیماناً  قلبه في یحمل ال من

 مهلة یبتسم وهو منهم طلب التنفیذ وعند .بإعدامه الحكم وصدر ،والقیصر وسيالر 

  :بقوله العام القائد خاطبه اللحظة هذه وفي .١الصالة ألداء دقائق

 أفهم اآلن ولكنني ،شأني من والتحقیر إهانتي تقصد هذا بفعلك إنك أعتقد كنت -

 المحكمة قرار ألغیت فقد لذا. دتكیعق به تأمرك ما تؤدي كنت هذا بتصرفك إنك

  .٢لك مضایقات من منا بدر عّما عتذاريا قبول وأرجو ،وورعك لتقواك قدركوأ

 العشائر رؤساء على القبض الحكومة وألقت بیران سعید الشیخ ثورة فشلت عندما 

 عدم من فالبرغم ،المراقبة تحت ووضعهم أخرى مدن ىإل ونقلهم وزعمائها الكردیة

 وظل استانبول ىإل وأرسل. ٣العتقاله قوة أرسلت الحكومة أن إال الزمان بدیع شتراكا

 وظل ،"بوردور" مدینة ىإل بنقله األمر صدر ثم ،الحراسة تحت یوماً  عشرین فیها

 ثم ،"النور ىإل المدخل" رسالة وألف للعبادة فیها تفرغ ،شهور سبعة لمدة فیها منفیاً 

 ىإل نقل أسبارطة ومن ،أشهر عدة فیها مكث حیث "أسبارطة" ىإل ذلك بعد نقل

  .النور رسائل من األكبر القسم فیها ألف سنوات يثمان بارال في وأقام "بارال"

 ،عتقلوهوا النورسي سعید بیت الجنود من قوة داهمت الصیف أیام أحد صباح وفي 

 في القیود وضعت حیث ،النور طلبة من وعشرین مائة منازل الشرطة داهمت كما

 سكيأ" مدینة سجن في جمیعاً  وألقوا ،النورسي سعید ومرشدهم مأستاذه ید وفي أیدیهم

  :التهم هذه إلیهم ووجهت "شهیر

 .سریة جماعة تألیف -

 .الكمالیة الثورة هدم على العمل -

 .صوفیة طریقة تشكیل -

 .التدین روح إثارة -

 علیه حكمت المحكمة أن إال ،طالبه إدانة أو يءبش إدانته عن التحقیق یسفر ولم

  .٤المرأة حجاب عن رسالته بسبب شهراً  عشر أحد لمدة بالسجن

                                                 
  .٢٠ -١٩ص  ،م١٩٩٨ ،١ط أنوار ال تغيب، دار سوزلر للنشر، القاهرة،: النورسي ،حممد التهامي ١
  .٤٢ – ٤٠ص  ن حياته وآثاره،نظرة عامة ع: يع الزمانبد إحسان قاسم الصاحلي، ٢
 .٤٣ص ،املرجع نفسه ٣
  .٦٢ص  ند الداعية اإلسالمي بديع الزمان،الفكر األديب والديين ع مسري رجب حممد، ٤



 ١٥٤

 في خاللها استمر سنوات سبع فیها يوبق "قسطموني" مدینة ىإل ذلك بعد نفي ثم 

 الشعاع"و "الرابع الشعاع"و "الكبرى اآلیة"و "السابع الشعاع" فكتب ،النور رسائل كتابة

 الشعاع" مع مناجاةال رسالة هو الذي "الثالث الشعاع"و "السادس الشعاع"و "الخامس

  .١"والتاسع الثامن

 مدینة ىإل مدینة ومن ،قریة ىإل قریة من وانتشرت الناس بین رسائله وتداولت 

 إلى عددها وصل أن إلى بالید الرسائل هذه ینسخون الطلبة بعض وأخذ ،أخرى

  .(3)تركیا أرجاء جمیع في وانتشرت ،نسخة ستمائة

 الحركة هذه مؤسسي من یتخلص أن لیسالبو  أراد الحركة هذه نشاط زاد ولما 

 لم ولكنه ،شدیدة ىبحم وأصیب ،م١٩٤٣ سنة طعامه في السم له فدسوا ،النوریة

 بعض إال یجدوا فلم منزله الشرطة داهمت م١٩٤٣ سنة أغسطس ٣١ وفي .یمت

  .الخ... واآلخرة اإلیمان مسائل في تبحث التي الرسائل

 إلي البري الطریق بواسطة ترحیلهم وتم ،طالبه من وستین مائة مع علیه قبضوا ثم 

 من الزمان بدیع وأرسل ،الحكم نظام قلب ومحاولة ،سریة جمعیة تألیف بتهمة "أنقرة"

 تمهیداً  سجنها في أودع حیث "دینزلي" مدینة إلى ومنها "أسبارطة" ىإل أنقرة

 من للجنةا هذه وانتهت ،إلیه المنسوبة التهم في معه للتحقیق جنةل وتألفت ،لمحاكمته

 لها عالقة ال دینیة بحوثاً  إال لیست المؤلفة الرسائل هذه أن إلى لرسائله دراستها

  .٢م١٦/٦/١٩٤٤ یوم في بالبراءة حكمها إصدار إلى المحكمة وانتهت ،بالسیاسة

 وتم أسبارطة في النور طالب من طالباً  وخمسین أربعة منازل الشرطة داهمت كما 

  .ةالسابق التهم لنفس اعتقالهم

 عشرین لمدة بالسجن الحكم صدر وأخیراً  ،طویلة فترة المملكة جلسات واستمرت 

  .اآلخر البعض ةوتبرئ طالبه من عدد على مختلفة مدداً  وبالحكم ،الزمان لبدیع شهراً 

                                                 
  .٨٢ -٨١م، ص١٩٩٩ –الدار البيضاء  ديع الزمان نظرة عامة عن حياته وآثاره،بإحسان قاسم،  ١

  .٦٣ص ،الفكر األديب والديين مسري رجب حممد، 
هـ،  ١٤١٩ ،٩٤٩ص ،م١٩٩٢طبعة خاصة باملغرب  ،ثارهآنظره عامة عن حياته و  :بديع الزمان سعيد النورسي ،حسان قاسم الصاحليإ ٢

  .الدار البيضاءبمطبعة النجاح 



 ١٥٥

 یدیه على اهللا بفضل یتوب یدخلها التي السجون كل وفي بل السجن هذا وفي 

 وهو "عشر الخامس الشعاع" السجن هذا يف فألف ،كتاباته ویواصل كثیرون مذنبون

  ."الزهراء الحجة" رسالة

 السنة تلك وفي ،شهرین لمدة أفیون مدینة في علیه تحفظوا السجن من خروجه وبعد 

 رسائل راجت ،مؤلفاته وضد ضده الموجه التهم من براءته لثبوت ونظراً  م١٩٤٩

 القرى في وانتشرت المطابع في بطبعها براءته قرار بعد سمح إذ ،كبیراً  رواجاً  النور

  . ١وانتشارها النور رسائل نشر في محاكماته أسهمت وهكذا ،والمدن

  اإلسالمي المجتمع في النورسي مؤلفات أثر :رابعاً 

 اإلسالمي المجتمع في مؤثرة بلورة مجموعها في الزمان بدیع األستاذ مؤلفات تعتبر 

 منبعاً  أیضا وهي ،الخ ...وعلمیاً ، وسیاسیاً  ،واجتماعیاً  ،عقائدیاً  المجاالت كل في

 األمة تعیشه الذي التحدي مع تتناسب وحضارة وحكمة یماناً وإ  علماً  یفیض فیاضاً 

 منهج عن لبعدهم المسلمین في ىتفش الذي الجهل بسبب تخلفها في حالیاً  اإلسالمیة

  . القویم الدین

 اآللي بعض لنستخرج المؤلفات هذه في نخوض أن وتوفیقه اهللا بعون وسنحاول

 ىلنر  "النور برسائل" منها ةالمسما والسیما المؤلفات هذه بها زخرت التي واألصداف

 المجتمع إحیاء في بآثاره نكتفي وسوف ،اإلسالمي المجتمع في مؤلفاته أثر مدى

  . اجتماعیاً  اإلسالمي

 زحف من النورسي بالشیخ أحاطت التي االجتماعیة الظروف یدرس من إن 

 یدرك ،الواهیة بأفكارها الشباب عقول على وسیطرتها ،تركیا ىعل یةالغرب للحضارة

 داء لعالج سخره اهللا أن ویدرك ،التقي العالم اإلمام ذلك به قام الذي الدور عمق

 فیقضي ،بأسرها اإلسالمیة األمة في ريشستی ذلك بعد واستفحل ،عصره في ظهر

 مسخاً  فصارت ،األوربیة رةالحضا قبلتها جعلت التي ،اإلسالمیة الشعوب هویة على

 وحیاة مشرف وتاریخ سامیة عقیدة ذات كأمة االجتماعیة معالمها أفقدها مشوهاً 

  .مشرقة

                                                 
  .٦٥ص  هـ، ١٤١٦ –م ١٩٩٥ط  مسري رجب، الفكر األديب والديين، دار سوزلر للنشر، القاهرة، ١



 ١٥٦

 أو ،فقط التركي المجتمع عالج على یقتصر ال النورسي ماماإل جهاد فإن ولهذا

 ،الصادقة كلماته إلى االحتیاج أشد في جمیعاً  نحن بل ،فقط زامنه الذي العصر

  .١ظلماتها تبدد اً وأنوار  سباتها من اإلسالمیة األمة توقظ اً اسأجر  لتكون

 عصر كل في ألن ،بها ونعتبر ،بصدق نعیها أن كلماته إلى نستمع ونحن وعلینا

 التي الضعیفة الدول على جبروتها ببریق سلطانها تفرض أن تحاول معینة دول تسود

 نجلتراإ سادت - اهللا رحمه – الشیخ عصر ففي .شبكاها في وتقع إلغرائها تستجیب

 أمریكا سادت الحالي عصرنا وفي ،یطالیاوإ  وألمانیا السوفیتي واالتحاد وفرنسا

 أصلها ،حقیقیة جذور لنا لتكون التامة الیقظة منا یستلزم وهذا ،العالمیة والصهیونیة

 ،التقلبات أعاصیر ونواجه ،الحیاة في خطواتنا وقع ونعرف ،السماء في وفرعها ثابت

 األفكار أمام اإلسالمیة مجتمعاتنا وانهزام أنفسنا انهزام من تحمینا ،راسخة بعقیدة

  .٢الزائفة المدنیة وٕاغراءات الغربیة

 القوانین على الكتابة ،والمختصین اإلسالمي القانون لرجال النورسي اإلمام ترك لقد

 لعقلوا والقلب الروح صقل في اإلسالم دور كعادته وتناول ،والعقوبات االجتماعیة

  .بأسرها اإلسالمیة األمة حیاة في االجتماعي سالمال لتحقیق ،والضمیر

 حتى ،ثابتة أسس خمسة تطبیق من البد هذا كزماننا عجیب زمن في" :یقول فهو 

 وهذه. واالنقسام الفوضى من ألبنائها االجتماعیة الحیاة وٕانقاذ ،البالد إنقاذ یمكن

  :هي المبادئ

  .المتبادل االحترام .١

 .والرحمة الشفقة .٢

 .الحرام عن االبتعاد .٣

 .األمن على الحفاظ .٤

  " ٣الطاعة في والدخول ،والغوغائیة الفوضى نبذ .٥

                                                 
  .  ١٩٢ص  ،ائل النور يف يقظة األمةدور كليات رس ،خدجية البرتاوي ١
  .١٩٣ص  ،املرجع نفسه ٢
  .٤٠٧ – ٤٠٦ص  ،م١٩٩٣القاهرة / من الشعاعات/ ، الشعاع الرابع عشر بديع الزمان سعيد النورسي ٣



 ١٥٧

 الحیاة إلى نظرتها في "النور رسائل" الزمان بدیع مؤلفات أن على والدلیل

 ،جاداً  احتراماً  وتحترمها ،الخمسة األسس هذه وتحكم تثبت ظلت قد ،االجتماعیة

 استطاعت قد النور رسائل أن هو.. البالد ألمن األساسي الحجر على بذلك محافظة

 للبالد نافعین أعضاء ،رجل ألف مائة من أكثر تجعل أن ،عاماً  عشرین مدى في

  .١الناس من أحد بهم یتضرر أو یتأذى أن دون والعباد

 لتحقیق سلوكیاتهم في المسلمون بها یلتزم أن یجب التي القواعد الشیخ یحدد كما 

  :منها نذكر كثیرة وهي جتماعياال السالم

 من ،فحسب لمسلكه محبته بمقتضى المرء عمل وهو ،البناء اإلیجابي العمل .١

 ،شأنهم من النحقیر أو اآلخرین عداء عمله في یتدخل أو ،تفكیره ىإل یرد أن دون

  .أصالً  بهم نشغلن ال أي

 ،الحق مع باالتفاق وذلك ،معنوي شخص بإیجاد والعدل الحق على الحفاظ .٢

 قوي معنوي شخص بدهاء یغیرون أخذوا الذین ،والباطل الضاللة أهل تجاه لوقوفل

 اإلدراك ثم – واتفاق تساند من به یتمتعون بما – الحق أهل على جماعة صورة في

 المعنوي الشخص ذلك تجاه أمرها على مغلوبة قویة كانت مهما فردیة مقاومة أیة بأن

 .للضاللة

 ما وترك ،وحظوظها النفس غرور ترك :باطلال صولة من الحق إنقاذ وألجل .٣

 النفسانیة واألحاسیس والمنافسة الحس دواعي وترك ،والكرامة العزة من حظاً  یتصور

 .٢التافهة

 ،مصغرة نوریة مدرسة بیوتكم جعلواا" :المتزوجین النور طالب الشیخ ویخاطب

 على السنة هذه تطبیق ثمار هم الذین األوالد یتربى كي والعرفان العلم يتلق وموضع

 تتقرر وعندها ،الدنیا هذه في بررة وأبناء ،مةایالق یوم شفعاء لكم فیكونون ،اإلیمان

 كما – وحدها األوربیة التربیة ىعل األوالد تربى لو وبخالفه ..فیكم الشریفة السنة هذه

 من الدنیا في لكم نافعین غیر یكونون أولئك فإن – خلت سنة ثالثین خالل حدث

 فتندمون ،إیماننا تنقذوا ملَ  ملِ " :لكم یقولون إذ ،القیامة یوم علیكم ینومدع ،جهة

                                                 
  .٢٠٤ص  ،م١٩٩٢ ،١ط ،القاهرة ،ر للنشردار سوزل ،دور كليات رسائل النور يف يقظة األمة اإلسالمية، خدجية البرتاوي ١
  .٢٢٩ – ٢٢٨ص  ،م١٩٩٣القاهرة  ،اللمعة العشرون عات،اللم ،بديع الزمان سعيد النورسي ٢



 ١٥٨

 السنة لحكمة مخالفة إال هذا وما ،الندم فیه ینفع ال یوم في قولهم من وتحزنون

 علیه یصعب ،قویاً  إیمانیاً  درساً  هصغر  في یتلق لم الذي الطفل ألن ،الشریفة النبویة

 ،علیه عسیراً  ذلك یكون بل ،واإلسالم یماناإل أركان روحه في یقرر أن ذلك بعد

 نإ والسیما ،منه أكثر اإلسالم من یستغرب بل ،إلسالمل المسلم غیر تقبل شأن شأنه

 الحالة هذه وفي ،وحدها الدنیویة بالعلوم ذهنه وغذي ى،وتقو  دین على والدیه یر لم

 اآلخرة وفي ،تهمامو  ویترقب ،علیهما بالءً  ویكون ،یبرهما أن بدل والدیه الطفل یعیق

  .١"لهما شفیعاً  یكون ال

 َفَتْفَشُلواْ  َتَناَزُعواْ  َوالَ " الكریم كتابه في تعالى اهللا قال – األخوان حقوق رعایة في ویقول

 تحاداالى إل مناسبة بحاجة المسلمین إن. ٤٦اآلیة  ،سورة األنفال" ِریُحُكمْ  َوَتْذَهبَ 

 ومائة ألف بمقدار ،معنویة قوة یئیه الذي "اإلخالص" بسر الفوز وٕالى التام والتساند

  .٢أفراد أربعة عن ناتجة )١١١١( عشر وأحد

 المتآخین من شخصاً  عشر ستة أن أثبتت جداً  كثیرة تاریخیة ووقائع شواهد وهناك

 أربعة ىعل وقیمتهم المعنویة قوتهم تزید ،التام اإلخالص بسر المضحین المتحدین

 ،سورة الحشر )َأنُفِسِهمْ  َعَلى َوُیْؤِثُرونَ ( الكریمة باآلیة متثلواا ولذلك شخص آالف

. والتكریم والمناصب المراتب في أنفسكم على إخوانكم تفضلوا أن علیكم أي .٩اآلیة 

 أن وعلیكم ،إلیها وترتاح النفس لها تهش التي المادیة المنافع في ىحت والتوجیه

 عن وأبعدوا ،والریاء األمل ولوط.. الدنیا حب من تنفر التي "الموت رابطة" تتذكروا

 األخوة ویشتت ،تدریجیاً  اإلخالص یفسد الذي المادیة المنافع من الناشئ الحسد

 یفني أن أي. تماماً  ومنهجنا مسلكنا یناسب األخوان في الفناء دستور فإن ،اإلسالمیة

 خوانهإ مزایا مع فكراً  ویعش النفسانیة حیاته أخ كل ینسى بحیث ،اآلخر في كلّ 

 التي العالقات وأن ،اهللا في "األخوة" هو ومنهجنا مسلكنا أساس نإ حیث ،ضائلهموف

 "ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما" وعال جال الحق قول من ابعن وهذا ،الحقیقیة األخوة هي تربطنا

 تعالى اهللا نهى المؤمنین بین األخوة رابطة شدة ومن .١٠سورة الحجرات، اآلیة 

                                                 
  .٢٤٥، ص م١٩٩٥القاهرة  ،ملحق أمري داغ ،املالحق ،بديع الزمان سعيد النورسي ١
  .٢٥١ – ٢٤١ص  ،ة احلادية والعشرونعمالل ،اللمعات ،بديع الزمان سعيد النورسي ٢



 ١٥٩

 َمْیتاً  َأِخیهِ  َلْحمَ  َیْأُكلَ  َأن َأَحُدُكمْ  َأُیِحبُّ " :تعالى قال بسوء خاهأ یذكر أن المسلم

   ١٣١سورة الحجرات، اآلیة " َفَكِرْهُتُموهُ 

 ماذا" :قائالً  المسلمین تعالى اهللا یخاطب اآلیة هذه شرح في النورسي سجله ومما 

 مدینتكم بال وما. الجماعة حیویة من حیویتها تستمد التي االجتماعیة لحیاتكم جرى

 أصاب وماذا صفوكم؟ ویعكر حیاتكم ممیس ما ترضى أصبحت حتى وحضارتكم

 أصبحتم ىحت فطرتكم أفسدت الحمیم؟ صدیقكم تفترسون – أصبحتم ىحت إنسانیتكم

 هو الذي الوقت في میتاً  أخیكم لحوم أكل وسوء ،وأفسدها األشیاء أبغض تجترحون

  .٢وتوقیر احترام بكل جدیر

 ،جتماعیاً ا اإلسالمي المجتمع في آثاره من سجلناه بما المجال هذا يف يونكتف 

 للمجتمع والوجدانیة الروحیة التربیة قبیل من هي التي مؤلفاته من مستدلین

 الحضاري للتقدم األساسي والدافع الداخلي المحرك الوقت نفس في وهي اإلسالمي،

 علي یساعد الذي االجتماعي راالستقرا وكذلك ،المادیة التنمیة یحقق الذي الحقیقي

  .المادي التقدم ثمرات يبجن االستمتاع

 في مدویة صیحة یعلنها أن وهو كتاباته في النورسي اإلمام علیة حرص ما وهذا 

 وال. لها وأساس ونور للحیاة حیاة الدین إن" واألجیال العصور عبر الزمان أعماق

  . "اإلیمان بأحیاء إال الشعوب إحیاء یمكن

   خاتمة :خامساً 

 فعل كرد التجدیدیة الحركات من عدد العثمانیة الدولة عهد أواخر في ظهرت لقد 

 الدولة على للقضاء آنذاك والشرقیة الغربیة القوة تتزعمه الذي الفكر في الثقافي للغزو

  .العثمانیة

 كانت التي الحرجة الفترة هذه في ظهرت التي "النوریة الحركة" الحركات تلك ومن 

 هذا أدرك فلقد ،الفكري الثقافي الغزو هذا عن للدفاع مجدد إمام إلى الحاجة أمس في

                                                 
  .٢١٤ -٢١١ص  ،م١٩٩٢القاهرة  ،نور يف يقظة األمة اإلسالميةدور كليات ال ،خدجية بنراوي ١
 – ٣٥٧ص  ،م١٩٩٢ ،٢ط ،القــاهرة ســوزلر، ،مــن املكتوبــات ،خامتــة املكتــوب الثــاين والعشــرون ،بــديع الزمــان النورســي ،ســعيد النورســي ٢

٣٥٨.  



 ١٦٠

 لمن الئقة غیر الحضاریة التبعیة نوأ ،الباطل على السكوت یمكن ال أنه اإلمام

  .اإلسالمي بالدین یتمسكون

 أمام اآلفاق یفتح الذي الصحیح اإلسالمي الفكر نشر على النورسي عمل ولهذا 

 العصر في مسلكه في له نظیر ال مجدد فالنورسي ،إلسالمیةا األمة مجتمعات

 ما في صطبغا وال ،موجه أستاذ من یبدأ وال ،معین علم من ینطلق لم ألنه الحدیث

 علوماً  ودراسته الكثیرین أساتذته من الرغم على ،محسوبة بمعارف كاتب وما ،قال

  .كله الكون من اً قرآنی نطالقاً ا انطلق ولكنه واسعة لمعارف ومطالعته متعددة

 البشریة أمراض عالج كما العصر احتیاجات وعالج الغزو لهذا تصدى قد فنجده 

 بالغاً  هتماماً ا هتما لذلك ،حیاته في باإلنسان یتصل وما الكونیة اهللا آیات بعرض

  .إیمانیة وضوابط معاییر على المؤمن اإلنسان يلیبن وقضایاه باإلیمان

 لكي ،الدعویة ثارهوآ المجدد اإلمام هذا حیاة تواضعالم البحث هذا في تناولت وقد

 والعالم ،خاصة اإلسالمي العالم إلى وٕاخالص بأمانة الجلیل الرباني اإلمام هذا أقدم

 الشاردة اإلنسانیة لهدایة سابقة ونعمة كثیر خیر فیها هفكار وأ فأعماله ،عامة البشري

  .الضائعة

  :البحثیة الورقة هذه نتائج من كانو 

 مسمع على ذلك أعلن وقد ،عالمیة دعوة النورسي سعید الزمان بدیع وةدع أن .١

 ،اهللا حزب فنحن ،اإلسالمیة الجماعة إلى منتسبون بأننا نعلن" :قال حیث كله العالم

   ."وحزبه اهللا وجند .الكریم للقرآن خدم متضامنون، أخوة ونحن

 نتهاءً او  العوام من بتداءً ا ،كافة الطبقات جمیع "النور رسائل" خاطبت .٢

 ثبوتیة أدلة دون موضوع أي النورسي یترك ولم ،شیق سهل بأسلوب ،بالخواص

 .والوجدان والروح العقل فیها یخاطب وكان ،راسخة

 تحملها التي السامة البذور یشخص أن النورسي سعید الزمان بدیع استطاع .٣

 ثم ،یتهابن في – بعد نقائصها ظهرت قد تكن لم التي – الغربیة والعلمانیة المدنیة

 .لها الناجح الدواء یقدم

 ألن ،اإلیمان أسس تقویة أساس إلى تستند النورسي لدى التجدید حركة كانت .٤

 .األسس هذه على مبنیة العلمیة وحیاته المسلم أفكار



 ١٦١

 للخدمة اً مكلف یكن لم النورسي أن فمع ،المواقع كل في عامل إنسان المسلم .٥

 وأصبح ،طالبه من مسلحة امیلیشی – شكل أنه إال الدین علماء من لكونه العسكریة

 .األسر في ووقع الحرب في وجرح ،وطنه عن مدافعاً 

 بل ،وحدهم المسلمین یخاطب یكن لم وبراهینه أدلته النورسي یورد كان عندما .٦

 األثر له كان مما ،اإلیمان عن بعیداً  كان وٕان ،عقله استعمل من كل یخاطب كان

 .الیقیني اإلیمان بر إلى والمثقفین لشبابا من اآلالف مئات تحول في الطیب

 ،المدنیة والعلوم ،الوجدان ضیاء هي والتي ،الدینیة العلوم متزاجا یرى كان .٧

 والتردد والشبهة األولى، نتیجة التعصب یولد افتراقها وٕان ،العقل نور هي والتي

 .للثانیة نتیجة والحیلة

  وآخر دعوانا إن الحمد هللا رب العالمین



 ١٦٢

  المراجعو  المصادر

  المصادر :أوالً 

 .الكریم القرآن .١

 شركة - الصالحي قاسم إحسان ترجمة – واإلیمان اإلنسان النورسي، سعید .٢

 .م١٩٩٥ القاهرة - ٣ط -للنشر سوزلر

 ط، للنشر سوزلر شركة – قاسم إحسان ترجمة – الشعاعات النورسي، سعید .٣

 .م١٩٩٣ القاهرة

 ،٢ط للنشر سوزلر شركة – قاسم إحسان ترجمة - اللمعات – النورسي سعید .٤

 .م١٩٩٣ القاهرة

 للنشر سوزلر شركة – قاسم إحسان ترجمة - المكتوبات – النورسي سعید .٥

 .م١٩٩٣ القاهرة ،٢ط

 ،٢ط للنشر سوزلر شركة – قاسم إحسان ترجمة - المالحق – النورسي سعید .٦

 .م١٩٩٣ القاهرة

  المراجع :ثانیاً 

 حیاته عن عامة ةنظر  :لنورسيا سعید الزمان بدیع – الصالحي قاسم إحسان .١

 مطبعة – المغرب المشكاة مجلة مع بالتعاون – استانبول النور رسائل مركز – وآثاره

  .م١٩٩٩ البیضاء الدار – الجدیدة النجاح

 الوثائق دار – والطغیان الكفر محنة في اإلیمان رجل – الدباغ إبراهیم أدیب .٢

 .م١٩٨٦ الكویت – ١ط

 – للطباعة النیل شركة – أمة حیاة في قدرال رجل – علي محمد ورخانأ .٣

 .م١٩٩٥ استانبول

 -  للنشر سورزلر شركة – األمة یقظة في النور رسائل دور التبراوى، خدیجة .٤

 .م١٩٩٢ القاهرة ،١ط

 النورسي سعید الزمان بدیع الداعیة عند والدیني األدبي الفكر – رجب سمیر .٥

 .م١٩٩٥ القاهرة ،٢ط للنشر، سوزلر شركة –



 ١٦٣

 - للنشر الكتاب مركز – النورسي سعید عن ذكریات – قاسم سانإح سید .٦

 .م١٩٩٧ القاهرة ،١ط

 ،١ط - للنشر سوزلر شركة – تغیب ال أنوار النورسي – التهامي محمد .٧

 .م١٩٩٨

 .م١٩٧٢ بیروت ،١ط – والقلب الفكر من – البوطى رمضان سعید محمد .٨

 المعاصر اإلسالمي االتجاه إحیاء في الزمان بدیع ثرأ – قندیل السید محمد .٩

 .م١٩٩٨ القاهرة ،١ط للنشر، سوزلر شركة – تركیا في

 سوزلر شركة – الحدیث العصر متكلم النورسي – المجید عبد محسن محمد. ١٠

  .م١٩٩٤ القاهرة ،١ط للنشر



 ١٦٤

  دراسات 

  العنف ضد الزوجات

  "دراسة میدانیة على المعلمات المتزوجات في والیة الخرطوم"

  نبیل محمد دقیل. د

  :مقدمة. ١

ـــه ســـلوك  ـــذ زمـــن بعیـــد، حیـــث أن عـــرف المجتمـــع اإلنســـاني ظـــاهرة العنـــف األســـري من

موجود في جمیع المجتمعات المتقدم منها أو النامي، ویأخذ هـذا العنـف أشـكاًال كثیـرة، 

الزوجـات، ولكـن جـزءًا كبیـرًا مـن / ویتعرض له غالبـًا الضـعفاء فـي األسـرة مثـل الزوجـة

حدث عنها وال تنشر أخبارها، بل تبقى من ضمن أسرار األسـرة، هذه األفعال ال یتم الت

فضًال عن أن هذه األفعال ال تعـد غریبـة فـي بعـض المجتمعـات ألنهـم یعـدونها ضـمن 

عملیـة التنشــئة االجتماعیــة أو التربیــة، أو ضــمن األعـراف مثــل ضــرب الــزوج لزوجتــه، 

  .ي منزل والدهاوالذي یعتبره البعض مكمًال لعملیة التربیة التي تلقتها ف

إن العــداء والعنــف الظــاهر والمتبــادل بــین األزواج والزوجــات ظــاهرة تتعــارض مــع مــا 

تنــادي بــه األدیــان واألعــراف خاصــة الشــرقیة منهــا، عــن أهمیــة صــلة الــرحم وضــرورة 

العشــرة الطیبــة والحســنة بــین الــزوجین، لهــذا ســوف نعتبــر فــي هــذا البحــث إن العنــف 

لتي یقوم بها أحد أعضاء األسرة وهو الـزوج وتلحـق ضـررًا األسري هو جمیع األفعال ا

مادیــًا أو معنویــًا، أو كلیهمــا بعضــو آخــر فــي نفــس األســرة أال وهــي الزوجــة فــي غالــب 

  .األمر

ویعــد العنــف مــن أوائــل مظــاهر الســلوك العــدواني التــي عرفتهــا المجتمعــات اإلنســانیة، 

ة حســـب مـــا تطالعنـــا بـــه وســــائل بیـــد أن معدالتـــه ارتفعـــت كثیـــرًا خـــالل العقــــود األخیـــر 

اإلعــالم، كمــا أن أنواعــًا جدیــدة منــه ظهــرت ألول مــرة وال یكــاد یخلــو مجتمــع معاصــر 

مــن بعــض أشــكال العنــف، حیــث أن بعــض أســبابه مــرتبط بــبعض خصــائص الحــدیث 

سـیما تلـك األفعـال التـي تبـدو أنهـا تعبــر عـن الضـغوط ومشـاعر األحبـاط التـي یصــاب 

  .بها األفراد

  :البحثمشكلة / ٢



 ١٦٥

تــتلخص مشــكلة البحــث فــي ظــاهرة العنــف ضــد الزوجــات التــي بــدأت تستشــري بشــكل 

جعل منهـا مشـكلة تشـكو منهـا الزوجـات وفـي الحقیقـة فـإن مشـكلة هـذا البحـث تتمحـور 

  ما هي أسباب وأبعاد هذه الظاهرة؟: في السؤال التالي

  :أهمیة الدراسة/ ٣

رة تهــم شــریحة معتبــرة فــي المجتمــع تتمثــل أهمیــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تتنــاول ظــاه

وهي شریحة النساء المتزوجات، بجانب اهتمام الدراسة بأثر هذا العنف علـى األطفـال 

مــن حیــث نظــرتهم للعالقــة الزوجیــة ومــن حیــث نظــرتهم لآلبــاء الــذین یمارســون العنــف 

  .على أمهاتهم، وتأتي أهمیة هذه الدراسة لمعرفة مدى ارتباط ظاهرة العنف بالطالق

  :أهداف الدراسة/ ٤

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف عـــن مـــدى انتشـــار هـــذه الظـــاهرة، كمـــا تهـــدف إلـــى 

التعــرف علــى العوامـــل المرتبطــة بــالعنف ضـــد الزوجــات، وتهــدف أیضـــًا للتعــرف عـــن 

  .أسباب العنف ضد الزوجات

  :تساؤالت الدراسة/ ٥

  ه؟هل توجد هناك عالقة بین مستوى الزوج التعلیمي والعنف ضد زوجت .١

 هل یؤدي العنف ضد الزوجات إلى مشاكل سلوكیة؟  .٢

 هل هناك عالقة بین المستوى االقتصادي لألسرة والعنف ضد الزوجات؟ .٣

  :منهجیة الدراسة/ ٦

استخدمت الدراسة أكثر من منهج، أولها المنهج االستطالعي حیث أن الدراسة دراسـة 

ة، واســـتفادت الدراســـة اســـتطالعیة، كمـــا اســـتخدمت الدراســـة المســـح االجتمـــاعي بالعینـــ

ـــة، واســـتخدمت الدراســـة االســـتمارة فـــي جمـــع البیانـــات،  أیضـــًا مـــن مـــنهج دراســـة الحال

واستعانت بالمنهج اإلحصائي في التحلیـل والتفسـیر وقـد تـم اختیـار عینـة عشـوائیة مـن 

  .المتزوجات العامالت في مجال التدریس

  :تعریف العنف ضد الزوجة أو المرأة/ ٧

ذلك السلوك، أو الفعل الموجـه إلـى : "لوهاب العنف ضد الزوجة بأنهتعّرف لیلى عبد ا

المـــرأة علـــى وجـــه الخصـــوص ســـواء كانــــت زوجـــة أو أمـــًا، أو أختـــًا، أو ابنـــة، ویتســــم 

بــدرجات متفاوتــة مــن التمییــز واالضــطهاد والقهــر والعدوانیــة النــاجم عــن عالقــات القــوة 



 ١٦٦

ســرة علــى الســواء، نتیجــة لســیطرة غیــر المتكافئــة بــین الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع واأل

  ).١٩٩٤لیلى عبد الوهاب، " (النظام األبوي بآلیاته االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

تلــك األفعــال التــي تتضــمن عنفــًا جســدیًا ضــارًا موجهــًا : "ویعرفــه جــالل إســماعیل بأنــه

ــــذاء الجنســــي، واالغتصــــاب الزوجــــي ، "نحــــو النســــاء بواســــطة أزواجهــــن، وتشــــمل اإلی

  ).١٩٩٩الل، ج(

  :أما التعریف اإلجرائي للعنف ضد الزوجة والذي اعتمدت علیه الدراسة فیتمثل في

هو العنف الذي تتعرض لـه المـرأة سـواء كانـت أمـًا أو أختـًا أو زوجـة ویصـعب  .١

  .علیها مواجهته

 .هو السلوك العنیف الموجه ضد الزوجة .٢

 .فعل یتسم بالعدوانیة .٣

 .یصدر عن الزوج تجاه الزوجة .٤

ب فــي إحــداث أضــرار مادیــة، أو معنویــة أو نفســیة للزوجــة، أو األضــرار یتســب .٥

 .مجتمعة

یهـــدف إلـــى إجبـــار الزوجـــة علـــى تبنـــي موقـــف أو اتجاهـــات أو مبـــادئ بوســـائل  .٦

 .بعیدة عن اإلقناع

  :الدراسات والتفسیر االجتماعي للعنف/ ٨

ري والـذي تأخر علماء االجتماع والباحثین في فروعه المختلفـة فـي دراسـة العنـف األسـ

اهتم به البـاحثون فـي الخدمـة االجتماعیـة فـي بـدایات القـرن العشـرین، لكـنهم لـم یكتبـوا 

ــًا . عنــه ــنفس والقــانون خطفــًا ال تعمق غیــر أننــا نجــد بعــض االهتمــام مــن قبــل علمــاء ال

ولقــد تــأخر علمــاء االجتمــاع فــي تحدیــد خصــائص العنــف األســري ). ١٩٨٩محمــد، (

ســكوت الــذي أحــاط بهــذا الموضــوع باعتبــاره مشــكلة خصوصــًا ضــد الزوجــات نتیجــة لل

أســریة تتســم بالخصوصــیة وال تصــل إلــى مضــابط الشــرطة، وألن هــذا الســلوك العنیــف 

كــان ینــال قبــوًال اجتماعیــًا فــي إطــار تأدیــب رب األســرة ألفــراد أســرته، ولقــد كــان هنــاك 

وصـول  إنكار لوجود مثل هذا العنف خشیة حدوث شرخ في جدار األسرة، ولكـن وبعـد

بعــض حـــاالت العنـــف إلـــى الشـــرطة وصـــلت إلـــى حـــد القتـــل واإلصـــابة الجســـیمة نشـــط 

  ).١٩٩٢عبد اهللا حریش، (الباحثون في دراسة األمر 
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  : وهناك عدة عوامل أدت إلى اعتبار العنف األسري ظاهرة اجتماعیة وهي

الجســـدي، والنفســـي، (تكـــرار حـــاالت العنـــف ضـــد الزوجـــات بأشـــكاله المختلفـــة  .١

  .وارتفاع معدالت القتل الناتج عن ذلك )والجنسي

 .ظهور الحركات واالتحادات النسویة .٢

 .ارتفاع مستوى التعلیم والوعي العام .٣

التحدیات التـي تعـرض لهـا نمـوذج اإلجمـاع مـن جانـب أنصـار نمـاذج الصـراع  .٤

 ).١٩٩٢جالل، (والفعل االجتماعي 

  :أسباب العنف األسري/ ٩

النظریـــــة، ففــــي الوقــــت الـــــذي یــــربط فیـــــه  تختلــــف أســــباب العنـــــف بــــاختالف المــــداخل

البیولوجیــون بــین المیــل إلــى العنــف وبــین التركیبــات الجینیــة والهرمونیــة، یــربط علمــاء 

النفس بین العنف والواقع الفطري لـدى اإلنسـان للعـودة إلـى حالـة غیـر عضـویة تعـرف 

علـى  عند فروید بغریزة الموت، حیث یجنح الفرد نحو العنف عندما تقل سـیطرة الـذات

أما السوسـیولوجیون فیربطـون . هذه الغریزة لتعبر عن نفسها من خالل السلوك العنیف

العنــف بحالـــة اخـــتالل التـــوازن التـــي قـــد تصـــیب المجتمـــع أو الجماعـــة، وحیـــث تـــتحطم 

المعاییر وتسـود الفوضـى فینـدفع األفـراد نحـو العنـف عنـدما تنعـدم المعـاییر لـدیهم، أمـا 

ع فیرونــــه ســــلوكًا ناتجــــًا عــــن تزایــــد الشــــعور بــــالظلم أو الــــذین یؤمنــــون بنظریــــة الصــــرا

  ).٢٠٠٠عزام، (اإلحباط لدى من ال یقدرون على مواجهة ظروف قاهرة 

ـــى ) Good(ویـــذهب   ـــه إل ـــّل میل ـــوة أكثـــر، ق ـــوافرت للفـــرد مصـــادر للق ـــه كلمـــا ت إلـــى أن

ــة یلجــأ إلیهــا . اســتخدام العنــف علــى هــذا یصــبح العنــف ســالح مــن ال قــوة لــه، أو حیل

وج عنــــدما تصــــبح الوســــائل األخــــرى عدیمـــة الفائــــدة، أو عنــــدما یفشــــل فــــي تحقیــــق الـــز 

  ).٢٠٠٤منال عبد اهللا، (االستجابات المرغوب فیها من قبل الزوجة 

أمـــا أنصـــار نظریـــة الضـــغط فیـــرون أن الفـــرد یلجـــأ إلـــى العنـــف عنـــدما ال یـــتمكن مـــن 

روعة طرقــًا الحصـول علـى مـا یریـده بطریقـة مشــروعة، حیـث تصـبح الطـرق غیـر المشـ

محتملـــة كوســـائل لتحقیـــق األهـــداف وآلیـــة للـــتخلص مـــن الشـــعور بالضـــغط النـــاتج عـــن 

  ).١٩٨٩فدوى، (العجز عن تحقیق األهداف بطرق مشروعة 

  :النظریات المستخدمة في دراسة العنف/ ١٠
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  : نظریة التعلم االجتماعي. أ

الطریقـــة  هـــي أكثـــر النظریـــات شـــیوعًا وتفتـــرض أن األشـــخاص یتعلمـــون العنـــف بـــنفس

التـــي یتعلمـــون بهـــا أنمـــاط الســـلوك األخـــرى، وأن عملیـــة الـــتعلم هـــذه تـــتم داخـــل األســـرة 

ســواء فــي الثقافــة الفرعیــة أو الثقافــة ككــل، فــبعض اآلبــاء مــثًال یشــجعون أبنــاءهم علــى 

التصـــرف بعنـــف مـــع اآلخـــرین فـــي بعـــض المواقـــف، ویطـــالبونهم بـــأال یكونـــوا ضـــحایا 

ذلـــك فــبعض اآلبـــاء یشـــجعون االبــن الصـــبي علـــى للعنــف فـــي مواقـــف أخــرى، بجانـــب 

وتفیـد بعـض البحـوث أن اســتخدام العقـاب البـدني رغــم . التصـرف بعنـف عنـد الضــرورة

أنــه قــد یكــون اســتجابة للتعبیــر عــن رفــض العنــف الــذي یمارســه األطفــال، إال أنــه مــن 

ناحیــة أخـــرى یشـــجع الســـلوك العنیـــف بـــین األطفــال، والـــذي یســـتمر معهـــم إلـــى مراحـــل 

دمــة، ویــرى الباحـــث أن عملیــة التنشـــئة والتربیــة تلعـــب دورًا كبیــرًا فـــي غــرس وتعلـــم متق

  .العنف

   :نظریة البناء االجتماعي. ب

هـــذه النظریـــة تســـتنتج أن العنـــف هـــو اســـتجابة لضـــغوط بنائیـــة وٕاحباطـــات نتجـــت عـــن 

الحرمـان، وٕان اإلحبـاط النـاتج عـن الحرمـان المــادي أشـد قسـوة ألنـه یـؤدي إلـى اإلیــذاء 

لجســدي للزوجــة مــن جانــب الــزوج الــذي یفتقــد المــوارد المادیــة التــي تحقــق التوقعــات ا

المعیاریة ومسئولیاته تجاه أفـراد أسـرته، وتشـیر هـذه النظریـة إلـى االحتمـاالت المتزایـدة 

االقتصـادیة المنخفضــة، حیـث یعــاني أفـراد األســرة / للعنـف األســري الطبقـة االجتماعیــة

  .لمالیة الضعیفة والمكانة االجتماعیة المتدنیةمن اإلحباط نتیجة للحالة ا

هنـــــاك نظریـــــة البنائیـــــة الوظیفیـــــة والتفاعلیـــــة الرمزیـــــة واالتجـــــاه الظـــــاهراتي، ونظریتـــــي 

ــــذا یستحســــن  ــــب ل ــــادل، وكلهــــا تفســــر ظــــاهرة العنــــف األســــري مــــن جان المصــــدر والتب

  .االستفادة منها مجتمعة عند دراسة العنف األسري

  :أةأشكال العنف ضد المر / ١١

هناك أنواع كثیرة وأشكاًال شتى من السلوك الضـار والعنیـف الموجـه ضـد المـرأة تشـمل 

العنـــــف الجســـــدي والنفســـــي والجنســـــي، ویشـــــمل ضـــــرب النســـــاء واالغتصـــــاب للبنـــــات 

اســتعمال العنــف عنــد ممارســة (الصــغیرات أو النســاء بمــا فــي ذلــك اغتصــاب الزوجــة 
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رة مثل ختان المـرأة، والمعاكسـات ذات بجانب الممارسات التقلیدیة الضا) الجنس معها

  .الصبغة الجنسیة أثناء العمل

ـــًا بمعنـــى فـــرض ظـــروف  ویمكـــن أن یكـــون العنـــف األســـري الموجـــه ضـــد الزوجـــة عنف

صحیة غیر مناسبة على الزوجة وحرمانها من التمتع برعایـة صـحیة مناسـبة لظروفهـا 

ــــى الحمــــل المتعــــدد  ، أو )زواجفــــي بعــــض المجتمعــــات ومــــن بعــــض األ(كإجبارهــــا عل

حرمانهـــا مـــن التغذیـــة الجیـــدة، ویمكـــن أن یكـــون العنـــف لفظیـــًا وهـــو أشـــد أنـــواع العنـــف 

خطرًا على الصحة النفسیة للزوجة، مع أنه قد ال یترك آثارًا مادیة مثل السـب والشـتم، 

كمـــا قـــد یكـــون العنـــف بالتهدیـــد وخاصـــة بـــالطالق، فالتهدیـــد یـــؤثر علـــى صـــحة المـــرأة 

ك إلى أمراض عضـویة مثـل ضـغط الـدم ولـذلك آثـار نفسـیة بعیـدة النفسیة، وقد یقود ذل

وهنـاك العنـف االجتمـاعي الـذي بـه وعـن طریقـه . المدى علـى نفسـیة الزوجـة وصـحتها

تحرم المرأة من ممارسة حقوقها االجتماعیة خـارج نطـاق األسـرة، ممـا یـؤثر سـلبًا علـى 

  ).١٩٨٥عثمان عمر، (نموها العاطفي ومكانتها االجتماعیة 

ـــه، وســـلطته لممارســـة و  ـــى اســـتخدام قوت هنـــاك العنـــف الجنســـي بمعنـــى لجـــوء الرجـــل إل

رشــــود، (الجــــنس مــــع زوجتــــه دون مراعــــاة لوضــــعها الصــــحي أو النفســــي، أو رغباتهــــا 

٢٠٠٠.(  

  :حمود القشعان أنواع العنف إلى. ویصنف د

وهــو التهدیــد بــالنظر، التلــویح بالیــد، تكســیر : العنــف غیــر اللفظــي أو المخفــي .١

  .الخ... اء وتحطیمهااألشی

ــالهجر والتهدیــد : اســتخدام التهدیــد .٢ وهــو التهدیــد باإلیــذاء، التهدیــد بــالطالق أو ب

 .بالقتل

وهــو منعهــا مــن العمــل، أو أخــذ راتبهــا : اســتخدام الجانــب االقتصــادي للضــغط .٣

 .مما یجعلها دائمًا في الحاجة مالیة للزوج

الثقــــة بـــالنفس، إشــــعارها وهـــو التحقیــــر والتشـــكیك ب: التهدیـــد العـــاطفي والنفســــي .٤

 ).١٩٩٥القشعان، (بالذنب والتقصیر، والسخریة 

ویرى الباحث أن جمیع هذه األنواع من العنـف الـذي قـد تتعـرض لـه الزوجـة متداخلـة، 

فالزوجة التي تتعرض للعنف الجسدي قـد تتعـرض أو تعـایش أنواعـًا أخـرى مـن العنـف 
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ویــرى . العنــف الجســدي وربمــا تعقبــهكــاللفظي واالجتمــاعي مــثًال، فهــي غالبــًا مــا تســبق 

الباحث أیضًا أن النساء اآلئي یتعرضن للعنف من قبل الـزوج یخجلـن مـن البـوح بـذلك 

أمام اآلخرین، ویأملن دائمًا أن یصطلح الزوج ویكـف عـن ذلـك فـي المسـتقبل، كمـا أن 

لعائلیـة المجتمع العربي المسلم ینحى دائمًا بالمالمة على المرأة مسئولیة نجاح الحیـاة ا

  ).١٩٩٩نبیل محمد، (أو إخفاقها 

  :العوامل التي تؤدي إلى العنف/ ١٢

مــن العوامــل التــي تـــؤدي إلــى العنــف أن بعــض أفعـــال العنــف عبــارة عــن ردود أفعـــال 

ناتجة عن فعل أو حدث استفز الفاعـل ودفعـة الختیـار العنـف للـرد علـى المثیـر، ومـن 

لزوجــــة عصــــبیة زوجهــــا وذلــــك بطــــرح العوامــــل التــــي تــــؤدي إلــــى العنــــف أیضــــًا إثــــارة ا

مواضــیع تافهــة أو مثیــرة للشــرف والكرامــة والمرتبــة االجتماعیــة، كــذلك الغیــرة الشــدیدة، 

وتوجیـــه اإلهانـــة إلـــى أهـــل الـــزوج، كمـــا أن عـــدم اســـتعداد المـــرأة للتنـــازل أو التضـــحیة 

بجانـــب كونهـــا لحوجـــة فـــي طلباتهـــا بعـــد عـــامًال قـــد یـــؤدي إلـــى العنـــف، وهـــذا مـــا أكـــده 

زواج الــــذین التقــــى بهــــم الباحــــث فــــي مقــــابالت مفتوحــــة ومناقشــــات عامــــة فــــي ذات األ

  .الموضوع

عـام  Kantorودراسـة  ١٩٨٣عـام  Colemanومن العوامل األخرى حسـب دراسـات 

تدني مستوى المكانة االجتماعیة واالقتصادیة لألسـرة، والفقـر وتـدني مسـتوى . م١٩٨٩

دراسات ارتبـاط هـذه المتغیـرات بـالعنف ضـد التعلیم وتعاطي الكحول، وقد أكدت هذه ال

  ).١٩٩٧التیر، (الزوجة 

أمــا علــى الصــعید العربــي فتشــیر بعــض الدراســات إلــى ارتبــاط متغیــرات الحالــة المادیــة 

  ).١٩٩٤لیلى عبد الوهاب، (ومستوى التعلیم ومستوى التفاعل بین الزوجین 

  :الحجم الكلي للمشكلة/ ١٣

ي أجریـــت فـــي مختلـــف المجتمعـــات عـــن حقیقـــة أن لقـــد كشـــفت الدراســـات والمســـوح التـــ

النســـاء وتحدیـــدًا الزوجـــات یتعرضـــن كثیـــرًا للعنـــف مـــن قبـــل األزواج فـــي مختلـــف بقـــاع 

العـــالم بنســـب أو معـــدالت مرتفعـــة ومتفاوتـــة، ویمثـــل االعتـــداء بالضـــرب أكثـــر أشـــكال 

 هــذا. العنــف شــیوعًا خصوصــًا فــي المجتمعــات الریفیــة والمجتمعــات المحلیــة الحضــریة

من المجتمعـات التـي شـملتها المسـوح % ٨٥وینتشر هذا الشكل من العنف فیما نسبته 
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المختلفــــــة فــــــي شــــــأن العنــــــف علــــــى النطــــــاق العــــــالمي، وهــــــي نتیجــــــة أكــــــدتها بحــــــوث 

Levinston  ٢٠٠٠عزام، ( ١٩٨٩عام.(  

ومــع أن بعــض الدراســات والتقــاریر قــد أوضــحت أن الرجــال أیضــًا ضــحایا للعنــف مــن 

المجتمع األمریكي خصوصًا في األسرة السوداء، إال أنـه ظلـت نسـبة قبل زوجاتهم في 

النساء ضحایا العنف هي األعلى على اإلطالق بالنسبة للجنسـین وفـي كافـة الشـرائح، 

مــن مجمــوع ضــحایا العنــف حســب تقــاریر % ٩٨ -٩٥وترواحــت هــذه النســبة مــا بــین 

  ).٢٠٠٠عزام، (م ١٩٨٩األمم المتحدة لعام 

قـارب خمسـین مسـحًا میـدانیًا أجریـت فـي أجـزاء متفرقـة مـن العـالم أن وتشیر نتائج مـا ی

) إیـذاء جسـدي(من النسـاء ذكـرن بـأنهن تعرضـن للضـرب والركـل % ٥٠ -١٠ما بین 

من قبل أزواجهن، وهذه النسـب تشـمل فقـط اإلیـذاء الجسـدي وال تشـمل اإلیـذاء النفسـي 

عین، ففـي الهنـد وفـي أو الجنسي وذلك لصعوبة الحصول علـى بیانـات عـن هـذین النـو 

، وفـــي تركیـــا %٤٠والیـــات بلغـــت نســـبة العنـــف ضـــد الزوجـــات مـــن قبـــل أزواجهـــن  ٦

مــن مجمــوع النســاء اآلئــي شــملهن المســح، وفــي الیابــان ومــن بــین % ٨٥بلغــت النســبة 

% ٥٧م تبــــین أن ١٩٨٩امــــرأة تــــم اســــتجوابهن مــــن خــــالل أحــــد المســــوح عــــام  ٦١٣

سوح أخرى أجریت في المكسـیك ونیجیریـا تعرضن لإلیذاء الجسدي فقط، ومن خالل م

  ).٢٠٠٠الخریف، (تعرضت الكثیر من النساء لالغتصاب 

أمــا فــي بعــض الــدول العربیــة فقــد أبانــت الدراســة التــي أجریــت علــى عینــة مــن النســاء 

مــن اإلنــاث یتعرضــن للعنــف االجتمــاعي، % ٩٠الفلســطینیات مــن منطقــة طــولكرم أن 

وفـــــي المجتمـــــع ). ١٩٩٢إیـــــاد، (لجســـــدي للعنـــــف ا% ٣٥للعنـــــف النفســـــي، و% ٨٨و

مــن النســاء یتعرضــن % ٣٠المصــري أوضــحت دراســة أجریــت علــى هــذه المشــكلة أن 

أن  ١٩٩٩للعنــف بأشــكاله المختلفــة، وفــي األردن وحســب الدراســة التــي أجریــت عــام 

تعرضـن ألشــكال مختلفـة مـن العنـف وبنســب ) ١٠٠٠= ن (مـن النسـاء % ٥٦حـوالي 

م ١٩٩٩فـي دراسـة أخـرى أجریـت عـام % ٤٨النسـبة إلـى  مختلفة، وقد انخفضـت هـذه

وأبانت هذه الدراسة أن مظاهر العنف تمثلت في العنـف الجسـدي علـى مسـتوى العینـة 

  ).٢٠٠١فیاض، (امرأة  ١٢٣٣التي شملت 

  :الدراسة المیدانیة/ ١٤
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نظـــرًا لقلـــة مثـــل هـــذه الدراســـات فـــي الســـودان فقـــد لجـــأ الباحـــث إلـــى اســـتخدام الدراســـة 

طالعیة وذلـــك لزیـــادة اإللفـــة بهـــذا الموضـــوع ولتطـــویر بعـــض الفـــروض فـــي هـــذا االســـت

الجانـب، وللتعـرف علـى الجوانـب المختلفـة لموضــوع البحـث وٕایجـاد مرتكـز ینطلـق منــه 

ــــب المــــنهج  ــــة فــــي المســــتقبل، وقــــد اســــتفاد الباحــــث بجان الباحــــث فــــي دراســــته المتعمق

قــام باختیــار عینــة عشــوائیة االســتطالعي مــن مــنهج المســح االجتمــاعي بالعینــة، حیــث 

من معلمات مرحلة األساس المتزوجات في محلیة أمبدة بـأم درمـان، واسـتخدم الباحـث 

 ٢٠٠في جمع البیانات استمارة البحث والمقابالت المفتوحة، هذا وقد بلغ حجم العینـة 

  .معلمة متزوجة

  ):أوًال استمارة البحث(تحلیل البیانات / ١٥

ـــ زوج وأثـــر هـــذا المتغیـــر علـــى ممارســـة العنـــف ضـــد الزوجـــة بالنســـبة لمســـتوى تعلـــیم ال

اشـــتملت اســـتمارة البحـــث علـــى ســـؤال عـــن مســـتوى التعلـــیم لـــدى األزواج، واتضـــح مـــن 

أن معظم الزوجات غیر المتعرضات للعنف زوجات لرجـال ) ١(معطیات الجدول رقم 

التـي متعلمین یحملون مؤهالت جامعیة وفوق جامعیة، على الرغم مـن تبـاین المنـاطق 

أتوا منها، وهذا في حد ذاته یشیر إلى أن التعلیم العالي یساعد في التخلي عـن بعـض 

  .العادات والتقالید والقیم التي ال تتماشى ومتطلبات العصر والتحضر

  توزیع العینة حسب مستوى تعلیم الزوج): ١(جدول رقم 

  مستوى التعلیم  الرقم
  

  غیر المتعرضات  المتعرضات للعنف

  %  العدد  %  التكرار

  ١.٦  ٢  ٦٢.٥  ٥٠  أساس  ١

  ٨.٣  ١٠  ٣٠  ٢٤  ثانوي  ٢

  ٨١.٢  ٩٨  ٥  ٤  جامعي  ٣

  ٨.٣  ١٠  ٢.٥  ٢  فوق جامعي  ٤

  ١٠٠  ١٢٠  %١٠٠  ٨٠  المجموع

   ٢٠٠= ن  

ـــم  ـــات الجـــدول رق أعـــاله أن هنـــاك عالقـــة عكســـیة بـــین ) ١(الشـــيء الواضـــح مـــن بیان

لـیم أزواجهـن فـوق الجـامعي امـرأة مسـتوى تع ١٢مستوى التعلـیم وحـاالت العنـف، فبـین 
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كان عدد الآلئي تعرضن للعنف فقط اثنتین، ومـن خـالل مقابلـة الباحـث معهـن اتضـح 

أن نــــوع العنــــف كــــان لفظــــي، وهــــذا یعنــــي أن نســــبة اللــــوائي تعرضــــن للعنــــف اللفظــــي 

١٦.%  

ــــدخل  ــــة االقتصــــادیة  -بالنســــبة لمتغیــــر ال ــــات الجــــدول رقــــم  -أي الحال ) ٢(فــــإن بیان

االقتصادیة تشیر إلى أن تـدني الحالـة االقتصـادیة المتمثلـة فـي دخـل والخاص بالحالة 

الــــزوج تــــؤثر فــــي ممارســــة العنــــف ضــــد الزوجــــات مــــن قبــــل األزواج مــــن ذوي الــــدخل 

  .المتدني مقارنة مع أصحاب الدخول العالیة نسبیاً 

  دخل الزوج حسب توزیع العینة): ٢(جدول رقم 

  الدخل  الرقم
  

  اتغیر المتعرض  المتعرضات للعنف

  %  العدد  %  التكرار

  ١.٦  ٢  ٨٧.٥٠  ٧٠  دینار ٣٠.٠٠٠أقل من   ١

٤٠.٠٠٠ – ٣٠.٠٠٠  ٢ 

  دینار

٢٣.٤  ٢٨  ٨.٧٥  ٧  

٥٠.٠٠٠ – ٤٠.٠٠٠  ٣ 

  دینار

٥٠  ٦٠  ٢.٥٠  ٢  

  ٢٥  ٣٠  ١.٣٠  ١  دینار ٥٠.٠٠٠أكثر من   ٤

  ١٠٠  ١٢٠  %١٠٠  ٨٠  المجموع

  .الدراسة المیدانیة :المصدر

ي تتعــــرض لــــه الزوجــــة فیتمثــــل فــــي الضــــرب واإلهانــــة أمــــا بالنســــبة لنــــوع العنــــف الــــذ

  .والحرمان من بعض الضروریات الحیاتیة وضروریات الزوجة كامرأة

ـــاه نســـتطیع أن نـــتلمس أن أكثـــر أنـــواع العنـــف ) ٣(وبـــالنظر لبیانـــات الجـــدول رقـــم  أدن

الممـــارس ضـــد المـــرأة هـــو اإلهانـــة والشـــتم والضـــرب والعنـــف االجتمـــاعي المتمثـــل فـــي 

الزوجة حقوقها االجتماعیة باعتبارها عضوًا فاعًال في المجتمع، وٕانسـانًا رفض إعطاء 

له حقـوق البـد مـن مراعاتهـا، ولقـد الحظنـا أن ضـرب الزوجـات فـي كثیـر مـن األحیـان 

مؤداها ثقافة المجتمـع الفرعیـة فـي السـودان، علـى الـرغم مـن أن الرجـل السـوداني یـرى 
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الرجولـة، لكنـه بالنسـبة للزوجـة یعتقـد  أن استخدام الضرب ضد المرأة بعیـد عـن سـمات

  .البعض أنه یدخل في نطاق التأدیب

  .أدناه یفصح عن أنواع العنف الممارس ضد الزوجات) ٣(والجدول رقم 

  أنواع العنف المستخدم ضد الزوجات): ٣(جدول رقم 

  نوع العنف المستخدم  الرقم
  

  المتعرضات للعنف

  %  العدد

  ٤٣.٧٥  ٣٥  اإلهانات والشتائم  ١

  ١٨.٧٥  ١٥  الضرب  ٢

  ١٠  ٨  الحرمان من الضروریات  ٣

  ٧.٥  ٦  الطرد من المنزل  ٤

  ٧.٥  ٦  حبس الحریة  ٥

  ١٢.٥  ١٠  العنف االجتماعي  ٦

  %١٠٠  ٨٠  المجمــــوع

  الدراسة المیدانیة :المصدر

أما بخصوص األسباب التي تؤدي إلى تعرض الزوجة للعنف، فمعطیات الجـدول رقـم 

  .لى ذلكأدناه تسیر إ) ٤(

  أسباب استخدام العنف): ٤(جدول رقم 

  األسباب  الرقم
  

  المتعرضات للعنف

  %  العدد

  ٢.٥  ٢  اضطراب نفسي  ١

  ٥  ٤  المخدرات/ تناول الخمور  ٢

  ١١.٢٥  ٩  زواجه من أخرى  ٣

  ١٠  ٨  الغیرة  ٤

  ١٢.٥  ١٠  كثرة األطفال  ٥

  ٢٠  ١٦  أسباب اقتصادیة   ٦



 ١٧٥

  ٢٦.٢٥  ٢١  كثرة طلبات الزوجة  ٧

  ١٢.٥  ١٠  العادات والتقالید  ٨

  %١٠٠  ٨٠  المجمــــوع

  :الدراسة المیدانیة :المصدر

یتضـــح لنـــا أن الحالـــة االقتصـــادیة وضـــعف میزانیتهـــا ) ٤(بقـــراءة متأنیـــة للجـــدول رقـــم 

ـــي ال تراعـــي فیهـــا الحالـــة االقتصـــادیة للـــزوج  باإلضـــافة إلـــى كثـــرة طلبـــات الزوجـــة الت

ـــه تمثـــل األســـباب الرئیســـة ا لتـــي تقـــود الـــزوج إلـــى اســـتخدام العنـــف ضـــد وضـــعف دخل

) الثقافــة الفرعیــة(زوجتــه أیــًا كــان نــوع العنــف، كمــا أن هنــاك بعــض العــادات والتقالیــد 

التي نشأ علیها األزواج تبـرر اسـتخدام العنـف مـن أجـل التقـویم واإلصـالح، والمقصـود 

  .بالعنف هنا الضرب غیر المبرح والهجر والتأدیب والتوبیخ

ألثـر ذلـك العنـف علـى خلـق مشـاكل سـلوكیة علـى األطفـال فقـد اتضـح لنـا أما بالنسـبة 

مــــن خــــالل تحــــدثنا لمجموعــــة كبیــــرة مــــن أطفــــال المتعرضــــات للعنــــف ولألمهــــات بــــأن 

اســتخدام العنــف مــن قبــل الــزوج أمــام األطفــال لــه أبعــاد ســلوكیة ســالبة علــیهم كمــا أن 

ر الســــلوكیة لألطفــــال یؤكــــد ذلــــك، وقــــد تبــــین لنــــا أن اآلثــــا) ٥(معطیــــات الجــــدول رقــــم 

تتمحـــور فـــي التـــأخر الدراســـي والكـــذب والعـــدوان مـــع رفقـــائهم والتبـــول الـــال إرادي وقـــد 

منـــال عبـــد اهللا داود والتـــي قامـــت بهـــا فـــي ) ماجســـتیر(اتفقـــت هـــذه اآلثـــار مـــع دراســـة 

  .الصعید المصري

  یوضح مدى معاناة األطفال من مشاكل سلوكیة): ٥(جدول رقم 

  یةالمشاكل السلوك  الرقم
  

  األبناء

  %  العدد

  ٤٠  ٤٠  التأخر الدراسي  ١

  ٢٠  ٢٠  العدوان  ٢

  ٢٦  ٢٦  الكذب  ٣

  ٤  ٤  السرقة  ٤

  ٦  ٦  مشاكل النوم   ٥

  ٤  ٤  تبول ال إرادي  ٦



 ١٧٦

  %١٠٠  ١٠٠  المجمــــوع

  الدراسة المیدانیة :المصدر

  :المقابالت/ ١٦

مســتوى التعلــیم  بجانــب اســتمارة البحــث قــام الباحــث باختیــار عینــة مــن األزواج حســب

أفــراد مــن كــل فئــة  ١٠حیــث اختــار عشــوائیًا ) أســاس، ثــانوي، جامعــة، فــوق الجامعــة(

  :من محلیة أمبدة وجه إلیهم األسئلة التالیة

  هل یمارس األزواج العنف ضد الزوجات؟ .١

 لماذا یمارس األزواج العنف ضد الزوجات؟ .٢

 هل ممارسة العنف لها نتائج جیدة؟ .٣

 نف؟ما هي أسباب ممارسة الع .٤

 هل ینعكس استخدام العنف ضد الزوجات سلبًا على األبناء؟ .٥

  :نتائج الدراسة/ ١٧

  :توصلت الدراسة إلى اآلتي

إن المســـتوى التعلیمـــي لـــألزواج الممارســـین للعنـــف ضـــد زوجـــاتهم هـــو مســـتوى  .١

األساس وهذا یعني أن هنالك عالقة بین مسـتوى تعلـیم الـزوج وممارسـة العنـف 

  .اب المستوى فوق الجامعيوأقلهم ممارسة للعنف أصح

أقــــــل مــــــن (إن أكثــــــر األزواج اســــــتخدامًا للعنــــــف مــــــن ذوي الــــــدخل الضــــــعیف  .٢

 %.٨٧.٥أي حوالي ) دینار ٣٠.٠٠٠

إن أكثر أنواع العنف استخدامًا هو العنف النفسي المبنـي علـى اإلهانـة والشـتم  .٣

)٤٣.٧.(% 

 %).٢٦.٢٥(إن أهم أسباب العنف یتمحور في كثرة طلبات الزوجات  .٤

ر العنــف مــن قبــل األزواج بمختلــف أشــكاله علــى ســلوك األبنــاء وتحصــیلهم یــؤث .٥

 %).٤٠(الدراسي 

  :التوصیات. ١٨

  .إدخال مادة دراسیة في المدارس الثانویة عن مضار العنف ضد الزوجات. ١

  .استحداث جائزة في المحلیات لألسر الخالیة من العنف بأشكال مختلفة.٢



 ١٧٧

  .قضایا العنفاالهتمام بالبحوث التي تهتم ب. ٣

االســتفادة مــن وســـائل اإلعــالم فـــي نبــذ العنــف وتشـــجیع تبنــي ثقافـــة الحــوار داخـــل . ٤

  .األسرة

إنشاء مؤسسات استشاریة بالمحلیات تعنى بتقـدیم المشـورة ألفـراد األسـرة خصوصـًا . ٥

فــي جانــب اســتخدام العنــف داخــل األســرة، یكــون تكوینهــا مــن أخصــائیین اجتمــاعیین، 

  .ننفسیین وقانونیی

تخصــــیص محــــامي عــــام لألســــرة فــــي المحــــاكم الشــــرعیة لحــــل المشــــاكل الخاصــــة . ٦

  .بالعنف داخل األسرة

  :الخاتمة. ١٩

مــن خــالل هــذه الدراســة یتضــح لنــا أن مشــكلة العنــف ضــد الزوجــات ال یقتصــر علــى 

ثقافة معینـة أو إقلـیم جغرافـي محـدد لكنـه یحـدث بنسـب متفاوتـة حسـب درجـة التحّضـر 

  .والحالة االقتصادیةومستوى التعلیم 

ورغم حساسیة الظاهرة وصعوبة الحصول على بیانات عنها إال أننـا نقـول ومـن خـالل 

مقابالتنا المتعددة مع الكثیر مـن المتـزوجین إن هـذه الظـاهرة آخـذة فـي االنحسـار، بیـد 

أنهـــا تحتـــاج إلـــى جهـــود أكبـــر مـــن قبـــل المؤسســـات التعلیمیـــة ومـــن منظمـــات المجتمـــع 

مــن أبعــاد اجتماعیــة ونفســیة خطیــرة ال تتســق وحقــوق اإلنســان بشــكل  المــدني لمــا لهــا

  .عام وحقوق المرأة بشكل خاص

  :المراجع

إدریـــس عـــزام، العنـــف األســــري وانعكاســـاته علـــى صــــحة المـــرأة، المجلـــة الثقافیــــة، / ١

  .٢٠٠٠، یولیو ٥٠األردن، العدد 

  .١٩٩٩إجالل حلمي، العنف األسري، دار قباء، القاهرة، / ٢

اد محمـــد عمـــاوي، دور المـــرأة فـــي االنتفاضـــة، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، أیـــ/ ٣

  .١٩٩٢جامعة أم درمان، 

، ١٥حمدون القشعان، األزواج والزوجات والضرب، مجلة الفرحة، الكویـت، العـدد / ٤

  .١٩٩٧دیسمبر 



 ١٧٨

عبـــد اهللا حـــریش، معاملـــة الزوجـــات فـــي الریـــف الیمنـــي، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة / ٥

  .١٩٩٢عدن، 

  .١٩٨٥عثمان علي محمد، المشكالت الزوجیة، بدون دار نشر / ٦

، األردن، ٥٠لیلـــى عبـــد الوهـــاب، العنـــف ضـــد الزوجـــات، المجلـــة الثقافیـــة، العـــدد / ٧

١٩٩٤.  

فـــدوى محمـــد خیـــر، جـــرائم العنـــف ضـــد النســـاء، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة القـــاهرة . ٨

  .١٩٨٩بالخرطوم، 

، رسالة ماجستیر، جامعة القـاهرة، جامعـة فیاض محمد موسى، العنف ضد النساء. ٩

  .٢٠٠١جوبا، 

مصــــطفى عمــــر، اســــتخدام العنــــف ضــــد الزوجــــات، الریــــاض، أكادیمیــــة نــــایف، . ١٠

١٩٩٧.  

  .١٩٨٩محمد عثمان، العنف ضد الزوجات، دار المعارف، . ١١

نبیــل محمــد دقیــل، علــم االجتمــاع العــائلي، دار جامعــة جوبــا للنشــر، الخرطــوم، . ١٢

  .م١٩٩٩

  

 


