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�أفكار جديدة

مفهوم تجديد الفقه وأصوله لدى د.الترابي1
 د.�أمني ح�سن عمر

    كانت دعوة التجديد هي القرين الذي الينفصل من دعوة التوحيد لدى الدكتور 
الرتابي. ففكرة التجديد قائمة عىل استصحاب معنى النقص واالنتقاص الذي 
هو صفة املخلوقات. واإلقرار بالنقص والحاجة لإلصالح الذي هو طلب الصالح 
بأن  املوحد  اإليمان  املخلوق ناقص يف كل حال ويقابله  بأن  إقرار  يف كل حال 
الله كامل اليحول وال يتغري من حال إىل حال.والتجديد يعني االنتقال من حال 
مىض إىل حال يستقبل وهذا االنتقال ال يكون باملشيئة اإلنسانية إال باستجاشة 
الفكر واإلرادة أي طاقة الذهن وطاقة الجوارح وهذه االستجاشة هي ما يسمى 
باملصطلح اإلسالمي االجتهاد.ولنئ كان االجتهاد هو صنو التطور فالتطور هو 
اإلنتقال إىل تطور متقدم أو الجمود لوهلة ثم االنجرار لطور متخلف. وظاهر 
حال األمة املسلمة إذا توقفت عن االجتهاد والتجديد هو االنجرار إىل طور متخلف. 
والسبيل إىل الخروج من التخلف ال يكون إال بالتجديد وقال منهزمون من أبناء 
األمة فات أوان التجديد وال سبيل للنهضة إال باتباع سبيل الحداثة والتحديث.

التجديد واحلداثة،املوافقات والفروق:
من  االنتقال  فكرة  فيهما معنى  اجتمع  وإن  ليسا سواًء  والحداثة  التجديد      
حال إىل حال يظن أنه األفضل. والتجديد والتحديث كالهما يستدعى مراجعة 
شاملة للحال املاثل لالنتقال إىل حال أفضل. بيد أن التجديد ينطلق من تلقاء 
القدرة  وإكسابه  وتفعيله  املوروث  األصل  إحياء  أي  واالستمرار  اإلحياء  فكرة 
املوجود  األصل  من  اليأس  تعني  الحداثة  بينما  جديد  االستمرار ىف شوط  عىل 
وتأسيس أصل جديد الجرتاح مسار ومسرية جديدة. فبينما يتعامل التجديد مع 
املوروث املوجود تعمل الحداثة عىل إزاحة املوروث القديم من الوجود وتستبدله 
بأمر محدث ال يستند عىل القديم يف يشء أو هكذا تحسب أنها تفعل. ومفهوم 
الحداثة قائم عىل املفارقة وعىل اعتبار أنها ال تتسارع وال تتكامل إال إذا اعتربت 

أن املوروث املوجود عائق نحو التطور إىل وضع أمثل.

1- مفكر وباحث في قضايا الفكر اإلسالمي وفاعل في المنتديات العالمية واإلقليمية.
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مقاالت

اللغة فإن )الحديث نقيض القديم والُحُدوث:     ورجعى إىل مفردة حديث يف 
ُمْحَدٌث  فهو  هو،  وأَْحَدثه  وَحداثًة،  ُحُدوثاً  يَْحُدُث  اليشُء  َحَدَث  الُقْدمِة.  نقيُض 
وَحديث، وكذلك اْستَحدثه.( هكذا ىف لسان العرب ويميض ابن منظور فيقول 
من  األَْهواء  أَهُل  ابتَدعه  ما  األُمور:  وُمْحَدثاُت  يكن.  لم  يشء  كوُن  )والُحُدوُث: 
َلف الصالُح عىل غريها. ويف الحديث: إِياكم وُمْحَدثاِت األُمور،  األَشياء التي كان السَّ
إِجماع. ُسنَّة، وال  َمْعُروفاً يف كتاب، وال  لم يكن  بالفتح، وهي ما  ُمْحَدثٍَة  جمُع 

األَْمُر  الَحَدُث:  ُمْحِدثاً؛  آَوى  أَو  َحَدثاً،  فيها  أَْحَدَث  من  املدينة:  حديث  ويف      
نَّة، وامُلْحِدُث: يُروى بكرس  الحاِدُث امُلنَْكُر الذي ليس بمعتاٍد، وال معروف يف السُّ
الدال وفتحها عىل الفاعل واملفعول، فمعنى الكرس َمن نََصَ جانياً، وآواه وأَجاره 
من َخْصمه، وحال بينه وبني أَن يَْقتَضَّ منه؛ وبالفتح، هو األَْمُر امُلبْتَدَُع نَْفُسه، 
ويكون معنى اإلِيواء فيه الرضا به، والصرب عليه، فِإنه إذا َرِضَ بالِبْدعة، وأَقّر 
فاعَلها ولم ينكرها عليه، فقد آواه.(واملحدثة ضاللة ىف الدين ألنها ترتك الهدى 
أن  اإلسالم  .ومفهوم  الدين  يف  أصل  من  له  ليس  محدثاً  أمراً  لتبتدع  املوروث 
يبدع  من  هو  وحده  فالله  عدم  من  يشء  إحداث  عن  عاجزة  اإلنسانية  املشيئة 
األشياء ويحدثها من عدم فتكون جديداً ما له من قديم ومهما تصور اإلنسان 
أنه يقطع قطعاً باتاً مع القديم إال أنه ال يستطيع أن يفعل ذلك عىل وجه التمام 

فسوف يبقى أصل يبنى عليه.

      والتحديث أجرى  مراجعة متناسبة مع هذا املعنى عندما استخدم مفهوم 
أرسع  أن  الجديدة  املراجعات  أقرت  فقد  للتحديث  سبيالً  املستدامة  التنمية 
ويجعلها  والبرشية  املادية  واملوارد  األوضاع  يالحظ  ما  هو  التحديث  صور 
قاعدة النطالق رسيع.  أما “التجديد”ىف مقابل الحداثة ، فهو اصطالح محدد 
توضحه  الذي  باملعنى  التجديد   فهو  منها  ينطلق  التي  املعرفية  مرجعيته  له 
معاني القرآن ونصوص الحديث النبوي . والتجديد كما أسلفنا يصبح أمراً الزماً 
الستمرار الجماعة اإلسالمية ورضورياً التصال أجيالها عرب التاريخ ولذلك فهو 
أحد مطلوبات الدين والحديث النبوي الصحيح يقول”إن الله يبعث لهذه األمة 

عىل رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها“. 

    وسبيل ذلك التجديد هو ممارسة االجتهاد الذي هو بذل الوسع واستفراغ 
الوسع لتحقيق الحق من كل أمر، واالجتهاد هو األصل الثالث من أصول أدلة 
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مفهوم جتديد �لفقه و�أ�صوله د. �لرت�بي �أفكار جديدة

األحكام الذي يأتي بعد الكتاب والسنة واليكون اإلجماع إال عىل اجتهاد سابق 
يرى  الرتابي  الدكتور  أن  سابقاً  أوضحنا  وقد  واالجتهاد صنوان.  له.والتجديد 
أن معنى الفقه هو الفهم مطلقاً ولذلك فإن تجديد الفقه وتجديد الفكر يشء 
واحد. والرتابي يرشح الدعوة لتجديد الدين بأنها الدعوة لتجديد الدين الذي هو 
تأويل اإلنسان ال الدين الذي هو تنزيل الرحمن. فالدين الذي هو تنزيل الرحمن 
ثابت ال يتغري وإنما تتغري الفهوم والتأويالت حسب األحوال واملتغريات. وبهذا 
فهناك دين وهناك تدين والتدين الذي هو التمثل بمقتىض الدين فقهاً وعمالً هو 

موضوع التجديد. 

    يقول د. الرتابي )ربما يتساءل املرء هل يتجدد الدين؟ أليس الدين حقائق 
عمل  هو  الفكر  .ولكن  اإلسالم  ذلك حق ىف شأن حقائق  بىل  ؟  تتغري  ال  ثابتة 
املسلمني يف تفهم الدين وتفقهه. وذلك كسب برشي يطرأ عليه ما يطرأ عىل سائر 
الحادثات من التقادم والبىل والتوالد والتجديد.( ويقول:)ففي الدين الحقائق 
الثابتة واملعاني التي اشرتعها الله كلية وفرعية عىل وجه القطع والدوام، ولكن 
ففيه فكر املسلمني الذين يأخذون تلك املعاني بالرشح ويقدمونها لآلخرين و 
يطبقونها يف واقٍع معني وذلك هو كسب البرش ال نصيب له من الخلود والبد من 
أن يبىل ويتجدد(.ولكي يكون تجديد البد من تجديد الفهم أو الفكر أو الفقه 

أيما شاء القارئ ألن العمل فرع من تصور الفكرة. 

    ودعوة د. الرتابي تنطلق من رضورة تجديد الفقه وأصوله لتجديد صورة 
النهضة  حال  إىل  التخلف  حال  من  بها  واالنتقال  اإلسالمي  العالم  يف  الحياة 

واالنطالق والتقدم.

مفهوم جتديد الفقه واأ�صوله لدى الرتابي:
   وقد أثارت دعوة د. الرتابي ملراجعات عميقة ودقيقة يف الفقه اإلسالمي الدارج 

بني الناس بقصد تجديده وتفعيل أثره يف حياة الناس جدالً  كثيفاً حولها.

  ومرجع الجدال الكثري إىل سوء فهم معنى الدعوة ومغزاها، فقد صورها البعض 
محاولة لتأصيل الحداثة الغربية بإلباسها لبوساً إسالمياً وراها أناس آخرون 
ال تصلح  بالية  تركة  واعتباره  الفقه  يف  اإلسالمي  الرتاث  عىل  التعاىل  من  نوعاً 
لالنتفاع بها يف عصنا املتسارع اإليقاع، وبينما طمع آخرون من دعاة القطيعة 
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مقاالت

القديم  الفقه  لتجاوز  للتسويق  قابالً  وجهاً  تشكل  أن  الرتاث  مع  الحداثوية 
الترشيعية  النهضات  عليها  قامت  التي  األسس  ذات  عىل  جديد  فقه  وتأسيس 

الوضعية يف الغرب.

بيد أن كل هذه الرؤى مفارقة لواقع حال دعوة الدكتور الرتابي والتي لن يفهمها 
املرء حق فهمها إال وقد فهم منطلقات  الدكتور الرتابي الطالق هذه الدعوة. 

   وأول منطلقات هذه الدعوة هي الحاجة إلحياء أثر الفقه يف حياة املسلمني 
املعارصة، فقد تحول الفقه إىل علم نظري تضمه دفات الكتب ويتضاءل أثره 
يوماً بعد يوم يف حياة الناس املعتادة. وملا كان الدكتور الرتابي أحد زعماء حركة 
العامة والخاصة أصبحت واحدة  الناس  الدعوة لتجديد بعث اإلسالم يف حياة 
من عظائم همومه هي إعادة تفهيم  الفقه للعامة والخاصة بالوجه الذي يراه 
تفهيم  وإعادة  والعامة.  الخاصة  اليومية  حياتهم  ملالبسات  عملياً  حالً  الناس 
الفقه ال تعني معالجة مشكلة اللغة اإلصطالحية الفقهية التي ما عاد يفهمها إال 
خاصة الخاصة فحسب بل أيضاً تتجشم  عبء إعادة صياغة الخطاب الفقهي 
بمعنى  املعارص  والحضاري  االجتماعي  السياق  باالعتبار كل مشموالت  ليأخذ 
أن يخاطب الناس بمفردات األشياء واألحداث التي يعهدونها فيعرفون مغزاها. 
ومقتىض  واملحل  الوقت  حاجات  حسب  الخطاب  ذلك  يف  األولويات  ترتب  وأن 
الحال. وأن يكون الفقه قادراً عىل تقديم اإلجابات التي يفهمها العقل املعارص 

لإلشكاالت النظرية وللمشكالت العملية.

املادة  من  تتغذى  إنما  الوضعية  األصول  )أن   الرتابي  الدكتور  يقول      
أمرهم  عىل  املسلمني  شورى  يدي   بني  تتوافر  أن  ينبغي  التي  االجتهادية 
األصول  تلك  لتأسيس  سابقاً  رشطاً  كان  ربما  الفقهي  االجتهاد  أن  بل  العام 
حد  إىل  نجاحها  يتوقف  العامة  الحياة  يف  إسالمي  نظام  إقامة  إىل  الدعوة  ألن 
حق  إىل  املسلمني  جمهور  بها  يطمنئ  وافية  فقهية  مرشوعات  عرض  عىل  ما 
دينه وجدواه العملية فتتجه إرادته الغالبة إىل االلتزام بأحكام الرشع تطبيقاً 
بعد  الدولة  صعيد  عىل  اإلسالمي  النظام  تأسيس  إىل  ثم  الخاصة  شؤونهم  يف 
وحريته( الجهل  غفلة  وتقعده  والشبهات  الريب  عليهم  تشوش  كانت   أن 

واملنطلق الثاني للدكتور الرتابي  هو التطور الهائل الذي شهدته مناهج البحث 
العلمي يف املجاالت اإلنسانية واالجتماعية والذي ال ينكره إال متعصب مكابر.
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    والدكتور الرتابي الذي يدرك أن األئمة مثل أبي حنيفة والشافعي والغزايل 
وابن تيمية قد استفادوا من نهضة مناهج البحث ودراسة املنطق يف زمانهم، 
التي  البحث  مناهج  تطور  من  املعارصة  الفقهية  النهضة  تستفيد  ال  أن  يأبى 
علوم  ميسور  وفق  االجتهاد  أن  يرى  أنه  ثم  بعيد.   حٍد  إىل  ثبتت موضوعيتها 
العص فرض كفاية ال يجوز ألهل عص أن يخلو زمانهم ممن يقوم بهذا الواجب 
الكفائي )إن االجتهاد فرض كفاية لكل جيل ألنه رشط التدين عمالً إذ ال بد من 
: ألن التدبر والوصول  معرفة األصول لتالوتها واتباعها بوعي والتزامها عمالً 
عمالً  لتحقيقه  باالجتهاد  االبتالء  يلزم  التكليفي  الله  أمر  معرفة  إىل  باالجتهاد 
ومن ثم كان فضل العلم وحمل أمانة الكتاب عىل غري ما يحمل الحمار األسفار(.

   واملنطلق الثالث هو أن غالب الفقه السائد بني الناس جله يف األمور الخاصة 
وهناك فجوة هائلة يف فقه املعامالت وفقه السياسات أوالً لتبدل صور املعامالت 
وتوسع وتفرع أشكالها بحال لن يستوعبه املوروث من الفقه ولو كان مناسباً 
للحال والزمان، وثانياً ألن فقه اإلدارة والسياسة العامة كان نادراً قليالً، وما بلغ 
إىل زماننا منه أقل مما توفر منه يف زمانه يؤخذ هذا يف الحسبان مع تبدل شكل 
الحياة العامة وتوسع قضاياها مما يقتيض إنتاج فقه إسالمي قادر عىل مواكبة 

توسع هذه األقضية املتكاثرة.

    ويميض الرتابي للقول )ثم أن االجتهاد ملزوم واجبات التناصح والشورى بني 
املسلمني وحرية  لغري  بالقرآن  واملجاهرة  واملجادلة  الدعوة  وواجبات  املسلمني 
السياسية  بالحرية  وموصولة  واالعتقاد  الرأي  حرية  من  بعد  من  االجتهاد 
واالجتماعية واالقتصادية وصحيح أن الحرية ليست قيمة مطلقة وال غاية لذاتها 

وإنما يكملها النظام ويتحد معها يف توازن لتحقيق غايات العبادة(.

   واملنطلق الرابع أن غالب املشتهر بني الناس من الفقه هو فقه العصور املتأخرة 
يتناقله  و  الناس  بني  يدرج  ما  عن  األعالم  األئمة  أعمال  من  مهم  تراث  وغاب 
العامة وشبه العوام من الوعاظ وطالب الفقه وبخاصة ما تبثه وتنرشه وسائل 
اإلعالم من فتاوى وآراء تصبح هي الفقه السائد بني الناس رغماً عن ضعفها 
العلمي وعدم كفايتها وأنحصارها يف األمور الخاصة والوعظ والتخويف دون 

مالمسة الشؤون التي تعم بها البلوى بني الناس.
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    هذه بعض منطلقات د. الرتابي نحو دعوته لتجديد الفقه واألصول املنهجية 
له وال أزعم أني أحصيها ولكنني أعدد األهم وأخصه بالذكر وال يماري عاقل من 
الناس بريء من التعصب إن هذه دواع حقيقية للنهوض بهذه املراجعة الكربى 
للفقه اإلسالمي التي يدعو إليها الدكتور الرتابي وطائفة قليلة أخرى من العلماء 

والفقهاء.

معنى الفقه لدى الرتابي :
اختلف  فقد  االصطالحي  غري  باملعنى  الكلمة  يفهم  فالرتابي  أسلفنا  وكما      
العلماء حول معنى كلمة الفقه يف اللغة ، فقال بعضهم : مطلق الفهم، وقيل: 
فهم غرض املتكلم من كالمه، وقال آخرون: إنه فهم األشياء الدقيقة، هذا األخري 
رجحه اإلمام القرايف وقال: هو األوىل.  وما رجحه اإلمام القرايف هو ما يأخذ به 

الدكتور الرتابي. 

   فالفقه عند الدكتور الرتابي هو الفهم عن الله عن طريق القرآن والسنة عرب 
مناهج التعقل البرشي استنباطاً أو استقراًء. وهو يشمل عنده كل فهم لنداءات 
الخالق والشارع التعليمية وأحكامه العملية. وال يحصه يف املعنى االصطالحي 
الذي هو العلم باألحكام الرشعية العملية املستنبطة من أدلتها التفصيلية التي 
أساسها األصالن الكتاب والسنة. فالرتابي ال يجعل الفقه محصوراً بالترشيع بل 

بالترشيع والتعليم معاً.
    ألن مقصده هو معرفة التوجيه اإللهي حكماً  كان أم تعليماً لالستقامة عليه. 
فليس املقصود من الفقه معرفة األحكام وإنما معرفة كيفية أن تكون ربانياً 
الكتاب وبما كنتم تدرسون ( والربانية هي  )كونوا ربانيني بما كنتم تعلمون 

االستقامة عىل مراد الرب املوضح يف نداءاته وتوجيهاته وأحكامه.

   واألخالق التي أمر بها والصفات التي نهى عنها. والفقه بهذا املعنى الواسع 
هو أن تحيا حياة إسالمية صحيحة وأن تتحرى أن تفهم معنى إسالم الحياة يف 

كل حركة وكل سكنة ثم أن تستقيم عىل ما فهمت.

   ولنئ ذلك كذلك فمعنى تجديد الفقه هو ذات معنى بعث اإلسالم من جديد 
يف حياة املسلمني التي أبعدت النجعة عنه يف غالب تفاصيل تلك الحياة الخاصة 

والعامة. 
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إىل مطعمه وملبسه ومسكنه ومعاشه ومكاسبه وتعامالته  الناظر     ولينظر 
ولينظر إىل ما تحمله عليه الدولة من اختيارات وسياسات وليحكم من بعد ذلك 
إىل أي مدى هو قريب أم بعيد من الحياة اإلسالمية الحقة؟ ومن أعتقد أن ذلك 
سوف يتغري لو تركنا كل  أمر محدث ورجعنا إىل الفهم القديم لطرائق الحياة 
بزعم أنه الطريقة اإلسالمية فسوف ينصف جمهور املسلمني عن ذلك بسبب 

املشقات التى سوف يدخلهم فيها ذلك الرضب من التفكري.

الخالفة اآلن يف  منه يف ما يسمى بدولة  أن نرى صوراً  لنا  أراد  الله   ولعل      
العراق ويف الشام وكيف أدى قصور الفهم إىل سلوك سبيل عسري عىل الناس أن 
يتبعوه ثم ساقهم إىل عنف وتوحش مخالف لجوهر الطريقة اإلسالمية التي هي 

الرحمة والرأفة والرفق.
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اإلسالميون بين تنوع السياقات واختالف الخيارات
)مداخلة مختصرة(

د.غازي �سالح �لدين �لعتباين1

أو  اإلسالمية  بالحركات  نعني  ماذا  بسؤال:  العنوان  تفكيك  ابتداًء   ينبغي     
اختصاراً اإلسالميني؟ هل نعني بهم حقيقة واحدة مهيمنة، أم حقائق وظواهر 
متداخلة، وقد تكون متناقضة؟ اإلسالميون كيانات سياسية بخصائص مشرتكة 
صغرية  كيانات  وهناك  األم؛  اإلسالمية  الحركات  يسمى  عريض  تيار  يجمعها 

متطرفة عند الحواف تطرح نفسها كبدائل قيادية للحركات األم.

كالتي  الكربى،  األم  اإلحيائية  بالحركات  معنيون  نحن  اإلطار  هذا  ضمن      
أنشأها الشيخ حسن البنّا، والحركات الشبيهة التي كان لها دور كبري يف تشكيل 
يف  نشأت  التي  الشبيهة  الحركات  كذلك  العربية؛  البلدان  يف  السياسية  البنية 
تركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا؛ ومؤخراً الحركات اإلسالمية املنظمة التي 

أنشأها املهاجرون املسلمون يف الواليات املتحدة وأوربا، والغرب عموماً.

حتديدًا احلركة الإ�صالمية احلديثة النموذجية هي التي:
تتبنى رؤية كونية شاملة لدور اإلسالم يف الحياة. 1
تكون تجديدية واعية بحقائق العص ومتفاعلة مع تحدياته. 2
روابطها . 3 ويحكم  ودعوتها  أفكارها  يحمل  حديث  ديناميكي  تنظيم  لها 

الداخلية.
موقفها . 4 عن  النظر  بغض  داخيل،  ديمقراطي  شوري  بناء  ذات  تكون 

الفكري املعلن من الديمقراطية كفلسفة حكم.
تطبق الفقه الحركي، أي الفقه الناشئ من الحراك التنظيمي والسيايس . 5

اليومي للجماعة.
   هذا التعريف ال يخلو من إشكاالت، إذ إنه يخرج جماعات مهمة يف املجتمعات 
اإلسالمية، مثل الفرق الصوفية وجماعة التبليغ. ومن ناحية أخرى قد يدخل – 

ولو نظرياً -  السلفية الجهادية.

1 - مفكر وباحث في قضايا الفكر اإلسالمي واإلصالح، له العديد من المساهمات والكتابات.
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عالية  بفاعلية  اإلسالمية  الحركات  تميزت  العملية,  تجلياتها  كل  يف  تقريباً     
تضافرت عدة عوامل سياقية وأحداث لتمنحها إيّاها من أهمها: 

واإلقصاء؛ . 1 واملالحقة  بالعزل  الحركة  تمتحن  حني  السيايس  القهر  حالة 
والحالة النقيض وهي حالة التعايش، حني تتحول الحركة اإلسالمية إىل 

رشيك متعايش مع النظام. 
حالة التقسيم الطائفي الذي تطغى فيه اتجاهات القطيعة والصاع عىل . 2

أساس طائفي أو مذهبي.
سياقا القمع السيايس والتقسيم الطائفي هما األسوأ للحركات اإلحيائية . 3

ألنه يشغلها بنفسها، ويستنفد طاقاتها ومواردها يف األنشطة الوقائية عىل 
حساب األنشطة البنائية. 

السياق الثالث يمثله املذهب الفقهي السائد يف بلد ما وهو أحد أهم عوامل . 4
التصور  ذلك  بما يف  البلد،  ذلك  العام يف  الفكري  الطابع واملزاج  تشكيل 
السائد عن العالقة مع الحاكم أو املؤسسة الحاكمة. ويمكن مالحظة أثر 

املذهب بمقارنة منطقة نفوذ الفقه املالكي بمنطقة نفوذ الفقه الحنبيل.
حني . 5 بالسلطة  الجماعة  تفعله  ما  أي  السلطة  تويل  سياق  أيضاً  هنالك 

تنالها وما تفعله السلطة بالجماعة. النتائج هنا متباينة إذا نظرنا يف أربع 
تجارب إسالمية هي السودان ومص وتونس وتركيا.

    ذلك تاريخ قد يبقى له بعض وزن يف تشكيل الحارض، لكن السياق األهم 
واألكثر حضوراً ومعارصة هو ما يطرحه بإلحاح املرشوع الحضاري الغربي 
من أسئلة فكرية وفقهية وأخالقية غاّلبة يقرع بها أبواب العالم اإلسالمي. أهم 
الحرية، والديمقراطية، والحقوق والحرمات، والحكم  تلك األسئلة يدور حول 
الراشد، ونظم العقوبات، والعدالة االجتماعية، وأوضاع املرأة، وأوضاع األقليات، 

وقضايا العوملة، وبناء الدولة الحديثة ووظائفها، والنظام العاملي.

أن  إما  اإلسالمية يف مفرتق طرق،  الحركات  والتحديات تضع  األسئلة  هذه     
تجتاز اختبار البقاء الداروني أو تذوي ثم تختفي.

الحركات  عىل  امللحة  وأسئلته  بمشكالته  الشاخص  العالم  هذا  جانب  إىل      
به  خاصة  صورة  تكريس  يف  للغاية  نشط  بكامله  آخر  عالم  هناك  اإلسالمية، 
خارج  ويعمل  يقوم  عالم  وهو  ألغراضه،  واستخدامها  اإلسالمية  للحركات 
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عالم  إنه  عليها.  يؤثر  لكنه  تحكمها  ودائرة  اإلسالمية  الحركات  اختيارات 
واالسرتاتيجية  الفكرية  البحوث  ومراكز  والصحافة،  األكاديمية،  املؤسسات 

.)think tanks( الحديثة

   لكن، كما الحظ إدوارد سعيد يف نقده لعلم االسترشاق، فإن علم اإلسالميات 
واحد  لهدف  مصمم  علم  بأنه  اليوم  منذ  أيضاً  ابتيل   - نسميه  أن  جاز  إن   -
Orien- التفوق والسيطرة الغربية )راجع  سسرتاتيجي وغري نبيل وهو استدامة

 .)talism :Saeed Edward

    لقد وقعت حركة البحث الغربية يف أخطاء علمية جسيمة، من أهمها ابتداع 
مصطلح “اإلسالم السيايس” الذي قصد – إذا أحسنّا الظن - أن يمّلك الباحثون 
أداة تعريف دقيقة ملا يأتي إىل الغرب من ردود أفعال عنيفة من تلقاء اإلسالم 
واملسلمني. لكن تعبري اإلسالم السيايس ال يحقق الهدف األسايس من التعريف 
والتسميات. عىل سبيل  املفردات  بني  والتمييز  الفرز  عىل  قدرته  وهو  العلمي، 
املثال هذا  التعريف له القدرة عىل أن يجمع بني أسماء مثل مريزا غالم أحمد، 
ومحمد أحمد املهدي، وراشد الغنويش، وأيمن الظواهري، ورجب طيب أردوغان، 
وهو ما سيؤدي حتماً إىل إصدار أحكام إعدام جماعية مشرتكة لكل هؤالء دون 
النظر املدقق يف ما يمكن اعتباره أخطاء نسبية خاصة بكل واحد منهم. وهو 
تعريف سيدفع حركة البحث العلمي يف االتجاه الخطأ والسياسات الخطأ كما 

نالحظ يف االستجابات املتوترة لبعض الدول الغربية.

الحركات اإلسالمية،  بداية نشأة  أكثر من ثمانني عاماً عىل  اآلن، بعد مرور     
بينما  تتصدع،  القديمة  واملسلمات  الحقائق  جعلت  مهمة  كونية  أحداث  جرت 
أخذت أخرى تتجىل مكانها: انهارت االمرباطورية السوفيتية مما سمح بإعادة 
تشكيل السياسة والنظام األممي؛ رحل االستعمار السيايس من الباب ليعود من 
النافذة بصور أخرى – ثقافية واقتصادية – أشد وطأة عىل الشعوب. تراجعت 
الشعوب اإلسالمية يف مجال املعارف والتعليم والتطبيقات التكنولوجية، بينما 
الوثابة،  العلمية  الثورة  وجديدة.  قديمة  وحضارات  شعوب  بأشواط  تقدمتها 
بالكون  وعالقته  اإلنسان  أحوال  وتغري  الجديدة  اإلنسانية  مسرية  تخط  التي 
مجال  يف  تحديداً  املتقدمة،  العلوم  مجاالت  يف  مذهلة  واخرتاعات  باكتشافات 
الذكاء االصطناعي، والخاليا الجذعية، وتقنية النانو. وبينما ظل اإلنسان آلالف 
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بحثاً  الفضاء  أغوار  يف  ينظر  اليوم  فإنه  التعبد  بنيّة  السماء  إىل  ينظر  السنني 
املائة عام  عن موارد طبيعية متجددة وعن كواكب ومجرات يستوطنها خالل 

القادمة بما منحه الله من سلطان لذلك. 

اإلسالمية،  الحركات  داخل بعض  تفاعالت مصريية  األثناء تجري      يف هذه 
ذات دالالت يف الحارض واملستقبل. اإلسالميون األتراك قبلوا رصاحة بالعلمانية 
ومواقف  أولويات  اتخذت  تونس  يف  النهضة  حركة  لها،  تفسريهم  بحسب 
التونسية.  الدولة  لبناء  محلية  استجابة لرضورات  وجريئة  جديدة  وموجهات 
والتجربتان، التونسية والرتكية، مشغولتان اآلن بمهمة البناء الوطني أكثر من 
اهتمامهما بعاملية الشعارات التي كانت تطلقها الحركات اإلسالمية من قبل.  من 
املهم تقدير ما ستحدثه هذه التطورات املنهجية يف التجارب التونسية واملغربية 

والرتكية عىل األفكار الرئيسية للحركات األم األخرى.

    رغم عبوس التاريخ أحياناً، ورغم تربص الخصوم السياسيني تملك الحركات 
اإلسالمية الفرصة لتتجدد وتنطلق يف فضاء أعىل لو أنها عرفت زمانها واستقامت 

طريقتها. هذا تحٍد وجودي آخر يوجب التجديد  يف أربعة مجاالت عىل األقل:

أوالً، األطروحة التجديدية األساسية التي تميز بها الحركات دعوتها ومهمتها 
لإلنسانية. ينبغي أن تقدم مكتسبات محسوسة، ال وعوداً مؤجلة غري مستحقة 
الحركات اإلسالمية، أن  الوعي عموماً، ومن بينها  للسداد. ينبغي عىل حركات 
تبني بدائلها عىل حقيقة أن الحرية، التي تتيحها نظم المركزية مفتوحة، لم تعد 
فرض كفاية تتنعم بامتالكه الصفوة، بل هو فرض عني يقرع أبواب  املجتمعات 
اإلسالمية، حتى وإن لم تطلبه. وحري بالحركات اإلسالمية أن تعزز هذا االتجاه 
ألنه يف الحساب الختامي يعمل ملصلحتها. وحري بها أال ترتد يف تعيني خيارها 
لكل  املتأصل  عداءها  تجدد  كما  الحرية  ملصلحة  الصيح  التزامها  تجدد  وأن 

جبار عنيد. 

ثانياً، التنظيم القوي مع الفكرة القوية صنوان ال يفرتقان يف تجارب اإلنسانية 
الناجحة، فالفكرة الجاذبة تظل حبيسة األدمغة والعقول حتى تحملها أمواج 
القوي ال يعني  التنظيم  االتجاهات. لكن  بها وتنرشها يف كل  البرش تبحر  من 
اإلسالمية  التنظيمات  بني  ساد  الذي  الصخري  العقائدي  التنظيم  بالرضورة 
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واليسارية والقومية وانترش يف القرن املاض. التنظيم الناجح اليوم – يف عالم 
الحرية املنفتحة وال مركزية الخرب واملعلومة والحقيقة العلمية – قد يكون كتيار 

املاء يف سيولته وأيضاً يف قدرته العاتية عىل نحت الصخر وتشقيقه. 

التأثري والتغيري.  أدوات  أقوى  املعارف وتطبيقاتها هي كما وصفنا من  ثالثاً، 
ولعله من التوافق الحسن وامللهم للمسلم أن يكون ابتداء الوحي للنبي، صىل الله 
عليه وسلم، بأمره بالقراءة، كأنما هي إشارة إىل حقبة جديدة لإلنسانية تزدهر 
فيها العلوم واملعارف وتنترش. الدين الحق العلم ال يتخاصمان بل يخرجان من 
مشكاة واحدة. وحقيق بالعلم أن يحتل مكانة يف تصحيح مسارات اإلنسانية، 

وأن ينال العلم املوثق موقعه يف أصول الفقه وتخريج األحكام الرشعية.

هي  بالتي  واملجادلة  الحوار  إىل  يدعو  والدين  خلقية،  سنة  التواصل  رابعاً، 
أحسن، وإىل التعاون عىل الرب والتقوى. ولم يكن العالم يف أي حقبة من الزمان 
أكثر قدرة عىل تدمري نفسه مثل ما هو اليوم. أمام الحركات اإلسالمية أن تقود 
أهل  من  األبعدين  ومع  الواحد  البلد  داخل  األقربني  بني  الحوار  تشجيع  مهمة 
البالد وامللل األخرى. وينبغي بصورة خاصة أن تقود مهمة الحوار الحضاري 
مع الغرب لتقوم العالقات عىل العدل والسوية والتعاون عىل الرب. ويف مناخ عدم 
الثقة املهيمن عىل مجتمعات املسلمني فيما بينها وفيما بينها واآلخرين عىل تلك 
الحركات أن تسعى نحو بينونة كربى مع العنف غري املرشوع، ونحو مزيد من 

السلمية واملعرفية.

وأخرياً عىل الصعيد الداخيل، أمام الحركات اإلسالمية – بقوة طرحها وتجربتها 
إطار  يف  يعمل  عريض،  وطني  تيار  تشكيل  لتقود  نفسها  تعد  أن    - الثرة 
إن  بذلك  وجدير  املتطرفة،  الحواف  عند  الوقوف  من  بدالً  سلمي  ديمقراطي 
حدث أن تصبح تلك الحركات القوة السياسية واالجتماعية الرئيسية يف مجتمع 

ديمقراطي معارص.
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نموذج اإلصالح اإلسالمي

د. �لتجاين عبد �لقادر حامد 1 

)إنه ملن املشكوك فيه ما إذا كان يف مقدور كاتب أن يعطي قارئاً شيئاً لم يكن 
يملكه من قبل بصورة من الصور. إن كل ما يستطيعه الكاتب هو أن يجعل 
القارئ يستشعر، ربما بصورة أعمق، ما هو بني يديه، وذلك عن طريق إثارة 

الذهن، وترطيب القرشة الخارجية للشعور(.

)هولربوك جاك�سون( 

)اأ( مقدمات يف املفهوم واملنهج
     ربما يكون من نافلة القول أن نذكر أن أية محاولة لفهم ظاهرة من الظواهر، 
“وصفاً”  األول  املقام  يف  تتطلب  واإلنسانية،  الطبيعية  الظواهر  ذلك  يف  سواء 

للظاهرة موضع النظر.

    عىل أن الوصف ليس عملية ميكانيكية محايدة بقدر ما هي عملية استدعاء 
معرفية  حقول  من  أو  سابقة،  تجارب  من  الباحث  يستمدها  خاصة  ملفاهيم 
موطدة، أو من إرث أيديولوجي وثقايف مرتسخ، أو نحو ذلك من املصادر. فقد 
يصف الرئيس األمريكي مثالً ما يجري يف العراق بأنه “حوادث عنف وتخريب”، 
لالحتالل”،  وطنية  “مقاومة  بأنها  يصفونها  العمليات  لتلك  املؤيدين  ولكن 
“جماعات  بأنها  فلسطني  يف  لهم  املناوئة  الجماعات  اإلرسائيليون  يصف  وقد 

إرهابية”، بينما تصف هذه الجماعات نفسها بأنها “حركات جهادية”. 

الدستور  من  مادة  تعديل  مبارك  حسني  املصي  الرئيس  طلب  وحينما      
ليصبح اختيار رئيس الجمهورية باالنتخاب الحر املبارش رصد املراقبون سيالً 
من األوصاف “فهناك من سماها مبادرة”، وهناك من سماها “قراراً”، وهناك 
من سماها “هدية” الرئيس، وهناك من سماها “عبوراً” ديمقراطياً أو العبور 

والعلوم  المقارنة  السياسة  مجاالت  في  متخصص  وأكاديمي  جامعي  أستاذ  و  إسالمي  -مفكر   1
االجتماعية واالنسانية.
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للقوات الجوية يف العبور العسكري  الثاني، باعتبار الرئيس مبارك كان قائداً 
يف حرب أكتوبر 1973. مما يشري إىل أن بداية فهم الخطاب السيايس قد تكون 
بالتوقف عند “األوصاف” ومحاولة تحليلها واكتشاف املرجعيات األيديولوجية 
أو املقوالت القبلية، أو الحقول املعرفية التي استمدت منها. وسيكون ذلك مفيداً 

من ناحيتني:

املعرفية يساعد  الحقول  أحد  النظر يف  الظاهرة موضع  أن توطني  األوىل هي   
عىل فحصها بمنأى عن القيود والرشوط الخارجية، أما الناحية الثانية فهي أنه 
يفتح مجاالً إلعادة وصف الظاهرة بصورة مغايرة اعتماداً عىل أويل القربى من 
املفاهيم التي توجد يف نطاقها الثقايف، و”إعادة الوصف” هذه وإن بدت عملية 
متواضعة إال أنها قد تفتح فيما بعد باباً للمعرفة لم يكن مطروقاً. ولكن علينا أن 
نالحظ هنا أن هذه األطر املفاهيمية املغايرة التي نعمل من خاللها عىل “إعادة 
أو  أناس مفكرون،  الهواء، وإنما ينتجها  الوصف” ال توجد بدورها معلقة يف 
تنتجها مجتمعات علمية أو مدارس فكرية، وما من مدرسة أحدثت تأثرياً علمياً 
إال وهي قد تقدمت يف أغلب األحيان، بمنظور )أو مفهوم أو مقولة(  ملحوظاً 
يمكن الباحثني من رصد الظواهر ووصفها وتحديد االتجاهات التي تسري عليها.

املنظور  عن  القناع  يكشف  أن  البحث  يف  يرشع  أن  قبل  إذن  الباحث  فعىل     
أو  بنفسه،  أعده  أصيل  نموذج  له  كان  يستخدمه، سواء  الذي  النموذج  قل  أو 
أنه اعتمد واحداً من النماذج “الجاهزة” التي أعدها اآلخرون، ألنه يصعب عىل 
يصوغ  وأن  األساسية،  مفاهيمه  ويضبط  يختار  أن  النموذج  غيبة  يف  الباحث 
قد  املعني  والنموذج  هذا  عنها.  املالئمة  املعلومات  يجمع  وأن  البحثية،  أسئلته 
 Mental Picture يكون نموذجاً معرفياً أو أخالقياً شامالً يتضمن صورة ذهنية
والحياة  الراشدة،  والحكومة  الصالح،  واإلنسان  الخري،  مجتمع  عن  ومسلمات 
األوىل واآلخرة، والسعادة فيهما، يستمدها الباحث بصورة واعية أو غري واعية 
من اإلطار الثقايف والعلمي الذي يتفاعل فيه. كما قد يكون النموذج صورة ذهنية 
السيايس  )الحقل  اإلنساني  النشاط  واحد من حقول  محدودة ومتعلقة بحقل 
الثقايف،  إطاره  من  ومقصودة  واعية  بصورة  عنارصها  الباحث  يستل  مثالً( 
وتجاربه الشخصية، وخربته العلمية، ثم يعيد ترتيبها وتركيبها، مستبعداً ما ال 
يراه مالئماً، ومستبقياً ما يراه رضورياً )وهنا بالطبع تكمن تحيزات صاحب 
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النموذج( حتى إذا اطمأن لرتابطها املنطقي الداخيل، وتماثلها مع واقع الظاهرة 
موضوع الفحص اتخذه من ثم أداته التحليلية والرتكيبية التي تضبط مسريته 
يف “البحث العلمي”. فالنموذج هو إذن عبارة عن “تجريد” ذهني منسق تقابله 
عنارص  يف  “كامنة”  توجد  التي  واالعتقادات  واملفاهيم  األفكار  من  مجموعات 

الظاهرة دون ترتيب معني أو شكل مخصوص2. 

الظاهرة  باختالف  النموذج  يختلف  أن  الطبيعي  فمن  هذا  عىل  وتأسيساً      
مثالً  الطبيعية  الظواهر  لدراسة  تستخدم  التي  فالنماذج  الدراسة،  موضوع 
واالجتماعية،  النفسية  الظواهر  لدراسة  تستخدم  التي  األخرى  عن  تختلف 
يشاء من  ما  أن يصمم  يمكنه  الطبيعيات  الباحث يف  أن  إىل  االختالف  ويرجع 
بينه  وليس  إرادة،  لها  ليست  بإسقاطها عىل ظاهرة صامتة،  يقوم  ثم  نماذج 
وبينها آرصة أو إمكانية للتواصل املعريف. ولذلك فالنموذج الذي يستخدمه هو 
بالرضورة نموذج “خارجي” أحادي الجانب )موضوعي(، يصمم ويسقط عىل 

املوضوع دون أن تكون لعنارص ذلك املوضوع أي تدخل أو مشاركة. 

وأفعال عنارص  أفكار  يبحث يف  اإلنسانيات فال يسعه وهو  الباحث يف  أما      
إنسانية ناطقة أن يتجاهل إدراك تلك العنارص اإلنسانية أو إحساسها ووعيها 
بمصالحها ومشكالتها. وألن هذه العنارص اإلنسانية متنوعة املشارب والرؤى، 
فال يمكن أن يحيط بها نموذج واحد، ومن هنا جاء تعدد وتنوع النماذج التي 
حركة  لدراسة  يصلح  الذي  فالنموذج  اإلنسانية،  الظواهر  دراسة  يف  تستخدم 
يختلف  أن  البد  مثالً  الالتينية  أمريكا  يف  التحرر  من حركات  ماركسية  ثورية 
قليالً أو كثرياً عن النموذج الذي يستخدم لدراسة حركة صوفية أفرو- عربية، 
قد  تكون  هناك  الباحث  يستخدمها  التي  الذهنية  التجريدات  ألن  إال  ليشء  ال 
املدروسة  العينة  ألفراد  واالجتماعي  الثقايف  الناطق  مع  تتالءم  بحيث  صممت 
بغرض تمكينهم من اإلفصاح الكامل عن مكنونات نفوسهم، وخفي معتقداتهم 

وتصوراتهم ورغباتهم. 

   أما إذا استخدمت تلك التجريدات ذاتها لدراسة حركة صوفية إسالمية فقد ال 
تعدو حصيلة البحث أن تكون مجرد إعادة إنتاج لقناعات الباحث وتصوراته 
التي تخفت يف مقوالته وأوصافه وتساؤالته. فإذا اتضحت هذه الفروقات فسوف 
به عن صفة “الخارجية” هذه  ننأى  أن  علينا ونحن نصمم نموذجنا  يتوجب 
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ونجعله نموذجاً مرناً، أي قابالً للمالءمة مع عنارص الظاهرة موضع الدراسة، 
فيمكننا من “استنطاقهم”، عىل أنه ينبغي بالطبع أن نحيط النموذج بعدد من 
أو نصبح  التي ندرسها،  العينات  نقع يف “براثن”  املنهجية حتى ال  املحددات 

أبواقاً إعالمية لها.

عىل هذا، سيتوجب علينا ونحن بصدد تفهم األحداث التي وقعت     وتأسيساً 
بني اإلسالميني يف السودان يف الفرتة من 1998- 2000م أن نذكر القارئ بأننا 
نموذجنا  نصمم  أن  نحاول  وإنما  الجاهزة،  النماذج  أحد  نستخدم  أن  نود  ال 
أو  مثمرة،  بحثية  أسئلة  عنه  تتولد  أن  املمكن  من  كان  إن  لنرى  ثم  الخاص، 
تنطلق منه إضاءات ألحد جوانب الظاهرة، أو إشارات يف اتجاه تطورها ومآلها، 

فيكون ذلك اختباراً عملياً عىل فاعليه النموذج وجدواه.

   أما وقد بلغت بنا التوضيحات املنهجية هذا الحد فنود اآلن أن نتجه مبارشة 
إىل موضوعنا، فننظر أوالً يف األوصاف التي ترد يف خطاب اإلسالميني أنفسهم، 
خاصة أولئك الذين شاركوا يف صناعة تلك األحداث، أو ترد يف خطاب املؤيدين 
“املنظور  إىل مالمح  األوصاف  تلك  تقودنا  أن  املحتمل  إذ من  لهم،  املعارصين 
أفكارهم وأفعالهم. فلنستعرض اآلن مقتطفات من  الذي تنتظم فيه  الكامن” 
أدبيات اإلسالميني املنشورة، وهي عبارات وتسميات وتوصيف أخذناها من عدد 
كبري من النصوص، ولم نشأ أن نورد هذه النصوص كاملة، إذ إن غرضنا يف 
أن  فقط  نريد  وإنما  تحليلها،  أو  النصوص  توثيق هذه  ليس هو  املرحلة  هذه 
نحدد بعض املفردات األساسية السائدة يف خطاب اإلسالميني، والتي استخدمت 

لتسمية املشكلة األخرية بينهم والتي هي موضوع الدراسة.

قائمة املفردات ال�صائدة لو�صف امل�صكلة

اأوًل: لفظ الفتنة
إيصاداً ألبواب )الفتنة( .. 1
تداعيات )الفتنة( األخرية. . 2
)فتنة( عمياء تعصف باملجتمع. . 3
وحدة الصف واتقاء )الفتنة(. . 4
تطهري العضوية من حاالت الشذوذ التي زلزلتها )فتنة( الفريسة للرتغيب . 5
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والرتهيب الحكومي.
وهو يف حبس سيايس من )فتن( السلطان. . 6
بل )فتن( القادة العسكريني بما كسبوا.. 7
و)فتنة( السلطة من عواقب الثورات .. 8
يوشك أن يفتح باباً )للفتنة( .. 9

ثانيًا: لفظ الأزمة : 
قدموا تصوراً لحل )األزمة(.. 1
تشخيص خلفيات )األزمة(.. 2
بعد تطاول )أزمة( املؤتمر.. 3
الفصل للقادة الذين فجروا )األزمة(.. 4
أضعفت هذه )األزمة( قدرة القواعد.. 5
)أزمة( نفوس ال نصوص.. 6
مرتكزات حل )األزمة(.. 7
أطلت علينا هذه )األزمة(. . 8

ثالثًا: لفظ النزاع
تفاقم االعتبارات الشخصية يف )النزاع(.

موافقة أطراف )النزاع(. 
والحديث عنها من طريف )النزاع(.

رابعًا : األفاظ اأخرى متنوعة 
أن توقف تداعيات )الصاع(.. 1
مجموعة )رأب الصدع(.. 2
إصالح )ذات البني(.. 3
هل من مخرج من هذا )املأزق(.. 4
إن ما شجر بينكما من )خالف(.. 5
إن هذا )الخالف(.. 6
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  وبالنظر يف هذه القائمة نلحظ أنه ال يوجد اتفاق عىل مفردة واحدة لوصف 
ثم  بالفتنة،  آخر  حيناً  توصف  ثم  بالخالف،  حيناً  توصف  إنها  إذ  الظاهرة، 
مفردات:  أن  نلحظ  أن  من  يمنعنا  ال  ذلك  أن  واملأزق. عىل  الصدع  أو  بالنزاع، 
الفتنة، األزمة، النزاع هي املفردات الثالث األساسية التي ظلت تستخدم لوصف 
الحالة التي نحن بصددها. وقد استحوذ لفظ )الفتنة( عىل نحو من 34.6% من 
جملة املرات الستة والعرشين التي أشري فيها إىل املشكلة، يليه لفظ )أزمة( الذي 

نال 30.7%، ثم لفظ )النزاع( الذي نال 11.5% من جملة املفردات. 

املجموعات  خطاب  يف  املفردات  لهذه  التام  الغياب  هنا  نالحظ  أن  وعلينا     
السياسية  واملجموعات  السودانيني  املاركسيني  خاصة  األخرى،  السياسية 
الوطنية، إذ إن هذه املجموعات ورغم استخدامها اللغة العربية إال أنها تستخدم 
االنشقاق،  لفظ  تستخدم  كما  و”االنقساميني”،  واالنقسام  )الصاع(،  لفظ 
املفردات  واالنسالخ، وال تستخدم لفظة “الفتنة” إال سهواً، مما يؤكد أن هذه 
إسالمية بالدرجة األوىل، تتداولها املجموعات اإلسالمية أينما وجدت، وبأية لغة 
تنشأ بني  التي  والخالف  التوتر  أن توصف ظواهر  مألوفاً  تحدثت. وقد صار 
أعضاء القيادة بأنها فتنة، كما توصف االنحرافات أو الخروج عىل الجماعة بمثل 
اإلسالمي  الفكر  أصول  مأخوذة من  املفردات  فإن هذه  معلوم  ذلك. وكما هو 
ومن تاريخه الالحق، إال أن استخدامها بهذه الطريقة العفوية ال يجعل منها 
أداة وصفية أو تحليلية مفيدة يف املجال السيايس، عالوة عىل أن مفهوماً واحداً 
إذا شكلت  إال  لها قدرة تفسريية،  أو بضعة مفاهيم متناثرة لن تكون  منعزالً 
شبكة أو منظوراً أو إطاراً يمتاز بقدر من الرتابط املنطقي الداخيل، فلنبحث إذن 

عن منظومة املفاهيم األخرى من ذوي القربى التي تتكامل مع مفهوم الفتنة.

)ب( النزاع والفتنة يف القراآن 
أفواه  يف  كثرياً  يتكرر  الذي  )الفتنة(  لفظ  أن  املجال  هذا  يف  نلحظ  ما  أول      
موضعاً(،   60 من  )نحو  القرآن  يف  عديدة  مرات  بالفعل  يتكرر  اإلسالميني، 
فلماذا ال نبدأ من هنا فنتساءل عن املقصود بالفتنة يف القرآن؟ فمن يدقق النظر 
يستطيع أن يلحظ أربعة أصناف من الظواهر واألفعال التي يغطيها لفظ الفتنة 

يف القرآن، وذلك عىل النحو التايل:
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كأن  الناس،  عىل  الله  يوقعه  الذي  اإللهي  االبتالء  بها  يقصد  فتنة    -1
يصيبهم بالخري والرش أو باملرض أو الفقر ونحو ذلك من البالء املألوف 
والنبض  الحراك  مبتدأ  ليكون  وجماعات  أفراداً  الناس،  عىل  يقع  الذي 
اْلَمْوِت  ذَاِئَقُة  يف الجسم االجتماعي، وذلك كما يف قوله تعاىل: )ُكلُّ نَْفٍس 

ِّ َواْلَخرْيِ ِفتْنًَة َوإَِليْنَا تُْرَجُعوَن( )سورة األنبياء: 35(. َونَبْلُوُكم ِبالرشَّ
معادية  جهة  بها  تقوم  التي  الخارجية  االعتداءات  بها  يقصد  فتنة   -2
بغرض إمالة املسلمني أفراداً أو جماعات عن دينهم ورصفهم عنه بشتى 
الوسائل، بما يف ذلك وسائل اإلكراه املادي، كما يف قوله تعاىل: )إِْن ِخْفتُْم 

أَن يَْفِتنَُكُم الَِّذيَن َكَفُرواْ( )النساء: 101(. 
داخل  أو  الجماعات  بني  تقع  التي  األهلية  الحرب  بها  يقصد  فتنة   -3
مجموعة واحدة، كما يف قوله تعاىل: )َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَن يَأَْمنُوُكْم 
َواْ إىِل اْلِفتِْنِة أُْرِكُسواْ ِفِيَها( )النساء: 91(، وقوله  َويَأَْمنُواْ َقْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّ
ن  مِّ َعَليِْهم  الّلُه  َمنَّ  أََهـُؤالء  لِّيَُقولواْ  ِببَْعٍض  بَْعَضُهم  َّا  َفتَن )َوَكذَِلَك  تعاىل: 
ِفتْنًَة الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظَلُمواْ  بَيِْننَا( )األنعام: 53(، وقوله تعاىل: )َواتَُّقواْ 

ًة( )األنفال: 25(. ِمنُكْم َخآصَّ
نفس  يف  يقع  الذي  “السيكولوجي”  والتوتر  النزاع  بها  يقصد  فتنة   -4
واالعتقادات  العليا  امُلثل  مع  ومصالحه  رغباته  تتعارض  حينما  املسلم 
ََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَدُُكْم ِفتْنٌَة(  أَن التي يؤمن بها كما يف قوله تعاىل: )َواْعَلُمواْ 
)األنفال: 28(، وقوله تعاىل: )َوَما َجَعْلنَا الرُّؤيَا الَِّتي أََريْنَاَك إاِلَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس 
هذا  مثل  يقع  حينما  أما   .)60 )اإلرساء:  الُقْرآِن(  يف  اْلَمْلُعونََة  َجَرَة  َوالشَّ
التوتر النفيس بسبب تعارض )قدرات( املسلم مع ُمثله العليا، فإن ذلك ال 

يسمى يف املصطلح القرآني فتنة وإنما يسمى رضراً أو حرجاً.

الصنفني  من  الراهن  أدخل يف موضوعنا   )4-3( األخريان  الصنفان  وهذان     
األولني، ألننا ال نبحث عن الفتنة بمعنى االبتالء اإللهي العام الذي ال إرادة مبارشة 
للناس فيه كما يف الصنف األول، وال نبحث عن الفتنة بمعنى العدوان الذي يقع 
عىل املسلمني من تلقاء عدوهم الخارجي، كما يف الصنف الثاني، وإنما نبحث 
عن الفتنة بمعنى االشتجار الداخيل الذي يقع بني املسلمني، أو الصاع النفيس 

الذي ينشب يف وجدان الفرد املسلم.
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   عىل أنه ينبغي أن نلحظ أن هذه املستويات األربعة للفتنة غري منقطعة تماماً 
عن بعضها، فقد يتمادى األفراد والجماعات يف اتباع الهوى حتى يتورطوا يف 
الحرب  اتجاه  يف  وتتطور  الداخلية  النزاعات  تلك  تتفاقم  ثم  داخلية،  نزاعات 
أن  الداخلية  األطراف  أحد  فتغري  األهلية  الحرب  تتفاقم  ثم  الكاملة،  األهلية 
يلوذ بالخارج ويتعاون معه، أو تغري إحدى الجهات الخارجية أن تعتدي عىل 
الداخل أو تتحالف معه، أو قد يقع بالء إلهي عام عىل نظام الطبيعة )كالكوارث 

الطبيعية من زالزل وأوبئة وفيضانات( فيؤدي ذلك لخلخلة نظام املجتمع.

    ولكن ألن هذا النوع األخري من الفتن )النفسية/ االجتماعية( يزيد عىل املعنى 
األول يف كيفياته وخصوصياته، فليس من املتوقع أن يرتك عىل ما هو عليه من 
تضمني يف املعنى العام للفتنة، وإنما يتوقع أن يعدل فيه إىل ألفاظ أخرى تكون 
مجاورة للفظ الفتنة ولكنها مباينة له يف بعض الوجوه، وهذا التوقع مبني عىل 
مالحظة الطرق البيانية يف القرآن، حيث يحتمل اللفظ الواحد وجوهاً عديدة من 
ألفاظ أخرى مكوناً شبكات من الصور  املعاني يتداخل بعضها ويتقاطع مع 
البالغيون  به  فاهتم  القرآن،  خصائص  من  خاصية  ذلك  عد  حتى  واملعاني، 
األلفاظ  عن  الحديث  يف  فأسهبوا  الفقه،  بأصول  أو  القرآن  بعلوم  واملشتغلون 
املشرتكة واملتواطئة، أي األلفاظ ذات األبعاد الداللية املتعددة، وعىل هذا املنوال 
نستطيع أن نتساءل: هل توجد بالفعل بعض األلفاظ “املتواطئة” التي يمكن أن 
يتمدد عربها املعنى األول للفظ الفتنة؟ ما هي األلفاظ األخرى التي يستخدمها 
القرآن لوصف التوترات االجتماعية والنفسية وما هي عالقتها بمفهوم الفتنة؟

     لقد واجه بعض علماء الحديث من قبل طرفاً من هذا السؤال حينما كانوا 
يبحثون عن طريقة يصنفون بها أحاديث “الفتنة” فرتى البخاري مثالً يورد 
حديث أنس عن أناس من األنصار قالوا إثر توزيع أموال هوازن: “يغفر الله 
لرسول الله، يعطي قريشاً ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم”، يف باب “الفتن”، 
مع أن لفظ الفتنة لم يرد يف الحديث، مما يعني أن التذمر واالحتجاج الذي أبداه 
فريق من األنصار عىل الطريقة التي وزعت بها أموال هوازن تعني عند البخاري 
باب  يف  نفسه  الحديث  وضع  فقد  مسلم  أما  الفتنة،  مستويات  من  مستوى 
اإلمارة، كأنه ال يتفق مع البخاري يف ذلك. واختالف هذين اإلمامني يف تصنيف 
الظاهرة التي أمامنا يشري إىل أن كالً منهما كان يحاول أن يحدد حقالً مفاهيمياً 
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تشكل  التي  الحقول  بعض  إىل  أنظارنا  يوجه  فاختالفهما  معناها.  به  تتضح 
بيئة محتملة تنمو وتتطور فيها الفتنة، أو كأنهما يقوالن إن )الفتنة( ظاهرة 
“نزاع داخيل” يرتبط بقيادة الدولة، وبنظامها السيايس، وبالطريقة التي توزع 
النزاعات  أنواع  نوع من  املسلمة، فهي  الجماعة  داخل  والسلطة يف  الثروة  بها 
الداخلية التي تنشب بني املسلمني بسبب ما يبتلون به من زينة الدنيا، تمثلها يف 
تلك الحالة الغنائم والفيء والوالية. علينا أن نلحظ هنا كيف أن مستوًى معيناً 
من املستويات التي يشملها مفهوم الفتنة قد ازداد وضوحاً حينما ألحق بحقول 
“منظوراً”  معها  ليشكل  املفاهيم  من  بنسق  وربط  دراستها،  سبقت  معرفية 
اآلن  دعنا  “النزاع”  اتجاه  إىل  يشري  “الفتنة”  مفهوم  أن  طاملا  ولكن  متكامالً، 

نتأمل بصورة أدق يف هذا األخري.

ونزع  نزع،  الثالثي  الفعل  من  مشتق  مصدر  العربية  اللغة  يف  “النزاع”      
اليشء يعني اقتلعه أو حوله عن موضعه، وأصل النزاع الجذب والقلع؛ أما إذا 
وقد  التجاذب،  معنى  عن  تخرج  ال  أيضاً  فهي  “املنازعة”  صيغة  استخدمت 
أجمل ابن منظور ذلك فقال: واملنازعة واملجاذبة يف األعيان واملعاني، واملنازعة 
يف الخصومة: مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان، والتنازع: التخاصم.

    وتأسيساً عىل هذا يمكن أن يقال إن املنازعة نوعان: منازعة ودية يتم فيها 
شأن  هو  كما  املعاني  تنازع  أو  األصدقاء،  بني  الشأن  هو  كما  األعيان،  تنازع 
الدارسني، وعىل نحو ذلك يفهم قول الحق تبارك وتعاىل )يَتَنَاَزُعوَن ِفيَها َكأْساً( 
)الطور: 23(. أما النوع الثاني من املنازعة فهو املنازعة التي تتم يف مناخ من 
الخصومة، حيث يتجاذب الخصوم الحجج ليس فقط من أجل التعلم أو إظهار 
أشار  وقد  الخاصة.  املصلحة  وتحقيق  واالنتصار  العلو  أجل  من  ولكن  الحق، 
القرآن الكريم إىل النوعني: أشار إىل النوع األول يف قوله تعاىل: )َفتَنَاَزُعوا أَْمَرُهم 
وا النَّْجَوى( )طه: 62(. يعني أنهم تجاذبوا الحجج وتداولوا يف األمر  بَيْنَُهْم َوأرََسُّ

وا النَّْجَوى(. وتشاوروا، ولكن يف إطار سلمي، كما تشري إىل ذلك عبارة )َوأرََسُّ
وأشار القرآن إىل النوع الثاني يف املواضيع اآلتية:

)َحتَّى إِذَا َفِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم يِف األَْمِر( )آل عمران: 152(. 

وُه إىَِل الّلِه َوالرَُّسوِل( )النساء: 59(. ٍء َفُردُّ )َفِإن تَنَاَزْعتُْم يِف يَشْ
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)َوَلْو أََراَكُهْم َكِثرياً لََّفِشْلتُْم َوَلتَنَاَزْعتُْم يِف األَْمِر( )األنفال: 43(.

)َفاَل يُنَاِزُعنََّك يِف األَْمِر( )الحج: 67(. 

)َوأَِطيُعواْ الّلَه َوَرُسوَلُه َوالَ تَنَاَزُعواْ َفتَْفَشلُواْ َوتَذَْهَب ِريُحُكْم( )األنفال: 46(.

   ففي كل هذه املواضيع يجري النزاع يف مناخ نفيس يقل فيه الود الذي الحظنا 
يف النوع األول، ويتسم عالوة عىل ذلك بقدر من االحتكاك. ولكن يجدر بنا أن 
نلحظ أن النزاع غري الودي هذا ينقسم أيضاً وفقا للرؤية القرآنية إىل مستويني:

املستوى األول: وتشري إليه آيات )آل عمران: 152(، و)النساء: 59(، و)األنفال: 
43( واملشار إليها آنفاً، فهذا نزاع غري ودي- أو قل اشتجار – يدور حول األعيان 
حيناً ويدور حول املعاني حيناً آخر، ويحتوي عىل قدر من االحتكاكات، وتتولد 
عنه بعض املشاعر السلبية، ولكنه مع ذلك يرد يف السياق القرآني كما ترد األمور 
الطبيعية، فآية )آل عمران: 152(، و)األنفال: 43( مثالً تصفان ظاهر النزاع 
التي تقع عادة بعد الفشل باعتبار أنها أمراً مألوفاً يف تاريخ املعارك السياسية 
والعسكرية، ولذلك فاآليات ال تأمر بيشء محدد وال تنهي. ولكن نلحظ أن آية 
بني  تقع  قد  مألوفة  ظاهرة  النزاع  أن  تقرر  أن  بعد   – تضيف   )59 )النساء: 
املسلمني - تضيف أن عىل املسلمني يف تلك الحالة أن يرتادوا معرفة ما اشتجروا 
فيه من كتاب الله أو من عند الرسول صىل الله عليه وسلم إن كان حياً، وإن 

كان ميتاً فمن سنته.

)األنفال:  آيتا  إليه  فتشري  الودي  غري  النزاع  مستويات  من  الثاني:  املستوى 
46(، و)الحج: 67(، فهذا نوع من النزاع قد تجاوز املستوى الصحي املسموح 
فقد  ولذلك  بنيانها،  ويقوض  الجماعة  يدمر  قد  الذي  النزاع  مرحلة  وبلغ  به 
تحول السياق القرآني من صيغة التقرير والوصف إىل صيغة التحذير والنهي 
الصارم، فمنازعة الرسول صىل الله عليه وسلم فيما أوحي إليه أمر غري محتمل 
بني جماعة املسلمني، وكذلك املنازعة عند لقاء العدو غري محتملة ألنها ال تؤدي 

إال إىل إضعاف الجماعة وذهاب ريحها كما عربت عنه آية األنفال.

   ومع كل هذا فإن لفظ الفتنة لم يستخدم يف هذا السياق، مما يعني أن أي 
والسلطة  الثروة  وتوزيع  الدولة  قيادة  حول  املسلمني  بني  يقع  داخيل  خالف 
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مثلهم  املسائل  هذه  حول  املسلمون  يختلف  أن  املمكن  من  إذ  فتنة،  يسمى  ال 
مثل جميع البرش، وأن يتنازعون فيها كما وقع بعد معركة بدر، وكما وقع يف 
اجتماع السقيفة، ولكن ذلك كله لم يسم فتنة، وإنما ذكرت الفتنة حني تخطى 
املتخاصمون مرتبة االختالف يف اآلراء واملنازعة يف الحجج إىل مرحلة االقتتال، 
كما وقع يوم الجمل بني جماعة عيل وعائشة، أو كما وقع يوم صفني بني عيل 
أنه قال يوم الجمل ملا لقي ما  العوام  الزبري بن  ومعاوية. لذلك فقد روي عن 
ًة(  لقي: “ما توهمت أن هذه اآلية )َواتَُّقواْ ِفتْنًَة الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظَلُمواْ ِمنُكْم َخآصَّ
نزلت فينا أصحاب محمد اليوم”، يقصد أنه لم يكن يدرك أن آية األنفال التي 
نزلت يوم بدر يف السنة الثانية بعد الهجرة محذرة لهم من الفتنة كانت تحمل 
إشارات ملا سيقع من اقتتال بينهم يوم الجمل يف السنة الخامسة والثالثني بعد 
الهجرة، فالبداية تكون إذن اختالفاً يف الرأي، ثم يتحول إىل نزاع وتخاصم يف 
الرأي أو املواقف أو املواقع أو فيها جميعاً، وقد ينتهي النزاع إىل نتيجة يقبلها 
املتنازعون، أو تخاصم يتطور يف اتجاه سلبي فيتحول إىل حرب داخلية يحاول 

كل طرف فيها أن يفرض إرادته عىل اآلخر فتكون تلك هي الفتنة. 

    إن مثل هذا الصاع الداخيل املدمر يوصف يف اللغة املعارصة باألزمة. ولكن 
مادة )أ ز م( لم ترد يف القرآن، وإنما وردت مادة )ف ت ن(، وهكذا نعود مرة 
أخرى إىل ما تقرر سابقاً من أن الصاع الداخيل الذي يتفاقم إىل درجة االحرتاب 
للبحث بصورة  يدعونا  آنفاً. وهذا  أوردنا  القرآن كما  فتنة يف مصطلح  يسمى 

أعمق يف مفهوم الفتنة يف القرآن.

     نستطيع أن نقرر – بعد رصد وفحص لكل معاني الفتنة التي وردت يف 
التنزيل – أن اآلية املحورية يف هذا الصدد، والتي تشري بصورة بيّنة إىل النزاع 
الداخيل بني املسلمني قد تكون هي بالفعل اآلية )25( من سورة األنفال املشار 
ًة َواْعَلُمواْ أَنَّ الّلَه َشِديُد  إليها آنفاً: )َواتَُّقواْ ِفتْنًَة الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظَلُمواْ ِمنُكْم َخآصَّ
اْلِعَقاِب(. وليس هذا مجرد ادعاء أو تحكم منا، ولكن يوجد من األدلة ما يفيد 
أن بعض الصحابة الذين شهدوا تلك الفتنة أو كانوا أطرافاً أساسية فيها كانوا 
يتأّولون هذه اآلية عىل النحو الذي ذهبنا إليه من أنها تشري إىل النزاع الداخيل 
الذي يصل حالة الحرب األهلية، فقد روي عن الزبري بن العوام أنه قال: “قرأت 
هذه اآلية زماناً وما أرانا من أهلها، فإذن نحن املعنيون بها”. والزبري كما هو 
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معلوم كان أحد القيادات األساسية التي شاركت يف موقعة الجمل، ولذلك فتأويله 
ملعنى “الفتنة” التي وردت يف هذه اآلية ال يعتمد فقط عىل املعنى اللغوي وإنما 
يعود بنا مبارشة إىل حيثيات الصاع السيايس/ العسكري املتطاول الذي نشب 
بني الصحابة إثر مقتل الخليفة عثمان وما جر إليه من معارك بني شيعة عىل 
من جهة وأنصار طلحة والزبري وعائشة يف الجهة األخرى، أي يجرنا إىل السياق 
“التاريخي” الذي وقعت فيه الفتنة، وهذا مما ينبه إىل العالقة بني “املفهوم” 
و”الظرف التاريخي” الذي يتولد فيه. ولكن قبل االستطراد يف هذا ينبغي أن 
ننظر أوالً يف السياق القرآني ذاته الذي ورد فيه مفهوم الفتنة، إذ إن السياق 

“الخطابي/ البنائي” ال يقل أهمية عن السياق الظريف.

   لقد ورد لفظ “الفتنة” أربع مرات يف سورة األنفال وحدها، وال يخفى عىل 
القارئ أن الخطاب القرآني يف سورة األنفال كلها، ثم سورة براءة التي تليها 
املسلمني  بني  وقعت  التي  النزاعات  طبيعة  عن  الكشف  اتجاه  يف  منصباً  كان 
األولني. مهاجرين وأنصار، إما بسبب املوارد االقتصادية الجديدة التي توفرت 
عن طريق الغنائم، أو بسبب املواقع السياسية العليا الجديدة التي توفرت بسبب 
بن  محمد  أورد  العامة.  السياسية  األوضاع  يف  تبدالت  من  تبعه  وما  “الفتح” 
إسحاق يف هذا الصدد رواية عن أبي إمامة الباهيل قال: سالت عبادة بن الصامت 
عن األنفال فقال: “فينا معرش أصحاب بدر نزلت حني اختلفنا يف النفل، وساءت 
فيه أخالقنا، فنزعه الله من أيدينا وجعله إىل الرسول، فقسمه رسول الله عىل 

السواء، فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصالح ذات البني”.

   وملا كان النزاع حول الغنائم والذي افتتحت به سورة األنفال، أدى يف بعض 
الخطاب  استطرد  فقد  الصحابي،  هذا  كما الحظ  األخالق”  إىل “سوء  الحاالت 
القرآني ليقدم إضاءة يكشف فيها عن أهمية إصالح “ذات البني”، أي إصالح 
العالقات الداخلية التي يرتكز عليها بنيان الجماعة املسلمة يف إشارة بينة إىل 
البنية  يف  خلخلة  إىل  تؤدي  قد  توزيعها  وطرائق  الجديدة  االقتصادية  املوارد 
ذات  “إصالح  عملية  فيه  تضم  أشمل  بياناً  يتطلب  مما  القاعدية،  االجتماعية 
البني” إىل “الرؤية” الكلية أو التصور اإليماني الجديد الذي بعث به النبي صىل 
العميق  فاإليمان  الحقيقيني،  املؤمنني  وإبراز صورة وصفات  عليه وسلم،  الله 
ذُِكَر  إِذَا  )الَِّذيَن  اآلية:  كما ورد يف هذه  القلوب ويهزها هزاً  الذي يالمس  بالله 
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الّلُه َوِجَلْت ُقلُوبُُهْم( يتوقع له أن يقود إىل املحبة والتآلف بني املؤمنني، وتأكيداً 
لهذا ورد هذا املعنى تصيحاً يف اآلية )63(: )َوأَلََّف بنَْيَ ُقلُوِبِهْم َلْو أَنَفْقَت َما يِف 
َُّه َعِزيٌز َحِكيٌم(. قال  ا أَلََّفْت بنَْيَ ُقلُوِبِهْم َوَلـِكنَّ الّلَه أَلََّف بَيْنَُهْم إِن األَْرِض َجِميعاً مَّ
القرطبي يف تفسريها: وكان تآلف القلوب مع العصبية الشديدة يف العرب من 
اللطمة فيقاتل حتى يستقيدها،  النبي ومعجزاته، ألن أحدهم كان يلطم  آيات 
أباه  الله باإليمان بينهم، حتى قاتل الرجل  الله حمية، فأّلف  وكانوا أشد خلق 
القلوب،  يملك  إال من  إحداثها  يقدر عىل  الدين”. وهذه مرتبة ال  وأخاه بسبب 
كنا  قال:  إسحاق  بن  عمري  عن  وروي  لآلية.  تفسريه  يف  الزمخرشي  ذكر  كما 
نتحدث أن أول ما يرفع من الناس اإللفة. ولكن دعنا نتساءل يف هذا املنعطف: 
القلبية – االجتماعية و)النزاع(  الكلية و)اإللفة(  )الرؤية(  العالقة بني  ما هي 

حول غنائم بدر؟ يقول الرازي يف هذا الصدد: 

)وأعلم من التحقيق يف هذا الباب أن املحبة ال تحصل إال عند تصور حصول خري 
وكمال، فاملحبة حالة معللة بهذا التصور املخصوص، فمتى كان هذا التصور 
حاصالً كانت املحبة حاصلة، ومتى حصل تصوير الرش والبغضاء كانت النفرة 
والكماالت  الخريات  أحدهما  قسمني:  عىل  والكماالت  الخريات  إن  ثم  حاصلة. 
الباقية الدائمة، والثاني وهو الكماالت املتبدلة املتغرية.. وإذا عرفت هذا فنقول: 
العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبني املال والجاه واملفاخرة، وكانت محبتهم 
معللة بهذه العلة، فال جرم كانت تلك املحبة رسيعة الزوال، وكانوا بأدنى سبب 
ودعاهم  وسلم  عليه  الله  صىل  الرسول  جاء  فلما  والفتن،  الحروب  يف  يقعون 
إىل عبادة الله تعاىل، واإلعراض عن الدنيا واإلقبال عىل اآلخرة، زالت الخصومة 
والخشونة عنهم وعادوا إخواناً متوافقني، ثم بعد وفاته عليه السالم، ملا انفتحت 

عليهم أبواب الدنيا وتوجهوا إىل طلبها عادوا إىل محاربة بعضهم بعضاً(.

   فالرازي هنا يدرك بوضوح شدة العالقة بني الرؤية واإللفة والفتنة واإلعراض 
إذ  السعادة،  تغري مفهوم  الجديدة  اإلسالمية  الرؤية  ففي  “الزهد”،  الدنيا  عن 
لم تعد هي الثروة والجاه “اإلقبال عىل الدنيا”، وتغري مفهوم الحياة اإلنسانية 
عىل  الرؤية  هذه  انعكست  وقد  وحدها،  “الدنيا”  الحياة  هي  تعد  فلم  ذاتها 
واإللفة.  املحبة  أوارص  املقابل  يف  وقويت  الفردية،  والنفعية  القبلية،  العالقات 
وهكذا تالحظ كيف أن النزاع حول غنائم بدر وما نتج عنه من “إفساد لذات 
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عنه  يتولد  الذي  األعمق  “الروحي”  العامل  عن  للكشف  مناسبة  صار  البني” 
التماسك االجتماعي املرجو يف النظام اإلسالمي الجديد. 

َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمنُواْ  الَِّذيَن  )إِنَّ  خاتم  لحديث  ذاته  السياق  يتسع  ثم      
أَْوِليَاء  بَْعُضُهْم  أُْوَلـِئَك  واْ  وَّنََصُ آَوواْ  َوالَِّذيَن  الّلِه  َسِبيِل  يِف  َوأَنُفِسِهْم  ِبأَْمَواِلِهْم 
يَُهاِجُرواْ  َحتَّى  ٍء  يَشْ ن  مِّ َوالَيَِتِهم  ن  مِّ َلُكم  َما  يَُهاِجُرواْ  َوَلْم  آَمنُواْ  َوالَِّذيَن  بَْعٍض 
يثَاٌق َوالّلُه  يِن َفَعَليُْكُم النَّْصُ إاِلَّ َعىَل َقْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهم مِّ وُكْم يِف الدِّ َوإِِن اْستَنَصُ
ِفتْنٌَة  إاِلَّ تَْفَعلُوُه تَُكن  أَْوِليَاء بَْعٍض  بَْعُضُهْم  َكَفُرواْ  َوالَّذيَن  ِبَما تَْعَملُوَن بَِصريٌ* 
َوالَِّذيَن  الّلِه  يِف َسِبيِل  َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمنُواْ  َوالَِّذيَن  يِف األَْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ* 
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم* َوالَِّذيَن آَمنُواْ  واْ أُوَلـِئَك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َحّقاً لَُّهم مَّ آَوواْ وَّنََصُ
أَْوىَل  بَْعُضُهْم  األَْرَحاِم  َوأُْولُواْ  ِمنُكْم  َفأُْوَلـِئَك  َمَعُكْم  َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  بَْعُد  ِمن 
75( عن “التوايل  َعِليٌم( )اآليات 72 –  ٍء  ِبُكلِّ يَشْ الّلَه  إِنَّ  الّلِه  ِكتَاِب  يِف  ِببَْعٍض 
واملنارصة” اللذين ينتجان ال محالة عن حالة “التآلف القلبي”، ليدلل بصورة 
جلية أن هناك عالقة تكاد تكون الزمة بني )الرؤية( التي توحي إىل النبي عليه 
السالم، و)التآلف( القلبي الذي يحول الكم البرشي املتناثر إىل بنية اجتماعية 
منتظماً  اجتماعياً  عمالً  الفرد  الجهد  بها  يصري  التي  و)املنارصة(  متماسكة، 

تلتقي فيه األيدي وتنسق فيه الجهود، وتتوحد به األهداف واملصالح. 

    مجمل هذا التحليل يجعلنا نزعم أن للبناء الداخيل لآليات التي أوردناها قوة 
تفسريية )ونقصد بالبناء الداخيل تلك الشبكة املفاهيمية املتداخلة واملتكاملة يف 
الداللة( فإذا أحسنا توظيفها فإنها ستساعدنا يف إلقاء الضوء عىل الدالالت التي 
يشري إليها مفهوم الفتنة الذي تكرر أربع مرات يف السورة، وسيكون السؤال 
التلقائي حينئذ: ما هي العالقة بني مفهوم الفتنة املتعدية )التي أشري إليها يف 
)التآلف واملنارصة والزهد  اآلية 25( واملفاهيم األخرى التي استخرجناها آنفاً 
واإلصالح(!؟ إن اإلجابة ترد مبارشة يف اآلية 73: )َوالَّذيَن َكَفُرواْ بَْعُضُهْم أَْوِليَاء 

بَْعٍض إاِلَّ تَْفَعلُوُه تَُكن ِفتْنٌَة يِف األَْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ(. 

    لقد تجادل املفرسون طويالً حول ضمري الغائب يف قوله تعاىل )إاِلَّ تَْفَعلُوُه( 
إىل أي يشء يعود؟ قال بعضهم يعود إىل املوارثة والتزامها، بمعنى إال ترتكوهم 
التنارص  عىل  عائدة  هي  وقيل  زيد.  ابن  قاله  يتوارثون،  كانوا  كما  يتوارثون 
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يفعل  لم  إن  ابن جريج وغريه، وهذا  قاله  األيدي،  واتصال  واملعاونة  واملؤازرة 
تقع الفتنة عن قريب، فهو أكد من األول”. ومع أن املعنيني غري متعارضني إال 
أننا إذا وظفنا القوة التفسريية للبناء الداخيل لآليات توظيفاً صحيحاً فسنرجح 
ما رجحه القرطبي، ألننا سنالحظ أن السياق كله يسري يف اتجاه توضيح أهمية 
التي يتكون منها  املنارصة، مما يجعلها تحتل موقعاً مميزاً يف شبكة املفاهيم 
السياق. والذي يهمنا هنا هو أن مفهوم الفتنة الذي ورد سابقاً يف اآلية )25( 
املنارصة،  يف سياق جديد هو سياق  أخرى ولكن مدرجاً  تأكيده مرة  أعيد  قد 
بعضهم  منارصة  عن  املسلمون  يتقاعد  أن  “حالة”  تعني  هنا  الفتنة  فصارت 

البعض، ثم أوضحت اآلية أن مثل هذه الحالة سيرتتب عليها فساد كبري. 

الأعراب:
   ولكن اإليحاءات واإلشارات القرآنية ال تقف عند هذا، وإنما تذهب بنا خطوة 
أخرى يقع فيها ترابط بني أجواء الفتنة وفئة اجتماعية جديدة يطلق عليه لفظ 
ابْتيُِلَ  )ُهنَاِلَك  )اآليات 11- 20(  مثالً  األحزاب  كما يف سورة  وذلك  )األعراب(، 
َرٌض  اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِديداً* َوإِذْ يَُقوُل اْلُمنَاِفُقوَن َوالَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم مَّ
نُْهْم يَا أَْهَل يَثِْرَب ال ُمَقاَم  ا َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه إاِل ُغُروراً* َوإِذْ َقاَلت طَّاِئَفٌة مِّ مَّ
نُْهُم النَِّبيَّ يَُقولُوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة  َلُكْم َفاْرِجُعوا َويَْستَأِْذُن َفِريٌق مِّ
ْن أَْقَطاِرَها ثُمَّ ُسِئلُوا اْلِفتْنََة آلتَْوَها َوَما  إِن يُِريُدوَن إاِل ِفَراراً* َوَلْو ُدِخَلْت َعَليِْهم مِّ
َوَكاَن  األَْدبَاَر  يَُولُّوَن  ال  َقبُْل  ِمن  اللََّه  َعاَهُدوا  َكانُوا  َوَلَقْد  يَِسرياً*  إاِل  ِبَها  تََلبَّثُوا 
َن اْلَمْوِت أَِو اْلَقتِْل َوإِذاً ال  َعْهُد اللَِّه َمْسُؤوالً* ُقل لَّن يَنَفَعُكُم اْلِفَراُر إِن َفَرْرتُم مِّ
َن اللَِّه إِْن أََراَد ِبُكْم ُسوءاً أَْو أََراَد  تَُمتَُّعوَن إاِل َقِليالً* ُقْل َمن ذَا الَِّذي يَْعِصُمُكم مِّ
ن ُدوِن اللَِّه َوِليّاً َوال نَِصرياً* َقْد يَْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقنَي  ِبُكْم َرْحَمًة َوال يَِجُدوَن َلُهم مِّ
ًة َعَليُْكْم َفِإذَا  ِمنُكْم َواْلَقاِئِلنَي إلِْخَواِنِهْم َهلُمَّ إَِليْنَا َوال يَأْتُوَن اْلبَأَْس إاِل َقِليالً* أَِشحَّ
اْلَمْوِت  ِمَن  َعَليِْه  َكالَِّذي يُْغَش  أَْعيُنُُهْم  إَِليَْك تَُدوُر  َرأَيْتَُهْم يَنُظُروَن  اْلَخْوُف  َجاء 
يُْؤِمنُوا  َلْم  أُْوَلِئَك  اْلَخرْيِ  َعىَل  ًة  أَِشحَّ ِحَداٍد  ِبأَْلِسنٍَة  َسَلُقوُكم  اْلَخْوُف  ذََهَب  َفِإذَا 
يَذَْهبُوا  َلْم  اأْلَْحَزاَب  يَْحَسبُوَن  يَِسرياً*  اللَِّه  َعىَل  ذَِلَك  َوَكاَن  أَْعَماَلُهْم  اللَُّه  َفأَْحبََط 
وا َلْو أَنَُّهم بَاُدوَن يِف األَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَنبَاِئُكْم َوَلْو َكانُوا  َوإِن يَأِْت األَْحَزاُب يََودُّ
ا َقاتَلُوا إاِل َقِليالً(، حيث قرن بني منافقي املدينة، الذين كانوا يتحينون  ِفيُكم مَّ
الفرص لالرتداد عن الدين واالنغماس يف الفتنة األهلية الداخلية، واألعراب الذين 
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البادية املحيطة باملدينة. لقد ظل القرآن الكريم  كانوا يرتبصون ويتلكأون يف 
لفرتة طويلة بعد التنزيل يصف الجماعات املختلفة وفقاً العتقاداتها )املؤمنون، 
قريش،  )الروم،  وقومياتها  ألوطانها  أو  الكتاب(،  أهل  النصارى،  املرشكون، 
أصحاب الفيل،... إلخ( ولكنا نالحظ أنه يف الفرتة األخرية – بعد فتح مكة أو 
قبله بقليل – برز مفهوم جديد لم يستخدم من قبل هو مفهوم “األعراب”. فقد 
أشري إىل بعض املجموعات بلفظ “األعراب” عرش مرات يف القرآن الكريم أكثرها 
آَمنَّا ُقل  كانت إشارات يف غاية السلبية، بل إن إحدى اإلشارات )َقاَلِت األَْعَراُب 
ا يَْدُخِل اإلِيَماُن يِف ُقلُوِبُكْم( )الحجرات: 14(  لَّْم تُْؤِمنُوا َوَلِكن ُقولُوا أَْسَلْمنَا َوَلمَّ
أخرجتهم تماماً من دائرة اإليمان. فمن هم أولئك األعراب؟ وملاذا صاروا كذلك؟ 
بالفتنة وبمجموعة  اإلسالم؟ وما هي عالقتهم  تأثريهم يف صدر  وما هو مدى 

املفاهيم التي كنا نعالجها؟ 

    لعل املراد بهم هم أولئك البدو الذين كانوا ينترشون يف أقاليم الحجاز وما 
أنهم  يعني  وذلك  الفتح،  بعد  ما  إال يف مرحلة  اإلسالم  يف  يدخلوا  ولم  جاورها 
مرحلة  يشهدوا  ولم  الجديدة،  اإلسالمية  “بالرؤية”  التشبع  بمرحلة  يمروا  لم 
“التآخي” وما تم فيها من انصهار اجتماعي، ولم يشهدوا مرحلة التنظيم وما 
صحبه من جهاد، وإنما دخلوا يف اإلسالم بعد الفتح أو بسبب الفتح ذاته، ملا 
وفره من فرص جديدة يف الحياة. أما تأثريهم يف الحياة اإلسالمية فيظهر إما 
يف تشكيلهم رشائح اجتماعية طافية تحوم حول املدينة ولكنها تستعيص عىل 
التمدن، وتدخل يف النظام اإلسالمي ولكن دون أن “ينفتح” قلبها لإليمان، وإما 
ألنهم يتحولون إىل جماعات مصالح وتجار حروب )يرتبصون بكم الدوائر( كما 
الذي استحقوا من أجله  القرآني. ولعل ذلك هو السبب  التعبري  إليهم يف  أشري 
صفة )القوم البور( الذي ورد يف اآلية )12( من سورة الفتح )بَْل َظنَنتُْم أَن لَّن 
َظنَّ  َوَظنَنتُْم  ُقلُوِبُكْم  يِف  ذَِلَك  َوُزيَِّن  أَبَداً  أَْهِليِهْم  إىَِل  َواْلُمْؤِمنُوَن  الرَُّسوُل  يَنَقِلَب 
ْوِء َوُكنتُْم َقْوماً بُوراً( حيث يقصد بالبوار أن الوحي لم ينفذ إىل قلوبهم فلم  السَّ
ينفعلوا )نفسياً( بنصوصه ولم يتفاعلوا )اجتماعياً( مع املؤمنني به. فصارت 
هناك صنوف من الناس يف املجتمع املسلم الواحد: صنف املهاجرين السابقني 
واألنصار، الذين بلغ إيمانهم بالرؤية اإلسالمية مبلغ التشبع، كما بلغ تآلفهم 
يمثلون  فصاروا  الكامل،  شبه  االجتماعي  واالنصهار  التآخي  مرتبة  القلبي 
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)القلب( النابض يف الجسم االجتماعي اإلسالمي كله، وصنف املنافقني املرجفني 
أي  األعراب،  وزعماء  قياديي  من  قلوبهم  املؤلفة  وصنف  املدينة،  داخل  يف 
املجموعات البدوية املتنقلة والتي تتمتع عادة بخصائص قتالية عالية واستعداد 
للقتال بحكم البيئة الخطرة التي كانوا يعيشون فيها والتي تفرض االنقضاض 

والنهب أسلوباً للحياة، وقد دخلوا يف اإلسالم بجاذبية النظام الجديد. 

   وقد اتبع الرسول صىل الله عليه وسلم معهم سياسة )العطاء(، أي أن يغدق 
االجتماعي  النسيج  يف  تدريجياً  استيعابهم  يتم  حتى  املادي  العطاء  يف  عليهم 
أجزل  إذ  حنني،  غزوة  أعقاب  يف  السياسة  تلك  بدأت  وقد  الجديد.  اإلسالمي 
الرسول صىل الله عليه وسلم العطاء لنفر من زعماء األعراب، ولكن ذلك الفعل 
داخل  يف  )فتنة(  إىل  يؤدي  أن  وكاد  مشاعرهم  وحرك  األنصار  صدور  أوغر 
الجماعة املسلمة لوال أن الرسول صىل الله عليه وسلم تالفاها بحكمته املألوفة 
يف حينها. وملا تويف الرسول ثار هؤالء األعراب، وارتد بعضهم عن اإلسالم بسبب 
أبو بكر أن يخضعهم بقوة السالح، ولكنه عدل  الخليفة  الزكاة، حتى اضطر 
املال  هذا  إن  ويقول:  العطاء  يف  الناس  بني  يساوي  أن  ورأى  العطاء  سياسة 
تقوم  اتخذ سياسة جديدة  استخلف عمر  فلما  فيه.  التسوية  معاش واألفضل 
عىل تجميد بند املؤلفة قلوبهم وعدم التسوية يف العطاء بني السابقني األولني من 
املهاجرين واألنصار وبني األعراب الذين قاتلوا اإلسالم ثم دخلوا فيه بعد الفتح 
طمعاً يف الغنائم، ثم زاد عىل ذلك بأن منع األعراب الذين شاركوا يف الردة من 
املشاركة مرة ثانية يف املؤسسة العسكرية، ومارس معهم سياسة أشبه ما تكون 
بسياسات نزع السالح التي تمارس يف الدول الحديثة يف حق بعض الفئات من 

املواطنني الذين يشكلون خطورة عىل النظام االجتماعي.

   ولكن، وملا أراد عمر أن ينفذ هذه السياسة بصورة عملية واحتاج إلحصاء 
الناس لم يجد مناصاً من أن يحصيهم وفقاً لنظامهم القبيل، ومن لم يكونوا عرباً 
خريوا بني أن يكّونوا ألنفسهم عصبة منفصلة أو أن ينتسبوا إىل من يشاءون من 
القبائل عن طريق املواالة، ففتحت بذلك بنية القبيلة العربية لألعاجم كوسيلة 
يف  نجحت  وإن  السياسة  تلك  ولكن  املخطط.  االجتماعي  الدمج  وسائل  من 
تقريب “املوايل” ودمجهم يف اللحمة االجتماعية إال أنها من ناحية أخرى باعدت 
“األعراب”. ولكي ال تؤدي مثل تلك املباعدة إىل ردة ثانية كالتي وقعت يف عهد 
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أبي بكر، فنرى أن عمر قد جعل “نزع سالح األعراب” ومنعهم من االشرتاك 
ثابتاً سار عليه طوال خالفته، ولم يجد أولئك األعراب فرصة  يف الجهاد، مبدأً 
للظهور عىل مرسح العمليات مرة ثانية إال يف النصف الثاني من خالفة عثمان 
رض الله عنه، حني غري السياسة العمرية – ربما تحت ضغوط حاجة الدولة 
املتزايدة للجند – فسمح لألعراب، حتى أولئك الذين كانت لهم سابق ردة، أن 
يحملوا السالح ويشاركوا يف الجهاد، وهذه السياسة يف ذاتها تطرح العديد من 
األسئلة عن طبيعة املؤسسة العسكرية يف النظام اإلسالمي، وعن طبيعة املقاتلني 
تحت لوائها، وعن أهداف القتال، ولكن وكيفما تكون اإلجابة عن هذه األسئلة 
فسنالحظ أن التغيري العفوي الذي أحدثه عثمان قد أدى بصورة غري مبارشة إىل 
“ثورة األعراب” التي قتل فيها عثمان نفسه، ودخلت األمة عىل إثرها يف دوامة 
الفوىض و”الفتنة” كما سنالحظ أيضاً أن هذه السياسة ذاتها قد اعتمدها خلفاء 
بني أمية فصاروا يقّربون )األعراب( ويعتمدون عليهم يف املؤسسة العسكرية، 
ويبعدون )املوايل(، بل ويحددون إقامتهم يف مناطق الزراعة، ويرضبون عليهم 
)ثورة  إىل  بدورها  السياسة  تلك  فأدت  اإلسالم،  يف  دخولهم  بعد  الجزية حتى 
املوايل( التي أطاحت – ضمن عوامل أخرى- بالنظام األموي وانتصت للدعوة 

العباسية. وهكذا ظلت األيام اإلسالمية دوالً بني العرب واملوايل واألعراب.
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التحالف الروسي اإليراني
واقعه ومستقبله

د. مدى الفاحت1

مقدمة:
اإليراني إىل حقيقة ماثلة،  النووي  االتفاق  أكثر، ومع تحول  أو        منذ عام 
ظهرت إىل السطح بقوة  نظرية عن التحالف الجديد بني واشنطن وطهران وتم 
اعتبار هذا التحالف واقعاً يجب التعامل معه بالبحث عن بدائل أخرى للرشاكة 

التاريخية والتحالف القديم بني الواليات املتحدة والدول العربية النفطية.
أهمها  النظرية  هذه  أصحاب  عليها  استند  التي  اإلشارات  من  عدد  هناك  كان 
يف  الدبلوماسية  قوته  واستخدام  ودعمه  االتفاق  توقيع  عىل  األمريكي  اإلرصار 
سبيل إعادة الجمهورية اإليرانية ملكانتها الشاهوية القديمة، نسبة لفرتة الشاه، 
العاملية، كما كانت هنالك اإلشارة األهم  التجارة والخدمات  كمركز من مراكز 
وهي غض الطرف األمريكي املقصود عن أدوار جمهورية الويل الفقيه يف املنطقة 

وتعدياتها عىل من كانوا محسوبني ضمن أصدقاء أمريكا.

     أما اليوم فيمكننا أن نقول إنه قد كان يف كل ذلك مبالغة تفتقر إىل الواقعية، 
الخليجية،  النفط  املتحدة عن بحرية  الواليات  فال يمكن بأي حال أن تستغنى 
جهة  ومن  الخاصة،  مواردها  باستخدام  بدأت  أو  طهران  صادقت  وإن  حتى 
وثقلها  املتحدة  الواليات  بوزن  بديل  إيجاد  للعرب  الصعب  من  فإنه  أخرى 
السيايس واالقتصادي والعسكري وبالفعل فإن كل التحالفات املوازية التي تم 

تجريبها قد باءت بالفشل بطريقة أو بأخرى.

قيادة  حرصت  وقد  العربية  العواصم  من  قريبة  ظلت  املتحدة  الواليات       
من  املؤثرة  العواصم  كل  زيارة  وعىل  واشنطن  يف  اللقاءات  متابعة  عىل  أوباما 
طهران،  مع  التقارب  أن  من  الخليجية  الدول  تطمني  عىل  بالرتكيز  آلخر  حني 
كان  اليمن  القديمة. يف حرب  الصداقات  يكون عىل حساب  لن  فإنه  إن وجد، 
العربي بقيادة السعودية منه إىل  التحالف  موقف األمريكيني أقرب إىل موقف 

1 - كاتب صحفي ودبلوماسي مهتم بقضايا العالقات اإلقليمية والدولية.
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موقف األطراف املسنودة من إيران وقد أعلنت اإلدارة األمريكية أكثر من مرة 
أنها تتفهم الخطوات والتحركات السعودية من أجل ضمان أمنها.

     حتى أن موقف واشنطن من املأساة السورية بدا أقرب للموقف الخليجي 
أجل حل  من  املزيد  العالم  يف  األوىل  القوة  تفعل  أن   يتمنى  البعض  كان  وإن 

القضية وإنهاء حكم بشار األسد.
لكن املفاجأة لم تأِت من جهة التحالف املتوقع بني واشنطن وطهران، بل من 
تحالف آخر بني موسكو وطهران وهو األمر الذي يبدو أن تداعياته ستستمر 

لوقت طويل.

التحالف اجلديد:
     التحالف الجديد هذا قد قطع الطريق عىل أصحاب رؤية استبدال واشنطن 
الطرفني  بني  العايل  التنسيق  هذا  فبعد  النووي،  االتفاق  توقيع  بموسكو عقب 
اإليراني والرويس خاصة يف املسألة السورية يصعب التفكري يف أن الروس قد 

يكونون بديالً مناسباً وآمناً ملن يبحث عن حليف يقيه رش الخطر اإليراني.

    يف الواقع فإن هذا الحلف قد بعثر الكثري من األوراق السياسية، فمن جهة 
العلني  تدخلهم  بعد  الروس حتى  العربية مستعدة الستعداء  املنطقة  تكن  لم 
املستفز يف األرض السورية، وهو ما جعل العالقة بني األطراف العربية وبينهم 
أحياناً،  النظر  وجهات  لتقريب  هادئة  دبلوماسية  بمحاوالت  حذر  يف  تميض 

وبتغليب الطابع االقتصادي والتعاوني حيناً آخر.

     من جهة أخرى فإن هذا التحالف السيايس والعسكري بني طهران وموسكو 
أعقد مما يبدو عليه، حيث ال يقتص عىل مجرد التنسيق داخل األرض السورية، 
بل يتعداه لتوحيد املواقف عىل الساحة الدولية واستخدام حيل القانون الدويل 
من أجل استمالة املزيد من األطراف ملعسكره، خاصة تلك التي ترى فيه البديل 

عن الهيمنة األمريكية والغربية.

    التنسيق املعلن بني كل من روسيا وإيران والذي بدأ عىل شكل اتفاق تقوم 
بموجبه األوىل بتأمني الغطاء والرضبات الجوية يف حني تلتزم الثانية بالنفقات 
التنسيق قد دخل يف  األرض، هذا  للجنود وامليليشيات عىل  املادية واللوجستية 
أواسط شهر أغسطس املاض مرحلة جديدة حيث بدأت روسيا استخدام قاعدة 
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همدان اإليرانية من أجل االنطالق لقصف مواقع سورية وهو ما يعني أن األمر 
قد تجاوز مجرد التنسيق والرشاكة املرحلية ليدخل مرحلة “االندماج” السيايس 

والعسكري.

     التعقيد ال يتعلق فقط باألطراف الخارجية بل يمتد للطرفني األصيلني أيضاً، 
فقد وجدت طهران التي تقدم نفسها عاصمة للمقاومة واملمانعة نفسها رشيكة 
لروسيا التي تتمتع بعالقات طيبة مع الكيان الصهيوني لدرجة التنسيق معه 
بشعار  يتاجر  الذي  النظام  مما جعل  السورية  األراض  يف  توغلها  وأثناء  قبل 
“املوت إلرسائيل” رشيكاً بشكل غري مبارش للكيان وملتزماً بالحفاظ عىل أمنه 
وهي التعهدات التي قطعها حليفه الرويس عىل نفسه والتي من أهمها ضمان 
أن ال يشّكل أي تطور للمعارك تقوية مليليشيا حزب الله اللبنانية التي غريت 
الحدود  واستعادة  تأمني  من  ليتحّول  للمستجدات  استجابة  خطابها  بدورها 
اللبنانية من أيادي “العدو” إىل التدخل يف سوريا الذي يقود إىل تحرير القدس.

�صوت التاريخ:
    منذ قرون كانت العالقة بني إيران وروسيا تقوم عىل التنافس اإلقليمي ويف 
الذي  الرويس  للنفوذ  إيران شبه خاضعة  القيصية كانت  ازدهار روسيا  فرتة 
الثانية  العاملية  إبان الحرب  استطاع قضم أجزاء واسعة من الشمال اإليراني. 
غزا السوفييت إيران ثم نارصوا االحتالل الربيطاني من أجل قطع الطريق عىل 
أملانيا النازية ولم يخرج الطرفان، وخاصة السوفييت، إال يف العام 1946 بعد 

أن ضمن االتحاد السوفييتي إمدادات ثابتة من النفط.

    كان الروس يحملون عىل الدوام نظرة متناقضة للجار اإليراني، فهم من ناحية 
ينظرون إىل الفرس بتعاٍل، ومن ناحية أخرى يجربون عىل الحفاظ بعالقة جيدة 
التاريخية  العالقة  فإنه يصعب وصف  ولذلك  الجغرايف  االرتباط  بحكم  معهم 
بني الطرفني بالجيدة، كما يصعب وصفها بالسيئة ويف الواقع فإن ما ينطبق 
عليهما ينطبق عىل الكثري من العالقات بني دول العالم، فاملعروف أن العواطف 
مثل الحب والكراهية ال مكان لها يف العالقات بني الدول بل تبقى املصالح هي 

اللغة األهم.
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     لنتذكر عىل سبيل املثال أن القرن العرشين قد شهد محاوالت من قبل إيران 
لتجاوز التنافس السيايس مع روسيا السوفييتية من أجل خلق رشاكة تجارية 
برغم أن طهران كانت آنذاك جزءاً من املعسكر الغربي، وهي ذات اللعبة التي 
كررتها إيران بمهارة يف السنوات األخرية مع منافستها تركيا التي اختلفت معها 
بشأن ملفات إقليمية مهمة لم تمنعها من السعي الستمالة أنقرة عرب إقناعها 
بأن الخالف السيايس ال يعني بالرضورة الدخول يف حرب ساخنة أو حتى باردة 

وأن من املفيد الرتكيز عىل املصالح االسرتاتيجية.

      ال يمكن فصل التاريخ عن الحارض، فالواضح أن إليران مهارة تحسد عليها 
اللعب الخطر بني الحبال السياسية فهي تراهن اآلن عىل موسكو لكنها يف  يف 
ذات الوقت ال تريد أن تخرس الغرب، كما أنها تظهر من جهة ثالثة رغبتها يف 
يحدث يف  كان  بما  يذكر  هذا  العربية.  الخليج  دول  مع  عالقات طبيعية حتى 
الستينات حينما كانت إيران جزءاً أصيالً من املعسكر الرأسمايل لكن دون أن 
يمنعها هذا من التفاوض مع االتحاد السوفييتي حول الرشاكة يف مجال التسلح.

    إن دراسة تلك الفرتة كفيلة بأن ترد عىل أصحاب املنظور العاطفي الذين 
يرون األشياء ضمن لونني فقط، فهل يعلم أولئك أن االتحاد السوفييتي راعي 
رمزاً  يعترب  كان  الذي  الشاه  مع  وقف  قد  العالم  حول  والشيوعية  االشرتاكية 
أصيالً من رموز املعسكر املقابل ضد حزب “توده” اليساري املضاد للرجعية 

بحسب املفهوم الشيوعي؟

األيديولوجيا  عىل مصلحة  البالد  حينها مصلحة  موسكو  غّلبت  لقد  نعم،       
فساندت توجهات الشاه وعىل رأسها ما سمي آنذاك بالثورة البيضاء مما سحب 
البساط عن حزبها الحليف وأفقده الدعم والسند مما شّكل عليه ضغطاً كبرياً 
باأليديولوجيا  لقد ضحت روسيا  السياسية.  الحياة  إىل هامش  أضعفه وحّوله 
طمعاً يف توقيع املزيد من صفقات السالح مع اإليرانيني وهو ما حدث بالفعل 
ونتج عنه استفادة الطرف اإليراني من التطور التقني السوفييتي يف هذا املجال 

مقابل تمتع روسيا بصادراتها من الغاز.
باملقابل فإن هذه العالقة لم تؤثر عالقة طهران املوازية باألمريكيني ولم تمنع 
التحصل عىل السالح األمريكي النوعي، بمعنى أن هذا  لم يؤثر عىل عالقة إيران 
بالغرب كما تمنى السوفييت، بل عىل العكس أراد األمريكيون استعادة إيران 
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كحليف قوي عرب مدها بسالح أكثر تطوراً.

     هذه العالقة استمرت بعد الثورة اإليرانية، ويف حني شغل بعض املحللني 
“اإلسالمية”  بني  الفلسفي  االرتباط  إمكانية  بفهم  أنفسهم  السياسيني 
و”املاركسية” كان األمر بالنسبة للطرفني أقل تعقيداً بكثري حيث تم االكتفاء 
بالنظر إىل القواسم املشرتكة الكثرية التي عىل رأسها ابتعاد طهران أخرياً عن 
اإليرانية  العراقية  الحرب  فصول  قراءة  أعدنا  وإذا  املنافس.  األمريكي  املحور 
إيران عىل  لدعم  أقرب  كان  منها  أن موقف موسكو  نجد  نتفاجأ حني  فسوف 

حساب العراق الذي كان يعد حليفاً مقرباً لها.

     كان االتحاد السوفييتي ينظر إليران كرهان مستقبيل وقوة ناهضة لذلك 
أرادت أن تمد لها أيادي ال تنىس عرب تسليحها بشكل غري مبارش عرب دول الكتلة 
الرشقية يف وقت كان يحظر فيه دعم القوى املتحاربة، لكن الفضيحة األمريكية 
الشهرية التي سميت بـ”إيران غيت” جاءت لتؤكد مرة أخرى أن إيران ال تضع 
بيضها أبداً يف سلة واحدة وال ترهن خياراتها جميعاً لصالح حليف واحد مهما 

عظم.

     السياسة اإليرانية تبدو أقرب لسياسة التمويه وكأنها تستند حتى يف عالقاتها 
الدولية ملذهب التقية، فالحقبة التي شهدت طرد دبلوماسيني روس من طهران 
كانت الحقبة التي شهدت فيها العالقات بني البلدين تطوراً، وبعد نهاية الحرب 
مع العراق ساهم االتحاد السوفييتي يف تحقيق طموح إيران بالحفاظ عىل تفوق 
نوعي عىل صعيد السالح والعتاد عىل جريانها العرب وخاصة العراق الذي ظل 

يشكل لها هاجساً وتهديداً وجودياً. 

     من العبارات املتكررة يف مجال دراسة العالقة بني روسيا وإيران هو وصف 
بوريس  الرئيس  وتسلم  السوفييتي  االتحاد  انهيار  بعد  بالربود  العالقة  تلك 
يلتسن، الذي كان يبدو مقرتباً من الواليات املتحدة، للسلطة هناك. ربما يكون 
أن ال  الطرفني لكن علينا  الحميمة بني  العبارات  بروداً عىل صعيد اإلقالل من 
ننىس أن العام 1992 قد شهد اتفاق التعاون االسرتاتيجي لبناء مفاعل بوشهر 

النووي!
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العالقة مع رو�صيا يف عهد بوتني:
     دخلت روسيا بعد تسلم فالديمري بوتني مقاليد الحكم فيها مرحلة جديدة 
مختلفة لدرجة وصف البعض لها باملرحلة “البوتينية” عىل غرار تسمية روسيا 
بالقيصية والشيوعية. أهم سمات هذه املرحلة كان طغيان الجانب األمني عىل 
الجديد  الزعيم  عىل  األمني  الهاجس  بسبب سيطرة  وذلك  الروسية  السياسات 

الذي لم يخِف فخره بعمله السابق يف املخابرات السوفييتية.

     ركز بوتني عىل معالجة التحديات األمنية والتي أهمها نزوع الدول واألقاليم 
ذات الغالبية املسلمة لالنفصال أو الحكم الذاتي، وبرغم الخالف مع الواليات 
املتحدة إال أنه استفاد بقوة من الفتة الحرب ضد اإلرهاب من أجل استخدامها 
من  الخروج  يف  والراغبني  موسكو  لسيطرة  املناوئني  جميع  ملكافحة  كواجهة 

تحت سيطرتها حتى من غري املناطق اإلسالمية كأوكرانيا وجورجيا.

    لكن تحدي بوتني األكرب كان الحركات اإلسالمية التي لم يكن يرضيها سوى 
االستقالل أسوة بالجمهوريات السوفييتية األخرى، بكلمات أخرى كمن التحدي 
والتغييب  السبات  من  بعد سنوات  انبعثت  التي  السنية  اإلسالمية  الصحوة  يف 

اإلجباري يف عقود االلحاد السوفييتي.

مع روسيا  تتشارك  فهي  أهمية كربى  إيران  مع  العالقة  اكتسبت  هنا  من      
نفس الهواجس من قيام كيانات سنية قوية يف الجوار، كما أنها دولة ال يمكن 
تجاوزها لخربتها الطويلة يف الصاع ولعقيدتها املنحرفة التي تجعل غري املسلم 
أقرب إليها من املسلم السني ولرغبتها التي ال تنطفئ يف االنتقام والتي أظهرتها 

بتعاونها مع الواليات املتحدة إثر وبعد غزوها للعراق وأفغانستان.

     وجود هواجس مشرتكة وأعداء مشرتكني ال يعني بالرضورة تماهياً بنسبة 
مائة باملائة بني الجانبني، لكنه يعني أن هذه العالقة االسرتاتيجية قد نجحت يف 

تأجيل املواضيع املختلف عليها حتى ال تؤثر عىل التفاهمات الكربى.

    أهم النقاط التي يتجنب الجانبان التطرق إليها لحساسيتها هو موضوع الحدود 
زاد من  باألصل وقد  املطلة عىل بحر قزوين وهي مشكلة معقدة  للدول  بالنسبة 
تعقيدها تفكك االتحاد السوفييتي مما جعل االتفاقات السابقة، والتي كانت تجعل 

البحر محتكراً لإليرانيني والسوفييت فقط، اتفاقات قد تجاوزها الزمن.
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    وتبدو هذه القضية يف تعقيدها أشبه يف منطقتنا بالجدل الدائر حول توزيع 
حصص النيل، فالدول الكربى، وخاصة روسيا، ترغب يف االحتفاظ بمساحتها 
الناشئة  الدول  تطالب  حني  يف  عليها  اعتادت  التي  الحركة  وبحرية  التقليدية 
ككازخستان وأذربيجان وتركمانستان بحصة متساوية أسوة بغريها مما يجعل 

ثروات البحر الكبرية من النفط والغاز تخرج عن سيطرة روسيا.

     النقطة الثانية التي ظن البعض أنها ربما تخلق فتوراً يف العالقة بني الجانبني 
هي سعي طهران المتالك سالح نووي باعتبار أن حصول الجار اإليراني عىل 
سالح متقدم ليس خرباً جيداً بالنسبة لبلد باحث عن الزعامة اإلقليمية كروسيا. 
لكن هذا التحليل قد تجاهل حقيقة أن السند األسايس إليران من أجل تطوير 
وتعزيز قدراتها النووية كان روسيا التي قدمت الدعم اللوجستي والتكنولوجيا 
قد  بعيد،  وقت  ومنذ  موسكو،  أن  يعني  ما  وهو  طهران  يف  لرشكائها  النووية 
بدأت تنظر لعالقتها مع طهران عىل أساس أنها عالقة اسرتاتيجية بعيدة املدى 

وليست مجرد حلف مؤقت أو تنسيق مرحيل.

    لنتذّكر أن روسيا لم تعرتض عىل امتالك إيران للقوة النووية، بل ظلت عىل 
الدوام داعمة للخيارات اإليرانية يف املحافل الدولية، كما أنها كانت أهم من وقف 

ضد مرشوعات توجيه رضبة إليران أو حتى فرض عقوبات قاسية عليها.

العالقة، وكأي عالقة بني دولتني متنافستني، لم تكن عىل وترية      لكن هذه 
اليورانيوم  تخصيب  روسيا  اقرتحت  أن   2005 العام  يف  حدث  حيث  واحدة 
إليران داخل األراض الروسية ولسبب ما رفضت ذلك طهران، ربما خشية من 
االرتهان الكامل ملوسكو، والذي حدث أن دخلت العالقة بني البلدين فرتة جمود 
كانت إيران هي املتأثر األكرب بها حيث ظهر الغضب الرويس يف دعمها لقرارات 
أممية ضد صديقتها إيران خالل األعوام 2006-2011، كما تلكأت يف تنفيذ 
اتفاقات الدعم التقني للمفاعل اإليراني قبل أن تبدو أخرياً غري متحمسة ملنح 

إيران الوقود النووي.

    كل هذا لم يتغري، لحسن حظ طهران، إال بتغري املشهد يف سوريا وظهور 
احتياج موسكو لدعم طهران من أجل إبقاء بشار األسد كحليف مشرتك.

      عاد التعاون بني الجانبني بقوة وانتهت فرتة الجمود والربود وقفز التعاون 



42

مقاالت

مسبوقة  غري  مستويات  إىل  السالح  صادرات  مجال  يف  والتعاون  االقتصادي 
خاصة بعد نجاح االتفاق النووي وفك الحظر عىل حركة التجارة مع إيران، بل 
أن   الغرب بعني مختلفة حيث رأت  اإليراني عىل  بدأت موسكو تنظر لالنفتاح 
مثل هذا االنفتاح يوفر لها الكثري من الفرص ويعزز من تعاون جميع األطراف.

     استمر الحال يف سوريا عىل ما تابعناه ألكثر من خمس سنوات انتقلت فيه 
روسيا من الدعم السيايس والدبلومايس لنظام بشار األسد والتنسيق معه عرب 
حليفتها طهران إىل التدخل العسكري املبارش جنباً إىل جنب مع القوات اإليرانية 
التوحد  مرحلة  لتصل  الرشاكة  بهذه  األمر  انتهى  ثم  لها،  التابعة  وامليليشيات 
الكامل عىل الطريقة التي ذكرناها يف بداية املقال والتي تقوم فيها روسيا برضب 

مناطق يف سوريا من داخل األراض اإليرانية.

      من املفارقات هنا أن سوريا التي ساهمت أحداثها بخلق هذا الحلف الدامي 
ليشّكل  أحياناً  الذي يظهر بحدة  للخالف  التي شكلت سبباً  ذاتها سوريا  هي 

أكرب تهديد للعالقة بني الجانبني.

اخلالف حول �صوريا:
     يبدو األمر أشبه بقصة اللصوص الذين أكملوا مهمتهم بنجاح ثم اختلفوا 
عىل قسمة املرسوقات، فإيران وروسيا اللتان كانتا تبدوان بمصالح متطابقة لم 

يعودا كذلك مع استمرار التعقيدات عىل الساحة السورية.

    من جهة تبدو روسيا تحت وطأة وثقل األزمة االقتصادية واألخالقية التي 
املستنقع  آمن وكريم من  راغبة يف خروج  العسكري يف سوريا  تدخلها  ولدها 

الذي غرزت فيه والذي يذّكر بقوة بمأساة هزيمتها يف أفغانستان.

بديمقراطية  والسماح  املعارضة  االستسالم لرشوط  تعني  ال  الرغبة  هذه       
املحور  إىل  أقرب  األقل  أو عىل  ناقمة عىل روسيا  تأتي بشخصيات  حقيقية قد 
القبول بمناقشة مصري بشار األسد رشيطة ضمان خالفته  الغربي، بل يعني 
بأصدقاء آخرين سواء يف إطار دولة موحدة أو دويالت متفرقة لكن موالية يف 
معظمها لروسيا عىل طريقة الدول التي استقلت بعد انهيار االتحاد السوفييتي 
نهاية  يف  ريابكوف  الرويس سريجي  الخارجية  وزير  نائب  بالفعل  وقد رصح 

فرباير املاض قائالً إن الحل ربما يكون دولة اتحادية وكيانات فدرالية.
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دعم  سبيل  يف  الكثري  بدورها  استثمرت  التي  إيران  تظهر  أخرى  جهة  ويف     
النخبة،  وقوات  األفراد  مستوى  عىل  نفيسة  تضحيات  وقدمت  بشار  حليفها 
كما ضحت بسمعتها يف الوسط العربي واإلسالمي الذي لم يعد ينظر إليها إال 

كرشيك يف القتل والتدمري.

    إيران ليست مستعدة حالياً لظهور كيانات سورية متفرقة، ليس رغبة وحرصاً 
عىل وحدة األراض السورية كما تدعي ولكن، وباألساس، ألن حالً كذلك سينشئ 
بالرضورة كياناً كردياً مستقالً وهو ما يهدد الوضع الداخيل يف إيران عىل املدى 
القريب، كما أن مثل هذا الحل غري مأمون العواقب يف حالة نشوء كيان معاد 
يستطيع قطع طريق اإلمداد التقليدي املوصل للحليف األهم حزب الله اللبناني.

هنا مفارقة يجب التوقف عندها فيما يخص موضوع األكراد، فهذه املجموعات 
املنطقة  علمانية يف  بها كقوة  استعانوا  الذين  األمريكيني  قبل  مدللة من  كانت 
وجادة يف محاربة اإلرهاب، كما كانت مدللة من الجانب الرويس الذي كان يعمل 
عىل تقويتها نكاية يف تركيا إبان األزمة الشهرية بني البلدين. لكن الواقع قد تغري 
وعادت املياه إىل مجاريها بني تركيا وروسيا مما هدد بقوة العالقة مع األكراد 
الذين عادوا ملوقعهم القديم كمجموعة إرهابية فوضوية يف عرف دول املنطقة 
خاصة وأن من مصلحة الصديق الرتكي الجديد أيضاً عدم ظهور دولة أو جسم 

كردي منفصل.

احلجم احلقيقي لإيران:
     إذا سّلمنا بوجود رشاكة أو تحالف حايل بني كل من إيران وروسيا فإنه يجب 
علينا أن نجيب عىل السؤال التايل: هل يمكن وصف هذه العالقة بالعالقة الندية، 

أم أنها عالقة يهيمن فيها طرف عىل اآلخر؟
تبدو يل وكأنها مجرد مخلب تستخدمه  فإيران  الثانية،  الفرضية  إىل  أميل  أنا 
روسيا وتحركه كما تشاء وهي التي تحدد متى يمكن االستمرار يف هذه العالقة 
كان  وهكذا  الحق  وقت  يف  إخراجها  لحني  باردة  ثالجة  تدخل  أن  يجب  ومتى 

الحال كما رسدنا حتى قبل العص الحايل.

    روسيا هي التي أعلنت أنها استخدمت القاعدة اإليرانية من أجل قصف مواقع 
يف سوريا، وهي عادة روسية من أجل إثبات الذات ومن أجل إثبات أنها الحلقة 
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األقوى واملتحكم األهم يف شؤون النزاع، أما الجانب اإليراني فكان دوره ثانوياً 
وتجميلياً حيث ظهر مسؤولون الحقاً ليعلنوا أنهم قد وافقوا عىل استخدام هذه 
وخارج  داخل  الجدل  أثار  ما  وهو  اإلرهاب  ملحاربة  التعاون  إطار  يف  القاعدة 
إيران حول مفهوم السيادة التي عرفتها الثورة اإلسالمية يف أيامها األوىل بأنها 

رفض الوجود العسكري األجنبي.
الخارجية  أعلنته  الذي  التعاون  هذا  إيقاف  خرب  أيام  بعد  ظهر  حينما  حتى 
اإليرانية فإن املعلقني لم يكفوا عن السخرية فلو كان الخرب غري صحيح فإيران 
كاذبة، وإن كان صحيحاً فسيكون أقص اتفاق الستخدام قاعدة عسكرية عرب 

التاريخ وهو ما حدا ببعضهم لتسميته يف تعليق متهكم”باملتعة العسكرية”.
الذي يهمنا هو أن عالقة موسكو بطهران مشابهة لعالقتها مع بشار األسد الذي 
يوم بوصول  ذات  تفاجأ  والذي  أمد  منذ  قاعدة حميميم عن سيطرته  خرجت 
وزير الدفاع الرويس إىل سوريا، أي أنها عالقة أقرب لعالقة فرض النفوذ منها 
الستخدام  ستعود  روسيا  أن  يف  نشك  وال  بلدين،  بني  ورشاكة  تعاون  لعالقة 
التابعة لطهران متى ما احتاجت لها  القاعدة اإليرانية وامليليشيات الفوضوية 

تاركة ألصدقائها هناك مهمة التربير بما يحفظ ماء وجههم.

بدرجة  الجانبني  مع  نتعامل  تجعلنا  ندية  عالقة  ألن  مهمة  النقطة  هذه       
واحدة من االهتمام يف حني أن الواقع هو أننا أمام قوة واحدة متجربة تظن أن 
تنافس  إنما  الدموي  التدخل  بهذا  أنها  وتفهم  اإليراني  الطرف  مع  مصلحتها 

الواليات املتحدة يف سيطرتها عىل املنطقة.

    لقد انتقدنا لوقت طويل من يقللون من شأن الخطر اإليراني ونوايا جمهورية 
الويل الفقيه تجاه املنطقة وقد حان اليوم وقت انتقاد أولئك الذين بالغوا، عىل 
الجانب املقابل، يف تقدير القوة اإليرانية، فالواقع أن إيران قد اكتسبت هذا الوزن 
اإلقليمي من خالل ضعف وتفكك دول جوارها، فأصبحت روسيا أو أمريكا أو 
أي دولة أخرى ال تنظر لألمر عىل أنه خيار بني إيران وبني العالم اإلسالمي ذي 
الغالبية السنية، بل عىل أنه خيار بني إيران القوة الناشئة واملهمة ودولة كذا أو 
كذا مما يجعل امليزان يف صالح الدولة ذات املساحة وعدد السكان األكرب واملوقع 

واملساحة األهم.

      لقد استخدمت الواليات املتحدة سابقاً إيران التي لوالها ملا تمكنت من استهداف 



45

�لتحالف �لرو�صي �الير�ين و�قعه وم�صتقبله �أفكار جديدة

وال  اإليرانيون  بها  يفتخر  الطالبانية وهي حقيقة  أفغانستان  أو  عراق صدام 
روسيا  بواسطة  املرة  هذه  اللعبة  تكرار  هو  الجديد  لكن  األمريكيون،  يخفيها 
العراق واليمن ولبنان عرب تحكمها يف املخلب  النفوذ اإليراني يف  التي قد ترث 

اإليراني.

ما هو املطلوب فعله الآن:
     إن املطلوب هو وعي شعبي عام ينعكس عىل اإلرادة السياسية وهو يتحقق 
حني يدرك املفتونون بالتجربة اإليرانية يف املنطقة أن أوراق التوت التي كانت 
الصف  ووحدة  واملمانعة  املقاومة  كمصطلحات  سوءاتها  بها  تغطي  إيران 
اإلسالمي قد سقطت وقد تكفلت هي نفسها بفضح نفسها وإظهار حقيقتها 

الطائفية البغيضة.

تحالفات  لعقدهم  أيضاً،  والشاه  العربية،  الدول  تلوم  كانت  التي  إيران       
عسكرية مع الدول الغربية هي التي قامت اآلن بفتح قاعدتها للروس وبفتح 

املجال للقوات املسلحة الروسية.

    وحينما تعلن روسيا عن مناورات مع جيش الكيان الصهيوني إنطالقاً من 
عالقة  يف  جميعها  املمانعة  منظومة  تورط  يعني  هذا  فإن  السورية،  األراض 
إال  بزعمهم،  السورية،  األرض  اجتاحوا  ما  الذي  املفرتض  عدوها  مع  مشبوهة 
ملحاربته عرب تقوية نظام األسد “املقاوم”. هذا طبعاً بخالف العالقة املوازية مع 
“اإلمربيالية األمريكية” التي يتم التنسيق معها حتى ال تتعارض الرضبات مع 

أماكن وجود قوات حلفها.
أبدياً،  واقعاً  ليس  اإليراني  الرويس  التحالف  أن  حقيقة  أيضاً  ندرك  أن  علينا 
فليست هنالك ثوابت يف السياسة وال يف العالقات الدولية، بل متغريات تحكمها 
املصلحة ولقد رأينا كيف تحولت العالقة بني تركيا وروسيا من حالة عداء تنذر 
بحرب رشسة إىل عالقة ودية تعاونية يف ظرف أشهر معدودات. روسيا تدرك 
معها  ترتبط  التي  العربية  الدول  تخرس  أال  تفّضل  فهي  ولذلك  الحقيقة  هذه 
بعالقات تجارية واقتصادية تاريخية وهو ما يجعلها غري قابلة لالنجرار خلف 

التهور اإليراني الذي تسيطر عليه عقيدة الكراهية.
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املبنية  السياسة  أن  تعلم  كما  مدمر،  اإليراني  التهور  هذا  أن  تعلم  روسيا      
اإلقليم  أمن  تهدد  الرسمية هي سياسة  للجيوش  املوازية  امليليشيات  عىل زرع 
عىل املدى البعيد ولذا نراها تص عىل إدماج هذه العنارص يف الجيش السوري 

الرسمي من أجل تسهيل السيطرة عليها والتحكم بها.

     عىل الجانب اإليراني هنالك أيضاً تململ وقلق من مستقبل هذه العالقة التي 
إيران  نفوذ  تهدد  أصلها عالقة  فيما هي يف  تعاوناً،  أو  تبدو يف ظاهرها حلفاً 
العربية، فقد أوضحت فضيحة  العواصم  الفصل يف عدد من  بالقول  وتفردها 
مع  الروس  بها  يتعامل  التي  الطريقة  قبلها  ومن  اإليرانية  القاعدة  استخدام 
رشكائهم املفرتضني أن روسيا إنما تريد فرض نفوذها عىل سوريا وهو ما قد 
األخطر  لكن  دفعته طهران،  الذي  الغايل  الثمن  رغم  كبري  حد  إىل  فيه  نجحت 
التي  املناطق  حساب  عىل  التوسع  يف  روسيا  ترغب  أن  هو  لإليرانيني  بالنسبة 
أصبحت إيرانية بوضع اليد كالعراق الذي يضخ املليارات سنوياً لصالح الخزينة 
اإليرانية عرب االسترياد وتجارة النفط هذا غري منارصته السياسية املهمة إليران 

يف املحافل العربية واإلقليمية.

خطاأ التعويل على تركيا:
السوري،  الوضع  بشأن  كثرية  إيجابية  أدواراً  لعبت  قد  تركيا  أن  شك  ال       

فباإلضافة الستقبال املاليني من املهاجرين وخصوصاً الناشطني والفاعلني من 
الثوار، قامت تركيا بتسليط الضوء أكثر من مرة عىل النفاق الغربي وعىل اشرتاك 
الصامتني يف جرائم القتل التي يقوم بها النظام، كما ركزت دبلوماسيتها عىل 
للمجرم  سمح  الذي  الدويل  القانون  وعيوب  املزدوجة  الدولية  املعايري  فضح 

بالنجاة بل تعامل معه كرشيك يف الحل.

ليس  الدور،  هذا  التمادي يف  بقوة عىل  أثرت  قد  الجديدة  املستجدات  لكن       
اإلرهابية واالنقالب  العمليات  بعد سلسلة  األمني  الهاجس  فقط بسبب تصاعد 
العسكري الفاشل، ولكن ألن العالقة مع الجانب املقابل الذي تقوده روسيا وإيران 
قد تبدلت أيضاً عىل جانب العالقات مع روسيا التي دخلت مرحلة التطبيع قبل 
أن تتجاوزها لتدخل يف مرحلة الرشاكة ملحاربة “اإلرهاب”، وعىل جانب العالقة 

مع إيران، ولألهمية سأركز هنا يف عجالة عىل واقع العالقات الرتكية اإليرانية.
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الحاجة  لرضورات  إيران  مع  طيبة  بعالقة  تتمتع  الدوام  عىل  تركيا  كانت      
االقتصادية حتى إبان اشتداد االختالف حول القضية السورية، لكن هذه العالقة 
توطدت أكثر ونمت بشكل حثيث خالل أشهر الربود التي اتسمت بها العالقات 
الروسية الرتكية حيث مثّلت إيران البديل األهم الذي يمكنه أن يحل محل روسيا 

كرشيك تجاري واقتصادي وخاصة يف مجال إمدادات الطاقة.

    هنالك إذن احتياج اقتصادي باإلضافة للحاجة املاسة للتنسيق ضد قيام كيان 
كردي وهو االتجاه الذي تدفع باتجاهه الدول الغربية وال تبدو روسيا معرتضة عليه.

    إضافة إىل كل ذلك هنالك اشرتاك يف محاربة داعش كخطر داهم وأولوية قد 
تفوق، حتى بالنسبة لرتكيا، أولوية إسقاط نظام بشار األسد الذي لم يشّكل يف 

أي وقت تهديداً لألمن الرتكي.
إبان  قائالً  إيران  مع  بالده  عالقة  السابق  الرتكي  الخارجية  وزير  لخص  لقد 
زيارته لطهران يف السادس من مارس 2016: “تركيا بوابة إيران إىل أوروبا 

وإيران بوابتنا إىل آسيا”.

    هذه العبارة تلخص يف بالغة العالقة بني الطرفني وتوضح حدود التحرك 
الرتكي وملاذا كانت أنقرة تحاول دائماً الفصل بني السياسة واالقتصاد يف عالقتها 
بإيران. بعض الذين يحاولون خلق أعذار لالقرتاب الرتكي من إيران يرون أن 
عالقة جيدة مع نظام الويل الفقيه قد تقود األخري إىل االقرتاب من املحور الرتكي 

الذي هو غربي أساساً عىل حساب محور ما يسمى زوراً بـ”املمانعة”.

    قد يكون ذلك صحيحاً مما يساهم عىل املستوى البعيد يف تفكيك التحالف 
مع روسيا وهو التحالف الذي تسيطر عليه عقلية العمل ضد املجموعة العربية 

املنافسة لطهران.

    لكن األوضح والذي ثبت من خالل متابعة السياسة الرتكية الخارجية خالل 
عن  البحث  باتجاه  أي  بالرباغماتية  محكومة  تركيا  أن  هو  املاضيني  العامني 
مصلحتها الذاتية بالدرجة األوىل وهو ما يجعلها تبدو لغري املتابع أحياناً ذات 
سياسات مرتبكة ومتناقضة.الخالصة هي رضورة عدم التعويل عليها، وحدها، 
لصد املهددات التي يوّلدها هذا التحالف خاصة وأنه ال يشّكل خطراً مبارشاً عىل 

أمنها القومي.
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خال�صة:
    الحق ال يمكن أن يكون أبداً يف صف املعتدي والقوة املادية ليست كل يشء 
الحق والباطل. هذه حقيقة تاريخية وسنة وجودية  فيما يتعلق بالصاع بني 
نرى أثرها اليوم يف الواقع السوري، فالثورة التي ظن الديكتاتور أنه سيطفئها 
خالل ساعات استمرت لسنوات ولم يزدها تدخل إيران املبارش إال اشتعاالً، أما 
الطريان الرويس فهو لم ينجح سوى يف حصد أرواح األبرياء من النساء واألطفال 
وعتادها  عدتها  قلة  رغم  املسلحة  املعارضة  قوات  تتقدم  حني  يف  واملدنيني 

وانسحاب داعميها.

     لقد فشلت ميليشيات الحقد الطائفي التي جلبتها إيران من كل مكان يف حسم 
املعارك لصالح طاغية الشام، كما فشلت قوات النخبة اإليرانية والعدد الكبري 
من املستشارين العسكريني الذين تم نقلهم إىل األراض السورية ملكافحة شعب 
العسكري  الحل  االنغماس يف  ملزيد من  دعا موسكو  ما  الفشل هو  أعزل. هذا 
تفاوض عىل طريقتها  بحل  لقبولهم  يمهد  مما  املقاومني  إرادة  رغبة يف كرس 
مثل  إىل  الوصول  دولته.  أركان  ما  بشكل  أو  األسد  بشار  بقاء  إىل  تقود  التي 
هذا “الحل” مهم من أجل حفظ ماء وجه روسيا ومن قبلها إيران وإظهارهما 

بمظهر املنتص.

    هل سيستمر هذا التحالف بعد تسوية املسألة السورية؟ األرجح أنه سيستمر 
رغم ما ذكرنا من نقاط خالف بني الجانبني ما لم تتخذ األطراف املترضرة منه 

خطوات عملية وواقعية يف سبيل احتوائه وتفكيكه.
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�أفكار جديدة

الحركة اإلسالمية .. مسائل الواقع والمستقبل
د.حممد خليفة �سديق1

مقدمة:
     تتمتع الحركة اإلسالمية يف السودان بميزة خاصة ال تكاد تتوفر لكثري من 
الحركات يف العالم العربي واإلسالمي، أال وهي مشاركتها يف الحكم، بل هيمنتها 
التغيري  عرب  للحكم  وصلت  أنها  خاصة  فريدة  تجربة  فهي  الحكم،  هذا  عىل 
العسكري، وجاءت بنظام إسالمي يحظى برشعية سياسية شعبية من الشعب 
السوداني املتدين بطبعه. وما يميز التجربة يف السودان هو أسبقيته يف الوصول 
الدولة اإلسالمية وما شاب هذا األمر من نقاط قوة وضعف حيث  إىل  مرحلة 
إن املراحل ما زالت كائنة واملسري لم ينتِه بعد، مع األخذ يف االعتبار  التجارب 
تونس،  )تركيا،  يف  السودانية  التجربة  مرحلة  نفس  إىل   وصلت  التي  األخرى 

املغرب ...(.

      وقد وضعت الحركة اإلسالمية عىل عاتقها هم النهوض باإلسالم واملسلمني 
عرب برنامج واضح يبدأ بالفرد الصالح يف نفسه املصلح لغريه، مروراً باألرسة 
الصالحة واملجتمع الصالح الذي يتكون من مجموعات من األرس الصالحة إىل  
الذي  الحكم،  هذا  وتحت  اإلسالمي،  الدستور  يحكمها  التي  اإلسالمية  الدولة 
يؤدى إىل  مجموعة دول ذات نظام حكم ودستور إسالمي الذي يعني بالرضورة  
شكل من أشكال الخالفة اإلسالمية عرب التنسيق أو اتحاد مثل االتحاد األوروبي 

أو بأي صيغة ترض الجميع.
وحينما وصف اإلمام البنا “ الفهم” املطلوب أن يكون عليه األخ بأنه “ الفهم 
الدقيق”، وجعل الفهم أول أركان البيعة، وذلك ألهميته، اقتىض ذلك أن يكون 
األخ محتاجاً مع جهاده وحركته بالدعوة إىل: “ الفهم الدقيق – التكوين العميق 
أو مجرد  املتطلبات ليست أمراً بسيطاً  الوثيق”، وتلك الصفات لهذه  – الحب 
ثقافة أو مرحلة نمّر بها مرور الكرام، إنما تحتاج إىل  جهد متواصل، وتربية 
مستدامة، وضوابط ومظاهر تقوم عليها، وهو ما نرجو أن نتطرق إىل  يشء منه 

يف هذه الورقة، سيما جانب التشخيص.

1 - أستاذ جامعي وباحث في قضايا اإلعالم والتيارات اإلسالمية..
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اإ�صكاليات مطروحة:
     من هذا املوضع يمكن طرح عدة إشكاليات لعل أبرزها مدى مرشوعية فكرة 
الوصول إىل  السلطة عرب القوة، ثم مدى وشكل العالقة بني الحركة والدولة، 
وهل هذه العالقة أبوية أم رصاعية أم تعاونية، وما هو موقف الحركة اإلسالمية 
املسلمني  البالد وخارجها مثل اإلخوان  الحركات اإلسالمية األخرى يف  اآلن من 
واملؤتمر الشعبي وتيار التصوف والسلف وغريها؟ وهل بالفعل هناك مراجعات 

عميقة وحقيقية لفكر الحركة وتصوراتها واسرتاتيجياتها أم ال؟ 

     كل هذه القضايا طرحت ما بات يعرف بالدعوة لإلصالح، وقد بدأ مصطلح 
اإلصالح يسود داخل أدبيات الحركة اإلسالمية أخرياً، وهو توجه ديني املقصد 
والطابع، وكانت آية اإلصالح من سورة هود )إن أريد إال اإلصالح ما استطعت( 
إطالقية  وكانت  اإلسالمي.  الدين  يف  التغيريي  املفهوم  بهذا  دورياً  تذكرياً 
واالقتصاد  والسياسة  واالجتماع  الفلسفة  لعوالم  ترسبه  عن  تعبرياً  املصطلح  
خارجي  ومظهر  ظاهرية  وشعائر  بحت  ديني  إطار  يف  حبسه  وعدم  وغريها، 
محدود. ولقد اعتمدت الحركة اإلسالمية يف بداية نشأتها عىل هذا الفهم السلمي 
واملتعدد األبعاد لإلصالح والتغيري. وقد تطابقت الحركة اإلسالمية – إىل  حد ما 
– مع تيارات سبقتها يف الجهد االجتماعي ويف قيادة دور رائد للتغيري والتحّول 
نحو قيم اإلسالم الراشدة، فقد بقيت آثار املصلحني واملجددين والعلماء تشكل 
خارطة التحول االجتماعي يف السودان، وتغذي العقل املسلم يف بالدنا، وتلهم 
األمة وتوجهها نحو الثقافة اإلسالمية حتى غدت الذهنية السودانية تأخذ مادتها 
الجزيرة  يف  اإلسالمية  املنطقة  من  اإلسالمي  الوافد  تصورات  من  ومكوناتها، 

العربية واملرشق العربي ومص وغريها.

    وقد طرح مفهوم التجديد كقرين أو سابق ألمر اإلصالح، وقد اعترب حسن 
مكي أن الحركة اإلسالمية قدَّمت نفسها كحلقة من حلقات التجديد اإلسالمي 
الحركة  تجارب  من  ومستفيدة  السودان،  يف  اإلسالم  بتاريخ  نفسها  واصلة 
اإلسالمية السودانية ببعدها التاريخي )فقهاء، متصوفة، حركات دعوة وإرشاد 
وتعلم، فونج، عبدالب، سلطنات الفور واملساليت، وانتهاء بمجهودات املريغني 

الكبري واإلمام املهدي(، وهي تتحرك بكل هذا اإلرث وهذا العمق. 
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    ويف الواقع ليس من الصحيح والصواب نسيان االمتداد الجذري والتاريخي 
واإلصالحي  اإلسالمي  املد  مسارات  عن  بعيداً  وإقصائه  اإلسالمية  للحركة 
الحركة  ملكونات  خاطئ  وتفسري  التضييق،  من  رضب  ذلك  يف  ألن  للحركة، 
اإلسالمية وأصولها التاريخية، ولم ينكر قادة الحركة هذا املنحى، ووصف د. 
حسن الرتابي هذا االتجاه يف الربط التلقائي بني بواعث الحركة اإلسالمية األوىل، 
واإلرث التقليدي اإلسالمي يف السودان بأنه : )استمداد من التدين العريف(، ولكنه 
والصحوة  والبعث  النهضة،  حركة  يف  مبارشاً،  سبباً  كان  آخر،  عامالً  أضاف 
الحديثة، هو صدى الصحوة اإلسالمية العاملية بتطوراتها التاريخية وتوجهاتها 
الوارد من  اإلسالمي  الحركي  األدب  الحركة مقبلة عىل  الفكرية، ولذلك نشأت 
مص وباكستان وغريهما، وشدت آرصة العالئق مع تلك الحركات، واعتبـرت 
كيانها جزءاً من الحركة اإلسالمية العاملية إىل  حني، ولعل تجربة أستاذنا ياسني 
عمر اإلمام )رحمه الله( يف مجال العالقات مع الحركات اإلسالمية يف العالم من 

التجارب التى تحتاج لدراسة وتقيص. 

    يالحظ أن د. الرتابي كان يدعو إىل أن يكون لكل شخص اجتهاده الخاص 
يف مجاله، وينبغي أن ال تحتكر العلم طائفة محدودة من الناس) فكل مسلم 
عالم بيشء نوعاً ودرجة وفوق كل ذي علم عليم يتفاعلون ويتبادلون، وكذلك 
واجب التدبر والتفكر يف الدين خطاب شامل، لكل مسلم كسبه من ذلك، وعليه 
أن يجتهد اجتهاده، وأن يتفاعل مع إخوانه من دونه ومن فوقه تناصحاً، فالعلم 
واالجتهاد حركة مجتمع، مهما برزت أعالم يؤهلهم كسبهم لقيادة التفكري أو 
واالجتهاد  والفقه  العلم  حص  أن  يرى  فالرتابي   ،) العام  الكسب  عن  التعبري 
والشوري لدى طائفة من الناس هو أشبه بالفقه الوضعي والعمل الكهنوتي، 
رؤية  تظل  لكنها  الرؤية،  هذه  مقبولية  مدى  حول  اختالف  هناك  يكون  وقد 
الجمعي،  الرأي  مزايا  تحمل  والتي  الشورى،  جانب  يف  سيما  بالتأمل،  جديرة 

ومشاركة الجميع فيها لها فوائدها غري املنكورة. 

ثنائية  أوجدت  إنها  اإلسالمي حيث  امليثاق  تجربة جبهة  الرتابي  د.  انتقد  وقد 
تنظيمية، وأبقت عىل حركة اإلخوان ولم تذوبها بصورة تلقائية يف تنظيم جبهة 
امليثاق، بينما أثنى عىل تجربة الجبهة اإلسالمية التي تجاوزت هذه اإلشكالية 
حيث يقول:) أما مرشوع الجبهة اإلسالمية، فقد ساد الفكر اإلسالمي القويم دون 
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وضع رسمي، وتوحد إطار القرار الرشيد يف الجبهة، وأدرجت عضوية الجماعة 
املوحدة(،  اإلسالمية  الحركة  قاعدة  لتشكل  الجبهة  عضوية  عموم  يف  الخاصة 
إسالمية  ظل  يف  التنظيم  بقاء  حول  مشابهة  أسئلة  حالياً  يستدعي  ما  وهذا 
الدولة واملجتمع، وتماهي الحركة مع وحدة أهل القبلة واألطروحات الشبيهة، 
ومرحلة ما بعد الحركة اإلسالمية، أو حركة اإلسالم كما يطلق عليها البعض.

    يسوغ د. الرتابي إليمانه بنظرية االنتشار والتوسع يف إطار الحركة رغماً عن 
وجود املحاذير وأهل الحرص املشفقني عىل نقاء الفكر من الغبش واالختالط 
وصفاء الصف من العنارص االنتهازية واملشبوهة واملتسلقة، ويعتقد أن أصل 
أن  ويرى  الجاهيل،  املجتمع  مفهوم  وشيوع  األمني  الهاجس  هو  اإلشفاق  هذا 
تجربة الحركة اإلسالمية برهنت عىل سالمتها وبددت أوهام الحذر والقنوط من 
الجماهري، ويصل إىل أن الحركة من خالل هذه التجربة وأزنت بني الكم والكيف 
واعتربت أنهما ال يمثالن قيمتني متضادتني بل متالزمتني متداولتني، فالكيف 

الزاكي يستدعي تنظيم الكم ثم يرقيه ويزكيه. 

جنادل يف نهر احلركة:
اإلسالمية  الحركة  الذي حملته  واملواكبة  والتطوير  اإلصالح  رافق مرشوع      
غبّشت  والهدف،  واملاهية  املنهجية  هنا وهناك، ومعضالت عىل مستوى  هنات 
أطراف املرشوع وساهمت يف ضبابيته حتى عند أصحابه وذويه، قبل خصومه 
اآلخر،  البعض  وتهميش  األطراف،  بعض  انتكاسة  عىل  وساعدت  ومنافسيه، 
الشعورية والفيزيائية،  العنف واملواجهة، والعزلة  البعض يف متاهات  ودخول 

وبل ومغادرة الفكرة إىل  غريها أو إىل  الاليشء.

    فعىل مستوى منهجية اإلصالح، إذا كانت السلمية وتعددية األبعاد، منهجاً 
بهذا  ليُخّل  املمارسة  واقع  للتغيري واإلصالح، جاء  للخطاب يف مفهومه  ظاهراً 
وال  وحملت  الفعل،  وردات  املواجهة  فخ  يف  اإلسالمية  الحركة  ووقعت  الطرح 
شك نصيباً يف هذا االنحراف يف بعض بطونها، فأصبحت منهجية اإلصالح عند 
البعض تغيرياً قرسياً، أو انقالباً عسكرياً، أو مواجهة شاملة رغم عدم توازن 
القوى، فوقع املحظور ودخلت الحركة اإلسالمية يف بعض املواقع واألزمنة أنفاقاً 

مظلمة من الترشيد والنفي والجور.
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   ويف مستوى املاهية فقد غلب عىل مرشوع الحركة اإلسالمية التذبذب والفراغ 
االجتهاد  عبئي  والرموز  الشعارات  وعوضت  األحوال،  بعض  يف  العدم  وحتى 
والبناء، وكانت اإلضافات واإلبداع نابعا من خارجها، وكثرياً ما عقم الداخل عن 

اإلنجاب واإلنشاء إال ما ندر، وقد تكون الحركة ما زالت أسرية لفكر املؤسس.
    أما عن الهدف، فكثرياً ما كانت إسالمية الدولة وتطبيق الرشيعة يف مستواها 
الجزائي، الهم األكرب والهدف األسمى، حتى اختُِزل مرشوع اإلصالح يف تغيري 
يزع  الله  إن  شعارها  وأصبح  الزاني،  ورجم  األيادي  وقطع  القص  عنوان 
شت أبعاد  بالسلطان ما ماال يزع بالقرآن، ومن أجل ذلك هيمن السيايس وُهمِّ
كان  لذا  واحد،  بجناح  الحركة  فصارت  والجمال،  واالجتماع  والنفس  الثقافة 

إقالعها الحضاري صعباً.

      ومما ينبغي التنبيه إليه أن الحركة لم تقدم املثال الحي يف توظيف املال 
بشكل صحيح بما يضمن حقوق املحرومني، وقد تجىل ذلك يف بعض األمثلة عىل 
صور ال تحقق العدالة بأي حال من األحوال، وحتى عندما أصبحت الحركة دولة 
قدمت مثالها أقرب إىل النموذج الرأسمايل الغربي بمصطلحات فقهية إسالمية  
األمر الذي أنتج طبقة دينية سياسية جديدة ساهمت يف قيامها البيوتات املالية 
اإلسالمية والعاملية، تعمل هذه الطبقة عىل إعادة دمج االقتصاد برشوط محسنة 
للنخبة الحاكمة وبئيسة ملجمل االقتصاد الوطني، كما لم تفلح يف توظيف أمثل 
بانفصال  السيايس  قرارها  إدارة  تحسن  ولم  البرتويل،  الرخاء  فرتة  لعائدات 
الجنوب، كما أن الحركة مع تطورها وتحولها إىل دولة لم تعد تمثل هؤالء، وتركز 
املال والسلطان يف أيدي الحركة، بل ويف أيدي بعض املجموعات بها، بما هدد 
مستقبلها االجتماعي، وقادها إىل خصومة دائمة من املجتمع الذي تعيش فيه.

ويمكن أن نقف هنا تفصيالً مع بعض هذه الجنادل والعوائق يف طريق انسياب 
دفع الحركة: 

1- مع�صلة الديني والزمني:
    لعل العقبة األوىل التي اعرتضت الحركة اإلسالمية وهي تعرب عباب التحزب 
والتسيّس تمثلت يف اإلجابة عىل سؤالني اثنني : كيف يمكن أوال الزج بالنص املنزه 
ثم  نزواته؟  وحتى  واجتهاداته  بشبهاته  السيايس  الفعل  دهاليز  يف  واملعصوم 
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كيف يمكن ثانياً أن يَُمثَّل اإلسالم كدين له حرمته وعظمته ومقّدسه واجتماعيته، 
من قبل طرف أو مجموعة أو فريق، دون أن يقع يف غيهب االستفراد والتمثيلية 
الوحيدة لإلسالم؟ فيصبح ما سواه باطالً ولعله كفر، حني يلتقي التحزب مع 
الجادة،  عن  خروجاً  يضحى  منافس  تحزب  من  سواه  وما  واإليمان،  االعتقاد 
فتلتقي بيعة االنتماء للحزب، مع بيعة اإليمان واالنتماء للعقيدة والدين، فيصبح 
برنامج الحزب ديناً ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، والشيخ والرئيس 

نبياً معصوما.

الصواب  بني  الرؤى  فيه  تتفاوت  اجتماعي  عمل  هو  السيايس  العمل  إن       
والخطأ. فالفعل السيايس هو أحد تنزيالت واجتهادات وتأويالت النص الديني 
يف مالمسته للواقع، فهو رؤيا خاصة غري مقدسة، يشوبها الخطأ والصواب كأي 
فعل إنساني آخر، من قبل أطراف غري معصومني. فالحركة اإلسالمية يف فعلها 
السيايس ليست حركة دعوة يف مفهومها الديني وإن اختلطت السبل عند بعض 
كبقية  السيايس  لربنامجها  دعوة  حركة  ولكنها  الجماهري،  بعض  وعند  رواها 
الحركات. وهي بالتايل ليست حركة دينية وال حركة تعيش يف التاريخ الغابر أو 
خارج التاريخ الحارض، ولكن حركة مدنية تعيش الجغرافيا مع اعتبار لتاريخ 

اليوم واألمس.  

2-  حدود ال�صيا�صي والفكري:
    من الواضح أن هناك تغّوالً واضحاً للسيايس يف أطروحات وبرامج الحركة 
الحركة  دفعت  أبعاد أخرى، مما مثّل معضلة وانحرافاً  اإلسالمية عىل حساب 
ثمنه باهظاً يف بعض األحيان، حيث غلبت يف بعض األزمنة واألمكنة املنهجية 
السلطانية الكاسحة التي ولدها تكوين سيايس حدثي وحلم سيايس فطري، وفكر 
سيايس فضفاض وهدف سيايس رمادي، عىل حساب أبعاد أخرى تخلف بناؤها 
أو ُهمش أو ضمر. ولم تستطع الحركة اإلسالمية وهي تطرق املضمار السيايس 
وتسد األبواب يف مجاله، فتح أبواب أخرى ومسارات مغايرة ألن منطلق البناء لم 
يكن قد توازن يف األبعاد كلها والذي يمثل السيايس طرفاً مهماً فيها. إن امليزة 
يتشكل  ال  إجراء وحضارة،  اإلسالمية  الحركة  يحملها مرشوع  التي  األساسية 

فقط يف مستواه السيايس الحدثي البحت ولكنه يف مستواه الفكري واملعريف. 
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    ال يمكن ملرشوع تغيريي أن ينال مبتغاه إذا لم يكن منطلقه ومساره فكري 
ومعريف، ال يمكن للتغيري أن يالمس الواقع وينجح يف مشواره إذا لم يكن الفكري 
النظري السليم قبل أن يتنزل املرشوع  للبناء  واملعريف األداة املوجهة والدافعة 

تنزيالً واقعياً صحيحاً ومعاىف.

    إن الفكري والسيايس ليسا كتال متناقضة أو متدافعة، ولكن كّل متناغم، ال 
ينفصل هذا عن ذاك، يكون املقود التوجيهي للفكري انطالقاً ومساراً، ويحمل 
السيايس مشعل التنزيل واملراجعة وحسن عرض البضاعة حتى ينجح الرشاء. 
كما يسعى السيايس إىل  تجميع الطاقات لتدعيم املرشوع يف جوانبه املتعددة 
الفكر  تطور  يكون  أن  العجيب  ومن  السياسية.  ومحطاته  الفكري  ومنها 
اإلسالمي يف شتى مظاهره السياسية واالقتصادية واالجتماعية وليد اجتهادات 
يطئوا  لم  اإلسالمية،  الحركات  يعملون خارج  ومنتديات  ومراكز  ورواد  كتاب 
أرضها ولم يلتحفوا سماءها، أو أنهم تخلوا عن ظلها بعد مشوار، بل أنك لتجد 
رئيس  واالجتهاد عىل  التنظري  األقالم وينحص  تقتص  أن  الحركات  يف بعض 

الحركة أو ذراعه وما سوى ذلك فالعدم، أو شبه العدم.

3- ا�صتيعاب احلركات اجلهوية: 
    من املؤكد أن الصوت اإلسالمي يف السودان يف صعود عىل الرغم من اإلخفاقات 
الواقعة واختفاء ظاهرة النقابات العمالية والحركات الطالبية واشتداد حركة 
التدين، وعجز اليسار السوداني وتوابعه عن إيجاد خطاب ديني يف بلد تنترش 
املساجد يف كل أركانه، ويكفي أن الخرطوم وحدها فيها أكثر من 8 آالف مئذنة، 
والفنية وأصبح  واملرسحية  املتعاقبة  السوداني تالشت حركته  اليسار  أن  كما 
مثل  التأريخني  أبطاله  أعظم  فقد  كما  والجهوية،  العرقية  للحركات  مشدوداً 
عبد الخالق محجوب، محمد إبراهيم نقد، والشفيع أحمد الشيخ وجون قرنق، 
إبراهيم  أحمد  كصالح  اإلنقاذ  لتجربة  مكوناته  بعض  وانحازت  بل  وغريهم، 

وخالد املبارك وعبد الله عيل إبراهيم وآخرين.

   وكل هذا يقتيض رضورة استيعاب الحركات الجهوية والعرقية وتمثيلها يف أي 
وضعية سياسية جديدة كعربون إليقاف حروب السودان وإرشاكها يف الحراك 
السيايس، ولن يقدح أحد يف حق الدارفوريني أو أهل الرشق أو الشمال يف القيادة 
والريادة واإلبداع يف أوعية القومية السودانية، وليتهم يتصدون لقضايا النهضة 



56

مقاالت

وقيادة حركة التاريخ السوداني، ولن يقود حركة التاريخ من يجهل تراتبيات 
التاريخ وايقاعاته وتشكالته.

4- العالقة باأحزاب املعار�صة:
    تعرض مسار العمل السيايس والقانوني للشأن اإلسالمي وعالقته بأطراف 
تناقضاً  تمثل  عميقة  هيكلية  لتغريات  منها،  األحزاب  وخاصة  املدني  املجتمع 
لوجود  القايس  الرفض  الحالية، فمن  والتصورات  االنطالقة  بني رؤى  رصيحاً 
األحزاب وجمعها يف إطار واحد )التوايل السيايس(، إىل  قبول بوجودها والتعامل 
للحالة  الصاعد  املسار  املتبادل، فتَشّكَل  الندية واالحرتام  معها عىل أساس من 
الحركية اإلسالمية والنقلة النوعية لعالقة الحركة مع أطراف مجتمعاتها، وهو 
يمثل وال شك الصورة الجديدة ملفهوم السياسة والعمل السيايس يف أطروحاتها.

      هذه اإلشكالية وإن تم حسمها نسبياً نحو القبول باألطراف األخرى داخل 
رقعة التجاذب السيايس، إال أن إشكاالً جديداً ومعضلة عويصة طرحت نفسها 
ومثلت تحدياً آخر للحركة اإلسالمية يف مشوارها السيايس بني التحالف مع هذه 
األطراف، أو رفضها والعمل املنفرد.  فهي إن قبلت بالتحالف السيايس، انتهت 
قطبيتها وزعامتها التي أوردتها الجماهري، وأصبحت رقماً يف معادلة يمكن أن 
ذاتية يمكن  فإنها عولت عىل قوى  بالساحة  االستفراد  أرادت  تتجاوزها. وإن 
أنها لم تبلغ كمال نضجها، واستضعفت يف األثناء قوة خصم، لم ترع امتالكه 
ملراكز الهيمنة، من دولة وجيش وثروات، وتجاهلت عدم توازن الكفة لصالحها. 
البعض وال  أو استبعادها يف ظل سكون  مما هّون االستفراد بها الستئصالها 

مباالته أو شماتة البعض اآلخر ومناوراته.  

    إن عالم السياسة هو عالم التوافق والتفاوض والتحاور، وتكوين األحالف 
أن  يمكن  ال  واالستعالء  واالستكبار  التعجيزية  فالسقوف  والُكتل،  واألقطاب 
يؤدي إىل  الحوار والتعاون، وعالم السياسة يتطلب الكثري من املرونة والتفهم 
وسعة الصدر والرؤية البعيدة، والقبول بأنصاف الحلول يف انتظار استكمالها. 

5. معضلة العالقة مع الشعب:
الجماهريي،  بطابعها  االنبهار  إال  يسعه  ال  اإلسالمية  الحركة  ملسار  املتتبع  إن 
وضخامة تأثريها يف شعوبها ولو من بعيد. حتى أنها تظل حارضة ولو غابت 
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فمن  استئصالها.  أو  تهميشها  إىل   األنظمة  عديد  وسعت  وجودها،  قانونية 
املفارقات أن غيابها عن الشأن العام املبارش، جعلها حديث الداخل والخارج، و 
الغائب الحارض عىل الدوام، إعالماً وحكاماً وشعوباً. إن هذه الجماهريية التي 
لن يرتكا  الحقيقة معضلة وتحدياً  تحصلت عليها الحركة اإلسالمية تخفي يف 
الحركة اإلسالمية يف راحة من أمرها، فستكون مضطرة إىل  الحسم املبارش يف 
مسائل لعلها تعد من ثوابتها أو من أصولها حتى ال تخرس هذا الكم املتعاطف 

معها وتخيب آماله فيها.
   إن عالقة واضحة مع الشعوب تؤدي إىل  استبعاد  اآلمال املفقودة واألحالم 
املنشودة، وال تؤدي إىل  اإلحباط والفشل والهزيمة. فاملعادلة الصعبة التي ينبغي 
عىل الحركة اإلسالمية النجاح فيها تتوازن بني احرتام ثوابتها ومرجعيتها من 
جهة وتدافعات الواقع ومطالب الجماهري من جهة أخرى، هذه املطالب الضاغطة 
السيايس  لإلشباع  وتعطشها  الجماهري  هذه  لتشوق  نظراً  أحياناً  واملترسعة 
واالقتصادي واالجتماعي؛ فالحركة اإلسالمية وهي ال تزال يف موطن املعارضة 
ال ينبغي أن يكون خطابها اليوم مخالفاً لخطابها يف مرحلة التمكني، لن تكون 
انتخابية  دعايات  املبادرة  وتحرير  والتعددية  والديمقراطية  الحرية  دعاوى 
فقط تمليها مناورات اللحظة، ولكن ثوابت لها مرجعيتها وتراثها و”قدسيتها” 

تحملها الحركة اإلسالمية يف ثقافة روادها وكتابات منظريها وسلوك أفرادها.
الحقيقة  يف  تدعو  الحركة  ودور  دورها  فهم  يف  الشعوب  مع  العالقة  هذه  إن 
املقدس،   به  يسمح  وفيما  املعقول  حدود  يف  املنقول  مع  اجتهادية  حركة  إىل  
اإلسالمية  الحركة  تفقد  آخر، حتى ال  واد  والواقع يف  واد  املرجع يف  فال يكون 

جماهريها وتقفز عىل واقعها، وال تصطدم بثوابتها. 

إىل جانب ما سبق هناك إشكاالت ومهددات لعمل وجهد الحركة اإلسالمية يف 
املستقبل املنظور، منها:

التأهيل واإلتقان  اإلسالمي من حيث  العمل  العاملة يف  الكوادر  1. نوعية 
للعمل املوكل إليهم، باإلضافة إىل  املنابع  األوىل الختيار العاملني يف الحقل 
فعدم  والتنظيمي،  الحركي  االستقطاب  ميدان  يف  والعاملني  اإلسالمي، 
االهتمام بهذين العنصين يف معادلة النمو يعترب أكرب مهدد عىل املستوى 
املتوسط والبعيد، حيث إن إعداد األجيال القادمة يعترب مسؤولية جسيمة 
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وعدم االهتمام بها خطأ اسرتاتيجي فادح.

املصالح  لتحقيق  السعي  إىل   العام  الصالح  أهمية  األولويات من  يف  التغري   .2
الشخصية والتكالب عليها والصاع عليها، وهو االمر الذي حذر منه النبي صىل 
الله عليه وسلم يف الحديث املتفق عليه :” َواللِه َما الَفْقَر أَْخَش عليُكْم، ولكنِّي 
نْيا َفتَناَفُسوها َكما تَناَفُسوها فتُْهِلَكُكْم كما أهَلَكتُْهم”،  أَْخَش أن تُبَْسَط عليكم الدُّ
والتنافس عىل الدنيا والرتف من أسباب سقوط الدول العظمى، وحينما سقطت 
الطوائف، أصبح حب  أنقاضها ممالك  األندلس، وقامت عىل  األموية يف  الدولة 
الكثري  إليه  يسعى  مهماً  دائماً وهدفاً  الذاتية هاجس  للمصالح  الدنيا والسعي 

منهم ولو أدى ذلك إىل  تقديم تنازالت دينية وسياسية أو خلقية أو وطنية.

وأهمية وجود حدود  الوطني  املؤتمر  عن  بمعزل  اإلسالمية  الحركة  3. مسألة 
مع  بالتوازي  القديم،  املعروف  الرتبوي  بنظامها  اإلسالمية  للحركة  واضحة 
العمل السيايس القائم اآلن، ألن موضوع الرتبية يعني أيما إعانة عىل تحمل أعباء 
ُل* ُقِم اللَّيَْل إاِلَّ َقِليالً* ِنْصَفُه أَِو انُقْص ِمنُْه  املسؤولية لقوله تعاىل )يَا أَيَُّها اْلُمزَّمِّ
َقِليالً* أَْو ِزْد َعَليِْه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تَْرِتيالً* إِنَّا َسنُْلِقي َعَليَْك َقْوالً ثَِقيالً( من اآليات 

)1-5( سورة املزمل 

للكادر  واضحة  خطوط  رسم  يتم  حتى  الرتبوية  الجرعات  زيادة  أهمية    -4
املسألة يف تشديد  الحقول األخرى، وليست  العاملني يف  اإلسالمي وتميزه عن  
رشوط العضوية بل املسألة يف ربط العضوية املوجودة بنسب أكرب مما يوجد 
عليه اآلن بالجانب الرتبوي وملحقات الجانب الرتبوي األخرى من جهاد وتطوع 

وخلق حسن .

5. االنتباه إىل  موضوع البيعة واالنتماء حيث تجد بعض الكوادر من خلفيات 
سلفية أو خلفيات صوفية أو قومية، ولكن يجب أن تكون هذه الخلفيات مدعاة 
أن  معلوم  هو  وكما  اإلسالمي،  العمل  جسد  داخل  هدم  معول  وليس  للتنوع 
مما  السني،  اإلسالمي  العمل  أطياف  لكل  جامع  كبري  وعاء  اإلسالمية  الحركة 
وجب علينا عدم زج هذا البنيان الشامخ يف مسائل تجاوزها الزمان منذ عقود 
كثرية يف مسائل النزاعات بني التيار السلفي والتيار الصويف كبيان لذلك القاعدة 
البنا )إن اإلخوان املسلمني دعوة سلفية، وطريقة  التي وضعها اإلمام  الذهبية 
سنية، وحقيقية صوفية، هيئة سياسية، جماعة رياضية، رابطة علمية وثقافية، 
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ورشكة اقتصادية، وفكرة اجتماعية(.
6. العالقة بني الحركة والدولة، فضالً عن إشكاليات أخرى منها أن الحركة غري 
مسجلة يف أي جهاز من أجهزة الدولة، كما أنها بال مقر كغريها من الحركات 
اإلسالمية بالسودان؛ فالحركة وفق رؤى بعض املنتسبني السابقني لها أصبحت 
صار  الرئيس  فنائب   ،1999 عام  منها  د.الرتابي  خروج  منذ  للدولة  تابعة 
األمني العام للحركة، وهو أعىل منصب قيادي بها، كما يتوىل كبار قادة الجهاز 
التنفيذي بالدولة معظم املناصب القيادية بها، وهو ما نأى بقادة الحركة بسبب 
هذه الوضعية عن التعرض للمساءلة، كما جعلهم ال يتفرغون للمبادرات التي 
حتى ال تحدث  األمر مقصوداً  كان هذا  املاض، وربما  الحركة يف  كانت طابع 

ضجيجاً يقلق مضاجع الدولة.

الحركة  : هل وعت  مهم، وهو  تساؤل  وهنا  اإلسالمية:  بالحركات  العالقة   -7
اإلسالمية يف السودان بظرف الزمان وخصوصية املكان يف العالقة بالحركات 
اإلسالمية األخرى؟ وما هي رؤيتها لهذه العالقة؟ وأية خلفية فكرية تسندها؟ 
وماذا دفعت ثمناً لهذه الرؤية؟ فالحركات اإلسالمية تتحد يف املنطلق واملبدأ، لكنها 
تختلف يف العمر والتجربة والحجم والتكوين، وأن اختالف املجتمعات اإلسالمية 
يحدد نوع االستجابة املناسبة لتحديات الواقع، ويفرض عىل كل حركة إسالمية 
تعامالً مخصوصاً يتناسب وخصوصيات ذلك املجتمع، وابتكار الوسائل املالئمة 
له دون تقليد لتعامالت أخرى يف واقع مغاير، أو نقل لوسيلة غري مناسبة دون 
تكييف أو تحوير، أو انشغال بشأن املسلمني العام عن واجباتها املتعينة، لكن 
فقدان الحركات اإلسالمية املعارصة لإلحساس باملكان يف العالقة بينها أورثها 
اتبعت  السودان  الحركة اإلسالمية يف  أن  مزمناً. غري  وتنظيمياً  ضعفاً سياسياً 
منهجاً متوازناً يعطي اإلسالميني يف كل قطر الحق يف أن يراعوا خصوصياتهم 
الظرفية واملكانية استصحاباً للتحدي الفعيل الذي يعيشونه، والحق يف التوازن 

بني املحلية املكانية واالمتداد األرض. 

القائمة عىل  األخرى  بالحركات  للعالقة  السودانية  اإلسالمية  الحركة      رؤية 
امللزمة  التبعية  ال  املرن  التنسيق  منهج  وباعتمادها  والفاعلية”،  “الخصوصية 
لإلخوان،  العاملي  التنظيم  وامتدادها  بمص،  اإلخوان  حركة  ورؤية  تصادمت 
لتاريخية،  ا  الرواسب  إىل   ذلك  يرجع  السودانية.  الرؤية  وجاهة  عن  رغماً 
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واختالف الرؤى حول طبيعة العالقات، واختالف النموذج التنظيمي، واختالف 
الهيمنة  رفض  إىل   إضافة  العاملية،  القيادة  عىل  والتنافس  السيايس  املوروث 
املصية والعربية. وهو أمر دفعت ثمنه الحركة اإلسالمية يف السودان فيما بعد، 
عىل شاكلة تغذية الحركة املصية لالنشقاقات الداخلية يف الحركة السودانية، 
والتشهري بقادة الحركة، وعزل أبناء الحركة السودانية من املؤسسات اإلسالمية 

العاملية.

    الخالصة أن موقف الحركة السودانية من التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني 
الذي تبنته  التنسيق املرن  والحركة األم بمص موقف له ما يربره، وأن منهج 
الحركة السودانية هو األنفع يف ظل خصوصيات مختلفة تمليها حركة الزمان 
وخصوصية املكان املحيطة  بالحركات اإلسالمية عرب العالم، وهو موقف فكري 
بتأسيس  بعد  فيما  جانبته  قد  السودانية  اإلسالمية  الحركة  كانت  وإن  سليم، 
العاملي  التنظيم  عن  اختالفه  عن  رغماً  واإلسالمي  العربي  الشعبي  املؤتمر 

لإلخوان يف مدى إلزامية العالقات.

اخلامتة:
التيارات  فلقد سبقت  املحدود،  انفتاحها  من  الرغم  عىل  اإلسالمية  الحركة      
اإلسالمية الحديثة نظرياً وعملياً، ويف استيعاب العالقة الجدلية بني فقه املبدأ 
وفقه املنهج، واستيعاب خربات العص يف مجاالت التنظيم والتخطيط والفكر 
االسرتاتيجي، والحذر من أرْسِ األشكال التنظيمية، والحذر من الجمود عىل ما لم 
يعد مناسباً، وتحقيق الشورى يف أمر الحركة كله، وفهم الواقع املحيل واإلقليمي 
والدويل، والتحرر من الروح الحزبية الضيقة، واالعرتاف بالتنوع واالختالف بني 
تنارص وأخوة  دون  املجتمعات اإلسالمية والتجارب اإلسالمية، وبناء عالقات 
وصاية أو مصادرة، أمور أكسبت الحركة اإلسالمية يف السودان جدًة وطرافًة 
وتميزاً،  فيجب أن نحافظ عليها، ونقّدمها دروساً يستفيد منها أبناء الحركات 

اإلسالمية املعارصة عرب العالم.

     إن الحركة اإلسالمية يجب أن تواجه بشجاعة كل تلك االسئلة واملعضالت 
مهما كانت حرجة ومرة وجارحة، ومهما كان التمكني وقوة الدولة، فإن الرحم 
التغيري - سواء كان عسكرياً  السوداني حامل بالتغيري والتطوير، ولن يخرج 
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أو مدنياً أو مزيجاً من االثنني من القواسم املشرتكة التي يقوم عليها االجتماع 
السيايس السوداني - وفق الخريطة الدينية املعروفة، ولكن الحذر يقتيض أن 
نكون جزءاً مما يحدث ونصنعه وفق ما نعرف من دراسات علم املستقبليات، 

ونحن ننطلق من “مركز دراسات املستقبل”.
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اإلعالم الدولي وتوجهاته1
د. �ل�سادق �لفقيه2

ا�صتهالل:
    يعرف اإلعالم الدويل بأنه عملية االتصال العابرة لحدود الدول والثقافات، التي 
تتم باستخدام وسائل االتصال الجماهريية، ومعينات التقنية املتطورة الحديثة. 
ويتميز اإلعالم الدويل بقدرته عىل توصيل الرسائل إىل جمهور عريض متباين 
باالتصال،  للقائم  معروفني  وغري  معروفني  وألفراد  واملستويات،  االتجاهات 
تصلهم الرسالة برسعة مدهشة ويف اللحظة نفسها، مع مقدرة عىل خلق رأي 
عام، وعىل تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غري موجودة أصالً، واملقدرة عىل 
نقل املعارف واملعلومات، التي تجعل لهذا التغيري منطقاً عقالنياً وأيديولوجية. 
الالزم  التمويل  من  متينة  اقتصادية  قاعدة  وجود  عىل  الدويل  اإلعالم  ويعتمد 
والتلفزيون  اإلذاعة  ومحطات  كاملطابع  االتصال  تكنولوجيا  عىل  للحصول 
واألقمار االصطناعية، وتوفر البنى األساسية الالزمة مثل شبكة الطرق، والنقل 
املسموعة  لإلذاعتني  املطبوعة  للوسائل  التوزيع  عمليات  يسهل  مما  والكهرباء 
واملرئية. تسندها قاعدة علمية وثقافية يف املجتمع والدولة بحيث يكون بإمكانها 

إنتاج املعلومات وتوزيعها3. 

   وإىل  جانب التأثريات املختلفة للغزو اإلعالمي العاملي، فإن التحدي األكثر يتمثل 
يف أن نسبة كبرية من الربامج اإلعالمية موجهة إىل األطفال واملراهقني والشباب، 
ألن هذه الرشائح العمرية تتأثر برسعة، وتعترب وسائل اإلعالم الحديثة من أقوى 
الصورة  الجذاب، وتقنيات  اإلخراج  تعتمد عىل  إذ  الشباب،  املؤثرة يف  الوسائل 
املؤثرة، ووسائل اإلغراء القوية، األمر الذي يدفع الشباب واملراهقني، فضالً عن 

األطفال، إىل االنتباه باهتمام شديد واالنجذاب إىل أجهزة اإلعالم املختلفة. 

1 - ورقة قدمت في مؤتمر مكة المكرمة الحادي عشر خالل الفترة من 5 - 7/ 1431/12 هـ، تحت 
عنوان التحديات اإلعالمية في عصر العولمة.

2 - أكاديمي وباحث في مجاالت اإلعالم والدبلوماسية، والسياسة وعلم االجتماع.

3 -   صالح خليل أبو إصبع، االتصال الجماهيري، الطبعة األولى، عمان، 1999، ص15- 17.
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   وتثري توجهات اإلعالم الدويل تساؤالت كثرية حول طبيعة ومغزى الرسائل 
واالجتماعية  الثقافية  القيم  منظومات  حدود  خارج  يروجها  أو  يحملها،  التي 
الذين  بثه وانطالقه. وذلك يف ظل اختالل واسع وكبري بني  والسياسية ملراكز 
يملكون والذين ال يملكون، أي بني دول الشمال بعقيدتها وفلسفتها الغربية، 
ويزيد  حدودها.  ضمن  واملسلمني  العرب  بالد  كل  تقع  التي  الجنوب،  ودول 
التطور الهائل يف تكنولوجيا وسائل اإلعالم من هذا االختالل، ألن التقدم يف تقنية 
االتصاالت وفنيات العمل اإلعالمي متالزم مع زيادة سيطرة ونفوذ هذه الدول 
مصالحها  يخدم  الذي  بالشكل  وتسريه  الدويل،  اإلعالم  توجهات  عىل  الغربية 
وسياساتها العاملية، إذ تشري اإلحصائيات إىل أن 97% من األجهزة املرئية موجود 
87% من األجهزة املسموعة من مجموع ما تملكه  يف دول الشمال، فضالً عن 
دول العالم، وأن دول الشمال هي املصدر األساس ألكثر من 90% من مصادر 

األخبار. 

العاملية )اإلنرتنت( كثرياً عن صورة السيطرة      وال تختلف شبكة املعلومات 
يف  الكامل  املهيمن  هي  اإلنكليزية،  اللغة  السيما  الغربية،  الدول  فلغات  هذه، 
مجال اإلنرتنت، إذ إن 88% من مواد ومعلومات اإلنرتنت تبث بها، مقابل %9 
للغة األملانية، و2% للفرنسية، فيما يوزع 1% عىل بقية لغات العالم، ومنها اللغة 
العربية. ويرتكز 60% من مجموع شبكة اإلنرتنت يف العالم يف الواليات املتحدة 
العالم  ومنها  العالم،  دول  بقية  تضم  فيما  أوروبا،  دول  يف  و%26  األمريكية، 
الهيمنة  الذي يبني بجالء ووضوح مدى  األمر  العربي واإلسالمي، 14% فقط. 
والسيطرة الكاملة عىل وسائل اإلعالم الدويل من قبل الغرب، وقدرة دوله عىل 

ضبط رسائله، وتقرير توجهاته، وتحديد أهدافه وغاياته.  

جتزئة اجلمهور:
    تمثل تجزئة الجمهور، التي تقوم بها وسائل اإلعالم العاملية العابرة للمسافات 
والثقافات، واحدة من أكرب التحديات املاثلة يف العص الحديث. إذ إن من أبرز 
مظاهر الحالة اإلعالمية املعارصة هي وحدانية الرسالة وجماهريية األثر، اليشء 
الذي يتسق مع الفلسفة الغربية وعقيدتها الرأسمالية، التي تؤمن بجدل املنافسة 
عىل أساس منفعة الفرد، واحتكار الفائدة. مع اقرتاع دائم عىل مبادئ املجتمع، 
يسعى  العامة  رسالته  يف  اإلعالم  أن  رغم  الجماعية.  ثوابت  عن  راتب  وتنازل 
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باتجاه ثقافة كلية )عوملة(، نشفع  املتخيل اإلنساني  الفرد وتوحيد  إىل تنميط 
والتغريب،  والحداثة،  واملسخ،  واالنسالخ،  االستالب،  مثل  بمسميات  نحن  لها 
واالقتالع، والغزو الثقايف، وغريها من مخزون املصطلحات املتداولة، التي يزيد 
من كثافتها تسارع التطور التقني لوسائل االتصال، والتطور املذهل والرسيع 

يف أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال املختلفة. 

     وتلعب أجهزة اإلعالم املرئية والسمعية واملقروءة يف عصنا دوراً مؤثراً يف 
صناعة الرأي العام، ورسم األنماط السلوكية للناس، والتأثري يف صناعة القرار 
السيايس، بل التأثري يف مختلف السياسات العامة للدولة واملجتمع، وذلك بفعل 
التطور، الذي مكن اإلعالم من امتالك إمكانات وقدرات عالية التأثري، لم يكن 
يمتلكها قبل مدة غري طويلة من الزمن، مما جعل من اإلعالم سلطة وقدرة ال 

يمكن ألحد تجاهلها، وتحدياً ال بد من مواجهته وضبط آثاره.

يتأثر  الذي  املستهدف  الجمهور  تحديد  عن  بحثها  يف  الدراسات،  وتشري      
ما  تستوعب  ال  واالتصال”  “اإلعالم  اسرتاتيجيات  إن  إذ  اإلعالمية،  بالرسائل 
تتعامل مع  اإلعالم  أنشطة  العام”، وذلك ألن  اصطلح عىل تسميته “الجمهور 
جمهور محدد تحديداً دقيقاً. لذا، فقد ظهر مفهوم تجزئة الجمهور، ليتسنى 
التعامل مع الحاجات الخاصة لكل فئة من الفئات، ويقصد به تحديد الفئات 
للحاجات  األمثل  االستغالل  عملية  أجل  من  املستهدف  للجمهور  املختلفة 
الخاصة بكل فئة، وعىل رأسها الشباب، بهدف تحقيق أقىص درجة من التأثري، 
تتم تجزئته  املستهدف  فالجمهور  لهذا،  والرسائل.  الوسائل  أفضل  باستغالل 
أوالً حتى  يتكون من أفراد معلومني توجه لهم الرسائل اإلعالمية من أجل تغيري 

سلوكياتهم. 

    ولهذا، يميز الذين يقومون بعمليات التخطيط يف مجال اإلعالم واالتصال بني 
الجمهور الرئيس والجمهور الثانوي يف وضعهم لالسرتاتيجية، وذلك تبعاً للدور 
الذي يلعبه كل منهما عىل املدى الطويل لعملية تغيري االتجاهات والسلوكيات. 
ويضم الجمهور الرئيس الفئات التي تسعى االسرتاتيجية إىل تغيري ممارساتها. 
أما الجمهور الثانوي فيضم الفئات التي تسعى االسرتاتيجية من خاللها للتأثري 
للتأثر، ومن ثم  الفئة األكثر قابلية  الرئيس، أي بتحديد  الجمهور  إيجابياً عىل 
تحديد  يتطلب  ما  وعادة  الفئات.  بقية  عىل  للتأثري  كـ”نماذج”  استخدامها 
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األرسة،  ومكانة  الثقافة،  ومنها  العامة  خصائصها  معرفة  الخاصة  الفئة  هذه 
واملستوى االجتماعي، والوضع املهني، إضافة إىل الخصائص النفسية والعادات 
التأثر  فرصة  تكون  السن  صغرية  كانت  كلما  أي  العمرية،  والفئة  االتصالية، 

والتأثري أكرب. 

    وتشري جهود البحث العلمي يف مجال دور وسائل االتصال يف عملية التغيري 
إحداث  يف  فّعال  تأثري  لها  التلفزيون،  وبخاصة  الوسائل،  هذه  إن  الجماعي، 
التغيري الجماعي، ليس بسبب تقديم املعلومات للجماهري، ولكن بسبب توفريها 
أساليب املشاركة يف هذه العملية. ولكل إعالم أهدافه وأدواته ووسائله يف التأثري، 
التغيري، ومحاولة صنع رأي عام متناغم معه، ومتسق  والجذب، والقدرة عىل 
مع غاياته، فاإلعالم يف النهاية يؤلف لصالح سياسات معينة، وأهداف محددة، 
إذ ال يمكن أن نتصور أية وسيلة إعالمية من دون أن يكون لها أهداف معينة، 
واسرتاتيجية مرسومة، وإال تحول إىل إعالم عدمي أو عبثي، وأكرب رشيحة تتأثر 
باإلعالم ووسائل االتصال الحديثة وهي رشيحة األطفال والشباب واملراهقني. 
كما تشري الدراسات إىل أن وسائل االتصال قادرة عىل تحقيق ثالثة مستويات 
السلوكي،  والبعد  العاطفي،  االتجاهي  والبعد  املعريف،  البعد  هي:  التأثري  من 
إىل  بالنهاية  تهدف  التي  واالتصال”  والتعليم  “اإلعالم  برامج  فإن تصميم  لذا 
تغيري السلوكيات يجب أن تأخذ بعني االعتبار عدداً معيناً من املراحل التي يمر 
بها األفراد قبل أن يغريوا سلوكياتهم. وهذه املراحل كما حددها ماجوايز هي: 
السلوكية  النماذج  بها، وتصور عالقة شخصية مع  والوعي  للرسالة  التعرض 
وامليل  بها،  االقتناع  ثم  الرسالة،  الرسالة، ومعرفة مضمون  املقدمة من خالل 
إىل تغيري السلوك بطريقة تتفق وما تطرحه الرسالة، يتبعه التغيري يف السلوك 

العلني وتعزيزه وترسيخه. 

    ولهذا، يتضاعف اهتمامنا، بلوغاً لفهم هذه القضايا، بتطور وسائل االتصال 
كمقدمة الزمة تطرح أسئلة محددة، ولكنها تعد محورية، ألن هدفها النهائي 
واألسايس هو محاولة فهم واستيعاب نتائج التغيريات الكربى يف االتصال اإلنساني، 
وسائل  وانتشار  واالخرتاع،  لالبتكار،  كنتيجة  األخرية  العصور  يف  التي حدثت 
اإلعالم. علماً بأن إحدى الوسائل، التي يمكن من خاللها تقييم ثورة االتصال 
الراهنة هي النظر إىل ما حدث يف أوقات سابقة للبرشية عندما وقعت تغيريات 
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وفهماً. فيها، صياغة  واملشاركة  املعاني  اقتسام  عىل  القدرة  مجال  كاسحة يف 

    وهكذا، وجد علماء اإلعالم أنه من األكثر مالءمة تفسري قصة الوجود اإلنساني 
املتميزة  املراحل  بلغة  تفسريها  أي  الكربى،  التحوالت  نظرية  بواسطة  كلها 
لتطور االتصال اإلنساني، التي كانت لكل مرحلة منها نتائج “ثقافية” عميقة، 
هذه  فإن  وباختصار،  عام.  بشكل  االجتماعية  أو حياته  للفرد،  بالنسبة  سواء 
العصور واألحقاب كانت مرتبطة بتطور اإلشارة، والكالم، والكتابة، والطباعة، 
واالتصال بوسائل اإلعالم التي نعرفها اليوم. ومن هنا، فإن فهم نتائج وعواقب 
هذا االنتقال والتحوالت من املراحل األقدم إىل املراحل األحدث، يتيح لنا الحصول 
الجنس  التي دخلها  املرحلة،  أهمية ونتائج  للتطور، وإدراك  عىل خلفية مهمة 

البرشي منذ بدايات هذا القرن.

كان  “اتصالية”  مرحلة  كل  أن  هي  التحوالت  لهذه  املستخلصة  والنتيجة      
لها تأثريات ذات دالالت كبرية، أي أتت بتغيريات كثرية وكبرية بالنسبة للتفكري 
اإلنساني عىل املستوى الفردي، وبالنسبة للتطور الثقايف عىل  املستوى الجماعي، 
مستحدثة،  اتصال  وسيلة  كل  وأفرزتها  لها  هيأت  التي  الثقافية،  البيئة  أو 
بروفيسور  األصل  البولندي  الكندي،  السياسة  عالم  تفسريات  لتقدير  خضوعاً 
مارشال ماكلوهان وغريه من العلماء. وربما كانت الصلة الوحيدة التي تشكل 
النظريات  من  نظرية  كل  أن  هي  االتصال  وسائل  دراسة  يف  اإلدراكي  مرياثنا 
الكربى تأسست بطريقة مبارشة، أو غري مبارشة، عىل أساس مفاهيم الفرد أو 
املجتمع، التي كونها عن طريق علوم االجتماع املختلفة. ولذلك، نجد أن لدينا 
وأنثروبولوجية  واجتماعية  وفلسفية  فكرية  بنماذج  متأثرة  تكونت  نظريات 
وعلماء  والسياسة،  واالقتصاد،  التاريخ،  علماء  مشاركة  إىل  باإلضافة  مختلفة، 
القانون، وغريهم من علماء العلوم التطبيقية. وكل هؤالء أضافوا تأثرياً كبرياً يف 
فهمنا املعارص لوسائل االتصال، خاصة مارشال ماكلوهان، الذي تأثرت بآرائه 
نقلة  اإلعالم  وسائل  لطبيعة  فهمنا  نقل  والذي  الحديثة،  اإلعالمية  النظريات 
نوعية جبارة مدد إحساسنا بأهمية هذه الوسائل، وما شكلته هي من امتدادات 

لحواسنا، مكنتنا من قهر الزمان واملكان1. 

1 -  Marshall Macluhan, The Medium Is the Message, (With Quentin Fiore) Bantam 
Press, New York, 1967.
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ثورة الع�رص: 
الهائل  والدفع  االتصاالت،  ثورة  حقيقة  حول  للجدل  مجال  هناك  يعد  لم      
الكربى،  العص  حقائق  من  صارت  حتى  الحديثة  التقنية  بها  رفدتها  الذي 
االندفاعات  وتطرح  لحيويتها.  تأكيد  وأَجلُّ  لعنفوانها،  ماثل  تجسيد  وأسطع 
الهائلة، التي أخذت تبدو عليها ثورة وسائل االتصال واإلعالم، يف العقود الثالثة 
األخرية، التباسات مفاهيمية يف ثقافة الناس، وحالة من اإلرباك والتشويش بني 
الوعد اإليجابي، الذي تحمله وبني شكل تمظهرها، الذي تبدو عليه، عىل األقل 
وترية  وتتسارع  املحلية.  للثقافات  وتهديداً  تحدياً  ويمثل  الراهن،  الوضع  يف 
االتصاالت هذه بشكل مذهل، وتتبدى آثارها يف كل ناحية، وتحيط بشعاب حياة 
التنشئة يف  اإلعالم ودورها يف عملية  أهمية وسائل  تزايدت  كلها. وقد  اإلنسان 
عص العوملة والسماوات املفتوحة وعرشات القنوات األرضية والفضائية، حيث 
تتيح وسائل اإلعالم تفاعالً مع اآلخرين دون الوجود معهم يف نفس املكان، أو 
بسهولة  إنسان  كل  إىل  الوصول  ويمكنها  قيمهم.  بحدود  واالنضباط  االلتزام 

ويرس، مما يشكل تحديات جديدة ال قبل لوسائل الرقابة القديمة بها. 

إليها  تلجأ  التي  اإلعالم  أهم وسائل  التلفزيون كأحد  اإلطار، يربز      ويف هذا 
األجيال الناشئة، ليس فقط لتلبية احتياجاتهم املعرفية، وإنما بهدف التسلية، 
والرتفيه، وشغل أوقات الفراغ. فقد أوضحت كل الدراسات امليدانية، التي أجريت 
الشباب،  بني  للتلفزيون  التعرض  نسبة  ارتفاع  العالم،  من  كثرية  مناطق  يف 
وارتفاع كثافة املشاهدة اليومية للتلفزيون حيث بلغ املتوسط اليومي لها بني 
9.2، إىل 16 ساعة يومياً. كما أوضحت الدراسات أن نسبة عالية من الشباب 
الصحافة  تليه  املعلومات،  عىل  للحصول  الرئيس  املصدر  التلفزيون  يعتربون 
بنسبة ال تتعدى 8.43%، ثم مصادر االتصال الشخيص، يف حني تراجعت الكتب 
يعتمد  التي  املعلومات،  مصادر  بني   )%6.3( والندوات  واملحارضات   )%5.7(
عليها الشباب، ويصعب مع هذه النتائج تفسري التساؤالت حول جوانب الحياة 
الخاصة،  الثقافة  بنية مكونات  تعقيدات يف  ذلك من  املختلفة؛ وما يرتتب عىل 
ويف درجة االرتباط العضوي بمكونات الهوية، وديناميات تفاعلها الحميم مع 
أصول املرياث الحضاري لألمة، وما ينتج عنها من قابليات اإللحاح عىل االتصال 
هدف  نحو  والتطلع  املجتمع،  عن  االفرتاق  ونوازع  املحيل،  واملحيط  بالواقع 
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االندماج يف الثقافة املغايرة ومظاهر الحضارة األخرى. وخطورة ما تتمتع به 
يكتنفها من دالالت  ملفاهيم جديدة، وما  القابليات من مضامني مؤسسة  هذه 

تستدعي التوقف عندها، وفحص أخطارها ملواجهة تحدياتها.

   ويف ظل االنتشار الواسع للوسائط املتعددة بشكل عام واإلعالمية بشكل خاص 
والصحافة  واإلنرتنت،  واإلذاعات،  واألرضية،  الفضائية  التلفزيونية  )القنوات 
التي لها قدرة عىل اجتذاب أعداد متزايدة  الوسائل  اإللكرتونية...( وغريها من 
من املشاهدين خاصة من الشباب، من خالل ما تُقدمه من مادة إعالمية جيدة 
اإلعداد بصف النظر عن مضمونها، الذي يكون موجهاً يف أغلب األحيان طبقاً 
النتماءات الوسيلة اإلعالمية وأهدافها.. وما يرتتب عىل ذلك من تأثري مبارش عىل 
حاالت  يف  يتضمن  والذي  املختلفة،  القضايا  تجاه  الشباب  وتوجهات  مفاهيم 
وأفكاراً خاطئة.  الشباب مواقف وسلوكاً  كثرية تأثريات سلبية تؤدي إىل تبني 

   من ناحية أخرى، يزداد دور شبكة اإلنرتنت أهمية يف أوساط الشباب املتعلم، 
إذ أوضحت إحدى الدراسات ميل الشباب إىل استخدام اإلنرتنت بكثافة. تتجاوز 
مضمون “الرسائل” اإلعالمية األكثر انتشاراً وتأثرياً عىل الشباب، ومدى تأثري 
الوسائط اإلعالمية يف تشكيل توجهات الشباب وسلوكهم، منذ أن انطلقت ثورة 
االتصال واإلعالم، التي بدأت بحروف الطباعة، التي اكتشفها األملاني جوتنربج 
إليه من شبكات  التوصل  تم  ما  آخر  إىل  بلغت  الخامس عرش، حتى  القرن  يف 

األقمار االصطناعية التلفزيونية واإلنرتنت، وهي غاية يف التفوق. 

الواضح أن وسائل االتصال سوف تستمر يف االعتماد عىل املنطلقات      ومن 
املجتمعات  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  تصاحبها.  التي  الفكر  وخضات  التقنية، 
تعرب يف حد  ال  تغريات  لتغيريات مستمرة، وهي  التعرض  اإلنسانية تستمر يف 
ذاتها أنظمة اجتماعية مستقرة. لذا، فإن الطرق املستحدثة، ويف جوانب تقنية 
االتصاالت خاصة، هي التي ستشكل النماذج االجتماعية يف املستقبل. ألن وسائل 
االتصال الجماهريية تعترب مصدراً أساسياً لـ”التوقعات” االجتماعية النموذجية 

حول التنظيم االجتماعي لجماعات معينة يف املجتمع الحديث. 

    بمعنى آخر، فإنها يف مضمونها تصف أو تصور النماذج، واملعايري، واألدوار، 
االجتماعية  الحياة  يف  املعروفة  الجماعات  أنواع  لكل  والعقوبات  واملراتب، 
املعارصة. والشباب من الصغار عندما يقرؤون الكتب، أو يشاهدون التلفزيون، 
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أو يذهبون ملشاهدة فيلم سينمائي، أو يقومون بما يشبه ذلك من ألوان النشاط، 
يستطيعون أن يروا معايري عرشات من الجماعات، رغم أن هؤالء الشباب صغار 
السن لم يغادروا منازلهم بعد. فهم يرون أو يقرؤون عن الرياضة، واألندية، 
والنماذج االجتماعية، بما فيها العصابات اإلجرامية، واملطاعم الحديثة، ويعرفون 
شيئاً عن فرق من الجراحني، وعن البوليس األمريكي، وعن العائالت الفنية يف 
تنتهي  قائمة ال  الكثري من  الروك، وعن غري ذلك  هوليود، وعن فرق موسيقى 
محافظة،  وإسالمية  عربية  لبيئة  ينتمون  باعتبارهم  ليس  وذلك  النماذج.  من 
ولكن كأعضاء جدد يف مجتمع إعالمي كوني متعولم. فهم كغريهم من أطفال 
وشباب العالم، ينهلون من ذات املعني اإلعالمي العاملي، الذي يقدم لهم جرعات 
ثقافية مغايرة ملا تربت عليه األجيال التي سبقتهم. ومن نفس هذه املصادر، 
املتوقع  الدور  ويتصوروا  السلوك،  من  نوع  أي  يتعلموا  أن  الصغار  يستطيع 
منهم إذا صاروا زعماء سياسيني، أو نجوماً اجتماعية، وإذا أصبحوا مخربين 
الغوص  محرتيف  من  أو  باليه،  راقيص  أو  بالجامعة،  أساتذة  أو  خصوصيني، 
نماذج  رؤية  يستطيعون  فإنهم  وباملثل،  التنس.  لعبة  مدربي  أو  املاء،  تحت 
التبجيل  تدل عىل  التي  والتصفات  االجتماعي،  الخزى  أو  االجتماعي،  الرشف 
مناصب  يشغلون  الذين  األشخاص  يلقاها  والتي  االزدراء،  عىل  أو  واالحرتام، 
مختلفة، داخل الجماعات األخرى؛ النموذج. ثم إنهم يستطيعون أن يمارسوا، 
عادة  تصاحب  التي  املكافآت،  لعبة  اآلخرون،  به  يشعر  بما  يشعرون  وهم 
الرضا يف السلوك، أو العقوبات، التي تنتج عن عدم الرضا النحراف السلوك. 

   وهنا يكمن التحدي األعظم، إذ إن هذه دروس قوية ومعقدة يصعب مجابهة 
كل  يف  يدخلون  سوف  الصغار  كل  أن  يحدث  أنه  الواضح  ومن  تداعياتها. 
الجماعات، ويشاركون يف أنشطتها، ويزيدون من تعقيد تلك الجماعات، التي 

تصور وسائل اإلعالم نماذج التنظيم االجتماعي فيها1. 

عىل  الرتكيز  خالل  ومن  منتقاة،  عروض  خالل  من  االتصال،  وسائل  إن     
مواضيع معينة، تستطيع أن تخلق انطباعاً لدى جمهورها بأن املعايري الثقافية 
تحديدها،  أو  تركيبها،  يتم  املختارة  باملوضوعات  املتعلقة  املشرتكة  )النماذج( 

1 -   كمال عبد الرءوف،  (ترجمة)، نظريات وسائل اإلعالم، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
1992م، ص 12 –13 .
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بطريقة معينة متقنة. وملا كان سلوك الفرد توجهه عادة هذه املعايري الثقافية، 
أو انطباع املمثل بشأن املعايري، أو النموذج املقبول، بالنسبة ملوضوع معني، أو 
اعتبار محدد، فإن وسائل االتصال تساهم بطريقة مبارشة، أو غري مبارشة، يف 

التأثري عىل السلوك1.

الناس  يحصل  التي  املركزية،  العملية  هي   االتصال  وسائل  كانت  وملا      
)الجمهور( عن طريقها عىل فهم ذاتي للحقيقة املوضوعية، فإن هذه العملية 
املستعمرين  رحالت  سبق  الذي  املسيحي،  التبشري  خدع  إىل  أقرب  أصبحت 
ويروض  ملوكهم،  دين  عىل  عندئذ  الناس  فأصبح  الجديدة،  الدنيا  أراض  إىل 
أنه، عند تشكيل سلوكنا  الجمهور اآلن ليصريوا عىل دين إعالمهم. واملبدأ هنا 
العلني وأفكارنا، فإن معتقداتنا التي نشرتك فيها مع اآلخرين هي التي تهم، 
وهي معرفتنا الذاتية، والتي تشكل عاداتنا وأفكارنا عن املعاني، والتي نشارك 

فيها اآلخرين، أما طبيعة الواقع الخاص، أو الحقيقة املثالية، فال تهم.

    ويف األزمنة املعارصة، قام علماء نظريات االتصال الجماهريي بتوسيع فكرة 
للمعاني،  عادات  نطور  أننا  بمالحظة  والعادات  املسمى  عىل  املبني  “املفهوم” 
ليس فقط للكلمات التي ننطقها، ولكن ألنواع أخرى عديدة من الرموز. وهكذا، 
تزداد  وبينما  بالفم.  املنطوقة  التعبريات  بعد  ما  إىل  تمتد  صارت  اللغة  فإن 
نسبة نشاطنا االتصايل الكيل، الذي نخصصه لالهتمام بوسائل االتصال، فإن 
ما تقدمه لنا هذه الوسائل من محتوى يؤثر أكثر عىل الطريقة، التي يتحدث 
بها الناس، وعىل الكلمات التي يستخدمونها، وعىل املعاني التي ترتبط تقليدياً 
معاجم ومجامع  معها  فهذه قضية تصطرع  العربي،  املستوى  ويف  برموزها. 

اللغة بشكل دائم.

معلومات  األفراد مصادر  يستخدم  عندما  االجتماعي  الفهم  تبعات  وتنشأ      
وسائل االتصال لفهم وتفسري األشخاص والثقافات، وأحداث املاض والحارض 
واملستقبل. وتشري معرفة الذات إىل عالقات وسائل االتصال، التي توسع قدرات 
األفراد، أو تحافظ عليها، لتفسري معتقداتهم وسلوكهم ومفاهيمهم الذاتية، أو 
شخصياتهم. وتعد مسائل املعاني واملعرفة أساسية لتبعات الفهم، بحيث يكون 

1 -  Melvin L. Defleur, Theories of Mass Communication, 2nd ed. David McKay Press, 
New York, 1970, p. 129.
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هدف الفهم أمراً خارجياً بالنسبة للفرد يف حالة الفهم، وداخلياً يف حالة معرفة 
الذات.

   وهذا تأكيد عىل أن لالخرتاعات الجديدة يف تقنيات وسائل االتصال قدرة تأثريية 
مبارشة عىل تشكيل نماذج األفكار واملفاهيم والنماذج االجتماعية املختلفة. لذا، 
يجب، كما يقول الدكتور سمري أمني، أن يسيطر عليها اجتماعياً، وبتعبري أدق 
الجزئية  الخاصة  املصالح  أشكال سيطرة تعمل من خالل  التخيل عن  تتطلب 
)امللكية(، التي يعتربها الدكتور أمني جزءاَ ال يتجزأ من البناء الكيل الذي يالزم 
مقتضيات املرحلة )العوملة(. ويزعم، بمعنى آخر، أن األيديولوجية املعتربة هنا 
الحداثة،  بعد  ما  ومذاهب  املعارصة  للرأسمالية  السيايس  باالقتصاد  تتمفصل 
املعوملة.  الليربالية  مرشوع  لتنفيذ  املالئمة  املحيطة  الظروف  معاً  تخلق  حتى 
وباعتبار أن أيديولوجيا املعلوماتية، أي ثورة وسائل االتصال، هي األخرى جزء 

ال يتجزأ من أيديولوجيا ما بعد الحداثة1. 

الوسيلة  بني  الجدلية  العالقة  مؤداها  بحقيقية  يأتي  االتصاالت  تقنية  وتأثري 
)االخرتاع( والفكرة التي ترتبت عليها. وذلك ألن التقنية ليست هي فقط اآللة 
التي ولدتها، وإنما مجمل األفكار والعالقات البرشية، ومجمل األدوات والوسط 
املحيط بعملية اإلنتاج واالستهالك. وكل يشء الحق ينبغي أن يقتفي نفس األثر 

ويحقق نفس التأثري وبتنسيق كامل.  

�رصاع اخل�صو�صيات:
بالعلم  العام  واإليمان  اليومية،  استعماالتها  بالتقنية يف  واقعاً،  القبول،  إن      
التقنية وأدواتها السحرية، ثم الخضوع اإلجباري  )الفكرة( كمصدر لعجائب 
لكل ما هو اقتصادي، ثم إعادة تنشيط هذه األشياء وبثها عن طريق وسائل 
التوحيد  يف  تقاوم  ال  عوامل  يشكل  الثقايف،  الغزو  بواسطة  وتقويتها  االتصال 
العميل للمتخيل، أي ملتخيل الناس الذي يمأل عقولهم. وهناك دور تلقائي مهم 
لوسائل االتصال وهو نقل الرتاث )املرياث( االجتماعي للمجتمع. ويف املجتمعات 
العبادة  دور  قامت  ذلك  بعد  ثم  شفهياً.  تنقل  والتقاليد  الرتاث  كان  البدائية، 

1 -   د. عبد الباسط عبد المعطي، (تحرير )، العولمة والتحوالت المجتمعية في الوطن العربي، 
مركز البحوث العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999م، ص 62.
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هي  االتصال  فوسائل  اليوم،  أما  االجتماعي.  الدور  بهذا  الدينية  واملؤسسة 
التي تقوم بنرش وتشكيل الرتاث االجتماعي للمجتمعات. وتقوم هذه الوسائل 
بتوسيع مجال حياتنا. ويف هذه العملية، فإنها تعكس وتتحدى وتتجاوز النظام 
عمليات  وترسع  للجماهري،  العام  التعليم  يف  تساهم  وبذلك  القائم،  )الثقايف( 
التغيري الثقايف وتشكل تجليات معاني الحياة األخرى، وتبتدع بدائل اإلجابات 
عىل أسئلة الحياة األساسية، أي أسئلة الثقافة الخاصة، باعتبار أن الثقافة هي 
بصفتها  االجتماعي،  ملشكلة وجودها  البرشية  الجماعات  تقدمه  الذي  الجواب 
التصور الكيل لهذه الحياة. وهي، أي الثقافة، مجمل التصورات والرموز التي 

يخلع اإلنسان بواسطتها معنى عىل وجوده، وعىل تجاربه املحسوسة والغيبية.

الثقايف، ألن  التنميط واالستيعاب  لعوامل  الحارضة تخضع  تجاربنا      ولكن 
تحتنا،  ومن  فوقنا  من  بيننا،  تتمدد  تقنية  وأذرع  لذلك  يخطط  فكراً  هناك 
الثقافات  وحيوية  مجتمعاتنا.  يف  التخلف  فراغات  كل  تغطي  حيوية  وثقافة 
من  يحد  لدينا  التقنية  وعجز  انتشارها.  خالل  من  إال  عليها  الربهنة  يمكن  ال 
انطالقة ثقافتنا. ولهذا، فال  بد من تنمية صاعدة قبل أن نمتع أنفسنا بالجاذبية 
قبل  من  التقنية محجوباً  ألنه سيظل عجز  الثقايف  الغزو  من  للهلع  السطحية 
العجز عن الخروج منه. وبدون أن نضع التنمية الشاملة عىل محك الشك، فإنه 
االتصاالت  التقنية، وتقنية  استبدادية  نتخلص من  أن  لنا شبه مستحيل  يبدو 
خاصة التي تدثرنا بغطاء فضفاض متحرك من الثقافة الغازية والتي تجرجر 
الغربي  والفكر  االستهالك.  وأشعب  الرأسمالية(  )املبادئ  السوق  غول  خلفها 
املسيطر خلف وسائل االتصال العاملية الحديثة اختزل العالقات بني الثقافات 
أن كل  لنتائجها. وهو يعترب بشكل طبيعي تماماً  البعد االقتصادي  إىل مجرد 
مشكلة العالم الثالث باسم “التخلف” هي عبارة عن مسألة تقنية يمكن حلها 
بواسطة الوسائل التقنية. وينبغي عىل نماذج القدوة والخرباء، كما يقول العالم 
الفرنيس سريج التوش، أن يستلموا املسألة، وذلك بشكل ال تردد فيه وال رجوع 
عنه. وكل فشل سوف يكون معرضاً ألن يعالج كمشكلة تقنية جديدة، وكمصدر 

لفتوحات تقنية جديدة، وكمصدر لفتوحات استعمارية ثقافية جديدة1.

1 -   سيرج التوش، تغريب العالم، تعريب هاشم صالح، المؤسسة العربية للنشر واإلبداع، الدار 
البيضاء، المغرب، 1993م، ص 22 – 23.
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زائفة  الخيالية  أو مستغرب، ومرجعياته  متغرب  الثالث  العالم  إنسان  إن      
املركز  دول  يف  السائدة  االستهالك  ونماذج  املدينة  سيطرة  من  صور  تشكلها 
)الغرب – الشمال( عىل حياته اليومية، إنه، كما يصفه التوش، متسول متسكع 
يف واقعه املحسوس، ويعاني من اضطراب اقتالعه العميق من الجذور، ومستوى 
حياته البائسة يف مدن الصفائح )األكواخ(. وإذا فشل التصنيع يف تغريب الكمية 
املستهلكة، فإنه قد نجح إىل حد كبري يف تغريب العمران )البرشي( ويف جعل 
التغريب الحقيقي للنخبة،  املجتمع املزيف بريوقراطياً ومجتمع خدمات. وأما 
أي دمجهم يف الثقافة الدولية االستالبية، فإنه ينجح قليالً، أو كثرياً بعد تهميش 

السكان، ويف أغلب األحيان ينجح بشكل كاريكاتوري مأساوي.

     ومع أن ألوان الرتفيه والتسلية املنتخبة واملنتجة تجارياً، هي األدوات الرئيسة 
لنقل قيم الرأسمالية الغربية )األمريكية( القائمة عىل الرشكات العمالقة وأساليب 
حياتها، فإن اإلعالم املنتج مبارشة من خالل دوائر النشاط الصناعي التجاري 
املدى، والواقع أن  القومية والبعيدة  آثاره  له  املتحدة  الواليات  األمريكي خارج 
تأثري األنشطة الرتويجية والبحثية للرشكات العمالقة يف الشعوب، التي تتعرض 
لها، يفوق كل التقديرات ألنه يتصف بفاعلية أشد وبقابلية للقياس أقل، لعدم 
االعرتاف به يف الغالب األعم، أو هو غائب عن أذهان من يستطيعون التعديل يف 

مساراته املنحرفة، أو رتق مسارب زخمه، التي تغمر معالم الثقافة الخاصة.

    ولهذا، يظهر خطر االندماج العاملي بكل األوجه والقياسات والقناعات املطروحة 
عىل الساحة السياسية الدولية. ألن اختزال الغرب إىل مجرد أيديولوجية الكونية 
اإلنسانية )العوملة( يبدو لنا، وباعرتاف التوش، خداعاً جداً، وال يتيح لنا تحايش 
ألغام األنانية الثقافية، التي تؤدي مبارشة إىل الصاع وإىل استئصال الثقافات 
األخرى. ورصاع الثقافات هو “رصاع الحضارات”، الذي روج لفكرته صمويل 
العرقية  والجماعات  واملناطق  فالقرى  كيان كيل.  الثقافة  أن  بفهم  هنتنغتون، 
متميزة بوضوح عىل مستويات  ثقافات  تمتلك  الدينية  والجماعات  والقوميات 
التجانس. ويقول هنتنغتون إنه ربما تختلف ثقافة قرية يف  مختلفة من عدم 
جنوب إيطاليا عن ثقافة قرية يف شمال إيطاليا لكن كلتيهما تتشاطران ثقافة 
إيطالية مشرتكة تميزها عن مثيالتها األملانية. واملجتمعات األوروبية تشرتك يف 
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مالمح ثقافية تميزها عن املجتمعات العربية، أو الصينية1. 

   ومع ذلك فإن العرب والصينيني والغربيني ليسوا جزءاً من أي كيان ثقايف 
أشمل إنهم أصحاب مستوى للهوية الثقافية ال يفوقه من حيث تحديده للهوية 
الثقافية إال الذي يميز اإلنسان عن غريه من األنواع )الحيوانات( األخرى، ويمكن 
والتاريخ،  اللغة،  مثل  املوضوعية  العنارص  من  بكل  تعريفها،  أو  تحديدها، 

والدين، والعادات، واملؤسسات، بالتمايز الذاتي للبرش.

     ويقوم افرتاض هنتنغتون عىل حتمية الصاع بني هذه الحضارات املختلفة. 
أو  أيديولوجياً  يكون  لن  العالم  هذا  يف  للصاع  األسايس  املصدر  بأن  زاعماً 
اقتصادياً يف األساس، فالتباينات بني الجنس البرشي واملصدر املحوري للصاع 
ستكون ثقافياً. وستظل الدولة القومية، يف اعتقاده، أكثر الوحدات الفعالة قوة 
يف الشؤون الدولية غري أن الصاعات األساسية يف السياسة الدولية ستقع بني 
عىل  الحضارات  رصاع  سيهيمن  مختلفة.  حضارات  صاحبة  وجماعات  دول 
خطوط  بمثابة  الحضارات  بني  الفاصلة  الفوارق  وستكون  الدولية.  السياسة 
القتال يف املستقبل - أي ستقع أهم الصاعات عىل امتداد الهوة الثقافية التي 
تفصل تلك الحضارات عن بعضها البعض. ألن التباينات بني الحضارات ليست 
حقيقية فحسب بل إنها أساسية. وألن العالم أصبح يشكل بقعة أصغر )قرية(. 
ويتزايد التفاعل بني أصحاب الحضارات املختلفة، ويكثف هذا التفاعل املتزايد 
الدخيلة عىل  الوعي واإلدراك الحضاري لالختالف بني الحضارات والجماعات 
هذه الحضارات. وإن عملية التحديث االقتصادي والتغيري االجتماعي يف مختلف 
أنها تضعف  املحلية طويلة األمد، كما  الناس من هوياتهم  العالم تنزع  أنحاء 

الدولة القومية كمصدر للهوية. 

يعيش  ناحية،  فمن  الحضاري.  الوعي  زيادة  للغرب  املزدوج  الدور  وعزز      
الغرب أوج قوته، وأوج همجيته، خاصة بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب 
2001م. ويف الوقت نفسه، ومع ذلك، وربما نتيجة لذلك، تحدث ظاهرة العودة  
إىل الجذور بني الحضارات غري الغربية. ألن االختالفات والخصائص الثقافية 
االختالفات  عن  وحلها  تسويتها  يف  سهولة  أقل  ثم  ومن  للتغيري،  قابلية  أقل 

1 -   Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization, Touchstone Books, 
1996, pp.15-20.
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السياسية واالقتصادية. ويقع هذا الصاع أو الصدام، كما يصوره هنتنغتون، 
عىل مستويني. عىل املستوى الجزئي )املايكرو(، يدور رصاع جماعات التخوم 
عىل طول حدود الهوة الفاصلة بني الحضارات، وهذا الذي غالباً ما يتخذ شكالً 
الكيل  املستوى  اآلخر. وعىل  منها عىل  األراض، وكل  السيطرة عىل  عنيفاً حول 
لالستحواذ  تتنافس  التي  املختلفة  الحضارات  صاحبة  الدول  فإن  )املاكرو(، 
عىل قوة اقتصادية، وعسكرية نسبية، تتصارع حول السيطرة عىل املؤسسات 

الدولية واألطراف الثالثة،  كما تتنافس يف ترويج قيمها الدينية والسياسية.
ويشكل ترويج القيم الغربية وإدخالها ملحميات الحضارات األخرى عن طريق 
وسائل االتصال القاعدة األساسية لالقتالع الثقايف. ألن التبني يمثل اعتناقاً وهو 
استالب وتحول كيل عن املوروث القديم. ولقد بنّي يوجني فيرب، يف كتابه: “نهاية 
أو  غريها،  مع  الحتمي  صدامها  بسبب  ال  الثقافات،  نهاية  الشعبية”  األراض 
مع بعضها البعض، بل بسبب دمجها يف عجلة التقدم والحداثة، وأن مرشوع 
“الحضارة” الذي ولد خارج الجذور املحلية لألرض، هو مرشوع للحداثة. فهو 
الثقافات  يدمر  إنه  والتقدم.  والتقنية  العلم  قيمة  قي  قيمته  أن  بمعنى  كوني، 
املرضوب  الحصار  ويزيل  الرفاهية  معه  يجلب  ألنه  والخصوصيات،  املحلية 
عىل املناطق الريفية البعيدة، عن طريق وسائل االتصال، ويحل قوانني السوق 
الحياة  إطار  أن  نجد  وهكذا  التقليدية.  االجتماعية  العالقات  محل  الحديثة 

الثقافية الضيق يتشظى ويزول1. 

    إن أزمة الحداثة، التي أصبحت ظاهرة كونية، قد ال تكون يف تبعية البعض 
وهيمنة البعض اآلخر، فيما يخص قضية التنوع والتعدد الثقايف والحضاري، 
وإنما تكمن يف اإلفقار الثقايف الناتج عن التوحيد النمطي وامتصاص الرسائل 
الثقافية ذات الخصوصية من قبل تقنيات وسائل االتصال، ثم إفراغ هذه الثقافة 
املزعومة يف ثقافة التقنية. يقول جاك إيولول عن مؤيدي ثقافة الحداثة، إنهم 
ينترشون اليوم بواسطة أروع وسائل النرش ثقافة، التي يمكن وصفها يف أحسن 

األحوال بأنها انعدام الثقافة، ثقافة أنتجتها الصدفة2. 

1 -  Herbert Schiller, The Mind Managers, Beacon Press, USA, 1974, p.7.

2 -   جاك أيلول، النظام التقني، منشورات كالمان ليفي، باريس، 1977م، 76.
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الت�صليل الثقايف: 
    يقول الفيلسوف األملاني مارتن هيدغر: “إن الغرب هو بلد املساء”، فهل هو 
البلد األسطورة الذي تولد فيه الفلسفة عندما يخيم املساء، وعندما تظهر بومة 
سريج  يجيب  الطويل؟!!.  مسارها  قطعت  الشمس  تكون  أن  وبعد  “منريفا”، 
التوش، يف كتابه “تغريب العالم”، إن رسالة الغرب ال تربز وجهها األكثر سحراً 
وإغراًء عىل هيئة هذه الصور الغسقية املعتمة. فهذا االنطواء العدواني والهذيان 
عىل الذات هو عالمة عىل أزمة تراجيدية. إنه يمثل اإلثبات السلبي بعد أن دفع به 
إىل ذروته القصوى. فالحنني إىل الهوية الضائعة يدفعه لالنحراف عن حقيقته 
التاريخية لكي يحقق بما يُنكر )أي االقتصاد والتقنية( ذلك الوهم الخيايل ملا 
يرغب أن يكون. وهذا املسار االنتحاري )الذي يشمل اإلبادة الجماعية لآلخر( 
يشكل أيضاً حقيقة الغرب. كما ويشكل تهديداً مستمراً )له ولآلخرين( يرتصد 
كبرياً  تحدياً  ويمثل  املغايرة،  األخرى  الثقافات  يف  الشباب  األفق. ويرتصد  عىل 

لقيمها.

    وتفرتض الرؤية البنيوية أن السيطرة عىل املعلومات هي جزء من عملية أكرب 
للسيطرة االجتماعية توجد يف كل نظام اجتماعي، يف الغرب خاصة، ويف الواليات 
املتحدة األمريكية بوجه أخص. حيث يقوم مديرو أجهزة اإلعالم الغربية بوضع 
أسس عملية تداول “الصور واملعلومات”، ويرشفون عىل معالجتها وتنقيحها 
وإحكام السيطرة عليها، تلك الصور واملعلومات التي تحدد املعتقدات واملواقف 
حول كثري من القضايا، بل وتحدد السلوك يف النهاية. وعندما يعمد مديرو أجهزة 
اإلعالم إىل طرح أفكار وتوجهات ال تتطابق مع حقائق الوجود االجتماعي، فإنهم 
يتحولون إىل سائيس عقول. ذلك أن األفكار التي تنحو عن عمد إىل استحداث 
معنى زائف، وإىل إنتاج وعي ال يستطيع أن يستوعب بإرادته الرشوط الفعلية 
للحياة القائمة، أو أن يرفضها، سواء عىل املستوى الشخيص، أو االجتماعي، إنها 

ليست يف الواقعي سوى أفكار مموهة، أو مضللة1.
    وليس من املستغرب أن يبلغ التضليل اإلعالمي، بوصفه أداة للهيمنة الثقافية 
أمريكا،  ففي  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  تطوره  درجات  أعىل  والسياسية، 

1 -   عبد السالم رضوان، ترجمة، المتالعبون بالعقول، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، الكويت، مارس 1999م، 83 - 91.
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من  كبري  قسم  أمام  الفرصة  املواتية،  الظروف  تتيح  آخر،  مكان  أي  من  أكثر 
السكان لإلفالت من القمع الشامل، ومن ثم يصبحون عنارص فعالة )من الوجهة 
باملظهر  يسمح  اإلعالمي  التضليل  أن  ذلك  التاريخية.  العملية  يف  اإلمكانية( 
املادية، وكل  الفوائد  الكثري من  النشط، بينما يحول دون  الخارجي لالنخراط 
الحجج  فباستخدام  الجماهريية.   – األصلية  للمشاركة  السيكولوجية،  الفوائد 
واألساطري، التي تفرس وتربز الرشوط السائدة للوجود، بل وتضفي عليها أحياناً 
طابعاً خالباً، يضمن املضللون التأييد الشعبي لنظام اجتماعي ال يخدم يف املدى 
للجماهري  اإلعالمي  التضليل  يؤدي  وعندما  لألغلبية.  الحقيقية  املصالح  البعيد 

دوره بنجاح، تنتفي الحاجة إىل اتخاذ تدابري اجتماعية بديلة.
   إن تضليل عقول البرش هو عىل حد قول باولو فريي، “أداة القهر”، “فهو 
يمثل إحدى األدوات التي تسعى النخبة من خاللها إىل تطويع الجماهري ألهدافها 
النخب من أجل  أداة تتبناها  الخاصة”. عىل أن تضليل الجماهري ال يمثل أول 
الحفاظ عىل السيطرة الثقافية والسياسية واالجتماعية. فالحكام ال يلجأون إىل 
الظهور )ولو بصورة  الشعب يف  يبدأ  إال عندما  التضليل كما يؤكد فرييري – 
فال وجود  ذلك،  قبل  أما  التاريخية،  العملية  مسار  يف  اجتماعية  كإرادة  فجة( 
إذ ال رضورة  شامالً.  قمعاً  باملقابل  نجد  بل  للكلمة،  الدقيق  باملعنى  للتضليل 

هناك لتضليل الواقع1.

    وقد استخدم التضليل الثقايف واإلعالمي كثرياً، وما يزال يستخدم يف الدعاية 
والحرب النفسية وحيث يكون هو األداة األساسية للهيمنة السياسية. وإحداث 
حجته  بلغت  ومهما  ألنه،  اآلخر،  بثقافة  وثيقة  معرفة  يتطلب  املرغوب  األثر 
منه  أضعف  كان  وإن  إىل معرفة خصمه  دوماً  يحتاج  املادية،  وقوته  الثقافية 
جراثيم  “نرش  كتابه  يف  فرييك،  سلفسرت  جورج  يعرضه  الذي  واملثال  حيلة. 
الكراهية”، يقدم توضيحاً بليغاً لنمط التضليل الثقايف، الذي تسخر له وسائل 

االتصال الجماهريي، التي تقوم عليها جهود الدعاية، واألثر املرغوب2. 

اإلنجليزية. وقد  الدعاية  يف  كبرياً  الوحشية” عامالً       يقول: كانت “قصص 

1 -  Paules Frecir, Pedagogy of the Oppressed, Herder and Herder Press, , New 
York, 1971, p. 144.

2 -  George Sylvester Viereck Spreading, Germs of Hate, Horace Liveright New 
York,1930.pp.153-54.
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ابتلع معظم هذه القصص، وبرشاهة، جمهور ال يرتاب، كان يمكن أن يكون 
أقل استعداداً لقبول قصص الرعب األملانية لو أنه شهد بعينيه ميالد “قصص 
سنة  ربيع  يف  الربيطانية،  املخابرات  قيادة  مقر  يف  الكآبة  شديدة  الوحشية” 

1917م.

املواقع  التقاطهما يف  تم  يقارن بني صورتني  العميد ج. ف. شارترز      كان 
األملانية كانت الصورة األوىل ملشهد مرعب يوضح سحب جثث الجنود األملان إىل 
امليتة وهي  للجياد  الثانية فكانت  الصورة  أما  الخطوط،  الكائنة خلف  املدافن 
الصابون  الستخراج  األملان  املخرتعون  خصصه  الذي  املصنع،  إىل  طريقها  يف 
والزيوت من عظامها. وفجأة برقت يف ذهن العميد شارترز فكرة جهنمية كما 
لو كانت شعاعاً خاطفاً، فقد فكر يف تغيري التعليق عىل الصورتني، فاستخدم 
املقص برباعة، ولصق عبارة “الجثث األملانية يف طريقها إىل مصنع الصابون” 
تحت صور الجنود األملان القتىل، ويف خالل أربع وعرشين ساعة، كانت الصور 
قد وضعت يف جوال الربيد املتجه إيل شنغهاي. وقد أرسل العميد شارترز هذه 
الصورة إىل الصني لعلمه بأن الصينيني يبجلون املوتى لدرجة التقديس والتأليه، 
التي  الرئيسة  العوامل  أحد  هو  لألملان  زوراً   نسب  الذي  املوتى  تدنيس  وكان 

دفعت الصني إىل إعالن الحرب عىل قوات دول املحور.

    واستخدام التضليل الثقايف يف حربي الخليج، خاصة األخرية منها، التي كانت 
والتعبئة،  الحشد  أساليب  بالتدقيق  تابع  فطن  لكل  فمعلوم  العراق.  لتحرير 
بصور  الغرب  عاطفة  استغلت  وقد  لها.  الداعم  والجمهور  التحالف،  وتوليفة 
الصور  كل  تعززها  الغربية،  الذهنية  يف  أصالً  املطبوعة  العربية”  “الوحشية 
منسوبيه.  وإرهاب  اإلسالم،  وإرعاب  والتخلف  العرب،  ثقافة  عن  االنطباعية 
ومعها  الغربية  اإلعالم  وسائل  وجاءت  اتصالها،  آلة  ومعها  الجيوش  فجاءت 
رسالة ونفس ثقافة بديلة، وانتهت الحرب والتحرير وبقيت التداعيات الثقافية 
أجىل صورة من الوجود العسكري الذي استقر، وال بد أنه عاكف عىل أن يخلق 
الناعمة  ثقافية مالئمة، وهذا أمر طبيعي، وله يف ذلك وسائله  لوجوده ظروفاً 

واملهادنة1. 

1 -   كونت دي مارنشيز وديفيد اندلمان، الحرب العالمية الرابعة، دبلوماسية وتجسس في عصر 
اإلرهاب، معرب، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1993م، ص 324.
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   ولكن يف املستوى العام، فإنهم أي دعاة صدام الحضارات يف الغرب، يريدون 
من  حقيقة  نتمكن،  أن  دون  وعوملة،  حداثة  الصحراء،  فضائل  نخرس  أن  لنا 
استيعاب حضارة ما بعد العالم الصناعي، أو حضارة عص املعلوماتية، وفق 
للملك  وتنزيل معتقداتنا. ونسب  الخاصة، ورشوط حضارتنا،  ثقافتنا  معايري 
أن  يمكن  يشء  أخطر  “إن  قال:  أنه  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  فيصل  الراحل 
يحدث ألمة ما هو أن تفقد روحها”. وهذا هو هدف الغزو الثقايف أن تفقد األمم 

روحها باقتالع ثقافاتها واستالبها1. 

    اعتقد مارشال ماكلوهان أن وسائل االتصال هي امتدادات لحواسنا وقدراتنا، 
موضحاً أن الشبكات اإللكرتونية هي مركز العصب الحيس لإلنسانية، وبما أن 
مركز العصب الحيس لدى اإلنسان هو مركز خربته، فهو ينظر لهذه الشبكات 

اإللكرتونية العاملية باعتبارها بؤر الخربات اإلنسانية يف العالم اليوم2. 

وإثارة  الشاسعة،  املسافات  عرب  فوري  بشكل  الرسائل  بث  عىل  قدرتنا  إن     
املعاني املتشابهة لدى ماليني البرش يف نفس الوقت، والقدرة عىل التعاطي اآلني 
النشط، يعد اليوم أمراً مألوفاً بالنسبة لنا جميعاً لدرجة أنه يسهل النظر إليه 
بنوع من الالمباالة. ورغم ذلك، فإن ما نفعله اليوم، عندما نتصفح الجريدة. 
أو ندير مؤرش الراديو، أو نذهب إىل دار السينما، أو نشاهد التلفزيون، يمثل 
هائالً وغري عادي يف سلوك االتصال اإلنساني، وبالتايل سلوكنا  بالفعل تغيرياً 
ومعتقداتنا، إذا نظرنا إليه يف إطار معادالت الحياة اإلنسانية، التي كانت سائدة 

يف العصور الغابرة، أي عصور ما قبل ثورة تقنية االتصاالت3.

الجماهريي غدت يف     والذي بات واضحاً بشكل تام هو أن وسائل االتصال 
عصنا هذا جزءاً مركزياً من هياكل مؤسساتنا. وهذا يعني أنها، يف الوقت الذي 
تمثل فيه امتدادات حقيقية لحواسنا الخمس، تغلغلت بعمق داخل كل وحدة 
وسائل  فإن  الحص،  ال  املثال  سبيل  وعىل  الخمس.  مجتمعاتنا  مؤسسات  من 
والدولة،  املجتمع  أجندة  وضع  يف  طليعي  بدور  قيامها  خالل  من  االتصال، 

األهرام،  مؤسـسة  والنشر،  للترجمة  أألهرام  مركز  العولمة،  جنون  (ترجمة)،  السيد،  كمال   -  1
القاهرة، 1999م، ص 66 -70 .

2 -  Marshall Macluhan, op.cit , p. 213.

3 -  Herbert Schiller, op.cit., p.128.  
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ومشاركتها يف عمليات االنتخابات والتعبئة الجماهريية، واستخدامها يف مختلف 
رضوب الحشد واالئتمار، وتركيزها األضواء عىل أنشطة الحكومات والعالقات 
االتصال،  وسائل  أصبحت  وقد  السياسية.  املؤسسة  يف  مميزة  – سمة  الدولية 
والصناعية،  التجارية  املؤسسات  ومنتجات  الخدمات  عىل  تركيزها  خالل  من 
عىل  الشديد  تركيزها  أدى  وقد  االقتصادية.  املؤسسة  من  أساسياً  جزءاً  تعترب 
عىل  معظمها  يستخدم  التي  الجماهريية،  والشعبية  والثقافية  الرتفيهية  املواد 
األرسة.  بناء  يف  مهماً  أنها صارت عامالً  إىل  أدى  املنازل،  ترفيهية يف  مادة  أنه 
ويرى الكثريون أنها أصبحت جزءاً مهماً من املؤسسة الدينية. كما يتعاظم دور 
وسائل االتصال يف املؤسسة الرتبوية والتعليمية. وباختصار، تغلغلت إىل داخل 
الحياة، كما نعرفها  أن  إىل حد  أعماق مؤسساتها  إىل  املجتمعات حتى وصلت 

اليوم، قد تكون مستحيلة بدون وسائل االتصال الجماهريي.

الناس أن يسافروا، ووفرت     لقد سهلت تقنية وسائل االتصال الحديثة عىل 
أن يروا كيف يعيش غريهم. بل يستطيعون البقاء يف بيوتهم، ويتعلمون طرقاً 
أخرى لعمل األشياء، وذلك من الراديو، وعن طريق الصحف واملجالت والكتب، 
الجوال.  الهاتف  وأجهزة  واإلنرتنت،  الفيديو،  تسجيالت  ومن  التلفزيون،  ومن 
لقد جرى القول أن اخرتاع طريقة لعمل يشء ما، أسهل من تكوين فكرة عن 
الحاجة إىل يشء ما، أو رسم صورة ليشء يريده الناس. ونجد أن انتقاء واحد 
من عدد من الخيارات يقل يف صعوبته كثرياً من ابتداع طريقة لفهم موضوع 

ما، أو ابتداع نظام جديد.

    لقد زاد التلفزيون، وتسجيالت الفيديو، والنقل الرسيع، واألقمار االصطناعية، 
واإلنرتنت، والهاتف الجوال، زادت جميعها من رسعة معدل التغيري يف العالم، 
األول  شيئان:  فسيستوقفه  عامني  بحر  يف  ما  بلد  بزيارة  اإلنسان  قام  فإذا 
تزايد  هو  الثاني  واليشء  األوىل،  الزيارة  بعد  حدثت  التي  املدهشة  التغيريات 
أوجه الشبه تزايداً كبرياً جداً بني ما يجده يف هذا البلد وما يجده يف بلده هو. 
من  الثاني  النصف  يف  البلدان،  جميع  بأن  القائلة  الحقيقة  شبيه  هذا  وبعض 
نتيجة  الرسعة  متزايد  بمعدل  بعض  عن  بعضها  يأخذ  بدأ  العرشين  القرن 
للتنميط، الذي تمارسه وسائل االتصال. وهذا يمثل التصور امليكانيكي للمكان، 
ألساليب  الهائل  النمطي  التوحيد  هي  ذلك  كل  عن  املحصلة  النتيجة  إن  حيث 
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الحياة، والثقافة، والفكر، ونزعة التقليد، واملحاكاة العامة واملعممة. وحتى يف 
بأناس  نلتقي  أصبحنا  األرض،  فيه  اختصت  الذي  واملطارات  الطائرات  عالم 
من كل األنواع، ومن كل األصول العرقية، وهم يلبسون نفس الثياب، وينزلون 
وشرياتون،  هيلتون،   – املشهورة  الدولية  للسالسل  التابعة  الفنادق  نفس  يف 
وانرتكونتيننتال، وغريها – ويأكلون طعام املطبخ الدويل، ويتكلمون نفس اللغة 

اإلنجليزية الدولية1. 

    والتغيريات التي طرأت يف العقدين األخريين من القرن العرشين عىل أنظمة 
وسائل االتصال وقدرتها يف توزيع الرسائل حدثت يف كل مكان، لكن التغيريات 
امتدت كذلك إىل فلسفة ما يمكن وما يجب توزيعه، وأن تلك البلدان، التي كانت 
من  الثمانينيات  عقد  بداية  يف  االتصال  وأدوات  أجهزة  صناعة  يف  تقدماً  أكثر 
نفس القرن، كان التغيري فيها أقل من تلك التي كان عليها أن تبذل جهداً أكرب 
للحاق بمن سبقتها. وذلك لهدف أساس وهو إيجاد وسائل خاصة بديلة تعني 
البلدان  اتصال  وسائل  وتدخالً،  غزواً  تحدثه،  الذي  التغيري  وترية  تقليل  عىل 
املتقدمة والعابرة للحدود والقيود، التي تشل فاعلية الثقافة املحلية عىل قيادة 
االتجاه  ذات  الثقافية  املوجات  أو  التدفقات،  أن  مالحظة  مع  الداخيل.  التغيري 
الواحد تصدر عن بلدان املركز )الغرب – الشمال( لكي تغرق الكوكب األرض 
بأرسه. إنها تدفقات من الصور، والكلمات، والقيم األخالقية، واملعايري القانونية، 
واملضامني السياسية، ومعايري الكفاءة. وكلها ترسل الوحدات اإلبداعية، الثقافية 
والرتفيهية، نحو بلدان العالم الثالث عن طريق وسائل االتصاالت، من صحف، 
وراديو، وتلفزيون، وأفالم، وكاسيت، وفالشات، وأسطوانات، وفيديو، وغريها. 

أو  الشمال،  يف  يتمركز  “العالمات”  من  العاملي  اإلنتاج  معظم  أن  فالواقع      
يصنع من قبل الغرب، الذي يسيطر، وذلك بحسب نواميسه وأنماطه األخالقية 
والثقافية. وهذا التدفق الهائل من األخبار واملعلومات واملواد الرتفيهية ال يمكنه 
سلوكهم،  وأشكال  وحاجياتهم،  الجماهري،  أي  املستقبلني،  برغبات  يتحكم  أن 
فهذه  العامة.  الحياة  أنماط  وكذلك  بهم،  الخاصة  الرتبية  وأنظمة  وعقلياتهم، 
أو ماكر، هي كما يصفها سريج التوش،  التي تترسب بشكل مخاتل،  الدعاية 
عن  والزائدة  الفياضة  الحيوية  عىل  تشهد  وهي  تقاوم.  ال  “هبة”  عن  عبارة 

1 -  Ibid., p.128.
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الحد للمجتمعات الشديدة التطور، ولكنها تخنق كل فعالية ثقافية خالقة لدى 
املستقبلني السلبيني للرسالة، أي سكان األطراف، وتنتهك بالتايل خصوصياتهم.

للبرشية،  الثقايف  االستيعاب  أو  األساسية،  الثقافية  الوحدة  مخطط  إن       
مسجل يف متخيلنا اليوم أكثر من أي وقت مىض، ويقوى االقتناع بهذه الحقيقة 
نمطياً  ويوحد  والخصوصية،  القوميات  يتجاوز  ثقايف  لنموذج  املتزايد  الوجود 
شيلر،  هريبرت  ويقول  )العوملة(.  الكوني  الصعيد  عىل  جوانبها  كل  يف  الحياة 
الواقع وعىل وضع جدول  القدرة عىل رسم حدود  أن  إننا نكتشف مرة أخرى 
األعمال االجتماعي للجماعة عىل وجه اإلجمال، هي مفتاح السيطرة االجتماعية. 
وأن القدرة عىل رسم حدود السلطة، واستئثار فئات معينة بحق الوصول إليها، 
أو التعامل معها، يمثل نوعاً من السلطة خطراً وعنيداً. وقد انعقدت السيطرة 
القائمة عىل سلطة رسم حدود ومالمح الواقع يف أمريكا للمهيمنني عىل أجهزة 
الرأي،  واستطالع  واإلعالن،  العامة،  العالقات  أي  املعاونة،  وخدماتها  اإلعالم 

والبنى شبه التعليمية املختلفة1.

    إن أهمية اللغة يف خلق الثقافة ونقلها، ثم الوجود الفعيل لإلنجليزية بصفتها 
يف  ويسهمان  السيطرة،  هذه  مظهر  من  أيضاً  يقويان  العاملي  التواصل  لغة 
عىل  وتربية  مثاقفة  حصول  نشهد  أن  من  وبدالً  املصداقية.  بعض  إعطائها 
القيم الكونية، أو حوار حضارات وأديان وثقافات، كما جاءت يف مبادرة خادم 
القادة  آل سعود، وغريه من  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الرشيفني  الحرمني 
حتى  يصيب  الذي  الثقايف،  واالقتالع  الصدام  من  نوعاً  نشهد  رحنا  والعلماء، 
الدول الصناعية العتيقة، مثل اليابان، وفرنسا، وأملانيا، وغريها. وأن ما يشاهده 
الناس وما يقرؤونه، أو ما يستمعون إليه، وما يرتادونه، وما يأكلونه، واألماكن 
وظائف  أصبح  ذلك  كل  يفعلونه،  أنهم  يتصورون  وما  إليها،  يذهبون  التي 
يمارسها جهاز إعالمي يقرر األذواق والقيم، التي تتفق مع معايريه الخاصة، 

والتي تفرضها وتعززها مقتضيات السيطرة2.
    ولكن نجد هنا أيضاً أن الخصوصية قد تم تجاوزها إىل حد بعيد من قبل النزعة 

1 -  Alvin Toffler, the Future Shock, Amazon Books, New York, 1970, p. 56 -62.

2 -   الدكتور جالل أمين، العولمة والتنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر، 
1999م، ص 22.
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االصطناعية  األقمار  مجيء  فمع  للخصوصيات،  املتجاوزة  )العوملة(  الكونية 
املعلوماتية،  وثورة  اإلنرتنت،  ومجيء  الالسلكية،  االتصاالت  يف  املستخدمة 

أصبحت العاملية فورية ومبارشة. 

    إن التوحيد النمطي للمنتجات الثقافية ال يمكنه أن يصوغ للناس رغباتهم 
ولكن  األخرى،  حياتهم  وأنماط  وعقلياتهم  تصفاتهم  وأشكال  وحاجياتهم 
خسارة الهوية الثقافية الناتجة عن ذلك يشء ال يمكن إنكاره، فهي تساهم يف 
زعزعة الهوية القومية ثقافياً، وسياسياً، واقتصادياً، مثل حالة جورج سورس 
واألزمة االقتصادية التي تسبب فيها لدول رشق آسيا. وما تبقى من اإلبداعية 
والخصوصية القومية يجد نفسه يف حالة خضوع تجاه ثقافة تبدو أجنبية، وهي 
بالفعل أجنبية، ولكن املفارقة إنما تكمن يف أن هذا االنتهاك الثقايف واالستالب، 
التفكك  أنه يصبح كونياً. فخمائر  أنه مقسم بشكل متساٍو، إال  عىل الرغم من 
ليست مرسلة من قبل البعض؛ وهذا باستبعاد تام “للقصد” وترتيبات نظريات 
املؤامرة، ضد مصلحة البعض اآلخر، وإنما هي تصيب كل العالم، حتى ولو كان 

كل منهم قد أصيب بشكل مختلف وبدرجات متفاوتة.

ملجتمع  نظراته  يف  كثرياً  توفلر،  ألفن  املستقبليات،  عالم  رأي  يخالف  ال  وهذا 
االتصال، عىل  للتغيري يف وسائل  األسايس  االتجاه  املتعددة، حيث ظل  القنوات 
القادم  بالتفكك  املستقبل”  تنبأ كتاب “صدمة  األقل منذ عام 1970م، عندما 
مشاهدين  املتلقني،  تجزؤ  صوب  يرتكز  األثري  موجات  عىل  يبث  ما  لجماعية 
ومستمعني إىل رشائح ومجموعات فرعية، كل منها تستقبل تركيبة مختلفة من 

الرسائل والربامج1. 

    وقد واكب هذا توسع كبري يف مقدار الصور االنطباعية، التي يبثها التلفزيون يف 
شكل مواد إخبارية وترفيهية. ولقد ظل البرش، عىل مر العصور، يتبادلون صوراً 
انطباعية رمزية للواقع، خاصة الواقع الثقايف الذي يعيشونه. وقد تصح مالحظة 
توفلر ملجتمع القنوات املتعددة إذا كانت “تركيبة” الرسائل والربامج مختلفة 
بما يلبي الحاجة الخاصة للمتلقني. ولكن رغم تعدد القنوات ومسمياتها، إال أن 
اإلطار املرجعي ألساليب أدائها املهنية هي واحدة، أو ما يعرف ببيئة الوسيلة. 

1 -  الدكتور جالل أمين، العولمة والتنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر، 
1999م، ص 22.
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وحال  الثقافية.  للخصوصية  مشوه  مسخ  هي  )الربنامج(  الرسالة  أن  كما 
فضائياتنا نموذج لتعريب التغريب، وجعل رسالة اآلخر الثقافية أكثر حضوراً 
يف واقعنا، أي إنها تخلق القابلية للغزو أكثر من تأسيس املناعة الثقافية الذاتية 
ضده. وهي بالتايل، تؤدي دورها يف التنميط الكوني، وتحويل هذه الصريورة 
الغرب  عاهات  الضاد  بلغة  وتنقل  عاملية.  ظاهرة  إىل  االمتثالية  التوحيدية 
االنحرافات خطورة. بأكثر  الثقافية  الخصوصية  يهدد  الذي  اليشء  ونواقصه، 

اإلعالمية  اآلخرين  الغربية، لحواس  اإلعالمية  للمواد  بتعريبنا  نتيح،      فنحن 
أن تمطرنا بوابل متصل من الرسائل والشفرات املتناقضة لخصائص ثقافتنا، 
التشكيك  وتتعمد  والجذور،  لألصول  اليومي  االقتالع  عمليات  فينا  وتمارس 
الثقافة يف معرتك  املبجلة، وتتصيد  القومية  يف كل مرياثنا الحضاري ورموزنا 
خارصة  عىل  )فلسطني(  بؤرتها  تكون  أن  األقدار  لنا  شاءت  التي  السياسية، 
اآلخر.  بضاعة  الجرتار  نوظفها  عابرة  اتصال  وسائل  لنا  تتهيأ  وعندما  أمتنا. 
ونمكن بها لالستالب الفكري والثقايف، وقد فقدت وسائل اتصالنا قدرتها عىل 
إضفاء صورة مميزة عىل رسالتها وأنشطتها املحلية. وهي مدعوة إىل مراجعة 
أدوارها وإعادة رسالتها الثقافية القومية، لتربر منطقياً الحكمة من وجودها. 

القابلية لال�صتالب:
    نتج االختالل الثقايف أساساً من عمليات االنتهاك املستمر الذي تقوم به وسائل 
اإلعالم العاملية للخصوصيات املحلية، ويعينها القابلية العالية لالستالب، والذي 
ينتجه  ما  لكل  املرشد  غري  والتعريب  التقليد  عمليات  يف  مظاهره  أكرب  تتمثل 
حالة  الحداثة  دعاوى  من  كثري  وقد خلقت  إعالمية.  مواد ورسائل  من  الغرب 
من االنجذاب للحضارة الغربية، األمر الذي أوجد حالة من املسخ واالنسالخ من 
قيم الهوية الخاصة. يقول الدكتور جالل أمني، إنه خالل املائتي عام املنصمة، 
مر العرب بعملية “انسالخ” من أنفسهم، أو عملية استالب، أو اغرتاب، هي ما 
يمكن تسميته أيضاً بعملية “تغريب”، وهي عملية، أو تطور، ليس من السهل 
وصفه بأنه كان خرياً أو رشاً، ولكنه بال شك كان تطوراً عىل مستوى عاٍل من 

“الدرامية”1. 

1 -  علي درويش، (ترجمة)، نظم اإلعالم المقارنة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القـاهرة، 1991م، 
ص 18- 24.
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    ورغم أن الدكتور جالل ال يرى وجاهة يف وضع حكم قيمي أو معياري مطلق 
لنستخلص  الدرامية  أعطانا صفة  فقد  العربية،  الحالة  هذه  بياض  أو  بسواد 
منها موقفنا الخاص، رغم تأكيده الالحق عىل سلبية حالة االنسالخ واالستالب 
حكماً  يكون  أن  يف  يستغرب  ال  )مزاج(  خاص  تقدير  ولكنه  هذه،  والتغريب 
موضوعياً يتبناه اآلخرون. رغم أنه يقصد حالة التنمية العربية الشاملة، وليس 

جانبها الثقايف فقط، والذي اتخذناه موضوعاً محدداً لهذه الورقة.
واالختالل يف التوازن الثقايف قائم، إىل حد كبري عىل العجز يف التمكن )االستخدام( 
من وسيلة التقنية أكثر من القدرة عىل امتالكها، ألن حقائق الواقع تؤكد قدرتنا 
الرسالة  األهداف بضبط  القدرة عىل تصويب  االمتالك وتنفي سلطة هذه  عىل 
ووضع سياج واٍق للخصوصية، وحماية األرسة والشباب، الذين يمثلون عماد 
املستقبل، ونحن ككيان حضاري ثقايف، وفرت لنا الثروة النفطية وغريها امتالك 
حواس إعالمية نافذة، ولكننا بحاجة إىل ثورة يف التوجيه، ليس بالرضورة منازلة 
اآلخرين يف معرتك املثاقفة، ولكن لحماية خصوصياتنا الثقافية من أن تنتهك 
بأيدي اآلخرين وأيدينا، بما نقوم به من استرياد وتعريب لبضاعة اآلخرين دون 

ضوابط، أو إحسان لالنتقاء.

    وتثار شكوى أخرى تجاه حواس اإلعالم وتقنية االتصاالت املتقدمة، واإلنرتنت 
خاصة، هي أنه نظراً ألنها توسع فرص املستهلكني عن املعلومات والرتفية، عىل 
العاملية  الثقافة  فإن  التقليدية،  والخدمات  السلع  إىل  باإلضافة  التحديد،  وجه 
)الغربية( البازغة تعدد وتهدد املعايري املحلية، وأيضاً موردي املعلومات والثقافة 
املعلومات  من حصة  تقريباً  باملائة  بثمانني  تستأثر  فأمريكا وحدها  املحليني. 
والثقافة املوجودة يف شبكة اإلنرتنت. ففي حني أن لهوليود ولكوكاكوال وجوداً 
كلياً يف كل مكان حالياً، فإن منتجات العالم النامي ال أثر لها يف واعية الشمال 
“العوملة”  دعاة  يشعر  وقد  الواقع.  عالم  يف  الفعيل  وجودها  النعدام  وثقافته، 
بأن الخيار اإلضايف يمثل انتقاصاً من الرفاهية البرشية، لكن البعض يعتقدون 

العكس بصورة واضحة.

مؤسسة  أصدرته  الذي  التقرير،  من  املأخوذة  التالية  املالحظات  وتقدم       
“مورجان ستانيل دين ويرت” لالستثمار” يف سبتمرب 1977م، تصويراً دقيقاً 
وقوياً إلمكانات نمو املنتجات والخدمات االستهالكية والثقافية، التي كان ينتجها 
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األمريكيون وما يزالون، ومقارنتها ومقاربتها بما هو موجود يف العالم النامي، 
ولم يتغري الواقع كثرياً منذ ذلك الحني. ففي حني أن الهواتف النقالة تكتسح 
البلدان املتقدمة وبضع أسواق ناشئة، فإن أكثر من 50 باملائة من سكان العالم 
لم يجروا مكاملة هاتفية مطلقاً. وعىل الرغم من أنه يبدو أن مطعم ماكدونالدز 
فإن  والعالم،  املتحدة  الواليات  شوارع  يف  ركن  كل  يف  موجود  املطبخ(  )عوملة 
الرشكة ال تزال تخدم نصف يف املائة فقط من سكان العالم. ويف حني أن رشكتي 
بصورة  مغلقة  اليابانية  السوق  كانت  إذا  ما  حول  تتعاركان  وكوداك  فوجي 
عادلة أم ال، فإن نصف سكان العالم لم تلتقط لهم صورة فوتوغرافية مطلقاً. 
غري أن قضايا هذه املؤسسات األمريكية صارت بفعل اإلعالم الغربي هي قضايا 

العالم، وإسقاطاتها جزء من بثور التشويه يف ثقافاته1. 

    إىل جانب ذلك، فإن العالم النامي ما يزال يمثل فرصة وسوقاً بكراً لإلنتاج 
االستهالكي والثقايف. وباملثل، فإنه إذ تصبح أسواق العمل مرتبطة من خالل 
وسائل  تحسني  بفضل  الدولية  اإلنسانية  القلق  أوجه  تتصاعد  وإذ  التجارة، 
االتصاالت واإلعالم )تأثري اإلنرتنت ويس إن إن(، تبدو الدعوة إىل معايري عاملية 
ملوازنة التبادل وعدالته أكثر إلحاحاً. يضاف إىل ذلك، انتشار النزعة الفردية، 
التي تكسب لها أراض جديدة كل يوم بفعل وسائل االتصال. فالفردية، حسب 
االقتصادي  االندماج  طريق  عن  مكان  كل  يف  تندس  التوش،  سريج  تعبريات 
العاملي، وعاملية الثقافة وألف قناة وقناة إعالمية مختلفة يقوي بعضها بعضاً. 
إنها تنترش دائماً بعمق أكثر يف املجتمعات غري العربية واإلسالمية، ولكن املناعة 
العربية اإلسالمية تنهار أمامها بشكل مضطرد. ونحن نعلم أن العقلية الفردية 
وفتنة  األرسة  لتماسك  بتهديدها  االجتماعية،  الرابطة  لتفكيك  خمرية  تشكل 
القبلية والتضامنات  العصبيات  إنها كالرسطان يف نسيج  الشباب وانحرافهم. 
التقليدية والقيم الدينية واألخالقية. ومما يجعل النزعة الفردية شيئاً ال يمكن 
مقاومته بالنسبة ألجيال الشباب من الجنسني، هو أنها تبدو تحريرية يف نظر 
أمامه  إنها تحرر اإلنسان من محددات وقيود ثقافته، وتفتح  كل واحد منهم. 
والدين  واألخالق  القيم  عىل حساب  ولكن  لها،  ال حدود  لالنطالق  آمال  رساب 

لنشر  المصرية  الجمعية  الخارجية،  -  محمد مصطفى غنيم، ترجمة، وسائل اإلعالم والسياسة   1
المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، م1995، 37 - 42.
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والعصبيات القومية، التي تشكل لحمة تماسك الجماعات والحياة الجماعية.

     وعىل أية حال، فإننا نجد أنفسنا بعيدين عن سلطة التمكن، ومن القدرة عىل 
رد عدوان الثقافة الغربية الليربالية املتطرفة. نقول ذلك والحلول النظرية غري 
قابلة للتطبيق والتعميم يف واقعنا املعارص، فالفشل الذي نشاهده هنا وهناك ال 
يعود كثرياً إىل النواقص التقنية، وإنما بكل بساطة إىل عدم واقعيته السياسية، 
باإلضافة  إىل استحالته الشاملة، قراءة لتاريخية الخالفات العربية واإلسالمية 
وحقائق الوضع الراهن. إننا نعاني رهق االختناق الثقايف، والوافد الفكري يمثل 
الحضور، والتجربة التاريخية غائبة عن الحارض، وآليات تجاوز غياب حيوية 
الثقافة العربية واإلسالمية مفقودة من الناحية اإلجرائية... رغم أنها ترتاءى يف 

أفق قريب وكأنها عرائس رمل، وهي القدوة والنموذج. 

خامتة: 
    تشهد الساحة اإلعالمية الدولية اختالالً كبرياً يف تدفقات الرسائل اإلعالمية 
يف  ذلك  ويتبدى  العالم.  أنحاء  وبقية  الغرب  دول  بني  والجنوب،  الشمال  بني 
العالم  دول  كل  تقع  التي  الجنوب،  دول  يف  الوطنية  اإلعالمية  الصناعة  عجز 
يف  التقنية  التطورات  مواكبة  عن  الجغرايف،  نطاقها  ضمن  واإلسالمي  العربي 
مجال االتصاالت، وضعف التمكن من تصنيعها. األمر الذي يدفع غالب جمهور 
هذه الدول ألن يتجه لوسائل اإلعالم الغربية بحثاً عن املعلومة والخرب والرتفيه 
والحقيقة لعجز اإلعالم يف دوله عن تقديم الرسائل التي تلبي رغباته، وتشبع 
ميوله ورغباته وتطلعاته، وتؤثر حتماً يف سلوكه وتوجهاته. فقد أصبح اإلعالم 
سالحاً أكثر مضاء يف حرب القيم، وسياسات الغزو واالستالب واالقتالع الثقايف. 

وثورة حقيقية،  متسارعة،  تطورات  واالتصاالت  اإلعالم  تكنولوجيا  وتشهد     
األرسة  املختلفة عىل حياة  اإلعالم  تأثري وسائل  يزيد من  مما  مذهلة،  وتقنيات 
وثقافة الناس، وكل يشء يتعلق بقيم وأخالق املجتمعات، وهو ما يعني زيادة 
التحديات التي يفرضها اإلعالم الدويل عىل القيم الدينية واألخالقية واملعنوية. 
مستهلكني  زلنا  ال  كمسلمني  أننا  علمنا  إذا  اإلعالمي  التحدي  خطورة  وتزداد 
ولسنا منتجني، ومستقبلني ولسنا مرسلني، ومتأثرين ولسنا مؤثرين. فقد بات 
اإلعالم الغربي، وبفضل ما يمتلكه من وسائل تقنية متقدمة، وتكنولوجيا فائقة 
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العربي  الشباب  العالم، وأصبح بعض  القدرة، وموارد مالية ضخمة، يؤثر يف 
واملسلم يتأثر بصورة كبرية وملحوظة بما يَُصدِّره اإلعالم إليه من قيم ثقافية 
وأخالقيات  منحرفة،  وسلوكيات  مغايرة،  وفلسفات  مختلفة،  وأفكار  جديدة، 

منافية للقيم  العربية واإلسالمية. 

    إن هذا التحدي الكثري والخطري ال يمكن مواجهته إال بنفس االستعداد العلمي 
واملادي، وبذات الوسائل واألدوات، فال يمكن مواجهة اإلعالم الغربي إال بإعالم 
إسالمي ملتزم وقوي ومؤثر، وال سبيل ملواجهة ثقافة الصورة الشديدة التأثري 
يف الرأي العام العاملي إال بنفس الطريقة، مع التشديد عىل اختالف قيم املضمون 
الغربي ال تتم بكثرة الحديث  وأخالقية املحتوى. ألن مواجهة تحديات اإلعالم 
الحضارة  لفساد  النقد  ببالغة  تتأتى  وال  الغربي،  والثقايف  اإلعالمي  الغزو  عن 
الغربية، وإنما بتوفري البدائل التي تعني عىل تحصني املجتمع، وذلك باالستفادة 
الرسائل  الوطني، وتجويد صناعة  اإلعالم  املتاحة يف تقوية  الوسائل  املثىل من 
الخاصة بحيث تكون مؤثرة يف مختلف رشائح املجتمع، ويصبح صوت األمة 

مسموعاً بقيم الخري يف أرجاء العالم.
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مفهوم المجتمع المدني
وأثره على مستقبل المجتمعات اإلسالمية

در��سة نقدية حتليلية
د.حممد جمذوب حممد �سالح 1

متهيد اأويل: 
صلته  يف  املدني  املجتمع  مفهوم  توضح  كونها  الورقة  هذه  أهمية  تظهر      
اإلنسانية  واملجتمعات  الدول  من  الكثري  أن  لكون  السيايس2  االجتماع  بأصول 
تعيش يف عص العوملة وزمان ما بعد الحداثة حالة غري مسبوقة من التناقض 
والثقافية  والعقائدية  والسياسية  االجتماعية  مكوناتها  بني  الداخيل  والصاع 
واإلثنية واالقتصادية...إلخ، كما تعيش ذات الدول واملجتمعات حالة من الصاع 
األفراد  أولئك  انتهاك حقوق  إىل  أدى ويؤدي  الذي  اليشء  الخارجي بني دولها 
والدول، وهو الصاع الذي تتجىل مظاهره يف حالة دائمة من االختالف السيايس 
واالحتقان االجتماعي بني األفراد واملجتمعات والدول، السيما يف سياق هيمنة 
القوى الكربى عىل مصائر الشعوب والدولة بعوملة السياسة الدولية وفقاً لرؤاها 
معريف  إشكال  املعنى  بهذا  وهو  االسرتاتيجية...إلخ،  ومرشوعاتها  السياسية 
وشأن حيوي يستوجب استدعاء مختلف النظريات يف أصول االجتماع السيايس 
املقارن كونها املنظورات املرجح واملأمول فيها حل هكذا نوع من اإلشكاليات 

1 - أستاذ الفكر السياسي بجامعة النيلين له العديد من األطروحات الفكرية والمعرفية.

2 -  مصطلح األصول يعنى داللة تفيد األصول التي تبنى عليها المقومات والخطوات النظرية في 
المعرفة العلمية، فاألصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، أما في االستخدام االصطالحي، فهو يأتي 
بمعنى المستصحب أو الراجح أو الدليل. والمعنى األخير هو المشهور في كتب األصول. فـ”الغزالي” 
يري أن األصول هي عبارة عن أدلة األحكام التكليفية بقصد األمر والترك في األفعال. أما عند “علي 
حسب هللا” فإن األصول عنده هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية العملية من 
أدلتها التفصيلية. والورقة هنا تستخدم مفهوم األصول بالمعنى عند “الغزالي” ولكن في مجال البحث 
في الظواهر السياسية، بمعنى األصول التي يتأسس عليها الفكر السياسي ونحوه. راجع لتفصيل أكثر، 
ابن منظور لسان العرب: مادة: (و، ص، ل) دار المعارف القاهرة 1919م. وراجع الغزالي، أبو 
حامد الغزالي، المستصفى في علم األصول، مطبعة جامعة دمشق، 1960م، ص8. وراجع حسب 

هللا، علي حسب هللا، أصول التشريع اإلسالمي، دار المعرف مصر، 1971م، ط4، ص3.
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املعقدة، تنظرياً وتحليالً وتوظيفاً وإدارة لتنوعاتها، باعتبارها النظريات التي 
تؤسس لقيام املجتمع السيايس الراشد وبالتايل امتالك القدرة الالزمة يف إدارة 

التنوع واالختالف الحاصل واملتجدد فيها.

واملنطلقات  الوجودية  الرؤية  متباينتني يف  ثمة نظريتني  أن هناك  والواقع      
لإلنسان  النهائية  والتصورات  العلمية  واملنهجيات  العلمية  واملقدمات  املعرفية 
والكون، يمكن طرحهما ومناقشتهما عند النظر يف حل إشكال إدارة التنوع يف 
املجتمعات اإلنسانية، إحداهما هي نظرية خطابات املواطنة ومفرداتها يف: الحرية 
الفردية والعقد االجتماعي ونظرية الحكم الدستوري، واالنتماء القومي والهوية 
االجتماعية والرأسمالية وحرية السوق، فضالً عن مفردات سيادة دولة القانون 
والفلسفة الطبيعية ونظرية الحقوق والواجبات وإىل جوارها مفردات العلمانية 
املواطنة  أطروحة  مجموعها  يف  تكون  مفردات  بوصفها  األداتية  والعقالنية 
كمنظومة معرفية وحضارية تتم صياغتها يف أضابري الفلسفة الوضعية العلمانية.. 

   باعتبارها املنظومة النظرية التي أخذت تشكل يف اللحظة الراهنة الخطاب 
عىل  حٍد سواء،  والدولة عىل  املواطنني  بني  العالقة  إشكالية  إلدارة  فيه  املأمول 
أساس من معنى “نفعي مادي” للحرية الفردية واحرتام الحقوق والواجبات 
هنا  ومن  والدولة...إلخ.  املواطن  لدى  واالطمئنان  االرتياح  من  جواً  يخلق  بما 
يالحظ تالزم مفهوم املجتمع املدني مع مفردات خطاب الحداثة السياسية، إىل 
الحد الذي يمكن معه القول أن مفهوم املجتمع املدني، يعرب عن مكون مهم من 
مكونات خطاب الحداثة السياسية، كونه أصبح مفهوماً يشكل عنصاً مفتاحياً 
يف غالب األبحاث التي تسعى إىل اكتشاف منطق وآليات اشتغال الحقل السيايس 
السياسية  للسلطة  عامة  نظرية  لبناء  منجزة  غري  محاولة  يف  املواطنة  لدولة 
منسجمة ومتوافقة مع أفق الرؤية املادية لإلنسان واالجتماع والعالم من جهة، 

ومتوافقة مع أوضاع وتجارب وخربات املجتمعات الغربية من الجهة األخرى.

      وداللة ذلك أنه لم يعد باإلمكان فهم الفكر السيايس الغربي املعارص وجوهره 
املختلفة  أبعاده  يف  املدني  واملجتمع  املواطنة  مفهوم  بأبعاد  اإلحاطة  دون  من 
وتطوراته الحادثة املستجدة، باعتباره تصوراً يستبطن تصورات مادية للفرد، 
والقيم  اإلنسانية،  والعالقات  الدولة،  ووظيفة  السياسية،  والرابطة  والجماعة، 
واألخالق...إلخ، منطلقاً من الرؤية املادية للحياة اإلنسانية يف الفلسفة الغربية. 
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فهم  يف سياق  مرجعياً  مفهوماً  يعد  املدني  املجتمع  مفهوم  فإن  وبذلك         
خطابات الدولة املدنية العلمانية الحديثة، كون أن تحوالته الداللية ومرجعيته 
الفلسفية قد ارتكزت عىل مجموعة تحليالت وتمايزات نشأت عرب تطور تاريخي 
طويل مناهض لفكرة املجتمعات التقليدية السيما املجتمعات التي تنظم أصول 
طياتها  يف  التمايزات  هذه  حملت  وقد  الديني،  املعنى  عىل  السيايس  اجتماعها 
فروقاً وتناقضات، مما أدى إىل غموض املفهوم وتناقضه، بحيث ال يكفي أي من 
هذه التمايزات مفرداً للداللة عىل فكرة املجتمع املدني وإنما كان هناك يف كل 
سياق تاريخي ما أكثر من داللة ومن معنى ملفهوم املجتمع املدني، بما يعنى أن 
اعتماد التعريف الشائع الذي ينتهي إىل تعريف املجتمع املدني1، بأنه مجموع 
املؤسسات التي تتيح لألفراد التمكن من الخريات واملنافع العامة، دون تدخل أو 
توسط الحكومة. دون استحضار لعنارص املفهوم الفلسفية األخرى، أمر يعني 
النهائي ملفهوم املجتمع املدني نفسه، كونه يجب أن يمّر  االلتفاف عن املعنى 
بمنظومة قيم الحرية الفردية والديمقراطية والعلمانية واملنفعة املادية ومعنى 

اإلنسان الطبيعي وحقوق املواطنة التي منحتها الطبيعة لإلنسان. 

      باعتبار أن هكذا قيم ومبادئ مادية مفتاحية، إذا ما ترسخت داخل مجتمع 
قوي  علماني  حداثوي  مدني  مجتمع  بانبعاث  ستسمح  وأنها  بد  فال  معني، 
وفعال ينقذ املواطن الفرد من عزلته، ويضع أسساً واضحة للتعامل والتفاعل 
أغلب  عليها من طرف  اإلجماع  قانونية ودستورية وقع  قاعدة  الدولة عىل  مع 

القوى والتيارات والتشكيالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

    فيكون الثابت يف كل ذلك أن فكرة املجتمع املدني قد تطورت وتحّورت عرب 
مسارات وتعرجات الفكر الوضعي لرتتكز وبصفة أساسية عىل مسلمات الرؤية 
املادية للحياة اإلنسانية ممثلة يف النظرة املادية املجردة عن أية منظومة أخالقية 
متعالية  كمرجع للخيارات اإلنسانية والحياتية والسياسة اليومية وكذا يف دوائر 
العمل االقتصادي الحر، والتحرر من األرسة، واملجال السيايس العام، وتزجية 

أوقات الفراغ... إلخ. 

1 -  راجع لتفصيل أكثر، أماني قنديل، مؤسسات المجتمع المدني، قياس الفاعلية ودراسة حاالت، 
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، القاهرة، ط1، 2005م، ص 27.وراجع أيضاً، 

عمر برنوصي، مرجع سابق، نفس الصفحة.
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الديمقراطية  القومية  الدولة  بمفهوم  املدني  املجتمع  مفهوم  يرتبط  كما      
عندما  االختالفات  تسوية  عىل  القادرة  “املثالية”  الدولة  باعتبارها  الحديثة، 
تعرب عن الحقوق والقانون وتدير املؤسسات وتحرتم الحريات العامة، العابرة 
لالختالفات واإلثنية والدينية واللغوية...إلخ، كونها األداة املثىل إلدارة االختالف 
والصاع يف الداخل والخارج بطريقة سلمية بني املجموعات والدول والكيانات 
فضالً  السياسية،  للتنمية  رضوري  واشرتاط  مقدمة  بذلك  فهي  املتنافسة، 
استهالكية “معوملة”  مادية  إنسانية  بقاعدة  املدني  املجتمع  فكرة  ارتباط  عن 

واعتمادها ملعايري إنسانية نسبية “معوملة” أيضاً...إلخ.
     عندئذ يمكن ملفهوم املجتمع املدني أن يقود إىل مجتمع الديمقراطية كونه 
هي  املعارص  بشكلها  املجتمعية  املؤسسات  وتكون  ذاتها  للديمقراطية  تطوراً 
آخر تجلياته، بل سوف يحيد عن املعركة الحقيقية للمجتمع املدني يف البلدان 
التي ال يتوافر فيها نظام حكم ديمقراطي، أي معركة الديمقراطية وهي معركة 

سلطة ودولة وليست خارج السلطة أو خارج الدولة.

     وبذلك فإن الوظيفة األساسية للمجتمع املدني ستكون هي الوصول إىل مرحلة 
التنظيمي القوي والفعال بحسب “ماكس فيرب”، إذ يكمن دوره يف  التأسيس 
لعب دور الوساطة بني الفرد املواطن األعزل والدولة القوية املطلقة السيادة، 
وله أركان ثالثة. الركن األول: ويقتيض توفر إرادة الفعل الحر والطوعي، وفقاً 
للمنظور املادي للحرية الفردية املتحللة عن معنى األخالق املعيارية، ومن هنا 
والعشرية  األرسة  مثل  القرابية  املجتمعات  لتجاوز  دعوة  املدني  املجتمع  فإن 

والقبيلة، والتي ال دخل للفرد يف اختيار عضويتها. 
الركن الثاني: وهو أن املجتمع املدني مجتمع منظم، يساهم يف خلق نسق من 
ملعايري  ذلك  يف  خاضعة  منهجية  بصورة  تعمل  التي  واالتحادات  املؤسسات 
عن  يستغنى  مجتمع  فهو  بشأنها،  الرتاض  وقع  ورشوط  ولقواعد  منطقية 
العالقات العفوية واألخالقية والطوعية ويستبدلها بعالقات مجتمع بريوقراطي 

منظم تقوم العالقات فيه عىل الرئيس واملرؤوس.

االختالف  قبول  عىل  ينطوي  وسلوكي  أخالقي  ركن  فهو  الثالث:  الركن  اما   
والتنوع بني الذات واآلخرين، متى ما كانت الذات واآلخرين هي ذوات مادية ال 
عالقة لها بأي بعد عقدي متعاٍل خارجي، وعندها تقوم العالقات عىل االلتزام 
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الدولة،  وبني  وبينها  املدني،  املجتمع  مؤسسات  وبني  داخل،  الخالف  إدارة  يف 
والتنافس  والتعاون  والتسامح  االحرتام  قيم  ضوء  عىل  السلمية،  بالوسائل 

والصاع السلمي. 
محاولة  هي  ستكون  الورقة  هذه  يف  محاولتنا  فإن  األويل  التمهيد  هذا  أمام   
تفكيكية للمفهوم وإرجاعه إىل أصوله الفلسفية املادية األوىل، باعتبارها الحقل 
واملجتمع  السياسية  التنمية  ومفاهيم  دالالت  فيه  نشأت  الذي  األهم  املعريف 
املدني...إلخ. واضعني يف االعتبار أن غالب الدراسات واألبحاث الكثرية املنشورة، 
قد  العلمية...إلخ،  واملؤتمرات  الندوات  أعمال  يف  أو  العلمية،  املجالت  يف  سواء 
حاولت فعالً مقاربة املفهوم، من وجهة نظر تاريخية. إال أن ما يعاب عىل هذه 
املجهودات يف نظرنا، هو غياب املنظور الشامل والرتكيبي عند أصحابها، فهم 
غالباً ما ينطلقون يف تصورهم للمفهوم من خالل املرجعية الغربية، التي عرب 
عنها فالسفة ومنظرو فكرة املجتمع املدني يف فلسفة العقد االجتماعي، فضالً 
عن الخوض يف إشكاالت فرعية عديدة، يفقد فيها الباحث -يف التحليل النهائي- 
يف  املفهوم  وتطور  نشأة  حكم  الذي  الفلسفي  باألساس  اإلمساك  عىل  القدرة 

صريورته الفلسفية والتاريخية العامة.

     ولذلك فإن يف الرجوع إىل تأريخ صريورة املفهوم يف الفكر الغربي1، يعد 
داللته  وتشكيل  بلورته  يف  ساهمت  التي  الفكرية  للمراحل  مهماً  اسرتجاعاً 
ومحدداته األساسية، مما يجعل محاولة اإلحاطة بأصوله املعرفية والتاريخية 
املرتبطة به، مسألة يف غاية األهمية بغية إبراز الدالالت واملعاني التي استعمل 
بها املفهوم، بغية مساءلتها وتفكيكها وربطها بسياقاتها التاريخية والفلسفية 
والحضارية، السيما يف مجال الفلسفة السياسية الليربالية ممثلة يف نظرية العقد 
االجتماعي، ثم يف الفكر السيايس املثايل، وفوق ذلك -وهو املهم-مقاربة املفهوم 
عن  ومتمايزاً  مختلفاً  منظوراً  تقدم  بوصفها  اإلسالمية  املرجعية  من  انطالقاً 
اإلسالم.      يف  العامة  الوالية  نظرية  منظور  هو  املدني،  للمجتمع  املادي  املفهوم 

نظري  ملفهوم  والتأسيس  املفهوم،  تجاوز  إىل  العمد  هو  الورقة  هدف  ليكون 
آخر يف االجتماع السيايس أكثر مالءمة لخصوصية مجتمعاتنا اإلسالمية، ونابع 

1 -  عمر برنوصي، المجتمع المدني بين الفلسفة السياسية الغربية والسوسيولوجيا المعاصرة،
 www.alnassrclub.com/vb/showpost.php?p=772046&postcount=2 - 49k - 
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من هداها الديني، هو مفهوم املجتمع األهيل السيما وأن املفهوم الذي نناقشه، 
يواجه تعقيدات كبرية يف األوضاع الراهنة ملجتمعاتنا اإلسالمية، بعضها معريف 

فكري وبعضها اآلخر سيايس تاريخي. فكيف يكون ذلك؟.

    التحول الداليل للمفهوم يف الفلسفة الوضعية: من املالحظ أن العظمة التي 
بركات  بفضل  تمت  قد  الراهنة،  اللحظة  يف  املدني  املجتمع  مفهوم  بها  حظي 
أسايس  يبدو  عرض  هو  ما  جعلت  كونها  عليه  العلمانية  الوضعية  الفلسفة 
ورضوري، والعكس صحيح أيضاً، مما جعل مفهوم املجتمع املدني كان وال يزال 
مفهوماً خالفياً بامتياز فهو مفهوم غري منجز عىل الصعيد الفلسفي والتنظريي، 
ومصداق ذلك التحول الداليل الهائل واملتسارع يف املفهوم ذاته بتغري داللته عرب 
الزمان واملكان، كوننا نالحظ الفرق الشاسع مثالً بني مناقشات فالسفة القرن 

الثامن عرش ونقاشات املعارصين له. 

      إذ ثمة إجماع عىل اعتبار أن التجربة التاريخية التي مرت بها املجتمعات 
وكذا  وإنجلرتا1،  فرنسا  يف  والثامن عرش، خاصة  السابع  القرنني  يف  األوروبية 
األفق الثقايف والفكري الجديد الذي ساهم فالسفة عص األنوار يف رسم معامله 
املدني  املجتمع  مقولة  احتضن ظهور  الذي  الفلسفي  السياق  تمثل  األساسية، 
التاريخية،  التجربة  هذه  عن  تمخضت  نتيجة  أهم  أن  املعلوم  ومن  مرة،  ألول 
عىل املستوى الفكري، وعىل مستوى فلسفات الحكم والسياسة، هو ما يعرف 
بنظرية العقد االجتماعي، كونها النظرية التي قعد لها، وأرىس مبادئها األوىل، 

مفكرون ماديون، أهمهم: “هوبز” و”لوك” و”روسو”. 

      ويمكن أن نلخص إسهام نظرية التعاقد االجتماعي يف التأسيس ملفهوم 
املجتمع املدني، بالرتكيز عىل ثالثة حدود أو قيم كربى، حولت بكيفية جذرية 
آفاق التفكري يف مسألة السلطة والسياسة، ويف أنظمة الحكم التي تبنتها الدول 
األوروبية الحديثة. هذه القيم هي، قيمة حرية الفرد املواطن: وهي قيمة عليا 
مطلقة، ألن حقوق الفرد يف الفلسفة واملنظور التعاقدي حقوق مقدسة، خاصة 
حق الحياة وحرمة الجسد وامللكية، وحرية التفكري. وقيمة املجتمع املتضامن: 
االلتزام باملقتضيات األخالقية والقانونية الرضورية  أفراده عىل  املتميز بقدرة 

1 -  راجع لتفصيل أكثر، مارسيل بريلو وجورج ليسيكيه، تاريخ األفكار السياسية، األهلية للنشر 
والتوزيع، بيروت لبنان، 1993م، ص246.
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لتأسيس الجماعة املدنية. وقيمة الدولة ذات السيادة: وهي سيادة ال يتم بلوغها 
إال إذا اعرتف املجتمع بها، واعترب السلطة والحقوق الناتجة عنها حقوقاً مرشوعة 
مقبولة. وارتباط الظاهرة املدنية بمبدأ امللكية الفردية، الذي كان يدافع عنه يف 
نفس الفرتة تقريباً، املنظرون األوائل لالقتصاد الليربايل، خاصة آدم سميث يف 

كتابه ثروة األمم.

      وهذا يعني أن املجتمع املدني، كممارسة يومية، وكخيار اجتماعي ورهان 
لفعاليات  واملوجهة  الراعية  الدولة  الشمولية،  الدولة  ضد  خيار  هو  سيايس، 
لهذا  فعيل  كحاٍم  والقوي،  املنظم  الخاص  القطاع  دور  أن  يعني  كما  البرش، 
املجتمع، دور حاسم وأسايس، واقتناء املعجم السيايس، بمفاهيم حديثة، لم يطرأ 
وكمفهوم  املواطن،  كمفهوم  اآلن،  إىل  يذكر  تغيري جوهري  أي  استعمالها  عىل 
املدنية،  والحقوق  العامة  واإلرادة  والسيادة  اإلنسان،  وحقوق  الديموقراطية 

واالجتماع املدني…إلخ
مكوناً  والسيايس،  االجتماعي  بعديه  يف  املدني  املجتمع  مفهوم  يعترب  وبذلك 
أساسياً يف نظرية املواطنة كونه داللة قوامها النظر إىل املواطنني بصفتهم قوة 
الدولة من  العامة ويف حياة  الشؤون  اجتماعية/سياسية يشاركون بنشاط يف 
الضغط  وجماعات  والنقابات  كالجمعيات  املدني،  املجتمع  مؤسسات  خالل 
التي تعرب  االنتخابات من أهم أوجه األنشطة  السياسية...إلخ، وتعد  واألحزاب 
املجتمعات  يف  كما  االقرتاع،  أوقات  عىل  تقتص  ال  وهذه  املجتمع،  حيوية  عن 
والعامة  الخاصة  والحريات  الحقوق  موضوعه  دائم  نشاط  هي  بل  الراكدة، 
وقضايا التنمية البرشية واالقتصادية، وتحسني نوعية الحياة العامة ورشوطها 
املادية واملعنوية، فضالً عن مراقبة عمل السلطات املحلية واملركزية والحيلولة 

دون تجاوزها عىل حقوق األفراد والجماعات وحرياتهم. 

املدني  املجتمع  بُني عليها مفهوم  التي        وباملحصلة فإن األسس واملبادئ 
حقول  يف  وحقوقه  اإلنسان  إرادة  واحرتام  القانون  سيادة  يف  تتمثل  أضحت 
االقتصاد والسياسة وتحديد دور السلطة، وإعطاء املجتمع الدور الكبري يف بناء 
الحياة وصنع القرار السيايس، وبناء الدولة عىل القانون واملؤسسية، والتسامح، 

وقبول النقد والرأي اآلخر. 
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    وبذلك يظهر أن عبارة املجتمع املدني استعملت يف الفكر السيايس الوضعي، 
من زمن النهضة حتى القرن الثامن عرش، للداللة عىل املجتمعات التي تجاوزت 
األفراد  بني  وّحَد  اجتماعي  عقد  تأسست عىل  والتي  الطبيعة  حالة  “افرتاضاً” 
والدولة معاً،  املجتمع  الفرتة عىل  يدل طوال هذه  كان  فاملفهوم  الدولة،  وأفرز 
أي أن املجتمع املدني، بحسب صياغاته األوىل، هو كل مجتمع برشي خرج من 
التي  املنظمة”  الدولة  املدنية “حالة  الحالة  إىل  “االفرتاضية”  الطبيعية  الحالة 

تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة عىل اتفاق تعاقدي.

      أما مفهوم “الحالة الطبيعية” والذي هو الجذر الفلسفي ملفهوم “املجتمع 
املدني”، فقد استخدم عند فالسفة الليربالية استخداماً متعارضاً ومزدوجاً فمن 
التي  القائمة  املطلقة  السلطة  لدحض مرشوعية  استخدموه  قد  نجدهم  جانب 
كانت تستند عليها الكنيسة بدعوى الحق اإللهي، ومن جانب آخر استخدمت 
أي  املدني،  السيايس  االجتماع  لتأسيس نظرية يف  الطبيعية” كغرض  “الحالة 
نظرية يف “السلطة”. وهم وإن اختلفوا يف تحديد الحكم القيمي لفرض “الحالة 
أو كانت  الطبيعية” لإلنسان كانت رشاً  أن “الحالة  الطبيعية” فرأى بعضهم 
خرياً أو ما ترتب عىل هذا االختالف يف طبيعة السلطة املمنوحة للدولة وظيفتها 
االجتماع  مسألة  طرح  هو  واحد  منهج  حول  جميعاً  اتفقوا  أنهم  إال  ودورها، 
اإلنساني باستناد علة فرض معني هو “الحالة الطبيعية” باعتبارها أصالً لكل 
إجماع برشي وما ذلك العود إىل حالة طبيعية إال لفك االرتباط بني الكنيسة من 
جانب وبني القانون األعىل للدولة من جانب آخر، بحيث تكون السيادة للقانون 
القانون  الكنيسة وهو  الشعب وحده، دون هيمنة ووصايا  الذي يضعه  العام 
الطبيعي كناية عىل تحرره وانطالقه من القانون الكنيس الديني، والذي احتكره 
وباستمرار الباباوات والقساوسة. أما محتواه ومنطلقه فهو أن لإلنسان حقوقاً 
لإلنسان  والجهة، هي حقوق  والعرف  الدين  عىل  وقبلية حتى  خالدة  طبيعية 
بما هو إنسان، وال تقبل التفويت وهو املبدأ الذي أسست عليه فيما بعد مسألة 
الحقوق اإلنسانية حقوقاً دستورية تقوم  حقوق اإلنسان، حتى أصبحت هذه 

عليها الدولة1. 

1 -  جاء في تصريح االستقالل الذي أعلنته المستعمرات األمريكية ما يلي: أنه يعتبر كحقائق بدهية 
بذاتها كون البشر يولدون متساوون وأن الخالق حباهم بعدد من الحقوق التي ال يجوز تفويتها من بينها 
الحق في الحياة وفي الحرية وطلب السعادة وان الحكومات أنما أسست لضمان هذه الحقوق وكذلك 
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الترشيع من  املهم والحاسم يف تخليص  الدور  له  املبدأ كان  أن هذا   واملالحظ 
الدين  باسم  القهري  الحكم  من  كذلك  وتخليصه  جانب  من  الكنيسة  كهنوت 
من جهة أخرى، وبمعنى آخر أن رد منشأ القانون إىل الطبيعة معناه تحويل 
معنى املرشوعية الكنسية وإلغائه، فلم يعد الحق اإللهي صالحاً إلقامة السلطة 
وتحديد شكل االجتماع وال العرف اإلنساني، يف هذا املناخ الفكري العام، ويف هذه 
املساءلة الفلسفية للنماذج والتجارب التاريخية يف الحكم، ظهر مفهوم املجتمع 

املدني، وانترش استعماله حتى أضحى بدهية من بدهيات املعجم السيايس.

     وهكذا فإن زمن تمخض مفهوم املجتمع املدني يرتبط بزمن ميالد املفهوم 
الطبيعي  من  فكان  االجتماعي”،  العقد  “دولة  الديمقراطية  للدولة  الحديث 
وتتعدد  املدني  املجتمع  مفهوم  واملفكرين حول  الفالسفة  بني  الجدل  يمتد  أن 
استخداماته مقارنة بمفهوم ودور الدولة، فـ”جون لوك” ورفاقه من فالسفة 
الليربالية يستخدمون مفهوم املجتمع املدني استخداماً سياسياً مبارشاً من خالل 
دمجه مع املجتمع السيايس، واعتربهما مفهوماً واحداً مقابل املجتمع الطبيعي1 
“مجتمع الحالة الطبيعية”، وغريه يراه مستقالً عن املجتمع السيايس ومستوعباً 

له...إلخ.

     إال أن املثري لالنتباه هو أن كل املجهود التنظريي الضخم الذي بذله فالسفة 
عص األنوار، لن يجد له صدى يف التفكري السيايس الهيجيل واملاركيس، خاصة ما 
يتعلق منه بفرضية املجتمع املدني. فـ”هيجل “يعترب أن مفهوم املجتمع املدني 
مصالحهم  حماية  وعىل  األفراد  أمن  تحقيق  عىل  قارص  التعاقدية  صياغته  يف 
عنده  يوجد  ألنه  للدولة،  العامة  املصالح  قدرته يف حماية  عن  الخاصة، فضالً 
تصور آخر فهو يرى أن املجتمع املدني مجتمع تاريخي وال يكون ذلك إال بقيام 
الدولة، فالتاريخ العاملي ال يهتم إال بتلك األمم التي كونت الدولة، كونه كان يرى 
أن مفهوم “الحالة الطبيعية” إنما هو عبارة عن شعار وظفه فالسفة الليربالية 
القصد منه تصفية الوعي املسيحي الذي جعل الطبيعة اإلنسانية مصدراً للرش 
وللخطيئة واآلدمية وعليهم الخالص منه كما رأينا “مارتن لوثر”، ولذلك فإن 

تعتبر حقوق الحرية والملكية واألمن والتصدي للجور هي جوهر الدستور الفرنسي بعد الثورة.

ط1،  مثاالً)  (الخليج  المعاصرة  والدولة  المدني  المجتمع  شهاب،  أحمد  أكثر،  لتفصيل  راجع    -1
بيروت، مؤسسة االنتشار العربي، 2007م، ص 16.
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وأن  تاريخية  ال  إنما هو دعوى  لإلنسان عند “هيجل”  بماٍض ذهبي  التمسك 
اإلنسان ال يستطيع أن يجهل متى شاء صريورة مفرتضة، وهذا أمر مستحيل إذ 
إن تبني أن “الحالة الطبيعية” – بفرض أنها موجودة – هوة تاريخية ال يمكن 
اجتيازها باتخاذ مكان يف مستوى الصفر والطبيعي والعص الذهبي. واملعنى 
أنه وبالنسبة لـ”هيجل”، فإنه ال يرىض بالتمسك بماٍض طبيعي، بل يدعو إىل 
االندماج يف اجتماع املستقبل أي “الدولة”، التي هي يف حقيقتها تجسيد للحرية 
الدولة رضورة لتوحيد املجتمع،  الجديدة، ومن هنا اعتربت  الفردية واملواطنة 
حريته.  الفرد  ويحقق  فيها  العاقلة  العامة  اإلرادة  تقوم  خلقية  أسمى  كونها 
وعىل هذا فالقول بأن اإلنسان حر ألن طبيعته كذلك قول حسن ولكنه يجعل 
الحقوق  الحرية نظرية عملية يمكن أن يقام عليها نظام سيايس، بيد أن  من 

والواجبات محددة.
    بعبارة أخرى، أن “هيجل” ال يعطي أهمية للتقابل املعروف عند الفالسفة 
عنده  يوجد  بل  السيايس،  املدني  الطبيعية” واالجتماع  “الحالة  الليرباليني بني 
تصور آخر فهو يرى االجتماع املدني اجتماعاً تاريخياً، وال يكون ذلك إال بقيام 
الدولة، فالتاريخ العاملي ال يتهم إال بتلك األمم التي كونت الدولة يف الوقت الذي 
ينبه فيه إىل أن مفهوم “الحالة الطبيعية” كان شعاراً قصد به تصفية الحساب 
وللخطيئة  للرش  مصدراً  اإلنسانية  الطبيعة  جعل  الذي  املسيحي،  الوعي  مع 
لإلنسان  ذهبي  بماٍض  التمسك  أن  فعنده  منه،  الخالص  وعليهم  واآلدمية 
متى شاء صريورة  يجهل  أن  يستطيع  إال  اإلنسان  وأن  تاريخية  ال  هو دعوى 
املفرتضة، وهذا أمر مستحيل إذ إنه يتبني أن “الحالة الطبيعية” - بفرض أنها 
موجودة- هي هوة تاريخية ال يمكن اجتيازها باتخاذ مكان يف مستوى الصفر 
الطبيعي والعص الذهبي. “فالحالة الطبيعية” عىل هذا هي صياغة نظرية لجأ 

إليها دعاة الفكر الليربايل يف هجومهم عىل الرتاث التقليدي، وعىل الكنيسة.

    أما “هيجل” نفسه فإنه يرى أن نقطة االبتداء هي اإلرادة الحرة وهي حرة 
بوصفها عدم تعيني يتعني بذاته وبوصفه، إال األنا الذي يضع نفسه كمحتوى 
تتخذ  حينما  حرة  اإلرادة  وتكون  الكلية،  ومع  ذاته  مع  هوية  يف  بقائه  مع 
املضمون الكيل ال الجزئي وهي تبلغ الوجود املبارش يف القانون، أو تحقيق للروح 
االجتماعية، يف األرسة ودورها يف تربية األبناء أما ثاني تحقيق لها، فهو االجتماع 
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املدني الذي يجتمع فيه الناس وفق مصالحهم، والتي قد تتصادم أحياناً، أما 
فهي  العليا،  األخالقية  إىل  اإلنسان  “الدولة” وفيها يصل  فهو  الثالث  التحقيق 
تربي الفرد وتخضعه للنظام الجماعي األكرب فهي تكمل شخصية الفرد ليتقدم 
يف اتجاه ما هو كيل، فهي الكائن االجتماعي األكرب وال يصل اإلنسان إىل الحرية 
الحقيقية إال بها. فنحن لسنا مخلوقات اجتماعية بل مخلوقات الدول. و”الدولة” 
ال توجد بمحض الصدفة ألنها ذروة التطور التاريخي منذ اليونانيني القدماء. 
إن “هيجل” بنى نظرية للتاريخ ليوضح كيف تطورت هذه املرحلة تدريجياً من 
املراحل الثقافية اإلنسانية السابقة. لكون “الدولة” ليست فقط نظاماً للقوانني، 

حاكماً ذا سيادة أو ترتيبات مؤسسية.

عادية  وغري  محاولة طموحة  “لهيجل”  األخالقية  النظرية  أن  ذلك  وداللة      
لصنع يشء مهم جداً من “الدولة”، فتطور اإلنسانية مرتبط “بالدولة” ليس 
ألن “الدولة” قوة متعذر مقاومتها أو اجتنابها، ولكن ألنها تتطور خارج طبيعة 
عقالنية.  كمخلوقات  اإلنسانية  الطبيعة  جوهر  خارج  آخر،  وبتعبري  اإلنسان، 
“فالدولة” واألفراد يشرتكون يف الجواهر واألهداف. بهذا املعنى تصبح الدولة 
بأهداف ومصالح محددة، ومن  من أشخاص مرتبطني  مكوناً  األخالقية شيئاً 
باآلخر. كل  الواحد  تكريسها يعرتف  أو  املصالح  لتحقيق هذه  تفاعلهم  خالل 
واحد قادم للهدف املسعى إليه. وهكذا “فالدولة” تفهم كرابطة ذات أهداف، 

وتحدد باألهداف وباألشخاص الذين يسعون إىل تحقيق هذه األهداف.

     والواقع أن “هيجل” كان منشغالً بالبحث عن دولة قوية قادرة عىل تجاوز 
الدول  من  ومثيالتها  األملانية  الدولة  بني  الفاصلة  والهوة  التاريخي  التأخر 
وإنجلرتا،  فرنسا  يف  خاصة  األوىل،  ثوراتها  أنجزت  قد  كانت  التي  األوروبية، 
مما جعل الفلسفة السياسية الهيجلية ذات نظرة متعالية إزاء مفهوم املجتمع 
فالفرد  لألفراد،  املتطور  للوعي  افرتاض  كممثل  الدولة  إىل  ينظر  فهو  املدني. 
املتعلم ينظر إىل الدولة يف معناها األخالقي الكامل. كما أن املالحظ أن نظرية 
يف  يعرب  كجهاز عضوي  “الدولة”  تصور  دينامية  نظرية  السياسية  “هيجل” 
كل مرحلة من مراحل نموه وتطوره عن درجة من الفهم والتعقل وصل إليها 

الجنس البرشي.    إال أن املالحظ أن أداة الجدل التي استعاض بها “هيجل” عن 
قانون التناقض يف املنطق، هي سالح ذو حدين، فلنئ كان الجدل أداة للربهنة 
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إال أنه ليس له من الدقة العلمية اليشء الكثري، ففي الوسع أن نفرس مرحلة من 
مراحل التاريخ أو حقبة من حقبة عىل أساس قضية ما، ثم عىل أساس نقض 
القضية املؤلفة منهما معاً، فالجدل عىل ذلك يزودنا بأداة عظيمة تجعلنا دائماً 
له،  التاريخ عىل ما ينبغي  إنه يمكن لكل باحث أن يفرس أحداث  إذ  عىل حق، 
ويشكل نظريته عن “الدولة” عىل ما يحلو له. كما يمكننا أن نأخذ عىل “هيجل” 
أيضاً أنه وحد بني الحرية والطاعة، وبني املساواة والنظام، وجعل يف الشخصية 
الفردية نفحة إلهية، فكأنه بهذا قد طمس معالم الحرية واملساواة والشخصية 
جميعاً وانتقل بها إىل أضدادها. ولنئ كان “هيجل” قد فتح الباب للنقد، فإنه 
رسعان ما بادر بإغالقه، فهو إذا طبع “الدولة” بالطابع اإللهي املقدس، فإنه 
قد سد املنافذ عىل توجيه النقد إليها. ألنه كان مياالً إىل القول بأن ما هو قائم 
فكأن  املنظور.  لحظات  من  لحظة  تشغل  تاريخية  عملية  يمثل  ألنه  حق،  هو 
“هيجل” يدع الفرد يف النهاية ضحية التنني األكرب، أي “الدولة” ويبنيها عىل 

العقل ثم يجعل العقل نفسه ضحية من ضحاياها. 

تتميز  ملا  “هيجل”  مالحظة  إىل  يرجع  املثالية  الفلسفة  هذه  وراء  ولعل        
والطبقية،  املادية  املصالح  يف  وتناقض  شديد،  تمزق  من  املجتمع  مكونات  به 
سيايس  استقرار  إىل  الوصول  يستحيل  بحيث  والغايات.  الرؤى  يف  وتصارع 
لذلك  املجتمع،  هذا  عىل  اعتماداً  الحضاري  والتطور  التقدم  لتحقيق  رضوري 
تبني  إىل  بل وسيذهب  املدني،  املجتمع  الدولة عىل  تفضيل  إىل  يميل “هيجل” 
مفهوم خاص لها، بموجبه ستمثل ذلك الجوهر واألصل، وذلك املنبع واملصدر 
كانت  سواء  اإلنسانية،  الفعاليات  جميع  يف  شمولياً  تحكماً  يتحكم  يكاد  الذي 

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بل وحتى ثقافية. 

     وداللة ذلك أن “هيجل”، قد استخدم مفهوم املجتمع املدني كوسيط بني 
الدولة واملواطن، لكنه وسيط ال يمتلك أي قدرة ذاتية عىل تحقيق االنضباط إذا 
لم تمنحه الدولة ذلك، ويف مقابل مهام املجتمع املدني التي لخصها “هيغل” يف 
حل تناقضات الدولة الداخلية، باعتبار أن عىل املجتمع املدني أن يظل خاضعاً 
واملجتمع  الدولة  بني  االنسجام  عدم  فكرة  عن  دفاعه  ويف  ومتطلباتها،  للدولة 
االقتصادي” بني طبقات  الحتمي “املادي  التنافس  إىل  املدني، يُشري “هيجل” 
املجتمع الرئيسية:” املزارعني، التجار، البريوقراطيني”، وهو ما ينتهي إىل تحكم 
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الدولة باملجتمع املدني، واالنتصار للعقل والحرية التي تحققها الدولة1. 

املدني ألول مرة  املجتمع  استعمل مفهوم  لـ”ماركس”، فقد  بالنسبة  أما       
سنة 1843 يف مؤلفات الشباب2، وذلك بمعنى قريب من املعنى الذي استعمله 
به هيجل. وذلك راجع لتأثر “ماركس “الشديد يف هذه الفرتة بهذا األخري، عىل 
إال بعد  الناضج، لن يتحدد  املاركيس  املنظور  املفهوم يف  لهذا  املوقع األخري  أن 
املال.  رأس  كتاب  مع  تامة  بكيفية  النظري  نسقه  بناء  من  “ماركس”  تمكن 
عندما ميز تميزه الكالسيكي بني البنية التحتية والبنية الفوقية، معترباً املجتمع 
املدني مكوناً أساسياً من مكونات البنية األوىل، وذلك ألنه يمثل القاعدة املادية 
االقتصادي واإلنتاجي. ومن ثمة فدوره حاسم يف  املستوى  للدولة خاصة عىل 
وأنظمة  ومعتقدات  وحضارة  نظم  من  فيها  بما  الثانية  البنية  طبيعة  تحديد 
حكم هذا فضالً عىل أنه يمثل أحد  أهم مستويات وتمظهرات الصاع الطبقي 
الذي تحدث عنه “ماركس” طويالً، وذلك بسبب التناقضات التي تميز املصالح 

املادية ملكونات هذا املجتمع عادة.

    بيد أن الواضح أن اإلسهام املاركيس بخصوص فرضية املجتمع املدني، هو 
واإلشكاالت  الفكرية  اآلفاق  اختالف  ذلك  عىل  يدلل  ومتواضع  ضعيف  إسهام 
الفلسفية والسياسية التي كانت توجه التفكري املاركيس، مما يجعل فكرة املجتمع 
املدني نفسها يف نهاية األمر، فكرة خارج الخارطة املفاهيمية للماركسية، كونها 
يفضل  نفسه  و”ماركس”  الليربالية.  السياسية  الفلسفة  حضن  يف  تطورت 
آليات  وفهم  املجتمع  تحليل  عىل  أقدر  أنها  يرتأي  أخرى،  مفاهيم  استعمال 

ومنطق اشتغاله. 

امليدان  وصفها  يف  “ماركس”  عند  املدني  املجتمع  فكرة  اختزلت  وبذلك       
الذي يتحرك فيه اإلنسان مدافعاً عن مصالحه الشخصية وعامله الخاص، وتربز 
حيث  البريوقراطي،  امليدان  تمثل  التي  الدولة  مقابل  الطبقية  التناقضات  فيه 
يتحول اإلنسان فيه إىل عضو يف جماعة، فهو يماثل بني املجتمع املدني وعالقات 
اإلنتاج التي تشمل العالقات االقتصادية والعالقات االجتماعية، كون أن املجتمع 

 – التطور   – المفهوم   – المدني  المجتمع  مفهوم  إشكالية  كريم حالوة،  أكثر،  لتفصيل  راجع    -  1
التجليات – الطبعة األولى، دمشق دار األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 1998م، ص66.

2 -  راجع لتفصيل أكثر، عمر برنوصي، مرجع سابق، نفس الصفحة.
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املدني هو جماع العالقات التجارية والصناعية ملرحلة تاريخية محددة، لكن لم 
يتم وعيه كصياغة نظرية إال يف القرن الثامن عرش عندما تخلصت الدولة من 

االمتياز الديني والعائيل1. 

السيايس،  املدني واملجتمع  املجتمع  أما “انطونيو غراميش” فقد ميز بني       
وأكد عىل دور األحزاب والنقابات والبُنى املستقلة عن الدولة. ومثلت أطروحة 
املجتمع  مفهوم  يف  التحول  نقطة  املضادة  والهيمنة  الهيمنة  يف  “غراميش” 
أن التغيري يف مؤسسات املجتمع املدني هو املقدمة لتغيري نمط  املدني، معترباً 
اإلنتاج ذاته2. ويعتقد “غراميش” أن الوحدة التاريخية للطبقة الحاكمة تتحقق 
الشعبية  الطبقي، وبالنضاالت  الدولة تتأثر بالصاع  الدولة، ومع ذلك فإن  يف 
تستطيع  ال  أنها  إال  الدولة  يف  تسود  املهيمنة  الطبقة  أن  رغم  الديموقراطية، 
ببساطة استخدام الدولة لفرض مصالحها عىل الطبقات الحاكمة لكونها نتاج 
ميزان قوى3، وهكذا فإن الفكرة الرئيسية التي يود “غراميش” أن يقولها: إنه ال 

يمكن فهم الدولة “املواطنة” دون فهم تام للمجتمع املدني. 

     وهكذا يظهر بوضوح أن االختالف والغموض والتحول يف مفهوم “املجتمع 
املدني” قد كان مع ظهور النظريات السياسية التي تنطلق يف نظرتها للدولة 
مهما  البرشية،  أفراد  بني  عالقة  لبناء  كجهد  البرشية  الطبيعة  نظريات  من 
كانت طريقة إدراكها “للدولة”. بعضها جاء أكثر وضوحاً من بعضها اآلخر، 
البرشية  الطبيعة  حول  املعينة  الفلسفة  تتضمنها  التي  الفكرة  أن  يالحظ  اذ 
تؤثر عىل الكيفية التي ننظر بها إىل العالقات بني األفراد يف الحياة السياسية، 
املدنية  السياسية  الحالة  التي ستكون مرغوبة يف  املؤسسات  وكذلك يف تحديد 
بعد االنتقال إليها، ووجه النقد أنه ال يوجد استدالل مبارش ويقيني حول أسس 
املفهوم  وفق  املدني  واملجتمع  الدولة  لنظرية  املؤسسة  البرشية  الطبيعة  رشح 
الوضعي، فالطبيعة البرشية يمكن أن تفهم عىل أنها جامدة أو تطورية، أنانية 

1 -  راجع لتفصيل أكثر، شهاب، احمد، المرجع السابق، ص 18.

2 -  راجع لتفصيل أكثر، مصطفى كامل السيد، مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القومي، بحث 
مقدم إلى المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، القاهرة، ص1988م، 

ص545.

الطبعة  السياسي،  غرامشي  فكر  في  قراءة  الحسيني،  مازن  الحسيني،  أكثر،  لتفصيل  راجع    -  3
األولى، فلسطين، دار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع، ص67.



104

در��صات

أو محبة لآلخرين، عقالنية أو غري عقالنية، كاملة أو ناقصة، ومع ذلك ال توجد 
ضمانات ما إذا كانت تركيبة معينة ستظهر من أي من هذه االفرتاضات. 

مفهوم املجتمع املدني إشكاالت فلسفية وإسقاطات خاطئة. قلنا إن االعرتاض 
األسايس عىل مفهوم املجتمع املدني ليس منحصاً يف جانبه املؤسساتي فحسب، 
اإلجرائية  الصياغة  وغلبة  للمفهوم  السيسيولوجي  التداول  عىل  االعرتاض  أي 
عليه. لكونها الصياغة التي تهدف اىل تقليل حدة املتعارضات واملتناقضات يف 
الحقل الداليل للمفهوم، برتكيزها عىل القواسم املشرتكة والعنارص الثابتة، التي 
ألح عليها أغلب من ساهموا يف تأسيس املفهوم وبلورته، وعىل وجه الخصوص 
عىل  أهمية  األكثر  االعرتاضات  أن  بيد  البعيدة،  الفلسفية  أصوله  مستوى  عىل 
يساهم  التي  العلمانية  املدنية  والثقافة  واألخالقيات  القيم  يف  تكمن  املفهوم، 
املفهوم يف نرشها داخل املجتمعات اإلسالمية، بحيث يتحول معناه إىل معايري 
وعىل  واالجتماعية  السياسية  العالقات  عىل  للحكم  ومتعالية  نهائية  وأسس 
تصنيع  محاوالت  فتكون  وتوجهها...إلخ.  اإلننسانية  واألخالقيات  السلوكيات 
لسائر  إذابة  عملية  تعني  اإلسالمية،  املجتمعات  يف  املدني”،  “املجتمع  وتبيئة 
واملنظومة  الدينية،  االنتماءات  رأسها  وعىل  اإلسالمي،  االجتماع  يف  االنتماءات 
األخالقية الدينية لتحل محلها منظومة أخالقية مادية نسبية وانتماءات مدنية، 
والحقوق  والتقدم  الحداثة  قيم  إنجاز  إىل  تعمد  مادية  فردانية  انتماءات  هي 
والديمقراطية والفردانية، التي عليها أن تتحرر من ثقل الوالءات والتعاضدات 
السابقة لها، مثل رابطة الدين واألرسة والقبيلة والعشرية ونحو ذلك، عرب تكريس 
بما  للقانون  للناس جميعاً، وإخضاعهم،  املتساوية  السياسية  الحداثة  خطاب 
ينص عليه من حقوق ومن واجبات، مما ينطوي عىل ذلك من إلغاء لغري قليل 

من القيم الدينية يف املجتمعات اإلسالمية.

الحارض، وقصه عىل  السيايس وتعقيداته يف  أن تعريف االجتماع       والحق 
نظرية املجتمع املدني نظرة تعرتيها انتقادات عديدة بحيث لم يعد هذا األخري 
أن  يمكن،  السيايس  لالجتماع  العامة  النظرية  أن  كون  مواجهتها،  عىل  قادراً 
والفلسفية  النظرية  بما ال يتمش مع األصول  تعرف بطرق متعددة ومتنوعة 
والتاريخية لنظرية املجتمع املدني وأصوله يف مفهوم املواطنة والحالة الطبيعية، 
متعددة  وقائع  هناك  أن  عىل  تؤكد  أن  يمكن  التاريخية  الشواهد  من  فالعديد 



105

مفهوم �ملجتمع �ملدين �أفكار جديدة

لوجود اجتماعات سياسية سابقة للدولة واجتماعات خالية من دولة املواطنة. 
وكما ظهر فإن مفهوم املجتمع املدني نفسه هو ظاهرة حديثة نسبياً باملقارنة 
مع التاريخ الطويل للوجود السيايس، فإذا كانت هذه االجتماعات خاضعة لنوع 
من السلطة أو القواعد، فإنه من املمكن الحديث عن وجود السياسة ولكن ليس 
لرفض  كاف  مربر  وهو  املواطنة،  ودولة  املدني  املجتمع  هيئة  عىل  بالرضورة 
املدني، فاملجموعات  املجتمع  السياسة وتعريفها من خالل فكرة  دمج مفهوم 
والتجمعات والجماعات من املمكن أن يكون لها حياة معقدة يف داخلها، مما ال 

يكون له صلة بفكرة املجتمع املدني عىل اإلطالق كفلسفة للسياسة. 

     ومصداق ذلك أنه عندما تلفظ كلمة السياسة يف وقتنا الحارض فإننا نجدها 
ليست جوهرية بالنسبة للدولة، ألن السياسة ال تتقيد بكيان واحد خاص مطلق 
وأبدي، هو مفهوم دولة املواطنة، بل إن السياسة هي مركب معقد من األفكار 
والقيم، بعضها له حقيقة مؤسساتية، وأكثرها ليس كذلك، وهي األفكار املكثفة 
اإلملام بها بطريقة مختلفة  أن نحاول  يف مادتها متنوعة يف تفسرياتها، وعلينا 
غنى  ثناياها  بني  تشمل  فالسياسة  السياسية،  الخربة  من  الكثري  نفهم  حتى 
وتنوع، ثم ال يقتص املفهوم العلمي للسياسة عىل مفهوم دولة املواطنة، إذ ال 
معنى وال رضورة منطقية يمكن أن تعني السياسة وتدمجها مع دولة املواطنة، 
والتجربة  التفكري  مع  مرتابط  املواطنة  دولة  يف  االعتماد  فلسفة  أن  والحق 
السيايس،  االجتماع  أو غايات  التاريخانية عن رشح طبيعة وأهداف  العلمانية 
وفقاً لخربتها العلمانية التاريخية، بيد أنه مفهوم، أعني مفهوم املجتمع املدني 
التي  املجتمعات  السيما  العلمانية  غري  لالجتماعات  ملزم  غري  املواطنة،  ودولة 

تنطلق من رؤية مختلفة لتصور الوجود السيايس من منظورها الخاص. 

من  املعارصين  السياسية  العلوم  كتاب  بعض  أن  نالحظ  ولألسف  ولكنا       
املسبقة  امليتافيزيقية  املسلمات  مع  يتعاملوا  أغلبهم-لم  يكن  لم  املسلمني-إن 
لنظريات أصول االجتماع السيايس، فإذا عمد عالم السياسة الغربي إىل اعتبار 
املواطنة أو القومية أو املصلحة الوطنية ونحو ذلك، بديالً عن “األمة” كوحدة 
للتحليل يف دراسته السياسية، فإنه بذلك يكون قد اتخذ موقفاً قيمياً ال يمكننا 
القرآني يف عرضه ملسألة “فقه عالقات االجتماع  الوحي  إال أن نرفضه، لكون 
والحرية  الطبيعية  الحالة  مفاهيم  خالل  من  إليها  يعرض  ال  فإنه  السيايس، 
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الفردية للمجتمع املدني والرابطة القومية ومبدأ املنفعة املادية الدنيوية، ومفهوم 
القوة...إلخ، وال يرى يف ذلك تصوره ألصول االجتماع السيايس، بيد أنه يوّظف 
مفاهيم غري تلك التي توظف يف الفكر السيايس املعارص، عندما يدرس الفعل 
السيايس بني البرش من خالل مقوالت الفطرة واألخالق والدين واألمة والجماعة 
واملعتقد والبيعة واملؤسسات...إلخ، فوحدة الدراسة ألصول االجتماع السيايس 
يف  السياسية  للدراسة  الحقيقية  الوحدة  كونه  “األمة”،  مفهوم  اإلسالم هي  يف 
الدرس اإلسالمي، التي تعترب بمثابة املبدأ وحجر الزاوية يف املنهج الذي نأخذ 
به يف دراسة الظاهرة السياسية، متجاوزين بذلك نهج علماء العلوم السياسية 
الوضعيني الذين يتخذون من مفاهيم املادية أعاله أدواتاً تحليليًة لدراسة وبناء 

الظاهرة السياسية.

     وداللة ذلك رضورة تجاوز الرؤية املادية عند النظر ألصول االجتماع السيايس، 
ثم  واالجتماع،  للسياسة  املادية  الرؤية  من  تستمدها  أفكار  من  تنطلق  كونها 
لنظريات  الوضعية  “بالنماذج”  اإلسالمي ومضاهاته  الحارض  إخضاع  يقع  ال 
الغربية  التجربة  إليه  انتهت  وكأنما  املدني...إلخ،  واملجتمع  والتحديث  التنمية 
من تصوراتها ملاهية االجتماع السيايس، هي مقوالت مطلقة ونهائية تمثل نهاية 
التاريخ العلمي يف هذا الباب وذاك. السيما وأن النظريات السياسية املعارصة يف 
املجتمع املدني والتنمية السياسية...إلخ، أبعد ما تكون عن الحياد واملوضوعية 
واليقني النهائي املطلق، بل هي دائماً ما تقوم وتتأسس عىل مسلمات وبدايات 
مستمدة من مجرد الحس أو الحدس، أو هي مأخوذة من منطلق ميتافيزيقي أو 
أخالقي أو فلسفي قبيل غري قابل للتحقق العلمي. ومن ثم فإن قبول مثل هذه 
النظريات يف إطار الثقافة اإلسالمية، معناه -يف التحليل النهائي- طرح الرؤية 
اإلسالمية، والقيم اإلسالمية جملة من طاولة النقاش العلمي يف حقل االجتماع 

السيايس.

     وعىل هذا فالبد لنا من اتخاذ موقف واٍع تجاه النظريات السياسية الغربية يف 
العلوم السياسية، ويف غريها من الحقول، وأن ال نقبل )نتيجة للضغط واإلكراه 
املعريف املسلط عىل الثقافة اإلسالمية(، تعريفات تلك النظريات لعنارص الظاهرة 
ذلك  التفكري.  يف  املسلم  لدى  العلمي  للمنهج  ملزماً  أمراً  ونعتربها  السياسية، 
أن قبولها معناه ترسب الحس األخالقي والذوقي إلينا، وهو حس ال عالقة له 
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بالعلم، إذ املسألة املطروحة هنا ليست مسألة صواب أو خطأ علمي تجريبي، بل 
هي مسألة تصور وتصديق، هي مسألة استرياد قيم ومواقف أخالقية وفلسفية، 

وكأنها “علم” محايد يتجاوز حدود الزمان واملكان والثقافة1. 

    ومن ثم فإن ربط مفهوم العمران يف العالم اإلسالمي بالنموذج الغربي للدولة 
القومية ومفاهيم املجتمع املدني والتنمية السياسية، خطأ تاريخي وعلمي فادح، 
يصبح معه تقليد الغرب الحلم واملثال بالنسبة لشعوب العالم اإلسالمي. وتأخذ 
معها مفاهيم التنمية املعارصة بعضاً من صفات القداسة2، وهكذا يصبح الفكر 
الغربي يف التنمية هو امللهم لفكر التجديد السيايس يف العالم اإلسالمي، وملا كان 
أغلب القائمني عىل تطوير ذلك الفكر من الباحثني الغربيني. أصحاب أغراض 
املفاهيم من خالل نظريات وأفكار  تلك  فإنهم يطرحون  سياسية وحضارية، 
التنمية، واالستفادة مما يوضع تحت تصفهم من إمكانات إليصالها إىل مثقفي 
لتلك النماذج  وساسة العالم اآلخر، بغرض قولبة العالم والسيطرة عليه وفقاً 
األبعاد  تكشف  يوم  بعد  ويوماً  ذلك،  واالقتصاد...ونحو  والسياسة  الثقافة  يف 

الفلسفية واملعرفية للنظريات ولألفكار التنموية.

    وبهذا يمكن القول بأن حقل التنمية، هو حقل معريف يعكس نظرة املجتمع 
الغربي تجاه املجتمعات األخرى، أي رؤية “الذات” لآلخر أكثر من كونه رؤية 
من  االنتقادات  بها  تحيط  نظريات  بذلك  التنمية  نظريات  إن  لنفسها3،  الذات 
كل الوجوه، فهي تظهر التحيز والتمركز الغربي حول الذات، وجعل املجتمع 
الغربي مثال مطلق ونهائي للتنمية والتقدم. كما تجسد االنفصال بني مقوالت 
املناهج األوروبية وموضوعاتها، بصورة تجعلها غري صالحة لدراسة املجتمعات 
الذي  العالم  أساساً  تعكس  ألنها  فيها،  ولدت  التي  ملجتمعاتها  تماماً  املغايرة 
الحضاري  السياق  االختالف يف  عن  تدرسه. هذا فضالً  الذي  العالم  ال  أنتجها 

1 -  راجع ، ألمسيري عبد الوهاب ألمسيري، العلمانية الكلية والعلمانية الشاملة، الكتاب األول، ط1، 
دار الشروق، القاهرة، 2002م، ص116.

2 -  راجع لتفصيل أكثر ، غسان بدر الدين، جدلية التخلف والتنمية، ، بيروت، المؤسسة الجامعية، 
1993، ص127.

3 -  راجع لتفصيل أكثر ، نصر محمد عارف، نظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة، في ريتشارد 
هيجتون ، نظرية التنمية السياسية ، ترجمة حمدي عبد الرحمن ، عمان المركز العلمي للدراسات 

السياسية ، 2001م ، ص179.
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الذي تمت فيه التنمية يف العالم األوروبي عن ذلك الذي تتم فيه يف العالم غري 
األوروبي، ودور املؤسسات العاملية التي تخضع لسيطرة الدول الغربية.1 

    من املجتمع املدني إىل املجتمع األممي: قلنا إن اإلسالم يأخذ بمفهوم “األمة” 
باعتباره يعرب عن املجتمعات اإلنسانية األعظم اتساعاً يف الزمان واملكان، ألنها 
تقوم عىل أساس ثقايف عقائدي، مما يجعلها مجاالً للدراسة القابلة للفهم. ومن 
ثم يكون مفهوم األمة هو األساس الذي يجب أن نرتكز عليه يف دراستنا لظاهرة 
االجتماع  دراسة  من  يمكن  الذي  املفهوم  ألنه  وفلسفته،  السيايس  االجتماع 
اإلنساني، دراسة مقارنة، بناًء عىل اختالف االنتماءات الثقافية والقيمية لألمم 
والجماعات، مكونة بذلك ما يعرف بالحضارة التي تميز كل أمة عىل غريها من 
ببعض  وتتصف  األخريات،  يف  لها  مثيل  ال  فريدة  بخصائص  والشعوب  األمم 
املميزات الخاصة، نتيجة الختالف الثقافة واختالف تصورها للحياة والتاريخ 
والسياسة والعالم وفوق ذلك جميعاً تصورها لله عز وجل، ولكن هذا الجانب ال 
ينفي وجود ظواهر متشابهة بني األمم والحضارات، فقد تجمعها مراحل ثقافية 

مماثلة، إال أنه قليل األهمية بالنظر إىل األصول الفلسفية للمعرفة املعينة2.

    ولذلك فإنه يجب رضورة التمييز بني مفهومني، األول هو مفهوم املجتمع 
املدني واآلخر هو مفهوم املجتمع األممي، فتسمية املجتمع األممي تعني املجتمع 
الذي يرتكز يف بنيته عىل أسس الوعي وانسجام الرؤى وتوحدها يف إطار ديني 
توحيدي عام، يرسم للمجتمع الشكل الحضاري الذي يتجاوز به أي شكل آخر 
البعض باعتبارها تعطي  من أشكال االجتماع اإلنساني، والتي قد تشتبه عىل 
نفس املعنى، ولكنها خالف ذلك. وداللة ذلك رضورة الرهان عىل نظرية أصول 
االجتماع السيايس يف القرآن كنظرية معنية بالتنظري إلدارة أحوال االختالف يف 
املجتمعات اإلنسانية فهي النظرية اإلسالمية يف االجتماع السيايس، والتي يكمن 
امتيازها يف كونها تستند عىل رؤية متعالية هي معانى الرؤية الدينية كمعاٍن 
تعرب عن الرؤية املنشودة إلزالة االختالف بني البرش وإدارته يف العالم السيايس، 
كون أن الرؤية الدينية تشكل وعياً مشرتكاً بني األفراد تشد انتماءهم لالجتماع، 

1 -  راجع لتفصيل أكثر ، المرجع السابق، ص193.

2 -  الين مكسينز وود ، وآخرون ، المجتمع المدني والصراع االجتماعي ، ترجمة صالح العرموسي 
وآخرون ، مركز الدراسات والمعلومات القانونية ، القاهرة ، 1997م ، ص17.
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فالدين هو األساس الذي تنشأ عنه كافة الروابط اإلنسانية يف الرؤية اإلسالمية، 
إذ هو يحتوي تمام تصور اإليمان بإله متعاٍل قادٍر ومدبٍر ألمر الكون ويحوي 
وجوب االعتقاد بيوم املعاد، وأن هناك جنة عرضها السماوات واألرض، تشكل 
الذي  املستقبل  هاجس  تشكل  ناراً  هناك  أن  كما  للمؤمنني،  مشرتكاً  مقصداً 
له مقصد  اجتماع  االجتماع اإلسالمي،  أن  القرآن  للنجاة منه، فحسب  يسعون 
وغاية إيمانية ال بوصفه غريزة إنسانية، أو منفعة مادية، كما يف املعنى اليوناني 
واألوروبي عند “أفالطون” و”أرسطو” وفالسفة الليربالية فحسب، بل بوصفه 
فريضة دينية قصوى يوثقها عهد بيعة مشرتكة تؤسس الرسالة املنزلة الوعي 
توحداً  أكثر  فيه  أنفسهم  األفراد  يجد  اإلسالمي  املعنى لالجتماع  بأهميته، هذا 

وحياًة وأكثر حريًة واتصاالً بالله تعاىل.

    وتأصيله أن مفهوم االجتماع األممي هو الذي يعطي الدافعية ويعطي معنى 
عن  مروق  فهي  املدني  للمجتمع  ورابطة  كأيديولوجيا  القومية  أما  التاريخ، 
مرشوع االجتماع الحق وعن التوحيد واإليمان واإلسالم، سوى أن حالة التداول 
بني الوعي القومي يف مقابل الوعي األممي، تظل سنة يف سري التاريخ، فبصدق 
التدين يزداد الوعي التوحيدي األممي، وبضعفه ينترش الوعي القومي الزائف، 
كون أن الوعي األممي يمثل معنى التاريخ ومغزاه، يف حني أن الوعي القومي 
يمثل انحطاط الجاهلية وانغالق نحو الذات وخروج عىل معنى التاريخ ومساره 

الحقيقي1.

     وعىل هذا فمفهوم االجتماع األممي و”املجتمع املدني” مفهومان مختلفان، 
“املجتمع  أما  وخالد،  ومتجدد  مفتوح  كوني  مجتمع  يعنى  األممي  فاالجتماع 
أنه  بما  األممي  فاالجتماع  ومتناهياً،  محدوداً  مغلقاً  مجتمعاً  فيعني  املدني” 
أو  اللغة  أو  العرق  ملعايري  وفقاً  الشعوب  إزاء  يتصف  ال  فإنه  رسايل  اجتماع 
اللون أو املصلحة املشرتكة...إلخ، وإنما تربر رسالته قيم متعالية ال تميزاً عرقياً 
يكون  أن  يجب  ما  هو  األممي  االجتماع  كان  وملا  واألمم،  الشعوب  بني  وإثنياً 
دائماً باعتبارها تسعى لتجسيد رسالة إلهية ال متناهية الداللة، فإنها من ثم يف 

1 -  راجع لتفصيل أكثر ، د.محمد عبد الالوي، فلسفة التاريخ من خالل كتابات اإلمام الصدر ونقد 
نهاية التاريخ

home/esdarat/dakhi/sadr/dada/10.htm. http/www.darislam.com/
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الله  حالة تحقق وصريورة مستمرة ودائمة، وهي بهذا املعنى محققة لخالفة 
أنها تجسيد لقيم متعالية فإنها بذلك توجد خارج االجتماع،  يف األرض، وبما 
ومن هنا قدرتها املفاهيمية والقيمية لتحريك االجتماع وإصالح أوضاع العالم 

اإلسالمي.

     كما أن االنتماء إىل االجتماع األممي، كفاعل جديد يجب طرحه يف أصول 
االجتماع البرشي، الذي يعترب محركاً أساسياً للمجتمعات اإلسالمية يف سعيها 
احرتامها  تأكيد  األجنبي، ويف  والتحكم  الخارجي  التدخل  لتخليص نفسها من 
لنفسها يف نظر االجتماع العاملي، ذلك أن التحكم األجنبي يخلق الشعور بالضعف 
واملهانة لدى من يعانون من هذا الحكم، ويزيد من هذا الشعور باملهانة أن الدول 
الدينية والثقافية للمجتمعات  األجنبية املتحكمة ال تتجاوب باملرة مع املشاعر 
التي تخضع لذلك التحكم، وإنما تقرر سياستها بما يحفظ لها مصالحها الذاتية 
قبل أي يشء آخر، وترتيباً عىل هذه الحقيقة، فإن االجتماع األممي بتأكيده عىل 
تلك املعاني، فإنها تزيل حاجزاً نفسياً كبرياً من طريق التعامل بني املجتمعات 
هذا  تختلف عن رصاع  الغرب،  مع  املدافعة  فإن  هذا  املختلفة. وعىل  اإلنسانية 
األخري مع الحضارات األخرى، باعتبار أن األمة اإلسالمية تتمتع بثقافة لها بعد 

غيبي ومطلق وكيل وخالد يمنعها من النهاية النهائية.

    وهو بذلك نظر يف أصول االجتماع السيايس الذي يقوم عىل جملة افرتاضات 
تصورية أساسية تنطلق منها النظرية اإلسالمية يف إدارتها لالختالف بني بني 
البرش، هو أوالً: منظور يجد سنده يف معنى االستخالف، فقد ظهر أن الخطاب 
اإلنسان  لعالقة  شارحاً  مفهوماً  باعتباره  االستخالف  بمفهوم  معني  القرآني، 
الناس  جنس  يشمل  عام  مفهوم  ذلك  يف  وهو  األرض،  بـ”املكان”  “الخليفة” 
َقاَل  َوإِذْ  تعاىل:  يقول  بينهم،  قومي  أو  عرقي  أو  عقائدي  تمييز  دون  جميعاً 
ِفيَها  يُْفِسُد  َمن  ِفيَها  أَتَْجَعُل  َقالُواْ  َخِليَفًة  األَْرِض  يِف  َجاِعٌل  إِنِّي  ِلْلَمالَِئَكِة  َربَُّك 
تَْعَلُموَن  الَ  َما  أَْعَلُم  إِنِّي  َقاَل  َلَك  ُس  َونَُقدِّ ِبَحْمِدَك  نَُسبُِّح  َونَْحُن  َماء  الدِّ َويَْسِفُك 
الله  قبل  من  األرض  الناس مستخلفني يف  أن كون  ذلك  }البقرة/30{. وداللة 
تعاىل، أمر عام يشمل الناس جميعاً دون تمييز ديني او عقائدي بينهم، وعىل 
أكان  املجتمع عىل األرض سواًء  الناس مستخلفون إلقامة  الناس كل  هذا فإن 
املجتمع عىل أساس من هدي الدين وأوامر الرشيعة، أو كان عىل غري ذلك، فيكون 
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انحرافاً يف املجتمع اإلنساني ككل، ومن هنا اشتهرت مقولة اإلنسان “خليفة يف 
األرض” مقررة أفضلية استخالف النوع البرشي عىل سائر املخلوقات األخرى، 
كما تسوق استخالف بعض األمم بعد بعض، ومقررة أن طبيعة االستخالف 
ابتالء واختبار ألفراد الجنس البرشي يف إعمار األرض، وما يرتتب عليه من جزاء 

وحساب يوم املعاد. 

ثانيًا:
     إنه تصور ينطلق من مقاصد األنموذج العقدي لوالية املجتمع املسلم، الذي 
ال يسعى الستالب هويات الشعوب والجماعات بمصادرتها كما هو الحال مع 
إىل  يعمد  وإنما  األغلبية،  قاعدة  باسم  الديمقراطية  واالتجاهات  النظم  سائر 
انفتاح عىل الهويات بالدعوة والحوار األحسن إىل الغاية التي ينبغي أن يتحرك 
نحوها اإلنسان، أي يحاول طوعاً أن تنفتح تلك الهويات بالله تعاىل، هذا املعنى 
هو ما ميز مفهوم االستخالف يف الخطاب الديني، يف مقابل مفهوم دولة املواطنة 
حريته  وسلب  اإلنسان  حرمات  هضم  إىل  ينتهي  الذي  الديمقراطي،  الفكر  يف 
وفقاً  االجتماعية  للحياة  املنظمة  والترشيعات  القوانني  توضع  عندما  وثقافته 
إلرادة األغلبية بعيداً عن إرادة األقلية، يف حني أن مفهوم االستخالف هو محاولة 
لجعل القلوب البرشية، تنفتح عىل معنى اإليمان بالله تعاىل، بدالً عن االنغالق 

العرقي أو اإلثني أو القومي … إلخ. 

اإلسالم،  يف  السيايس  االجتماع  ألصول  “األعمق”  القراءة  فإن  هنا  ومن       
تنتهي إىل “إمكانية” أفضل لفكرة الدولة يف اإلسالم من فكرة املجتمع املدني 
التباين  فرضية  يؤسس عىل  تحالفي  اتفاق  لبناء  إمكانية  يعطي  كونه  نفسها 
الثقايف ابتداًء، بما يضمن لألقليات املختلفة ثقافياً ودينياً...إلخ، إمكانية إقامة 
أخالقيني  نظامني  وجود  يضمن  أي  بها،  الخاصة  املختلفة  املجتمعية  نظمها 
ومتعايشني  ومتجاورين  متضايفني  وقضائيني...إلخ،  وسياسيني  واجتماعيني 
يف املكان الواحد، وعندها يصبح املكان عنصاً للتعايش أكثر من كونه عنصاً 
َفاْحُكم  َجآُؤوَك  َفِإن  ْحِت  ِللسُّ أَكَّالُوَن  ِلْلَكِذِب  اُعوَن  َسمَّ تعاىل:  يقول  للتجاذب. 
وَك َشيْئًا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم  بَيْنَُهم أَْو أَْعِرْض َعنُْهْم َوإِن تُْعِرْض َعنُْهْم َفَلن يرَُضُّ
بَيْنَُهْم ِباْلِقْسِط إِنَّ الّلَه يُِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي* َوَكيَْف يَُحكُِّمونََك َوِعنَدُهُم التَّْوَراُة ِفيَها 
َّا أَنَزْلنَا التَّْوَراَة ِفيَها  ُحْكُم الّلِه ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُْوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِننَي* إِن
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َواألَْحبَاُر  َوالرَّبَّاِنيُّوَن  َهاُدواْ  ِللَِّذيَن  أَْسَلُمواْ  الَِّذيَن  النَِّبيُّوَن  ِبَها  يَْحُكُم  َونُوٌر  ُهًدى 
َواْخَشْوِن  النَّاَس  تَْخَشُواْ  َعَليِْه ُشَهَداء َفالَ  َوَكانُواْ  الّلِه  ِكتَاِب  ِمن  اْستُْحِفُظواْ  ِبَما 
َوالَ تَْشرَتُواْ ِبآيَاِتي ثََمنًا َقِليالً َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَما أَنَزَل الّلُه َفأُْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن* 
َوَكتَبْنَا َعَليِْهْم ِفيَها أَنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعنْيَ ِباْلَعنْيِ َواألَنَف ِباألَنِف َواألُذَُن ِباألُذُِن 
اَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم يَْحُكم  َق ِبِه َفُهَو َكفَّ نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن تََصدَّ نَّ ِبالسِّ َوالسِّ
ِبَما أنَزَل الّلُه َفأُْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن }املائدة/ 45/42{. مع التأكيد عىل أهمية 
وجود عقود وتفاهمات وتحالفات تنظم العالقات املشرتكة بني سائر األطراف، 
إذا ما تعلق األمر بالتحالفات السياسية يف مجاالت السياسة الدفاعية، والسياسة 

الخارجية أو التجارة... إلخ.

    وداللة ما تقدم تجاوز أصل االستخالف ملبدأ املواطنة، بما يجعل من والية 
والرؤية  والتأليف  اإليمان  رابطة  عىل  تقوم  املسلم،  للمجتمع  الدينية  الرابطة 
والبيعة وامليثاق... إلخ، بيد أن هذه العنارص التأسيسية لتأسيس املجتمع املسلم 
ال تعد النهاية النظرية ألصول املجتمع فلسفياً، فيظهر مفهوم املجتمع وكأنه 
املؤمنني  مجتمع  عالقات  تنحص  أن  يتوقع  ال  إذ  نفسه،  عىل  منغلق  مجتمع 
ومعاملتهم يف إطار مجتمعهم الديني املخصوص بامللة فقط، وإنما يتوقع لها 
أن تتجاوز إطار امللة إىل فضاء “الناس” جميعاً، حيث تتالقى امللل الدينية وغري 
الدينية جميعاً، ويتوقع يف مثل هذه الحالة أن تنشأ تنظيمات متنوعة ومستقلة 
ثقافياً وسياسياً واجتماعياً وقضائياً، يتفاعل الناس من خاللها داخل الفضاء 

املكاني الواحد.

يف  العيش  كون  لكن  امللية،  أو  الثقافية  أو  األهلية  القربى  اعتبار  عىل  ال        
احتفاظ كل كيان  للناس جميعاً، مع  املشرتك  اإلنساني  الواحد واألصل  املكان 
عامة  تحالفية  معاهدات  ذلك يف وجود  املستقلة، وكون  الخاصة  بنظمه  ثقايف 
متجددة تنظم عالقات العيش املشرتك بينهم استفادة من خريات املكان والوطن 
متعايشة  متعددة  نظم  قيام  والتحالفات  العهود  تلك  بحيث تضمن  وحمايته، 
اإلنسانية  والتفاهمات  التحالفات  أساس  الواحد، مبني عالقاتها عىل  املكان  يف 
والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  املختلفة:  اإلنسانية  املجاالت  يف 
وحرية  والتبشري،  الدعوة  حرية  ضمان  عن  فضالً  والقضائية،  والتعليمية 
الحوار والدعوة  إىل  الباب  االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وفتح  التعامالت 
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الثقافية بالحسنى.

املدني  املجتمع  والية  من  الخروج  مجال  أن  الواضح  ومن  أنه  ذلك  وداللة      
إكراه يف  القرآني “ال  املبدأ  السيايس، وفق  للمجتمع  الدينية  الرابطة  إىل رحاب 
الديني وكأنه مجتمع منغلق  الدين”، فإنه ال يظهر مفهوم االجتماع السيايس 
عىل نفسه، إذ ال يتوقع أن تنحص عالقات مجتمع املؤمنني ومعامالتهم يف إطار 
إطار  تتجاوز  أن  لها  يتوقع  وإنما  فقط،  بامللة  املخصوص  الديني  مجتمعهم 
امللة إىل فضاء “الناس” جميعاً، حيث تتالقى امللل الدينية وغري الدينية جميعاً، 
ويتوقع يف مثل هذه الحالة أن تنشأ تنظيمات متنوعة ومستقلة ثقافياً وسياسياً 
الناس من خاللها داخل الفضاء املكاني الواحد،  واجتماعياً وقضائياً، يتفاعل 
ال عىل اعتبار القربى املكانية أو األهلية أو الثقافية أو امللية، لكن كون العيش 
يف املكان الواحد واألصل اإلنساني املشرتك للناس جميعاً، مع احتفاظ كل كيان 
عامة  تحالفية  معاهدات  ذلك يف وجود  املستقلة، وكون  الخاصة  بنظمه  ثقايف 
متجددة تنظم عالقات العيش املشرتك بينهم استفادة من خريات املكان والوطن 

وحمايته.

ثالثًا: 
تعاقدية  عىل  يتأسس  السيايس،  لالجتماع  اإلسالمي  املنظور  أن  باعتبار       
إمكانية  هناك  فتكون  خالصة،  علمانية  نفعية  ليست  األقل  عىل  أو  ارتضائية 
لحياة إنسانية أفضل، قوامها نظرياً وعملياً إمكانية وجود عدة أنظمة اجتماعية 
والثقافية...  والقضائية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  مكوناتها:  بكامل 
إلخ، بحيث تكون متضايفة ومتعايشة يف املكان الواحد، ويف حدود الوطن الواحد 
العالقات  وتكون  ككل،  العالم  حدود  يف  أو  ثقافياً،  املتنوعة  اإلسالمية  كالبالد 
التعايش  تضمن  سياسية  وتحالفات  معاهدات  أساس  عىل  بينها  السياسية 
بني  فيما  التعاون  يضمن  بما  دينياً،  املتمايزة  املجموعات  بني  األهيل،  السلمي 

املجتمعات املتباينة ثقافياً. 

    مع احتفاظ كل كيان ثقايف بنظمه الخاصة املستقلة، وكون ذلك يف وجود 
معاهدات تحالفية عامة متجددة تنظم عالقات العيش املشرتك بينها استفادة 
من خريات املكان والوطن وحمايته، بحيث تضمن تلك العهود والتحالفات قيام 
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نظم متعددة متعايشة يف املكان الواحد، مبني عالقاتها عىل أساس التحالفات 
واالجتماعية  السياسية  املختلفة:  اإلنسانية  املجاالت  يف  اإلنسانية  والتفاهمات 
واالقتصادية والثقافية والتعليمية والقضائية، فضالً عن ضمان حرية الدعوة 
والتبشري، وحرية التعامالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وفتح الباب إىل 

الحوار والدعوة الثقافية بالحسنى. 

       وعندها سيكون علم أصول االجتماع السيايس اإلسالمي، هو ذلك العلم الذي 
اإلنسان  تعاىل  الله  التي فطر  البحث يف ماهية “اإلنسان” وفطرته  ينطلق من 
عليها ال حالته الطبيعية االفرتاضية كما صاغتها الفلسفة الوضعية، وسيكون 
هو  االجتماع، وسيكون  نظرية  يف صلب  من وجوده حارضاً  األخالقي  الهدف 
العلم الذي يدرس وظيفة الوالية السياسية التي تشمل باإلضافة إىل إدارة التنوع 
االجتماعية واإلنسانية واألخالقية  املطلوبات  والسالم تحقيق كل  األمن  وحفظ 
الروحية وغناء أبعاد اإلنسان غري السياسية، كما هو العلم املعني أساساً بظاهرة 
تنوع العالقات يف العالم، اختالفها عن بعضها بعضاً، بحيث يندر وجود واليتني 

متشابهتني، أو متطابقتني كل التطابق يف العالم. 
 ومن هنا يكون علم االجتماع السيايس اإلسالمي، معني بمفهوم الوالية املؤسس 
السيايس،  االجتماع  يف  األوامر  تصدر  فعالية  أهم  كونه  الديني،  الخطاب  عىل 
السيايس  “لألمر”  متعالية  كمصدرية  السياسية،  ومعامالته  عقوده  وتنظم 
يبحث عنها الفكر السيايس املعارص، ألنها أكرب حقيقة من حقائق السياسة التي 
يجب أن تشهد تجديداً وتنامياً رسيعاً، وحدة لتعددية واختالف مصادر األمر يف 
النظم السياسية وزيادة يف قوتها وقدرتها املادية واملعنوية، وإمكانية تغلغلها 

الشامل يف كل مجال من مجاالت الحياة املعارصة.

 رابعًا: 
     إن نظرية الوالية السياسية يف اإلسالم، تملك إمكانات “رمزية” ال تملكها 
نظرية املجتمع املدني وال أي نظرية أخرى وال أي كيان آخر يف املجتمع السيايس، 
مما يجعلها والية رمزية أكثر منها والية شمولية كما أن رمزيتها تزداد لحساب 
تابعة،  مؤسسات  إىل  تتحول  التي  األخرى  االجتماعية  واملؤسسات  االجتماع 
ضخامة  وتزداد  السياسية  الوالية  تتحول  ال  ثم  الوالية،  بمؤسسات  وملحقة 
عىل حساب والية األفراد عىل أنفسهم أو عىل والية األمة عىل نفسها، وسيكون 
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وجود املؤسسات السياسية حارضاً إذ بدأ اإلسالم دعوته عرب تنظيم مؤسساتي، 
واستطاع بذلك أن يبدع يف تشكيل حضارة إنسانية، وضعت املجتمع اإلسالمي 
يف أعىل درجات الرقي اإلنساني، يف الوقت الذي كان فيه العالم الغربي يعيش 

أدنى املستويات الحضارية حيث التخلف واألمية والفقر والحرمان.

    باعتبار أن مفهوم األمة “املجتمع األممي”، يعنى بمجتمع اإليمان باملتعالية 
الدينية الذي يقرتب كثرياً من فطرة وطبيعة اإلنسان، فتكون الوالية السياسية 
هي والية يف سياق مجتمع أممي، يستطيع أن يبدع يف تشكيل حضارة إنسانية، 
عمادها عمليات “التسيري الذاتي”، وتنظم شؤون االجتماع اإلسالمي، جنباً إىل 
جنب مع تنظيم مؤسسة الوالية السياسية، حيث تنطلق األمانات واملسؤوليات 
من بني أعمدته لتنظيم شؤون املجتمع املتحول من مفهوم االنتماء للقبلية أو 

املكان أو القومية او املصالح املشرتكة إىل رابطة االنتماء للدين.

أراد املسلمون أن يكونوا قوة  إذا  الوالية مفهوم ال بد منه      وباختصار فإن 
الذي  األمة  أو  الشعب  والية  مفهوم  بخالف  وذلك  املعارص،  العالم  يف  أساسية 
العوملة. وال يكون ذلك إال من  السيادة بظهور نتائج  يعاني من أفول مظاهر 
خالل بلورة فكر تنظيمي لوالية أممية تستوعب وتتجاوز أطر الدولة القومية، 
والتوايل  و”االلتزام”  “التعاقد”  فكرة  يجسد  قيمي  سيايس  ميثاق  بواسطة 
الطوعي من قبل األفراد يف األمة، للقيام بالواجبات والتكاليف العامة واملشرتكة 
بني بني البرش، ميثاق سيايس تتوزع بواسطته املسؤوليات والتكاليف املشرتكة 
وعىل  استطاعته،  بحسب  كل  األمة  يف  األفراد  من  األكرب  العدد  عىل  البرش،  بني 
مؤسسات تجسد تكاليف عامة، وذات طبيعة أممية شعبية “تعاونية، تراحمية، 
القطرية،  غري  وعالقاتها  الواسعة  واستقالليتها  الذاتي  تسيريها  لها  تكافلية” 
الزمان  حدود  يف  املطلوبة  الدينية  التكاليف  بتجدد  وتتجدد  تتعدد  مؤسسات 
واملكان لتكون يف تكاملها صورة الوالية األممية والتي تعرب عندئٍذ عن املفاهيم 

الدينية مقروءة بحسب ابتالءات الواقع الظريف. 

أمر  وإعماره،  اإلسالمي  العالم  عمران  بناء  إعادة  أن  هي  القول  وخاتمة      
يف  والوالية  للحكم  السياسية  الفلسفة  يف  النظر  بإعادة  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط 
الذي أوجده، أعني  العالم اإلسالمي قبالً، والفضاء األخالقي والقيمي واملعريف 
الفضاء األخالقي والقيمي االستعماري، هذا القول يعني إعادة النظر وبشكل 
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جذري يف املوقف من منظورات ودراسات التنمية يف العالم اإلسالمي، فال نعترب 
العالم اإلسالمي، هي مجرد تغريات سياسية واقتصادية  التنمية يف  أن قضية 
واجتماعية ونحو ذلك فحسب، بل هي نهضة حضارية شاملة، ومن هنا رضورة 
ربطها بمفهوم املجتمع األممي كفاعل مهم، ال بمفهوم القومية والدولة الوطنية 
و”املجتمع املدني”، ملا تطلبه مفهوم املجتمع األممي من وضوح املقصد والرؤية، 
وتحريك طاقة الحركة واملجاهدة يف السري نحوه، ومن هنا فال النزعة القومية 
وال الوالء القبيل وال املصلحة املادية وال الحداثة السياسية، يمكن أن تكون إطاراً 

معرفياً ودافعاً أيديولوجياً للشعوب املسلمة.

     وعىل هذا فإن املسلمني ما أن يوظفوا طاقاتهم السياسية وفق مفهوم األمة، 
الرسالة  بحكم  العاملية،  والقيادة  الريادة  موقع  إىل  يعودون  بالرضورة  فإنهم 
اإللهية التي توجه حضارتهم، حضارة التوحيد، ومن ثم يكونوا يف حالة الشهادة 
والتأثري عىل مستوى االجتماع اإلنساني العاملي، والحق أنه ال يمكن تجديد نهضة 
األمة اإلسالمية إال من داخلها، ومن خالل االندماج يف نصها املنزل، فتاريخ األمة 
أن  ليس صحيحاً  إذ  تاريخها  يمكن صنعه وتجديده من خارج  ال  اإلسالمية، 
إعادة بناء األمة اإلسالمية إنما يكون عىل غرار التحديث الذي تم يف الغرب، وهذا 
هو رس فشل كل محاوالت التحديث يف العالم اإلسالمي، إن هي إال وهم وخداع 

ورساب كاذب، ذلك الذي يقرر النهضة عىل شاكلة ما حدث يف الغرب.
ومن هنا تكون إحدى توصيات هذه الدراسة هي رضورة إعادة تأسيس نظرية 
االجتماع السيايس يف اإلسالم املعنونة بنظرية الوالية، باعتبارها أكثر املفهومات 
عالقات  إن  ذلك  اإلطالق،  عىل  وضوحاً  وأكثرها  السياسية  للظواهر  رشحاً 
الترشيعات  وينفذ  يصنع  ارتضائي  تعاهدي  كيان  أساساً  هي  الوالية،  نظرية 
تمثلها  التي  الرسمية  الرسمية وغري  املؤسسات والشخصيات واملمارسات  عرب 
والية الجماعة السياسية “األمة” عىل نفسها، كونها الجهة التي تمتلك الحق يف 
حماية األخالق والرؤية الحياتية والحق العام وواليتها عىل نفسها والية مطلقة 
وواحدة ال تقبل التجزئة، وبذلك تشكل الوالية كتلة مكثفة من السياسة، ولكل 
ما يتعلق بها ويصدر عنها ويحيط بها من قريب أو بعيد هو سياسة، قد تكون 
عنارص السياسة منترشة ومبعثرة يف أماكن عديدة بيد أن نظرية الوالية تجسد 
واملؤسسات  والقرارات  والقدرة  واملنهج  الرؤية  أعني  السياسة،  مكونات  أهم 
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والعالقات التدافعية والتعاونية، وهناك أيضاً العهد وامليثاق واللوائح والقوانني 
التي تنظم طبيعة العالقات بني الحاكم واملحكوم... إلخ. فيكون املجتمع األممي 
االجتماعية  وهويته  املدني  املجتمع  ملفهوم  وتجاوز  استيعاب  حالة  هو  بذلك 
القومية، باعتبار أن اإلسالم جاء بأصول لالجتماع السيايس، هي أسمى من أن 
تحص يف قومية ما أو إقليم جغرايف أو حقبة زمنية محددة، لذلك فإن فاعلية 
نظريته يف االجتماع تتجدد كلما نضجت عوامل الوعي لدى األمة، وكلما وجدت 
األسلوب املتناغم مع تطبيقاتها كما أرىس قواعدها الرسول صىل الله عليه وسلم 

يف نموذج املدينة املنورة. 

يف  ونظريته  خاصة،  املعارص  اإلسالمي  السيايس  للفكر  يمكن  فال  وهكذا      
االجتماع السيايس من أن يتجدد إال بتنظري نظرية الوالية، فهي مادته املعرفية 
ألغازها  فك  معاً  والسياسة  القرآن  علماء  لغري  يمكن  وال  واألساسية،  األوىل 
التي تغري بها القريب والبعيد، كون أن للوالية  وأرسارها، ودراسة جاذبيتها 
جاذبية أخالقية تفوق جاذبية أية نظرية سياسية أخرى، كما أن لها إطالقية 
األفراد،  يطيعه  الوالية  يملك  فمن  تقدير،  كل  محط  تجعلها  وفريدة  خاصة 
الناس وصغارهم، كما أن “الوالية” توجب الطاعة، وتجلب  إليه كبار  ويتودد 
عىل  القدرة  تملك  كونها  الخاصة،  أخالقياتها  صاحبها  عىل  وتضفي  الوالء، 
التأثري والتحكم يف املوارد واآلراء، وتملك الفرصة لتحقيق أكرب قدر ممكن من 
التدافع يف  األبعاد الدنيوية واألخوية، ومن هنا ارتبطت نظرية الوالية بنظرية 
االجتماعات البرشية، ففي كل اجتماع، هناك تدافع ألجل الوصول إليها بشتى 
السبل، والبقاء فيها وإن الوصول إليها يجب أن يتم بالوسائل املرشوعة، فليس 

الغاية من الوصول إليها هو أهم وأعظم الغايات يف عالم السياسة. 
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  المواطنة والهوية الدينية .. نحو فهم جديد
قراءة في فقه التعاهد االجتماعي

 �أ.فاطمة �سامل 1

ت�صدير منهجي
لفكرة  الوضعي  املطروح  املواءمة بني  أغراضها  ليس من  األطروحة       هذه 
وإنما  افرتاض.  أصويل  تصور  وبني  الجزئي.  واشتغاله  حرفيته  يف  املواطنة 
هي جزء من مرشوع معريف حول إعادة البناء الفقهي للحياة االجتماعية. فإذا 
انتهت فرضياتها املنهجية واجتهادها الفقهي. إىل ما يقارب ذلك. فحمداً لله أنه 
مما يعزز رسالة الهداية التي تكدح إليها الفطرة اإلنسانية  يف تطلعاتها لحل 
إشكاالتها يف قضايا الوجود والعيش يف األرض .. الذي نسأل الله تعاىل أال يكون 

ضنكاً.

نِّي ُهًدى َفَمِن  ا يَأِْتيَنَُّكم مِّ     }َقاَل اْهِبَطا ِمنَْها َجِميًعا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّ
اتَّبََع ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َواَل يَْشَقٰى )123( َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة 

ُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمٰى  )124({ )طه 123 -124( َضنًكا َونَْحرُشُ

جتذير معريف
    تحيل نواتج املعطى النظري الكثيف حول مسألة املواطنة .. إىل أن العديد من 
املعادالت الناظمة للعالئق بني عنارص املكون االجتماعي - يف تشكالته الفردية 
مفاهيمي  تواصل  أزمة  يعكس  بما   .. باستمرار  تركيبها  يعاد   - والسلطانية 
املجتمعات  من  الكثري  يف  الواقعية  االستجابة  بضعف  عليها  يستدل  واضحة 
ودويالتها ملقوالت املواطنة يف تصديرها التقليدي الحديث ومحاوراتها، يتجىل 
ذلك فيما هو منظور يف تلك الدول من اضطرابات أوضاعها وضمور إنتاجها 
وضعف قوتها الذي يتمظهر يف طوابع فكرية وسلوكية ونظم مؤسسية متخلفة 

األداء والعطاء.

1 - إعالمية وأكاديمية وفاعلة في مجاالت الفكر والمعرفة.
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    والحال كذلك ثمة سؤال منهجي.. يلح يف االنطراح كيف يمكن تفسري ظاهرة 
لفكرة  املجتمع  جمهور  من  وأفراد  قطاعات  لدى  والنفسية  الذهنية  املمانعة 
املواطنة مع كونها حالة تفاعلية إيجابية منتجة لصالح استقرار ورفاه اإلنسان 
يف فردانيته وجماعيته؟ إذا نظرنا إليها من الناحية املعرفية والداللة القيمية بعيداً 
عن التعريف الفوقي يف قانونيته البحتة حيث )املواطنة عالقة بني فرد ودولة 
كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف 
تلك الدولة(1 .. علماً بأنه ليس هناك إشكال من الناحية النظرية واإلجرائية يف 
مبدئية موازنة الحق والواجب يف العالقة الجزئية بني الفرد والسلطان كجزء من 
منظومة عالقات املكون االجتماعي .. لكنا نبحث يف معوقات استزراع املواطنة 
يف  اإلجراءات  تحميه  إىل موضوع  تتطور  أن  قبل  منتجة  ذاتية  كقيمة  الفعالة 
مرحلة متقدمة .. إىل ذلك فإن أية مقاربة تفسريية ملسألة املواطنة ال بد أن تبدأ 

بتحليل جذرها املعريف وأول درجاته الضبط اللغوي.
فاملواطنة من ناحية الفقه اللساني اشتقاق يف الصيغة التفاعلية .. جاء القاموس 
املحيط2  )واطنه عىل األمر وافقه( ويف أصلها الثالثي وطن أي أقام والوطن هو 
صيغاً  تقتيض  موافقته  أي  إقامته  ملحل  اإلنسان  مواطنة  إذن   .. اإلقامة  محل 
نشأت  أين  فمن  وامليثاقي  والسلوكي  والنفيس  الوجداني  االنتماء  من  متعددة 
حالة الخروج الذهني والنفيس عن فكرة الوطن فيما يشبه التعايل يف ممارستنا 
العملية حتى أفضت إىل ضعف موقف املواطنة - أو املوافقة مع الوطن - من 
حيث هو أرض وناس وهذه املكونات تستلزم موافقتها إجراءات تعاهدية تنفذ 

بدفع القيم الخلقية واألوزعة اإليمانية.

بسبب  نفسية  ذهن  اشتباكات  )املواطنة(  غربة  إشكاالت  بعض  من  فهل       
هي  وما  الدينية  مرشوعيتها  أصالة  حول  الفقه  ينقصه  اجتهادي  تخليط  من 
األطروحة من  تحاول هذه  ما  هذا  ذلك..  ترتبت عىل  التي  السالبة  املضاعفات 

منظور منهجي النظر فيه.

1 -   دائرة المعارف البريطانية 332/3

2 -   القاموس المحيط صــ 1763
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مواطنة املكان .. مراجعة يف الفقه والت�صور
أي   – املكان  مواطنة  بفكرة  يتصل  فيما  املعريف  االضطراب  تعكس حالة       
موافقته كما أرشنا يف الفاصلة السابقة لدى أكثر املسلمني واحدة من تجليات 
عديدة لحالة االشتباك الذهني بني تصورات مخلطة .. للمفارقة بني تجربتني 
هو  ما  ومنها  ماضوي  هو  ما  منها  التاريخية  املمارسة  يف  مختلفتني  نسبيتني 
أو  للمسلمني  االجتماعية  التجارب  داخل  ذلك  كان  سواء   .. حارض  حداثوي 
للوضعيني الغربيني فالتاريخ يف صحته الداللية إنما هو لحظة توثيق له تحققاته 
يف املاض والحارض .. والذي يعنينا من هذه املداخلة أن التصور الفقهي السديد 
وتشكيل الرؤى االجتهادية املتصلة به ال بد أن يتم بناؤها من املصدر املرجعي 
)القرآن والذكر املحفوظ( ومن ثم فقه منهج السنة العملية للنبي )ص( املحققة 
مروياتها بموافقتها للقرآن الكريم وهو ما سندلل عىل تحققه يف نموذج وثيقة 

دولة املدينة وفقهها يف التعاهد االجتماعي يف فاصلة  الحقة.

العملية  وأهميتها  املكانية  املواطنة  لفكرة  القرآني  املنظور  إىل  بالرجوع       
يف حياة اإلنسان سنجد أن املكان وسبل العيش فيه كان هو املدخل الوجودي 
ألقدار اإلنسان ومتنزل ابتالءاته يف التكليف بالخالفة )َقاَل اْهِبَطا ِمنَْها َجِميًعا 
َواَل  يَِضلُّ  َفاَل  ُهَداَي  اتَّبََع  َفَمِن  ُهًدى  نِّي  مِّ يَأِْتيَنَُّكم  ا  َفِإمَّ َعُدوٌّ  ِلبَْعٍض  بَْعُضُكْم 
يَْوَم  ُه  َونَْحرُشُ َضنًكا  َمِعيَشًة  َلُه  َفِإنَّ  ِذْكِري  َعن  أَْعَرَض  َوَمْن   )123( يَْشَقٰى 
اْلِقيَاَمِة أَْعَمٰى  )124(}1 .. لكن املهم أن آدم عليه السالم ارتبط بأقدار املكان 
ومسؤوليته والخروج إليه بعد نسيانه العهد وفقدانه العزم )ولقد عهدنا إىل آدم 
من قبل فنيس ولم نجد له عزما( من أجل ذلك ظل )العهد( دالة مهمة يف ترتيب 
عالقات اإلنسان مع ربه 2 ورشكائه 3 يف املكان وبمواطناته – موافقاته- معهم 
حول أقضية الحياة االجتماعية املختلفة ومواطنة املكان دالة واقعية متحققة 
للتوحيد االجتماعي حتى يف الشعائر فالله قد وضع أول بيت للناس يف متحقق 

1 -   طه (123 – 124)

2 -   البقرة (27 ، 40 ، 80 ، 100 ، 124 ، 125 ، 177) آل عمران (76 ، 77 ، 183 ) 
االعراف (120 ، 135) الزخرف 49 مريم (78 ، 87) التوبة (1 ، 4 ، 75 ، 111)

3 -  طه 115 ، الفتح 10 ، يس 56 ، االنفال 56 ، المؤمنون 8 ، النحل (91 ، 95) ، المعارج 32 
، االحزاب (15 ، 23)  االنعام 152 ، الرعد (20 ، 25) ، االسراء 34  
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مكاني يجتمعون فيه )إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً(1 ولالجتماع 
فيه نظم وآداب وتعهدات حيث جعله مقصداً )ولله عىل الناس حج البيت من 
.. ورساالت األنبياء عليهم السالم كلها كانت يف مواطن  إليه سبيال(2  استطاع 
الرسالة كلها كانت لتنظيم  أقدار  إليها  التي أرحلتهم  أو  التي بقوا فيها  سواء 
عهد الحياة االجتماعية بتنزيل قيم اإليمان العادلة واقعاً متحققاً يف إدارة شؤون 
الناس وضبطها بالهدى ضبطاً نافع الجدوى يف حياتهم الدنيا ومكافأ عليه يف 

حياتهم األخرى يف توحيد ال انفصام يف مسار ابتالءاته.

إىل  الحرام  املسجد  من  ليالً  النبي )ص(  الله حينما أرسى بعبده  أن      حتى 
املسجد األقىص كانت هذه الرحلة االفقية إىل موطن ذي داللة يف وحدة رساالت 
األنبياء فهو موطن تواطنت وتوافقت فيه أقدار الرسل واألنبياء وكان فيه إلفات 
إىل مركزية هذا املوطن الرسالية وتفسري لكونه من بعد سيكون مركزاً لصاع 
والسياسة  العقيدة  عوالم  يف  اليوم  تجلياته  يف  منظور  هو  كما  عميق  وجودي 
واالقتصاد بل إن أساطري ومزاعم اإلرسائيليني العقدية لتسويغ عدوانهم توسلوا 
املهمني  املؤثرين  بني  زاوجوا  لليهود(  القومي  )الوطن   .. )الوطن(  بفكرة  لها 
بها  االنتقال  باملكان  املواطنة  فكرة  عالقة  تحرير  من  أردنا   .. والوطن  الدين 
تظن  واالفتائية  الذهنية  التصورات  بعض  جعلت  التي  الشكالنية  الحالة  من 
الواقعية  املقاصد  تمثل  التي  املضمونية  الحالة  إىل   – دينية  ملعاني  مفارقتها 
لفظة موطن  بأن  احتجوا  البعض يف شكالنيتهم  أن  .. حتى  اإلسالمية  للرؤية 
لم ترد إال مرة واحدة يف القرآن يجمع مواطن ونسبوها للتفسري املعجمي الذي 
يخرجها من سياقها الداليل إىل معنى مغاير يظن أنه يناسب سياق الحرب الذي 
اشتملته اآلية ) لقد نصكم الله يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم 
 3 مدبرين(  وليتم  ثم  رحبت  بما  األرض  عليكم  وضاقت  شيئاً  عنكم  تغن  فلم 
حيث يفرس املعجم 4 مواطن الحرب بمشاهدها .. وهذا خروج منهجي واضح 
يف االستدالل .. وللمعاجم الوضعية إشكاالت منهجية كثرية فيما يتعلق بمفاهيم 

1 -    آل عمران 96

2 -    آل عمران 97

3 -  التوبة (25) 

4 -   المعجم الوسيط صــ 1763
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القرآن بحيث ال يستطيع الباحث من تصحيح استخدام أداة التحليل اللساني 
إال بمعرفة دقيقة بفقه اللسان )فقه اللغة( .. الشاهد أن مواطن يف اآلية القرآنية 
لم تخرج عن الصياغة املكانية للوطن ال يف بنيتها اللسانية وال يف معناها الذي 
قتال  تفاصيله  بكل  فيه  دار  مكاني  فعل  هنا  فالحرب   .. السياق  مع  يتناسب 
الداللية  مستخدماته  يف  عميقاً  مبيناً  القرآن  ولكون   .. نفسية  ومواقف  ونص 
فقد اختار كلمة مواطن ألن فعل وطن من األفعال ذات الصلة بالحركة النفسية 
العجب،  أثر  ذات  نفسية  مواقف   وصفت  ألنها  سياقها  تماماً  ناسبت  وهي 
لفكرة  األصيل  القرآني  فالتكييف   .. وهكذا  نفيس  قرار  اإلدبار  حتى  الخوف، 
املواطنة يف أبعادها املعنوية والعملية .. يعيد ترتيب كثري من الحدود املعرفية 
لفقه املفاهيم املنظمة لعالقات االنتماء ومرتتباتها من مهام منجزة خالل أداء 
قيمي ملنظومة متكاملة من الحقوق والواجبات بحيث يكون معطاها بناء قوة 
اجتماعية وتنموية تتضاعف بتعاون وحداتها إىل بناء قوة األمة التي تتجاوز 
جغرافياً املكان لكن ال تلغيها .. فإن لغتها أصبحت األمة كياناً افرتاضياً وليس 
كياناً متحققاً .. وهذا ما رسخته تجربة البناء املنهجي يف دولة األمة التي بنى 

الرسول )ص( أوىل مواطنها )دولة املدينة(.

مواطنة املدينة .. البناء النموذجي لالأمة
    حني النظر إىل العالقة املرجعية بني الفكرة التحريرية للمواطنة .. وفكرة 
بناء األمة عندئذ ال نصنف نموذج مواطنة دولة املدينة كمحض تجربة تاريخية 
مقرتحة وإنما نموذج منهجي يف البناء االجتماعي بمضمونه الحقوقي والواجبي 
كان  املدينة  ومجتمع   .. املجتمع  فاعلية  عىل  السلطان  لعنص  طغيان  دون   ..
حينما  ولذلك  واالقتصادي  والديني  والقبيل  الثقايف  تراكيبه  يف  معقداً  مجتمعاً 
أنجز الرسول )ص( بناء نظام مجتمع املواطنة ودولته كان قد أنشأه عىل نسق 
التأسيس الراسخ وليس عىل نسق البناء الفوقي كما يف تجربة املطروح الوضعي 
الفرد والسلطان  يعني  فيما  والدولة –  الفرد  التي تجعل معادلة  للمواطنة – 
– ناقصة للكثري من عنارص التوازن يف مقدمتها الحق للوحدة الجماعية وهو 
مع   .. )ص(  النبي  فعله  ما  وهذا  واالجتماعي  األمني  البناء  يف  مهم  معطى 
الجماعة  نظام  توظيف  يحسن  بذلك  فهو  )املدينة(  لوطن  املكونة  الجماعات 
بعد  من  وحمايته  جديد  قيمي  بمحتوى  تطعيمه  مع  عليه  املرتاىض  اإلداري 
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ذلك بقوة امليثاق الحقوقي الذي يرعاه السلطان كطرف يف املعادلة االجتماعية 
وإن كان حاكماً يمارس مهمته من هذا املنظور املسؤول وميثاق املدينة وضع 
االجتماعية  املجاميع  ممارسة  تنتهي  بحيث  فائق  بإحكام  املفاهيمي  بنيانه 
املختلفة إىل تجانس قيمي يحافظ عىل مقدرات املجتمع يف طابع يزاوج القيمي 
بالحقوقي املتساوي .. فالصيغة التعاهدية متوحدة املفردة دون تمييز وصفي 
األوىل،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  )عىل  فكلهم  أو طائفة دون غريها  لجماعة 
أنه حافظ  املؤمنني( نالحظ  والقسط بني  باملعروف  عانيها  تفدي  وكل طائفة 
عىل أوضاع األفراد من قوة جماعتهم باإلحالة عىل النظم التي تواضعوا عليها 
والقسط   ، )املعروف(  ومعطاء  جديد  قيمي  بمحمول  لكن  عندهم  ورسخت 
الحماية من  النص ركز عىل بعد  أن  .. ونالحظ  وهو دالة مساواة كيالً وحظاً 
جوانب املسؤولية االجتماعية أما من جانب السلطان )فقد ركزت بنود الوثيقة 
واعتربتهما  القضاء  وتنظيم  العدل  الحكم عىل قضيتني مهمتني هما  يف مجال 
الرسول )ص(  إدراك  إىل  أولوية مطلقة يجب تحقيقها وال شك أن هذا راجع 
أسباب  أقوى  من  كان  غيابهما  وأن  سليم  مجتمع  يف  األساسيني  هذين  أهمية 

القلق واالضطراب قبل اإلسالم 1(.

    وعىل ذات النسق نظمت الوثيقة التعاهدية يف بنودها البالغة سبعة وأربعني 
)47( بنداً .. الصيغ املوافقية مع الجماعات املكونة للوطن باملدينة .. إال أن هناك 
مفتاحني مهمني يف إعادة تأسيس الوعي الفقهي للمسلمني حيث إن املستقرات 
عليه  هو  ما  إىل  اإلسالمية  األمة  مكونات  بحال  انتهت  لها  امللتبسة  التفسريية 

راهنها اآلن

اأوًل : مفهوم الهوية الدينية وعقد الإميان
يف ديباجة الوثيقة )هذا كتاب من محمد النبي )ص( .. بني املؤمنني واملسلمني 	 

من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم(

إنهم أمة واحدة من دون الناس 	 
لم 	  بذاتها  )الدين(  مفهومة  املنهجي يف  التفكري  أن  الالفت  من  يكون  ربما 

1 -    الشعيبي ، احمد قائد ، وثيقة المدينة المضمون والداللة ، كتاب االمة ، العدد 110 ، وزارة 
االوقاف والشؤون اإلسالمية قطر صـــ(56 -57)
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يشغل حيزاً يف النظر الفقهي مع كونها مفتاحاً رئيساً يف فهم األداء التعبدي 
ليس عىل مستوى الشعائر وإنما عىل مستوى املعامالت ال سيما معامالت 
ثقافة  خالطت  التي  الفقه  أزمة  إن  بل   .. الكتاب(  )أهل  الرسالة  رشكاء 
املمارسة االجتماعية حولت الدين إىل حالة )عنصة( حتى داخلت مفردات 
الناس  الكتاب والباحثني فضالً عن عامة  العديد من  الفكري لدى  اإلنشاء 
اإلدراكية كما حددها  الفكرية  الفقه من وظيفته  إخراج مفهوم  أن  ويبدو 
القرآن ولسانه املبني )اإلدراك والفهم الدقيق( إىل مفهوم إجرائي انتهى بنا 
إىل أزمة فقه ثقافية يف الخطاب والحوار .. ثم تطور إىل محاربات مفتوحة 
مع اآلخر .. دون ضبط من سلطان األمة .. التي يمارس عليها تغيري كبري 
القرآني  الخطاب  الحاكمة حسب  الفقهي مع كونها  القصور  هذا  .. جراء 
أو  الكهان  أو  األفراد  األمة – وليس  أن  فيها  يتأكد  القرآنية  )الوجهة  كون 
امللك – هي التي تتوىل مهمة الهداية بالحق املنزل وإقامة العدل بموجبه(1 
.. ولهذا فإن النبي )ص( يف ممارسته العملية يف مواطنة مجتمع املدينة قدم 
قيادة الدين بهذا املفهوم الكايف )وما أرسلناك إال كافة للناس( هذه الرسالية 
تتحقق من خالل التنزيل العميل ولذلك كان الفتاً يف وثيقة املدينة)بند 20( 
أن املرشك ذاته يف موازنة تعاهد الحق والواجب أخرج عن دائرة التصنيف 
االعتقادي فهو فرد يف ما وصفه النبي )ص( يف ديباجته يف هذه األمة أمة 
املدينة )أمة من دون الناس( .. جاء يف البند 20 )ال يجري مرشك ماالً لقريش 
وال نفساً وال يحول دونه عىل مؤمن( .. هذه الرياضة العظيمة للناس عىل 
قيمة التواثق عىل العدل وإيفاء استحقاقات العيش املشرتك .. ها هنا النبي 
)ص( القائد العظيم حتى املرشك يلزمه قناعة عىل قيمة املواطنة –املوافقة- 
ولو كان عىل حساب انتمائه امليل والقرابي لقريش طاملا هم يشكلون الخطر 
عىل أمن الوطن حيث يتصل هنا أمن الفرد بأمن الجماعة يف اتساق توحيدي 

فريد.

     ويف ذلك جعل أمة املؤمنني واحدة سواء كان من أتباعه )ص( من املسلمني 
يِن َم ِمَن الدِّ َلُكْم  َع  )رَشَ الكتاب  أهل  الرسل من  إخوانه من  أتباع  أو كانوا من 

1 -  د. التجاني عبد القادر ، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي / المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 
بواشنطون 1995م 
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يْنَا ِبِه إِبَْراِهيَم َوُموىَسٰ َوِعيىَسٰ أَْن أَِق ٰ ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيْنَا إَِليَْك َوَما َوصَّ ا َوصَّ
َما تَْدُعوُهْم إَِليِْه اللَُّه يَْجتَِبي إَِليِْه  ِكنَي  يَن َواَل تَتََفرَُّقوا ِفيِه َكرُبَ َعىَل اْلُمرْشِ يُموا الدِّ

َمْن يََشاُء َويَْهِدي إَِليِْه َمْن يُِنيُب(1

    ها هنا يف مواطنة املدينة يرعى النبي )ص( وحدة الدين وقيم الرسالة ويجعل 
آمن طاملا هو عىل مواطنة وموافقة  آمنني عىل معتقدهم حتى املرشك  الجميع 
راعياً عهد جماعة الوطن .. ذلك أن الرسول )ص( يعلم أن البالغ وإقامة الدين 
ال يكون إال يف وحدة اجتماعية آمنة وأن دالة الحقوق قائمة عىل السواء بالعدل 
الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل  بعد االستئمان واألمانة والعدل صنوان )إن 
أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن تحكموا بالعدل( .. )والحقوق الرشعية شمولية 

للجنس اإلنساني كله وال ترتبط بجنس الفرد أو بمعتقده(2.

باألرض ونظام  املواطنة واالرتباط  ملبدأ  ليس خصماً  الديني  االنتماء  إذن       
 .. ميالده  جغرافيا  خارج  تواطن  إذا  حتى  املسلم  عىل  ينطبق  وذلك  املؤسسة 
الذين تصوروا أن حالة الوجدان  يف املهاجر وبذا ينحل االشتباك الذهني لدى 
مع  تتعارض   .. املواطنة  بحقوق  معه  والتفاعل  بالوطن  االرتباط  يف  الواقعية 
كون األرض كلها جعلت للمواطنة والتوسعة يف حالة االستضعاف الذي دائماً ما 
يلحق باألفراد الذين ال تتحقق يف ممارستهم املواطنية قيم التعاهد التي أرساها 
أََلْم تَُكْن  ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي يِف األَْرِض َقالُواْ  ِفيَم ُكنتُْم َقالُواْ  الرسول )ص( )َقالُواْ 

أَْرُض اللَِّه َواِسَعًة َفتَُهاِجُرواْ ِفيَها َفأُوَلِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا( 3.

    فلو أن املسلمني اعتربوا بهذا األداء الخلقي املتحقق لهذا )الدين القيم( .. كما 
أدواء  كفيت  كانت مجتمعاتهم  أما   .. املدينة  مواطنة  الرسول )ص( يف  حققه 
االجتماعية  التعصبات  أشكال  من  وغريها  والديني  واملذهبي  القبيل  التعصب 
حيث إن )التعصب موقف فكري وسلوكي مالزم للجهل وقلة االكرتاث بالحرية 
ليشمل كل موقف يتجاوز األديان ليشمل كل صور التعدد يف املجتمعات(4 .. 

1 -  الشورى 13 

حقوق  في  اإلسالمية  السياسية  النظرية   ، الوكيل  سامح صالح  دكتور   ، المفتي  محمد  دكتور   -  2
اإلنسان الشرعية ، كتاب األمة قطر

3 -  النساء (97) 

4 -  د. احمد كمال ابو المجحد .. رؤية اسالمية معاصرة .. اعالن مبادئ 1991م دار الشروق  
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ومن تفردات الرسول )ص( يف وثيقة املدينة أنه جعل لفكرة الوطن حيزاً مكانياً 
باملفهوم األمني أسمى من مصطلح االستعالء املستخدم يف القاموس السيايس 
أفعال  املفهوم مغزاه عىل  أن نسخ هذا  السيادة( وقد كان  املعارص )مصطلح 
ممارسيه .. لكن الرسول )ص( قدم يف مقابل السيادة مفهوم )الحرمة( تقول 

الوثيقة يف البند 34 )إن يثرب حرام جوفها ألهل هذه  الصحيفة(

ثانيًا:  مفهوم الأمة
    كذلك يهدينا األداء املنهجي ملواطنة املدينة إىل أن ملفهوم األمة معنى وظيفياً 
تَأُْمُروَن  ِللنَّاِس  أُْخِرَجْت  ٍة  أُمَّ َخرْيَ  )ُكنْتُْم  القرآن  نص  كما  بإعماله  متحققاً 
الرسول  وثق  حينما  ولذلك  ِباللَِّه(1  َوتُْؤِمنُوَن  اْلُمنَْكِر  َعِن  َوتَنَْهْوَن  ِباْلَمْعُروِف 
كافة  يف  حارضة  املعروف  كلمة  جعل  )باألمة(  املدينة  مواطنة  ملجتمع  )ص( 
التاريخ حارضة  امتداد  أمته عىل  باملتعاهدين بحيث تظل  الخاصة  النصوص 
بصفتها الوظيفية لكن الناظر لحال مفهوم األمة اليوم يجد أنه كاد أن يصبح 
يف وعي املسلمني وذاكرتهم مفهوماً سياسياً جغرافياً خارجاً عن سياق املفهوم 
املقاصدي لألمة كما رسخه الرسول )ص( .. إذن مواطنة املدينة كانت )نموذجاً 
منهجياً ملجتمع مؤسس 2 عىل تفاهمات عميقة بني مكونات ذلك الكيان املتعدد 
امللل واألعراف ووثيقة عهد كانت امللهمة للعديد من املواثيق الحقوقية املعارصة 
فيما يدركه املهتمون بالتنقيب املعريف واألهم من ذلك أنها حققت تنزيالً واقعياً 
صادقاً لقيم الرتاض والوفاء بالعهد واملواثيق وهما الرشطان األساسيان لضمان 
أمن وسلم أي مجتمع كما أجابت -تلك الوثيقة- عىل الكثري من أسئلة التعايش 
التي ال زال يتجادل فيها املعارصون .. فأعطت للوطن )املدينة( واملواطنة التي 
جمعت مختلف الطوائف وأهل الكتاب من اليهود وغريهم وجماعات املهاجرين 
واألنصار كافة الحقوق الرشعية من حرية االعتقاد وممارسة الشعائر وبسطت 
السلم االجتماعي ألن الرسول )ص( كانت الرحمة خالصة رسالته )وما أرسلناك 
إال رحمة للعاملني( حكم بالعدل وأشاع قيمه ألن العدل صنو الرحمة يف تحقيق 
األمان النفيس للمجتمع )إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم 

1 - سورة آل عمران 110 

2-   فاطمة سالم ، في منهجية البنيان االسالمي – مقاربة توحيدية لمسألة االصالح االجتماعي – 
الخرطوم 2013م ورقة بحثية مقدمة لوزارة االرشاد واالوقاف
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بني الناس أن تحكموا بالعدل(.

)ص(  النبي  أنجز  حني  التوحيدي  عمقه  يف  االجتماعي  اإلصالح  تحقق  لقد 
مطلوبات املجتمع املتمدن

التفاهم الثقايف: احرتم النبي )ص( األنساق الثقافية ملجتمع أهل املدينة . 1
بكل مكوناتها واتخذها مرجعاً للمعرفة النفسية الالزمة لرسالة الدعوة 

وقيمها وذلك مشهود يف كثري من أحداث سريته وتفاعله االجتماعي.
السلم االجتماعي: من خالل االلتزام الصادق بحقوق الجماعات املكونة . 2

املوارد  يف  عادلة  رشاكة  وإدارة  واالقتصادية  الدينية  )املدينة(  للوطن 
والناس رشكاء يف ثالث )املاء والنار والكأل( هي متطلبات املعاش والطاقة 

الالزمة إلحداث التطور والرخاء.
الحكم الراشد والتوافق الوطني: من خالل وثيقة املدينة ووثيقة الحقوق . 3

والدفاع املشرتك حيث  تتشارك كل املكونات إذا تم عدوان خارجي عىل 
الوطن )املدينة(.

املجتمع . 4 يف  مكونني  وأكرب  والخزرج  األوس  بني  صالح   : النزاعات  إنهاء 
ودفع بقيم اإلسالم الجديدة التي تساوي بني الناس وتهيئ أفضل سبل 

التعايش .. كان صلحاً مبنياً عىل تفهم عميق ملؤثرات البيئة والتاريخ.
تأسيس مفهوم األمة: آخى بني املهاجرين واألنصار ودون إمالء تفاصيل . 5

الثروات  املهاجرين  مع  املدينة  أنصار  واإليمان  الحب  بدافع  تقاسم 
واألمالك )والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
وال يجدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان 

بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون( )الحرش 9(.

  ويف معادلة وجدانية تردد صداها الروح لدى املهاجرين )والذين جاءوا من 
يف  تجعل  وال  باإليمان  سبقونا  الذين  وإلخواننا  لنا  اغفر  ربنا  يقولون  بعدهم 

قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم( )الحرش 10(.
    ويبقى التفسري األعظم لتحقيق وصفة اإلصالح االجتماعي التوحيدي املحققة 
وجداناً  تقف  التي  الحسنة  األسوة  للمواطنة  متكافئة  حقوقية  مرتبة  ألفضل 
نابضاً بجماع كل تلك املعاني العصية املنجزة )لقد كان لكم يف رسول الله أسوة 

حسنة( )األحزاب 21(.
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م�صاعفات اخلروج عن امل�صار املنهجي
الخاطئة  الرتسيخات  عن  نجمت  واملضاعفات  االختالالت  من  العديد  إن       
والقارصة ملفاهيم املواطنة واالنتماء واألمة وهي شاخصة اليوم يف إعادة إنتاج 
حاالت التعصب املذهبي يف أسوأ ممارساتها وتضاعف حاالت الخروج الذهني عن 
مسارات الوعي الفقهي واملنهجي خروجاً طال حد املخالفة الرشعية والخروج 
الجاهل  الظن  الحماسة والغرية وحسن  لتيارات وجماعات كانت  املقاصد  عن 
أغلب دوافعها والحال كذلك نحن بحاجة إىل حركة اجتهاد فقهي واستنباطي 
والثقافية  الفكرية  التنشئة  مكونات  يف  تقديمها  وإعادة  املدينة  لوثيقة  عميقة 
والتعليمية واإلعالمية مع تطوير مدخالت تأسيس الخطاب اإلرشادي املعارص 

لعل االستدراك يكون ممكناً بأقرب ما هو متصور.
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اإحالت مرجعية 
القرآن الكريم. 1
وثيقة املدينة – املضمون والداللة – أحمد قائد الشعيبي كتاب األمة العدد . 2

110- 1426هـ .. وزارة الشؤون اإلسالمية - قطر
القادر – . 3 التجاني عبد  القرآن املكي – دكتور  الفكر السيايس يف  أصول 

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطون 1995م الطبعة االوىل
النظرية السياسية اإلسالمية يف حقوق اإلنسان الرشعية  - دكتور محمد . 4

أحمد مفتي ، دكتور سامي صالح الوكيل – كتاب األمة شوال 1410هـ 
- رئاسة املحاكم الرشعية الشؤون الدينية – قطر

املجد . 5 أبو  أحمد كمال  مبادئ( – دكتور  )إعالن  إسالمية معارصة  رؤية 
1991م ، دار الرشوق

البنيان اإلسالمي – مقاربة توحيدية ملسألة . 6 فاطمة سالم – يف منهجية 
اإلصالح االجتماعي -  الخرطوم 2013م – ورقة بحثية لوزارة اإلرشاد 

واألوقاف.
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أشكال اإلدراك والتصور داخل نسق الفكر اإلسالمي
أبو القاسم حاج حمد أنموذجًا. مقاربة إبستيمية أولية.
د.عبد�لله هد�ري1

    سنستعري من بريس )G. S. Peirce( مفهوم “االستكشاف”، والذي يعني به ذلك 
الجديدة، ما يعني توتراً  السابقة باملواضيع  املعارف  الناجم عن تقابل  التوتر 
يمكن  املفهوم  هذا  جديد2.  فهم  أجل  من  والطموح  املوروث  سلط  بني  موازياً 
املجاالت  فوارق  اسرتعاء  مع   – حمد  حاج  عند  اإلدراك  عملية  لفهم  استثماره 
التداولية واملعرفية -؛ فالذات املمارسة لعملية التفكري، تقوم بها داخل سياق 
ثقايف وتاريخي معني، ذلك أن عملية التفكري ليست ماهية قادرة بكيفية مطلقة، 
وإنما تطور مستمر، يقوم بمراجعة مقدماته وفق املستجدات املستحدثة، قصد 

إعادة سبك املعارف القائمة وتحويلها وتمتينها باستمرار3.

    إذن، سننطلق يف معالجة عملية اإلدراك وإنتاج األفكار عند حاج حمد، من 
فرضية مفادها أن العملية اإلدراكية عند األخري تعرب عن اتصال كثيف بالعالم 
تفعل فيه الحواس واملعرفة واالعتقاد بشكل مندمج، فالرجل يقدم من خالل 
مرشوعه إدراكاً خاصاً متضمناً لبناء معريف4. ولهذا، فالوعي بانخراطه يف بناء 
النوعي”5، سيستدعيه سواء بشكل ظاهر  نظري، وهو ما أسماه بـ”التجديد 

1 - باحث وأكاديمي مغربي مختص بقضايا الفكر اإلسالمي له العديد من المقاالت والدراسات.

2 -  لالطالع على أفكار بيرس بشكل أجلى، البعزاتي، بناصر، (1999م)، البناء واالستدالل، بحث 
في خصائص العقلية العلمية. (ط 1). المركز الثقافي الدار البيضاء. دار األمان الرباط. ص 224.

3 -  نفسه. ص 226. بتصرف. نسترعي هنا الفارق المنهجي بين موضوع المعرفة المتناولة داخل 
كتاب بناصر البعزاتي وهي المعرفة العلمية في االتجاه التجريبي، ومجال اشتغالنا في هذا الكتاب ( 
المعرفة الدينية ). وإن كان الكاتب بدوره يسير في اتجاه لم يعد يسترعي تلك الفوارق الكالسيكية بين 
العلمي والالعلمي، حسب ما خلصت إليه فلسفات العلوم الحديثة، دون أن يعني ذلك عدم االحترام 

لخصوصيات كل مجال علمي رغم تقاطعه مع غيره من المعارف. 

4 -  البناء واالستدالل. بتصرف. ص 247. 

5 -  أبوالقاسم، محمد حاج حمد. (2010). جذور المأزق األصولي. (ط 1) دار الساقي، بيروت 
لبنان. ص 61،62،63. 



133

�أ�صكال �الإدر�ك و�لت�صور د�خل ن�صق �لفكر �الإ�صالمي در��صات

“نظامه  يف  وثقافية، ستتحقق  معرفية  ومسلمات  مقدمات  العتماد  أو مضمر 
الفرضية  صوغ  بني  النظريات  بناء  يف  اإلبستيمي  التكامل  ذلك  وفق  املعريف” 

ومديات انسجامها وتحققها التطبيقي.

اإلسالمي  الفكر  نسق  داخل  املفاهيم  تكون  إذن، سينصب عىل  فاشتغالنا      
القراءة،  يف  إبستمولوجية  وبآليات  حمد،  حاج  مرشوع  خالل  ومن  املعارص، 
سيهتم بالبناء الصوري يف مرشوعه، أي بسرب إمكانات االنسجام امليتدولوجي 
واآلليات  ومسلماته  فرضياته  بني  االنسجام  وإمكانات  عنده،  الواصفة  للغة 

املنهجية املعتمدة والخطاب املقدم كلية من خالل املرشوع الفكري1.

1- مداخل حاج حمد يف قراءة الوحي وتفعيله.
حمد  حاج  عليها  يؤسس  التي  املفتاحية  والقواعد  املسلمات،  حيث  من         
تصوره املعريف- القرآني، فإنها قد تأخذ شكل التحديد التايل: مقدمات معلنة 
وظاهرة، يتم الرتكيز عىل تبئريها داخل مرشوع العاملية2. ومقدمات مضمرة؛ 
تتوازى واملعلنة من حيث القيمة، إن لم تكن األخرية غرض الحاج حمد ومرام 
الفرضيات  نهج طرح  ذلك  يف  نساير  وإنما  تقّوٌل،  األمر  يف  ليس  أبحاثه.  جل 
التي قد تتالزم وبناء األفكار ومقولها داخل املرشوع، قصد أن نكون  املمكنة 
صورة أوضح عن املمكن الذي أراد املرشوع خلقه، باعتباره أفقاً يف نظر صاحبه 
يستحق عناء املحاولة، والذهاب به حسبه دائماً إىل حدود تجاوز فكر التلفيقات 

واملقاربات وادعاءات التجديد اإلصالحي. 
عند حاج  بها  املصح  باملقدمات  املرتبطة  التحديد  عملية  نجد يف  ال  قد  لذلك، 
حمد، أي عناء يذكر، لكنا، سنكون يف شغل من أمرنا، حني العمل عىل تحديد 

مضمراته الثاوية يف بنية مقوله الصورية.

1 -  المالخ، محمد- إسماعيلي علوي، حافظ. (2009). قضايا إبستمولوجية في اللسانيات. (ط 1). 
منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون. بيروت لبنان. ص 66، 67.

2 -  “العالمية” اسم ألحد كتب محمد أبو القاسم حاج حمد، وهو “ العالمية اإلسالمية الثانية “، ويعد 
أهم مؤلفاته، إن لم نقل لب مشروعه والمعبر بجالء عن تطبيقات نظريته في قراءة الوحي “ القرآن 

“. لهذا نستخدمه في دراستنا هذه عنوانا-رمزا على مشروع الباحث ككل. 
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1- 1 - املداخل واملقدمات املعلنة. 
    جدل املكونات الثالثة، الغيب واإلنسان والطبيعة، ويعني وعي الحاج حمد 
كما  بينها،  والرضوري  الحاصل  والتكامل  التقاطع  رغم  مكون  كل  باختالف 
يعني رضورة احرتام الحدود املعرفية لفهم كل بعد من أبعاد الوجود. بناء عىل 
هذا املدخل املنهجي واملعريف أسس حاج حمد نقده – مثالً - ملفهوم الحاكمية عند 
املودودي وسيد قطب، اللذين بحسبه قد قدماها نقيضاً مكافئاً لحاكمية البرش 
العلمانية. وهو يف ذلك يؤسس ملدخله املنطقي البعيد عن “ املنطق امليكانيكي” 

الذي يحلل بسطحية عمق هذا الجدل وأبعاده،  وعىل األصح دون وعي به.

    إن هذا الجدل يطرح وينبغي له ذلك، يف سياق خطاب عاملي، ينطلق من 
الخطاب  لغائية  كمحدد  والعاملية  ومعريف،  منهجي  ذاتي  كوعي  الخصوصية 
وهويته. وبتعبريه “موجهاً للناس كافة، باتجاه جميع املناهج املعرفية، وجميع 

األنساق الحضارية ...”1. 
انعدام الجرب يف القراءة، وإنما االنفتاح عىل التأويل املسرتعي لعمق “الحاكمية 
بمنهج مغاير،  يتناولونه يف كل مرة  البرش  بيد  الكتاب  التي تجعل  البرشية”؛ 
فمن أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران. وهذا املدخل يمكن االصطالح عليه 
بحسب تسمية حاج حمد بــ “القراءة املاورائية”2 للنصوص، وليس االكتفاء 
الزمانية  والسريورة  واالختالف،  للتعدد  املستتبع  “التحليل”  وإنما  بالتفسري، 

واملكانية، واحرتام الخصوصيات.
األلفاظ  دالالت  مستوى  عىل  “منضبطة  القرآن  فلغة  مثالية،  لغة  القرآن  لغة 
والعائد املعريف لكل مفردة بحيث تعني داللة واحدة دون ترادف أو اشرتاك أو 
تضاد”3، أي تمييزه بني استعمالها اإللهي املطلق، وتمثلها البرشي النسبي، لذلك 
فاملدخل اللغوي ذو أهمية بالغة يف مرشوع حاج حمد؛ باعتباره مدخالً معرفياً 
تمثل اللغة فيه ذلك املعادل املوضوعي من خالل القرآن للمقابل الكوني)رؤية 

قرآنية للعالم(.

1 -   أبو القاسم حاج حمد، (2010م). الحاكمية. ط 1. دار الساقي. بيروت- لبنان. ص 35.

2-    الحاكمية. نفسه. ص 113.

البناء. دراسة  النقد إلى  المتقي، عبدالعالي. (2013م). مفهوم الحاكمية عند الحاج حمد من     - 3
تمت المشاركة بها في ندوة حول أعمال الحاج حمد الفكرية بالمحمدية-المغرب. تنظيم مركز أديان 

للدراسات واألبحاث. 2012م. لم تنشر بعد. ص 1.
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    التجديد النوعي، وهذا التجديد “ال يرتبط بالذكاء الطبيعي لالستنباط ولكن 
“بآليات جديدة” للمعرفة واالستنباط تعيد فهم الرتاث محكوماً بآليات إنتاجه 
القرآني  النص  معالجة  تعيد  ثم  به،  الخاصة  املوضوعية  وظروفه  التاريخية 
نوعياً.  املتغرية  املعارصة  العاملية  األوضاع  وضمن  الجديدة  املعرفة  بآليات 
التفسري  ومن  املعارصة،  األلسنية  ضوابط  إىل  اللغة  بالغة  مجرد  من  فتتحول 
القرآني إىل التحليل، ومن تجزئة سور القرآن وآياته إىل وحدته العضوية التي 

تستخرج منهجه”1.

القرآن  القرآنية “ضمن كلية  املنهجية  للقرآن، وتنكشف  املعرفية  املنهجية      
ووحدته العضوية”، فال يتناول القرآن باعتباره مجرد نصوص وأحكام، لكن 
يتناول كمنهج محيط بهذه األحكام ودال عىل خلفيتها وضابط ملفهوميتها فينفذ 
إىل “ما ورائيات” النص عوضاً عن محاوالت التأويل الذاتي لبعض النصوص 

لكي تتالءم قرساً مع محدثات األمور وبدعها”2.

   األطوار التاريخية، )التحقيب التاريخي( املسرتعاة يف قراءة النص القرآني، 
)مرحلة حاكمية الله، ثم مرحلة االستخالف، وأخرياً الحاكمية البرشية(، واحرتام 
مراحل التدرج يف العالقة بني الوحي واإلنسان يف أطوار وعيه النسبي، أي احرتام 

املدخل التاريخي يف القراءة، ومحاولة االحتكام لخالصاته املنهجية واملعرفية.

2- املداخل منظورًا اإليها من زوايا متعددة، هل هنالك بعد اآخر؟
   املداخل املقدمة، واجهة أوىل، تعني إدراكاً ملحوظاً يف مرشوع العاملية3 بأهمية 
الثالثة، وأشكال عالقتنا  املكونات  املتبدي للجدل بني  النظري، فالرتكيز  البناء 
القرآني، وكيفيات الرتكيب بني املنهجيات املعرفية فيما بينها عضوياً  بالنص 
داخل النص من حيث تحليله، وعالقتها مع بعضها وبما هو خارج النص من 
حيث تفعيلها...إلخ. هذه الصورة الراغبة يف تقديم ذاتها كياناً مكتمالً، ترتاكب 

1 -   جذور المأزق األصولي. ص 63-62.

2 -   متقي عبدالعالي. الحاكمية. ص 2. وللتفصيل أكثر يرجع لكتابه الهام “ منهجية القرآن المعرفية 
 . “

3 -   للتفصيل أكثر أنظر “جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة: العالمية اإلسالمية الثانية”، محمد أبو 
القاسم حاج حمد، دار الهادي، الطبعة األولى 2005 . المداخل التأسيسية. 
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فيها العديد من األلوان، وتختلط فيما بينها بعديد التصورات املوجهة.
واألهداف،  املداخل  مزدوج  الفكري،  الفعل  من  مستويات  أمام  فنحن  لهذا،   
مداخل معلنة، مرغوب يف التأسيس لتقبلها أكثر داخل حقول املعرفة الدينية، 
بني  تتوارى  ومداخل  الخصوص،  وجه  عىل  اإلسالمي  بالفكر  املشتغلني  وعند 
املرجعيات  عن  املنطقية، وتعلن ضمناً  النظري قوته  البناء  املعلن، تمنح  ثنايا 
العلمية الصلبة لتكون نظرية صاحب العاملية. هذه املرجعيات موجهة لدائرة 
التقبل األوسع، أي املتقبل من وجهات العلوم اإلنسانية، والذي تفصح بنائيات 
التواري املعرفية يف مرشوع حاج حمد عن حجم الجهد الذي يستحقه للتوافق 
االستجابة  يحاول  أو  يستجيب  باعتباره  أوالً،  املنتج  هذا  قراءة  مقبولية  عىل 
ملتطلبات املعرفية املعارصة لديه، وقصد بلوغ غرض اإلقناع املمكن داخل دائرة 

التقبل املعرفية الحديثة ثانياً.  

1-3- املداخل واملقدمات امل�صمرة : الوجه املعريف الآخر ملداخله املعلنة.
   بداية، ال يسعنا إال أن نعترب إلحاح الحاج حمد عىل املداخل املعرفية واملنهجية 
للتعامل مع الوعي ومركزية الجدل بني العوالم الثالثة، إال انطالقاً من مسلمة 
تقر بأننا ال يمكن أن نتعامل مع النص وفهمه وتأويله إال بتنظيم هذه العملية، 
اإلنساني  العلم  سقف  ضمن  املعرفية  املقدمات  من  العديد  تحرتم  وجعلها 

املعارص.

   من خالل التقسيمات التي يقوم بها حاج حمد للعوالم، سواء الغيب واإلنسان 
يقدمها  التي  والفرضيات  ...إلخ،  واملشيئة  واإلرادة  األمر  عالم  أو  والطبيعة، 
للعالقة فيما بينها، وكذلك العالقة التي ينبغي –حسبه- أن تربط املسلم بالوحي 
اليوم، إنما يحاول إدخال العديد من التعديالت واالنزياحات املعرفية عىل شبكة 
املفاهيم القديمة، وإدخال تغريات يف عالقاتها فيما بينها وكذلك يف مواضعها، 

واحداث تقاطعات معرفية جديدة بينها. 

   من خالل جميع مقدمات حاج حمد املنهجية واملعرفية، نلحظ بأنه يحاول 
كنموذج  تقديمها  سيحاول  “نظرية”،  ومنسجم  متكامل  نظري  بناء  تقديم 
للتطبيق والتفعيل، كما وسيجعلها قابلة للدحض والتغيري والنقد واملناقشة، أي 
أننا أمام مقرتح نموذج معريف معارص، يحرتم مبادئ البناء النظري الحديث، 
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ويقبل التموضع ضمن خانة االجتهاد عىل املستوى الفقهي اإلسالمي، والتموضع 
ضمن خانة االختالف والتعدد الفكري املعارص. 

   عند مالحظة اآلليات العلمية املوظفة، والعلوم اإلنسانية املستثمرة يف مرشوع 
العاملية، نعي بأنه ال يود أن يجعل املعرفة الدينية بعيدة عن معارف العص، 
أو عىل األصح أن يزيد يف مسافة البعد هذه. لهذا،  فهو يحاول الرقي بطروحها 
الحرتام خصوصيات السقف املعريف الراهن، وجعلها معرفة بكل ما تعنية الكلمة 
من معنى، تستعري وتقّوم وتفعل وتنتقد وتحاول اإلضافة للفكر اإلنساني ومن 
خالل الديني. يمكننا القول يف املحصلة، أن العملية املرادة هي إعادة االعتبار 
الحضارة نحو تقدمها  الدينية كمعرفة تسهم وبالرضورة يف مسرية  للمعرفة 

وتجاوز عقباتها، وإال فإنها وبالرضورة كذلك ستتمثل عائقاً نحو املستقبل.
من خالل التقسيمات املنطقية املعتمدة يف طرح الحاج حمد، وانسجام املقدمات 
بالعميل  النظري  عالقات  حول  الدائر  النقاش  أهمية  واستشعاره  والنتائج، 
واملشكالت الفلسفية املرتبطة بذلك،  عىل مستوى التصور الفلسفي والعلمي، 
الدقيقة  تمثالتها  بكل  الحديث  العلمي  الوعي  أرضية  عىل  يقف  بأنه  يتبني 
وإشكاالتها املعارصة، أو يحاول ذلك، كما ويعي جيداً النقود املوجهة لها سواء 
من داخل بنيتها العلمية أو من الخارج، وبذلك فهو واع جيداً، بشكل مزدوج، 
وخصوصياتها  املعرفية،  نجاعتها  ومديات  والتصورات  العلوم  هذه  بحدود 

املفرتضة يف عالقتها باملوروث الديني واملعريف اإلسالمي.

    ليقدم املرشوع فرضياته، استدعى مفاهيم علمية كثرية، ومن حقول معرفية 
مثالً،  مفاهيمه  بتعارضها. من  امُلْعتَقد  املفاهيم  بني  التوفيق  بلغ حد  مختلفة، 
الوعي  امليكانيكي،  واملنطق  املثالية،  واللغة  والنسبية،  املعرفية،  املنهجية  نجد: 
العلمية  املنهجية  املاورائيات،  الفكري،  املضمر  الخطاب،  الجدل،  املعادل، 
الشخصية  الدينية،  واملعلومة  العلمية،  املعلومة  النص،  ذاتية  االستقرائية، 
الدينية،  العصور  إنسان  املعارص،  األيديولوجي  التكوين  املتدينة،  اإلنسانية 
منهجية العلم ومنهجية الدين...إلخ، وهو ما يبني عن انغماسه يف الوعي العلمي 
املعارص وإشكاالته ومفاهيمه، وتأثره الظاهر ببنية التفكري والتصور الحديثة، 
كما تبني عن اختالف املرجعيات املعرفية يف مرشوعه، فاهتمامه الفلسفي باٍد 
والفوارق  العلوم  بفلسفة  اإلبستمولوجي  أعماله، وانشغاله  بشكل جيل يف جل 
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بينها وفلسفة الدين يكاد يكون عصب بنيته املعرفية، وانشغاله باالنرتبولوجيا 
واملعرفة التاريخية، وعلوم اللغة واللسانيات، مما ال يحتاج كبري جهد إلبرازه. 
لهذا، قد ال نتوافق يف أشكال تمثله لهذه العلوم، وأشكال توظيفها واستيعابها 
عنده، لكن، لن يجمعنا االختالف حول محاولة البناء املعريف “تقاطع العلوم” 
نظري،  بناء  يف  ودمجها  العلمية،  الخالصات  هذه  بني  للرتكيب  عنده  املتعمد 
املمكنة  وعالقتها  واختالفها،  ترابطها  وأشكال  الوجود  ظواهر  تفسري  يحاول 

واملنطقية يف املحصلة ببعد “الغيب”، أو “امليتافيزيقا”.

يسلم  وعي  عن  يصدر  اعتباره  يمكننا  العلمية،  املرشوع  عدة  خالل  من       
نقل يف  لم  إن  الرفض،  العلوم، يف تجاوز واضح لطروح  بنجاعة هذه  ويؤمن 
بحقيقة  التصديق  مسلمة  تتقدمها  فرؤيته  لذا،  منها.  ساخر  معريف  تجاهل 
ونجاعة العلوم املعرفية، لكنه، يعي كذلك بما تقره هذه العلوم حول نفسها، أي 
بحدودها واإلشكاالت التي ال زالت وستستمر يف تأريق وعيها املستمر يف التطور. 

     كما يحاول أن يقدم من داخل نسق الفكر اإلسالمي، أو الفكر املنشغل باملعرفة 
الدينية، نموذجاً يف احرتام وتقبل علوم عصه، واالبتعاد عن منطق التوجس، أو 
الجدل حول إشكاالت التبيئة والتنزيل، واالنخراط يف املقابل يف عملية التفعيل 
والتأسيس، وهو يف ذلك يحاول ضمناً تقديم خصوصيته املنهجية واملعرفية من 
العديد من املرجعيات بخصوص  خالل خصوصية خالصاته وتميزها. أي أن 
استثمار العلوم املعارصة قد تلتقي، وهو ما يعيه حاج حمد جيداً عىل املستوى 
لها  املداخل نفسها، ويجب  املنهجي واملعريف اإلبستيمي، لكنها ستختلف وفق 
أن تختلف يف خالصاتها، ولذلك يقدم مثاالً عىل العملية بمرشوع كل من أركون 

والجابري.
    يستبطن الحاج حمد وعياً مقتنعاً بالتطور عىل مستويات وجودية عديدة يف 
عالقتها باإلنسان، ولذلك اعترب أن “ الله تدرج بالبرشية لتحكم نفسها بنفسها”، 
وهو يف ذلك يقع ضمن زاوية التأثر بنظرية التطور يف بنياتها املعرفية الكلية، 
والتي لم تسلم منها جل اتجاهات املعرفة العلمية يف بدايات القرن العرشين، 
لكنه يعي حدود هذه النظرية، ومنطقها املضمر، وقابليتها للنقض، ألن عقيدة 
بعد  يوماً  وتحليلها  قراءتها  زوايا  تختلف  معطيات  بالثبات يف  تقبل  ال  العلم، 
آخر، ولذلك استدرك بربطها بغايات إلهية هي الرتبية والتأهيل، رغم كونه ال 
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يزال يتحرك داخل دائرة الوعي املقارن بني الوجود وحياة الكائن يف تقابلهما 
سيقدم  الثالثة،  املكونات  بني  الجدل  يف  مقدماته  خالل  من  لكنه،  املوضوعي. 
حالً للحتميات التاريخية هنا واإلسقاطات التي ستواجه طرحه املعريف، ولذلك 
استحرض عىل الخصوص مفهوم الحاكمية البرشية، باعتباره محصلة التطور 
اختيار  لصالح حاكمية  وخدمة  عبوراً  التدرج  من  يجعل  أنه  بمعنى  البرشي. 

اإلنسان يف عالقته بالكتاب وبكل أشكال الجرب واالستالب السابقة.

    من خالل الحرص الشديد يف املرشوع عىل أزمات اإلنسان املعارص ومشكالته 
املعرفية والثقافية، وحرصه عىل التأكيد عىل أهمية علوم العص الحديثة، يجعل 
من خطابه ليس موجهاً لإلنسان املعارص هكذا مجرداً، ولكن محاوراً لحموالت 
هذا اإلنسان املعرفية والعقلية، بمعنى أن الرجل يحاول أن يقدم خطاباً يحرتم 
عقلية هذا األخري ويستجيب ما أمكنه لتعقد إشكاالته، كما ويقدم حلوالً حسب 
تصوره تتجاوب وشكل الواقع املعقد اليوم عىل مستويات عدة. لهذا طغت عىل 

نصوص الحاج حمد مفاهيم العاملية واإلنسان املعارص.

    ما يقدمه الباحث يف عمله، إنما هو تفكري يف التفكري املعارص ومن خالله، 
منسجم مع السقف املعريف، ومندمج يف عقلية اإلنتاج املعريف، التي ال تستكني 
للتوقف أو الفراغ. لذلك فإدراك األخري يمكن له أن يتموقع ضمن خانة العاملية، 
لتنسحب  والذاتية،  املعرفية،  الوجود  زوايا  كل  عندها  تندمج  نقطة  باعتباره 
رؤية لهذا العالم، وتصوراً يحاول مجدداً االنخراط يف عملية املفهمة التي ال يزال 

اإلنسان يحرتفها كجزٍء من رضوريات وجوده ضمن هذا العالم قصد فهمه.

2- خال�صة: ملاذا حتتاج مثل هذه امل�صاريع  قراءة اإب�صتيمولوجية ثانية؟
مع  انسجاماً  أي  الدراسة،  وعنوان  انسجاماً  طرحه،  يف  الحجة  يجد  سؤال     
غاية الكشف عن أشكال تشكل املفاهيم والتصورات داخل نسق الفكر اإلسالمي 
الحديث واملعارص، ومن خالل مرشوع الحاج حمد تخصيصاً، فليس الغرض 
االكتفاء بعرض مداخل مرشوع العاملية، أو الدخول يف نقاش عمليات اإلدراك 
الكشف  مطالب  اشتغالنا  يف  تتحكم  أن  دون  هكذا،  الفكري،  فعله  خالل  من 
املوازي عن عملية التشكل اإلدراكي نفسها، وأشكال القراءة والتفسري، دوافعه، 

مضمراته ومعلناته، واألبعاد التأويلية املمكنة للمرشوع، واملتقبل املفرتض.
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صاحب  عند  الرؤى  تشكل  رؤى  من  رؤية  أو  وجهاً،  لنفهم  لزاماً  كان  لهذا،   
العاملية، أن نجعل من الكشف املوازي/الحفر هذا، دافعاً منهجياً أطر اشتغالنا، 
وجعله ينصب عىل عملية اإلدراك، والبنية الصورية للخطاب، يف تكاملها وبناها 

الداخيل،  ويف تكاملها ونتائجها وأشكال استثمارها. 

والحالة هذه، فإننا سنعاود الحفر يف هذه املداخل مجدداً- متى أتيحت الفرصة 
لذلك - وبنظر إبستيمي ُمَعاوْد1، ليس لتكرار ما قيل، ولكن للكشف عن مزيد 
ستجيل  واضحة،  تطبيقية  لنماذج  واستناداً  وراءه،  الثاوية  املعرفية  البنية 

الصورة بأشكال أكثر فاعلية، وأكثر قابلية للنمذجة.

1 -   نقرر هذه المالحظة الختامية، وعيا منا بأولية ما تقدم في هذه الدراسة، حيث ال يمكن أن يعدو 
مجرد فرش تطبيقي، أو تمهيدي للقيام بمهمة القراءة اإلبستمولوجية بشكل أوسع، تطال كل زوايا 

المشروع عند صاحب العالمية. 
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لئحة امل�صادر واملراجع
�أبو�لقا�سم حاج حمد :

أبو 	  محمد  الثانية،  اإلسالمية  العاملية  والطبيعة:  واإلنسان  الغيب  جدلية 
القاسم حاج حمد، دار الهادي، الطبعة األوىل 2005 .

الحاكمية، دار الساقي باالشرتاك مع مؤسسة الدراسات الفكرية املعارصة 	 
الطبعة األوىل 2010.

 	
الدراسات 	  مؤسسة  مع  باالشرتاك  الساقي   دار  األصويل،  املأزق  جذور 

الفكرية املعارصة ، الطبعة األوىل 2010.
منهجية القرآن املعرفية. )2003( دار الهادي. ط )1(. بريوت – لبنان .	 
املالخ، محمد- إسماعييل علوي، حافظ. )2009(. قضايا إبستمولوجية يف 	 

اللسانيات. )ط 1(. منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم نارشون. 
بريوت لبنان.

خصائص 	  يف  بحث  واالستدالل،  البناء  )1999م(،  بنارص،  البعزاتي، 
العقلية العلمية. )ط 1(. املركز الثقايف الدار البيضاء. دار األمان الرباط.
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سيرورة ثنائية الهوية السودانية
نقد أطروحة الذهنية األحادية في مسألة الذاتية السودانية

�أ.عثمان جالل �لدين1

مدخل اول:

تفتّحت حقيقٌة سمراء يف احشاء كل ام ولد منهن، ، ،  من بنات جّدك االكرب
مما بذرته نطف االعراب

فكان منها الفور والفونج وكل سحنة فاحمة وشفة غليظة
وشعر مفلفل ذرُّ عىل اهاب

حقيقة كبرية عارية، كالفيل، كالتمساح، كااملنيف، فوق كسال، ، سليطة 
الجواب

كذاب الذي يقول يف السودان انني الصيح، ، انني النقي العرق، ،  انني 
املحض

اجل كذاب                 
)صالح احمد ابراهيم(

مدخل ثاين

الله ياخالسية
ياحانًة مفروشًة بالرمل

يامكحولة العينني
يامجدولًة من شعر اغنية

ياوردًة باللون مسقية
     بعض الرحيق انا والربتقالة انت
يامملوءة الساقني أطفاالً خالسيني

يابعض زنجية
وبعض عربية

1 - باحث واكاديمي وناشط فكري وسياسي.
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وبعض اقوايل امام الله
)محمد املكي ابراهيم(

الأحادية و�صدية النوامي�س الكونية:
    إن النمو الطبيعي ألّي فكر أو أيديولوجيا مثل الكيمياء يف تفاعل عنارصها 
وإن  حتى  والجرب،   املغالبة  عرب  الصعود  فكرة  أي  اختارت  إذا  أما  املتنوعة،  
تنزلت تلك األيديولوجيا أو الفكرة  حراكاً اجتماعياً يسم كل املجتمع بميسمها 
وخصائصها،  حتماً ستتعطل عملية التفاعالت الذاتية ويغدو املجتمع مقهوراً 

بالنزعة األحادية.

    إن الثنائية والتنوع ظاهرة إيجابية للثراء والحيوية واملنافسة يف كل مسارات 
حركة الحياة الثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية،  فالذاكرة التاريخية 
حفظت القطبية الثنائية كرًة بعد كرة فكانت فارس وروما،  واليونان والرومان،  
وانجلرتا وفرنسا،  وأمريكا والسوفيت، واآلن امريكا والصني. واالقتصاد الغربي 
لم ينمو ويتطور إال يف ظل املنافسة والثنائية بني املدرسة الرأسمالية واالشرتاكية. 
والرأسمالية لم تبلغ ذروتها إالّ نتيجًة للتفاعالت الداخلية الحرة،  حيث برزت 
مدرسة التغيري عرب الدينماكية الذاتية لالقتصاد ومنطق السوق الحر )ميكانيزم 
اليد الخفية( بقيادة ادم اسميث،  وبرزت مدرسة تدخل الدولة عند املنعطفات 
التاريخية الحرجة الستعادة التوازن عند جون مينارد كينز)املدرسة الكينزية(، 
حتى بلغت الرأسمالية قمتها كأيديولوجية كاسحة تنزع لتعميم فكرها كخيار 

حتمي يسود العالم )املدرسة الفريدمانية(.

    والشاهد أنه كلما تداعت أقطاب القوة يف تشكلها وتفاعلها إىل حالة التوازن 
دون  وتفاعالً  وأسمى حراكاً  أرقى  واإلنساني  والثقايف  السيايس  االجتماع  كان 
والتشظي  والصدام  الصاع  اشتد  االحادية  نحو  نزوعاً  اختل  وكلما  صدام،  
والتفكك، ولذلك فإن الذهنية األحادية تنمو يف أنسجتها الداخلية بذور فنائها 
باعتبارها نسق مختل وعقيم،  وعوامل الفناء تنمو باضطراد مع ازدياد هيمنته 
وسيطرته عىل ميكانيزمات الحكم واملجتمع وأدوات القوة،  ولذلك فإن نهايته 
الذاتية استجابة لناموس التغيري الحتمي،  وقد يمكث فرتة أطول جاثماً وواطئاً 
عىل املجتمع،  وقد يقص بناًء عىل السياق الظريف التاريخي واملوضوعي الذي 
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وسقوط  انحدار  ثم  ونهوض  صعود  دورة  له  فإن  حتماً  ولكن  فيه،   يتحرك 
حتمي.

مفاهيم نظرية حول اجتاهات الهوية الثقافية:

متهيد )خارطة التنوع يف ال�صودان(:
    الرتكيبة والخارطة الثقافية واالجتماعية يف السودان غاية يف التعقيد والتنوع 
الثقايف واللغوي والديني واالجتماعي،  فالسودان يضم )19( مجموعة عرقية 
رئيسية،  597 مجموعة عرقية فرعية، )40%( من السكان يرجعون جذورهم 
إىل األرومة العربية،  )30%( يرجعون إىل السالالت الجنوبية واإلفريقية،  )%9( 
حاميون، )9%( فور، )6%( بجا،  )6%( نوبة،  ثم تأتي بعد ذلك األقليات من 
النوبيني والفونج،  كما يتحدث أهل السودان بـ)115( لغة،  منها )26( لغة 
يتخاطب بكل واحد منها أكثر من )100.000(،  ويتحدث باللغة العربية ما 
يقارب )52%( من املجموع الكيل للسكان،  والبقية أي )48%( يتحدثون بلغات 
غري العربية،  كما تدين األغلبية بالدين اإلسالمي، مع وجود مجموعات مقدرة 
تدين باملسيحية والوثنية واإلفريقية يف بعض أجزائه يف الجنوب والغرب والنيل 
األزرق. كما تتعدد وتتنوع أشكال اإلنتاج االقتصادية،  وأنماط الحياة االجتماعية 

والثقافية،  وهذه الخارطة تنم عن أن التنوع هو الخاصية املائزة يف السودان.

     من وحي هذه الخريطة الفسيفسائية يحق لنا أن نقذف بسؤال اسرتاتيجي 
ما هي الهوية السودانية وخصائصها؟؟ وما هي الجذور الثقافية والتاريخية 
للشخصية السودانية؟؟ هل هو عروبي مسلم أم إفريقي مسيحي؟ أم أنه يحمل 
يف أنسجته الثقافية والفكرية واالجتماعية هذين االتجاهني أي ما اصطلح عىل 
تسميته ثنائية الغابة والصحراء أو األفروعربية؟؟ أم أنه يحمل جدلية خواص 
أكثر عمقاً وثراًء من هذين النسقني؟؟ وما هي املحددات والصيغ التي يمكن 
تكون  أن   بدل  وتصالح  وثراء  عامل جذب  الهوية  تكون  عليها حتى  التوافق 

عامل تناقض وتصادم؟؟



145

�صريورة ثنائية �لهوية �ل�صود�نية �أفكار جديدة

املفهوم املثايل الكالين للهوية:ـ
    إن النسق املثايل الكالني حول جدلية الهوية يتجىل يف االتجاهات اإلسالمية 
كدين  اإلسالم  إىل  ذلك  نصوب  وال  اإلفريقاني،   القومي  واالتجاه  العروبية،  
مطلق يحمل الكثري من خصائص التسامح واالعتدال، أو العروبة كانتماء ثقايف 
النبي  عنها  عرب  كما  الثقافية  محموالتها  يف  العروبة  ألن  وإنساني  وحضاري 
صىل الله عليه وسلم هي اللسان وكل من تحدث العربية فهو عربي،  وكذلك ال 
نعني اإلفريقية وما تشكله من محمول ثقايف وحضاري،  ولكن نعني رؤيتهما 

الفكرية ملعالجة جدلية الهوية.
إن االتجاهني العروبي واإلفريقي يتشاركان يف أنساقهما النظرية حول مسألة 
الهوية واملتمثلة يف النزوع نحو سيادة الكل املطلق،  والتكريس لذهنية املركزية 

اإلثنية.
تصور  بنسق  اإلفريقية  واملدرسة  العربية،  اإلسالمية  األصولية  املدرسة  تتميز 
السوداني،   الكل  عىل  وتعميمه  إلسقاطه  وتسعى  السودانية  للشخصية  مثايل 
وهذا التصور النظري هو سيادة الكل الثقايف املطلق، وهو نسق يتصف بعقلية 
)دغمائيةــ هيغلية(، وتفرتض أن وحدة الكل وهويته تعرب عن شمولية الكل،  
هو  الكل  أن  االتجاه  هذا  وتفسري  الكل،  وجوهر  حقيقة  عن  يعرب  جزء  وكل 

املسيطر،  وهيمنة الكل تلغي الخواص الجزئية املتجذرة يف التكوين.

    الثقافة الكلية يف هذا النسق هي املهيمنة والكاسحة، والجزء يذوب وتلغى 
خصوصيته ويعرب عن ذاته من خالل التماهي مع الكل املسيطر، ومفهوم الكل 
املسيطر يتباين من أيديولوجيا ألخرى وقد يعرب عن ذاته بمفهوم الروح املطلق، 

أو الوحي، أو الروح، أو العقل الفعال.
النزوع نحو اتجاهات النسق الكيل املطلق وإسقاطه تعميماً كرافد إحادي مغٍذ 
للهوية واملصري الوطني يعني نفي خواص التباين والتنوع املائز يف السودان، 
الكل،  أفريقانياً( عىل  وإصباغ نسق عرقي وثقايف أحادي سواء كان )عروبياً، 
وتغدو الهوية أشبه باليوتوبيا املتعازلة عن الواقع، ألن هذه الذهنية ال تعرتف 
له  وجود  ال  اآلخر  أي  فهو  اآلخر  وإلغاء  إقصاء  إىل  وتنزع  والتنوع،   بالتعدد 

كعنص يف جذر األصل،  بل كجزء من كل تسيطر عليه الذهنية األحادية.

    إن األنساق املشكلة لهذا االتجاه ترى أن املجتمع بتنوعه وتباينه عملية سالبة 
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وتنزع ألدلجته قرساً واعتسافاً وفق رؤيته سواء كانت شوفونية عروبية إسالمية 
لحالة  يكرس  نقيضه  طريف  عىل  الحاد  االستقطاب  هذا  أفريقانية،  قومية  أو 
مركزية إثنية حتماً مآلها الصدام الحضاري والثقايف،  وهذه النزعة التفكريية 

الهيغلية قادت إىل بروز النازية األملانية.

اجتاهات الثنائية والتنوع الن�صبي:ـ
السودانية،  والتي تعرتف  الذاتية  الواقعية حول  الفكرية       هذه االتجاهات 
بخصائص التنوع والثنائية والتعددية داخل املجتمع لها روادها وهم مدرسة 
حول  الفكري  تعاطيها  يف  مرنة  مدارس  وهي  والسودانوية  والصحراء  الغابة 
قضية الهوية، وتنأى عن تكريس املركزية اإلثنية والغائية التاريخية، فحركة 
التاريخ الثقافية واالجتماعية والفكرية يف حالة سريورة دائبة ومتصلة، ولذلك 
فهذه االتجاهات ال تؤمن بسيطرة الكل املثايل وتعرتف بجدلية حراك وتفاعل 
الكلية تفاعالً دون  النسبي واملطلق، ومن هذا املخاض أي عرب تفاعل األجزاء 

مغالبة او جرب تتشكل الهوية والوحدة،  دون طغيان جزء عىل آخر.

   فالهوية السودانية ال تستنبط أو تتولد من سيادة عنص واحد أو تعتسف 
بالثنائية  تنادي  االتجاهات  هذه  فإن  بالتايل  األجزاء،   بقية  عىل  يهيمن  كجزء 
حالة  يف  التاريخ  أن  وترى  املركزية،   والتعددية  التنوع،  يف  والوحدة  الثقافية 

حركية وتفاعل وفق الظروف واملقتضيات.

الروؤية التف�صريية للمدر�صة الأحادية العروبية:ـ
بدائي  قطاعني،   إىل  املجتمع  تقسيم  منظور  من  املدرسة  هذه  تتحرك      
والثقافية،  الروحية  للقيم  املغذي  الرافد  املتحرض هو  القطاع  وإن  ومتحرض،  
وأنماط السلوك الحضاري، وترى أن تعميم وبث هذه القيم واألنساق الثقافية 
للرقي والتطور  التخلف والجمود  البدائي من حالة  املجتمع  لنقل  الطريق  هو 
الحضاري،  وأن عملية زرع وغرس هذه القيم الحضارية الحتمية تقتيض بناء 
الغائية  أي نزوع ال يصب يف مجرى هذه  أن  الشاملة، وترى  املؤسسية  األطر 
تعطيل  ككل وعملية  للمجتمع  وتهديد  والتحديث،   التغيري  لحراك  عرقلة  يعد 
للحتمية التاريخية ينبغي أن تطمر وتسد،  وعىل هذا النحو تربز جدلية وصاية 
لضمان  غاية  التحرض  قيم  مع  البدائي  املجتمع  وتماثل  البدائي  عىل  املتحرض 
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تطور املجتمع،  وترى هذه املدرسة أن بروز السودان ككيان تجسد بعد دخول 
أكدتا  العربية  واللغة  اإلسالمي  الدين  فإن  وبالتايل  العربية،   والثقافة  اإلسالم 
تقدمهما عىل الديانات والثقافات األخرى، وبالتايل فإن هذه املدرسة تقرأ التاريخ 
ومستقبل البالد من منظور سيادة وهيمنة الثقافة العربية اإلسالمية كحتمية 
تاريخية وهي حالة أشبه بالذهنية القطبية )الشيخ سيد قطب( التي ترى أن 
تاريخ األديان يبدأ باإلسالم، والتاريخ ذاته يبدأ بجيل الصحابة ذلك الجيل الذي 

يسد به جدار التاريخ،  وما سواهما من تاريخ يجب أن يطمر ويسد.

     ترجع البدايات التاريخية والتكوينية لهذه املدرسة إىل االتجاهات الفكرية 
الوحدة  والتي رفعت شعار  السوداني  االتحاد  بها جمعية  نادت  التي  الغائرة 
الراديكايل منها  التيار  مع مص،  ولكن رسعان ما تالشت هذه املدرسة ولجأ 
إىل تكوين جمعية اللواء األبيض والتي أيضاً تداعت تحت شعار )الوحدة تحت 
التاج املصي(.ويف رأيي أن هذه االتجاهات كانت تمثل توجهات عروبية رشق 

أوسطية يف مغزاها الحضاري والثقايف.
أدى تطور األحداث السياسية بعد قيام مؤتمر الخريجني إىل انقسام الخريجني 
بني مؤيد لفكرة االتحاد مع مص،  وداع إىل االستقالل عنها، وتبع ذلك االنقسان 
انقسام فكري ثقايف بني التيار االستقاليل وتيار وحدة وادي النيل الذي ارتأى 
ان نزعة االستقالليني يقف من ورائها االنجليز ومقصدهم تقزيم العالم العربي 

إىل دويالت متنافرة ومتناحرة.

   إن فكرة االستقالليني مرياثها الفكري يرتكز عىل تدعيم ركائز الثقافة العربية 
واإلسالمية ولكن يف إطار القومية السودانية يقول محمد أحمد محجوب )وإني 
مالزماً  سيظل  العربية  والثقافة  اإلسالمي  الدين  أثر  أن  زائد  تأكد  يف  ألكرر 

لحركتنا الفكرية ما بقيت هذه البالد،  وما قامت فيها ثقافة(.)1(

األعىل  )املثل  يف  تتمثل  السودانية  للقومية  األعىل  املثل  مرتكزات  أن  ويؤكد      
اإلسالمي  الدين  شعائر  تخدم  حرية  تكون  أن  البالد  هذه  يف  الفكرية  للحرية 
الحنيف وتعمل عىل هداه وأن تكون عربية املظهر يف ذوقها ولغتها،  مستلهمة 
يف كل ذلك تاريخ هذه البالد املاض والحارض،  مستعينًة بطبيعة وعادات أهلها 
إىل  الفكرية  الحركة  إيجاد فكر صحيح وتنقلب هذه  متسامني بكل ذلك نحو 
حركة سياسية تؤدي إىل استقالل البالد سياسياً واجتماعياً وفكرياً( )2(، ولكن 
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هذه القيم التي تراعي الخصوصية والذاتية السودانية لم تشفع لهم عند دعاة 
النقد  بوابل من  القومية  دعاة  يرمون  انفكوا  النيل وما  وادي  العروبة ووحدة 
وأنهم قوم أرشبوا يف قلوبهم حب األعاجم،  وأنهم يتحركون من نزوعات التآمر 
العروبيني  السودان،  وانربت نخبة من غالة  العربي واإلسالمي يف  الرتاث  عىل 

للهجوم عىل هذه الدعوة املعتدلة منهم محمد سعيد العبايس حيث قال:ـ 

وما تريدون من قومية هي ، ، ، ،  يف رأي الرساب عىل القيعان رقراقا )3(

ويرى كذلك عبد الله عبد الرحمن أن دعوة إحياء القومية السودانية هي محض 

تآمر عىل الثقافة العربية إذ يقول:

أرى الضاد يف السودان أمست غريبة ، ، ،  أبناؤها أمست لها تتهجم )4(
اإلسالمي،  العربي  الفكري  الرباط  أهمية  عىل  بشري  يوسف  التجاني  ويؤكد 
العروبي  الفكر  السوداني عن  الفكر  إىل فصل  الداعني  أولئك  ويسائل متهكماً 

واملصي:

كيف ياقومنا نباعد بني فكرين شدا وساندا البعض آزرا )5(
وتنزع املدرسة العروبية اإلسالمية إىل رضورة وحدة الشعوب العربية واإلسالمية 
وتعد ذلك عنص تالحم وتنارص وقوة ومنعة وصوبوا فكرهم إىل بعث ماض 
األمة ومجدها اآلفل ومن الذين كتبوا عن هذه االتجاهات الفكرية الشيخ عثمان 

هاشم:ـ

واه عىل اإلسالم اصبح ضائعاً، ، ، أودى به وأماته الظالم

ظهرت به بدع الهوى وتعطلت يف مثلها ان تنفذ االحكام

باالمس كانت دولة الغر التي صال الرشيد بها وصال هشام

 واليوم أطفأ نورها وجاللها واملسلمون مفرقون نيام

 يف مص اقوام يطاحن بعضهم ففيم يتطاحن االقوام

 والرتك قد تركوا بغري معونة وهم اآليل حاطوا الثغور وحاموا

قد فوجئوا يف عقر دارهم التي هي للخالفة مركز ودعام )6(
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   ولعل هذه النظرة الشاملة للمسلمني يف كل مكان سمة من سمات التوجهات 
العروبية،  والتي ترى أن الوحدة العربية بداية لوحدة الكيان اإلسالمي الكبري.

العربية  اللغة  وتمجيد  وإحياء  بعث  إىل  أيضاً  العروبية  املدرسة  وتنحو     
إىل  ويدعون  بل  والسياسة،   والثقافة  الفكر  لحركة  الرسمية  اللغة  باعتبارها 
يف  السلبي  للتمييز  نزوع  وهذا  األخرى  واللهجات  اللغات  وتذويب  سيادتها 
مجتمع التنوع اللغوي فيه بادي وراء كل إطار،  وهو تمييز يؤدي إىل التهميش 

واإلقصاء والصدام.

    وتنحو املدرسة العروبية يف انشدادها الدؤوب نحو الرشق العربي واإلسالمي 
واإلسالمي،  العربي  العالم  يف  واملقاومة  التحرير  حركات  ومؤازرة  لالحتفاء 
أن ظفرت  غرو  فال  اإلسالمية،   الوحدة  السامي وهو  الهدف  لتحقيق  تتويجاً 
الثورة والقضية الفلسطينية بجل اهتمامهم لذا جاءت أصواتهم املؤازرة لشعب 
فلسطني العربي املسلم يف محنته تحمل معاني الدعوة إىل استنفار كل املسلمني 
البقعة من الوطن العربي واإلسالمي،  وحثوا العرب  ليذودوا عن حياض تلك 
واملسلمني أن يتحدوا تحت راية اإلسالم ليخوضوا هذه الحرب باسم الدين فإن 
ذلك هو سبيل نجاحهم وانتصارهم وحفزوا الشعوب العربية ببطوالت املسلمني 

عىل أرض فلسطني وأمعنوا النظر عند انتصارات صالح الدين األيوبي.

   كما تدعو املدرسة العروبية إىل التماثل والتماهي مع القيم واألخالق والعادات 
احتفت  كما  املجتمع،  كل  عىل  تعميماً  وإسقاطها  اإلسالمية  العربية  والتقاليد 
عىل  وأياديها  الحضاري،   وعمقها  وإنسانها  مص  بتمجيد  العروبية  املدرسة 
الكربى،  العربية  بالوحدة  للتتويج  بداية  معها  الوحدة  أن  وارتأت  السودان، 
ومن أكثر الذين هاموا بمص وأمجادها الفذ محمد سعيد العبايس وقد تجلت 
عىل  العبايس  حرص  وهي  مظاهر،  ثالثة  يف  مص  نحو  الفكرية  االتجاهات 
إقامة دولة وكيان واحد يف وادي النيل تشكل النواة التحاد العرب يف املستقبل،  
واملظهر الثاني إحساس العبايس بأن هذه الوحدة لن تتحقق إالّ ببعث وإحياء 
الشعوب روابط الدين واللغة،  واستلهام كل الرتاث الحضاري الذي يجمع بني 
الشعبني،  وهو بذلك يكرس لبناء وحدة عىل مرجعية عربية إسالمية، دعائمها 
الثقة يف الله، وإعداد العدة الحضارية ملجابهة األعداء الذين يرتبصون بشعبي 
وادي النيل،  واألمة العربية واإلسالمية،  واملظهر الثالث هو ذاتي نابع من وله 
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وهيام العبايس بمص،  إذ قىض فيها أنرض سني عمره.

    ومن أصحاب االتجاه العروبي الذين احتفوا بمص عبد الله عبد الرحمن حيث 
الفكري خاصة يف ديوانيه )الفجر  حظيت مص بنصيب وافر يف بنية توجهه 
الصادق والعروبة(وقد كرس لبانة فكرس إلثبات عروبة اإلنسان السوداني يف 
كل مسارب عالقاته الثقافية واالجتماعية، وطقوس عاداته وتقاليده، وكان من 
أصدع األصوات التي نادت بالدعوة للوحدة العربية واإلسالمية وهو يرى نفسه 
يف حب العروبة )شيعياً تمتلك لبه(،  وقد غلبت عىل اتجاهاته الفكرية األخرية 
نزعة الغلو والتطرف الذي يفتقر يف كثري من جوانبه للرؤية والتفكري الواقعي 
العروبة حوى  العربية، بل إن ديوان  الدعوة للوحدة  الذي يعزز به منطقه يف 
الكثري من االفكار التي تؤيد فكرة القومية العربية بمفهومها القشيب املستمد 

من مرجعية اللغة والتاريخ، دون االحتفاء للدين والدولة واالقتصاد.

    وكذلك من املؤثرات التي كان لها دور يف توجيه مسار حركة الفكر السوداني 
وجهة عروبية إسالمية تلك اآلراء التي نادى بها جمال الدين األفغاني وتلميذه 
محمد عبده،  والتي تبلورت يف الدعوة إىل تكوين الجامعة اإلسالمية والتي من 
أهم أهدافها إصالح عقول املسلمني، ثم إصالح الحكومات، وكان لهذه األفكار 
أثرها عند مثقفي هذا االتجاه،  وللشيخ عبد الله عبد الرحمن وعياً أدبياً تجلت 

فيه هذه القيم حيث نظم قصيدة عنوانها اإلسالم وطن ذكر فيها:

فليس من سوى اإلسالم من وطن لنا ، ، ، ،  وال غري أهليه أعد صحابا

كفى بقبيل الله جنساً ومذهبا وبالله رباً والكتاب كتابا )7(

لالحتفاء  العربي  الثقايف  انتماءها  أصالة  الثبات  العروبية  املدرسة  تنحو  كما 
باملناسبات الدينية،  واالعياد االسالمية،  والتغني باالمجاد املعنوية والعسكرية 

للمسلمني،  واستلهام الرمزيات االسالمية.

املدرسة  التجاهات  النقد  السودانيني سهام  املثقفني  من  عدد  وقد صوب       
العربية ونزوعها لتقمص العروبة يف الرشق اإلسالمي وقع الحافر عىل الحافر،  
حيث  إبراهيم  املكي  محمد  التوجهات  لهذه  تصدوا  الذين  االنتلجنسياء  ومن 
ذكر)فدواوين الشعراء تكتظ بهذا النوع من الشعر وصفحات املجالت تفيض 
به وقد وجدت تلك العقدة متنفساً يف نعرة املباهاة باملاض التي كانت تنتظم 
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العربي بأجمعه فاستغلوها يف إصابة هدفني يف آن واحد الهدف األول  الرشق 
هو إيجاد سند حضاري يثري فش شعبهم الفخر القومي وينقذه من التسليم 
انتماؤهم  تأكيد  هو  الثاني  والهدف  الجديد،   الحضارة  زحف  أمام  واالنهزام 
يف  ظل  السودان  أن  ابراهيم  املكي  محمد  يؤكد  كما    ،)8( وتثبيته(  العربي 
أن  )وللمرء  واإلسالمية  العربية  الحضارة  ومنابت  ينابيع  عن  الهامش معزوالً 
يستغرب كيف كان ذلك الجيل يطيق االستماع إىل خطبائه وشعرائه املمعنني 
يف التقليدية وهم يكررون كل عام نفس الخطبة متحرسين عىل بغداد واألندلس 
وعدالة عمرو وأقدام طارق،  وهل كان السودان قد شهد شيئاً من ذلك املجد 
العريض أو اشرتك يف صنعه أو التمتع به وهو القطر الذي انعزل طوال تاريخه 
القديم عن تيار الحضارة العربية ولم يشهد سوى ممالك الفونج واالسالم(.)9(

املدر�صة الفريقانية:
    إن هذه املدرسة ال تختلف يف اتجاهاتها البنيوية النظرية عن نظرية السيادة 
والهيمنة حيث ترى أن القومية العربية بثقافتها اإلسالمية تمثل يف عالقاتها مع 
القوميات والثقافات األخرى دور الصفوة األوليجاركية االستعالئية واملستعمرة 
واملهيمنة،  فال غرو أن وصفت عملية االستقالل الوطني بأنه محض استبدال 
السودان قد تعرضوا لسنني عديدة  سيد بسيد يقول فرانسيس دينق)إن أهل 
لإلهانات وبل املعاملة الال إنسانية من التميز العرقي والديني القائم عىل هيكل 
هرمي واضح املعالم منذ حضور العرب واملسلمني لهذا البلد فقد مكنوا ألنفسهم 
فتحوا  بأن  اإلحسان  من  كانوا  لكنهم  متفوق،   دين  صاحب  متفوق  كجنس 
أبوابهم لكل من يرغب يف تحسني وضعه بقبول الدين واللغة والثقافة والجنس 
العربي، أما األجناس اإلفريقية السوداء وخصوصاً التي لم تستنفذ باتخاذ الدين 
اإلسالمي،  فقد ردت إىل أسفل درجات الهرم،  ثم جاء املستعمرون وأضافوا إىل 
الهرم املوقع األعىل الذي استمتعوا به هم كطبقة جالبة حاكمة ولكنهم يف نفس 
الوقت آمنوا بل ازدادوا من قوة ادعاء العرب املسلمني للتفوق الذي منحه الله 
لهم( )10(، والبعض ينزع ويصف العملية بأنها محض استعمار استيطاني 
ينبغي اجتثاثه، وتتجىل تمظهرات هذا التفكري عند غالة دعاة األفريقانية والذين 
يدعون رصاحة إىل اجتثاث الصفوة العربية اإلسالمية كما تم اجتثاثها يف األندلس 
وزنجبار،  وبعض دعاة املدرسة يرون رضورة النضال واملقاومة،  حتى لو لزم 
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األمر االنفصال عن الكيان الكبري وتأسيس كيان ذي خصوصية ثقافية إفريقية 
كما عرب عن ذلك فرانسيس دينق )اندلعت حرب الرؤى بني الشمال والجنوب يف 
أغسطس عام 1955،  كان الصدام املسلح يف األساس بني الحكومات املتعاقبة 
لدى  املقدم  االهتمام  وكان  البالد  جنوب  يف  التحرير  وحركات  الخرطوم  يف 
املنفصل  التطور  سياسة  آثار  تصحيح  عىل  ينصب  االستقالل  عند  الشماليني 
القطر  لتوحيد  الحكومة  املنطقي سعي  الفعل  للجنوب،  كان رد  االستعمارية 
بانتهاجها سياسة االستيعاب الجربي باالستعراب واألسلمة،  وكان ذلك بالنسبة 
للجنوبيني بمثابة استبدال لالستعمار الربيطاني بالسيطرة العربية، فتعاظمت 
املقاومة السياسية الجنوبية املطالبة أوالً بالفيدرالية،  وتمثلت الحقاً يف النضال 

املسلح من أجل االنفصال( )11(.

    وتنتهي هذه االتجاهات ملواجهة األصولية العربية اإلسالمية،  وتأخذ املواجهة 
أنماطاً وأشكاالً ثقافية وسياسية متفاوتة،  حيث برز تيار إفريقي فكري تماهى 
وربقة  عقابيل  من  التحرر  قضية  خاصة  االفريقية  القارة  وقضايا  هموم  مع 
االستعمار باعتبار أن السودان أول دولة نالت استقاللها بعد مؤتمر مانشسرت 
يف  اآلسيوي  اإلفريقي  التضامن  لحركة  مؤسس  كعضو  وشارك   ،1945 عام 
بني  من  وذلك  1955م  عام  إبريل  يف  باندونق  يف  انعقد  الذي  الحركة  مؤتمر 
خمس دول إفريقية وقد عرب عن هذه املشاعر عبد الهادي الصديق )لقد كان 
منذ  تاريخي  حدث  أعظم  بأنه  سنغور  الرئيس  وصفه  الذي  باندونق  مؤتمر 
أهم  من  بدورها  تعترب  والتي  االنحياز  عدم  لحركة  نواة  ليمثل  النهضة  عص 
معالم تاريخ العالم الثالث يف إطار العالقات الدولية ولقد جاءت مبادئ باندونق 
لتكرس مفاهيم السيادة القومية واملساواة بني األجناس واحرتام حق كل دولة يف 
الدفاع عن نفسها فأصبحت روح باندونق بمثابة املحرك الرئييس الذي تولدت 
االنحياز وما  التحضريي ألول مؤتمر لحركة عدم  القاهرة  منه قرارات مؤتمر 

لقيه من دور يف دعم حركات التحرر يف إفريقيا ويف العالم الثالث( )12(.

    كان مؤتمر باندونق بمثابة الجذوة التي ألهمت مثقفي وأدباء االتجاه اإلفريقي 
االستعمار  وفضح  اإلفريقية،  القارة  شعوب  حقوق  عن  للدفاع  السودان  يف 
مستقبل  واسترشاف  اإلفريقية،  القارة  بأمجاد  والتغني  العنصية  والتفرقة 
الولود  البكر  القارة  لهذه  والوجداني  الثقايف  االنتماء  حقيقة  وإثبات  إنسانها، 
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والودود،  تلك األمجاد التي تحدث عنها نكروما )لقد استطاع أجدادنا منذ قرون 
طويلة أن يشيدوا امرباطورية شامخة شيدوها قبل أن تكون لربيطانيا أهمية 
يف الوجود تظللها أجواء الحضارة من تمبكتو إىل بامكور إىل شاطئ املحيط،  
إن واجبنا أن ننحني يف احرتام ألجدادنا الذين وضعوا أسس تقاليدنا القومية( 
)13(،  حيث برز يف سماء هذا الفكر محيي الدين فارس،  ومحمد عبد الحي، 
ومحمد املكي إبراهيم،  إن كان هؤالء يجولون ببصهم بني الغابة والصحراء 
كرًة بعد كرة،  فإن النور عثمان أبكر والفيتوري يقفان يف قلب الغابة اإلفريقية 
وال يكادان ينظران إىل الصحراء إالّ ملاماً،  فهذا هو الفيتوري والذي يمور ولعاً 

بحب إفريقيا حتى تفتقت أغانيه التي ال تموت:

لم تمت يفَ أغاني فما زلت أغنّي

لك يا أرض انفعاالتي وحزني

للماليني التي تنقش يف الصخر وتبني

والتي ما فتئت تبدع فني )14(

ثورة  تتفجر  حتى  والذل  الخوف  من  والتحرر  الثورة  إىل  الفيتوري  يدعو  ثم 
التحرير اإلفريقي والذي جاء غالبا

أصبح الصبح فال السجن وال السجان باق

وإذا الفجر جناحان يرفان عليك

وإذا املاض الذي كحل هاتيك املآقي

والذي شّد عىل الدرب وثاقاً لوثاِق

وقد صدع الفيتوري دون وجل أو تردد بانتمائه اإلفريقي:

قلها ال تجبن ال تجبن

قلها يف وجه البرشية

أنا زنجيُّ

 وأبي زنجيُّ الجد
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وأمي زنجية

أنا أسود

لكني حرٌّ

أمتلك الحرية )15(
هكذا جاء هذا الرافد من الفكر السوداني قد سكب لبانة قكره ليعرب عن ذاته 
اإلفريقية بطرائق شتى منها التعصب لكل ما هو إفريقي،  ومنها تقديس اللون 
اإلفريقية،  وبني هذا  للوحدة  الدعوة  املواجهة والصدام، ومنها  األسود، ومنها 
األنساق  عىل  متكئاً  السوداني  الفكر  سماء  يف  األفريقاني  االتجاه  انسّل  وذاك 

السياسية واالجتماعية والثقافية.

اجتاهات الثنائية والتنوع يف جدلية الهوية ال�صودانية:ـ
االنفصال  عقب  الدمازين  مدينة  يف  البشري  عمر  الرئيس  تصيحات  أثارت    
عندما قال)انتهى عهد الدغمسة يف السودان ومن اآلن تاني ما يف حاجة اسمها 
السودان بلد متعدد الثقافات واألعراق والرشيعة هي أساس الحكم(، والسؤال 
هل الدين اإلسالمي ال يملك خاصية االعرتاف بالتباين والتعدد والتنوع أم أن 
أثارت مقولة ود املكي بأن مرشوع  ذلك محض براغماتية سياسية؟؟ وكذلك 
انتهى بعد  السودانية  الثقافية  الهوية  ثنائية  إىل  الغابة والصحراء والذي أطر 
احرتاق الغابة السودانية،  مما دفع عبد املنعم عجب الفيا إىل رفض ذلك والتأكيد 
بسريورة ثنائية الهوية السودانية باعتبار أن العالقة لم تكن بادئ ذي بدء عالقة 
مجاورة،  بل هي عالقة متجذرة يف املكون اإلثني والعرقي والثقايف السوداني منذ 
أبكار التاريخ وستظل محموالتها متصلة ما بقي السودان، وإن كان ذلك كذلك 
سنلقي الضوء يف هذا الجزء عىل جذور الثنائية الثقافية الكامنة يف السودان،  وهل 
هي خاصية واقعية أم محض ترف ثقايف طوباوي؟؟ وإىل أي مدى تنزلت هذه 
األفكار أفقياً وسط النخب ورأسياً عىل حركة املجتمع؟؟وهل كانت استشعاراً 
مبكراً برضورة االعرتاف بهذه الخاصية ورضورة أن تنعكس يف السلوك السيايس 
واالجتماعي واالقتصادي لتحصن الدولة السودانية الهشة من سيناريو التشظي 
نخبوية  أقلية  إىل  آلت  أنها  باعتبار  املدرسة  هذه  سلبيات  وماهي  والتفكك؟؟ 
السودانية؟؟ الحياة  حركة  يف  متكامل  وسيايس  ثقايف  كمرشوع  تتنزل  ولم 
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الفروعربية امل�صطلح والدللة الثقافيةـ
    تشكلت مدرسة الغابة والصحراء يف عقد الستينات عندما سافر النور عثمان 
أبكر ومحمد املكي إبراهيم لقضاء العطلة الصيفية يف أملانيا والتي كانت وقتها 
قد تحررت قليالً من النزعة املثالية الشوفونية وانفتحت عىل العالم اإلنساني، 
وأثناء وجودهما قذف إليهما بسؤال من أي  البالد تنتميان وإىل أي الشعوب 
والسالالت؟؟هنا حدث التباين فقد ذكر محمد املكي إبراهيم أنه سوداني ينتمي 
إىل األرومة العربية،  وذكر النور عثمان أنه سوداني إفريقي، وتفاجأ بأن هنالك 
حالة ذهنية قبلية متخيلة لإلنسان العربي من حيث الخصائص والسمت واللون 
وأنها ال توجد فيهما،  وهنا أدركا الحقيقة، أي أنهما نتاج لقاح وهجني أفروعربي، 
وتفتقت عبقرية النور عثمان وابتدع مصطلح )الغابة والصحراء(،  الغابة للداللة 
اإلفريقية والصحراء للداللة العربية ويف ذلك يقول عبد الله عيل إبراهيم )القصد 
كوصف  استقر  الذي  األفروعربية  مفهوم  نقدياً  نتفحص  أن  الكلمة  هذه  من 
لثقافة الجماعة الشمالية العربية املسلمة عىل النيل البوادي لقد اكتسب املفهوم 
أبعاداً ودالالت شتى يف مساره وارتبط بمصالح واسرتاتيجيات سياسية وتجارية 
وثقافية مختلفة غري أن تقويم هذه الكلمة سينصب بصورة رئيسية عىل صورة 
املفهوم التي تفتق عنها خطاب تلك الجماعة املفصحة من جيل الستينات التي 
حاولت أن تؤسس رؤيتها الفكرية والثقافية واألدبية عىل األفروعربية كمرشوع 
التصالح  داللة  يف  والصحراء  بالغابة  له  رمزوا  الذي  املرشوع  وهو  حضاري 
بني الدغل والبادية بني الثقافة العربية والثقافة اإلفريقية يف السودان( )16(.

والفكر  الوعي  دعوة  إىل  والصحراء  الغابة  تيار  الحي  عبد  محمد  رد  وقد      
القومي السوداني التي نادي بها األديب السوداني حمزة امللك طمبل ومدرسة 
الفجر اللتني ازدهرتا يف ثالثينات القرن املاض إال أنه يرى )أن مدرسة الفجر لم 
تتجاوز دعوة طمبل إىل األدباء العتبار الطبيعة السودانية يف إنشائهم الشعري 
ولم تغادر مدرسة الفجر ذلك إىل أفريقانية من أية شاكلة إذ ليس يف كتاباتهم 
غري طائف نظري لم يتنزل إىل إنجاز شعري لتزاوج الثقافة العربية واألفريقية 
الحي األديب محمد  السودانية( )17(،  لذلك فإن محمد عبد  الذاتية  يف صنع 
املهدي املجذوب )أول أديب سوداني تلمس إمكانية تأليف شعر باللغة العربية 
الذي  الوحيد  السوداني  الشاعر  وإنه  إفريقيا،   إىل  حقيقي  بانتماء  وعي  فيه 



156

در��صات

ادرك حقيقة انتسابه إىل أرومة زنجية وأنه يعكس يف جنوبياته وغريها وحدة 
محمد  وينحو    ،)18( واألفريقي(  العربي  التقليد  مصادر  عمق  مستوى  عىل 
املكي إبراهيم يف ذات االتجاه يف توصيفه لجنوبيات محمد املهدي املجذوب )إن 
املجذوب يف جنوبياته قد جعل ذاته الشاعرة معلماً عىل سودان الغابة والصحراء 
الحضارية مؤصالً يف معرفة  لتجربتنا  وتمثيالً  وأن شعره استيعاباً وتصويراً 
ثقافة الشمال العربية وثقافة الجنوب اإلفريقية( )19(،  وقد رأى محمد عبد 
العربية  للثقافة  الثنائي  الشاعر  انتماء  املجذوب تعبري عن  أن جنوبيات  الحي 
واإلفريقية )فهي قائمة يف ثنائية الحضارة التي تمثلها ثقافة الشمال العربية 

والطبيعة التي تمثلها ثقافة أهل الجنوب( )20(.

    وقد اتخذت مدرسة الغابة والصحراء أنماطاً وأشكاالً ثقافية يف بعث وإحياء 
الثنائية الثقافية يف السودان، منها بعث الشعر الشعبي والصويف الذي تعكسه 
حلقات الذكر والطار والنوبة واألجراس والرقص العنيف،  واأللوان الرباقة التي 
تتميز بها الجبة املرقعة والطاقية أم قرينات وكلها رمزيات للثقافة اإلفريقية 
الطوطمائية وقد عرب محمد املكي إراهيم عن هذا الزخم يف قصيدته الراقصة 

)هايدي(

ها هنا ينشنج البوق عواء

املصابيح هنا تنزف عاراً ودماء

    والطبول التهبت دفعاً وعضاً وارتماًء

     لك ياهايدي يضّج البوق والطبل اشنج

رحم األرض اختلج

فاسمعي من ساحة الرقص الدعاء

عربدي كراً وفراً وانثناء

خطوة قافزة ثم انحناءة

 بعدها ينفجر الساح انفجاًرا   )21(
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الحضارة  تراث  أن  تأكيد  اتجاه  يف  والصحراء  الغابة  مدرسة  نحت  وقد       
السودانية يف جذورها وتمثالتها التاريخية، وتمظهراتها املادية يف أصلها إفريقية 
)شمال السودان أرض النوبة كان من قديم األعص لقاح الوادي، واجتماع املنبع 
باملصب، الفن الفرعوني بمص العليا هو استلهام ألعايل النيل عىل الدوام، هو فن 
احرتق بالشمس املحراقة يف قلب القارة حيث ينبع النيل فيحرق كبد الصحراء 
القارب  به  جمح  الذي  الزنجي  إذن  ــ  والظالل  والخرضاء  العافية  ويطعمه 
حتى ابتنى لنفسه هرماً وشاد رصحاً جميالً ألوانه عاج ومرجان نوبي شمال 
السودان عيشته ازدهرت بعيداً عن الغابة ومتصلة الرحم بالصحراء عرب النهر 

والقادمني الجدد()22(

    كما أكدت مدرسة الغابة والصحراء عىل رضورة تحقيق التمازج والتفاعل 
واالنتماء  التالحم  عملية  تكتمل  حتى  السودان،  يف  اإلفريقي  العربي  والتالقح 
فكر  إبراهيم  أحمد  االفكار يف قصيدة صالح  هذه  وتنعكس  الوطني،   والبناء 

معي ملوال:

ملوال صوت رابح يقول بلسان رابح

       زينة جانقيك وفهد جودك االباة شبا نمنمك

عبد الفضيل تمساح جزاير النيل وقلب

 وطني الجامد ياملوال ابن عمك

    وثابت الثابت حينما تحسس الردى ضلوعه

       يف طرف الخرطوم ــ ربما كانت له قرابة بأمك

 وابن كربياء هذا الشعب ـ عينه ــ لسانه

وضمريه ويده )عيل العظيم(

فلذة من قومك )23(

    وتأكد مدرسة الغابة والصحراء أن مرشوعها يهدف إىل بعث وإحياء ثنائية 
القيم الثقافية األفروعربية بهدف غرس وزرع روح التسامح والتعايش واملحبة 
وصوالً  السودان  يف  واإلفريقية  العربية  الشعوب  بني  مشرتكة  إنسانية  كقيم 
السماحة يف  لونية  )الغابة والصحراء يف عمرنا هي  أمة هي نسيج وحدها  إىل 
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يلهج  العربية  الجامعة  قاعة  يف  الزنج،   وإخواننا  العرب  إخواننا  مع  عالقاتنا 
االبن بعروبته،  ويف كوناكري يّص عىل إفريقيته،  ال يستطيع أن يؤدي فريضة 
الصالة كاملة اللفظ والحركة، هذه املستورة تخرج لدّق الريحة وأغنيات السرية 
أو موزراً ال يهم،  الخرضة هي اللون  والحنة بالشتل والغصن األخرض، نخالً 

املهم،  والنبض واإليقاع هو إيقاع الرعب والفرح( )24(.

   كما تميزت مدرسة الغابة والصحراء بإحياء الرتاث وأدوات الثقافة والبيئة 
التقليد  عن  والنأي  للثقافة،   الفنية  الصورة  سودنة  أي  السودانوية  الطبيعة 
واالستالب )لقد ذهب أوالد العرب إىل أوروبا ورأى بعضهم من األداب والفنون 
مقلدين  فكانوا  آداب،  من  عليه  نشأوا  ما  فألفوا  وبهرهم،   العظمة  بالغ  شيئاً 
تابعني، مثلهم يف هذا مثل الذين قعدوا يف الرتاث العربي ال يتحركون قدسوه ولم 
يستطيعوا الخروج عليه فكرروه، كال الفريقني سلبي يف إنسانيته، ثم عدت ألكتب 
عىل كيفي غري مبال بالفريقني إلحسايس العميق بأن الشعر السوداني مأخوذ من 
أعماق هذا البلد يف أّي صورة جاء، وإنني أسمع إىل هذا الوطن بما أعاني من شعر 
ولغة( )25(، لذلك كان املجذوب عميقاً يف نحت ريشته وتلوينها باألزياء الثقافية 
والطقوس السودانوية ومن ذلك قصيدته )سرية(،  وهي االحتفاء بالعريس وهو 
يزف إىل مخدع العروس ليلة الدخلة وما يصاحب ذلك من آيات االبتهاج وزغاريد 
الفرح، وسكب البخور، وأغصان الشجر دليل الفال والنماء،  وهو يرسم اللوحة 
بدقة متناهية لهذا الحشد البهيج والفخيم بأدواته وطقوسه األفروعربية املتنوعة:

البنيات يف رضام الدالليك تسرتن فتنًة وانبهارا
من عيون تلفت الكحل فيهن واصغى هنيهة ثم طارا )26( 

راجع قصيدة سرية يف ديوان الشاعر

    بمثل هذا النقاء والشفافية يرسم املجذوب اللوحة غري هياب أن يكسب الصورة 
خصوصيتها وهو يوشيها بقاموس العامية السودانية لتربز اللوحة سودانوية 
كاملة الدسم، لذلك فإن أكثر ما يتفرد به املجذوب مما منحه خاصية وتميزاً يف 
حركة الفكر السوداني تأصيله وغرسه بحنكة لخاصية السودنة الفكرية،  هذه 
الغابة  احشائها  التي جمعت يف  العبقرية  البيئة  املستوحاة من هذه  الخاصية 
اإلفريقية والصحراء العربية،  وحولت هذه الخاصية الثقافية عرب حركة التاريخ 

إىل وعي إنساني سودانوي.
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هكذا انصب وتكثف حراك مدرسة الغابة والصحراء يف بعث وإحياء قيم الثقافة 
السودانية املشرتكة كما عرب عن ذلك محمد املكي إبراهيم )لدينا ثقافة مشرتكة 
تميزنا إىل هذه الدرجة عن اآلخرين وسواء رضينا أم أبينا فقد أفرزت معيشتنا 
يف هذه األرض ثقافة سودانوية تحتل رقعة كبرية من أرض الوطن وأرواح أهله 
التهميش  مقابل  الهيمنة  بفعل  ليس  ذلك  ولكن  باستمرار  تتزايد  رقعة  وهي 
سريورة  يف  واملركز  األطراف  ثقافات  بني  والتناغم  االلتحام  من  بمزيد  وإنما 
تاريخية دائبة تكريساً للثقافة السودانوية والتي هي لقاح توليفة من نتاجات 
دارفور  مذاقات  من  وفيها  والنوبة  الكوشيني  ألحان  من  فيها  السودان  أقوام 
التي  العربية  البطانة،  وحتى  الجعليني،  وشعر  أدروب،  وقالنس  وصديري 
نتحدثها مطوعة للسان سوداني قديم أعطاها هذا اإليقاع املميز وفرض عليها 
هذه املخارج وأنتج بها كالماً ال يفهمه إالّ من نشأ يف أحضان الثقافة السودانية( 

)27(

يبدأ  السودانية  الثقافية  الهوية  تشّكل  أن  والصحراء  الغابة  مدرسة  وترى     
بقيام ممالك   التالقح والتفاعل العربية اإلفريقية ويف طليعتها مملكة الفونج 
يف سنار فمؤسس اململكة )عمارة دونقس( يحمل يف داللته وسمته ثقافة الدغل 
الثقافة السودانية والتي امتزج  التدفق وإنتاج  والبادية،  ويف سنار بدأ حراك 
فيها العنصان العربي واإلفريقي،  وشكال لقاحاً أفروعربياً يف ثوب قشيب،  وقد 
أدبية  الثراء والتنوع والخصوبة يف لوحة  عكس محمد عبد الحي خواص هذا 
رائعة تجىل بعض منها يف ديوانه )حديقة الورد األخري(، حيث تتشكل سنار من 
رحم التاريخ ومن خالل الدروب التي تصل املنفى بالوطن ومن تاريخ القوافل 
املتنوعة يف وسط سنار وهذه  األخالط  تتكثف هذه  بالنوستالجيا حتى  املوارة 

إيحائية ورمزية إىل التنوع الثقايف والعرقي يف السودان.
من كانم وتمبكتو وفاس

زنوج وأندلسيون
من المو وزنجبار

من عيذاب والحجاز واليمن
من الفسطاط والبحرين

بدو اوربيون ـ اثيوبيون واثيوبيات
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ورجال بجباه مفعمة بالذهب والنخيل
عنب أسود وتني وزيري وقمح شامي )28(

والواقعية  املرونة  أنسجتها  يف  تحمل  والصحراء  الغابة  فكرة  كانت  هكذا      
مادي وروحي،  ويؤكد  وثراء  القيم هي مصدر غنى  والتالحم وهذه  والتنوع 
محمد عبد الحي هذه الخواص وثراءها وحيويتها يف رائعته )العودة إىل سنار(،  
وهي حركة أوبة ثقافية من حالة التنازع واالغرتاب واالستالب من غاشية الثقافة 
األوربية التي )رفضت هويتي االفريقية حني افكر وهويتي العربية حني أكون( 

)29(

   فكانت األوبة والعودة هي سنار األعماق كما هي سنار الثقافة والتاريخ، كما 
هي سنار يف تنوعها الثقايف والعرقي واإلثني:

الليلة يستقبلني أهيل

أهدوني مسبحة ومن أسنان املوتى

إبريقاً جمجمة

ومصىل من جلد الجاموس

     رمزاً يلمع بني النخلة واألبنوس

        من جسد األرض وعرب سماء الجرح )30(

ثم يعدد خصائص وسمات سنار الثقافية

لغتي انتي وينبوعي الذي يأوي نجومي

   وعروق الذهب املربق يف صخرتي الزرقاء

  والنار التي فيها تجارست عىل الحب العظيم )30(

    وعند بوابة سنار يتحرى الحرس من شخصية الشاعر فيقدم إثبات انتمائه 
وهو جواز السفر السناري،  حتى تتحقق له األوبة والقبول،  وهذا التوقيف ينم 

إىل أن أهل سنار أهل عزة وحراس مجد وسؤدد:

بدويٌّ أنت

ال



161

�صريورة ثنائية �لهوية �ل�صود�نية �أفكار جديدة

من بالد الزنج

ال

أنا منكم تائه عاد يغني بلسان

ويصيل بلسان )30(

     وبعد التعرف عىل شخصيته تفتح له األبواب هكذا مرشعة، فيدخل إىل وطنه 
ومشاربه األوىل، وينتابه إحساس العودة إىل حضن األم الديفء والدافق واألمن 

والطمانينة بعد إرهاق االغرتاب الفكري وضنى االستالب.

     ويف نهاية اللوحة الرائعة يلخص قصة سنار وهي السعي الدؤوب والصبور 
لتمثُّل قيم ومفاهيم افكار األفروعربية، وهي حراك واٍع الستعادة الدم اإلفريقي 

والدراسة العميقة لهذا املرياث الحضاري والثقايف

ً سنار تسفر يف بالدي الصحو جرحا

ازرقاً قوساً ــ حصاناً

ً  اسود االعراف ــ فهداً قافزا

يف عتمة الدم ،  معدناً يف الشمس مئذنة

نجوماً يف عظام الصخر رمحاً فوق مقربة كتاب )30(

    ومن املعاني البارزة يف فكر مدرسة الغابة والصحراء تلك الصوفية املستوحاة 
الرموز  هذه  كثري من  وقد وظفت  فيه،   تعيش  الذي  اإلفريقي  املكان  ألق  من 
الصوفية يف أدبها كالكبل والنريان،  واالقنعة والثور اإللهي، واإلرشاق والوجد 
والحنني، وهي صوفية تشبًعت وترّشبت بعبقرية وألق املكان اإلفريقي، إن هذا 
االتجاه الخالق ينم عن وعي وعمق فكري وثقايف مكتشحاً ومكتسياً بااليحاءات 
واإلشارات والرموز والغموض،  وقد يجد القارئ مشقة وعنت ولكن هكذا هو 

امليش يف الدغل اإلفريقي الطوطمائي فيه متعة املغامرة ولّذة االكتشاف

نقد موجه لأطروحة الغابة وال�صحراء:
    صوب عبد الله عيل إبراهيم نقداً مًس املرجعية الفكرية التأصلية التي ارتكزت 
املهدي  أن جنوبيات محمد  اعترب  الغابة والصحراء وذلك عندما  عليها جماعة 
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املجذوب والذي عدته مدرسة االفروعربية ملهماً لها لم تصدر عن وعي فكري 
لالنتماء إىل افريقيا واعتربها محض )إسقاط من شاعريته النهمة التي قيدتها 
اإلسقاطات هي عبارة  اإلسالمية فهذه  العربية  الثقافة  االجتماعية يف  الزواجر 
عن شهوات للشاعر لم ينقع مجتمعه غلتها فأرغت وازبدت عاملاً من البوهيمية( 

.)31(

)تحالف  أو  والصحراء  الغابة  مدرسة  أن  مؤادها  نهايات  إىل  ويخلص      
الهاربني( كما نعتهم يف دعوتهم الستعادة املكون اإلفريقي يف الثقافة السودانية 
كانت دعوة من تيار علماني زاعق هدفها )تفكيك محرمات الحضارة العربية 
تطمني  فهو  الثاني  واألمر  اإلشباع،  منافذ  يفاعتهم  عىل  سّدت  التي  اإلسالمية 
الجنوبي إىل أمنه الثقايف يف أروقة مفهومها للتمازج الذي لإلفريقية فيه مكان 

عىل خالف نموذج الغالة من اإلسالميني والعروبيني( )32(.

اخلامتة:
    يف رأيي أن مدرسة الغابة والصحراء أدركت بثاقب حسها االسترشايف جذر 
أسايس من أصل األزمة الوطنية وهو الهوية الثقافية ،  وسعت أن تفض حالة 
بتقديم  واألفريقاني  اإلسالمي  العروبي  االتجاهني  بني  والتصادم  االشتباك 
وقائي  استشعار  بمثابة  كان  وهذا  ناضجة،   وثقافية  فكرية  ورؤى  مقاربات 
ومبكر لالزمة قبل استفحالها، ولذلك كانت سبّاقة حتى عىل مرشوع الحركة 
بعد  برزت  التي  الوطنية  القضايا  معالجة  رضورة  عىل  تركيزها  يف  اإلسالمية 
االستقالل من منظور وطني مجرد من االيديولوجيا التي تميل إىل االستقطاب 
واالنتقائية والتشاكس املفيض إىل الصدام، ولكن يؤخذ عىل هذا التيار انكماشة 
إىل حركة املجتمع  الفكرية،  ولم يتنزل راسياً  النخب،  واالنتلجنسيا  يف دائرة 
والجماهري،  ولم يتشكل يف تيار سيايس واسع ينافس يف الحكم لغرس هذه االفكار 
عرب أدوات السلطة والحكم، وهذه من منغصات الصفوة الربجوازية التي دائماً 
ما تنأى بنفسها عن التغيري الثقايف والسيايس الصبور والدؤوب،  ولذلك ارتبط 
الدوري  التعاقب  عملية  وغابت  املؤسس،  األول  بالجيل  والصحراء  الغابة  تيار 
جيالً بعد جيل.ولكن تبقى خاصية الثنائية والتنوع الحضاري والثقايف يف حالة 
املعالجات  اجرتاح  يف  التحدي  ويبقى  السوداني،   التكوين  يف  متصلة  سريورة 
إىل  تتحول  حتى  والدغمسة  والتعدد  التنوع  حالة  إدارة  تكفل  التي  الخالقة 
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عنارص ثراء وخصوبة وقوة تصب يف مجرى عملية البناء الوطني النهائية،  وإالّ 
فان حالة الصدام والتشظي والتفكك ستستمر حتى تعصف بالدولة السودانية 

الهشة يف تكوينها وخصائصها.
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في نقد فيلسوف االئتمان لشرود ما بعد الدهراني من 
األخالق !  

اأ.ع�صـام احل�صني1

      قبل أن يبسط فيلسوف االئتمان امُلتخصص يف املنطق وفلسفة اللغة واألخالق 
الدكتور طه عبد الرحمن نقده للرشود من األخالق، خصص جهده لزلزلة الئحة 
من القراءات امُلشتغلة عىل مفهوم الَعلمانية، ُمتخذاً يف ذلك النقد من غري تشنيع، 
عرب  امُلرسخة  واالعتقادات  امُلقررة  امُلسلمات  وُمتحدياً  ترقيع،  غري  من  والبناء 
مؤلفه )روح الدين.. من ضيق العلمانية إىل ِسعة االئتمانية( إذ اهتدى الدكتور 
العقل  ـ ألنها ال تخاطب  املعُهودة  امُلقاربات  ليست من جنس  ُمقاربة  إىل  طه 
مُلختلف  هذه  بُمقاربته  فتعرض  ـ  بالروح  امُلؤيَّد  العقل  وإنما خاطبت  امُلجرَّد 
الدعاوى ـ علمانية كانت أو دنيانية ـ قبل أن يُقدم الحّل لهذا اإلشكال الذي ال 
يتمثل يف وجود ضيق يفصل بني الدين والسياسة، وإنما يف تجاوز الضيق إىل 
عة  عة يتداخل فيه املرئي والغيبي؛ فهنالكـ  أي يف السِّ فضاء وجودي غاية يف السِّ

ـ ال فصل وال وصل.

     جاء كتاب روح الدين بُمقاربة روحية لحل إشكال الصلة بني الدين والسياسة، 
بحيث ال تفِصل الدعوى االئتمانية بينهما الفصل الذي تُحدثه الدعوى العلمانية 
وال تصل بينهما وصل الدعوى الُدنيانية، وإنما تنزل ُرتبة سابقة عىل الفصل 
يف  وتتمثل  الغيبي  العالم  منشؤها  التي  األصلية  الوحدة  رتبة  وهي  والوصل 
االئتمانية  النسبة  اقتىض مبدأ  لهذا  باختيار منه.  اإلنسان  التي تحملها  األمانة 
ال  املؤلِف  بحسب  اإلنسان  يكون  بأن  ـ  العلماني  الوضع  مبدأ  خالف  عىل  ـ 
النسق جاء  الوديعة.. وعىل هذا  ال ينفك يرعى حقوق  وإنما مستوَدعاً  ُمتسيِّداً 
كتابه التايل لروح الدين يحمل عنوان )بؤس الدهرانية.. النقد االئتماني لفصل 
األخالق عن الدين( حيث بني الدكتور طه يف نقده االئتماني لفصل األخالق من 
منبتها األصيل وهو الدين، أن بؤس الدهرانية يتمثل يُف مروقها من الدين عىل 

1 - كاتب صحفي ومهتم بقضايا الفكر والثقافة.
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آمرية  إنكار  إىل  منشأها  رادين  لآلمرية،  الدهرانيني  فهم  إلساءة  العموم  وجه 
اإلله، إثباتاً آلمرية اإلنسان بُحجة أن اآلمرية اإللهية تسلُط من خارج عىل اإلرادة 

اإلنسانية.

واألخالق  االئتمان  فيلسوف  إصدارات  آخر  جاءت  السابقة  األنساق  ذات  عىل 
النقد االئتماني للُخروج  الدكتور طه عبد الرحمن ) رشود ما بعد الدهرانية.. 
من األخالق ( تِتمة لبسط املزيد من النقد للُدنيانية، كاشفاً عن صورة أُخرى 
من الدنيانية تجاوزت ـ كما قال املؤلف ـ ُرتبة امُلروق إىل ُرتبة أبعد منها وهي 
الخروج من األخالق بالُكلِّية، وهو ما اصطلح عليه بـ )الرشود( مؤكداً بأنه )إذا 
كان الدهراني مارقاً، فقد أضحى ما بعد الدهراني شارداً(. وعليه يجد القارئ 
الكريم يف هذه املساحة ُمقتطفات من كتاب الرشود، نبنيِّ خاللها كيف بنى هذا 

الفيلسوف امُلعجزة نقده لرشود ما بعد الدهراني من األخالق.  

إشتغل فيلسوف االئتمان الدكتور طه عبد الرحمن يف إصدارته األخرية )رشود 
ما بعد الدهرانية.. النقد االئتماني للُخروج من األخالق( الصادرة عن امُلؤسسة 
العربية للفكر واإلبداع ) بريوت، ط 1، 2016، يف 560 صفحة( اشتغل ببيان أن 
منشأ ما بعد الدهرانية هو إنكار شاهدية اإلله إثباتاً لشاهدية اإلنسان... وامُلراد 
بالشاهدية اإللهية ـ بحسب املؤلِف ـ هو ِصفة الشهادة التي يتجىل بها الحق 
السوء.  أو  بالحسن  أفعالهم وأحوالهم  عىل  سبحانه وتعاىل عىل عباده، شاهداً 
ويف ذات السياق أوضح الدكتور طه أن هذا الرفض للشاهدية اإللهية ـ من ِقبل 
ما بعد الدهرانيني ـ نتج عنه أسوأ رشود اتخذ وجهني اثنني: أحدهما، رفض 
إشهاد اإلله الذي يستتبع رفض االئتمار بأمره، وّمثَّلت هذه الصورة فئة فالسفة 
ما بعد الدهرانيني؛ والثاني، رفض إشهاد اإلله الذي ال يستتبع رفض االئتمار 

بأمره، وّمثَّلت هذه الصورة فئة التحليليني النفسانيني ما بعد الدهرانيني.
وملا كان الرشودـ  كما بنيَّ طهـ  خروجاً من األخالق، فقد اتخذ هذا الخروج عند 
فئة فالسفة ما بعد الدهرانيني وفئة التحليليني النفسانيني ما بعد الدهرانيني، 
صورتني اثنتني ـ بحسب املؤلِف ـ إحداهما، ترك اعتبار الِقيم الُخلُقية، بُحجة 
أن لألخالق املعُهودة توُجهاً وعِظياً وقهرياً تجاوزته الحداثة؛ أما الصورة الثانية 
فتمثلت يف األخذ بالِقيم امُلضادة للِقيم الُخلُقية، بُحجة أن البىل أصاب هذه الِقيم، 
تبدَّلت رأساً عىل عقب  الحياة  أن ظروف  أو بحجة  للتخلف،  فأصبحت جالبًة 
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فأصبحت هذه الِقيم عائقاً للتقدُّم.. لذلك جاءت اجتهادات د. طه يف هذا املؤلف 
للوقوف عىل مظاهر قلب القيم األصلية ـ التي اتبعتها الفئتني ـ يف إنتاجاتها 
الذي  الرشود  مدى  يتبني  حتى  الُخلُقية،  للقيم  إهمالهما  عن  فضالً  ونتائجها 

تُفيض إليه الصورة ما بعد الدهرانية من الُدنيانية امُلعارصة.

أسس الدكتور طه نقده ملا بعد الدهرانية ُمنطلقاً من أرضية فلسفته االئتمانية، 
ية األصلية( وهي:  وُمستنداً عىل حقائق إنسانية كونية سماها بـ )الحقائق الحدِّ
حقيقتا حفظ الحدود وُمحصلتهما أن اإلنسان اآلدمي محدود ومحفوظ أي أنه 
محدود بحدود تحفظه من عدّوه، فيُعرِّف طه الحد بأنه الحاجز الذي يفصل 
بني اإلنسان وبني أذى الشيطان.. وحقيقتا سرت السوأة وُمحصلتهما أن اإلنسان 
اآلدمي مستور ومرحوم، مستور من لدن ربِّ كساه أكثر من لباس، ومرحوم 
من لدن ربِّ آتاه أكثر من رحمة. وهكذا يُبنيِّ الدكتور طه أن الشاهدية اإللهية 
التي تضمنتها قصة النهي األول عن األكل من الشجرة تؤسس ألخالق تنبني 
عىل مبدأين جامعني، هما مبدأ حفظ الحدود ومبدأ سرت السوءات.. وملا كانت 
ره  ما بعد الدهرانية تنبذ الشاهدية اإللهية لزم أن ينبني رشودها ـ كما يتصوَّ

املؤلف ـ عىل مبدأين مضادين هما: 

ي احلدود ومبداأ ك�صف ال�صوءات. مبداأ تعدِّ
      يف الفصل األول من الكتاب نقد فيلسوف االئتمان إنكار الشاهدية اإللهية 
لألنموذج ما بعد الدهراني الذي مثلته فئة الفالسفة، وأحصاها يف ثالث صيغ 
)آدم(  اسم  من  امُلستمدة  اآلدمية  الصيغة  وهي  أسماًء مخُصوصًة  لها  واضعاً 
عليه السالم التي جاء بها األملاني )فريدريك نيتشه( وتهدف إىل إيجاد اإلنسان 
الفائق، ويعترب الدكتور طه أن رشود هذا اإلنسان يتجىل يف قلب الحدود رأساً 
عىل عقب، قادحاً يف حقيقة محدودية اإلنسان، حيث أّدى هذا القلب إىل كشف 
سوأة اإلنسان الفائق وهي حب القسوة، ُمخاّلً بحقيقة مرحومية اإلنسان، وبهذا 
فإن نقده لنظرية اإلنسان الفائق استند عىل أنها ال تُنشئ إال إنساناً بال حد وال 
رحمة.. أما الثانية، فهي الصيغة القابيلية وهي ُمستمدة من اسم )قابيل( أحد 
الفرنيس )جورج باطاي( وتهُدف إىل إيجاد اإلنسان  أبناء آدم، حيث جاء بها 
التعدي رأساً عىل  السيد ؛ ويعترب د. طه أن رشود هذا اإلنسان يتجىل يف قلب 
سوأة  كشف  إىل  القلب  هذا  وأّدى  اإلنسان،  محدودية  حقيقة  يف  قادحاً  عقب، 



169

يف نقد فيل�صوف �الئتمان  ل�صرود ما بعد �لدهر�ين من �أخالق �أفكار جديدة

اإلنسان السيد وهي حب التعري، ُمخالً بحقيقة مستورية اإلنسان؛ وبهذا فإن 
نقده لنظرية اإلنسان السيد بُنيت عىل أنها ال تُنشئ إال إنساناً بال حد وال سرت، 
أما  واملوت..  الجنس  هما  متالزمني  موضوعني  عىل  بُني  فكره  مدار  أن  لجهة 
دومية )ُمستمدة من اسم قرية النبي لوط عليه  الصيغة الثالثة، فهي الصيغة السَّ
السالم وهي َسدوم( التي جاء بها الفرنيس )املركيز دي ساد( والتي تهُدف إىل 
إيجاد اإلنسان املارد؛ ويعترب د. طه أن رشود هذا اإلنسان يتجىل يف قلب الحدود 
اإلنسان، وأّدى هذا  التعدي رأساً عىل عقب، قادحاً يف حقيقة محدودية  وقلب 
القلب املزدوج إىل كشف سوأة اإلنسان املارد وهي حب اإلفساد، ُمخالً بحقيقة 
محفوظية اإلنسان؛ وقد استند امُلؤلف يف نقده لنظرية اإلنسان املارد عىل أنها ال 
تُنشئ إال إنساناً بال حد، وال حفظ، وال رحمة، وال سرت، لجهة أن نظريته تدور 

عىل زنا املحارم وخلط األنساب. 

الشاهدية  إنكار  لنقد  الثاني والثالث  الفصلني  االئتمان       خصص فيلسوف 
اإللهية الذي مثلته فئة التحليليني النفسانيني، إثباتاً لشاهدية اإلنسان، كما فنّد 
إدعاءهم بأن إنكارهم للشاهدية ال تُوِجب إنكاراً لآلمرية، إذ حاكم طه أفكارهم 
بمنِطق العقل وبراهني الِعلم، كاشفاً ما تتضمنه من رشود، كما قسمهم إىل : 
ُمنِكر لشاهدية الذات اإللهية وُمنِكر لشاهدية االسم اإللهي، حيث بسط نقده 
يف الفصل الثاني إلنكار ُمؤسس التحليل النفيس النمساوي )سيغموند فرويد( 
لشاهدية الذات اإللهية إلغاًء لإلله وتأليهاً لألب، حيث انطلق )فرويد( للتأسيس 
عة ُمرشوطاً بقتل األب، استناداً عىل ثالث  لهذا اإلنكار من مبدأ يجعل حفظ الرشِّ
النفسية  البنية  ـ  التي جعل منها ـ بحسب طه  أوديبوس  أُسطورة   : أساطري 
الجنسية الضابطة للعالقات التي تنشأ بني أفراد األرسة وتجعل من األب واضعاً 
قال  كما  ـ  مدارها  جعل  التي  البدائية  الُعصبة  أسطورة  والثانية،  عة؛  للرشِّ
عة التي وضعها األب والتي تُحّرم عىل أبنائه ُقرب النساء ولم  املؤلف ـ عىل الرشِّ
يحُصل تطبيقها ـ إي الرِشعة ـ إال بعد إجماع أبنائه عىل قتله وأكله؛ والثالثة، 
أسطورة موىس، فميِّز )فرويد( بني شخصني اثنني يحمالن اسم )موىس( هما 
ل كان ُموِحداً يتعبَّد إلله الشمس  : موىس املصي وموىس امَلديْني، زاعماً أن األوَّ
قتلوه  لكنهم  لقوِمه،  الوالد  منزلة  نازالً  للمصيني،  إلهاً  )آخناتون(  أقره  الذي 
َلّما ضاقوا ذرعاً برِشعته وكبَتوا يف أنفِسهم قتله، بينما كان الثاني يتعبَّد إلله 
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الرباكني، غري أن ذكرى موىس املقتُول عادت إليهم، فعادوا إىل التوحيد. ويف نقده 
التخلُّق  أصل  إنكار  إىل  تُفيض  التي  ـ  اإللهية  الذات  لشاهدية  )فرويد(  إلنكار 
األدلة عىل بُطالن  الدكتور طه  أقام  إيقاعه يف الرشود ـ  إىل  اإلنساني، وبالتايل 
عة تُوجب  عة املرشوطة بقتل األب والتي ُمقتضاها أن إقامة الرشِّ مبدأ حفظ الرشِّ
قتل واضعها، باعتبار أن هذا املبدأ يستند عىل فرضيات باطلة تقلب الِقيم قلباً، 
اإلقرار  واستبدلت  اإلله  له صفة  ش  متوحِّ أب  وجود  اإلله  بوجود  استبدلت  إذ 

بفضل الوالدين إقراراً بقتل الوالد وأكله.

لفئة  اإللهية  الشاهدية  نقده إلنكار  الدكتور طه  الثالث واصل  الفصل       يف 
التحليليني النفسانيني طلباً ألخالق يُنشئها البرش من عندهم.. ومن هؤالء، ُمجّدَد 
االسم  شاهدية  بإنكار  اختص  الذي  الكان(  )جاك  الفرنيس  النفيس  التحليل 
اإللهي، ُمرتقياً ـ كما وصفه املؤلِف ـ درجًة فوق إنكار )فرويد( لها، وقد بنى 
إنكاره عىل مبدأ حجب اإلله السمه الدال عىل ذاته، ُمستنداً عىل نظريات علمية 
ثالث : نظرية اللغة اللسانية، ُمقدماً خاللها الدال عىل املدلول، ونظرية الُعقدة 
النفسية  األبعاد  ونظرية  )البورومية(،  الُعقدة  عىل  اهتمامه  ُمركزاً  الرياضية، 
حث  إىل  بذلك  ُمنتهياً  الواقعي،  والبُعد  الرمزي  والبُعد  الخيايل  البُعد  وتشمل 
التحليليني عىل التخيل عن اسم اإلله الذي اتخذوا له صورة األب بعد قتِله.. لكن 
الدكتور طه نهض لبيان األخطاء الجّمة التي تضمنتها دعوة )الكان( املبنية عىل 
الخوض الشنيع يف أسماء الصفات، زاعماً أن اإلله حجب اسمه عن موىس، وأن 
اإلله ال اسم له يف األصل بل ال وجود لذاته أصالً، وحينئذ، ال يبقى للداللة عليه إال 
أسماء الصفات التي ورد ذكرها يف التوراة، ثم تمادى، فوضع أسماًء من عنده 
واصفاً اإلله تارة بالفراغ، وتارة باآلخر، وتارة بالالشعور؛ فأقام الدكتور طه 
ُحجته عليه بكشفه عن السببني اللذين دعيا (الكان( إىل هذا التهافت والشذوذ، 
هما استهتاره بالحقائق الدينية إىل درجة أن أناط استمرار التحليل النفيس يف 
الوجود باالنتصار عىل الدين، والسبب اآلخر غلُّوه يف التعلق بالرمزية اللغوية إىل 

درجة استغنائه باألسماء عن امُلسميات. 

    خصص فيلسوف االئتمان الفصل الرابع لنقد أخالقيات الشهوة التي أسس 
التحليل النفيس الفرنيس )جاك الكان(، بعد أن استعرضها ُمتناوالً  لها ُمجّدَد 
من  جاعالً  املآل،  كان  أيا  بالشهوة  التمسك  دوام  مثل  ومبادئها  خصائصها 
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ره )الكان( من  أنتيغون بنت أوديبوس نموذجها األمثل، كما وقف عىل ما تصوُّ
املؤلف يف  انطلق  غري مسبوق.. حيث  قلباً  األخالقية  القيم  قلبت  ُمنَكرة  أخالق 
نقده بالقول أن الشهوات تُعّد من )امُلهِلكات( بحيث يستحيل تأسيس األخالق 
عليها إال أن )الكان( جعلها من )امُلنِجيات( الواجب تشييد األخالق عليها.. وملا 
إنكار )الكان(  التخلُّق، فقد ردَّ  اإلله عند طه رشطاً يف ُحصول  كانت شاهدية 
لهذه الشاهدية يف صورتها االسمية وخروجه من األخالق إىل طريقتني : إحداهما 
وإنشاء  الشهوة،  أخالقيات  وهي  املعهودة  لألخالق  ُمضادة  أخالقيات  إنشاء 
نظرية غري ُمكرتثة بالقيم األخالقية أصالً وهي نظرية امُلتعة التي اقتبس بعض 

مبادئها من سلفه )فرويد(.

الناسية لألخالق  النظرية  الكالم يف  الدكتور طه  الخامس بسط  الفصل      يف 
)سيغموند  النمساوي  النفيس  التحليل  ُمؤسس  بها  جاء  التي  االستمتاع  وهي 
الحياة  إىل  نظرته  يف  شطط  أيما  شط  )فرويد(  أن  املؤلف  أكد  حيث  فرويد(، 
ـ  اإلنسانية  األنشطة  كل  فّرد  عليها،  امُلتعارف  القيم  قلب  ُمتعمداً  الجنسية، 
مهما جلَّ قدرها ودق شأنها ـ إىل نشاط اغتالمي غري ُمبارش، ماحياً من أُفقه 
مفهوم القيمة ناهيك عن مفهوم املعنى ؛ واألدهى من ذلك ـ كما يقول طه ـ 
ه النشاط الحيوي للطفل ـ وهو بَعُد لم يخرج من طور الوليد ـ إىل نشاط  ردَّ
اغتالمي ُمبارش، ناسباً إليه شذوذاً فاحشاً لم ينسبه إىل الكبار سّماه بـ )الشذوذ 
ذي األشكال امُلتعددة(.. فجاءه الدكتور طه باألدلة االئتمانية لتبيَّني بُطالن هذا 
أحدهما  ـ  صغرياً  أو  كان  كبرياً  ـ  اإلنسان  لفعاليات  امُلغلَّظ  الجنيس  االختزال 
دليل الفطرة الروحية يف ُمقابل الغريزة النفسية فالِفطرة معني القيم األخالقية 
الالزمة للحياة وتُجاوز طاقة الغريزة؛ والثاني دليل الرحمة الواسعة يف ُمقابل 
دليل الُغلمة الشاملة، فالرحمة مصدر األلبسة املعنوية الالزمة لإلنسان.. وهل 
ة  يُعقل أن يتولد قانون الرشعة من هياج الُغلمة، وتتولد رفعة الُخلُق من ِخسَّ

الطبع !

توّرثه  االستمتاع  يف  بنظرية  لالنفراد  جهده  أقىص  بذل  فقد  )الكان(  أما       
بناء  الكتاب  من  السادس  الفصل  تناول  إذ  فرويد،  بعد  الثاني  امُلعلم  مكانة 
الشهوة  عن  بفصلها  للُمتعة  تعريفه  أحدهما   : أصلني  عىل  لنظريته  )الكان( 
واللذة ووصلها بالجسم واأللم والتكرار ؛ والثاني تمييزه ألنواع شتى من امُلتعة، 
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بدءاً بامُلتعة امُلطلقة املفقودة، وانتهاًء بامُلتعة املقيدة التي ال يَِني يُحرَّكها طلب 
املفقود، جاعالً من النفوس ـ بحسب املؤلف ـ تلهث وراء شهواتها بال نهاية. 
لذلك خصص طه الفصل السابع لنقد نظرية امُلعِلم التحلييل الثاني، إذ وصفه 
مستمتعًة  فبناها  االشتهاء،  يكون  ما  كأقوى  ُمشتهية  ذات  بناء  إىل  دعا  بأنه 

كأخّس ما يكون االستمتاع. 

       يف الفصل الثامن قال فيلسوف األخالق أن )الكان( بلغ ما بلغ من قلب 
القيم والتغلغل يف الرشود عند تناوله امُلتعة الخاصة باملرأة التي سماها )امُلتعة 
األخرى( وجعلها من جنس ما سماه بـ )ُمتعة الصويف( وجمع بينها وبني ما 
سماه )ُمتعة اإلله( مربهناً ـ بوصله املزدوج هذا عىل نهاية الجهل بمقتضيات 
الحقيقتني املتميزتني : الحقيقة الروحية يف لطف معانيها والحقيقة اإللهية يف 
قدر أوصافها.. فأقام طه الدليل عىل بُطالن رّد ُمتعة املرأة إىل الحال الصويف، ألن 
الصويف ال يشتهي كما تشتهي املرأة وإنما يشتاق، وال يستمتع كما تستمتع إنما 
يبتهج.. كما بنّي املؤلف بُطالن وصل املرأة باإلله.. ويف الفصل األخري بنّي الدكتور 
طه بُطالن دعوة )الكان( امُلستندة عىل أن االستمتاع هو األساس الذي ينبغي أن 
االستمتاع هو  عليه  ينبني  الذي  األساس  أن  ُمبيناً  النفسية،  الحياة  عليه  تُبنى 
االمتالك ـ أو االحتياز ــ الذي هو سبب يف وجود التنازع امُلفيض إىل أشد أنواع 

العنف.

    ختاماً، غلب عىل هذا )املؤَلف( النزعة النقدية االئتمانية، إذ أبان )املؤلِف( 
بأُسلوٍب واضٍح وُمرتب، رشود رموز التحليل النفيس يف املجال التداويل الغربي، 
للماردين  تكُفل  قوانني  بنوه عىل  الذي  تهافتهم  وأبان  بنيانهم  أساس  فقوَّض 
املحترضين  بقتل  وانتهاًء  واألرحام  املياه  بخلط  بدءاً  رصيحة،  ساديًة  حقوقاً 
واملرىض امليؤوس منهم، مروراً بالزواج املِثيل الذي يُكرِّس للّسدومية، كما عاب 
ل السادي ما بعد الدهراني واعتناقهم له  عىل امُلقلدين اعتقادهم يف هذا التحوُّ
كأنه فتح أخالقي جديد، إذ لم يكتفوا بالتقليد األعمى بل نقلوه إىل البيئة العربية 
دون تمِحيص، ُمضيفني إىل تخلفهم تخلفاً من فوقه، ساقطني فيما اسماه بـ 
)التخلف الجذري( وهو التخلف الذي تُفِكر الُعقول داخله بطريقة ترتدى به 
جامعٍة  بخاتمٍة  الكتاب  االئتمانية  الفلسفة  صاحب  ذيََّل  كما  الحضيض..  إىل 
التي يبسطها نقده ملفهوم مرشوع ما بعد  استرشَف خاللها اآلفاق االئتمانية 
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الدهرانية، والتي تقيض بإنشاء أخالق حية تُسهم يف اإلجابة عىل السؤال امُلهم، 
امُلتقلبة بني ُحّب الشهوات  الُكربى ؟ السوأة  العالم  أال وهو كيف نواري سوأة 

وسفك الدماء. 
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هوامش ومالحظات حول مناهج قراءة التراث
اأ. جاد كرمي عبد القادر1 

    يف الثالث من مايو عام 2010م تويف أستاذ الفلسفة املغربي الذائع الصيت 
الدكتور محمد عابد الجابري )1936 - 2010م( فكانت وفاته مناسبة لعدد 
من الكتاب والباحثني تمكنهم من إعادة قراءة مرشوعه الفكري الذي طرحه منذ 
ما يقرب من الثالثني عاماً لنقد الفكر العربي، ولست عىل إملام كاف بالكتابات 
التالية لوفاته حتى أحكم عليها الحكم املوضوعي املنصف، هذا إن كنت أملك 
عليه.  لإلقدام  يكفي  ما  واألدوات  اإلمكانات  من  أملك  ال  الذي  العزم  هذا  مثل 
ولكن ثمة مالحظة أولية حول قراءة الجابري للرتاث تجعلني أرصف النظر عن 
ما ُكتب عن الجابري ومدى تمكن من كتبوا عنه من دراسة ما كتب نقدياً إىل 
محاولة نقد منهج الجابري يف نقد الرتاث، وليكن مدخلنا إىل مثل هذا النقد هو 
التساؤل حول األرضية التي يقف عليها الجابري، أهي أرضية الرتاث العربي 
اإلسالمي وانطالقاً منها إىل الرتاث الذي أفرزته الحضارات املغايرة لينقد الرتاث 
العربي اإلسالمي بأدوات ومناهج نظر تناسب خصوصياته ويقبل منه ويرفض 
بعد نقٍد وتمحيص، ويقبل من تراث اآلخر الحضاري ما يقبل ويرفض بذات 
املنهج وذات األدوات ليصل إىل ما يصلح األمة من كال هذين املنبعني، ويجعل 
تراثها ومن تراث غريها  األمة من  تقبله وما ترفضه  ما  تتماهى مع  املعارصة 
ومناهج النظر واملعايري التي تقبل بها األمة أو ترفض من عصها؟ أم إنه قد 
استخدم منهجاً أو مناهج نظر نقلها عن منظومة وفضاء حضاري مغاير دون 
أي تعديل فيها لتتناسب مع أصول وخصوصيات املنظومة الحضارية العربية 

اإلسالمية؟

    كان العالمة الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي )1921-1986م( هو حامل 
لواء منهج النظر الذي أرشنا إليه آنفاً، والذي يتمثل يف نقد وتمحيص كل من 
الرتاث العربي اإلسالمي وتراث اآلخر الحضاري )الحضارة الغربية املعارصة(. 
تستصحب  رؤية  )1909-1997م(  شاكر  محمد  محمود  الشيخ  وللعالمة 

1 - باحث وأكاديمي له العديد من المقاالت والدراسات.
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الخصوصيات الحضارية والثقافية ألي مجتمع أو جماعة برشية مع تركيزه عىل 
الخصوصيات العربية – اإلسالمية يف ما اصطلح عىل تسميته بـ)ما قبل املنهج( 
وهذا ما فّصل القول فيه يف كتابه )رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا( )سلسلة كتاب 

الهالل، أكتوبر 1978م( .

    والرتاث الذي يمكن تعريفه بأنه )ما آل إىل الخلف من السلف من تفاعل عقيل 
يف  السلف  هذا  واجتهاد  اجتهاد وضعي  أو  إلهي  تنزيل  النصوص من  بني  ما 

تفسري هذا الرتاث وتأويله واإلفادة منه(.

فإن  إليه ثقافياً وحضارياً  الذي ننتمي  الرتاث هو كسب سلفنا       فلنئ كان 
هذا ال يعني أن نجمد حياة الخلف عند رؤية السلف، ولكن اإلفادة من مناهج 
السلف يف القبول والرفض من عصنا ونقد تراثنا وتمحيصه للقبول والرفض 
منه وفق ضوابط ومعايري تجعل أصولنا اإلسالمية )كتاباً وسنة( هي املرجعية 
التي نستند إليها دون تقديس لغري املقدس من الكسب البرشي، ودون التعامل 
معه وكأنه أصل من األصول املنزلة من عند الله تعاىل )الكتاب والسنة( وهذا 
ما يتعني علينا أن نجعله منهجاً للنظر يف كافة الكسب البرشي )تراثنا وتراث 
غرينا( وهذا يعني أن بعض الكسب البرشي )كرتاث الحضارة الغربية املعارصة( 
ينبغي أال يكون وكأنه معيار ومرجعية حاكمة ملا سواه، فمثل هذا املنهج مغرق 
تجعله  قداسة  البرشي  الكسب  منح  وهو  آنفاً  تناولناه  الذي  للسبب  الخطأ  يف 
وكأنه نص إلهي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وليس كسباً برشياً 

قابالً للخطأ والصواب. 

      والنسبية والصالحية لزمان دون زمان وملجتمع دون مجتمع وهذا ما ال 
يمكن قبوله ال من مقديس الرتاث العربي – اإلسالمي وال من املنبهرين برتاث 

الحضارة الغربية املعارصة.
وليس ما يعاب هو اإلفادة من املنهج الغربي، ولكن أن يكون الباحث أسرياً له 
خاضعاً ملقوالته ولخطواته اإلجرائية وملقدماته ونتائجه دون نقد أو تعديل أو 
وممحصاً،  ناقداً  تعامالً  الغرب  تعاملوا مع  أساتذة  أو إضافة كما فعل  انتقاء 
وأفادوا من مناهجه دون أن يكونوا أرسى لها، وعدلوا وأضافوا وحذفوا فيها من 
أمثال املرحوم األستاذ عادل حسني وال سيما يف كتاباته حول التنمية املستقلة، 
ويف مقدمته التي قدم بها أعمال ندوة التحيز )القاهرة: 1413 هـ /1992م(، 
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الشاملة  )العلمانية  الوهاب املسريي وال سيما يف كتابه  الدكتور عبد  واملرحوم 
لتجربته منه هو وزوجته  التي كتبها  - بجزأيه(، كما يمكن مراجعة مقدمته 
الدكتورة هدى حجازي للجزء األول من كتاب )الغرب والعالم( )سلسلة عالم 

املعرفة – رمضان 1405هـ / مايو 1985م( .

نخل�س من كل ما تقدم اإىل اأن هنالك عدة مناهج للنظر ميكن اإجمالها 

فيما يلي :
    هنالك منهج األستاذ العالمة محمود محمد شاكر الذي نجد تطبيقه العميل 
يف كتابه )أباطيل وأسمار( والذي يقوم عىل أنَّ املنهج أداة خاضعة ملادة البحث 
إطار خصوصيات ومسلمات منظومة حضارية بعينها ووفقاً  لها يف  وخادمة 

ملعادالتها االجتماعية.

نقد  عىل  يقوم  الذي  الفاروقي  راجي  إسماعيل  الدكتور  العالمة  منهج        
نظر  منهج  وفق  الغربي  والوافد  اإلسالمي  العربي  الرتاث  من  كل  وتمحيص 
مستمد من األصول اإلسالمية )كتاباً وسنة( واإلفادة من كل ما هو صالح ومتفق 
مع هذه األصول اإلسالمية وبما ال يتعارض مع وجود مساحة وأرضية للمشرتك 
اإلنساني الذي يقوم عىل فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإىل قريب من هذا 
املنهج يذهب كل من املرحوم الدكتور عبد الوهاب املسريي )1938 – 2008م( 
يف  والرتكيب  التعديل  مع   )2001  –  1932( حسني  عادل  األستاذ  واملرحوم 

املناهج الغربية بما يتفق مع أغراضها. 

    هذا عن املنهج واستخداماته عند من يرونه أداة تابعة للعلوم واملعارف التي 
أفرزته، أو إنه قابل للحذف واإلضافة والتعديل والرتكيب بما يناسب األغراض 

األكاديمية والثقافية األكثر انبهاراً بالغرب؟ 
يرى هؤالء أنَّ العلوم واملعارف الغربية )اجتماعية وإنسانية وكونية( هي معارف 
موضوعية، وأن مناهجها صالحة لالستخدام عاملياً وهي تراث مشرتك للبرشية 
يف كافة أقطارها وأمصارها وال يسلمون بالخصوصيات الحضارية والثقافية 
للشعوب واملجتمعات والحضارات غري الغربية، وخري مثال عىل مثل هذا النمط 
من املناهج كتاب الدكتور طه حسني )مستقبل الثقافة يف مص الصادر يف عام 
التي  الكامل ملص  الثقايف والحضاري  التغريب  إىل  1938م( والذي يدعو فيه 
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يراها دولة متوسطية تمت بأوثق الصلة ألوروبا وال عالقة لها بالرشق، وهذا 
ما فتح أبواب ألجيال جديدة من املنبهرين بالحضارة الغربية املتجاوزين لكل 

خصوصية. 

     فلنئ كانت هذه هي أهم اتجاهات داريس الرتاث وأهم مالمح مناهجهم يف 
النظر فإىل أي من هؤالء الدارسني يمكننا نسبة الدكتور محمد عابد الجابري؟ 

     كان جهد الدكتور محمد عابد الجابري منصباً عىل دراسة العقل العربي 
يف الغالب األعم بصورة شبيهة بالدراسات التجريدية )هيجل وكانط عىل نحو 
أخص( يف إطار مرشوع التنوير الغربي منذ منتصف القرن الثامن عرش عىل 
اعتبار أنَّ دراسة العقل الغربي يف هذه املرحلة من التحوالت الكربى يف تاريخ 
الديني  الرتاث  من  العقل  تحرير  أدوات  من  أداة  ستكون  الغربية  الحضارة 
العلماني  التنويري  واملرشوع  دونه  يحول  قد  عقدي  ثابت  كل  ومن  والكنيس 
حتى  عرش  الخامس  القرن  )منذ  األوروبية  النهضة  لعهدي  ثمرة  كان  الذي 
القرن السابع عرش( وعص التنوير األوروبي )يف القرن الثامن عرش وما بعده( 
وتلك الدراسات التي جعلها الدكتور محمد عابد الجابري مثاالً له يقتص أثرها 
غربية  وخصوصيات  رؤى  من  تحمله  ما  بكل  إليها  العربي  العقل  ويحاكم 
التقدميني واليساريني منهم مع  وتحيزات غربية تتساوق فيها رؤى وكتابات 
كتابات الرجعيني واملحافظني )وملن شاء أن يراجع كتابات هيجل حول ما يطلق 
عليه نمط اإلنتاج اآلسيوي ضمن األعمال الكاملة لكارل ماركس – طبعة دار 

التقدم – موسكو 1980م(.
وليس اجتهاد الدكتور الجابري يف تحقيق مؤلفات ابن رشد ببعيد عن مرشوع 
التنوير العربي العلماني، وال سيما أن قراءة هؤالء التنويريني العرب البن رشد 
املالكي  والفقيه  العالم  ابن رشد  متطابقة مع حقيقة  األحوال  بحال من  ليس 
والفيلسوف الذي ال تخرج فلسفته عن أصوله اإلسالمية مع ما قد يكون أخطأ 
وتجاوز فيه )فكل ما يؤخذ من قوله ويرد( كما قال اإلمام مالك رض الله عنه. 

    وليست مجهودات التنويريني العرب حول إعادة تفسري وتأويل الرتاث بعيدة 
العربي،  العالم  يف  اإلسالمية  والصحوة   )1979 )فرباير  اإليرانية  الثورة  عن 
فكان البد من ترياق مضاد ضد من يسمونهم الظالميني )وهم شباب الصحوة 
اإلسالمية( وهذا ما يتفق فيه الدكتور الجابري مع غريه من التنويريني العرب. 
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    وربما كان الجابري وغريه من التنويريني العرب ناظرين إىل تالميذ ابن رشد 
من األوروبيني الذين قرأوا وفرسوا وأّولوا كتابات ابن رشد بما يتفق مع مرشوع 
أوروبا التنويري العلماني وهذا يعني أنهم قد يجاوزون القراءة املوضوعية البن 
رشد لصالح قراءتهم له كما يرونه وبما يخدم أغراضهم ومرشوعهم التنويري 
حتى وإن كانت قراءتهم هذه تجزيئية وتبعيضية وهذا ما نعاه األستاذ جورج 
طرابييش عىل النخب العربية يف تعاملها مع الرتاث يف كتابه )مذبحة الرتاث( – 

دار الفارابي 1985م. 

      بل إنَّ األستاذ جورج طرابييش قد ذهب إىل محاكمة أكثر تفصيالً لكتابات 
الدكتور محمد عابد الجابري يف ثالثة أجزاء خلص فيها إىل أن الجابري يقتطع 
من النصوص الرتاثية ما يوافق رؤاه ويتجاوز غريها، وكثرياً ما حذف وأضاف 
أو أوهم قارئه بإيراد نص يف مصدر من املصادر ال يوجد يف املصدر الذي أشار 

إليه، أو ربما كان النص يف أصله مختلفاً عما أراد الجابري . 

      وليس املقام هنا مقام محاكمة للجابري أو لغريه، وليست مراجعات األستاذ 
جورج طرابييش ملؤلفات الدكتور محمد عابد الجابري سوى معني ومرشد لنا 
لقراءة الجابري عىل نحو أكثر تمحيصاً ودقة وموضوعية وال سيما أن األستاذ 
جورج طرابيش ناقد أدبي مرموق وليس بعيداً عن الفلسفة التي تمثل مجاالً ال 

غنى للناقد األدبي من الدراسة املحيطة بها حتى يكون أكثر تمكناً يف مجاله. 

      وليس نقد ابن رشد لإلمام أبي حامد الغزايل سوى مراجعات ال غنى ألي علم 
عنها لكي ينمو ويتطور، وعىل شدة نقد اإلمام الغزايل للفلسفة والفالسفة إال أنه 
كان ناقداً ومراجعاً لهم وليس ملغياً للفلسفة التي درسها دراسة شديدة العمق 
قبل أن ينقدها نقداً فاحصاً ومدققاً، ويقبل منها ويرفض، ولست دارساً متمكناً 
والتجمعات  املجمعات  انتظم  ما  يروقه  ال  لها  عادي  قارئ  ولكنني  للفلسفة 
الجابري  الدكتور  وفاة  بعد  عامة  عالقات  وحمالت  مدح  قصائد  من  الثقافية 

ويأمل أن يُدرس الدكتور دراسة موضوعية ناقدة بما له وما عليه. 
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على تخوم الكلمات : 
من أقاليم اللغة إلى أقانيم الهوية

             أ.خباب �لنعمان  1
توطئة :

ناصية  عىل  تقف  اللغة  أن  يقال  أن  املعنى  وفوائض  الكالم  من فضول  إن     
كربى  تيارات  أن  يكفي  إذ  املعارص  راهننا  يف  واملعريف  األكاديمي  االهتمام 
كاالتجاهات الوضعية واملدارس التحليلية جعلت من اللغة مجاالً أوحداً للبحث 
واالستقصاء, ومع التحوالت العظمى التي شهدها الغرب وتداعت لها سائر األمم 
تفاعالً ومناجزة, غدت اللغة يف قلب السجال النظري واملعريف بل أصبحت إحدى 
املفارقات  من  واحدة  ولعل  وعدماً.  وجوداً  معها  يدور  التي  املحورية  مداراته 
التي دشنت الدرس اللغوي وأسهمت يف صوغ مقارباته وأسئلته ومناهجه أن 
دي سوسور األلسني األشهر عىل مجرى التاريخ والذي استلهم األجواء الثورية 
التي انتظمت مساقات العلم ورضوب املعرفة كان يعاني من أحد اضطرابات 
اللغة عىل مستوى الكتابة والتصنيف.  وبما أن كتابه الشهري الذي صنع الفرق 
وأسس للحظة مفصلية يف مسار اللغة نتج عن عمل تجميعي ملحارضاته بعد 
وفاته عىل يد رهط من تالمذته النجباء. فإن هذه السمة ظلت حارضة يف العمل 
يف  املؤثرة  األفكار  أن  والمندوحة   .)2( املتعددة  منعرجاته  يف  الحديث  اللغوي 
للبحث  العام  السياق  بقيت واستمرت وتطورت ضمن  اللغوية  املعرفة  حقول 
اللغوي الذي بدا متماسكاً منذ عهد بانيني وحتى مشارف األلفية الثالثة. )3( 
لوال بعض األفكار التي شذت عن اإلجماع وأتت عىل غري منوال مع ما هو قائم 

1 - باحث أكاديمي متخصص في قضايا القيم والثقافات.

2 -   راجع المقدمة التي سطرها كل من جارلس بالي وألبرت سيكاهي في : فردينان دي سوسور , 
علم اللغة العام , ت . يوئيل يوسف عزيز , بغداد , آفاق عربية , 1985م  , ص : 7-5.

3 -   لإللمام بتاريخ تشكل الدراسات اللغوية راجع السرد المطول الذي يرصد دور اللغة في الفكر 
اإلنساني على مدار التاريخ , روي هاريس و تولبت ج تيلر , أعالم الفكر اللغوي التقليد الغربي من 
سقراط إلى سوسير , ت . أحمد شاكر الكالبي , بيروت , دار الكتاب الجديد المتحدة . وبتركيز أخص 

على الفصل الثاني عشر (223-241) والفصل الرابع عشر (275-255).
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وغائر يف بنية التنظري اللغوي الحديث. 

    لقد تجاوزت اللغة األفق الذي حدد من قبل ابن جني يف خصائصه بوصفها 
مجموعة أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم وتقوم عىل التوفيق يف الداللة 
بني الصوت امللفوظ واملعاني القائمة بالفكر .)1( بيد أنها غدت بفضل الدراسات 
املتالحقة متجاوزة ألوعية الوعي واألفكار وأكرب من مجرد واسطة لنقل املعاني 
مارتن  وحسب  نتكلمها”)2(  أن  عوض  تتكلمنا   “ الكان  جاك  حسب  فهي   ,
الكائن ومكمن  بيت  والكائن وهي  الكينونة  األوسط بني  “الحد  تمثل  هايدجر 
نوازعه وأرساره”)3( وهي يف منظور روالن بارت “نمط حاذق متجاوز للوظيفة 
أن  فريى  فيتغنشتاين  أما   . باألرسار”)4(  حافل  عميق,  متماسك,   , التعبريية 
الخطاب الذي نتفوه به “يمثل سلسلة من األلعاب اللغوية غري قابلة للرتجمة 

تبادلياً”)5(. 

     هذه اآلراء وغريها ألقت بظالل كثيفة عىل الراهن اللغوي, تجلت يف شتى 
اللغة  أن  لنا  يتبني  التاريخ  نافذة  من  عابرة  وبإطاللة  وارتباطاته,  مساربه 
بالتاريخ وفق تعبري هيجل  الفاعلة  الذات  أو  الحقيقيني  الفاعلني  ظلت تشّكل 
ربما بصورة أكثر من األمراء والدول والنظم االقتصادية فباإلضافة إىل كونها 
رايات ورموز لالجتماع اإلنساني فإن اللغات أيضاً حوافظ للذكريات والتاريخ 
ملنجزات  أمثوالتها  تّكرس  قد  واألساطري,  والحكايات  القصص  عرب  الشفاهي 
القديم,  األوسط  الرشق  ولغات  كالسومرية  التالدة  اللغات  نطاق  عىل  مذهلة 
والحيوية التي اتسمت بها اللغة الصينية حني أستعادت ذاتها من جديد خالل 

1 - أبي الفتح عثمان بن جني ,الخصائص , الجزء األول , تحقيق محمد علي النجار , القاهرة , دار 
الكتب المصرية , ط 2000م , ص:33.

2 -   جان جاك لوسيركل , عنف اللغة , ت.ت. محمد بدوي , بيروت , المنظمة العربية للترجمة , 
شباط / فبراير 2005م . ص: 9-7. 

3 -   إبراهيم أحمد , أنطولوجيا اللغة عند مارتن هيدجر , بيروت , الدار العربية للعلوم ناشرون , 
ط1 2008م . ص:10.

4 -   روالن بارت , الكتابة في درجة الصفر , ت. محمد نديم خفشة , مركز اإلنماء الحضاري , 
ط1 2002م . ص: 17-15. 

5 -   لودفيك فتغنشتاين , تحقيقات فلسفية , ت. عبد الرازق بنّور , بيروت , المنظمة العربية للترجمة 
, ط1 نيسان ابريل 2007م . ص: 47-46. 
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عرشين قرن من الغزوات, وتقدم اللغة السنسكريتية من شمال الهند باتجاه 
جاوا واليابان, والقيمة الثقافية التي أضافتها اللغة اإلغريقية حني حملت أثقال 
من املعارف والعلوم, والصاعات التي كونت لغات أوروبا الحديثة, ويف املقابل 
قد تشيح بوجوه متعددة للفشل الذريع, كالتخلف الذي تم رصده للغة األملانية 
برغم انتصارها عىل االمرباطورية الرومانية يف القرن الخامس, أو االنهيار الذي 
الغزوات  من  عام  آالف  ثالثة  طيلة  صمدت  التي  القديمة  املصية  للغة  حدث 
وذبولها مع تدفق اللغة العربية عقب فتح مص. وكيف أن الهولندية لم تُعرف 
تعادل حكم  الرشقية فرتة  الهند  أنها حكمت جزر  الحديثة رغم  أندونيسيا  يف 
اللغات  لتطور  الساخرة  املفارقات  تتطرد  وذاك  هذا  بني  وما  للهند.  بريطانيا 
وتقهقرها, فالالتينية التي لم تجد طريقها إىل ألسنة سكان رشقي البحر األبيض 
املتوسط الذين كانوا يتحدثون اإلغريقية واآلرامية وجدت يف بالد الغال وأسبانيا 
حني  األمريكتني  ويف  مبني,  لسان  كل  نطاقها  يف  لينطلق  فتمكنت  فارغاً  عقالً 
أبطأ املبرشون الكاثوليك انتشار اإلسبانية عىل مدى قرون مع قصٍد ورصد. قام 
نظراؤهم الربوتستانت بدور رئيس يف إعاقة نرش اللغة االنجليزية يف آسيا جزاًء 

وفاقاً. )1(

ومع غروب شمس امرباطوريات الكلمة وبزوغ فجر نظام اللغة العاملي,       
الحت يف األفق تحديات مغايرة للمسألة اللغوية املعارصة تجلت عىل أكثر من 
مستوى, حيث بات أكثر من 6 باليني نسمة موزعني يف نحو 200 دولة يتحدثون 
نحو 6 آالف لغة, هذه الوفرة التي تالمس حدود الفوىض اللغوية أفرزت واقعاً 
وثيق الرتابط بفضل من يتحدثون أكثر من لغة, لقد أقامت التعددية اللغوية 
ولكنها  متناسقة  كوكبية  مجموعات  األساسية  عنارصها  فعالة  اتصال  شبكة 
التناسق والتنافس يعكسان وجهتي نظر  الحدان أعني  متنافسة أيضاً. هذان 
عىل  الضوء  يسلط  الذي  األول  السيايس,  واالقتصاد  السيايس  االجتماع  علمي 

1 -   على كثرة ما كتب في تاريخ اللغات فإن كتاب امبراطوريات الكلمة “تاريخ للغات في العالم” 
يمثل أحد أهم الدراسات المعاصرة في هذا المجال إذ يرصد صاحبه نيقوالس أوستلر أهم المحطات 
التي جعلت من اللغة ذاتاً فاعلة بالتاريخ, حيث يركز على شرح طبيعة تاريخ اللغات حين يجترح 
تقسيماً فريداً لما يسميه بلغات اليابسة ولغات البحر, وينتهي إلى راهن اللغات وآفاق مستقبلها وفق 
ثالثة معايير : الحرية والنفوذ وقابلية التعلم للمزيد انظر :   نيقوالس أوستلر, امبراطوريات الكلمة 
تاريخ للغات في العالم , ترجمة محمد توفيق البجيرمي , بيروت , دار الكتاب العربي , ط. أولى 

2011م. (ص: 20- 24.)
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بنية النظام اللغوي وعالقاته ويعنى بشكل خاص بما يسمى بالغرية اللغوية 
وإيالء  املتعلمني  غري  واقصاء  الرسمية  للغة  النخبة  واحتكار  الجماعات  بني 
الثاني, فيتصدى لتحليل  اللغة يف الحراك االجتماعي الصاعد. أما  أهمية لدور 
تعظيم الفرص الذي تنطوي عليه عملية االتصال واملعضالت التي قد تعرتض 
طريقهم لدرجة يضطرون معها إىل التخيل عن لغاتهم الوطنية واكتساب لغات 
أخرى, وما يجري عادة يف عالقات التبادل غري املتكافئ بني املجموعات اللغوية 
الصغرية والكبرية كتبني املهزومني للغة ُغزاتهم أو التبادل التجاري بني شعوب 
فقرية وشعوب غنية وإنما يتم تعلم اللغات عادة يف اتجاه تصاعدي من اللغات 
الصغرى إىل الكربى ومن األمم التابعة إىل األمم املتبوعة ومن الشعوب الفقرية 
السيايس  االجتماع  علمي  مناهج  أن  يف  مراء  ثمة  وليس  الغنية.  الشعوب  إىل 
واالقتصاد السيايس شكال معاً إطاراً نظرياً ساعد عىل تفسري كثري من الوقائع 

املتباينة يف أصقاع شاسعة من الجغرافيا اللسانية. )1(
بها  ما يحيط  إىل  يتجاوز حدودها  كثيفاً  نقعاً  الهند  اللغوية يف  املسألة  تثري    
من بلدان كباكستان وبنغالديش ونيبال ورسيالنكا, وعرب شبه القارة الهندية 
االنجليزية  قطبان  يتجاذبها  لغوية  مجموعة  نسمة  بليون  من  أكثر  يشكل 
والهندية بتنوعاتها وتفرعاتها املتعددة التي تصل إىل نحو 800 لغة يتحدثها 
الناس يف الهند تحديداً يوجد منها 18 لغة مثبتة يف الجدول امللحق بالدستور 
والتي تمثل كل منها لغة رسمية لواحدة أو أكثر من الواليات املكونة لالتحاد 
هذه  من  واحدة  يتكلمون  الهنود  من  فإن %96  اإلحصاءات  الهندي , وحسب 
اللغات املذكورة يف الجدول كلغة أم ويتكلم ثالثة أرباع السكان بست لغات هي 
أم.  التيلوغو كلغات  التاميلية , األوردية , ولغة  املاراثية ,  الهندية ,  البنغالية , 
وتظل الهندية هي األكرب إذ يتحدث بها نحو 337 مليون نسمة أي ما يعادل 
ألسنة  من   %8 من  أكثر  عىل  تستحوذ  التي  التاميلية  تليها  السكان  من   %40
أن  ورغم  السكان.  من   %8 من  أقل  يتداولها  التي  التيلوغو  لغة  تليها  الهنود 
أطياف اللغات املذكورة آنفاً ُمسّخرة يف السلك التعليمي األساس وتلقى دعماً من 
أجهزة الحكم يف الواليات املعنية إال أنها ما زالت قارصة جداً عن بلوغ مصاف 
وفضاءات  الحديثة  االتصاالت  بخطام  تمسك  التي  والهندية  االنجليزية  اللغة 

1  -   أبرام دو سوان , كلمات العالم “منظومة اللغات الكونية” , ت . صديق محمد جوهر , أبوظبي 
, هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث “كلمة” , 2011م , ص : 63-11. 
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اإلعالم والسينما واملسارح والنظم التجارية واإلدارية والقانونية ووسائل النقل 
واملواصالت .)1( وبعد نصف قرن من الزمان بات األمل يف لغة محلية موحدة 
تمثلها الهندية متضائالً إن لم يكن متالشياً, لدرجة صار يقال معها لقد خرست 
الهندية معركتها بفعل التباس السياسة اللغوية املركزية واعتناء األقاليم غري 
الناطقة بالهندية باللغة اإلنجليزية كخيار إضايف للغة وال يتهم, بيد أن التعويل 
يف  الكامنة  القوة  يتجاهل  النقض  إليها  يتطرق  ال  االفرتاض كحقيقة  هذا  عىل 

مفاصل اللغة الهندية بوصفها لغة الثقافة الجماهريية بال منازع. 

   ويف إفريقيا, يوجد أكرب أمثولة للتنوع اللغوي تضم يف طياتها آالف اللغات 
الثقافية  تخومها  بني  الخالف  أوجه  تعميق  إىل  االستعمارية  السياسة  عمدت 
لتدعيم سلطانها وفق اآللية الشهرية “فّرق تسد”, فمنذ قرابة ألف عام كانت 
من  الدينية  والشعائر  التخاطب  لغة  هي  الدارجة  العامية  ودرجاتها  العربية 
املغرب ومص إىل الجانب الجنوبي للصحراء الكربى وعىل ساحلها الرشقي حيث 
األعاريب,  من  نخبة  باكراً  احرتفها  التي  التجارية  للمعامالت  لغًة  أيضا  كانت 
مثّلت الحقاً الحقبة االستعمارية فاصالً حضارياً أعاق تطور العربية وسيادتها 
املستحقة. فباإلضافة اىل اللغات التي تم جلبها عىل يد التجار األفارقة من أبناء 
البالد األصليني كالهوسا واإليجبو والسوننكي والسواحيلية ُوجد عدد من اللغات 
املحلية يف جنوب الصحراء تقدر باملئات ويقدر متداولوها ببضعة آالف وهي 
معظمها لغات شفاهية لم تمأسس يف أجهزة الحكم ونظم التعليم ويصح أن 
توصف بلغات الذاكرة حيث تتموضع يف نطاق هامش النظام اللغوي الكوني, 
لقد دعم االستعمار انتشار اللغات العامية الدارجة التي يرضب بعضها بجذور 
غائرة يف القدم مثل اللغة السواحيلية يف الكنغو “زائري” والتي أسهمت بدورها 
يف تشكيل لهجات مهجنة مثلت نواة اللغات املحلية مثل لغة كيكونجو واللغة 
اللنغالية. وتمثل التغيريات التي أدخلها عىل أنماط الحياة االجتماعية من إطالة 
متعمدة لسالسل التبادل االتكايل بني القرى واملناطق بعد أن كانت مستقلة ذاتياً 
لغات  اللغات. وألن  املبارش يف زيادة عدد  القريب  السبب  االستعمار هي  قبيل 
املستعمر كانت أوسع نفوذاً وأفش من غريها بقيت هي اللغة األوىل يف معظم 

1 -   عمد الباحث إلى تلخيص األفكار الرئيسة الواردة في شرح مطّول واستطراد يفيض عن المراد 
والتي يجدها القاريء في ذات المصدر , ص: 171-131. 
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البلدان, حتى البلدان التي يتكلم سوادها األعظم لغة واحدة كروانده, فرغم أن 
75% من سكانها التوتيس والهوتو يتحدثون لغة )كنيار وانده( كانت الفرنسية 
حتى وقت قريب هي اللغة الرسمية يف البالد, ينطبق هذا األمر عىل بتسوانا أيضاً 
التي يتحدث 80% من أهلها اللغة التسيوانية األصلية ومع ذلك بقيت اإلنجليزية 
هي اللغة الرسمية. ويمتد ليشمل السنغال التي يتحدث 75% من سكانها اللغة 
الولوفية ومع ذلك بقيت الفرنسية لغتهم الرسمية, أما يف تنزانيا التي يتحدث 
األم ألقلية صغرية فقد  اللغة  السواحيلية كلغة محلية وهي  90% من سكانها 
يف  اللغات  تختلف   )1( األخرية.  هيمنة  برغم  اإلنجليزية  مع  رسمية  لغة  بقيت 
إفريقيا عن آسيا يف نقطة فارقة هي انتشار األمية يف إفريقيا والتي تعيق فرص 
تعلم لغة املستعمر, ويتم تعلمها يف املدارس واملعاهد الخاصة وتحتكرها النخب 
وهو  عالية  بكثافة  نلحظه  آخر  أمر  والدهماء,  العوام  من  غريها  دون  املثقفة 
الغرية اللغوية التي تجعل بعض األقليات ترفض لغات محلية منافسة وترجح 
لغة املستعمر لتقطع الطريق أمام سيطرتها. وعىل املدى البعيد يؤدي هذا إىل 
هجرة الناس إىل لغات ذات نفوذ وهجرانها للغاتها األصلية مما يسلمها لالندثار 
والتقهقر, ليست الغرية اللغوية دائماً تعبرياً غري عقالني لكوامن الحقد والعداء 
ولكنها يف أصفى صيغها تمثل تنافساً محموماً عىل مصادر القوة والنفاذ. ومن 
الذي يتعلم لغة أعىل لن يخرس كثرياً وهو يهمل  الشخص  منظور فردي فإن 
لغته األصلية, لكنه يخصم بال مراء من رصيد التوجه الجمعي لثقافته املعنية 
أو بحسب وصف اليتني “يدّمر مصلحة عامة يف سبيل مصلحة فردية” . )2( 
اللغوية  الغرية  حدود  اإلفريقية  البلدان  يف  االستعمارية  اللغات  نفاذ  يتجاوز 
إىل رغبة النخب اإلدارية والبريوقراطية فاالستئثار بالفرنسية كلغة رسمية يف 
رواندا مثالً, يمنح متحدثيها ميزة مطلقة يف اعتالء أريكة املجد الوظيفي يف بلد 
اللغة الفرنسية  التعليم االبتدائي, لذا نجد أن  يتلقى ما نسبته 1% من سكانه 
تقدم ميزة كبرية ملن أكمل املرحلة الثانوية أما الذين تقارصوا عن تلك املرتبة 
من  التعليمي  النظام  انقلب  لقد  األعمال.  الوظائف وهوامش  فدونهم خشاش 

رافعة ارتقاء وتنوير إىل آلية فصل وإقصاء . 

1 -   ذات المصدر , ص 218-201.

2 -   ورد هذا اإلقتباس في ذات المصدر , ص :212.
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اللغات  لبقاء  منطقية  تفسريات  يوجدوا  أن  املحللني  من  كثري  حاول  لقد    
االستعمارية وهيمنتها يف بالد مثل رواندا وبورندي وليسوتو برغم تجانسها 
ومعززة  للسلطة  خادمة  أداة  األجنبية  اللغات  أن   )1( كاتيس  ويرى  اللغوي, 
رمزي  ورأسمال  جارياً  رصيداً  تمثل  مراتبها  أعىل  يف  وهي  املسيطرة  للطبقة 
يكرس ملكانتها يف أعىل ذرى التقسيم االجتماعي. وبقدر استعصامها بالبعد عن 
العامة واستغالقها عىل مداركهم تبقى مفاتح للمجد والسلطة والثروة لخواص 
إقصاء  وسيلة  إىل  اتصال  وسيلة  من  اللغة  تتحول  الطريقة  وبهذه  الخواص. 

بالتواطؤ مع من تم إقصاؤهم. 

اللغات  تطور  من  متقدمة  مراحل  يمثل  الراهن  العاملي  اللغوي  النظام  إن     
االتصال  وسائل  ساهمت  والتي  عام  ألف  من  أكثر  استغرقت  التي  البرشية 
املتطورة وتزايد وترية األسفار والتجارة الخارجية يف بلورته وإنتاجه, كما ساهم 
آلية  عرب  املحورية  باللغات  وارتباطها  النظام  قلب  يف  اإلنجليزية  اللغة  تمركز 
التعدد اللغوي والرتاجم يف تماسكه واستقراره )2(, ولم تعد هناك لغات منعزلة 
مع حجم االتصال الهائل لبني البرش الذين يتفاعلون من خالل سياسات القوة 
والعالقات التجارية والهجرة والتبادل الثقايف ويمتطون يف كل ذلك سوابح اللغة 
وأجنحة الكلمات. ويجسد النظام اللغوي ذو الشكل الهرمي املركب أساساً لعلم 
االجتماع اللغوي السيايس الذي يؤكد يف نهاية املطاف البحثي أن اللغة محدد 
أسايس للهوية وإحدى دعائم رأسمالها الثقايف الجمعي, وهو يف املقابل يجسد 
الفائدة  معامل  مفاهيم  عىل  يقوم  الذي  اللغوي  االقتصاد  لعلم  أساساً  أيضاً 
اللغوية والقيمة االتصالية للغة كمؤرشات ومؤثرات النتشار اللغة )بمعنى كم 
من الناس يتحدثها عىل نطاقها الجغرايف( وكدليل عىل مركزيتها )بمعنى كم من 

متعددي اللغات يتعامل بها( )3(.  

1 -   ورد االقتباس في ذات المصدر . (ص:218-217).

2 -   سكوت مونتغمري , هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية “االنجليزية ومستقبل البحث العلمي” , 
ت . فؤاد عبد المطلب , الكويت , سلسلة عالم المعرفة , ديسمبر 2014. العدد 419. ص:60-57. 

3 -   راجع الخالصات المهمة التي توصل إليها أبرام دو سوان في خواتيم بحثه (كلمات العالم , 
مصدر مشار إليه , 417-369). 
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يرجح لويس كالفي فرضية مغايرة ملا سقناه آنفاً تقوم عىل حرب اللغات بسبب 
الغذاء  ولغة  املنزل  لغة  بني  منترش  هو  وما  منحص  هو  ما  بني  الدائم  التوتر 
إلثبات  الجانحة  األقليات  ولغة  السلطة  بمفاصل  القابضة  املركزية  اللغة  بني 
أحد  عنده  يمثل  الجديل  التوتر  هذا  الثقايف,  القهر  إسار  من  واالنعتاق  الذات 
محركات التاريخ )1(, لقد كتب كلود حجاج ذات نص “ إذا نجح رجل الدولة 
يف اإلرشاف عىل مسار اللغة يف إحدى مراحلها الحاسمة فإنه يضيف إىل سلطته 
سلطة أخرى , سلطة مجهولة فاعلة, ألن أي سياسة لغوية هي خدمة للسلطة 
بقصد أو بغري قصد “ . )2( الصاعات اللغوية إذن تشكل الجانب اللغوي من 
تاريخ املجتمعات وهي أحد وجوه الصاعات االجتماعية واإلمربياليات اللغوية 
عالمة إلمربياليات أخرى, ووراء حروب اللغة تكمن حروب اقتصادية أو ثقافية 
وليس العكس بالرضورة صحيحاً كما يف النموذج الياباني الذي يغرق األسواق 
أن  اللغوية. ال يعني هذا – بحسب رأي كالفي –  االقتصادية دون  بمنتجاته 
يرتك األمر للسلطة بل عىل العكس “ فإذا كانت الحرب هي السياسة بطريقة 
تسقط  فحني  اللغات,  لحرب  املدني  الوجه  هي  اللغوية  السياسة  فإن  أخرى 
أوهام املساملة ال يبقى أمام اللساني يف ممارسته ملهنته إال أن يتصف كمواطن 

يمارس رقابة ديمقراطية يف كل لحظة” . )3( 

ُخال�صة : - 
   ومما سبق يتبني حجم التعقيد الغائر يف بنية التقعيد النظري للمسألة اللغوية 
املعارصة, وكيف أنه من فرط رحابته وسع مقاربات متعددة تقف عىل أقىص 
عن  أوستلر  نيقوالس  مقاربة  بني  ما  البعض,  بعضها  من  النقيض  تفاصيل 
محوري  كفاعل  اللغة  إنتاج  تعيد  التي  اللغات  تاريخ  يف  الكلمة  امرباطوريات 
منظومة  حول  دوسوان  أبرام  ومقاربة  األحداث,  صنع  يف  مبارش  إسهام  له 

1 -   لويس كالفي , حرب اللغات والسياسات اللغوية , ترجمة حسن حمزة , بيروت , المنظمة العربية 
وحول  (ص:139-123)  والنشر  الحصر  موضوع  حول  راجع   . م   2008 أغسطس   , للترجمة 

موضوع السوق وإدارة التنوع اللغوي (ص:180-177). 

2 -   كلود حجاج , إنسان الكالم مساهمة لسانية في العلوم االنسانية , ترجمة رضوان ظاظا , بيروت 
, المنظمة العربية للترجمة , 2003م . ص:2016.

3 -   لويس كالفي , حرب اللغات والسياسات اللغوية , تم االشارة إليه , ص: 393.
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اللغات الكونية املعارصة وكيف أن التعدد اللغوي أنتج ترابطاً وثيقاً بني األمم, 
ومقاربة لويس كالفي يف حرب اللغات والسياسات اللغوية التي رصدت ظالل 
الفعل اللغوي يف األرسة واألسواق واملجتمعات, والتي فتحت بدورها احتماالت 
التأثريات اللغوية إىل أقىص حدودها املمكنة لترتاوح بني النقيض والنقيض ما 
ويبدو  واستقرار.  وتوتر  وإسماح,  وقهر  وتعاون,  ورصاع  ولُطف,  ُعنف  بني 

املشهد اللغوي الراهن مهيأ ملثل هذه النتيجة املتسقة مع طبيعته وتكوينه . 
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 مراجعة لكتاب:

 “ما بعد اإلسالموية.. األوجه المتغيرة لإلسالم 
السياسى”

�أ.عّبا�س حمّمد �سالح1
     ظّلت دراسات الرشق األوسط متأثرة باملركزية األوروبية لـ»قولبة« الرشق 
و»تغطية اإلسالم« يف حالة من النمطية لعقود طويلة.غري أن باحثني من ذوي 
األوسط خاصة  الرشق  نقلة نوعية يف دراسات  أحدثوا مؤخراً  باملنطقة  الصلة 
آصف  اإليراني  االجتماع  عاِلم  هؤالء  ومن  اإلسالمية؛  الحركات  ودراسة  فهم 
بيات، أستاذ الدراسات العاملية بربنامج كاثرين وبروس باستيان، وكذلك أستاذ 
األوسط يف جامعة  الرشق  االجتماع ودراسات  العاملي وعلم  للتحول  الدراسات 

إللينوي- يف الواليات املتحدة األمريكية، أوربانا شامبني.
)الحياة سياسة: كيف يغري بسطاء  كتابه  املتميزة- خاصة  بيات  أعمال  تؤكد 
بدينامية  تتسم  األوسط  الرشق  شعوب  أن   -)2013 األوسط،  الرشق  الناس 
الرتويج  من  االسترشاق  أدبيات  رسخته  ما  خالف  حقيقية،  وقوة  وحركية 
لبعض القيم والسلوكيات وصور الخضوع واإلذعان كطبائع متأصلة لدى هذه 

الشعوب.

سيتم  أجزاء  خمسة  يف  دراسة  عرشة  إحدى  املراجعة  قيد  العمل  يتضمن      
تناولها بحسب ترتيبها يف  الكتاب..

    دّشن الباحث واملفكر الفرنيس أوليفييه روا األطروحات التي تقول بـ”فشل 
املجال  بذلك  مفسحاً  العنوان،  نفس  حمل  الذي  كتابه  يف  السيايس”  اإلسالم 
ألطروحات”املا بعديات”:ما بعد “اإلسالم السيايس”، “ما بعد األصولية”، “ما 
بعد اإلسالموية”..إلخ ولكن املصطلح األخرياكتسب  ذيوعاً وانتشاًرا كبريين يف 

اآلونة األخرية.

    شكلياً، كان بروز ظاهرة األحزاب السياسية ذات الخلفيات اإلسالمية والتي 

1 - باحث مهتم بالفكر والثقافة.
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بصفة  التمسك  دون  و”التنمية”و”البناء”..إلخ(  )“العدالة”  أسماء  تحمل 
“اإلسالمية” بها لدى البعض بمثابة ما بعد إسالموية!.غري أن استخدام مصطلح 
“ما بعد اإلسالموية” -بحسب بيات- كما سريد الحقاً- كان استخداماً تاريخياً 
وليس تحليلياً، بمعنى أنه استخدم لتوصيف مرحلة معينة من مراحل تطور 

الحركات اإلسالمية.

اجلزء الأول: مقدمة 
      يف الفصل األول والذي كتبه آصف بيات وهو بعنوان )ما بعد اإلسالموية 
عىل  نطاق واسع(يُعيد بيات فيه النظر يف مفهوم ما بعد اإلسالموية؛ ذلك أن 
تعريف مصطلح “اإلسالموية” أنه يشري إىل  »األفكار والحركات التي تسعى 
إقامة “نظام إسالمي” يتمثل يف دولة دينية، وإقامة حكم الرشيعة،  من أجل 
للسياسات  األسايس  امللمح  بالدولة  االرتباط  ويعد  اإلسالمية.  القوانني  وفرض 
“اإلسالمويني”  بني  بيات  يفّرق  األساس،  هذا  اإلسالموية«)ص25(.وعىل 
والسعي  السياسية  ممارسة  أساس  عىل  السياسية،  غري  الدينية  والجماعات 
للسيطرة عىل الدول والوصول إىل  الحكم؛ فالجماعات الدينية غري امُلسيّسة إنما 
اإلسالمويون  بينما»يتوق  املسلمني،  روحية وسط  نهضة  فقط إلحداث  تسعى 
أيضاً  ولكن  حكمهم  من  سيعزز  هذا  ألن  فقط  ليس  الدولة،  يف  التحكم  إىل   
ألنهم يعتربون أن الدولة هي األداة األقوى واألكفأ لألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر«)ص 25(.
اإلصالحيني  بني  اإلسالموية  أطياف  بني  آخر  تمييزاً  أيضاً  بيات  كذلك،يقيم 
الذين يقبلون العمل املتدرج من خالل النظم القائمة والقبول بالدولة القومية 
واملؤسسات الحديثة لبلوغ هدف إقامة الدولة اإلسالمية عرب مفهوم “الهيمنة” 
كما استخدمه غراميش، وبني املتطرفني الذين يستخدمون العنف لتحقيق شعار  

الدولة اإلسالمية عرب القوة وفق النمط الثوري اللينيني!.

    كما يرصد بيات ما يُسميه بـ”التقوى الفعالة” والتي هي »نوع من النزعة 
التبشريية املختلفة عن الجماعات اإلسالمية املنظمة “غري املسيسة”...]والتي[ 
الهادئة”. بينما “يطلق  السلفية  الفردانية واالنتشار والنزوع نحو  تعتمد عىل 

عليهم  أوليفيه روا »األصوليني الجدد«)ص 27(.
عالوًة عىل ذلك، ينتقد بيات التحيزات الحداثوية التي ترى يف الحركات اإلسالمية 
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ويجادل    )27 املسلمني”التقليديني”«)ص  عن  تعرب  حركات  »مجرد  أنها  عىل 
كيف أنها تلقت دعماً من قطاعات متعددة بما يف ذلك الطبقات الوسطى، وهي 
والتنوير  التحديث  لقيم  طبيعية  الحداثوية-حاضنة  األدبيات  تعّد-وفق  التي 

العقالنية والعلمانية.

     يرى بيات مصطلح »ما بعد اإلسالموية” “كحالة” و»مرشوع«: كحالة تكون 
فيه الحركات اإلسالموية استنزفت طاقاتها وفشلت يف تحقيق أهدافها وفقدت 
جاذبيتها حتى بالنسبة لجمهورها، وأما كمرشوع »أي كمحاولة واعية لتأطري 
مفاهيم ووضع اسرتاتيجية لبناء منطق ونماذج متجاوزة لإلسالموية...]وهي 
بالحرية،  واإليمان  بالحقوق،  التدين  دمج  نحو  سعياً  تمثل  كمرشوع[  كذلك 
بديلة«)بتصف،  »حداثة  البعض  عليه  أطلق  ما  بالتحرر...”لتحقيق  واإلسالم 

ص ص 31 و31(.

�جلزء �لثاين: نقد من �لد�خل
    يف الفصل األول بعنوان )صناعة ما بعد اإلسالموية يف إيران(. وكان بيات قد 
ساهم يف سك مفهوم »ما بعد اإلسالموية« كما يشري هو بنفسه إىل  ذلك، من 
»قدوم  بعنوان  إيران  1996 حول  العام  يف  أعّدها ونرشها  التي  الورقة  خالل 

املجتمع ما بعد اإلسالموي يف إيران«.

    مع أن استخدام بيات ملصطلح ما بعد اإلسالموية كان محصوراً يف التجربة 
اإليرانية، ولكن تفاعل النقاش داخل إيران يف مرحلة ما بعد الخميني وحقبة 
محمد  حقبة  بعد  اإلصالحيني  وفشل   )1989-1997( رفسنجاني  هاشمي 
بعد  »ما  مفهوم  أوآليات  تشّكل  إىل   ذلك  كل  )2005-1997(أّدى  خاتمي 
ليشمل-الحقاً-  للمفهوم  التحليلية  األبعاد  توسيع  عىل  ساعد  اإلسالموية«مما 

حاالت وتجارب يف أكثر من بلد إسالمي.

     تميزت الحالة اإليرانية بوجود تجربة للحكم أثارت نقاشات داخل الطيف 
الدينية فحسب، وإنما جداالت حادة  اإلسالمي تركزت ليس حول األطروحات 
التقليدية  واملوروثات  التقاليد  وكيفية  ومؤسساتها  الحديثة  الدولة  قيم  حول 

حول الدولة  الحديثة وحدود الدولة  »اإلسالمية« القائمة حالياً.

     ويف الفصل الثاني يرتكز إحسان داغي يف بحثه املوسوم )ما بعد اإلسالموية عىل 
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الطريقة الرتكية( عىل مفهوم »التكيف« كعامل لتفسري نشوء وتطور الحركات 
اإلسالمية الرتكية يف مواجهة السلطوية الكمالية والنخب العلمانية، وينطلق داغي 
من مأزق اإلسالموية السيايس واأليديولوجي. وقد دفعت ضغوط اإلسالمويني 
»العدالة  حزب  يف  تحاليا  تجّسد  إسالموية  بعد  ما  نزعة  نحو  االنعطاف  إىل  
واملواقف  الخطابات  من  جديداً  بناًء  اإلسالموية  بعد  والتنمية«. حيث»تعتربما 

للتكيف من خالل االستمرار يف االنخراط يف الحياة السياسية«)ص101(.

    لذلك، نجد أن ما بعد اإلسالمويني األتراك قد»استبدلوا الناس Halk بالرب
الذين  الشعب  باسم  بل  اإلسالم،  باسم  السياسة  يمارسون  يعودوا  فلم  Hak؛ 

عليهم أن يعلموا عىل الوصول للسلطة لخدمته«)ص 104(.

     وهنا »ال تشري ما بعد اإلسالموية إىل  فشل اإلسالم السيايس ولكنها األحرى، 
واألزمات«  للتحديات  استجابة  أنفسهم  تغيري  عىل  اإلسالميني  قدرة  توضح 
العدالة والتنمية يمثل نموذج ما بعد  ص 107. ويخلص داغي إىل  أن حزب 
إسالموي ويف نفس الوقت يجسد “املحافظية الديمقراطية” حيث هي »مزيج 
السوق  واقتصاد  الديمقراطية  مع  التاريخي  والفخر  األرسة  قيم  األخالق  من 

والعوملة وااللتحاق باالتحاد األوروبي« )ص127(.

    يف الفصل الثالث ويف التجربة الرتكية أيضاً، ينطلق جيهان توغال يف بحثه 
)اإلسالم وإعادة تجذير املحافظية الرتكية(من فرضية “املحافظية” التي ترِجع 
الديمقراطية  األتراك  املحافظون  العثمانية»يعترب  االمرباطورية  إىل   جذورها 
واالغرتاب«  التغريب  مزعومة  النخب  مواجهة  يف  الحقيقية”  األمة   “ صوت 

)ص143(.

عرب  الرتكية  املحافظية  لنجاح  نموذجاً  كانت  استنابول  أن  توغال  ويرى      
إسالمي  كمركز  باملدينة  النهوض  خالل  من  والتنمية  العدالة  حزب  سياسات 
يعكس السياسات االقتصادية لإلسالمويني والتي تتماهى مع اقتصاد السوق 
إستنبول  تراث  استخدام  عىل  أردوغان  »عمل  حيث  األمركة  نموذج  أو  الحرة 
اإلسالمي كوسيلة لجذب السياحة ورأس املال العاملي بدالً من أن يكون قاعدة 
لجمهورية إسالمية«)ص161(. ويرصد توغان أيضاً تجسيدات هذه االنعطافة 

من خالل الُعمرة والخيام الرمضانية وغريها من األنشطة. 
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    وهنا يرجح توغال استيعاب اإلسالموية وليس بروزاً ملا بعد إسالموية عىل 
النحو الذي ينطلق من فرضيات الكتاب. ولذا، فإن حزب العدالة والتنمية يمثل  

تجذيراً للمحافظية الرتكية وليس حالة ما بعد إسالموية.

    وأما يف الفصل الرابع  لسامي زمني بعنوان )ما بعد اإلسالموية املغربية..
إىل   تسعى  »عقيدة  بأنها  اإلسالموية  ومني  ويعرف  أم خرافة؟(  اتجاه صاعد 
االستيالء عىل السلطة، عىل املجال  السيايس عرب تعبئة املوارد الدينية اإلسالمية 
وأساليب العمل االجتماعي التي  ترتاوح من الدعوة إىل  الجهاد)العنف واإلرهاب( 
والتي تمّكن املجموعات االجتماعية املختلفة من التعبري عن رغبتها يف السيطرة 
عليه  يطلق  نظام  بناء   أجل  من  وذلك  تعارضها  أو  بها  تطيح  أو  الدولة  عىل 
»إسالمي«( )ص 176(. ففى حالة املغرب إن نظام املخزن )نظام ومؤسسات 
وبالتايل  ركائزه  إحدى  الدينية  الرشعية  يعترب  املغرب(  يف   التقليدية  الحكم 
املخزن  يتبع  لذا  الديني.  املجال  عىل  السيطرة  يف  اإلسالمية   الحركات  ينافس 
عدة تكتيكات فيما يتصل بإدارة الشأن الديني والتعامل مع تهديد الحركات 

والتيارات اإلسالمية.

الحركات  مواجهة  يف  املغربي  النظام  يواجه  كان  الذي  التحدي  أن  عىل       
التحدي  كان  ولكن  ركائزه  يهدد  الذي  الحركات  ليس خطاب هذه  اإلسالمية، 

األكرب تعدد أطياف الحركات اإلسالمية.

     واتسم حزب العدالة والتنمية املغربي الذي انبثق عن حركة التوحيد واإلصالح 
بزعامة عبداإلله بنكريان بنضج بنّي عىل مستوى األفكار والطروحات مما ساعد 
عىل إدماج الحزب يف املجال السيايس املغربي املهيَمن عليه من قبل النظام امللكي 
التقليدي، يف مواجهة فصيل آخر أكثر راديكالية وهو حركة العدل واإلحسان 
التي  تزعمها الشيخ الراحل عبدالسالم ياسني والتي ال تخفي قدحها يف أصل 

الرشعية السياسية والدينية للنظام املخزني.

   الفصل الخامس) السياسة ما بعد اإلسالموية يف إندونيسيا( والذي كتبه نور 
هادي حسن.ابتداًء، يرجع الباحث جذور ما بعد اإلسالموية إىل  التحوالت التي 
أفضت للعوملة والشعور باالستقالل لدى الرجال والنساء عىل حٍد سواء وظهور 
إىل   أدى  ما  وهو  للنقاش  مجاالً  اإلسالم  أصبح  الخّضم  هذا  يف  العام.  املجال 
انتشار »أشكال جديدة من التدين التي  يبدو أنها منسجمة مع مبادئ الفردية 
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والديمقراطية وقد نُحيت عن أصولها الدينية التقليدية«)ص200(. وتمظهرت 
ما بعد اإلسالموية يف »صعود الطبقة املتوسطة اإلسالموية الجديدة«)ص 202(.

    يف هذه الحالة أخذت ما بعد اإلسالموية تستوعب الطبقات والنخب السياسية 
غري التقليدية بالنسبة للجمهور اإلسالمي وبدا  »إن الهوية ما بعد اإلسالموية 
الجديدة واملمثلة  الثروات  العليا وذوق  الوسطى  الطبقة  توافق مع  املؤطرة يف 

بإشارات دينية من كل  األنواع«)ص 202(.

»أساس  عىل  واسعة  املشاركة  ظلت  اإلندونيسية  الديمقراطية  جانب  إىل       
البانكاسيال كأيديلوجيا وطنية  السياسات االنتخابية« )ص198(، ومع وجود 
للدولة، غدت الجماعات اإلسالمية التي  تسعى إلقامة دولة إسالمية هامشية. 

وتبعاً لذلك خبا وهج »اإلسالموية املقاتلة«.
     إىل حد كبري، فإن ما بعد اإلسالموية يف أكرب بلد إسالمى يف العالم ليس نتاج 
التفاعالت الداخلية فحسب وإنما املؤثرات الخارجية؛ وترصد الباحثة مجموعة 
من املنظمات التي  أسسسها »املسلمون املعتدلون«الذين انخرطوا يف التصدي 
للراديكالية مما أثمر عن بزوغ أحزاب تتبنى خطاباً ما بعد إسالموي من أبرزها 

حزب العدالة واالزدهار نموذجاً لها)انظر الصفحات 205-202(.

اجلزء الثالث: التغري املرتدد
)مص  بعنوان  الكتاب  محرر  بيات  آصف  كتبه  الذي  األول  الفصل  ويف      
واإلسالموية  املضطربة( تتبع تموجات وتفاعالت الصاع بني الدولة املصية 
من جهة وتياري اإلسالموية )اإلخوان املسلمني- والجماعة اإلسالموية( من جهة 
أخرى. كما يالحظ بيات املأزق الذي بلغته اإلسالموية املصية )اإلصالحيون من 
االخوان املسلمني؛ والجهاديون من الجماعة اإلسالمية( والتي تحولت إىل  مجرد 
»ظاهرة إسالمية« واتجه اإلخوان إىل  ما يسميه بيات بـ»األسلمة الرخيصة«. 

)ص238(.

     مع ذلك، شهدت البالد نمواً يف التدين واملحافظة لدى املسلمني واألقباط عىل 
حٍد سواء وبدا أن التدين والنزعات املحافظة يكتسحان الهوية الشخصية لألفراد 
بشكل متزايد بما يف ذلك الفن واملوسيقى أو ما يطلق عليه  »التدين النشط« 
ثم  التغريب.  لقيم  تعترب حامالً  كانت  التي   الوسطى  الطبقات  التدين  ليغزو 
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يتوقف عند ظاهرة »الدعاة الجدد«السيما الداعية عمرو خالد.كما يتوقف عند 
يمكن  املصية ال  املرأة   تدين  أن  بيات  املرأة” ويالحظ  أسلمة  “إعادة  ظاهرة 
وصفة بالنسوية اإلسالمية، ذلك أن هؤالء املتدينات يف الحقيقة يعارضن األفكار 

الليربالية والغربية حول املرأة.

    كذلك يتوقف بيات عن تدين الشباب املصي حيث قادت تفاعالت التدين إىل  
قد  األهالني  والشعور  اإلسالمية”  »بدا”الظاهرة  واألهالنية، حيث  الدين  بروز 
غمر كل السكان املسلمني يف البلد بمن يف ذلك الطبقة العليا املعوملة« )ص263(.

وأمام هذا التيار الجارف و»تدين الدولة العلمانية«)ص 264( التماهي مع هذا 
التيار الجارف يف ظل وضعية »أسلمة بدون دولة إسالمية« )ص 239(.

     عىل أن اإلسالم السيايس غدا مضطرباً- وفق تعبري الكاتب- وقاد ذلك إىل  
تغيريات ملموسة يف خطاب اإلسالميني وأسفر عن والدة ما بعد اإلسالموية عىل 

يد حزب الوسط الذي أّسسه القيادي اإلخواني أبو العال ماض.
وأما يف الفصاللثاني يتناول جوزيف األغا )انفتاح حزب الله: هل هو انعطافة ما 
بعد إسالموية؟( وهنا تكتسب ما بعد اإلسالموية بُعداً مغايراً فحزب الله كحزب 
وعرقياً(،  ومذهبياً،  )سياسياً،  الطائفية  فيه  تجذرت  بلد  يف  )مذهبي(  طائفي 
أن  التي  يجب  للتعددية  العربي ونموذجاً  الوطن  الحداثة يف  مهد  يعترب  وهو 
يكون عليها الرشق األوسط “العلماني”. يف هذا السياق فإن الدعوة إلنشاء دولة 

إسالمية تعترب أمراً غري ممكن وغري واقعي.

    وطبقا لألغا، تتجىل أبعاد ما بعد اإلسالموية يف حالة حزب الله من خالل 
»التميز  بني “الفكر السياىس” الذي بقي كما هو، والربنامج “السيايس” الذي 
تم تطويره«)ص 300( من جهة يغدو الحزب حزباً طائفياً إيرانياً يؤمن بوالية 
الفقيه، ولكنه من الجهة األخرى كان يدرك املحاذير التي  تحيط بالواقع السيايس 
اللبناني وتوازناته. وعرب املراحل الثالث التي   يرصدها األغا كان الحزب - ومن 
خالل اعتماده عىل مفهوم املصلحة- قادراً عىل التغيري يف سياق ظروفه حيث 
أعاد تأويل مبدأ “والية الفقيه”اتساقاً مع خصوصية لبنان لكونه مقيداً بالعمل 
)اتفاق  قاعدة  عىل  الطائفية  املحاصصة  يستندعىل  سيايس  نظام  سقوفات  يف 
الطائف، سبتمرب1989( رغماً عن  تبعية الحزب إليران، ليسلك الطريق إىل  ما 

بعد اإلسالموية.
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اجلزء الرابع: نقد من اخلارج
     الفصل األول خصص لتجربة الباكستان كبلد تأسس عىل الهوية اإلسالموية. 
يف  اإلسالموية  بعد  ما  )التيارات  بحثها  يف  اقتدار  حمرياء  تحاول  هنا  من 
باكستان:االنشقاقات اإلسالموية ومساراتها املتعارضة( تتبع ما بعد اإلسالموية 

يف الباكستان.

    يبدو أن الطريق إىل اإلسالموية قد مّر بسلسلة من الصاعات واالنقسامات 
والترشذمات داخل الطيف اإلسالمي األوسع يف هذا البلد الذي يمور بالحركات 

اإلسالموية املعتدلة واملتطرفة.

تطبيقياً  اقتدار أساساً     وبغرض اإلمساك بمالمح ما بعد اإلسالموية تعتمد 
يقوم عىل دراسة “االسرتاتيجيات” لدى هذه الجماعات اإلسالمية بالرتكيز عىل 
من  كان  اإلسالمية  كثافة حضور  رغم  االنتخابية”  بـ”اإلسالموية  تسميه   ما 
الطبيعي أن تستنزف طاقاتها لتمهد الطريق ملرحلة ما بعد اإلسالموية بحسب 
بيات. يف هذا الصدد تجادل حمرياء بأن الجماعة اإلسالمية ليست كذلك، بل قد 
تزايد انتشارها عاملياً. وتقف حمرياء لدى “ االنشقاقات القوية” داخل الجماعة 
اإلسالمية بسبب تركيز الجماعة عىل االنتخابوية وطغيان البعد السيايس لديها، 
كما تقف لدى ما أطلقت عليهم»املنشقون املتشددون«)ص 323( الذين جمعوا 
جماعة  مثل  العاملي”  “الجهاد  نحو  لينعطفوا  واملقاومة  املجتمع  خدمة  بني 
“عسكر طيبة”. إذاً، بالنتيجة قادت االنشقاقات داخل اإلسالموية يف باكستان 
إىل  طريقني: ترسيع ما بعد اإلسالموية وىف االتجاه املعاكس التشدد أكثر فأكثر 

بني الجماعات  املقاتلة.

السعودية  العربية  )اململكة  وعنوانه  الكروا  لستيفن  الثاني  الفصل  أما        
وحدود ما بعد اإلسالموية(.بخالف بقية الفصول والدراسات األخرى يف الكتاب 
التي  ركزت عىل فشل اإلسالموية وبروز ما بعد اإلسالموية، فإن ألكروا يقف 
بالتيار الصحوي، حيث نشأ  عىل حدود ما بعد اإلسالموية  يف سياق ماُعرف 
أُطلق  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  وقيم  اإلسالم  بني  املواءمة  يحاول  تيار 
عليهم “اإلسالميني الليرباليني”. وبعد قيامه بمسح شامل لالتجاهات الفكرية 
اإلسالموية  بعد  ما  أن  ليؤكد  الكروا  يرجع  وخطاباتها،  ورصاعاتها  السعودية 
بعد  ما  »إذا كان هناك مستقبل  السعودي  الشباب  يد جيل من  تأتي عىل   قد 
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اإلسالموية السعودية، فإنه سيأتي عىل األرجح عىل يد هؤالء الشباب أكثر من 
املثقفني الكبار«)ص352(.

اجلزء اخلام�س: ما بعد الإ�صالموية دائمًا
     يف الفصل األول الذي يتناول حالة السودان بعنوان )اإلسالموية يف السودان: 
الحركة  »ظهرت  حيث  األفندي  ومابينهما(لعبدالوهاب  بعدها  وما  ماقبلها 
إسالموية”  بعد  ما  بـ”حالة  بالفعل  تأطريها  تم  بيئة  يف  الحديثة  اإلسالمية 

محددة«)ص 373(.

    وبخالف فصول الكتاب األخرى التي  تقص مفهوم اإلسالموية عىل الحركات 
األصولية،  الحركات  أو  السيايس  باإلسالم  يعرف  ما  أو  الحديثة  اإلسالمية 
يثري  أنه  األفندي  بحث  أن  نجد  األوىل،  فشل  بعد  اإلسالموية  بعد  عما  لتمييزه 
اإلسالموية وما  يعود بجذور  أنه  التأريخي  فالبعد  تأريخي وإشكايل؛  بُعدين: 
بعدها إىل  الثورة املهدية واملهدية الجديدة التي  رأى فيها أنها كانت »حركة 
ما بعد إسالموية بامتياز« )ص399(؛ وأما البُعد اإلشكايل فهو أنه يدرج التيار 
الجمهوري الذي أسسه وتزعمه محمود محمد طه ضمن التيار اإلسالمي العام.

     وربما  يكون تفسري األفندي لهذين البعدين يرجع إىل  إشكاليات التحقيب 
اإلصالحيني  بني  ما  واملعارصة  الحديثة  اإلسالمية  للحركات  التأريخ  يف  املتبعة 

واإلحيائيني واألصوليني، والقراءات املتحيزة واأليديلوجية يف هذا التحقيب.

السودان  اإلسالموية يف  فإن مآزق وأزمات وإنكسارات  لألفندي،     وبالنسبة 
تفتح آفاقاً ملا بعد إسالموية تبدو اآلن نشطة.

سوريا:  يف  االستثنائي  اإلسالمي”  )“االتجاه  بعنوان  الثانى  الفصل  أما       
برييه   توماس  لصاحبه  والديمقراطية(.  والعلماء  والسياسيون  اإلصالحيون 
والذي يرى أن اإلخوان املسلمني وهو األقدم بني الحركات اإلسالمية يف سوريا 
كانت قد تشاركت »مبكراً يف خصائص “ما بعد إسالموية«)ص 385( كانت 
بمثابة املكون األول للمشهد الديني يف سوريا. وأما املكون الثاني األكرب للتيار 
السلطوية  من  عانى  هو”العلماء”؛وكالهما  املسلمني  اإلخوان  بعد  اإلسالمي 
البعثية. ويستنتج بريييه أن توّقع حُدوث إصالح أو حدود ما بعد اإلسالموية 
يبدأ من»إضعاف العلماء، وهذا إما نتيجة  العلمنة اوتعزيزالفاعلني اإلسالميني  
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ذوي التوجه السيايس بفعل للربلة كما هي الحالة يف تركيا حالياً«)ص 394(.

     حيث يرصد بريييه يف مالحظة ثاقبة  تتصل بالحالة السورية الدور الكبري  
لفئة العلماء يف املشهد الديني السيما يف عملية األسلمة بالبالد. فعىل الرغم من 
القمع والتطهري السيايس الذي تعّرض له اإلخوان املسلمون وهيمنة نظام البعث 
املجتمعية عىل  األسلمة  استمرت وترية  ذلك  الدينية يف سوريا، مع  الحياة  عىل 
أيدى  هؤالء العلماء.ويخلص بريييه إىل  استنتاج مؤداه »إن اإلصالح السيايس 

هو رشط مسبق قبل اإلصالح الديني« )ص 381(.

خال�صات ومالحظات نقدية
     إن هذا الكتاب املتميز يعطي دفعة قوية للنقاشات التي  أثارها مفهوم »ما 

بعد اإلسالموية« منذ ظهوره وحتى اآلن، وسوف يسهم يف اآلتي: 

الحركات  وتحليل  دراسات  مناهج  رسختها  التي   الرسديات  مراجعة  أوالً، 
مقاربات جديدة  وتبني  التقليدي،  االسترشاق  بمناهج  تأثرت  والتي  اإلسالمية 
لدراسة وتحليل هذه الحركات عرب أدوات ومناهج العلوم اإلنسانية وهي ليست 
أساطري ومقدسات. وكذلك تجاوز الكثري من املسلمات والفرضيات التي  ظّلت 

تستخدم من قبل الباحثني يف هذه الحركات.
ثانياً، تقديم إرشادات لطرائق وسياسات إدماج الحركات اإلسالمية باعتبارها 
يف  مهمة  مكونات  وتمثل  جماهريية  قاعدة  ذات  سياسية  اجتماعية/  حركات 
بلدانها، فضالً عن دعم مراجعة السياسات الدينية سواًء لدى النظم التسلطية 
القائمة حالياً أو الدول الكربى التي  تسعى الحتواء “خطر” التيارات اإلسالمية 

عىل مصالحها.

ثالثاً،إن ظاهرة “التدين” تتجاوز هذه الحركات اإلسالمية إىل  رشائح وطبقات 
اجتماعية عديدة وبالتايل البد من تغري املقاربات والسياسات القائمة عىل القمع 

واالقصاء نحو مقاربات تحرتم الحقوق  والخصوصيات الثقافية للشعوب.

رابعاً، رغم شيوع األحكام والتحليالت املتعجلة حول “فشل اإلسالم السيايس”، 
املتغرية  بـ”األوجه  لإلحاطة  واسعاً  أفقاً  يفتح  اإلسالموية  بعد  ما  فإن مفهوم 
العالم  بلدان  يف  فاعلة  قوة  اإلسالمية  الحركات  ستظل  إذ  السيايس”،  لإلسالم 

اإلسالمي وخارجه.
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The End of the West?
Crisis and change in the Atlantic order 

�أ.د. ح�سن مكي حممد �أحمد1

      نهاية الغرب ؟ األزمات واملتغريات يف النظام األطليس، سلسلة أبحاث يف 
 – السياسة  علماء  من  عدد  وترتيبها  بإعدادها  قام  السياسية،   / الجغرافيا 
وصدرت يف كتاب عام 2008م والكتاب وصلني هدية من األخ الكريم السفري 
خالد فتح الرحمن قبل سنوات وظل حبيس الرفوف إىل أن جاء دوره وأطمنئ 
)الحدود  املوسوم  أن كتابه باإلنجليزية  الدرديري محمد أحمد  د.  السفري  األخ 
متميز  أكاديمي  عمل  وهو  الدويل( سيجد حظه،  والقانون  االنفصال  وقطيعة 
العمل  النقدية صعبة وسط ضغوط  الطاقة أصبحت محدودة والقراءة  ولكن 

والطقس والتجاذبات األخرى.

     وأعود لكتاب نهاية الغرب، واملقصود بنهاية الغرب، انهيار حلف األطليس، 
الغرب  بنهاية  املقصود  وليس    – التاريخ  أمني وعسكري عرفه  تجمع  كأكرب 
انهيار املنظومة الغربية   ألّن فوكوياما كأحد ممثيل الغرب، يراهن عىل أن ما 
يتجه حثيثاً  العالم  أن  بمعنى  التاريخ،  نهاية  إبداع هو  من  الغرب  إليه  وصل 
لتمثل النموذج الغربي واالقتداء به سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتقنياً، ولعل 
ما يحدث هذه األيام من هرولة من الكبار والصغار نحو الغرب يشفع ملقولة 

فوكوياما نهاية التاريخ.

      برز هذا الكتاب بعد خمس سنوات من املداوالت واملراجعات بني عدد من 
كبار علماء السياسة يف الغرب، وكان الداعي األبرز لذلك، الصدع الذي حدث يف 
حلف األطليس نتيجة للحرب عىل العراق، حيث وقفت عدد من الدول األوروبية 
بينما وقفت بريطانيا  العراق،  الحرب عىل  بقيادة فرنسا وأملانيا ضد مرشوع 

وأسبانيا مع أمريكا يف غزو العراق دون رىض مكونات الحلف.

ألسلحة  العراق  امتالك  بحجة  للعراق  الربيطاني   / األمريكي  الغزو  أدى      
دمار شامل إىل صدع يف الثقة بني مكونات مجموعة األطليس خصوصاً بعد أن 

1- مفكر سياسي ومؤرخ وأكاديمي.
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تكشف أنه ال توجد أسلحة دمار شامل حسب ما توصل له املفتشون الدوليون 
وكذلك بعد الغزو – كما أن املعلومات بدأت تفيح عن حلف دم بني املحافظني 

األمريكيني أصحاب مرشوع القرن األمريكي لتدمري العراق بأي ذريعة.

    وأخذت الرؤى تتباعد بني مكونات الحلف يف قضايا اإلرهاب والدول الفاشلة 
تشكيل مجلس  إعادة  وكذلك  الصني  من  واملواقف  الدولية  الجنايات  ومحكمة 
وكذلك قضايا  املناخ  كويوتا حول  وبرتوكول  املناخية  التغريات  األمن وقضايا 
واليورو   الدوالر  االقتصاد ومعادلة  األوسط- وقضايا  والرشق  النووي  التسلح 

إلخ.

معاهدة  ثم  األطليس 1941م،  بميثاق  بدأ  مراحل  األطليس يف  تكون حلف      
عام  املتحدة  األمم  ميثاق  ثم    Bretton woods عرفت   1944 عام  يف  أخرى 
1945م ومرشوع مارشال ألوروبا عام 1947م – ثم ولد ميثاق حلف األطليس 
يف إبريل 1949 كتعبري عن الوحدة الروحية والسياسية بني أوروبا وأمريكا – 
وكانت بدايات فكرة الحلف يف أيام الحرب، حينما خرجت أمريكا من عزلتها 
لتحارب مع روسيا وبريطانيا أملانيا النازية واليابان، إذًا فالحلف لم يك موجهاً 
أساساً ضد االتحاد السوفيتي كما أنه ليس ابن ظروف الحرب الباردة، ولكن 
من املؤكد أن الخوف من الشيوعية الدولية متن فكرة الحلف، كما أن الحلف 
الباردة بل توسع  الحرب  الشيوعية وانتهاء  أهميته بعد زوال دولة  لم تنقص 
وأصبح  إلخ،   .. وبلغاريا  واملجر  كبولندا  الشيوعية  أوروبا  دول  إليه  وانضمت 
يضم 27 دولة ومن ضمنها تركيا وهي الدولة الوحيدة من خارج أوروبا، وتجد 
تركيا نفسها يف غري اتساق مع الوحدة الروحية ملنظومة الحلف، ألنّها مسلمة 
ولكنها تبقى لالستفادة من قوة الحلف ونظامه األمني وسوقه ومؤسساته وإن 

كانت ال تتوافق وهويته.
ويمتد الحوار بني مكونات األطليس حول تعريف اإلرهاب، والتطرف اإلسالمي 
واملسألة النووية والصاع العربي / اإلرسائييل وبروز الصني، كوريا الشمالية 
وحتى املسألة السودانية حيث رؤية أوروبا  تخالف أمريكا لذا لجأت أمريكا 

للعقوبات األحادية وملجلس األمن.

عىل   1956 عام  الثالثي  العدوان  يف  حدث  كما  أزمات  الحلف  تاريخ  ويف      
مص، حيث تطابقت وجهات النظر األمريكية والروسية، مما اضطر اإلنجليز 
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عبدالنارص كزعيم  أبرز جمال  مما  العدوان  والفرنسيني واإلرسائيليني إليقاف 
الحلف عام 1969 نتيجة لسيطرة  عاملي، كما أن ديجول فرنسا انسحب من 
موازية  قوة  فرنسا  إن  يقول  أن  يريد  ديجول  وكان  الحلف  قرار  عىل  أمريكا 
األمريكي يف  التدخل  عن  يك ديجول راضياً  ولم  كلمتها.  لها  تكون  أن  ويجب 
النيتو ضد  مناطق نفوذ فرنسا كلبنان وفيتنام إلخ . بل إن  ديجول استعمل 
دخول بريطانيا لالتحاد األوروبي عام 1963 . ويف عام 1966م أمر ديجول 
كل قوات النيتو بمغاردة األراض الفرنسية، والبالغ عددها 26 ألف جندي / 
أمريكي، واعرتفت فرنسا بالصني الشيوعية عام 1964 بينما كان النيتو يعرتف 
بتايوان  “ الصني الوطنية “ وقال ديجول كلمته الخطرية بأن الواليات املتحدة 
ذلك  عىل  يسبقه  ولم  اليوم،  عالم  يف  العاملي  السالم  عىل  األعظم  الخطر  تمثل 
إال الفيلسوف الفرنيس املسلم روجيه غارودي الذي وصم أمريكا بأنها طليعة 

االنحطاط العاملي )هذه من عندي(.

   وكان من خالفات النيتو، أن حسمت أمريكا العدوان الصبي عىل البوسنة بعد 
أن  قام الصب تحت سمع وبص األوربيني بقتل وطرد ثلثي مسلمي البوسنة 
1995، وقد تصاعدت خالفات     Dayton إىل أن فرضت أمريكا صلح ديتون
منظومة الناتو بعد حرب العراق ويبدو أن الحفاظ عىل املنظومة أساسه التجارة 
ألن حجم التجارة يف اليوم الواحد مع دول منظومة الناتو أكثر من بليون يورو. 
والعراق  العالم ممزقة، وما يجري يف سوريا  أن صورة  أراه  ما  الخالصة  ويف 
وأمريكا  العاملي  السالم  قواعد  عىل  اتفاق  هناك  وليس  الناتو  منظومة  يعري 
تقرير يف إطار السطوة اليهودية وعىل شباب الباحثني أال يزهدوا يف قراءة مثل 
هذه الكتب – صحيح أنها مملة وتحتاج لطاقة عالية من الرتكيز ولكن بدونها 
املعارص – ولعل خفة  التاريخ  أو  السياسية  العلوم  نادي  الدخول يف  ال يمكن 
التكفري عن  نادي  التي جعلت بعض شبابنا أعضاء يف  السطحية هي  العقول 

جدارة واستحقاق.
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فاروق  الشرع ، الرواية المفقودة1  
�أ.د. ح�سن مكي حممد �أحمد2

      هل هو كتاب مهم – ربما ، وهل مافيه رواية مفقودة، ال  أعتقد، مؤلف 
الكتاب فاروق الرشع ، اسم تردد يف وسائل اإلعالم كثرياً كوزير خارجية لسوريا 
يف الثمينيات من القرن املنصم حتى وفاة الرئيس حافظ األسد يف 26 مارس 
2000 ، ولد يف عام 1938م يف ريف حماة – فهو من الجبل الذي عارص نكبة 
حسني  به  قام  الذي  سوريا  تاريخ  يف  عسكري  انقالب  أول  وعارص  فلسطني 
الزعيم يف مارس 1999م والذي كان يتسم بالحماقة وجنون العظمة والغرورة 
وهي صفات لم يخل منها زعيم عربي، وانتهى  حكم الزعيم بعد أربعة أشهر 
ونصف بانقالب آخر قاده الزعيم السوري سامي الحناوي والذي سلم السلطة 
للرئيس هاشم  األتايس. وكان الحكم يف سوريا رشاكة ما بني البعثيني املهتمني 
بالعروبة والتاريخ العربي والقوميني السوريني الذين يفكرون يف إطار الشام 

والهالل الخصيب.

وانتقل  العسكريني  والضباط  البعث  لحزب  السياسة محتكراً  نادي        ظل 
الحكم من األتايس إىل الشيشكيل والذي انتهى حكمه يف فرباير 1954م وفتح 
ذلك الطريق للوحدة املصية السورية، حينما تخىل الرئيس شكري القوتيل عن 
إليه كصالح  الذي كان ينظر  الرئيس عبدالنارص  السلطة ودخل يف وحدة مع 
دين أيوبي جديد مؤهل لتحرير فلسطني، وأراد القوتيل بالوحدة التي تمت يف 
22 فرباير 1958م تجنيب أن تقع سوريا يف قبضة الحزب الشيوعي السوري 
بقيادة  خالد بكداش خصوصاً أن الشيوعيني يف العراق كان لهم دور يف إسقاط 
الحكومة امللكية كما كان االتحاد السوفيتي يف قمة قوته ونفوذه يزداد يف املنطقة 
لم تعمر الوحدة طويالً – حوايل ثالث سنوات، ليوقع الرئيس صالح الطيار عىل 

وثيقة االنفصال.

حافظ  املرّسح  الطيار  عىل  الرشع  فاروق  تعرف  االنفصايل  الجو  هذا  يف       
العالقة  ازدادت  ثم  البحري،  النقل  مديرية  يف  مدنية  وظيفة  عىل  املعني  األسد 

1 - أصدره المركز العربي لالبحاث ودراساة السياسات, بيروت 2015م.

2 - مفكر سياسي ومؤرخ وأكاديمي.
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حينما أعيد حافظ األسد للعمل يف سالح الطريان إىل أن أصبح وزيراً للدفاع عىل 
أعتاب حرب يونيو 1967 وأصبح فاروق الرشع مديراً إقليمياً لرشكة الطريان 

السورية يف لندن يف أعقاب يونيو 1967.

إىل حد كبري  للدفاع ، إال أنه كان معزوالً       ومع أن حافظ األسد كان وزيراً 
داخل الحزب، ولكن هذا املعزول نجح يف إزاحة خصومه السياسيني يف انقالب 
إىل قبضة وزير  السلطة يف سوريا  انتقال  تذكر، ومع  أبيض، من دون ضجة 
الطريان  إقليمي لرشكة  مدير  من  الرشع  فاروق  نقل  ثم  األسد،  الدفاع حافظ 
السورية إىل سفري يف روما بعد فضيحة صفقة طائرات  مشهورة تورط فيها 
عدد من متنفذي النظام، أصبح الرشع سفرياً يف روما عام 1976م – وكان  ذلك 
عص إرهاب منظمات مثل األلوية الحمراء وبادر ماينهوف ودخول أبو نضال 

والقذايف لهذا النادي.

       يدرك السوريون بحدسهم التاريخي أن العالقة بني العراق وسوريا كانت 
والعربية  االسرتاتيجية  بالتوازنات  تخل  كتلة  تتكون  ال  حتى   محرمة،  شبه 
القائمة واألهم من ذلك تخل بأمن إرسائيل – وجاءت زيارة السادات إلرسائيل 
ثم معاهدة كامب ديفيد لتحقق نبؤة كيسنجر ال حرب من دون مص وال سالم 
اإليرانية  الثورة  إال   تنعشها  لم  أياماً صعبة  من دون سوريا، وعاشت سوريا 
وشعاراتها وعودة اإلمام الخميني مظفراً يف فرباير 1979م ، ولكن  لم يكمل 
عام 1979م دورته إال وأصبح صدام حسني  بتطلعاته رئيساً للعراق وكانت 
صدام  أجندة  كانت  إيران،  مع  املتحالفة  سوريا  أجندة  مع  تتصادم  أجندته 
تحطيم إيران، وتوترت العالقات السورية/ العراقية مع إعالن صدام أن هناك 

مؤامرة سورية عىل العراق أطاح فيها برؤوس عرشين ضابطاً عراقياً.

     يف هذا الظرف تم استدعاء الرشع للعمل كوزير دولة للشؤون الخارجية يف 
مطلع 1980م، يف وقت كانت سوريا تواجه حرباً مع اإلخوان املسلمني بلغت 
ذروتها يف مجزرة مدرسة املدفعية يف يونيو 1979م ، ويقول إن حافظ األسد 
كان صادقاً يف توجهه لعمل مصالحة إخوانية مع النظام وأشار كأنما العراق 
أفسد ذلك، وأنه وراء مجزرة مدرسة املدفعية التي كان خلفها الطليعة اإلسالمية 

بقيادة مروان حديد.
وتم ترفيع الرشع إىل وزير خارجية بعد أن تم ترفيع عبدالحليم خدام إىل نائب 
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رئيس ولكنه مجرد ترفيع – أصبح الرشع ، وزيراً للخارجية يف ظروف صعبة، 
بعد كامب ديفيد، حيث صحت مقولة هنري كيسنجر ال حرب بدون مص وال 
سالم بدون سوريا،  ولم تكن إرسائيل راغبة يف سالم، ألن السالم يستدعي إعادة 

الجوالن لسوريا ولم يك ذلك أصالً وراداً يف حسابات إرسائيل.

     ويهمل  تماماً يف مذكراته نقل الجامعة العربية إىل تونس وأثر ذلك وإخراج 
محادثاته  عىل  ويركز  املنطقة،  مآالت  حول  االسرتاتيجية  الرهانات  من  مص 
مع األمريكيني وزيارات  املسؤولني األمريكيني والجلسات الثالثية األمريكية / 
السورية / اإلرسائيلية إليجاد معاهدة صلح إرسائيلية أمريكية والتي قد بلغت 
بعد  لدمشق  كلنتون  الرئيس  وزيارة  محادثات  جولة  عرشين  من  ربما  أكثر 
اتفاق وادي عربة مع األردن ولقاء كلينتون مرة أخرى مع الرئيس حافظ األسد 
يف جنيف  وأن حصيلة كل ذلك  صفر كبري ألنه لم يك وارداً يف حسابات إرسائيل 

تقديم أي تنازالت يف الجوالن.

مسؤول  هاتفياً  به  اتصل  حيث  األسد،  الرئيس  بموت  املذكرات  ويختتم       
االستخبارات صفوت شوكت طالباً منه املجيء إىل بيت الرئيس – وهناك وجد 
مصطفى طالس وزير الدفاع ومعه رئيس هيئة األركان وبشار األسد واألسد 
مسجي عىل  فراش املوت – وعىل الفور اقرتح طالس دعوة مجلس األمة السوري 
رئيساً  بشار  بشار ويعلن  ليتواءم مع سن  الدستور  تعديل  يتم  وأن  لالنعقاد 
لسوريا وهكذا  حددت هذه املجموعة الصغرية مستقبل سوريا من داخل منزل 
الرئيس الراحل ومن دون حضور رئيس مجلس النواب ومن دون حضور أي  
ممثل للحزب الحاكم ومن دون حضور حتى نواب الرئيس – وهكذا حال النظم 
األخرى  املؤسسات  بينما  املسارات  برسم  تقوم  صغرية  مجموعة  االستبدادية 

مجرد مرسح لإلخراج – نرجو أال يكون حالنا كذلك .
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ُمحاضرة:ُممايزة السياسي عن الدعوي ..
 المفاهيم والسياقات 

�أ.خباب �لنعمان1

توطئة :
     أثار اتجاه النهضة ملمايزة الدعوي عن السيايس ضمن مقررات مؤتمرها 
العارش نقعاً كثيفاً تجاوز واقعها القطري إىل عموم العالم اإلسالمي وعىل الرغم 
من أن القرار  أتى “تخففاً  مما أسمته  أعباء أيديولوجية وتخصصاً أعمق يف 
الدولة وإدارتها من أجل اإلصالح االقتصادي واالجتماعي واألخالقي”  شؤون 
القرار تحديات عميقة تتعلق بثالثة  املراقبني توقع أن يطرح  إال أن كثرياً من 
بذات  جديدة  رسدية  وبناء  خطاب  “صوغ  يشمل  األول  املستوى   : مستويات 
والتوجيه  التخطيط  أبنية   “ يشمل  الثاني  واملستوى   ،“ والجاذبية  الخالبة 
والتنظيم “، واملستوى الثالث يغطي إحداثيات “الحشد الجماهريي” فضالً عن 
أن االتجاه يرتافق مع تراجع يقارب األفول يف أفق تجربة “اإلسالم السيايس” 
الذاتي  الكسب  تضاؤل  بها  ويحيط  واإلفشال  اإلخفاق  مزاعم  تالحقها  التي 

وتربص اآلخر املعادي. 

     وألن لهذا القرار “الكبري” تأثريات بالغة عىل الحركة اإلسالمية السودانية بشكل 
أكثر تحديداً لسببني األول أنها لم تزل ممسكة بتالبيب السلطة رغم التغريات 
البنيوية التي طرأت عىل مؤسساتها وخروج لفيف من قادتها التأريخيني من 
الذين أثّروا يف حقل الدولة والدعوة عرب سنني متطاولة سواء بفعل االنشقاق أو 
العزل أو اإلقصاء وتحت الفتات براقة تتعلق باإلصالح والتداول وإحياء سنن 
“اإلسالمية” عىل  االنتلجنسيا  من  كثري  : خروج  والثاني  االجتماعي .  التعاقب 
النسق املعهود للفكرة واعتماد بردايغم جديد يعنى أكثر بمدنية الدولة وطرح 
أنموذج “حيادية الدولة وأسلمة املجتمع” التي صار يتبناها عدد من املثقفني 
اإلسالميني . ويف إطار ما أثارته قرارات النهضة من تداعيات وما طرحته من 
يف  القرار  أبعاد  ناقش  فكرياً  منتدى  الفكرية  األعمال  هيئة  أقامت  تحديات 

1 -  باحث أكاديمي متخصص في قضايا القيم والثقافات.



205

ممايزة �ل�صيا�صي عن �لدعوي حما�صر�ت

سياقاته الكلية تحت عنوان : “الدعوي والسيايس يف تجربة التيارات اإلسالمية  
أمني  الدكتور  الرئيسة  املداخلة  قّدم  نموذجاً”  النهضة  واملمارسة  الفكر  بني 
إطالق  يف  الرشوع  قبل  املسألة  بتحرير  األصوليني  كعادة  مبتدئاً  عمر .  حسن 

األحكام واستخالص النتائج. 

ت�صخيم متعمد لقرار معقول !
       ارتأى أمني أن هناك تضخيماً جرى إعماله يف التناول اإلعالمي “قبالً وبعداً” 
إما عن سوء فهم أو سوء قصد وإما بغرض اإلثارة أو بغرض التزييف لقرار 
الذي  الفصل  .إذ  االستثنائية  الظرفية  سياقاته  قراءته ضمن  تمت  إذا  معقول 
اعتمدته النهضة يف مقرراتها ال يطابق يف العقل مفهوم القطع واملباينة الشاملة 
بحسبانها  اإلسالمية  املرجعية  عن  التخيل  دون  الوظيفي  التمييز  يعني  وإنما 
فكرة مركزية تهدي بقية األفكار وتضبطها بعقال وثيق. وهي – أي املرجعية -  
تماثل التفكري العضوي الذي تحدث عنه )فرانز فانون / انطونيو غراميش / عيل 
رشيعتي( باعتبار أن الثقافة العضوية تشبه آلية الهضم يف الجسم الذي يقبل 
منها ما يالئمه وينفي ما ال يالئمه . وهو  ما يؤكد جوهرية التوحيد و”صوابيته” 
و”صالحيته”كذلك  ومقاصدها  وجوهها  جميع  يربط  للحياة  شامل  كمنظور 
من  )كاإلفادة  واملتقابلة  املتماثلة  اآلليات  من  ويفيد  القضايا  يعالج  كمنهج 
طرائق املناعة الجسدية يف عمل مناعة فكرية( . هذا هو جوهر فكرة التوحيد, 
الله ينعكس  )مفهوم وعظي بسيط( توحيد  الله واحداً  التوحيد أن ترى  ليس 
يحدد  الذي  هو  العابدة  الجماعة  وتوحيد  العابدة  الجماعة  توحيد  يف  مبارشة 
مصلحتها ولذلك كل يشء يقال لله هو للناس ألن الله غني عنهم وهم فقراء إليه 
. هذا املدخل التوحيدي مهم جداً لإلمساك بقضية ممايزة الدعوي عن السيايس 
وهذه املمايزة ال تعني بأي حال إقصاء املضمون الفكري للفعل السيايس. وماذا 
يبقى من السياسة إذا انكشف عنها غطاء الفكر ؟! املشكلة يف منظور أمني ال 
تتجسد يف محاولة تمثّل أفكار نشأت خارج سياقنا التداويل كالليربالية مثالً التي 
تتسق مع بنية املجتمعات الغربية وأنساقها الثقافية واالجتماعية ولكن املشكلة 
الحقيقية تكمن يف النقل الزائف لها وإسقاطها قرساً عىل واقع تاريخي مختلف 
دون أدنى مراعاة لألحوال والعالقات املجتمعية بالبيئة والطبيعة والناس. ومرد 
هذا إىل خلل بائن يف التصورات الذهنية واألدوات املنهجية للنخب املعارصة التي 
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تفوت عليها مسألة بدهية تتعلق بتفرقة األحكام الوضعية واألحكام التكليفية 
وهو أمر يتقنه أي مبتدئ يف علم أصول الفقه اإلسالمي فالحكم الوضعي هو 
فتتحول  به  االعتناء  فور  تكليفياً  ولكنه يصبح  أحد  به  يعتني  ال  نظري  حكم 
باستطاعته  إال  أحداً  يكلف  ال  الله  ألن  امُلكلف  حال  مع  لتتناسب  خصائصه 
واالستطاعة مفهوم واسع فهي فضالً عن حال كونها عضلية تعترب أيضاً ذهنية 
ومالية ووقتية وتنطوي عىل عالقات وضغوطات يفرضها عليه اآلخرون وأخرى 
يكون يف حال من  التكليفي  الحكم  يتنزل  عندما  ولذلك  البيئة.  عليه  تفرضها 
االتصال بالظرف وبالواقع . اتصال يتحول من ال تاريخي – بلغة الفلسفة – 
إىل حكم زماني متصل بالوقت وباملحل أو بظريف الزمان واملكان ومتأثراً بهما. 
وطاملا ظللنا برشاً سنرسف يف إسار الزمان واملكان فاألرواح وحدها هي التي 
من شأنها أن تستغنى عنهما وتتعاىل عليهما. وأيّما إنسان متحيث يف الوجود 
سيعاني إكراهات سياقات البيئة الظرفية واألحوال والله ال يكلف إنساناً مكرهاً 
. الله يكلف صاحب اإلرادة ويريد إلرادتك أن تتطابق مع إرادته وملشيئتك أن 
تتطابق مع مشيئته, وبهذا تعبد الله حق عبادته. ملاذا تعبده ؟ تعبده لتسعد 
بهذه العبادة . فاملرء الذي يتعبد الغني يغنى والذي يتعبد الفقري يفقر واإلنسان 
آل  “إعملوا  و  ألزيدنكم”  “لنئ شكرتم  ليمنحه  الله  يتعبد  فهو  فقري  بطبيعته 

داؤود شكراً” . 

 اأزمة النخبة واأزمة خطابها :
الفكري والثقايف هو عدم تحديد  الخطاب  أزمة  أن جوهر  إىل  أمني      وذهب 
مراميه ومعانيه وإظهار مضامينه وأن هذه األزمة متعلقة بالنزعة الخصامية 
الرتاكم والتضافر وإشاعة روح  باألساس عىل  يقوم  الفكر  أن  النخب مع  عند 
التواصل واالنفتاح ونفي القطيعة واالنبتات . وإثارة فكرة فصل الدعوي عن 
السيايس يندرج يف سياق أزمة فكر النخبة وعدم تصالحها مع الفكرة اآلخرة بل 
ومحاولة إقصائها ونفيها. فهم ال يكتفون بنقد املرجعية الدينية أو اإلسالمية 
أمانيهم  التداويل ولذلك يسقطون عليها  املجال  ولكنهم يضيقون بوجودها يف 
ويصمونها بأنها رضب من الفصل بني ما هو دعوي وما هو سيايس . وهذا األمر 
مختلف حتى عّما هو موجود يف الغرب نفسه . بعضهم مثالً يستشهد بهابرماس 
يف سياق التدليل عىل تهميش دور الدين يف املجال العام مع أن فكرة هابرماس 
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تتناقض جوهريا مع ذلك االفرتاض. ومعروف أن هابرماس كتب عن الحداثة 
الناقصة وانتقد محاولتها لتطبيق مرشوع جاهز يفرتض يف نفسه الكمال مع 
أنه يف الحقيقة ناقص وقد اسمى كتابه “حداثة لم تكتمل” بسبب عدم تعاطيها 
مؤخراً  هابرماس  أسهم  وقد  الدينية.  الحقيقة  وخاصة  املجتمع  حقائق  مع 
صورتها  يف  العلمنة  نظرية  يتجاوز  )برادايغم(  قيايس  ألنموذج  التأسيس  يف 
العام وهو  الدينيني دوراً مفصلياً يف املجال  الفاعلني  القاطعة ويمنح  الحتمية 

اتجاه يتساوق مع ما ذكره جون رولز وأمارتيا سن وآخرون من دونهم .

من حتليل البنية النظرية اإىل حتليل ال�صياق الظريف :-
     و بعد إسهاب وإطناب يف تحليل البنية النظرية للقرار مىض دكتور أمني إىل 
رشح السياق الظريف الذي أنتج القرار من حيث الدواعي ومن حيث التداعيات 
علمانيتها  يف  تفوق  متوحشة  الئكية  دولة  يف  النهضة  حركة  نشأة  أن  مؤكداً 
الالئكية الرتكية والفرنسية هو الذي جعلها تتخذ من التدابري ما أحاطها بكثري 
من املحاذير وكثري من املعاذير . ألن الالئكية الفرنسية املنبثقة عن النسق الثقايف 
الكاثوليكي تختلف جداً عن العلمانية األنجلوساكسونية “الربوتستانتية”,فاألوىل 
قائمة عىل الطالق البائن بني املجال الديني واملجال السيايس بينما الثانية قائمة 
نجد  ولذلك  السياسية.  واملؤسسات  الدينية  املؤسسات  بني  املائز  الفصل  عىل 
أن التخب الرتكية والتونسية عىل ضعفها كانت أشد عنفواناً يف محاربة الدين 
واقصائه من دوائر الفعل والتأثري يف املجال العام بذات النمط املعتمد يف فرنسا 
أمريكا  يف  والسياسة  الدين  بني  البائن  الفصل  برغم  الوثيقة  العالئق  بخالف 
“الربوتستانتية” واملالحظ أن نمط التدين أفرز نمط العلمنة. ويعلل أمني سبب 
توحش العلمانية التونسية بتأسيها بالعلمانية الفرنسية من جهة وبتخوفها من 
املد االسالمي الزاحف من غور املجتمع من جهة أخرى. ويف تركيا قبل حزب 
العدالة والتنمية العلمانية كإطار دستوري مع محاولة تخفيف حدتها ووطأتها 
عىل املجتمع واملراهنة عىل الوقت من أجل إنتاج نمط من العلمانية ذات مالمح 
إسالمية وإظهار االسم أو إخفائه ليس مهماً عىل قول الفقهاء “ال مشاحة يف 
الجمعية  قام بفصل  أن  املغربي  والتنمية  العدالة  األلفاظ” . وقد سبق لحزب 
الدعوية عن الهيئة السياسية ولم تكن حركة النهضة بدعاً يف فصلها األخري . 
أن وحدة اإلسالم ال تعني بالرضورة  أيدت خطوتهم العتبار منطقي هو  وقد 
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الوظيفية  التخصصية  أحياناً  تقتيض  التنظيمية  األجسام  وأن  التنظيم  وحدة 
دون إغفال للغاية الشمولية .

ال�صودان بني اأ�صبقية التنفيذ و�صوء التطبيق :-
    لقد حاول السودان أن يطبق فصالً بني مجايل الدعوة والسياسة عرب إفراد كيان 
“املؤتمر  الحزبي  السيايس  الكيان  االسالمية وتمييزها عن  الحركة  للدعوة هو 
الوطني” إال أنه لم يؤِد أغراضه وبدت نواتجه سالبة ليس لخطل الفكرة وإنما 
لسوء تطبيقها حيث غدت السياسات ذات السياسات والقيادات ذات القيادات 
وتماهت الحركة مع الخطوط املرسومة حزبياً دون أدنى مساحة إلعمال نقد 
التنظيم إلحكام التخصصية  الذين نجحوا يف فصل  أو تقويم بخالف املغاربة 

الوظيفية . 

     وقد أكد أمني يف مختتم حديثه أن الفصل التخصيص مطلوب ويتسق مع 
روح العص إال أن فصل النشاط يظل متعذراً لجهة أن املتحدث يف السياسة من 
منطلق إسالمي سيتحدث بالفكرة وحينها ستكون دعوة وإن لم تكن موعظة 
غري أن كل ما هو موعظي ومسجدي وطقيس أفضل أن يذهب إىل إطار تنظيمي 
منفصل من حيث اإلدارة متصل بالفكرة واألهداف العامة. ويكون حينها قادراً 

عىل إنتاج خطاب مغاير للسلطة وللحزب السيايس وناصحاً لهما. 

رؤى  إلنتاج  مؤهلة  مختلفاً  واقعاً  تعيش  إسالمية  كحركة  النهضة  وتبقى      
اجتهادية متسقة مع ظرفها برغم حمالت التخطئة والتشكيك إذ أعلن بعضهم 
أن تصيح  مع  العلمنة  أفق  إىل  السيايس  اإلسالم  أفق  النهضة خرجت من  أن 
راشد الغنويش كان محدداً حني قال لقد خرجنا من أيديولوجيا اإلسالم السيايس 
إىل الديمقراطية اإلسالمية وهو توظيف براغماتي سائغ فراشد سيايس بارع لن 
يفّوت فرصة بعث رسائل لقوى الداخل املتشككة وقوى الخارج املرتبصة وهي 

ال تخصم من مصداقية توجهه الجديد . 

املداخالت :-
     )عبد الله زكريا( بدا متفهما لقرار النهضة العقالني الذي يؤكد وجود دولة 
قوية يف تونس تنضبط فيها املمارسة السياسية بأخالقيات املهنة إذ ال يجوز 
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املمارسة  يف  املنربية  املؤسسية  صورته  يف  الدين  يوظف  أن  عقآلً  وال  رشعاً  ال 
السياسية واتخاذه مطية للدعاية السياسية . مؤكداً أن قناعته بأن اإلسالم ذاته 

دين علماني يمايز بني مجاالت السياسة ومجاالت الدعوة . 

    )املسلمي الكبايش( اعترب الخطوة نتيجة طبيعية لتطور فكر حركة النهضة 
اإلسالم  ينعي خروجهم عىل مفهوم  الذي  الظرفية. وأن  واستجابة البتالءاتهم 
السيايس يتغافل عن حقيقة مفادها أن مصطلح اإلسالم السيايس نفسه ال يعرب 
الحركة اإلسالمية وإنما هو من رضوب اإلصطالحات املسقطة من دوائر  عن 
الثقايف  محيطها  خارج  نشأت  بعينها  ظواهر  عىل  الغربية  واالستخبار  الفكر 
النهضة  قرار  يطرحها  أن  يمكن  التي  التحديات  حول  متسائالً   . والجغرايف 
كحجب الهداية األخالقية عن املمارسة السياسية إذ لم يتم تطبيق القرار عىل 

النحو الصحيح . 

    )نزار خالد( رأى أن القرار انطلق من حيثيات موضوعية تتعلق بمالحظات 
الجماعات  قبل  من  السيايس  الشأن  إدارة  حول  املجتمع  يف  معتربة  فصائل 
كما  السيايس  للكسب  الدينية  العاطفة  تجيريها  يف  تتجسد  والتي  اإلسالمية 
تتجسد يف إفتقارنا للبنية النظرية والفقهية واألخالقية الصلبة التي تعيننا عىل 
االسالمية  الحركة  تغدو  أن  إىل  ودعا  وعادلة .  راشدة  ممارسة سياسية  إنتاج 
للجسم  تنظيمي  كنظري  نفسها  تطرح  أن  ال  أخالقية  وحاضنة  قيمياً  معرّباً 
النهضة حسم رؤيتهم  أن قرار  السيايس والتماهي معه بحق وبباطل. مؤكداً 
للدولة كجهاز وظيفي مهمته ليست أيديولوجية ولكنها واقعية ومحددة بخدمة 

املجتمع وتنظيم شؤونه . 

     )محمد عيل الجزويل( أّمن عىل نهج دكتور أمني يف التحقق من الواقعة وتفهم 
واقع  يف  تجربتهم  استنساخ  محاولة  وعدم  واقعنا  عىل  وبحث ظاللها  الواقعة 
بأن  بالصفة اإلسالمية ؟ مجيباً  األشياء  مختلف . متسائالً حول متى تتصف 
اليشء الذي يكسب اليشء صفته اإلسالمية يتعلق باملرجعية املستند عليها. ويف 
له أي قدسية ومحاولته يف  املرجعية ليس  هذا االطار يصبح اجتهاده يف فهم 
فهم الواقع وتنزيل املرجعية عليه ليس له أي قدسية ومحاولته يف تحقيق مناط 
الواقع ووجوده يف النص املقدس هذه أيضاً ليس لها قدسية. القدسية يف النص، 
وليس فهمي للنص وال للواقع وال محاولتي يف التنزيل. ومن هنا يتمايز الدين 
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عن التدين. إذ تظل محاوالت الصحابة أنفسهم منذ العهد الباكر يف إطار حركة 
التدين وليست الدين . مبيناً أن هناك فرقاً بني خطاب التعبئة لالتباع وخطاب 
التقية للخصوم وهو الذي يخلق لها كثرياً من اإلشكاالت وربما قاد إىل تصدعات 
داخل التنظيمات “نموذج خطاب أمني حزب النهضة حني قال إن فوزنا يعني 
إيجاد طريق  إىل  أثاره من ضجة” داعياً  السادسة وما  الراشدة  الخالفة  بروز 

ثالث بني ما أسماها داعش املتشيطنة والنهضة املتبخرة .. 

    )أبوبكر عبد الرازق(  رأى أن النهضة حاولت أن تجيب عما طرحه مفهوم 
اإلسالم السيايس من تحديات وهي رافضة له نسبة إىل دالالته العلمانية وهي 
السياسة إحدى  للحياة تمثل  أمرها تصدر عن رؤية توحيدية كلية  يف حقيقة 
أوجهها املميزة . وما قامت به يتالءم مع أوضاعها ويستوعب الرشوط النفسية 
جوانبه.  جميع  من  اإلسالم  يتمكن  لم  الذي  التونيس  للمجتمع  واالجتماعية 
وهو أشبه بفقه املرحلة واالنتقال من املبادئ إىل املراحل ومحاولة التعامل مع 
االبتالءات الظرفية بعقل مفتوح لكنه بكل تأكيد ال يمثل أنموذجاً يُحتذى. فهو 

يف حكم الشاذ والشاذ يؤخذ به وال يقاس عليه. 
الدينية األوروبية  التجربة       )سليمان صديق( دعا إىل رضورة إعادة قراءة 
حتى ال نؤسس عىل أخطائها أو نكررها. لقد ظل الدين يمثل حجر الزاوية يف 
النشاط اإلنساني وغاياته ويكفي أن كل رواد النهضة خرجوا من بيوتات دينية 
الصاع  بيت دين وما فكرته عن  أمثال ماركس خرج من  املادية  وأن دهاقنة 
الطبقي ومآالته إال استبطان لفكرة اليوم اآلخر وانتصار الخري. وما زالت أوروبا 
والغرب عموماً تعتقد بأن الدين يمثل طاقة هائلة ال يمكن االستغناء عنها يف 
الحشد والتعبئة. غري أن الدين الذي فصلته أوروبا هو ذات الدين الذي هاجمه 
القرآن هو دين الكهنوت ومحالفة الجبت والطاغوت. لذلك ليس غريباً أن تنشأ 
العلمانية يف الغرب من داخل الكنيسة مثلما بدأت تنشأ عندنا داخل الحركات 
عن  أم  اسرتاتيجية  قناعة  عن  نابع  النهضة  قرار  كان  إن  متسائالً  اإلسالمية، 

تكتيك مؤقت ؟ 

حول  كبرياً  سؤاالً  يثري  النهضة  قرار  أن  إىل  ذهبت  ناجمة(  أبو  )إنتصار       
توجهات الحركات االسالمية املعارصة للتأسيس عىل أفق الدولة الوطنية والتخيل 
العام . ومن مالحظاتي كشاهدة عىل حضور املؤتمر  عن مفهوم األمة بمعناه 
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نربة حديثه  القرارات من خالل  من  السييس  ارتياح  جداً  كان واضحاً  العارش 
الوطني  التوجه  بدا  نفسه. وقد  الفتاح مورو  الغنويش وعبد  أكثر من  بصورة 
غالباً من خالل الغناء لتونس واستضافة فنانها األول. وقد الحظت الحرية يف 
أعني الشباب عىل مستقبل الفكرة اإلسالمية املعتدلة التي تمثلها النهضة. وماذا 
تبقى من مرشوعها ونضاالتها وخطابها ؟ بل وما الفرق بينها وبني حزب النداء 
مثالً إذا كانت غاياتها السياسية تتمحور حول قضايا التنمية وخدمة املجتمع 
؟ وكيف يروي شباب النهضة ظمأهم األيديولوجي سوى باالنتماء اىل التيارات 

السلفية أو داعش. 

الرد على املداخالت :
     ذكر دكتور أمني أنه ال يملك فصل الخطاب وإنما قّدم مقاربته هو بني يدي 
.. بخصوص  املداخالت  ثنايا  انتباهه يف  أثار  ما  وأنه سريد عىل  الكبري  الحدث 
مداخلة أستاذ عبد الله زكريا :”أنا أنظر للدولة كحالة إنسانية اجتماعية وهي 
ليست يف مقابلة مع الدين عندي واإلسالم التستطيع فصله عن السياسة ألنك 
ال يمكن أن تفصله من اإلنسان .. ال تستطيع أن تفصله عن ضمري اإلنسان .. 
وإذا كان كل فعل يصدر من ضمري االنسان سيعرب عن القيم املتفاعلة يف هذا 
الضمري وبالتايل سيعرب عن اإلسالم.. وأنا عشت يف بريطانيا ويف أمريكا, الشعب 
األمريكي أكثر شعوب األرض تديناً من الناحية االجتماعية ومن حيث احتفاؤه 
بالرموز والطقوس الدينية. وهذا ال يعني أنه ليس ثمة ضالل يف أنماط التدين 
هنا وهناك .. أعود ثانياً إىل فحوى الفكرة إذ ال مشاحة يف املصطلحات كما بينا 
آنفاً .. محتوى الفكرة أن الحياة كلها موحدة لله تعاىل وإذا أي يشء خرج من 
لديه  ليس  والشيطان   , شيطاني  سيصبح  أي  الشيطان  إىل  سيذهب  التوحيد 
فكرة صحيحة ولهذا يرتاوح بني السبل بينما الله هو الحق وكلمته هي الحق 

ودينه هو الحق .. ولذلك كلما زاد حظنا من الحق كلما توحدنا عليه “ .

فأنا  والسياسة  اإلسالمية  املرجعية  حول  املسلمي  مداخلة  بخصوص  أما       
أشاطره الرأي سيما حول خطأ افرتاض القداسة فاملقدس هو الله وما ينتسب 
إليه “كلمة الله هي مقدسة قرآن الله هو مقدس وحكم الله مقدس أما عندما 
يتنزل الجتهادنا كما فصل الجزويل تفصيل جيد يصبح برشي وتنتفي عنه أي 
قداسة “ واملقدس هو املربأ واملطهر عن االختالط بالخطأ والخطيئة والرسول 
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صىل الله عليه وسلم وهو معصوم يقول “اللهم أغفر يل ذنبي خطئي وعمدي 
وكل ذلك عندي” 

عىل  تعتمد  ألنها  التعبئة  ثقافة  املشكالت  من  واحدة  الجزويل  ذكر  وكما       
الخطاب الذي فيه احتشاد باملعاني العاطفية وحتى يف اللغة اإلنجليزية كلمة 
خطابي لها داللة سلبية .. والذين يمنعون استخدام العاطفة الدينية للكسب 
السيايس “إشارة ملداخلة نزار خالد” ملاذا ال يمنعون استخدام العواطف القومية 

واإلنسانية للكسب السيايس .

     وأنا استغرب جداً من بعض األكاديميني حني ينسجون مفاهيم وهمية كالدولة 
الوظيفية التي أثارها كل من “نزار خالد وعبد الله مكي” الدولة بالمراء هي 
جهاز وظيفي لكن ما هو محمول هذه الوظيفة أليس سياسة معينة تستهدف 

تغيري الواقع عىل مرجعية معيارية وبالتايل أخالقية ودينية. 

    بالنسبة لسؤال سليمان صديق حول حقيقة موقف النهضة أهو من قبيل 
استعيض  وإنما  تكتيك  كلمة  أحب  ال  “أنا  ؟  االسرتاتيجية  القناعة  أم  التكتيك 

عنها بكلمة تكييف ألوضاعها الجدلية بني الواقع والفكرة .”
اإلنسانية  العالقات  عىل  القائم  اإلسالمي  الفكر  من  نمط  عرض  إىل  نحتاج   
العبادات” نحتاج  إسالم  املعامالت يف مقابل  إسالم  النابليس  “حسب تصنيف 
إىل أنسنة أطروحتنا عوض أدلجتها .. كان أوىل أن نحول اإلسالم إىل ثقافة وإىل 
سلوك ويمكن أن يؤثر عىل الناس من مجرد الطرح األيديولوجي الذي تأثرنا فيه 

باأليديولوجيات املعارصة . 

      أنا أتفق مع أطروحة تجاني عبد القادر حول ترك دولة اإلمامة لإلدارة أي 
ترك دولة الرجل الواحد لدولة املؤسسات وهي بخالف أطروحة محمد محجوب 
هارون حول الدولة الوظيفية التي رددت عليها. وأنا أختلف أيضاً مع منظور 
للموروث  تكييف  فالتجديد   .. والتجديد  الحداثة  حول  السالم  عبد  املحبوب 
وتنمية له بينما الحداثة هي أن تحدث يشء ال أصل له. ألن الحداثة قطعت مع 

املوروث وبنت عىل املوضوع. أيهما أفضل القطع أم البناء عىل املوروث. 

     أنا أعتقد أن املشكلة التي ستواجه النهضة هي املشكلة التي أثارتها “انتصار 
أبو ناجمة” ومن خالل مشاهداتي شبابهم فعالً يواجهون أزمة حقيقية. وتونس 
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نفسها تتصدر الدول املغذية لداعش . ولألسف داعش هي أحد أخطائنا الكبرية 
بالوجهة  نزودها  لم  التي  الصادقة  املشاعر  من  هائلة  طاقة  عىل  تتوافر  ألنها 
وسمحنا لآلخرين أن يستغلونها إما جهالء أو عمالء. وينبغي أن نلوم أنفسنا 

قبل اآلخرين . 
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اإلسالم ونهاية العلمانية
�أ.د. جون فول1

    عند الحديث عن العوامل اإلثنية والدينية يف علم االجتماع البرشي اليوم، فإن 
السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو: هل نحن سائرون إىل رصاع أم إىل تصالح؟ 
الدين يمثل مشكلة يف عالم  ورغم أن مفكرين كمايكل فرانز يرون أن عنص 
اليوم، فإنني أرى أن الدين يصلح أن يكون سبيالً للتصالح والوفاق مثلما يمكن 

أن يكون أداة للصاع. 

    لذا سأطرح رؤيتي للدين باعتباره حالً وليس مشكلة. وسأقدم إطار هذه 
الرؤية من خالل كلمات رودني ستارك، أحد أبرز علماء اجتماع الدين: “عىل مدى 
ما يقرب من ثالثة قرون، دأب علماء االجتماع واملثقفون الغربيون البارزون عىل 
التأكيد عىل أفول الدين. وساد اعتقاد بأن التحديث هو املحرك الذي سيتسبب 

بصورة حتمية يف إقصاء الدين عن الحياة”. 
االجتماع  علم  إيمان  نهاية  إعالن  من  بد  “ال  قائال  يستأنف ستارك طرحه  ثم 
إال محصلة ألفكار وتوجهات محببة.  تكن  لم  بأنها  واإلقرار  العلمنة،  بنظرية 
فبعد نحو ثالثة قرون من إخفاق نبوءاته، حرٌي بمبدأ العلمنة أن يُلقى يف مقربة 

النظريات الفاشلة.”

    أظن أننا نشهد عاملاً يسقط الفكرة القائلة بأن التحديث يؤدي بالرضورة إىل 
إقصاء الدين. فقد أدبرت تلك الحقبة التي سادت فيها تلك الفكرة. وبالنظر إىل 
دور الواليات املتحدة يف شؤون العالم، جدير بنا أن نتقبل فكرة نهاية العلمنة 

كأحد أبعاد عملية التحديث، وليس باعتبار ذلك أيديولوجية منافسة أو بديلة.
”

    إننا نشهد عاملاً يسقط الفكرة القائلة بأن التحديث يؤدي بالرضورة إىل إقصاء 
الدين. وبالنظر إىل دور الواليات املتحدة يف شؤون العالم جدير بنا أن نتقبل 
أيدولوجية  باعتبارها  وليس  التحديث  عملية  أبعاد  كأحد  العلمنة  نهاية  فكرة 

منافسة أو بديلة

1 - أستاذ التاريخ اإلسالمي وتاريخ العالم في جامعة جورج تاون بواشنطن.
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”
وكمؤمنني، أو كأمريكيني، أو كربوتستانت متغريين، أو ككاثوليك إصالحيني، أو 
كابن واعظ مسيحي منهجي Methodist كان يدّرس يف معهد الجيزويت –كما 

هو أنا- نحتاج يف كل هذه الحاالت أن نعرتف بدور الدين.
أبسط  ثم  أوالً،  إطار رؤيتي. سأوجزها  باختصار، هناك ثالثة عنارص تشكل 

تضميناتها ونتائجها عىل عالقة الواليات املتحدة بالعالم اإلسالمي.

أوالً: إن خربة مجتمعات عديدة يف العالم خالل نصف القرن املاض تظهر أن 
التحديث ال يعني انتهاء دور الدين كقوة فاعلة رئيسة يف الحياة العامة. وهذا 

يعني بدوره أن علمنة املجتمع ليست جزءاً أصيالً يف عملية التحديث. 

ثانياً: من الواضح أن سياسات “فصل الكنيسة عن الدولة” أو “فصل الدين 
عن السياسة” لم تكن محايدة دينياً. أي إن الدعوة للعلمنة والعلمانية اتخذت 
يف حد ذاتها موقفاً أيديولوجياً ودينياً.  فهذه الدعوة إذن ليست وصفاً موضوعياً 

منفصالً عن القيمة ملا يحدث يف عملية التحديث.

ليست  العلمنة  أن  يعني  السياسة-  مصطلحات  -وباستخدام  تقّدم  ما  ثالثاً: 
شيئاً يحدث كجزء طبيعي من العملية التاريخية للتحديث. بل يمكن أن ينظر 
إىل العلمانية كما أظن أنها كانت دائماً واحدة من رؤى عديدة متنافسة حول 
ما ينبغي أن يكون عليه املجتمع يف الحقبة املعارصة. أي إننا نشهد نهاية حقبة 
كانت تعترب فيها العلمنة معطى الزماً يف تطور املجتمعات الحديثة. إننا نشهد 

نهاية العلمانية.
      يمثل هذا الوضع بعداً مهماً ملا سمي يف بعض األحيان انبعاث أو إحياء الدين 
–أو األديان– مع نهاية القرن العرشين وبداية القرن الحادي والعرشين. ومرة 
أخرى، فإن ما ننظر إليه وما نريد أن نركز عليه هو أن فكرة علمنة املجتمع وفكرة 
استحسان العلمنة املرتافقة معها هي مجرد جزء من عالم الرؤى واألفكار املتنافسة، 
الواقعة.  بالحقيقة  يسمى  ملا  علمياً  سوسيولوجياً  توصيفاً  ببساطة  وليست 

    ولهذا املنظور الجديد أهمية خاصة ألجل فهم اإلسالم املعارص, ففي العالم 
باعتبارها  املجتمع  علمنة  إىل  للدعوة  وبوضوح  دائماً  ينظر  كان  اإلسالمي 
أيديولوجية منافسة، أكثر من كونها جزءاً رضورياً وأصيالً يف عملية التحديث. 
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يف  اإلصالح  لعملية  الرئيسة  )والنتائج(  املؤثرات  ركزت  قرنني،  مدى  فعىل     
العالم اإلسالمي عىل إنشاء أمم حديثة، ودول حديثة، ودول قومية حديثة. ويف 
وقت مبكر، أدت الفكرة السائدة حول أن التحديث يشمل قدراً من فصل الدين 

عن الحياة العامة إىل وسم دعاة اإلصالح والتحديث بالعلمانية.

عرش  التاسع  القرنني  يف  والتحديث،  اإلصالح  برامج  عنارص  أهم  كانت       
والعرشين، إحداث انفكاك واضح من املاض؛ الذي كان يعترب ويعّرف باعتباره 
القرن املاض من  “تقليدياً”. وقد أكد ذلك ما صدر يف خمسينيات وستينيات 

دراسات العلوم االجتماعية الرئيسة املختصة بتعريف التحديث. 

    وكان من أهم الدراسات حول التحديث والتي لعبت دوراً مهماً يف تشكيل فهم 
العمليات املتصلة بالتحديث كتاب نرش يف الخمسينيات بعنوان “اندحار املجتمع 
التقليدي” ملؤلفه دانيال لرينر. أرىس الكتاب رؤية واضحة ملا كان يعتقد أنها 

قضايا التحديث. 

     وضمن مناقشات الكتاب، تحدث لرينر عن من أسماهم “االنتقاليني”. ويف 
هذا السياق، كان هناك “التقليديون” الذين كان من بني ما يعتقدونه أن الدين 
يشء مهم جداً. وهناك أيضاً من كانوا نتاجاً لعملية التحديث، وهم الحداثيون؛ 
الذين يعتقدون –ضمن ما يعتقدون– أنه ليس للدين دور يف املجال العام، وأنه 

أمر شخيص يتعلق بحياة الفرد الخاصة.

    ولدى وصفه لالنتقاليني يف تركيا، يقول لرينر إنهم “يكتسبون حراكاً عقلياً 
التعرف واالنفتاح )عىل اآلخر( والتواصل  أي قدرة شخصية عىل  الوعي(،  )يف 
مع  التعاطي  يكون  نظرهم،  ويف  ينشطون.  أنهم  كما  يعلمنون  إنهم  الفاعل. 

املشكالت بصياغة وصنع سياسات، وليس بالصالة والدعاء”.

     هذه صورة ملا كان يفرتض أن يكون عليه الشخص التحديثي. لكن مع وصولنا 
لنهاية حقبة ساد فيها االعتقاد بأن العلمنة جزء أصيل يف عملية التحديث، فإننا نرى 
أن الكثريين من الحداثيني يف أكثر املجتمعات تحديثاً يعتقدون –وهم يف مستهل 
القرن الحادي والعرشين– أن السياسات ليست بالرضورة بديالً عن الصالة. 

”
آفاق  اإلسالمي من خالل  العالم  يف  التحديث  رواد  إىل  عادة  ينظر  الغرب  كان 
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نظرية العلمنة التقليدية القديمة. وعندما ينظر األمريكيون إىل العالم اإلسالمي 
يرون يف التحديثيني العلمانيني شخصيات بطولية

”
    ففي تركيا املعارصة، وبعد ميض أكثر من نصف قرن عىل دراسة لرينر، هناك 
عدد كبري من رجال األعمال والعلماء واملثقفني – الحداثيني تماماً– ال يشعرون 
يعيشون  املقابل  يف  إنهم  بل  والصالة،  السياسة  بني  يختاروا  أن  عليهم  بأن 

منظوراً يشمل االثنني.

     كان ينظر )يف الغرب( عادة إىل رواد التحديث يف العالم اإلسالمي من خالل 
العالم  إىل  األمريكيون  ينظر  وعندما  القديمة.  التقليدية  العلمنة  نظرية  آفاق 

اإلسالمي، فإنهم يرون يف التحديثيني العلمانيني شخصيات بطولية. 

     ومصطفى كمال أتاتورك يف تركيا مثال بارز عىل ذلك. فقد أرىس أتاتورك 
أسس املجتمع الحديث يف تركيا التي هي واحدة من أعظم حلفائنا، وهي عضو 
للغرب  مهم يف حلف معاهدة شمال األطليس )ناتو(، كما كانت داعماً رئيسياً 
خالل الحرب الباردة. ولهذا تأتي نظرة الغرب )ولها ربما ما يربرها( إلنجازات 

مصطفى كمال، باعتبارها كانت أساسية يف قيام تركيا املعارصة.

    من املهم أن ندرك، يف سياق دور الدين يف الشؤون الدولية وعمليات قيام 
مجتمعات حديثة، أن مصطفى كمال أقام نظاماً سياسياً بناء عىل ادعاء بأنه ال 
مناص من إقصاء الدين عن الحياة العامة إذا ما أريد أن يقام مجتمع حديث. 
وابنه محمد رضا  والثالثينيات(  العرشينيات  )يف  بهلوي  وقد حكم رضا شاه 

شاه )يف الخمسينيات والستينيات( إيران وفق إطار سياسات مشابه.

للعلمنة  ينظر  كان  حيث  اإلسالمي،  العالم  يف  أخرى  عديدة  حاالت  وثمة      
عمليات  توصيف  من  هذا  ويتضح  التحديث.  من  رضورياً  جزءاً  باعتبارها 
الحجاب  خلع  اعترب  ما  وغالباً  كذلك.  السيايس  والعمل  االجتماعي  التحديث 
عنصاً مهماً يف برامج التحديث، كما يتكرر ذكره يف توصيفات برامج اإلصالح. 

قيام  هي  للنساء” يف مص مثالً  لحقبة جديدة  “البداية  كانت رشارة  فقد      
وعلنية  درامية  مفاجئة  بصورة  الحجاب  بخلع  موىس  ونبوية  شعراوي  هدى 
بعد نزولهما من القطار يف محطة السكك الحديدية الرئيسية بميدان رمسيس 
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بالقاهرة، لدى عودتهما من مؤتمر دويل عام 1923.

     ما يجب اإلقرار به اآلن هو أن الفكرة القائلة برضورة فصل الدين عن الحياة 
العامة ألجل تحقيق التحديث قد دحضت من خالل حياة وخربات وتجارب أناس 
كثريين وبالد عديدة، يف شتى أنحاء العالم، وبصورة خاصة يف العالم اإلسالمي.

    وعندما ننظر إىل العالم اإلسالمي يف سياق خيارات السياسة األمريكية، من 
املهم أال يغيب عنا هذا اإلطار الفكري األوسع حول نهاية نظرية العلمنة. وهو 
يف حد ذاته مهم ألننا بحاجة إىل البحث عن الحلفاء املناسبني. ففي حقبة تدرك 
نستطيع  الذين  بالناس  وعي  عىل  نكون  أن  نحتاج  الحضاري،  الحوار  أهمية 

التحاور والعمل معهم بفاعلية.

الحرية  أن ترتكز  أهمية  التأكيد عىل  إىل  لينتشوفسكي       وكما خلص جون 
عىل أسس أخالقية، فإنني أريد لذلك التأكيد املهم أن يمتد لكي نلحظ أن حرية 

العالم كله تتطلب أسساً أخالقية.
”

يف عاملنا املعارص هناك صدام, وهو ليس بالرضورة الصدام الذي طرحه صمويل 
هنتنغتون, ولكن الصدام املهم يف الحقيقة هو بني من يرون أن الدين ال دور له 

يف املجتمع وبني من يرون أن له دوراً يف ذلك الصدام
”

     وإذا كنا نسعى لبناء وتقوية الركائز األخالقية للحرية يف الواليات املتحدة، 
فإننا ال نبحث بالرضورة عن حلفائنا من بني أشباه املالحدة أو الدهريني. وإذا 
كنا ال نفعل ذلك يف الواليات املتحدة ذاتها، فلماذا نفعله عندما نتعامل مع العالم 
اإلسالمي؟ وملاذا نرى يف سلمان رشدي مثالً حليفاً عظيماً ومسلماً معتدالً بدالً 
من البحث والتحاور مع من يؤمنون ويحافظون بقوة عىل القيم األخالقية عىل 

أساس ديني، ويعتقدون أن للدين مكاناً يف السياسات والحياة العامة. 

    يف مثل هذا السياق، وكمثال بعيد، فإن آية الله الخميني يمثل حليفاً أفضل 
هي  ليست  املتاحة  خياراتنا  فإن  حال،  أي  عىل  ولكن  رشدي.  سلمان  من  لنا 
أن نختار بني أمثال سلمان رشدي وأمثال الخميني. فلدينا يف العالم اإلسالمي 
أخالقي، ومع هؤالء  أساس  قيام مجتمعات عىل  إىل  يؤمنون ويتطلعون  أناس 

نستطيع –كما فعل غرينا– أن نتحدث.
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    وأود أن أشري هنا إىل مجموعة من املثقفني، تضم بني أعضائها املؤرخ األمريكي 
أنتوني سوليفان وكاتب هذا املقال، وتسمى “الحلقة”، وهي تمثل مجهوداً عىل 
بناء عىل وعي  الفعال،  للتواصل  آلية  أو  إىل تقديم وسيلة  نطاق صغري يهدف 
مشرتك وإيمان بمجتمع أخالقي. وتضم املجموعة ضمن أعضائها أيضاً مثقفني 

غربيني ومسلمني مثل فهمي هويدي )مص( وراشد الغنويش )تونس(.

     وهناك آخرون كثريون يف العالم اإلسالمي، بعضهم أكثر ظهوراً من غريهم، ويمثلون 
أمثلة ذات داللة عىل أهمية الدين يف الحياة العامة ويف سياقات وخلفيات الحداثة. 

     وثمة قادة كذلك مثل أنور إبراهيم )ماليزيا( الذي جمع بني االلتزام الديني 
بالده  يف  اآلن  مسجون  الرجل  أن  ورغم  العامة.  السياسة  يف  القيادي  والدور 
أمثاله– يمثلون  بسبب رصاعات سياسية محلية، فإنه –وآخرون كثريون من 

دحضاً عملياً لنظرية العلمنة القديمة.

    يف حقبة نهاية العلمنة كمعطى مسلم به، ويف زمن ينبغي فيه القبول بالعلمانية 
كإحدى األيديولوجيات املتنافسة عىل صياغة وتعريف الرؤية التي نريد للمجتمع 
أن يكون عليها، يمكننا بل يجب علينا أن نختار حلفاء مؤثرين. فعندما نتوجه 
نحو العالم اإلسالمي، لسنا مضطرين للتعامل فقط مع العلمانيني غري املؤمنني 

)الالأدريني(.

    يف عاملنا املعارص هناك صدام، نعم، وهناك نزاعات. ولكن النزاع ليس هو 
الحضارات،  بني  صداماً  هنتنغتون  صمويل  طرحه  الذي  الصدام  بالرضورة 
وباألخص كحالة رصاع بني اإلسالم والغرب، وضمن حرب كونية بني املسلمني 

وغري املسلمني.

     الصدام املهم يف الحقيقة هو بني من يرون أن الدين ال دور له يف املجتمع 
ومن يرون أن له دوراً. يف ذلك الصدام، سيكون للذين يؤمنون –بأن الحرية ال 
بد لها من قاعدة أخالقية قوية عىل أساس ديني للدفاع عنها– حلفاء طبيعيون 

كثريون يف العالم اإلسالمي.
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مشروع االستكتاب حول قضايا العدل االجتماعي

       تعتزم هيئة األعمال الفكرية إصدار سلسلة إصدارات فكرية بعنوان )دراسات 
يف العدل االجتماعي ( وتدعو لذلك الكتاب والباحثني وطالب الدراسات العليا 
والعاملني يف ميدان العلوم االنسانية – من اقتصاديني واجتماعيني وسياسيني 

وقانونيني – لتقديم أبحاثهم ومبادراتهم الفكرية لنرشها عرب هذه السلسلة.
محاور املوضوعات :

1. حمور نظري:
املذاهب   –  ) واملفكريني  الفالسفة  لديي   )مفهومه  االجتماعي  العدل  فلسفة 
الرتاث  وتجارب   – االجتماعي  للعدل  اإلسالمي  –املفهوم  املختلفة  الفكرية 

والتاريخ السالمي واالنساني.

2. حمور اثر ال�صيا�صات املالية يف العدل الجتماعي :
أثر سياسات القروض والتمويل – أثر السياسات املالية والنقدية  - أثر نظام 
الزكاة جباية وتوزيعاً – أثر نظام الجمارك والرضائب – أثر قوانني وسياسات 

االستثمار أثر قونني االرض.

3. حمور ق�صايا العمل الأجور:
فلسفة األجور ونظرياتها -  قضايا تكافؤ الفرص وسياسات التوظيف – نظام 

املعاشات  الضمان االجتماعي – عالقات العمل وقضايا الرتقي.

4. ق�صايا احلوا�رص:
فلسفة التوزيع السكاني – البناء املدني – أولويات الخدمة االحرضية وتوزيعها 
)كهرباء ، اتصال، صحة ، مواصالت ( – قضايا صحة البيئة – قضايا تكافؤ 

الفرص التنمية البرشية)االعالم ، التعليم، التدريب(.

5. اأثر البناء ال�صيا�صي والداري يف العدل الجتماعي:
الدستور والقوانني – النظام السيايس وعالقات السلطة أفقياً ورأسياً – نظام البالد 
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اإلداري – قضايا الشورى والحريات – تجربة النظام األهيل يف السودان- تجربة األنقاذ. 

6. العدل الجتماعي – ق�صايا دولية:
فيما  الدولية  الوثائق   – املعارصة  العاملية  التجارب   – اإلنسان  حقوق  قضايا 

يخص العدل االجتماعي )رؤية نقدية(

موجهات عامة:
 * ترحب الهيئة بكل املبادرات الفكرية والدراسات واملقاالت واألوراق البحثية 
واألعمال الجماعية ، ويشرتط أن ال تكون قد نرشت من قبل . سواء كانت صغرية 

أو كبرية مكتوبة أو مسجلة صوتياً ، باللغة العربية أوغريها.
* تجتهد الهيئة يف نرش كل املساهمات )بعد إجازتها بواسطة لجنة استشارية( 

يف  كتب مفصلة أو تاليف جماعي )كتب مقاالت(.
الحقوق  تنظيم  أصحابها عيل  مع  االتفاق  يتم  للنرش  ترشح  التي   البحوث   *

الفكرية واملادية بصيغ متنوعة تشمل عدة خيارات.
* تسلم البحوث والدراسات يف نسخة مطبوعة وعيل اسطوانة CD مع سرية ذاتية 
عيل عنوان الهيئة بالعمارات شارع )35(باتجاه محمد نجيب ، أو االتصال عيل 
الربيد  أو  فاكس:00249183571438   -00249183571437  : التلفونات 

fikria@ fikria. org    :االلكرتوني
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إصدارات
هــيئـــــــة األعمــــال الفكـــــريـة

 مجلة أفكار جديدة:

خمسة  عنها   صدر   ، والثقافة  الفكر  بقضايا  تعني  جامعة  فصلية  مجلة 
وعرشون عدداً.

  كتـــب:
النقود واملصارف والسياسات النقدية يف اقتصاد إسالمي	 

                                           د. الطيب لحيلح 
اإلسالم والفنون - أصول نظرية يف النقد األدبي والفني - مدخل تمهيدي	 

                                        د. محمد مجذوب محمد صالح
حوار الحضارات - تحليل نقدي لظاهرة اإلسالموفوبيا	 

                                         د. عبد الله صالح أبو بكر
االقتصـاد 	  مع  مقابلة  دراسـة   - اإلسالمي  االقتصاد  يف  املالية  السياسة 

الرأسمايل
                                             د. أحمد مجذوب أحمد عىل

املسلمون واآلخر - مجموعة مقاالت	 
                                           م. سليمان صديق عيل

أصول السياسات – دراسة موضوعية يف أصول السياسات العامة يف الدولة 	 
اإلسالمية املعارصة

                                            د. أمني حسن عمر
إدارة املدن اإلسالمية بني مفاهيم األصل والعص	 

                                         د.رشف الدين بانقا
آفاق االستثمار الثقايف يف إفريقيا - دعوة ملساهمة رأس املال العربي	 

                                        د. كمال محمد عبيد
قضايا الطب املعارص.. منظور أخالقي	 

                                           د. رشا عيل البارودي
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النمو الحضاري يف فلسفة التاريخ... دراسة نقدية	 
                                          حسن سليمان حسن قييل

املركزية الغربية .. من التمركز حول الذات إىل الهيمنة عىل اآلخر	 
                                                  د. أنور محمد فرج

تراتبية القيم – أثر الثقافة األمريكية عىل السياسة الخارجية للواليات املتحدة	 
                                          سناء حمد العوض قرايف

ابن حزم ونظرية الدليل.. دراسة أصولية تاريخية فلسفية يف أصول الفقه 	 
اإلسالمي

                                 د. فتح الرحمن بن الحاج عبد الله
قضايا التصوف اإلسالمي 	 

                            د.عبد الله حسن زروق 
الخالفات الفقهية - عنارص االتفاق وضوابط االفرتاق 	 

                           د. كمال محمد عبيد
اتجاهات الفكر الغربي يف أعقاب11 سبتمرب -  الحملة عىل العالم اإلسالمي 	 

                          د. عبد الله الشيخ سيد أحمد
مآيس اإلنجليز يف السودان )وثيقة قدمها وفد السودان إىل مص عام 1946م( 	 
أثر الهيمنة االتصالية العاملية عىل السودان - دراسة عن التناول اإلعالمي 	 

لقضية دارفور )2004 ـ 2005م(
                               إبراهيم الصديق عيل عطية

قصتي مع الحركة اإلسالمية	 
                                أ.د. حسن مكي محمد أحمد

مسائل معارصة يف فقه السياسة	 
                                 د. بسطامي محمد سعيد خري

قمم وسفوح يف النقد األدبي اإلسالمي	 
                                 د. محمد وقيع الله أحمد

حرب بوش الصليبية: موت من؟	 
                         د. كمال محمد عبيد

البناء األدبي لآلية القرآني	 
                               أ.د. عبد الرحيم عيل
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عالقات السودان بالحركات التحررية يف إفريقيا )1945- 1975(	 
                               د. عبد الحميد محمد أحمد

اإلسالم يف املناهج الغربية املعارصة	 
                              د. محمد وقيع الله أحمد

دراسات يف فقه واقتصاديات الزكاة.. دراسة مقارنة مع الرتكيز عىل التجربة السودانية	 
           أ.د. أحمد مجذوب أحمد عيل

أليس الصبح بقريب - التعليم العربي اإلسالمي: دراسات تاريخية وآراء إصالحية	 
                               محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله 

آخر كلمات الطيب صالح	 
                              خالد إسماعيل )اإلعيرس(

الشيخ أبو الحسن النَّْدِوي: حياته، وفكره الرتبوي	 
                               د. عبد املنعم عثمان أحمد الشيخ

االجتهاد الجماعي: أسسه وضوابطه	 
                               أ.د.عبد الله الزبري عبد الرحمن

مقاالت يف السياسة	 
                              د. حسن الحاج عيل

صور قلمية	 
                               د. عثمان أبو زيد

املعريف واالتصال 	  للتواصل  املعرفة نحو نموذج إسالمي  الطريق إىل مجتمع 
العلمي

                              د. محمد بابكر العوض
الغزو الثقايف الفكري وتأثريه عىل األرسة )تطور واألساليب والوسائل(	 

                              د. بدر الدين أحمد إبراهيم
كشاف اإلنتاج الفكري لإلسالميني يف السودان )نسخة تجريبية(	 

                              هيئة االعمال الفكرية
جداريات نيلية )شعر(	 

                             د.صديق املجتبي
العالم املصنوع)دراسة يف البناء االجتماعي للسياسة العاملية(	 

                             د. حسن الحاج عيل احمد
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سؤاالت ... وإجابات )مقاالت يف تجربة الحركة اإلسالمية السودانية(	 
                             د. امني حسن  عمر

آفاق 	   – التطور    – السرية  السودان  يف  اإلسالمي  النسائي  العمل  تجربة 
املستقبل)تجارب مختارة بأقالمهن(
                            د. رجاء حسن خليفة

يف نقد العلمانية ... قراءة يف دفاتر العلمانية العرب	 
                             غسان عيل عثمان

اإلصالح يف القران استكشاف املفهوم .. وبناء النظرية	 
                             د. التجاني عبد القادر حامد

الرشيعة والسياسة	 
                              د. امني حسن عمر

الحركة النسائية اإلسالمية السودانية	 
                             د. بدرية الباقر

تعميق إسالم النظام االقتصادي السوداني	 
                             د. التجاني عبدالقادر احمد

قضاء غري املسلم	 
                            د. حافظ الزاكي

الخطاب اإلسالمي وعالقة الدين بالسياسة والحياة العامة )تجربة الحركة 	 
اإلسالمية السودانية نموذجاً(

                             م. سليمان صديق
السياسة بني عواصم املبدئية وقواصم الذرائعية	 

                             د. كمال محمد عبيد
قضايا التمويل األصغر اإلسالمي	 

                            د. رضار املاحي
من قضايا الدعوة اإلسالمية	 

                                  مجموعة مؤلفني
رؤية القرآن للعالم وداللتها عىل أولويات املرشوع اإلسالمي يف السودان	 

                                   د. محمد الحسن بريمة
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األمن الفكري : إطار مقاصدي	 
                                    د. ابراهيم الكاروري

كيف انفصل الجنوب	 
                                   د. ابراهيم الكاروري

محاريب السموق شهداء اإلسالم يف جهاد السودان	 
                                    سعد الدين جالل

الشورى مراجعات يف الفقه السياسة والثقافة	 
                                   أ.د احمد عيل االمام

دور املعتمد يف الدعوة وتزكية املجتمع	 
                                   أ.د. محمد البشري عبدالهادي

الخلوة والعودة الحلوة	 
                                   أ.د احمد عيل االمام

الربيع العربي... ثورات لم تكتمل بعد	 
                                   د. مصطفي عثمان اسماعيل

حركة اإلسالم وسودان الغد	 
                                   م. الصايف جعفر

االنسان هذا الجوهر النفيس	 
                                   م. الصايف جعفر

مقدمة التفسري عند سيد قطب	 
                                   د. عبدالحميد محمد احمد

الثابت واملتغري يف االقتصاد اإلسالمي	 
                                   د.احمد املجذوب احمد

  �صل�صلة كرا�صات فكرية:
العوملة والعالم اإلسالمي	 

                       د. عبد الله حسن زروق
املفهوم القرآني والتنظيم املدني )دراسة يف أصول النظام االجتماعي	 

                      د. التجاني عبد القادر حامد
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تحديات العوملة االقتصادية	 
                       د. عبد الوهاب عثمان شيخ مويس

مفهوم الطمأنينة يف القرآن الكريم - بحث يف فلسفة السعادة	 
                       د. عصمت محمود أحمد

معالجات الفقر يف الدولة اإلسالمية	 
                       د. محمد عبد الله مصطفي النقرابي

العلمانية - منظور إسالمي	 
                       د. عبد الله حسن زروق

نظرية العقاب الترشيعي بني التشكل التاريخي والوعي املقصدي	 
                      دكتور/ إبراهيم محمد زين

اإلسالم والزنوجة – الجذور اإلسالمية لحركات التحرر اآلفرو آسيوية مع 	 
نظرة خاتمة ملرشوع اإلنقاذ السوداني

                      د. التجاني عبد القادر
دور املفهوم اإلسالمي للتوكل يف اتخاذ القرار واقتصاديات اإلدارة 	 

                      د. عبد الفتاح محمد فرح
إفريقيا إشكاالت العمران والتحرر من الجوع والخوف	 

                       د. حسن مكي محمد أحمد
اإلسالم يحرر الفن من القيد الوثني واألرس الكهنوتي	 

                      أ.د. مصطفى عبده محمد خري
اإلعالم واإلرهاب .. جدل التجاذب واالفرتاق	 

                      د. الصادق بخيت الفقيه
أشتات يف العامية السودانية .. مجتمعات يف الفصحى	 

                      الخرض هارون أحمد
مناقب السيدة فاطمة الزهراء “رض الله عنها” سيدة نساء العاملني	 

                           أحمد بن محمد النصيح )أحمد بن إدريس(، حققه وعلق 
عليه: د. طارق أحمد عثمان

أربعة مؤثرات سودانية يف فكر مالكولم إكس ومسريته الدعوية	 
                           د. محمد وقيع الله أحمد
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مستقبل اإلسالم.. مقاربة يف فقه املستقبل	 
                            محمد بابكر العوض

الحكم الرشيد يف التجربة الدولية	 
                            د. أحمد املفتي

آفاق توطني علم النفس يف العالم العربي	 
                           د. عمر هارون الخليفة

مدخل إىل استخدام اإلنرتنت يف البحوث االجتماعية واالقتصادية	 
                            حسن الحاج عيل أحمد

مقاالت يف الرشيعة وجدل الُهويّة	 
                            أبو بكر سليمان الشيخ

مالمح النموذج االقتصادي اإلسالمي وقضايا اإلنفاق العام	 
                           بروفيسور أحمد مجذوب أحمد عيل

خطاب اآلخر يف القرآن الكريم	 
                           محمد عمر البشري - وليد الطيب

املسلمون والتقنية اإلعالمية: بني اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد	 
                           أ.د.  عيل محمد شمو

سجاالت فكرية يف زمن العوملة	 
                           د. محمد وقيع الله

 �صل�صلة درا�صات العدل الجتماعي:
حقوق املرأة بني املساواة والعدالة 	 

                          د. صهيب مصطفى طه 
حقوق متساوية: اإلعاقة الحركية يف السودان بني الواقع والسياسات	 

                          عبد الرحمن إسماعيل غانم
العدالة االجتماعية: مفاهيم ومؤرشات	 

                                   جعفر عبد الرحمن أحمد
منظمات الضمان االجتماعي يف السودان ودورها يف تحقيق العدل االجتماعي	 

                                   د.  عبد الوهاب عثمان محمد
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إدارة وقسمة املوارد املالية بني مستويات الحكم االتحادي - دراسة نظرية 	 
وخالصات تطبيقية

                                   أ.د. احمد مجذوب احمد
العدالة االجتماعية.. رؤية فلسفية	 

                                   أ.د.عبد املتعال زين العابدين أحمد
  سلسلة حوارات:

حوار قضايا التأصيل	 
                                    د. التجاني عبد القادر حامد

الدولة يف الفكر اإلسالمي )حوارات(	 
                                    د. امني حسن عمر

حوار يف الفقه االقتصادي مع بروفيسور /أحمد مجذوب أحمد عيل – أدار 	 
الحوار دكتور/ أمني حسن عمر

                                    د.احمد مجذوب احمد عىل
   نوافـــــذ

نرشة تبادل فكري صدر عنها ستة أعداد




