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د. هالل احلجري

كل  من  �أغ�سط�س   12 يوم  يكون  �أن  �ملتحدة  �لأمم  قررت 

عام يوًما عاملًيا لل�سباب، وقد حددت ثيمة هذ� �لعام 2016 

2030: �لق�ساء على �لفقر وحتقيق  بعنو�ن »�لطريق �إىل 

�لإنتاج و�ل�ستهالك �مل�ستد�مني«. وهو يوم يركز على دور 

�لأهد�ف  حتقيق  و�سمان  �لفقر  على  �لق�ساء  يف  �ل�سباب 

و�لإنتاج  �ل�ستهالك  خالل  من  �مل�ستد�مة  �لإمنائية 

�مل�ستد�مني.

و�لهتمام بال�سباب مطلب وطني لدينا يف ُعمان، �أكد عليه 

جاللة �ل�سلطان - حفظه �هلل ورعاه - يف منا�سبات عدة، 

�لذي خ�س�سه  �لعام  1983، وهو  عام  �إىل  يعود  �أولها  لعل 

جاللته ليكون )عاَم �ل�سبيبة �لُعمانية(، ثم )عاَم �ل�سباب( 

من   26 يوم  بتخ�سي�س  جاللته  �أمر  كما   ،1993 �سنة  يف 

وكلمات  �لُعماين.  لل�سباب  يوماً  عام  �أكتوبر من كل  �سهر 

جاللته يف هذ� �ل�ساأن م�سيئة ت�سجل مباء �لذهب، حيث 

يقول يف خطاب �لعيد �لوطني �لثالث و�لع�سرين:

 «�إننا �إذ ننادي �جلميع لالهتمام ب�سبابنا ورعاية تطلعاته 

وطموحاته فاإننا يف ذ�ت �لوقت وبنف�س �لقدر من �لأهمّية 

نوجه ند�ءنا �ملتجدد �إىل �ل�سباب باأن يعي دوره �لكبرييف 

�مليادين، في�سمر عن �ساعد �جلد  بناء �لوطن يف خمتلف 

باذًل ق�سارى طاقته يف �لإ�سهام �لإيجابي يف حركة �لتنمية 

و�لعمل،  و�لعزمية  و�لأمل،  بال�سرب  متذرعا  �ل�ساملة، 

�أ�سعد و�أرغد ل ميكن  �أجل حياة  و�لت�سحية و�لإيثار من 

�ل�سعاب  كل  على  و�لتغلب  و�لعرق  باجلهد  �إل  حتقيقها 

�لتي ميكن �أن تعرت�س �لطريق �أو تعرقل �مل�سرية..«

مع  من�سجمًة  �ل�سامي  �ملقام  توجيهات  فاإّن  هنا،  ومن 

�لهتمام �لعاملي بفئة �ل�سباب، حتتم على كافة �ملوؤ�س�سات 

�حلكومية و�ملدنية و�جب �لعناية بال�سباب و�لرتكيز على 

�لكافية، وفر�س  �ل�سحية  �لتعليم، و�لرعاية  حقوقهم يف 

�حلياة  يف  �لكاملة  و�مل�ساركة  �ملالية،  و�خلدمات  �لعمل، 

�لقت�سادي،  �ل�ستقر�ر  عدم  من  كهذ�  مناخ  ويف  �لعامة. 

�ل�سباب  فر�ُس  ُت�ستثمر  �أن  مبكان  �ل�سرورة  من  فاإّنه 

يكون  �أن  للدولة  يت�سنى  حتى  و�لنمو  و�لك�سب،  للتعلم، 

م�ستقبلها يف �أيٍد �أمينة. �إّن �لهتمام بال�سباب ل ياأتي من 

باعتبارهم قوة من  و�إمّنا  �ل�ساملة فح�سب،  �لتنمية  د�فع 

�أجل �لتغيري �لجتماعي �لإيجابي؛ فهم م�سدر �لبتكار، 

على  ويتعنّي  �مل�ستقبل،  و��ست�سر�ف  و�لطاقة،  و�لإبد�ع، 

كل  ��ستخد�م  �خلا�س،  و�لقطاع  �لدولة،  موؤ�س�سات  كافة 

�لو�سائل �ملمكنة لتعزيز قوة �ل�سباب وت�سخريها. 

�إننا ناأمل فعال يف هذ� �ليوم من �ملوؤ�س�سات �ملعنية بال�سباب 

جديدة  وبد�ئل  �أفكار  �كت�ساف  �إىل  تدفعهم  �أن  �لعماين 

�إىل  �ل�سعي  يف  ين�سطو�  و�أن  �لتنمية،  حتديات  ملو�جهة 

�ل�سروريني  و�لإنتاج  �ل�ستهالك  من  متجددة  روؤية 

يّت�سم  ُعماين  جمتمع  وبناء  �لالئقة  �لعمل  فر�س  خللق 

بال�سمولية و�لعد�لة.

hilalalhajri@hotmail.com

آراء أهل المدينة الفاضلة بين الفلسفة والالهوت

ع اإلسالم والخوف منه إيطاليا.. توسُّ

اإلسالم والتحديث السياسي في األمة العربية بين التأييد والمعارضة

السلطة والجمهور في التجربة العربية اإلسالمية

يات وآمال ة.. تحدِّ الصيرفة اإلسالميَّ

القيمة.. النظريَّة والمفهوم اإلسالمي وعوامل التأثير

تحسين صورة العرب والمسلمين

علم الكالم بين ابن خلدون ومؤرخي العصر الحديث 

كاإلنسان.. اإلسالم ابن بيئته

مراحل الخالفة اإلسالمّية من المؤّسسّية إلى العلمانّية!

طبيعة القبيلة وخصائصها: العراق والسودان



عبد اهلل املقبايل

 ذو القعدة 1437هـ  -  أغسطس 2016م2

اآراء اأهل املدينة الفا�سلة بني الفل�سفة والالهوت

بد�ية؛ ينوه رودولف على �أهمّية كتاب �لفار�بي )مبادئ 

منقطعة  عناية  لقي  �ل���ذي  �ل��ف��ا���س��ل��ة(،  �مل��دي��ن��ة  �أه���ل  �آر�ء 

�لعناية  ه��ذه  �أّن  ي��رى  لكّنه  �ل��د�ر���س��ني،  قبل  م��ن  �لنظري 

�لفا�سلة(  �ملدينة  �أه��ل  �آر�ء  )مبادئ  وفهم  �سرح  يف  ف�سلت 

�أّنها ��ستطاعت تثبيته مرجًعا معتمد�. وعليه  فل�سفًيا رغم 

�أن ي�سرح �لكتاب  فاإّنا يف بقية مقاله �سننتظر من رودولف 

فل�سفيا كما قال. وقد بد�أ بالعنو�ن �لذي يعتربه �لد�ر�سون 

لل�سيا�سة،  �لأوىل  بالدرجة  خم�س�س  �لعمل  �أّن  على  د�ًل 

م�سرًحا ��ستخد�م �لفار�بي للفظتي )�آر�ء( و)مبادئ(. وقد 

توحي  )�آر�ء(  فا�ستعمال  زعمه.  بحد  �أهميتهما  �إىل  خل�س 

�لكتاب �سيتناول مو�سوعا عاما مما قد يثري جمموعة  �أّن 

يتجاوز  �أّنه  ليثبت  )مبادئ(  ��ستعمل  فيما  �مل�ستمعني،  من 

فل�سفية  م��ب��ادئ  �إع��ط��اء  �إىل  �حلجاجي  �لبالغي  �مل�ستوى 

لكل �لأ�سئلة �لتي يثريها �لعمل. )مالحظة: �لن�سخة �لتي 

�ملدينة  �أه��ل  »�آر�ء  عنو�ن  حتمل  �لكتاب  من  عليها  �طلعت 

�لفا�سلة« تقدمي �ألبري ن�سري ون�سر �ملطبعة �لكاثوليكية، 

�أي �أّنها ل ت�ستمل لفظة مبادئ(.

ليوؤكد  �لتاريخية  �ل��رو�ي��ات  �إىل  �مل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�ستند 

�ألفه يف �لبد�ية يف ت�سعة ع�سر  �عتناء �لفار�بي بكتابه فقد 

كانت  وق��د  �سنو�ت.  م��رور  بعد  �ستة  �إىل  قّل�سها  لكنه  بابا، 

�لكمال،  وي��ح��وي  �لأوىل:  �لق�سية   -1 ك��الآت��ي:  �لف�سول 

�لعدل،  فيها  �لأ�سياء مبا  �لعامل: كل   -3 �ملعرفة.  �لوحدة، 

�لعامل وحالته �لالم�ستقرة، وبنيته ون�سوء �لف�ساد فيه. 4- 

�جلن�س �لب�سري: وفيه �لروح و�مللكات، و�جل�سم و�أع�ساوؤه، 

�سرورتها،  �لفا�سلة:  �ملدينة   -5 و�لنبوة.  و�خليال  و�لفكر 

ب��ن��ي��ت��ه��ا، م��وؤ���س�����س��ه��ا )ر����س���ول، ف��ي��ل�����س��وف( �حل���ك���ام، �ل��ث��و�ب 

مو�طني  6-�آر�ء  و�ل��دي��ن.  �لفل�سفة  �مل���وت،  بعد  و�ل��ع��ق��اب 

�ملجتمعات �ملتخلفة. وقد جتاوز �لباب �لثاين دون ذكره.

مت�سل�سلة  �مل��و����س��ي��ع  ت��ن��اول  �ل��ن�����س  �أّن  �ل��ك��ات��ب  وي���رى 

�أولريخ رودلف، ويف منت�سف �ملقال تقريبا  مرت�بطة، لكن 

يعاود طرح �لأ�سئلة �لبت�سمولوجية نحو: ما نوع �ملبادئ؟ 

عّماذ� يبحث �لفار�بي؟ ما هي �لأهد�ف �ملعرفية �لتي يود 

�ملو��سيع؟  دفعته لختيار هذه  �لتي  �لعو�مل  ما  حتقيقها، 

�أن يجيب عن هذه �لأ�سئلة لحقا  ويعدنا بطريقة �سمنية 

معترب� �أن �لإجابة عنها مل تتم بطريقة مر�سية.

ويقول رودلف �أن عالقة ما تربط كتاب �ملبادئ باملو��سيع 

يقرتح  �لزعم  هذ�  من  وللتاأكد  �لدين،  �أ�سول  يف  �ملتناولة 

علينا مقارنة كتاب �لفار�بي بكتاب لأبي �حل�سن �لأ�سعري، 

�أه��ل �ل��زي��غ و�ل��ب��د�ع(، ث��م بعد ذلك  )�ل��ل��م��اع يف �ل��رد على 

ي�ست�سهد بكتاب �لتوحيد لأبي من�سور �ملاتريدي، ثم يورد 

لأبي  �لعتقاد،  �أ�سول  يف  �لأدل��ة  قو�طع  �إىل  �لإر�ساد  كتاب 

�ملعايل �جلويني رغم �أّن �جلويني عا�س يف �لقرن �خلام�س 

به  �ل�ست�سهاد  من  �لكاتب  مينع  مل  ه��ذ�  �أّن  �إل  �لهجري، 

�أن  وبعد  �لقدمية(،  �لإ�سالمّية  �لعادة  على  ز�ل  )م��ا  لأن��ه 

�أهم  لنا  يبني  ذك��ره��ا،  �ملتقدم  �لكتب  مو�سوعات  لنا  �أورد 

وحياة  و�لنبوة،  و�هلل،  �لعامل،  وهي:  �مل�سرتكة  �ملو�سوعات 

م���ا ب��ع��د �مل�����وت؛ م����دل ع��ل��ى ع��الق��ة وث��ي��ق��ة ب���ني �لأع���م���ال 

كتاب  بنية  ��ستقى  �ل��ف��ار�ب��ي  و�أّن  و�ل��اله��وت��ي��ة،  �لفل�سفية 

�ملبادئ من كتاب �أ�سول �لدين.

على  �ل��ك��ت��اب  تق�سيم  �إىل  �ل��ت��ن��وي��ه  رودول����ف  ي��ف��وت  ول 

�لطبيعة  ذ�ت  بالآر�ء  �لأول منهما  يعنى  ق�سمني خمتلفني 

�ملتعلقة  ب������الآر�ء  �ل���ث���اين  �ل��ق�����س��م  ي��ه��ت��م  ب��ي��ن��م��ا  �ل��ن��ظ��ري��ة، 

ما  ك��ل  �لنظرية  �لآر�ء  حت��ت  وي��ن��درج  �لعملية.  بالق�سايا 

�لروحانيني وحركاتهم، ون�ساأة  يتعلق بو�سف �هلل، وو�سف 

وعالقة  �لإلهية،  و�لعد�لة  �لأج�سام،  وخلق  وبنيته،  �لعامل 

�لب�سري  و�جلن�س  و�ل��روح��ان��ي��ي��ن  ب��الإل��ه  �مل��ادي��ة  �لأ���س��ي��اء 

�لآر�ء  �أّم��ا  و�لنبوة.  �لتفكري  على  وق��درت��ه  وحركته  خلقه 

�لعملية فيندرج حتتها �لأنبياء �مللوك �لروؤ�ساء وتقارير ملا 

قامو� به من خري و�سر.

بني  رودول����ف  يثبته  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  �لت�سابه  ه��ذ�  ورغ���م 

لأّن  بالهوتيته،  يجزم  ل  فاإّنه  �لفار�بي،  وكتاب  �لالهوت 

�خت�سا�س  م��ن  وه��و  و�ل��ك��ل��ي��ات  �ل��رب�ه��ني  ع��ن  حديثا  فيه 

باإعطاء  �لفل�سفة ل من �خت�سا�س �لدين �لذي ل يطالب 

ب��ر�ه��ني يف ك��ل �لأح�����و�ل، ولأن �جل���زء �لأخ����ري م��ن كتاب 

�لأخ�س جمهورية  بالفل�سفة وعلى  تاأثره  ت�سمن  �لفار�بي 

)رودول���ف(  حديثه  خال�سة  ويف  لكنه  �ملثالية.  �أف��الط��ون 

يرى �أّن �لفار�بي قدم كتابا لهوتيا ب�سبغة فل�سفية متاأثر� 

�لتي  وب��ال��ف��ل�����س��ف��ات  ع�����س��ره  يف  �ل�����س��ائ��د  �ل��ب��ن��ي��وي  بالن�سق 

لي�سف  �خلتام  جملة  يف  بالغ  بل  تفكريه،  على  ��ستحوذت 

�أ�سول  لكتاب  بالطبعة  �لفا�سلة  �ملدينة  �أه��ل  �آر�ء  مبادئ 

�لدين، وهو بذ� يقع يف �لتناق�س حيث �سنفه باأهم �لكتب 

�أنه جمرد طبعة »جديدة«  �أن يعود ويوؤكد  �لبد�ية قبل  يف 

�لفل�سفية  �ل�سبغة  �إنكار  ي�ستطيع  �أحد  ل  �لدين.  لأ�سول 

�أّم��ا  نف�سه،  رودول����ف  ح��ت��ى  �ل��ف��ا���س��ل��ة،  �مل��دي��ن��ة  �آر�ء  مل��ب��ادئ 

�لأ�سعري  كتب  مع  م�سرتكة  رودول��ف  ر�آه��ا  �لتي  �ملو��سيع 

و�ملاتريدي و�جلويني فهي يف �حلقيقة جزء ل يتجز�أ من 

مدينة �لفار�بي �لفا�سلة، مدينته �لتي جمعت بني �أر�سطو 

من  يخرجه  فكيف  �لدين.  و�أ�سول  �لفل�سفة  وبني  معلمه، 

��ستحوذ  مو�سوع  �ملثال  �سبيل  على  �لنبوة  �لتفل�سف؟  �إطار 

تف�سري  ت��ق��دمي  �ل��ع��رب، وح���اول���و�  �ل��ف��ال���س��ف��ة  ع��ل��ى تفكري 

بهم،  �ملحيطني  مع  �إ�سكالت  يف  وقعو�  حتى  لها،  منطقي 

ح��ي��ث ت��ب��اي��ن �ل��ف��ال���س��ف��ة يف ت��ف�����س��ريه��م ل��ظ��اه��رة �ل��ن��ب��وة، 

�لأغ��ل��ب، بينما  �ل��ع��اد�ت على  ب��خ��و�رق  ف��ال��ر�زي ل يعرتف 

�لفل�سفة،  من  �ساأنا  �أق��ل  منزلة  لكّنه  �لفار�بي،  بها  يوؤمن 

يهمنا  ل  �أهمية.  من  لها  ملا  تقدميها  �لكندي  ي��رى  بينما 

ظاهرة  مبعاجلة  �لهتمام  بقدر  �ل�سياق  ه��ذ�  يف  �لنتيجة 

�لإن�����س��ان  ب��ع��و�مل  �ملتعلقة  �ل��ظ��و�ه��ر  �ل��ن��ب��وة وغ��ريه��ا م��ن 

فل�سفية. معاجلة 

�ل��ف��ار�ب��ي حتتاج  ز�ل��ت كتب  �أن��ه م��ا  وخال�سة �حل��دي��ث 

�إىل قر�ءة فيلولوجية و�عية تنف�س عنها �لغبار، وتدر�س 

�لق�سايا  �مل�سلمني يف  و�لتاأليف عند علماء  �لتفكري  �آليات 

�لتي مت�س �حلياة، وت�سف عن وجع معريف وتوق للحقيقة 

�لفار�بي  كتاب  هل  م�ساألة  �أّما  وعقولهم،  �أقالمهم  حرك 

و�أو���س��ح  �سهل  �أم���ر  ف��ه��و  �أم ل  �ل��دي��ن  �أ���س��ول  م��ن  ن�سخة 

فال�سفة  عقد  و��سطة  بحق  �لفار�بي  كان  لقد  ُيظن.  مما 

�لأو�ئل. �مل�سلمني 

abdullah-maqbali@hotmail.com

لو كنت موؤرخا، ل�سنفت �سيف �لدولة �حلمد�ين يف قائمة �ل�سخ�سيات �لعربية �لأكرث دهاًء، لي�س ملو�قفه �ل�سيا�سية، و�سر�عاته �لع�سكرية مع �لبيزنطيني و�لأخ�سيد، 

لكن لأّنه ��ستطاع �أن ير�سع بالطه ذ�ئع �ل�سيت باأهم علماء ع�سره و�أدبائهم، كاملتنبي و�أبي فر��س �حلمد�ين، و�بن نباته �مل�سري و�أبي �لفرج �لأ�سفهاين و�أبي ن�سر 

�لفار�بي مما �ساعده على تخليد ��سمه على مر �لزمان. ولرمبا دون مبالغة يعد �لفار�بي �أهم �لعلماء �لذين �رتادو� بالط �سيف �لدولة، مقدما ما يربو على ثالثني 

ر�سالة، وقد و�سفه �ساحب وفيات �لأعيان باأّنه »�أكرب فال�سفة �مل�سلمني«، كما و�سفه وقدمه �ساحب كتاب طبقات �حلكماء على �لفيل�سوف �لكندي، و��سفا �إياه باأّنه »بّز 

جميع �أهل �لإ�سالم يف �ملنطق«. وقد لقي �لفار�بي �هتمام �ملحدثني من �لعرب و�مل�ست�سرقني �أي�سا، و�ألفت حوله �لدر��سات وكتبت �لكتب، و�إنها ل�سانحة �أن ن�ستعر�س 

مقال �أولريخ رودولف يف جملة �لت�سامح )�لفار�بي و�أ�سول �لدين( يف �لأ�سطر �لقادمة ب�سيء من �لتف�سيل.
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ع الإ�سالم واخلوف منه اإيطاليا.. تو�سُّ

�أوروبا،  قارة  تقُع يف جنوب  ُم�ستقلة  دولة  �إيطاليا هي 

وتعدُّ من �أهم �أع�ساء �لحتاد �لأوروبي �لفاعلني، ونظام 

بحدودها  ت�����س��رتُك  دمي��ق��ر�ط��ي،  ج��م��ه��وري  فيها  �حل��ك��م 

و�لنم�سا  ���س��وي�����س��ر�  وج��م��ه��وري��ة  ف��رن�����س��ا  ج��م��ه��وري��ة  م��ع 

 60 عن  يقل  ل  ما  �إىل  �سكانها  ع��دد  وي�سُل  و�سلوفينيا، 

يف  �ل�سكان  ع��دد  حيث  م��ن  �خلام�سة  ت��ع��دُّ  وه��ي  مليونا، 

�أوروبا، و�لثالثة و�لع�سرين من حيث عدد �سكان �لعامل، 

ل��غ��ت��ه��ا �ل��ر���س��م��ي��ة �ل��ل��غ��ة �لإي��ط��ال��ي��ة، و�ل���دي���ان���ة �لأوىل 

�مل�سيحية  �ملدينة  ل��وج��ود  )�لكاثوليكية(  �مل�سيحية  ه��ي 

�لعظيمة،  روم��ا  عا�سمتها  �لفاتيكان،  مدينة  �مل�سهورة 

ر فيها �حل�سارة و�لثقافة و�لتاريخ عرب  روما �لتي تتجذَّ

�لثامنة ع�سر من  �ملرتبة  �لآن يف  ُتعدُّ   ،� قرون بعيدة جدًّ

مب�ستوى  فيها  �لفرد  ويتمتَّع  تقدًما،  �لأكرث  �لدول  بني 

�أكرب  و�سردينيا  وتعدُّ جزيرتا �سقلية   ،� عاٍل جدًّ معي�سي 

�إيطاليا. جزر جمهورية 

�جلزر  من  �لأوىل  �جلزيرة  هي  �سقلية  جزيرة  وُتعد 

وذل��ك  �لإ���س��الم��ي؛  �ل��دي��ن  �إليها  ��ل  َو���سَ �لتي  �لإيطالية 

�لهجري  �لثالث  �لقرن  �أو�ئ��ل  يف  �لأغالبة  دول��ة  عهد  يف 

بقيادة �أ�سد بن �لفر�ت، ويف �أو�خر �لقرن �لثالث �لهجري 

�ل��دي��ن  فيها  ون�����س��رو�  �سردينيا  ج��زي��رة  �لأغ��ال��ب��ة  �ح��ت��ل 

من  و�حتلتها  �لفاطمية  �لدولة  جاءت  حتى  �لإ�سالمي، 

�أن  �إىل  �لأن��دل�����س  يف  �ل��ط��و�ئ��ف  م��ل��وك  تبعهم  ب��ع��ده��م، 

�جلزيرتني،  على  حكمهم  ��ستعادة  �مل�سيحيون  ��ستطاع 

و�لهروب،  للهجرة  ��سطرهم  ا  ممَّ بامل�سلمني  لو�  نكَّ وقد 

وح�����اول ب��ع��ده��ا �مل�����س��ل��م��ون �ل�����س��ي��ط��رة لح��ت��الل��ه��ا م��رة 

�نتهت  �إْن  وم��ا  بالف�سل،  ب���اءت  حم��اولت��ه��م  لكن  �أخ���رى 

�لعرب  بد�أ  حتى  1946م  �لعام  يف  �لثانية  �لعاملية  �حلرب 

لإيطاليا  وك��ان  ع��ام��ة،  �أوروب���ا  �إىل  بالهجرة  و�مل�سلمون 

�ل��ن�����س��ي��ب �لأوف�������ر ل���ق���رب ���س��و�ط��ئ��ه��ا م���ن دول �مل��غ��رب 

�لعمل  عن  و�لبحث  للتجارة  خمتلفة  لأغر��س  �لعربي 

و�لدر��سة...وغريها من �لأغر��س �ملختلفة، وكان تاأثري 

دخول  يف  ت�سبَّب  مما  كبرًي�؛  �لإيطاليني  على  �مل�سلمني 

عدد كبري من �لإيطاليني يف �لدين �لإ�سالمي.

�إي��ط��ال��ي��ا �إىل م��ا ي��زي��د على  ي�����س��ل ع���دد �مل�����س��ل��م��ني يف 

�لإيطايل  �ملركز  بيانات  وفق  وم�سلمة،  م�سلم   1.700000

ما  �لقومي  �لنتاج  يف  وم�ساهمتهم  لالإح�ساء،  �لقومي 

متو��سل،  تز�يد  يف  عددهم  �أنَّ  كما  باملئة،   )5-4( ن�سبته 

كما يوجد �لكثري من �لطالب �مل�سلمني �ملبتعثني �لذين 

�أ�سهر �لكثرُي من  يدر�سون يف �جلامعات �لإيطالية. وقد 

�لإيطاليني �إ�سالمهم يف �ل�سنو�ت �لأخرية، و�لعدد يزيد 

يوًما بعد يوم.

عامة،  �أوروب���ا  م�سلمي  م��ن  كغريهم  �إيطاليا  م�سلمو 

هذه  مثل  وتكرث  �خل��ا���س��ة،  وتكتالتهم  جتمعاتهم  لهم 

هذه  و�أه���م  �ملختلفة،  �لأوروب��ي��ة  �لأو���س��اط  يف  �لتكتالت 

يف  �لإ�سالمية  �ملنظمات  �حت��اد  ه��ي  �أوروب���ا  يف  �لتكتالت 

فرًعا  باإيطاليا  �لإ�سالمية  �لهيئات  �حتاد  ويعدُّ  �أوروب��ا، 

من �حتاد �ملنظمات �لإ�سالمية يف �أوروبا، وقد بد�أ �حتاد 

1990م  �ل��ه��ي��ئ��ات �لإ���س��الم��ي��ة ب��اإي��ط��ال��ي��ا يف ب��د�ي��ة �ل��ع��ام 

�لتكتالت  �أه���م  م��ن  وي��ع��د  �لإي��ط��ال��ي��ة،  �أن��ك��ون��ا  يف مدينة 

�لإ����س���الم���ي���ة يف �إي���ط���ال���ي���ا، وي���ه���دف ل��ت��وف��ري �خل���دم���ات 

�مل�سلمني  لتوحيد  يهدف  كما  �إيطاليا،  مل�سلمي  �ملختلفة 

يف �إيطاليا، ومتثيلهم وخدمتهم، ويهدف لرت�سيخ �لقيم 

�لإن�سانية و�ملو�طنة �ل�ساحلة و�لتعاي�س بني كل مكونات 

خالل  م��ن  �لثقافات  ب��ني  �حل���و�ر  ج�سور  وب��ن��اء  �ملجتمع 

�ملختلفة،  �لأدي����ان  م��ع  و�مل�����س��ارك��ة يف �حل����و�ر�ت  �حل����و�ر 

�مل�سلمني  �لطالب  �حت��اد  من  كبرًي�  قبوًل  لقى  ��ه  �أنَّ كما 

�أق��دم  1971م، ويعد  ع��ام  �إن�����س��اوؤه يف  �ل��ذي مت  �إيطاليا  يف 

�أوروب����ا ع��ام��ة و�إي��ط��ال��ي��ا خ��ا���س��ة، كما  �إ���س��الم��ي يف  تكتل 

يزيد  ما  يدير  �إيطاليا  يف  �لإ�سالمية  �لهيئات  �حت��اد  �أنَّ 

عامة،  �إيطاليا  يف  �إ�سالميًّا  وم��رك��ًز�  م�سجًد�   130 على 

من  �إيطاليا؛  يف  خمتلفة  �سيا�سية  ممار�سات  ول��الحت��اد 

�لربملان  يف  �مل�سلمني  متثل  يف  �حلقيقية  �لرغبة  خ��الل 

�لإي���ط���ايل، وق��د ح�سل �لحت����اُد ع��ل��ى �ع���رت�ف م��ن قبل 

هذ�  هم  بع�سُ وي�سُف  �إن�سائه،  منذ  �لإيطالية  �حلكومة 

�لتكتل باأنه نا�سئ عن منظمة �لإخو�ن �مل�سلمني �لعاملية.

�ملركز  �إيطاليا:  يف  �لإ�سالمية  �لتكتالت  �سمن  وم��ن 

�ل��ث��ق��ايف �لإ���س��الم��ي، يف و���س��ط ع��ا���س��م��ة �إي��ط��ال��ي��ا روم���ا، 

للح�سول  �مل�ستطاع  ق��در  �مل��رك��ز  ه��ذ�  �أع�����س��اء  �سعى  وق��د 

ن�ساأته،  منذ  �لإيطالية  �حلكومة  قبل  من  مو�فقة  على 

�مل�سجد  وه��و  بهم  خ��ا���س  م�سجد  لبناء  �سعو�  �أن��ه��م  كما 

�مل�سهور با�سم م�سجد روما �لذي مت �لنتهاء منه يف عام 

�مل�سلمني  �لعالقة بني  تعزيز  �إىل  �ملركز  1992م. ويهدف 

�لناحية  يف  �إيطاليا  يف  �مل�سلمني  وم�ساعدة  و�مل�سيحني، 

�ملادية و�لروحية، ولي�س له �أي حترك �سيا�سي فهو مركز 

�لإ�سالمية  �لر�بطة  يف  جليًّا  ذلك  جند  كما  ربحي،  غري 

و�لتكتالت  �لتجمعات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  وتنت�سر  ب��اإي��ط��ال��ي��ا، 

وكل  �إيطاليا،  من  متفرقة  �أنحاء  يف  �لإ�سالمية  �لدينية 

هذه  �أع�ساء  ويحاول  �لإ�سالم،  هي  ومر�ميه  �أهد�فه  له 

�لتكتالت �أن يبتعدو� قدر �مل�ستطاع عن �ملو�جهة وخا�سة 

�لإيطالية. مو�جهة �حلكومة 

وتتعامل �حلكومة �لإيطالية يف ظل �لظروف �لر�هنة 

�لإ�سالمية  �لتكتالت  و�ملغرب مع  �مل�سرق  فيها  �لتي مير 

منها  ُت��زي��د  ل  �أْن  �مل�ستطاع  ق��در  وحت���اول  ك��ب��ري،  ب��ح��ذر 

يف �ل��ب��الد �لأوروب��ي��ة ع��ام��ة، وق��د ي�سل يف �أح��ي��ان كثرية 

�لأح��د�ث  عن  ن��اجت  وه��ذ�  ن�ساطاتها،  على  �لت�سييق  �إىل 

�ل��دم، ويعاين  ب�سورة  �لإ���س��الم  �أظ��ه��رت  �لتي  �لإره��اب��ي��ة 

�مل�����س��ل��م��ون يف �إي��ط��ال��ي��ا ك��ث��رًي� م��ن ه���ذ� �لخ��ت��ن��اق �ل��ذي 

عا للم�سلمني  �إْن جتد جتمُّ متار�سه �حلكومة عليهم، فما 

ح��ت��ى جت���د ح�����س��ور� �أم��ن��ي��ا م��ك��ث��ف��ا ع��ل��ى ت��ل��ك �مل��ن��ط��ق��ة. 

هو  �أي�سا:  �مل�سلمون  يعانيها  �لتي  �مل�سكالت  تلك  وم��ن 

�مل�ساجد،  وج��ود  يف  تكمن  ل  هنا  و�مل�سكلة  �مل�ساجد،  قلة 

�إيطاليا،  يف  �مل�سلمني  على  �ل�سيا�سة  كبت  يف  تكُمن  و�إمنا 

ب���الع���رت�ف  ُم��ط��ال��ب��ة �جل��م��ع��ي��ات �لإ���س��الم��ي��ة  �أنَّ  ك��م��ا 

�حلكومة  رف�س  رغ��م  قائًما  ت��ز�ل  ل  �لإ�سالمي  بالدين 

يف  �لثانية  �لديانة  يعد  �لإ�سالم  باأن  علًما  �ملطلب،  لهذ� 

�إيطاليا.

نظرة  ���س��ي��غ��ريِّ  �جل���دي���َد  �جل��ي��َل  �إنَّ  ن��ق��ول  �أن  ومُي��ك��ن 

�حل��ك��وم��ة �لإي��ط��ال��ي��ة ل��ل��دي��ان��ة �لإ����س���الم���ي���ة، ف��م��ا ع��اد 

�لإ�����س����الم مب��ن��ع��زل ع���ن �مل��ج��ت��م��ع �لإي����ط����ايل �مل�����س��ي��ح��ي، 

�ملختلفة خا�سة  �لديانات  �ندماج كبري بني  و�سار هناك 

�لعنرتيني  وج��ود  ينفي  ل  وه��ذ�  و�لإ�سالمية،  �مل�سيحية 

من كال �لديانتني جتاه �لأخرى؛ فلكل تاريخ دموي �سد 

منها  بد  ل  �لأدي��ان  بني  �لتعاي�س  م�ساألة  وتبقى  �لآخ��ر، 

قدر  على  �ملجتمع  يعي�س  كي  �لديانات  فيه  تتنوع  بلد  يف 

ر، وهذ� يحكمه �أبناء �ل�سعب  م و�لتطوُّ من �لوعي و�لتقدُّ

�ل��و�ح��د، و�خل���وف �ل��ذي �أذ�ع��ت��ه �ملنظمات �لإره��اب��ي��ة يف 

و�مل��ت��ف��رق��ة لهو  �ملتنوعة  �ل��ت��ف��ج��ري�ت  �ل��ع��امل م��ن خ��الل 

�أجمع من �خلوف  و�لعامل  �أوروب��ا  دول  ب��اأن يجعل  كفيل 

مو�طنيها؛  �أرو�ح  على  و�خل���وف  ب��الده��ا،  م�سالح  على 

�سمن  و�إيطاليا  م�سلمني،  غري  �أو  م�سلمني  كانو�  �سو�ء 

�لدول �مل�ستهدفة من هذ� �خلطر �لذي يجتاح �لدول.

عبداهلل العلوي

abdlla1991@gmail.com

ة وفق �إطار قانوين حُمَكم، و�سعته �حلكومات �لأوربية و�لأمريكية؛ رغبة يف �مل�ساو�ة بني �لأديان، وعدم تف�سيل دين على  يعي�ُس �لإ�سالُم يف قارتْي �أوروبا و�أمريكا عامَّ

دين. و�مل�سلمون ديدنهم ك�سائر �لديانات �لأخرى، لهم حقوق وعليهم و�جبات جتاه بلدهم؛ �سو�ء كانو� مقيمني �أو مو�طنني لذلك �لبلد. وقد ُيعايِن �مل�سلمون يف بع�س 

�لبالد �لغربية من �لعن�سرية �ملفرطة، وكلُّ ذلك ناجٌت من �لنظرة �ملت�سائمة و�ل�سلبية �لز�ئدة �سد �لإ�سالم من قبل بع�سهم؛ مما َجَعل �مل�سلمني و�قعني حتت تاأثري�ت 

عدة؛ منها: نظرة ُمعتنقي �لديانات �لأخرى لهم، وتقنني وت�سديد �حلكومات عليهم. ويعطينا �لباحث �لإيطايل »�ستيفانو �آليايف« يف مقاله »�مل�سلمون يف �إيطاليا«، 

عات �لإ�سالمية، وحياة �لإ�سالم عامة يف �إيطاليا. �سورة و��سحة للتجمُّ



فالفعل �ل�سيا�سي هو �بن �لبيئة؛ فال ميكن لل�سيا�سة �لتحرك 

مب��ع��زل ع��ن �ل��ب��ي��ئ��ة، ب��ل غ��ال��ب��اً م��ا ت��دف��ع ظ���روف �ل��ب��ي��ئ��ة �لفعل 

�ل�سيا�سي  �لفعل  �أن  ري��ب  ول  �ل��ق��ادم��ة.  خطوته  نحو  �ل�سيا�سي 

من  �لكثري  ب��اء  ولقد  �مل��ح��دد�ت،  بتلك  حمكوم  �لعربي  عاملنا  يف 

حماولته بتجاوزها �أو �لتقليل منها بالف�سل �لذريع لعدة �أ�سباب 

منها: حملي/ ذ�تي ومو�سوعي/ خارجي ناجت عن تدخل �لقوى 

بيئة  كل  بخ�سو�سية  �لباحث  من  و�إمياناً  و�لدولية.  �لإقليمية 

در��سته  يف  �لتعميم  ومنهجية  حمدودية  على  يوؤكد  فاإّنه  عربية، 

�لتي �قت�سرها على جانب و�حد وهو �لعقيدة.

ال�سيا�سي  التحديث  فـي  ثقافـي  قيمي/  كمحدد  الإ�سالم 

فـي املجتمع العربي:

 م��ن �ل��ي�����س��ري ع��ل��ى �مل���رء م��الح��ظ��ة �لخ���ت���الف �ل��ك��ب��ري بني 

�لتنمية، فبينما تتفق �ملجتمعات غالباً  �ملجتمعات حول مفهوم 

�ملعايري  �أّن  �إل  �إلخ،  �لأ�سا�سية...  �لبنية  ت�سمل  �لتنمية  �أن  على 

ت�سكل  �لإن�����س��ان  بت�سور  م��ث��ال:  �ملتعلقة  �جل��وه��ري��ة  �لأخ����رى 

ت�سارب �آر�ء بني �ملفكرين وبني �ملجتمعات.                                                                      

�لنقا�س  ق�سايا  �أهم  من  �لدين  ف��اإّن  �لباحثني  �أحد  وح�سب 

�أدت  و�سائل  من  �لتقنية  خلفته  ملا  وذلك  �لتحديث؛  طاولة  يف 

�حل��ي��اة.  ج��و�ن��ب  بع�س  �ل��دي��ن يف  �سلطة  على  �مل���رء  �إىل مت��رد 

وت��اري��خ��ي��اً ت��ت��و�ف��ق �ل��ع��ل��م��ان��ي��ة م��ع �ل��ت��ح��دي��ث ف��ك��اله��م��ا ُيعنى 

ولي�س  �لدنيوي.  �لعتقاد  �إىل  �لديني  �لعتقاد  من  بالنتقال 

و�لتحديث؛  �لدين  بني  ت�ساد  جمرد  �لأم��ر  �عتبار  �ملمكن  من 

وذلك لأثر هذ� �خلالف. 

�ل�سيا�سي  �ل��ت��ح��دي��ث  يف  �حل����و�ر  م��رك��ز  �لإ����س���الم  يبقى  وه��ن��ا 

ول  �لأم���ام  نحو  �ل�سيا�سي  للتحديث  د�ف��ع  �أن��ه  ي��رى  م��وؤي��د  ب��ني 

�أمام  �أّن �لإ�سالم عائق  ميكن �ل�ستغناء عنه، وبني معار�س يرى 

�لتحديث �ل�سيا�سي. ولقد تطرق �لكاتب لبع�س جو�نب �ملو�سوع 

يف مقاله و�أحال بع�سها لدر��سات �أخرى نظر�ً لت�سعب �ملو�سوع.

1.كنه �لعالقة بني �لدين و�لتحديث �ل�سيا�سي

للحياة  ومتيناً  ق��وي��اً  �أ���س��ا���س��اً  �لإ���س��الم��ي  �ل��دي��ن  �سكل  لطاملا 

ولكن  ز�ل.  وم��ا  �لعربية  �ملجتمعات  يف  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية 

تثريها  كما  و�ل�سيا�سة  �لدين  بني  �لعالقة  �أبعاد  يف  تباين  هناك 

�لأدبيات �لتنموية يف �لجتاهني �لتاليني:

1- �لجتاه �لذي يرى �أن �لدين عائق.

2- �لجتاه �لذي يجد يف �لدين حمركاً.

التحديث ال�سيا�سي: بني الدين الإ�سالمي والعلمانية:

من  بالتحديث  وعالقته  �لإ�سالمي  �لدين  مو�سوع  كان  لقد 

�ملفكرين  وحتى  بل  �لعرب  �ملفكرين  �ساحة  يف  �لد�سمة  �لوجبات 

على  يدل  فاإمّنا  �أم��ر  على  دّل  �إن  وه��ذ�  �ملا�سي،  �لقرن  يف  �لغرب 

حجم �لتباين �لكبري يف �لآر�ء من جهة وعلى �لدور �لكبري �لذي 

يلعبه �لدين يف �لتحديث من جانب �آخر. �إل �أّن �ملتفق عليه باأن 

�لتاريخية  �لفرتة  ومنها:  عو�مل  عدة  على  يعتمد  �لدين  تاأثري 

و�خل�سو�سية �لثقافية وغريها. فالدين ي�سكل حجر �لز�وية يف 

كل �سوؤون �لدول �ملعتمدة على �لدين كم�سدر ت�سريعي بينما يف 

�لدول �لعلمانية ينح�سر دور �لدين على �مل�سائل �ل�سخ�سية.

�لعلم  ب��ني  ���س��د�م��ا  �سهدت  �ل��ت��ي  �لأح����د�ث  م��ن  للكثري  وتبعا 

و�ل���دي���ن وم���ا ف��ي��ه��ا م���ن ظ����روف ت��اري��خ��ي��ة خ��ا���س��ة ب�����د�أت منها 

�إىل  ي��ذه��ب��ون  �ل��غ��رب��ني  �ملفكرين  م��ن  �لكثري  �أ���س��ب��ح  �لعلمانية، 

جعلهم  مم��ا  و�ملتخلفة،  �لبد�ئية  �ملجتمعات  ينا�سب  �ل��دي��ن  �أن 

�إىل  بال�سيا�سية  �ل��دي��ن  ع��الق��ة  �إط����ار  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ي�����س��ن��ف��ون 

نوعني:

لن  جمتمعات  وه��ي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة(:  قبل  )م��ا  1-جمتمعات 

تتمكن يوماً من �إحالل �لدميقر�طية لتبجيلها للقيم �جلماعية 

و�لقد�سية.

فكرتها-  �أ�سحاب  يزعم  كما  -وه��ي  �لغريبة:  �ملجتمعات   -2

تتميز بتفوقها يف �لتميز بني ما هو ديني وبني ما هو دنيوي.

وبهذ� ميكن ت�سنيف �لفكر �لغربي وموقفه من عالقة �لدين 

�لتالية: �إىل �لجتاهات  �ل�سيا�سي و�لتنمية  بالتحديث 

مفكري  �أبرز  ومن  �لفكري  بالتخلف  �لدين  ربط  �جتاه  �أوًل: 

هذ� �لجتاه: نيت�سه ومارك�س.

تناق�سا مع  فيه  يجد  ول  �ل��دي��ن  �أه��م��ي��ة  ي��رى  �جت���اه  ث��ان��ي��اً: 

�لعقل و�لعلم ومن �أن�ساره: �إميل برتو.

ثالثاً: �لجتاه �لرب�جماتي �لنفعي وهو يرى يف �ملنفعة �ملادية 

مقيا�ساً لكل �سيء مبا يف ذلك �لدين.

ق�سايا  على  �لرتكيز  ب��اب  م��ن  �ل��دي��ن  يتجاهل  �جت��اه  ر�ب��ع��اً: 

حرية �لإن�سان يف �لختيار ومن �أن�سار هذ� �لجتاه �لوجوديون.

�ملجتمعات  يف  ظهرت  قد  �لعلمانية  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن 

يف  بها  ظهرت  �لتي  تلك  ع��ن  متاما  مغايرة  ظ��روف  يف  �لعربية 

�لغرب، حيُث جاءت ك�سعار يف منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر بدعوة 

�لدولة  عن  �ل�ستقالل  �أر�دو  �ل�سام  من  م�سيحيني  مفكرين  من 

فاإن  ول��ذ�  �لإ�سالمية،  �خلالفة  مظلة  حتت  كانت  �لتي  �لرتكية 

و��سح.  وغ��ري  ملتب�س  �لعربية  �ملجتمعات  يف  �لعلمانية  مفهوم 

ومن ثم جاءت بعد ردهة من �لزمن ند�ء�ت �لعلمانية من جديد 

و��ستعمارية  ح�سارية  ل�سدمات  �ملجتمعات  بع�س  تعر�س  نتيجة 

�لتخلف  نفق  م��ن  �خل��روج  حت��اول  �لفكرية  نه�ستها  كانت  ول��ذ� 

متخذة حمورين لها:                     

�لأول: يعترب �لنه�سة ممكنة مبحاكاة �لغرب 

�لثاين: يجد �لنه�سة مبحاكاة �ل�سلف �أي �لعودة �إىل �لإ�سالم

حا�سر�.  �ل�سابقني  �ملحورين  بني  و�لتناق�س  �جلدل  ز�ل  وما 

�لو�قع  ي��ت��ج��اوز�ن  �ل�سابقني  �لطرحني  ب��اأن  )�جل��اب��ري(  وي��رى 

لأمرين:

�لأول: لأنه يتغافل عن �لو�قع �ملتعدد وبالتايل يعمم �مل�سكلة، 

بينما لكل قطر عربي بيئته �خلا�سة.

�ل���ث���اين: ي��ت��ج��اه��ل �حل��ق��ائ��ق �ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل��ن��ط��ق��ي��ة؛ ف��ال��ع��امل 

�لعامل و�لأمم �لأخ��رى؛ ولذ� فمن  �لعربي ل يعي�س مبعزل عن 

غري �ملنطقي �لكتفاء بفكرة �لرجوع �إىل �ل�سلف.

�لتقدم  ل ميكنها  �لعربية  �ملجتمعات  �إن  �لقول  وختاماً ميكن 

دون �لإ�سالم فهو مبثابة زيت حلركة مركزها، ولكن من جانب 

�ل��دي��ن يف ك��ل �لأم��ور  ب��اب  �ل��وق��وف على  �آخ��ر لي�س م��ن �ملنطقي 

بينما �حلياة تذهب بعيد�ً بالأمم �لأخرى، ولذ� يجد )�ملن�سوب( 

)تديني(  �أو  �لدين  )ت�سيي�س(  بني  حا�سرة  �ستظل  �لق�سية  ب��اأن 

�لذي  و�لندماج  �لتد�خل  يكمن يف  �لأمثل  وباأّن �حلل  �ل�سيا�سة، 

يكفل ميز�ن �لكفتني.

الإ�سالم والتحديث ال�سيا�سي يف الأمة العربية بني التاأييد واملعار�سة

 ذو القعدة 1437هـ  -  أغسطس 2016م4

مرمي العدوية

maryamsaid2015@gmail.com

 اأُطر التحديث ال�سيا�سي وعوائقه يف املجتمعات العربية:

ناق�س �لكاتب طارق �أحمد �ملن�سوب، يف مقال له ُن�سر يف جملة )�لت�سامح( �جلدل حول �لإ�سالم، و�إمكانية ح�سوره يف �إطار �لتحديث �ل�سيا�سي يف �ملجتمعات �لعربية. 

�أوجه متعددة تتفق غالباً يف عدة �سروط منها: ف�سل �لدين عن �لدولة و�ل�سيا�سة،  �ل�سيا�سي يف �لأجندة �لغربية؛ فهو ذو  م�ستهاًل مقاله ب�سرح مفهوم �لتحديث 

وتذهب هذه �لآر�ء �إىل �سعوبة قيام دولة دميقر�طية ما مل تكن ر�أ�سمالية وعلمانية، ويجد موؤيدو هذ� �لر�أي يف �نهيار �ملنظومة �ل�سرت�كية يف �لقرن �ملا�سي تاأكيد�ً 

لأفكارهم. ولهذ� ُيرجع �لبع�س �سبب ف�سل �لدميقر�طية يف �ملجتمعات �لعربية؛ حيث �إنها تتبع ُنظما �سيا�سية منبثقة عن �لإ�سالم. بينما يرى �لبع�س باأن �إ�سكالية 

�ل�سيا�سي  �لتحديث  حتقق  �إمكانية  حول  ت�ساوؤلت  عدة  تاأتي  هنا  �لجتماعية. ومن  و�أ�سكاله  �لقبلي  �لتقليدي/  �لتفكري  من  نابعة  �لعربي  �لوطن  يف  �لدميقر�طية 

باإطاره �لغربي يف �ملجتمعات �لعربية �لتي تختلف كلياً عن �لأوىل من حيث �لبيئة. كما �أثار )�ملن�سوب( �لت�ساوؤل حول �إمكانية تطبيق مفهوم �حلد�ثة وما يتبعه من 

حمدد�ت تبعاً خل�سو�سية كل بيئة. ولالإجابة عن هذه �لت�ساوؤلت عمد )�ملن�سوب( �إىل ثالثية حممد عابد �جلابري �ملعروفة بالعقيدة كمحدد ثقايف و�لقبيلة كمحدد 

�جتماعي و�لريع /�لغنيمة كمحدد �قت�سادي، ولقد قام )�ملن�سوب( بدر��سة هذه �ملحدد�ت �لثالثة بطريقة تتجاوز ما ذهب �إليه �جلابري، حيُث �جته نحو �لظرفية 

�لتاريخية �لر�هنة وذلك خل�سو�سية كل مرحلة تاريخية ودورها يف كل بيئة على حدة. ُمركز�ً على �لفعل/ �ل�سلوك �ل�سيا�سي يف �ملجتمع �لعربي لبيان ما �إذ� كانت ل 

تز�ل �ملحدد�ت �لثالثة تعمل بذ�ت �لكيفية يف �لوعي �ل�سيا�سي �لعربي/ �لال�سعور �ل�سيا�سي ح�سب �جلابري.



�ل�سرعية  من  �أمن��اط  ثالثة  هناك  �أنَّ  ذكر  فيرب  ماك�س 

�ل���ع���اد�ت  �أن حت��ك��م  وه����و  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �ل��ن��م��ط  �أوًل  وه����ي: 

بها  ويق�سد  �ل�سلطة  يف  �مل�ستقرة  و�لأع�����ر�ف  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 

ثم  ومن  �لتوريث،  مبد�أ  على  تعتمد  �لتي  �مللكية  �لأنظمة 

تخ�سع  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �حلياة  �أنظمة  كل  ي�سبح 

ل��ق��و�ن��ني و�أع������ر�ف ك���ربى ل��ل��ت�����س��رف ف��ي��ه��ا. وم���ن يطمح 

�ل��ع��اد�ت  ه��ذه  يتبع  �أن  عليه  يجب  لطة  �ل�سُّ �إىل  للو�سول 

مع  �لتعامل  �أو  �لت�سرف  يجب  �أخ��رى  ب�سيغة  و�لأع��ر�ف. 

عليك  متليه  م��ا  بح�سب  منظمات  �أو  هيئة  �أو  �سخ�س  ك��ل 

�لأع�����ر�ف و�ل��ت��ق��ال��ي��د. و�أم����ا �ل��ن��م��ط �ل��ث��اين ف��ه��و �لنمط 

يف  �ل�سرعية  ت��ت��ح��دد  ح��ي��ث  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  �أو  �ل��د���س��ت��وري 

بح�سب  �ل�سيا�سي  و�لت�سرف  �ل�سلطة  �إىل  �لو�سول  طر�ئق 

ماك�س  و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �لق�سية  و�أم����ا  �ل��د���س��ت��وري.  �ل��ن�����س 

�لكارزماتي  �لنمط  فهي  �لثالث  �لنمط  ت�سمية  يف  فيرب 

يعتمد  لأّن��ه  �ل�سلطة؛  �أن��و�ع  و�إدر�ج��ه حتت  �ل�سخ�ساين  �أو 

على �لكفايات �ل�سخ�سية و�لتي ل تتكرر لل�سخ�س �ل�ساعي 

�جلماهري  دعم  طريق  عن  �إليها  �لو�سول  �أو  �ل�سلطة  �إىل 

قبل ظهور  ت��ويف  فيرب  �أنَّ  �مل��ع��روف  وم��ن  بها.  �إمي��ان��ه��م  �أو 

�إىل  ن��ظ��ر  ول��ك��ن��ه  �لأمل��ان��ي��ة،  و�ل��ن��ازي��ة  �لإي��ط��ال��ي��ة  �لفا�سية 

�سخ�سيات �أخرى قدمية مثل نابليون و�أنبياء بني �إ�سر�ئيل 

هناك  لكن  متاأنية.  در��سة  �لنبوية  �سلطتهم  در���س  �لذين 

ثابتة  �لأمن��اط؟ وهل هي  ق�سم فيرب هذه  ت�ساوؤلت: كيف 

يف كل �لأوقات؟ ثم �إىل �أّي منط تنتمي ثور�ت �أو �سرعيات 

�سخ�سيات هتلر ومو�سوليني؟ ثم ما هو م�سري �سرعية �أي 

نظام �إذ� حدث فيه �ختالط بني منطني �أو ثالثة؟

نظاماً  �لإ�سالمي  �لنظام  ت�سمية  �لكثريون  �رت��اأى  لقد 

�لنبي  فموؤ�س�سة  ن��ب��وي؛  نظرهم  يف  لأّن���ه  خلفياً.   - نبوياً 

خلفي  ن��ظ��ام  ه��و  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  و�سلم.  عليه  �هلل  �سلى 

لأّن �ل�سحابة خلفو� �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف رئا�سة 

ت�سكلت  �لذين  �ل�سحابة  :�أن  ق�سيتنا  هنا  ولكن  �لنظام. 

لديهم �ملعامل �لكربى لنظام مل يتم �عتبار �سلطتهم نبوية 

�أو كارزماتية، ول �لن�س �لإلهي �عتربهم مع�سومني بل �إّن 

�أهل �ملدينة هم من ن�سبهم وهذ� بخالف ما قاله  جماعة 

للنظام  فهمهم  يف  عنهم  �مل��روي  �أّن  �ل��ث��اين  و�لأم���ر  فيرب. 

�ل���ذي ي��رت�أ���س��وه ه��و �ل��ت��م��ي��ز ع��ن �لأك��ا���س��رة و�ل��ق��ي��ا���س��رة. 

�لأمناط،  �أو  �لأنظمة  من  لديهم  �ملُعا�سر  �جليل  كان  وقد 

و�لنظام  �لعربية،  �لإم���ارة  وه��ي:  ثالثة  �لتعبري،  �سح  �إن 

وقد  �لك�سروي.  �ل�سا�ساين  و�لنظام  �لقي�سري،  �لبيزنطي 

كانو� يعرفون �أّن �لنظام �لبيزنطي مرتبط بامل�سيحية و�أن 

�لإم���ارة  و�أم���ا  ج��ربوت��ي،  عقالين  نظام  �ل�سا�ساين  �لنظام 

�أخ��الق��ه��م، فقد �عتربوها  �ق��رت�ب��ه��ا م��ن  �ل��ع��رب��ي��ة، ورغ���م 

و�أن���ه���ا ت��رت��ب��ط ب��ال��ب��ط��ون �ل��ق��ب��ل��ي��ة لقري�س  ن��ظ��ام��اً ق��ب��ل��ي��اً 

�لإ�سالمية، ح�سب  �لعربية  �لتجربة  �ملتاأمل يف  �إن  وثقيف. 

ما يقوله ر�سو�ن �ل�سيد، يجد �أنها لي�ست منطاً نبوًيا؛ لأنه 

لأّن  عربياً  منًطا  ولي�ست  �لنبي،  خ�سائ�س  فيها  تتوفر  ل 

م�سروًعا  حتمل  ول  عاملية  �أبعاد  لها  لي�س  �لعربية  �لإم��ارة 

�أيديولوجيا �أو �سيا�سياً عاًما. مبخت�سر �لقول �إّن �لتجربة 

�ل�سحابة  �سماه  كما  خلفي  نظام  هي  �لإ�سالمية  �لعربية 

ر�سو�ن �هلل عليهم.

�ل�سيد،  ر�سو�ن  �إيها  �أعطانا  �لتي  �ملباحث  هذه  بعد  �إذن 

ما هي ثو�بت �لنظام �جلديد �أو ما هي �أ�س�س م�سروعيته؟ 

�لأم���ة،  وه���ي: وح���دة  ث��الث وح���د�ت  �ل��ن��ظ��ام على  يتاأ�س�س 

ووح����دة �ل����د�ر، ووح����دة �ل�����س��ل��ط��ة. �أم���ا وح���دة �لأم����ة فهي 

معطى ثابت يف �لقر�آن �لكرمي يف ع�سر�ت �لآيات، حيث �إّنه 

طابعها  و�أم��ا  �لأم��ة،  بوحدة  �إل  نظام  �أّي  ح��ال  ي�ستقيم  ل 

�لثانية  �ل�����س��ن��ة  يف  �مل��دي��ن��ة  ك��ت��اب  يف  ث��اب��ت  ف��ه��و  �ل�سيا�سي 

�أو  �جلزيرة  �سبه  على  �لوحدة  ه��ذه  تقت�سر  ومل  للهجرة، 

على قبيلة معينة بل �متدت �إىل �لعامل باأ�سره. �لأمر نف�سه 

و�سلم  �لنبي �سلى �هلل عليه  وفاة  �إذ عند  �ل��د�ر؛  يف وحدة 

�لعربية  �جلزيرة  �سبه  رب��وع  �إىل  �نت�سر  قد  �لإ���س��الم  ك��ان 

وبذلك ن�ساأ كيان جديد �أو د�ر جديدة كما عرب عنه بع�س 

�لفقهاء من بعد. وهذ� ما ينبغي فهمه من قتال �أبي بكر 

�ل�سديق لأهل �لردة �أو من �سمو بذلك. فبع�س منهم مل 

يرتد و�إمنا �أدرك �ملعنى �ل�سيا�سي لالأمة �جلديدة. وهناك 

ا  �أي�سً تقت�سيان  �ل��د�ر  ووح��دة  �لأم��ة  �أّن وحدة  يعتقد  من 

�لذين  �لزكاة  �أبوبكر مانعي  �ل�سلطة؛ ولذلك قاتل  وحدة 

و�سيا�سًيا.  دينياً  �جلديدة  �ملدينة  �سلطة  يتبعو�  �أن  �أر�دو� 

لو تتبعنا جمريات �لتاريخ لوجدنا �أن وحدة �ل�سلطة هي 

جانب خمتلف ومنف�سل عن وحدة �لد�ر و�لأمة، وهذ� كان 

متجلياً يف عهد �خللفاء �لر��سدين حيث �إنهم مل يق�سمو� 

�مل��ن��اط��ق ج��اع��ل��ني ل��ك��ل منطقة ���س��ل��ط��ان��اً، و�إمن���ا �أدرج��وه��ا 

نف�سه عندما  �لأمر  �لر��سدين.  �سلطة �خللفاء  كلها حتت 

ومل  عبا�سية،  �سلطة  حملها  حل  �لأموية  �لدولة  �سقطت 

�أّي م�سكلة يف وح��دة �لأم��ة و�ل��د�ر، وه��ذ� نف�سه ما  حت��دث 

حققه �لإبا�سية يف ُعمان و�ملغرب.

و�إ�سكالياتها  �ل�سرعية  ق�سايا  �ل�سيد  ر���س��و�ن  يناق�س 

�لنظام  �سرور�ت  من  �لثالث  �لوحد�ت  كانت  �إذ�  �إّنه  حيث 

و�ل�سورى  �خلليفة  قر�سية  مثل  و�أم��ور  م�سائل  هناك  فاإن 

و�ل�سريعة  �لنظام  بني  و�لعالئق  �ل�سلطة  �إىل  �لو�سول  يف 

�لتي د�رت حول �سرعية  �لنقا�سات  �لإ�سالمية كانت �سمن 

قري�س  م��ن  جعل  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل��رئ��ي�����س،  �أو  �خلليفة  ه��ذ� 

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  ظهر  حيث  �ل�سلطة  �أ�سحاب 

من قبيلة قري�س ليزيد قري�ًسا �سرفاً على �سرف، ثم تاله 

يكون  �أن  ���س��ّوغ  مم��ا  �لن�سب  قري�سيي  ك��ان��و�  حيث  �خللفاء 

�حلاكم من �أهل قري�س فقط. 

�خللفاء  حقبة  يف  �إل  فعلها  �ن��ت��ه��ك  ف��ق��د  �ل�����س��ورى  �أم���ا 

�ل��ر����س��دي��ن وب��ع�����س �لآي��دول��وج��ي��ات ودع����و�ت �مل��ع��ار���س��ني. 

يف  غام�سا  ك��ان  �ل�سورى  م�ساألة  دور  ف��اإن  ح��ال  �أي��ة  وعلى 

�أبي  بيعة  عن  يقول  �خلطاب  بن  فعمر  و�ملمار�سة.  �ملعنى 

بكر �إنها )كانت فلتة وقى �هلل �سرها( وقد �ختلف �لفقهاء 

�لذين  هم  �ملدينة  �أه��ل  �إّن  قال  من  فمنهم  ذلك  حتليل  يف 

�لر��سدين ل تقول  �أّن حقبة �خللفاء  بايعوه فقط. ونرى 

�سيئاً و��سحاً يف م�ساألة �ل�سورى ومدى �أهميتها و�عتبارها 

�ل�سرعية للو�سول لل�سلطة.  ما يحقق 

ال�سلطة واجلمهور يف التجربة العربية الإ�سالمية
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�إنَّ �لف�سَل بني مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية و�ل�سيا�سة �ل�سرعية �أمر قد يكون م�ستحياًل لأنَّ كال منهما له نف�س �لأهد�ف وهي حفظ �لدين �لإ�سالمي، وتوفري �لر�حة 

�ملادية و�لروحية لكل �أفر�د �ملجتمع. حيث يناق�س ر�سو�ن �ل�سيد يف مقاله يف جملة �لت�سامح »�ل�سرعية و�مل�سروعية يف �لتجربة �لعربية �لإ�سالمية« بع�س �إ�سكاليات 

�أمناط  �لأملاين ماك�س فيرب يف حتديد  �ل�سو�سيولوجي  و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لجتماعي متخًذ� بذلك منهج  �لإ�سالمي  �لعربي  �ملجال  و�مل�سروعية يف  �ل�سرعية 

�ل�سرعية يف مقولة له يف �لقت�ساد �ل�سيا�سي. ثم �تِّخذ من �لتجربة �لإ�سالمية مدخاًل له ليق�سم ظهر �لتجربة �إىل جزءين وهما: �لأول �لق�سايا �لرئي�سية �لتي مُتثل 

�لثو�بت �لكربى و�لتطلعات مثل �لقتد�ء يف �لتجربة، وهي ما تعترب �أ�سا�س م�سروعية �لنظام. و�لثاين يتعلَّق يف �لأغلب بالعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف يف �سائر مناحي 

�حلياة �لعامة و�خلا�سة.



�إىل  فلننظر  �ل��ع��رب��ة؛  �أم���ام  �ل��ف��ر���س  ن�سع  وح��تَّ��ى ل  ل��ك��ْن 

و�لتطبيقي-  �ل��ن��ظ��ري  -ب�سقيه  �لإ���س��الم��ي  �ل��ب��ن��ك  حقيقة 

فالبنك �لإ�سالمي يف �لوطن �لعربي مل يعرف �نت�سار�ً عامليًّا 

�لُقطر  يف  �ل��رب��وي��ة  �لتجارية  �لبنوك  عرفته  �ل��ذي  بالقدر 

خالل  من  �مل�سلم  �ملجتمع  خدمة  �إىل  يهدف  ك��ان  و�إن  ذ�ت��ه، 

تنمية  وحتقيق  �لتوزيع  عد�لة  وحتقيق  �لإ�سالمي  �لتكافل 

م�ستد�مة وتدريب �أفر�ده على �لرت�سيد يف �لإنفاق و�لدخار، 

�ل�سريفة  �أه��د�ف  هي  فتلك  �أمو�لهم؛  تنمية  يف  ومعاونتهم 

�إل  �لأخ��رى  �لربوية  �لبنوك  مع  تختلف  ل  �لتي  �لإ�سالمية 

�ل��ذي  �لأم���ر  �ل�سرعي )�حل���الل و�حل���ر�م( فقط؛  �لإط���ار  يف 

تعني  ماذ�  ذ�ت��ه:  �ل�سوؤ�ل  �لكاتب  ن�سارك  �أخ��رى  مرة  يجعلنا 

�لإ�سالمي؟ بالبنك 

ا  لعلَّ �لإجابة عن هكذ� �سوؤ�ل تفتح لنا �أفقاً ثيولوجيًّا ُمهمًّ

�حلقيقة  يف  ن  و�لتمعُّ �لبحث  يف  ��ا  ج��وه��ريًّ ��ا  وج��وديًّ و�أ���س��ا���ًس��ا 

فريدريك  ي�سميه  كما  �لأ�سيل«  �لب�سري  »للوجود  �لد�ئمة 

ه��و خالق هذ�  �هلل  �ل��وج��ود:  ه��ذ�  م��ن  �لعلة  وم��ف��اده  نيت�سه، 

و�ملال  موجود�ته،  �إد�رة  ويف  فيه  ُم�ستخلٌَف  و�لإن�سان  �لكون، 

ي��رتت��ب على �لإن�����س��ان توظيفها  �ل��ت��ي  �مل��وج��ود�ت  �أح���د ه��ذه 

�ل��ب��ن��وك �لإ�سالمية  �أه��م��ي��ة  ت��اأت��ي  �أح�����س��ن �مل��ج��الت، وه��ن��ا  يف 

�ل�������س���رييف �لإ����س���الم���ي. ف��ال��ب��ن��وك �لإ���س��الم��ي��ة  �ل���ن���ظ���ام  �أو 

مبا  �لإ���س��الم��ي��ة  ل��الأم��ة  �لق��ت�����س��ادي  �مل�سار  بت�سحيح  كفيلة 

عن  وبعيد�ً  بي�سر،  �لقت�سادي  ن�ساطها  ت�سيري  من  ميكنها 

كون  يف  �ل��ر�ئ��دة،  �لعاملية  �لبنوك  قبل  من  �ملفرو�سة  �لقيود 

�لتجاري  �لن�ساط  بتمويل  ق��ام  »تاريخيًّا«  �لإ�سالمي  �لبنك 

و�لقت�سادي �لأكرث خُماطرة �ملت�سكِّل يف �ل�سركات �لإنتاجية 

�لأمر  و�لإ�سكان؛  و�ل�سناعة  كالزر�عة  �ل�سلعية  �لقطاعات  يف 

�لإجمايل؛  �لقومي  �لإنتاج  زي��ادة  يف  �لإ�سهام  عنه  َنَتج  �ل��ذي 

وحت�سني  �لفرد  دخل  يف  �لزيادة  �حلال-  -وبطبيعة  وبالتايل 

�ملعي�سة. م�ستويات 

�لفائ�س  تعبئة  على  عملْت  �لإ�سالمية  �لبنوك  �أنَّ  كما 

غ��ري �مل��وظ��ف م��ن �ل��ن��ق��ود؛ ���س��و�ء �أك����ان م���دخ���ر�ت مكتنزة 

غري  جم��الت  يف  موظفة  كانت  �أم  �لتعامل،  عن  وحمبو�سة 

م  ُيعظِّ �ل��ذي  بال�سكل  توظيفها  �إع��ادة  خالل  من  �قت�سادية 

حتقق  وبالتايل  �قت�سادي؛  ت��و�زن  لتحقيق  �إنتاجيتها  من 

�لتكافل  ومقت�سيات  �لربحية  بني  �لتنا�سب  من  �أكرب  ق��در�ً 

�لب�سري. �لجتماعي 

يف  ت��ل��ت��زم  ف��اإن��ه��ا  �لإ���س��الم��ي��ة،  �ل��ب��ن��وك  ت�سغيل  عملية  ����ا  �أمَّ

من  غريها  ع��ن  ويف�سلها  مُييِّزها  �ل��ذي  ب��الأم��ر  معامالتها 

�ل��ب��ن��وك �ل��ت��ج��اري��ة، �أل وه���ي ق��اع��دة �حل���الل و�حل�����ر�م؛ من 

�إنَّ �لبنوك  خالل �لبتعاد عن �ملعامالت �مل�سكوك فيها؛ حيث 

�لإ�سالمية ت�ستمدُّ م�سروعيتها بتج�سيد �لفكر �لإ�سالمي من 

باقي  لها عن  �ملميِّزة  مة  �ل�سِّ وهو  بالربا،  �لتعامل  خالل عدم 

تر�سيد  �أد�ة  �لإ���س��الم��ي  �لبنك  يجعل  �ل��ذي  �لأم���ر  �ل��ب��ن��وك؛ 

ور�سادة تنموية من خالل �لتعامالت �لتجارية �لتالية:

�لتجارية  �ل��ب��ن��وك  دوَر  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ب��ن��وُك  ت���وؤدِّي   -1   

فهي  �لتنمية؛  وب��ن��وك  �ل�ستثمار  وب��ن��وك  �لأع��م��ال  وب��ن��وك 

�لآجال  على  عملها  يقت�سر  ول  �لوظائف،  دة  ُمتعدِّ بالتايل 

�لطويلة  �لآج���ال  على  ول  �لتجارية،  كالبنوك  �لق�سرية، 

�ساملة  ف��ه��ي  وب��ذل��ك  �ملتخ�س�سة؛  ك��ال��ب��ن��وك  و�مل��ت��و���س��ط��ة، 

�سة يف �آن و�حد. وُمتخ�سِّ

و�لئتمان،  بالفو�ئد  �لإ�سالمية  �لبنوك  تتعامل  2- ل    

�سو�ء  �لنتائج  يف  و�مل�ساركة  �ملخاطر  �أ�سا�س  على  تعمل  بل 

بالربح �أو �خل�سارة.

و�ملتعاملني  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ب��ن��وك  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  �إنَّ   -3   

لي�ست  �أو م�ستخدميها-  �ملو�رد  �أ�سحاب  كانو�  -�سو�ء  معها 

عالقة د�ئنية ومديونية؛ بل هي عالقة م�ساركة ومتاجرة.

ولكنها  بالديون،  تتاجر  ل  �لإ�سالمية  �لبنوك  �إنَّ   -4   

ت�����س��ارك يف ع��م��ل��ي��ات وت��ت��اج��ر يف ���س��ل��ع، مب��ع��ن��ى �أن��ه��ا تقدم 

عينيًّا. متوياًل 

�سات ذ�ت ر�سالة �قت�سادية    5- �لبنوُك �لإ�سالمية هي ُموؤ�سَّ

�لإ�سالمية. �ل�سريعة  �جتماعية ت�ستمد مبادئها من 

لها  ك��ان  �لتي  �لإ�سالمية  �مل�سرفية  �لتجارب  �أب���رَز  ول��ع��لَّ 

قد  �ملن�سرم،  �ملا�سي  �لقرن  يف  �لإ�سالمي،  �لقطر  يف  �ل�سبق 

عانْت �لعديَد من �لعقبات و�ل�سعوبات يف �سبيل �سريها وفق 

�إذ  لها؛  �ملر�سومة  و�لطموحات  و�لأه���د�ف  �لإ�سالمي  �لنهج 

للعمل  �لالزمة  �لب�سرية  �لكو�در  نق�س  يف  �لكاتُب  �سها  ُيلخِّ

�لبنوك  �مل��ح��دود ع��ن  �لإع����الم  �لإ���س��الم��ي��ة، ويف  �ل��ب��ن��وك  يف 

للتو�سيح  ج���دي���دًة حت��ت��اج  ف���ك���رًة  ���ل  مُت���ثِّ �ل��ت��ي  �لإ���س��الم��ي��ة، 

و�ل�سرح، ويف موقف �لبنوك �ملركزية من �لبنوك �لإ�سالمية، 

�لتي كانت �إىل وقت قريب غري ُم�ستعدة لالعرت�ف بها، ويف 

�لإ�سالمية،  �لبنوك  ل��دى  كبري  �ل�سيولة  من  فائ�س  وج��ود 

على  �لإ���س��الم��ي  �لبنُك  ع��ه  ُي��وزِّ �ل��ذي  �لعائد  ن�سبة  وتقهُقر 

�ل��ت��وظ��ي��ف ط��وي��ل �لأم�����د، ويف �ل���ق���در�ت �ل��ه��ائ��ل��ة ل��الأج��ه��زة 

�لبنوك  وح��رك��ة  لفكرة  �مل�ساد  �لإع���الم  على  �لعاملية  �ملالية 

�لبنوك  مع  يتعاطف  ل  تيار  �إح��د�ث  من  متكنت  �لإ�سالمية، 

�لتن�سيق بني جمموعة  وغياب  يف �سعف  و�أخري�ً  �لإ�سالمية، 

�ل��ب��ن��وك �لإ���س��الم��ي��ة، ب��ال��رغ��م م��ن وج����ود �لحت����اد �ل���دويل 

�لإ�سالمية. للبنوك 

وبطبيعة �حلال، فاإنَّ �أيَّ نظام جديد ي�ستدعي للحكم عليه 

مرور بع�س �لوقت �لطويل ن�سبياً، لإتاحة �لفر�سة لختباره 

�لغايات  تلك  تطبيق  قابلية  وم���دى  جن��اح��ه  م��دى  وم��ع��رف��ة 

�ملر�سومة له؛ فال�سريفة �لإ�سالمية ل تز�ل بحاجة �إىل �لكثري 

ديناميكيتها  ل  ُت�سهِّ �لتي  و�لقو�نني  و�لتعديالت  �لأدبيات  من 

يكون  �أْن  على  ماله،  ��ستثمار  على  �لقابل  �لزبون  ثقة  وك�سب 

�لإط��ار  لي�س  �لإ�سالمي  �لبنك  �إىل  �للجوء  ور�ء  من  �لباعث 

�لتام بجدوى �ل�ستثمار يف تلك  �ل�سرعي وح�سب؛ بل �ليقني 

�ملوؤ�س�سة، و�سفافية �لتعامل و�لربحية و�لتكافل �لذي ي�سمن 

�لتنمية �مل�ستد�مة يف �ملجتمع �لإ�سالمي.

�لآمال  مع  تتنا�سب  ل  �حلالية  �لإ�سالمية  �لبنوك  �إنَّ   ...

�لكبرية �لتي ُيعلِّق عليها �لفكر �لقت�سادي �لإ�سالمي، ولعلَّ 

حتى  �لبنوك  ه��ذه  مثل  ��ستمر�رية  َك��ْون  يف  لنا  جليٌّ  �لأم���َر 

�لآن هو كونها تقوم بالعمل �لتقليدي �لذي تقوم به �لبنوك 

و�إعطاء  �مل�سريف  �لئتمان  على  �لرتكيز  �لربوية؛ من خالل 

�لأدب��ي��ات  �أن  َب��ْي��د  �مل��ه��م��ة،  �ل��ت��ج��اري��ة  للمن�ساآت  �لت�سهيالت 

ت�سجيع  على  �لعمل  ���س��رورة  على  د  ت�سدِّ كانت  �لقت�سادية 

�إن�ساء �مل�سروعات �جلديدة �لتي يحتاجها �ملجتمع، و�لتي من 

حلحلة  يف  وت�سهم  و�لعاطلة  �لعاملة  �لقوى  ت�سغل  �أن  �ساأنها 

�لعديد من �مل�ساكل �لقت�سادية.

�ملقال،  ه��ذ�  �سيء مهم يف  �إىل  �لإ���س��ارة  �لأخ���ري، يجب  ويف 

بعد جتربة  �لإ�سالمية  �ل�سريفة  َمَدى جناح  �حُلكم على  �أنَّ 

�لبنكية  ب��امل��وؤ�م��ر�ت  ومليئة  ��ا  وج��غ��ر�ف��يًّ ��ا  ت��اري��خ��يًّ ُمنقطعة 

من  لنجاحها  مقيا�ساً  لي�ست  و�لتنكيل؛  و�لتعطيل  �لعاملية 

بع�س  يف  موجودة  غري  �لبنوك  تلك  �أن  �عتبار  على  ف�سلها، 

ظهر  ق��د  �أقدمها  �أن  كما  �لأ���س��ا���س،  م��ن  �لإ�سالمية  �لبلد�ن 

ق��ب��ل ح���و�يل ن�����س��ف ق���رن ل��ي�����س �إل، ومل ت��ت��ح ل��ه��ا -�ل��ب��ن��وك 

�لإ���س��الم��ي��ة- �ل��ف��ر���س��ة ل��ت��ج��ارب ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل�����س��د �ل��ث��غ��ر�ت 

�ل�ستخد�م«  ك�«ر�سم  �ملن�سودة  �لأه��د�ف  حتقيق  نحو  و�ل�سعي 

�ل��ود�ئ��ع  على  �ل��ت��اأم��ني  »ن��ظ��ام  وت�سغيل  �ل��ف��ائ��دة،  ع��ن  عو�ساً 

�ل�سمان«،  »�لأج��رة على خطابات  �أخذ  �لطلب«، وجو�ز  حتت 

و�أخري�ً: �سرورة �لتفريق بني �لربا و�لفائدة؛ فالأول قد حرم 

�سر�حة بن�س قر�آين قطعي �لدللة وغري قابل للتاأويل، بيد 

ت�سمن  �لتي  �حلديثة  �ملالية  �لأنظمة  عن  ناجتة  �لفائدة  �أن 

لوجود  خ��ط��ر�ً  ي�سكل  وغيابها  �خل��دم��ة  ت��ق��دمي  ��ستمر�رية 

باأكمله. �ل�سرييف  �لنظام 

يات واآمال ال�سريفة الإ�سالميَّة.. حتدِّ
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ام الكلباين ب�سَّ

bassam.alkalbani@aiesec.net

�سة مالية لتجميع �لأمو�ل وتوظيفها يف نطاق  ف �لكاتُب عاطف علي �لبنوَك �لإ�سالمية يف مقاله مبجلة �لت�سامح  »�لبنك �لإ�سالمي ما له وما عليه« على �أنَّها ُموؤ�سَّ ُيعرِّ

�ل�سريعة �لإ�سالمية؛ مبا يخِدُم جُمتمَع �لتكافل �لإ�سالمي، وحتقيِق عد�لِة �لتوزيع وو�سِع �ملال يف �مل�سار �لإ�سالمي. ولكن مع وجود تعريٍف جلي كهذ�؛ فاإن �لأ�سئلة 

ة �لتي تتبعُه ل ميكن �أن تنتهي، فعن �أيِّ نظاِم �سريفة �إ�سالمي يتحدث �لكاتب؟ فال�سريفة �لإ�سالمية و�إن كانت بد�يتها يف م�سر )�لبنك �لدخاري يف ميت غمر  �ملُلحَّ

1963م(؛ �إل �أنَّ م�سر �لتي و�سعت تلك �لقو�عد �ل�سا�سية ل ميكن �لعتد�د بكونها �أمنوذجا ُيحتَذى ويعتد به يف ظلِّ �لوجود �ملخجل للبنوك �لإ�سالمية فيها؛ فهناك 

قو�عد �سريفة ماليزية ر�ئدة يف هذ� �ملجال، وهناك �ل�سريفة �لإير�نية و�ل�سعودية.



�ل�سامل  للفهم  �س  ُتوؤ�سِّ �لتي  �ملفاهيم  �لكاتب  ويطرح 

�لقيمة كالآتي: لنظرية 

ر�أي  ف��ي��ه  �أوَرَد  و�ل�����ذي  �مل�����ال،  م��ف��ه��وم  حت���دي���د  �أوًل: 

�جل��م��ه��ور ب��اع��ت��ب��اره: م���ا مي��ك��ن ح��ي��ازت��ه و�لن���ت���ف���اع ب��ه. 

يف  وُحرمة  قيمة  له  ما  ح�سب  �لفقهاء  عند  م  ُمق�سَّ و�مل��ال 

ُمتقوم  م��ال  �مل���ال:  م��ن  نوعني  �إىل  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 

ول  �ملباحة  �ملنافع  م��ال  ه��و  فاملتقوم  متقوم.  غ��ري  وم��ال 

ت�����س��ب��ع �حل���اج���ات �لإن�����س��ان��ي��ة �إل ب��ب��ذل �جل��ه��د ف��ي��ه مثل 

�أما  و�ملنفعة.  للتبادل  �ساحلة  وهي  �لقت�سادية،  �لأمو�ل 

�ل��ت��ي ت�سبع �حل��اج��ات  �لأم����و�ل �حل���رة  �مل��ت��ق��وم -�أي  غ��ري 

�سوقية  قيمة  بال  فهي  فيها-  �جلهد  بذل  دون  �لإن�سانية 

حتى لو كانت حُتقق �ملنفعة.

مة، فهي تتعار�س مع �أحكام �ل�سريعة،  ا �لأمو�ل �ملُحرَّ �أمَّ

قيمة  �أي��ة  �لأم��و�ل  ه��ذه  �أنتجتها  �لتي  للمنافع  تكون  ول 

ُمعتربة �سرًعا؛ وبذلك ل يكون لها �سعر يف �ل�سوق. وبناًء 

لُب��د  عن�سرين  �إىل  ُت��ع��َزى  �ل�سوق  يف  �لقيمة  ف���اإنَّ  عليه، 

منهما؛ �أول: �أن جُت�سد �ل�سلعة قدًر� من �لعمل �لإن�ساين، 

و�أن يكون �لعمل �ملبذول وفًقا لل�سروط �ل�سرعية.

�لعتباَر  �أنَّ  للقيمة  �لفقهي  �لتاأ�سي�س  ه��ذ�  من  نفهم 

�أه���م ع��ن��ا���س��ر �لقيمة،  �أح���د  ��ل  ُي�����س��كِّ �ل�����س��رع��يَّ �لأخ���الق���يَّ 

�لو�سعي  �لقت�ساد  ُمقابل  يف  �ل�سرط  هذ�  �لكاتب  وي�سع 

�لأخالقية  �لعتبار�ت  فيه  تنتفي  �لذي  ُي�سميه، وهو  كما 

على ح�ساب �لعتبار�ت �لربحية.

�أف�����س��ل ملفهوم  ُم��ق��ارب��ة  ُي��وِج��د �ل��ك��ات��ب  �أن  �أج���ل  وم��ن 

�لف�سل  �أب��و  وه��و  �لفقهاء  �أه��م  �أح��د  ر�أَي  ُي��ربز  �لقيمة، 

ر�ته  وت�سوُّ �آر�ئه  يف  �لكاتب  ر�أى  �لذي  �لدم�سقي،  جعفر 

��ستغاله  ب�سبب  بعامة؛  للمال  �ساملًة  �قت�ساديًة  روؤي���ًة 

�لق��ت�����س��ادي��ة، و�سمن  �ل��ت��ج��ارة وخ��ربت��ه يف �حل��ي��اة  يف 

�ملتو�سطة  و�لقيمة  �لقيمة  عاجلها  �لتي  �لق�سايا  �أه��م 

و�ل��ر���س��د �لق��ت�����س��ادي وع��و�م��ل تكوين �ل���رثوة و�أمن���اط 

�لتجاري. �لعمل 

�إىل  ��ستند  و�ل�سعر  للقيمة  حتليله  يف  �لدم�سقي  �إنَّ  �إذ 

�لُعرف  لأنَّ  وذلك  و�مل�سرتي؛  �لبائع  بني  �لرت��سي  مبد�أ 

�لقت�سادي عند �لفقهاء يق�سي بربط م�سروعية �لتبادل 

و�إقر�ر مبد�أ �لرت��سي بني �لطرفني؛ وذلك لأهمية هذ� 

يف  و�ل��ت��و�زن  و�لطلب،  �لعر�س  جانبي  �إظ��ه��ار  يف  �ل��رب��ط 

�أخ��رى  بعبارة  �أو  �لإن��ت��اج،  ونفقة  �لقت�سادية  �ملعامالت 

�ل�سلعة  على  �حل�سول  يف  �مل�سرتي  ورغبة  �لإن��ت��اج  تكلفة 

�ملعتربة �سرًعا. و�ملنفعة 

�لقت�سادي  للتعامل  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل�سيغة  ُت��ر�ِع��ي  �إذ 

حقوقهما،  للطرفني  ��َم��ن  َت�����سْ بحيث  �مل��ن��ف��ع��َة؛  �أو  �ل��رب��َح 

�لرت��سي،  مبد�أ  دها  ُيحدِّ �لتي  �لعو�مل  لهذه  وفًقا  ولكن 

يغفل �ل��ك��ات��ب �أه���مَّ بند م��ن �أج���ل ر���س��ا �ل��ب��ائ��ع و�ل��زب��ون، 

-�لبائع  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �ملنفعة  �إنَّ  �إذ  �ملُ��ن��َت��ج؛  ج��ودة  وه��و 

�لطرفني  بني  ُطبِّقت  �إذ�  ق  تتحقَّ �أن  مُيكن  ل  و�مل�سرتي- 

ُيتعامل  ما  �إغفال  مع  �لقت�سادية،  �ملعامالت  بنود  جميع 

طبيعتها  م��ن  �ل���و�ح���دة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��ع��ام��ل��ة  �سمن  ب��ه 

ا  وجودتها و�سالحيتها لال�ستخد�م، وميكن �لت�ساوؤل �أي�سً

ي�سمن  باأن  ا  �أي�سً ُمطالب  �لبائع  �إنَّ  �إذ  �ملُنتج  �سمان  عن 

ل�سعرها. وفًقا  �سلعته  للم�سرتي 

ر  تطوُّ تناول  �ملتو�سطة،  �لقيمة  ح��ول  �آر�ئ��ه  �سياق  ويف 

�إىل  �ملقاي�سة  �سكل  من  حتوله  يف  �لنقدي  �لتبادل  �سكل 

د �حل���اج���ات �لإن�����س��ان��ي��ة  �ل��ت��ب��ادل �ل���ورق���ي؛ ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��ع��دُّ

�لقائم  �ل�سلعي  �لتبادل  عملية  و�سعوبات  �لإنتاج  ر  وتطوُّ

�لنقدي  �لتبادل  �إىل  �لتحول  �إنَّ  ونقول  �ملقاي�سة.  على 

ويتجاوزها  �ملُقاَي�سة  �ل�سلع  جودة  م�سكلة  يحل  �أن  مُيكن 

ر  �لتطوُّ ف��الأن  بال�سلع؛  يتعلق  فيما  �أخ���رى  م�سكلة  �إىل 

على  �أ�سبح  �إذن  �لتبادل،  �لنوع من  هذ�  ى  �قت�سَ �لب�سري 

يتطلبه  ما  �ل�سلع مع  �إنتاج عدد ل حمدود من  �ملنتجني 

ذلك من �آلت �إنتاج باهظة وكلفة عالية، وقد يلجاأ �ملُنِتج 

يعني  وه��ذ�  �أق��ل،  بكلفة  �ل�سلع  م��ن  ع��دد كبري  �إن��ت��اج  �إىل 

�لإ���س��ك��ال  ه��ذ�  �لدم�سقي  يحل  عليه،  وب��ن��اًء  �أق���ل.  ج���ودة 

باعتبار �لوحد�ت �لنقدية بحد ذ�تها ل حتمل قيمة ذ�تية 

ل  حتوَّ �إذ�  �إل  وظائفها،  يف  قيمتها  تكُمن  و�إمن��ا  خال�سة، 

�إذ  �لنقود؛  غري  �أخ��رى  ��ستعمالت  �إىل  و�لف�سة  �لذهب 

َيَرى �أنَّ �ل�سعَر هو �لذي ُيعرب عن �لقيمة بعدد �لوحد�ت 

من  وفنونه  �لإن��ت��اج  �ختالف  �إىل  ذل��ك  وُي��ع��زي  �لنقدية، 

بلد  �إىل  بلد  م��ن  �أو  �آخ��ر،  �إىل  منتج  �أو  �آخ��ر،  �إىل  م�سنع 

�ملرجان  قيمة  باختالف  ذل��ك  على  مثاًل  وي�سرب  �آخ��ر. 

بامل�سرق عن قيمته يف �ملغرب؛ وذلك ب�سبب تو�فر �ملعادن 

يف �مل�سرق مثاًل؛ فقيمة �ل�سلعة ب�سبب �إنتاجها من �ملعادن 

يف بلدها �لأ�سل على خالف تلك �ل�سلع �لتي ُت�ستورد لها 

مبو�د  ُت�سنَّع  �أو  �آخ��ر،  بلد  من  �خل��ام  مو�دها  �أو  معادنها 

خام جودتها �أقل.

د  ت��ت��ح��دَّ �ل��دم�����س��ق��ي-  -ب��ح�����س��ب  �ل�����س��ل��ع��ة  ق��ي��م��ة  �إذن؛ 

�سانع  م��ن  عليها  �ل�ستغال  وبطبيعة  �إنتاجها  بتكاليف 

�ملو�سوعية  �لعو�مل  �أهم  �أحد  وهذه  ماهر،  �أو غري  ماهر 

�لتي  �لذ�تية  �لعو�مل  �أم��ا  �لتبادلية.  �لقيمة  حتديد  يف 

د�ت �لقيمة، فهي رغبة �مل�سرتي  تدخل يف مكونات �أو حُمدِّ

ع��دم��ه؛  م��ن  �ل�سلعة  م��ن  �ن��ت��ف��اع��ه  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  �ل�سلعة  يف 

وبالطبع فاإنَّ �لبائَع ي�ستطيع ��ستثماَر هذ� �لعامل �لذ�تي 

ل�سالح جتارته، فينزل �إىل �ملجتمع وير�قب حركة �أذو�قه 

ورغ��ائ��ب��ه وم��و����س��م �لإق���ب���ال ع��ل��ى �ل�����س��ل��ع وم��و����س��م رك��ود 

عليها. �لطلب 

هو  �ل�سلع  على  و�لإقبال  �لركود  مو��سم  د  ُيحدِّ و�ل��ذي 

�إىل  يعزوها  و�لتي  و�لطلب،  �لعر�س  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل 

�لتي  �لفو�ئد  �مل�ستهلك؛ فال�سر�ئب هي  �ل�سر�ئب ودخل 

�أو  معنية  خلدمة  ��ستخد�مه  نتاج  �ملُ�ستلهك  م��ن  ُت��وؤَخ��ذ 

نة  ُم�سمَّ �ل�سريبة  قيمة  وت��ك��ون  بعينها،  ل�سلعة  �سر�ئه 

على  زيادته  في�ساعد  �مل�ستهلك،  دخ��ل  ��ا  �أمَّ �ل�سعر.  �سمن 

زيادة �لطلب على �ملعرو�س من �سلع وخدمات.

�لقيمة  لنظرية  عر�سه  م��ن  �ل��ك��ات��ب  ُي��ري��د  و�أخ�����رًي�.. 

ل لإثبات �ل�سبق �لزمني للدم�سقي قبل  للدم�سقي �لتو�سُّ

�لغرب يف �لتو�سل لنظرية �لتوز�ن بني �لعر�س و�لطلب؛ 

�إذ  للقيمة؛  كمحور  فيهما  ُتوؤثِّر  �لتي  �لعو�مل  خالل  من 

�سل�سلة  بعد  ل  تو�سَّ قوله-  -بح�سب  �لغربي  �لقت�ساد  �إنَّ 

م��ن �لف���رت�����س���ات و�ل��ن��ظ��ري��ات -ب�����دًء� ب��ن��ظ��ري��ة �ل��ع��م��ل، 

�إىل  �أخ���رًي�  تو�سل  حتى  �حل��دي��ة،  �ملنفعة  بنظرية  م���روًر� 

نهاية  مار�َسال يف  �لفريد  يد  �لدم�سقي على  ��ستنتجه  ما 

�لقرن �لتا�سع ع�سر �مليالدي- ونحُن هنا ل ُنقاِرن �أ�سبقية 

ل على ف�سل ب�سرف �لنظر عن �ل�سباق �لزمني �أيهما  ف�سَ

ويكون  ُمرت�كمة،  �لإن�سانية  فاملعرفة  لبق؛  و�أيهما  �سبق 

لرفاهية  �����س  �أ���سَّ ق��د  �ملعرفة  �إن��ت��اج  يف  تخلف  �أو  �سبق  م��ن 

و���س��ع��ادة �لإن�����س��ان �ل��ت��ي ه��ي رف��اه��ي��ة و���س��ع��ادة �لإن�����س��ان��ي��ة 

�لأف�����س��ل��ي��ة  �آر�ء  ت���وط���ني  ف��ب��ال��ط��ب��ع حم���اول���ة  ج���م���ع���اء؛ 

�لهوة  تو�سيع  �أج��ل  م��ن  حدية  حم���اولت  ه��ي  و�لأ�سبقية 

بيننا وبينهم، وجتزئة �ملعرفة �لإن�سانية كما لو �أنها مِلك 

خا�س لأمة دون �أخرى.

القيمة.. النظريَّة واملفهوم الإ�سالمي وعوامل التاأثري
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ُيفنِّد �لكاتُب ُم�سطفى حممود عبد�ل�سالم وجهَة �لنظِر �لقائلة باأنَّ طابَع �ملد�ر�س �لفكرية �لتي تبنَّاها �مل�سلمون مل تخرج عن �إطار حُمدد�ت �ملذ�هب �لقت�سادية 

د�ته �خلا�سة �لتي ُت�سكل معاملَه �حل�سارية �لتي  م �أنَّ �لديَن �لإ�سالميَّ جاء بنظمه و�سر�ئعه و�قت�ساده و�سيا�سته وقيمه، �أي مُبحدِّ �لأوروبية؛ �إذ يرى على عك�س ما تقدَّ

ل �لكاتب نظرية �لقيمة بناًء على �آر�ء �أبي �لف�سل �لدم�سقي،  مُتيِّزه عن غريه. ففي مقاله »�ملفهوم �لإ�سالمي للقيمة لدى �لقت�سادي �أبي �لف�سل �لدم�سقي«، ُيف�سِّ

ناتها ح�سب �ملنهج �لإ�سالمي �لذي ي�ستند �إىل �أهم معطيني؛ هما: �لقر�آن �لكرمي، و�ل�سنة �لنبوية. د�تها وُمكوِّ و�لعو�مل �لتي توؤثر فيها وحُمدِّ



حت�سني �سورة العرب وامل�سلمني

ث����م ي���ط���رح �ل���ك���ات���ب يف ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 

�لتي  �ل�سروط  م��ن  جمموعة  �لإ���س��ار�ت 

�أ�سماها »�سروط �لتغيري »، و�أولها تكوين 

�لغرب وعن غري  �لذ�ت وعن  �سورة عن 

من  ناأخذ  �أن  �لكاتب  يقرتح  ثم  �لغرب. 

م�����س��اوءه،  نتجنب  و�أن  حما�سنه  �ل��غ��رب 

وي��دع��و �ل��ك��ات��ب �إىل م��ا �أ���س��م��اه �ل��ذوب��ان 

�خلالفات  كل  وجت��اوز  �لكلية«  »�لأن���ا  يف 

لكي  �أنف�سهم  �مل�سلمني  بني  و�لتناق�سات 

ي��ك��ون��و� ح�����س��ارة و�ح����دة ق����ادرة ع��ل��ى �أن 

مع  �حل��ال  ه��و  كما  للعامل  نف�سها  تقدم 

من���اذج �أخ����رى �أ���س��ار �إل��ي��ه��ا �ل��ك��ات��ب مثل 

�ل�سني و�أوربا وغريها. 

ل���دي جم��م��وع��ة م��ن �مل��الح��ظ��ات على 

�أول��ه��ا  ه���ذ�،  مقاله  يف  �ل��ك��ات��ب  �أورده  م��ا 

�لإ�سارة �إىل مو�سوع »�لرغبة يف حت�سني 

 . �لعامل«  �أم��ام  و�لعرب  �مل�سلمني  �سورة 

ق�سى  �ل���ذي  �لت�سليم  ه��ذ�  ذك���رين  ل��ق��د 

�ل���ك���ات���ب ب����اأم����ره وه����و �جت�����اه �مل�����س��ل��م��ني 

ل��ت��ح�����س��ني ���س��ورت��ه��م و�أه��م��ي��ة ذل���ك مبا 

كتبه �إدو�رد �سعيد حول �إدخالنا يف حرب 

�سر�ع ح�سار�ت مفتعلة، فما يعد حادثة 

�أدجلته  يتم  بها،  ق��ام  من  �سوى  متثل  ل 

لتحقيق  �ل��و���س��ول  ب��غ��ي��ة  م���ا،  ب��ط��ري��ق��ة 

�أه������د�ف خ��ف��ي��ة وق����د ل ت��ك��ون خ��ف��ي��ة يف 

»�ل��غ��رب«  �أم���ام رغ��ب��ة ه��ذ�  حالتنا ه���ذه، 

�ل����ك����ات����ب يف �ل��ه��ي��م��ن��ة  �ل�������ذي ي�����س��م��ي��ه 

ع��ل��ى �مل�����و�رد �لق��ت�����س��ادي��ة ل���دى �ل��ع��رب 

�إن��ن��ا نعرف   . »�لإره���اب���ي���ني«  و�مل�����س��ل��م��ني 

ثقافات  يف  يعي�سون  �مل�سلمني  �أّن  جميعا 

متباينة و�أن �مل�سلم يف �أندوني�سيا يختلف 

�أو �مل�����س��ل��م يف  ع��ن �ملُ�����س��ل��م يف �ل�����س��ع��ودي��ة 

�لأح���و�ل  ب��ح��ال م��ن  �إي���ر�ن فكيف ميكن 

�أن يكونو� على قدم �مل�ساو�ة �أمام �لعامل؟

�أم���ة و�ح����دة ول  ل��ي�����س��و�  �مل�����س��ل��م��ني  �إّن 

ه��ذه  �إّن  ب���ل  ك���ذل���ك،  ي��ك��ون��و�  �أن  مي��ك��ن 

هي  �مل�سلمني  ���س��ورة  لتح�سني  �ل��دع��وة 

�لرغبة يف متثيل  فاقمت من حدة  �لتي 

نف�سها  فرقة  كل  قدمت  حيث  �مل�سلمني، 

�ملُ�سلمني،  عن  �لأبلغ  �ل�سورة  �أنها  على 

فز�دت حدة �ل�سر�عات و�ملو�جهات. 

ناأتي بعد ذلك لالقرت�حات و�ل�سروط 

م��ه��ا �ل��ك��ات��ب و�ل��ت��ي م��ن �ساأنها  �ل��ت��ي ق��دَّ

وه��ي  ���س��ورت��ن��ا،  حت�سن  �أن  ق��ول��ه  ح�سب 

�ل����س���ت���غ���ال ع���ل���ى �ل������ذ�ت و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى 

�لدر��سات  ��ستغر�بية على غر�ر  در��سات 

�مل�سكلة  وكاأن  �ل�سرقية،  �أو  �ل�ست�سر�قية 

مل  و�ل��ع��رب  �مل�سلمني  �أّن  يف  تكمن  كلها 

ما  وكاأن  ذو�تهم  �للحظة  حتى  يكت�سفو� 

يف�سلهم عن هذ� �لكت�ساف هو �لإقد�م 

تنا�سى  لعله  �أو  �لكاتب  ن�سي  لقد  عليه. 

زلنا  ل  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �ل��غ��رب  ت��رك��ة 

�أعرف  ل  �ليوم.  حتى  �آثارها  من  نعاين 

كيف ميكن للكاتب �أن يتجاوز �ل�ستعمار 

بطبيعة  �إره���اب���اً  ي��ع��د  و�ل����ذي ل  و�آث�����اره 

�حل������ال ح�����س��ب م���ع���اي���ري �ل����غ����رب �ل����ذي 

ب��اأّي  �لكاتب  يذكر  ومل  �لكاتب.  ي�سميه 

�لفل�سطينية  �لق�سية  �لأ�سكال  �سكل من 

�لعرب  خ��ا���س��رة  خ��ن��ج��ًر� يف  تعترب  �ل��ت��ي 

يومنا  �إىل  ت��ت��ع��ر���س  و�ل��ت��ي  و�ملُ�����س��ل��م��ني 

�إره�����اب ل م��ث��ي��ل ل���ه. �جل��م��ي��ع  ه���ذ� �إىل 

ي���ع���رف ت���اأث���ري �ل��ق�����س��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

و�ت��ف��اق��ي��ة ���س��اي��ك�����س ب��ي��ك��و ع��ل��ى �ل��ك��ث��ري 

م���ن �أح�������د�ث �مل��ن��ط��ق��ة ل��ي�����س��ت �ل��ب��د�ي��ة 

�مل�ساهمة  ول  لبنان  يف  �لأهلية  باحلرب 

يف دف���ع ح��رك��ة �ل�����س��ح��وة �لإ���س��الم��ي��ة يف 

من  وجملة  �لقوميني  وت��ر�ج��ع  �ملنطقة 

�لجت����اه����ات �ل��ع��ل��م��ان��ي��ة ل����دى �ل�����س��ع��وب 

�لكاتب  يذكر  مل  و�لإ�سالمية.  �لعربية 

�أّي ���س��يء ع��ن �حل��ك��وم��ات �ل���س��ت��ب��د�دي��ة 

�ل���ت���ي حت��ك��م �ل���ع���رب و�مل�����س��ل��م��ني و�ل��ت��ي 

�أجل  من  �لغرب  هذ�  حماية  حتت  تبقى 

ي��دُع  مل  بينهم.  فيما  م�سرتكة  م�سالح 

هذه  م��ع  حقيقية  مو�جهة  لأّي  �لكاتب 

�حل���ك���وم���ات م���ن �أج����ل حت��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة 

�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ت��ن��وي��ر ل��ه��ذه �ل�����س��ع��وب 

ي�سر  �حل����ال مل  وب��ط��ب��ي��ع��ة  �لإره���اب���ي���ة. 

بني  �ل�������س���ر�ع  ول  �ل���ع���ر�ق  �إىل  �ل��ك��ات��ب 

رو�سيا و�أمريكا يف �سوريا، ول لإير�ن، ول 

�إىل �ملو�رد �لطبيعية �لتي تهم �لغرب يف 

�ملنطقة �أكرث من �لإن�سان. 

ي��ط��ال��ب��و�  �أن  �مل�����س��ل��م��ني  ع���ل���ى  رمب�����ا 

ب��ت��ح�����س��ني �����س����ورة �ل����رج����ل �لآخ��������ر يف 

خطابهم على غر�ر ما يفعله هذ� �لنوع 

بتح�سني  يطالبهم  �ل��ذي  �خل��ط��اب  م��ن 

���س��ورت��ه��م. ل��ق��د ق�����ر�أت ق��ب��ل ف���رتة عن 

على  تقوم  �لتي  �لقومية،  �لدولة  نهاية 

�لن�سهار يف ثقافة و�حدة، لأن �لتباين 

ب���ني �لأف������ر�د و�لجت������اه ن��ح��و �لإن�����س��ان 

�ل��ك��وين ب��ف��ع��ل �ل��ع��ومل��ة ���س��اه��م يف �إل��غ��اء 

ي��دع��ون��ا  مل����اذ�  �إذن  ه���ذه �خل�����س��و���س��ي��ة، 

�لأنا  وتقدمي  �ختالفنا  لن�سيان  �لكاتب 

كلية؟ وهل ميكن ذلك �أمام فرق تعتقد 

�أنها �لفرق �لناجية؟ هل ميكن �أن ُيقرر 

رجل متطرف دينياً ل�سالح مذهبه بعد 

منغلق  جمتمع  يف  �ل�سر�عات  ه��ذه  ك��ل 

ي���غ���ذي ت���ط���رف���ه ك����ل ي�����وم ع����رب خ��ط��اب 

تلقاء نف�سه  �لتعليم و�لإعالم هكذ� من 

�أن يذوب يف �أنا جمعية؟ وما هي �لآليات 

�لأن��ا  ه��ذه  لتكوين  فعلياً  �ستدفع  �ل��ت��ي 

�لكلية بعيد�ً عن �لتنظري؟ �ألن ت�سطدم 

يف  وم�ساحلها  �لدولة  مع  �لآليات  هذه 

وباحلديث  و�لإ�سالمي؟  �لعربي  عاملنا 

�لكاتب  عنها  ي��ق��ول  �ل��ت��ي  �ل��ن��م��اذج  ع��ن 

�أوروب���ا، هل  �أن��ا كلية مثل  �إن��ه��ا ذ�ب��ت يف 

هذ� ما ح�سل فعاًل؟ لأّن �ملعلوم �أن هذه 

�لدول وجدت رو�بط م�سرتكة ميكن �أن 

وج��دت  لكنها  م�سرتكة  م�سالح  حتقق 

لكل  يكفل  ب��ه،  ت�ستظل  ق��ان��ون��ي��اً  �سقفاً 

ف��ري��ق ح��ق��وق��ه وق���درت���ه ع��ل��ى �ل��ت��ع��ب��ري 

دول  �ست�سلكه  �ل���ذي  �لجت���اه  ه��و  وم��ا   .

ت�ساهم  وم��از�ل��ت  �ساهمت  �ل��ت��ي  �ل��غ��رب 

و�مل�سلمني  �لعرب  ديكتاتوريات  �سنع  يف 

�حل��و�ر  ت�سحيح  نحو  �سنعته  م��ا  �أم���ام 

�مل�سلمني؟. مع 
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اأمل ال�سعيدية

يفتتح �لكاتب حممد بن �سامل �ملع�سني مقاله بعنو�ن »حو�ر �لت�سحيح وت�سحيح �حلو�ر: روؤية لت�سحيح �لنظرة �إىل �لذ�ت و�لآخر« بالإ�سارة �إىل �لتَّغري �لذي طر�أ 

على �سورة �ملُ�سلمني و�لعرب بعد �أحد�ث �حلادي ع�سر من �سبتمرب، حيث تعر�ست �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لهجمات ُمتفرقة يف �حلادي ع�سر من �سبتمرب يف عام 

2001، تبنتها جماعة تنظيم �لقاعدة �لتي تدعو للجهاد، وقامت بعدها �لوليات �ملتحدة �لأمريكية بحملتها �ل�سهرية �سد ما �أ�سمته �لإرهاب. ويكمل �لكاتب عن �جتاه 

�مل�سلمني بعد هذه �لأحد�ث �إىل حت�سني �سورتهم يف �لغرب حماوًل تقدمي جمموعة من �حللول �لتي ُت�ساعد على هذ� �لتغيري، فهو يرى �أنَّ �لبد�ية لبد و�أن تنطلق 

من در��سة حالة �لنحد�ر �لتي و�سل لها �مل�سلمون �ليوم، م�سري�ً �إىل �أّن �إمياننا باأن تغرينا يكفي لتح�سني هذه �ل�سورة �إمنا هو �إميان خادع لأّن �لغرب حتى يتقبلو� 

�مل�سلمني من جديد رمبا عليهم �أن ي�سبحو� مثل �لعرب. موؤكد�ً على �أهمية �أن تتغري نظرتنا لذو�تنا قبل �أن تتغري نظرتنا للغرب.

amalalsaeedi11312@gmail.com



علم الكالم بني ابن خلدون وموؤرخي الع�سر احلديث 

كتاب  وهو  �ملح�سل  لباب  كتاب  فهو  �لثاين  �لأث��ر  �أم��ا   

�ملُتقدمني  �أف��ك��ار  حم�سل  )ك��ت��اب  �ل����ر�زي  ك��ت��اب  خل�����س 

و�مل��ت��اأخ��ري��ن م��ن �ل��ع��ل��م��اء و�حل��ك��م��اء و�مل��ت��ك��ل��م��ني( وق��د 

ق�سمه �بن خلدون �إىل �أربعة �أركان تناول يف �لركن �لأول 

�لثاين عر�س  ودليل،  ويف  بديهيات ونظر  �ملُقدمات من 

�مل�سائل  لبع�س  ت��ع��ر���س  �ل��ث��ال��ث  ويف  �ل���وج���ود،   م�سائل 

�لكالمية �لتي تدور حول �لذ�ت �لإلهية، �أما �لر�بع فقد 

ناق�س فيه م�سائل �لنبوة و�لإمامة و�لآخرة، وهذ� �لكتاب 

�هتمام  عن  يك�سف  لكنه  خلدون  لبن  �ملبكرة  �لُكتب  من 

�حلق  عقيدة  كتاب  �أم��ا  �لكالم.  بعلم  �ملبكر  خلدون  �ب��ن 

فهو من �لكتب �ملفقودة لبن خلدون ومتت �لإ�سارة �إليه 

يف بع�س موؤلفات �ملغرب �لأق�سى.

 ي��ت��ح��دث ب��ع��ده��ا �ل��ك��ات��ب ع���ن �ب���ن خ���ل���دون ب��و���س��ف��ه 

موؤرخاً لعلم �لكالم ولعل من �لأف�سل هنا تناول تعريف 

يت�سمن  علم  »وه���و  خ��ل��دون  �ب��ن  ر�أي  على  �ل��ك��الم  علم 

و�ل��رد  �لعقلية،  ب��الأدل��ة  �لإميانية  �لعقائد  عن  �حلجاج 

�أهل  �لعتقاد�ت عن مذ�هب  �ملنحرفني يف  �ملبتدعة  على 

هو  �لكالم  علم  ن�ساأة  �أ�سباب  ومن  �ل�سنة.«  و�أهل  �ل�سلف 

�أن �ل��ع��ق��ائ��د ق��رره��ا �ل��ن�����س �ل��ق��ر�آين ل��ك��ن ح��دث خ��الف 

�لتال�سن  �إىل ح���دوث  ه��ذ� �خل�����س��ام  ف��دع��ا  ت��اأوي��ل��ه��ا؛  يف 

و�لتجادل بالعقل زيادة �إىل �لنقل ليثبت كل طرف حجته 

ومن هنا يرى �بن خلدون �أن و�حد�ً من �أ�سباب ن�ساأة علم 

�لكالم هو �لقر�آن نف�سه. لقد �أرخ �بن خلدون لعلم �لكالم 

وف�سل  �لكالم،  علم  ف�سل  �ثنني:  ف�سلني  يف  �ملقدمة  يف 

ك�سف �ل��غ��ط��اء، م��ب��ت��د�أ ب��احل��دي��ث ع��ن ع��ل��م �ل��ك��الم منذ 

�لن�ساأة �إىل ظهور �لأ�سعرية �لذين ل يتعاطف معهم �بن 

ي�ستحقونها.  �لتي  مكانتهم  ينزلهم  لكنه  كثري�ً  خلدون 

بعد ذلك ينتقل �إىل �لتاأ�سي�س �لنظري وهي �لفرتة �لتي 

�لكالم  ق��اع��دة يف علم  �أه��م  �أق��ر  �ل��ذي  �ل��ب��اق��الين  مثلها 

عند �بن خلدون »بطالن �لدليل يوؤذن ببطالن �ملدلول« 

ذلك مرحلة  بعد  تاأتي  �لإمام �جلويني.  وبعدها مرحلة 

�لطبيعيات- )�ملنطق-  �لفل�سفية  �لعلوم  من  �لقتبا�س 

��ل ه��ذه �مل��رح��ل��ة �ل��غ��ز�يل و�ب��ن  �لإل��ه��ي��ات( و�أب���رز م��ن َم��ثَّ

�ختالط  فهي  �لنهائية  �ملرحلة  �أم��ا  �ل���ر�زي.  �خلطيب 

�لعلمني  �خ��ت��الط  مرحلة  وه��ي  بالفل�سفة  �ل��ك��الم  علم 

�ل�سبب  يعود  ورمب��ا  و�ح��د  علم  باأنهما  �لعتقاد  حد  �إىل 

يف ذلك ب�سبب ��سرت�كها يف �ملباحث وت�سابه مو�سوع علم 

�مليتافيزقيا. �لكالم مبو�سوع 

�لكالم  علم  تناوله  عند  خلدون  �بن  مييز  ما  �أه��م  �إّن 

�ملتقدمني  ط��رق  بني  متييزه  هو  �لتاريخية  مباحثه  يف 

و�مل���ت���اأخ���ري���ن. يف �ل��ف�����س��ل �لأخ�����ري م���ن �مل���ق���ال ي��ت��ح��دث 

�لكاتب عن �جلانب �لنقدي عند �بن خلدون �لذي يرى 

»و�حل��ق  �لفل�سفة،  وع��ل��م  �ل��ك��الم  علم  ب��ني  �خل��ل��ط  ع��دم 

و�إمن��ا  و�مل�سائل،  باملو�سوع  ل�ساحبه  منهما  كل  مغايرة 

ج���اء �لل��ت��ب��ا���س م���ن �حت����اد �مل��ط��ال��ب ع��ن��د �ل���س��ت��دلل، 

�لعتقاد  لطلب  �إن�ساء  كاأّنه  �لكالم  �أه��ل  �حتجاج  و�سار 

بالدليل، ولي�س كذلك » .�إن خال�سة �آر�ء �بن خلدون يف 

علم �لكالم ح�سب ما يرى بع�س �لباحثني يف مقال �آخر 

ميكن �خت�سارها يف �لنقاط �لتالية :

�إثبات  �أوًل: ي�سدر �بن خلدون عن موقف �ل�سلف فى 

 �لعقائد �لإميانية ، و�لإقر�ر بها كما بينه �لقر�آن �لكرمي .

�أ�سا�س  �لتوحيد �لذي هو  �أن يعر�س مو�سوع  ثانًيا: بعد 

�ل��ع��ق��ائ��د �لإمي��ان��ي��ة وج��وه��ره��ا، ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى �لأدل���ة 

�مل�ستوى  هذ�  يتجاوز  �ملتكلمني،  �أدلة  ت�سبه  �لتي  �لعقلية 

�إىل �لدعوة �إىل �أن يعي�س �ملوؤمن هذ� �لتوحيد يف جتربة 

و�أفعاله. �أقو�له  كل  عنها  ت�سدر  بحيث  متكاملة،   دينية 

�أنه ميز�ن  �لعقل، ويذكر  �بن خلدون قيمة  يوؤكد  ثالًثا: 

ي�سلح  ل  لكنه  فيها،  ك��ذب  ل  يقينية  و�أحكامه  �سحيح، 

للحكم �أو حتى للخو�س فى �مل�سائل �لإلهية �لتي تتجاوز 

�لذي  �لدقيق  �لذهب  �لعقل مبيز�ن  ي�سبه  قدر�ته. وهو 

ل ي�سلح لوزن �جلبال.

يف  �لف�سل  له  كبرًي�  عاملاً  خلدون  �بن  يظل  ذلك  ومع 

نقد�ً  وق��دم  �لتاريخية  �لناحية  م��ن  �ل��ك��الم  علم  توثيق 

�لعامل  ع�سور  بع�س  يف  كثرًي�  ��ستهر  �ل��ذي  �لعلم  لهذ� 

باملعتزلة. وح�سبما يرى  ��سمه كثري�  �لإ�سالمي و�رتبط 

�لرت�ث  تقدميه يف  �لكثري مما ميكن  فاإّن هناك  �لكاتب 

�ملقدمة  على  ه��ذ�  يقت�سر  ول  �ل��ك��الم،  لعلم  �خل��ل��دوين 

فقط؛ فال ز�ل هناك كتاب مفقود حتى �لآن وهو عقيدة 

�لقول  �أ�ستطيع  �ملقال  لهذ�  كقارئ  يل  وبالن�سبة  �حل��ق. 

�بن  عن  �سامل  �جلليل  عبد  �لكاتب  كتبه  �لذي  �ملقال  �إّن 

خلدون وعن بع�س �لق�سايا �لتاريخية هو مقال �سيق ل 

يخلو من �لتعقيد يف ذ�ت �لوقت، لكن من �ملقال ن�ستطيع 

�خل����روج ب��ن��ظ��رة ع��ام��ة ع��ن ع��ل��م �ل��ك��الم وك��ي��ف ب���د�أ �ب��ن 

علم  خلدون  �ب��ن  وت��ن��اول  �لعلم،  لهذ�  بالتوثيق  خلدون 

�أن  �ليوم  �لنا�سئ  لل�سباب  �ملهم  ولعل من  بالنقد،  �لكالم 

�لع�سر  هذ�  و�أن  خ�سو�ساً  �لرت�ث  هذ�  على  نظرة  يلقي 

�إن  و�لعلم وحماجة �حلجة باحلجة.  �لفل�سفة  هو ع�سر 

�لطالع على مثل هذ� �لرت�ث ي�ساعد �ل�سباب على فهم 

فيها  �لختالف  مت  �لتي  و�مل�سائل  �لدين  لق�سايا  �أعمق 

�إن  مبهرة.  عقلية  �أدل��ة  باإح�سار  فيها  �لنقا�س  مّت  وكيف 

لرمبا  �ل��ي��وم  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  �لإحل���اد  مو�سة  �نت�سار 

ولرمبا  د�ئ��ًم��ا.  تقنع  ل  نقلية  �أدل���ة  تقدمي  �سببه  يكون 

ك��ان هناك  ما  �إذ�  �سوؤ�ل  نا�سئ مثلي  �ساب  ذه��ن  ي��دور يف 

من قام بتقدمي �لرت�ث �خللدوين لل�سباب �لنا�سئ �ليوم 

ب�سورة مب�سطة وغري معقدة؟. 
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�سعيد ال�سعيلي

يتناول عبد �جلليل �سامل يف مقاله مبجلة �لت�سامح »�بن خلدون وعلم �لكالم: بع�س �لق�سايا«، كيف تناول �بن خلدون علم �لكالم و�لق�سايا �لتي تطرق لها، حيث 

مة،  ترك �بن خلدون �أربعة �آثار تناولت علم �لكالم: لباب �ملح�سل، �ملقدمة، �سفاء �ل�سائل يف تهذيب �مل�سائل، وعقيدة �حلق. ولعل �أ�سهر هذه �لكتب جميعها هو �ملُقدِّ

�س فيه لتعريف �لعلم ومو�سوعاته، وتكلم عن م�سائل �لإميان  �س فيها �بن خلدون لعلم �لكالم يف �أكرث من ف�سل لعل �أبرزها ف�سل يف علم �لكالم، وقد تعرَّ وقد تعرَّ

و�أطو�ر �لعلم، مثلما تكلم يف ف�سل �آخر عن  �أطو�ر مدر�سة �لعتز�ل من خالل �أعالمها �إىل حدود �لقرن �لر�بع �لهجري. و�ملعتزلة هو مذهب �إ�سالمي ��ستهر �أفر�ده 

برب�عتهم يف علم �لكالم.

ska.sm90@gmail.com



- ابن خلدون: ثنائية الع�سبية ودعوة املُلك 

�ب��ن  ك��ت��ب��ه  ��ستنبطها مم��ا  ث��الث��ي��ة  ع��ن  �ل��ب��اح��ث  ك��ت��ب 

�لع�سبية،  وه��ي:  م�سار�تها؛  �لقبيلة  تو�سيف  يف  خلدون 

و�لدعوة، و�ملُلك، �إل �أنَّني ر�أيُت تد�خاًل كبري�ً بني �لدعوة 

و�مللك يكاد يحيلهما ل�سيء و�حد -فلم �أ�ساأ ف�سلهما- كما 

�أيهما  عن  ث  يتحدَّ مل  لهما  ف�سله  رغم  نف�سه  �لكاتب  �أنَّ 

مبعزل عن �لآخر.

ل��ن��ب��د�أ ب��ال��ع�����س��ب��ي��ة؛ ف��ه��ي -ك��م��ا ي���رى �ب���ن خ���ل���دون يف 

م��ت��ه- ل ي��ك��ون ل��ل��م��ل��ك ول��ل��دول��ة ����س���اأن ووج����ود �إل  ُم��ق��دِّ

ب��ال��ق��ب��ي��ل��ة وع�����س��ب��ي��ت��ه��ا. وق���د ����س��ت��ع��ر���َس �ل��ك��ات��ُب �أم��ث��ل��ة 

و�ل�ستماته  �ل��ف��ر���س،  ع��ل��ى  �ل��ق��اد���س��ي��ة  �ن��ت�����س��ار  ل��ه��ذ�: يف 

�ملغرب  يف  �ملوحدين  ل��دول��ة  �ل��ع��دد  قلة  رغ��م  �لع�سبية  يف 

ك��رثة  لغلبتهم  �لع�سبية  ه��ذه  ل��ول  �أن���ه  وك��ي��ف  �ل��ع��رب��ي، 

�لآخر وقوته. �لع�سبية نف�سها قد تفرت يف جانب �لدعوة 

كما حدث  �أي�سا  �لن�سر  فتحقق  لغريها  وتنت�سر  �لدينية 

عندما �نتف�ست زناته يف �لعهد �ملوحدي حني ز�لت منهم 

�ل�سبغة �لدينية فثارو� وغلبو� و�نتزعو� �مللك.

نْت �لعرب من �مللك،  ا �لدعوة �لدينية، فهي �لتي مكَّ و�أمَّ

�ل�سبَب يف  �ب��ن خ��ل��دون  وي���رى  ذ�ق���و� طعمه.  مل��ا  ول��وله��ا 

وميلهم  �نقيادهم  و�سعوبة  �لعرب  طبع  �إىل  عائد�  ذل��ك 

للغلظة و�لأنفة وُبعد �لهمة و�ملناف�سة يف �لرئا�سة. ونرى 

وما  كلمة  لها  ليكون  كان  ما  �لدينية  �لدعوة  �أنَّ  هذ�  من 

�لكاتب  �أنَّ  غري  �لع�سبية.  ل��ول  ُملك  لها  ليتحقق  كانت 

ُيعار�س ر�أي �بن خلدون يف �أنَّ مفهوم �لدولة �لقائمة على 

�لعربية،  �ملجتمعات  �سائر  على  تعميمه  ميكن  �لع�سبية 

وي��ق��ول بفر�سية وج���ود ت��ف��اع��ل ق��ائ��م ب��ني ه��ذه �مل��ك��ون��ات 

خا�سة يف �ملجالت �لبدوية يف �لبالد �لعربية �لإ�سالمية. 

لنفهم  �لتفاعل  هذ�  يكون  كيف  يذكر  ل  �لكاتب  �أنَّ  غري 

�ختالفه مع �بن خلدون.

- مقاربة الن�ص اخللدوين بالواقع والدرا�سات 

�لع�سبية  كانت  حيث  �لتاريخ؛  من  �أمثلة  �لكاتب  يذُكر 

باً ��ستناد �لدولة �لأموية  ُمالِزمة للدعوة �لدينية.. ُمتعقِّ

على ع�سبية قري�س ومذهب �جلماعة، و�لدولة �لعبا�سية 

��ا  �أمَّ �لع��ت��ز�ل.  وم��ذه��ب  �مل���و�يل  ع�سبية  على  و��ستنادها 

�إمار�ت �ملغرب، فقد �ن�سقت -كما يقول �لكاتب- عن �ملركز 

�حلال  هي  كما  �ل�سفرية  �خل��و�رج  مذهب  بع�سهم  فتبع 

كالدولة  �لإب��ا���س��ي��ة  تبعت  و�أخ���رى  م���در�ر،  بني  �إم���ارة  يف 

�ل��ر���س��ت��م��ي��ة، وم��ن��ه��ا م���ن ت��ب��ع �ل�����س��ي��ع��ة �ل���زي���دي���ة ك��دول��ة 

�لأد�ر�سة بفا�س. وهنا يتجلَّى �لتالزم بني �لقبيلة و�لدين 

م�ستثنياً بع�س �ل�سر�عات �لتي �أق�سي فيها �لدين وكانت 

�لقي�سية  �جلماعات  ك�سر�ع  �ملُلك:  حليازة  خال�سة  رغبة 

فرت�ت  وج��ود  �ملقابل  يف  ونلحظ  �لأندل�س.  يف  و�ليمانية 

�لدينية  �لع�سبية  ل�سالح  �لقبلية  �لتكتالت  فيها  ذ�ب��ت 

و�لدولة  �ل�سيعي،  �ملذهب  ذ�ت  �لفاطمية  �لدولة  كن�سوء 

�أنَّني خل�ست من كل  �ملالكي. و�أرى  �ملر�بطية ذ�ت �ملذهب 

للملك  �ل�سعي  �أن  �إىل  �لكاتب  ��ستعر�سها  �لتي  �لأمثلة 

�لقبلية  �لع�سبية  ي�ستخدم  فتارة  مطاياه  يغري  و�ل�سلطة 

��ن��ي  �أنَّ �إل  �مل��ذه��ب��ي��ة.  �ل��دي��ن��ي��ة  �لع�سبية  ي�ستخدم  وت����ارة 

�حلكم  �إىل  لل�سعي  �ملذهبية  �لع�سبية  نتائج  �أنَّ  لحظُت 

�إنَّها حني جتتمع  �أكرب من نتائج �لع�سبية �لقبلية؛ حيث 

�أك���رب من  ع��ل��ى ت�سكيل دول  ق���ادرة  ك��ب��رية  �أع�����د�د�ً  ��د  ت��وحِّ

�لإق�ساء  وج��ود  �لكاتب  ذك��ر  كما  �ل��ع��دد.  �مل�ساحة  ناحية 

للفكر �ملغاير يف �لدول �لتي تقوم على �لع�سبية �ملذهبية، 

للغز�يل  �لدين«  علوم  »�إحياء  كتاب  حرق  من  ح�سل  كما 

�لإق�����س��اء�ت  م��ن  �سل�سة  وتلتها  �ملالكية.  فقهاء  قبل  م��ن 

�لفكرية يف �لع�سر �ملوحدي.

ث عن �أمور خلت، فما يح�سل �ليوم  ول �أظن �أنَّنا نتحدَّ

ل��ذ�ت  �م��ت��د�د  ه��و  و�ل��ع��ك�����س،  لل�سيعية  �سني  �إق�����س��اء  م��ن 

�ل�سر�ع �لذي يظهر بجلباب ديني، بيد �أن حقيقته �سر�ع 

�لإق�����س��اء  ه��ذ�  وط���اأة  يخفف  وم��ا  )�ل�سلطة(.  �ملُ��ل��ك  على 

ه��و �نفتاح �ل��ع��و�مل وع��دم ج��دوى �لت��الف و�حل��رق �سد 

�لأفكار �ملغايرة فهي �ليوم ت�سرح بحرية بيننا.

 ويذكر �لكاتب �أن مر�فق �جلي�س �لفرن�سي يف �جلز�ئر 

�ملتعلقة  �لأج�����ز�ء  ب��ن�����س��ر  ق���ام  ���س��الن  ع��ن��د �لح���ت���الل دي 

بتاريخ  �إي��اه��ا  معنوناً  خ��ل��دون،  �ب��ن  مقدمة  م��ن  بالرببر 

و�لإ�سادة  �ل�ستح�سان  نالْت  �إنَّها  �لكاتب  ويقول  �لرببر. 

و�لكاتب  لها.  �لرتويج  يحاولون  �لتي  بالأفكار  للتقائها 

ولالأ�سف ل يكتب ما هي هذه �لأفكار!!

- احلقبة ال�ستعمارية والدرا�سات الإن�سانية

�����س �ل��ك��ات��ب ن��ق��ا���َس��ه ع��ن �حل��ق��ب��ة �ل���س��ت��ع��م��اري��ة  ُي��خ�����سِّ

�ل��در����س��ات  ��و�  ت��ولُّ م��ن  �أه���مَّ  ُم�ستعر�ساً  �ل��ع��رب��ي،  للمغرب 

ل �ل��ك��ات��ب ع��ل��ى ع��دم  �لإن�����س��ان��ي��ة يف ت��ل��ك �حل��ق��ب��ة. وي���ع���وِّ

كونهم  �إىل  �لت�سويه،  يف  ورغبتهم  كتبوه  م��ا  مو�سوعية 

ه��ذ�  �أرى  ل  ���ن���ي  �أنَّ �إل  ���س��ي��ا���س��ي��ة.  وخ��ل��ف��ي��ت��ه��م  ج�����ر�لت 

�أوكلت  �ل�ستعمارية  �لدول  �أغلب  �إنَّ  حيث  كافياً؛  �ل�سبب 

جلر�لتها و�سفر�ئها هذه �ملهمة يف تدوين طبائع �ل�سكان 

�لن�س  �إىل  �ملكان و�حلياة، ولكن يبقى �لحتكام  و�أو�ساف 

مبا  �لرببرية  �جلمهوريات  مونتايل  و�سف  فهل  �ملكتوب. 

فيها من �سلطة �ل�سفهي و�لعرف وعدم �حتكامها للدولة 

�لكتابية  �حل�����س��ارة  على  تعتمد  �لتي  �ملدينة  عك�س  على 

حتى  �أو  �سك  �أو  م��وؤ�م��رة  ب��ه  �أم���ر  �لفقهية  و�لت�سريعات 

خطاأً! فاإن كان كذلك لو�سع �لكاتب ما يثبت �لعك�س.

- املتقابالت: بربر-عرب/ �سنة-اإبا�سية/ 

احل�سر-البدو 

على  جاء  كما  �ملغاربي  �حل��ال  و�سف  يف  �لكاتُب  ق  يتعمَّ

جاك  -ككتابات  وغريهم  م�ستعمرين  من  �لغرباء  ل�سان 

ب���ريك، وج��ل��ر، وم��ون��ت��اين، وت��ي��ف��و���س ل��ي��ف�����س��ك��ي- ذ�ك���ر�ً 

مو�سوعية بع�سهم كجاك بارك حتيز بع�سهم كمونتاين.

وَرْغ�����م �لخ���ت���الف �جل��ل��ي �ل����ذي ي���ذك���ره �ل��ك��ات��ب بني 

�أمناط �لعرب و�لرببر يف تعاملهم مع �لدين �حلياة، فاإنه 

و�إ�سالم  ح�سري  و�آخر  بدوي  بدين  �لقائل  �لتق�سيم  �سد 

�أعني بقويل  �ل��ر�أي؛ حيث ل  و�أخالفه  �سيعي.  و�آخر  �سني 

و�إمن���ا من��ط خُمتلف  �إ���س��الم��اً خمتلفاً،  �ل��ب��دوي  �لإ���س��الم 

عن  وحتدثت  �لكاتب  تبعت  لو  كما  �لدين.  مع  للتعاطي 

خا�سة  �أع��دل.  ومل  �أن�سف  مل  و�ملطلق  بالعموم  �لإ���س��الم 

و�لجتماعي  �لإن�����س��اين  �جل��ان��ب  على  �لرتكيز  ن��ود  ح��ني 

�ل���ذي ي��ت��ن��اول��ه �ل��ك��ات��ب؛ ح��ي��ث ل ي��وج��د ���س��ي��اق متطابق 

و�إ�سالمها  نا�سها  بيئة  لكل  حيث  هذ�  يف  عيب  ول  بينهم، 

يجمعهم »ل �إله �إل �هلل، حممد ر�سول �هلل«.

كالإن�سان.. الإ�سالم ابن بيئته

ما �لذي كان موجود�ً عند قدوم �لإ�سالم على جزيرة �لعرب، وما �لذي كان مفقود�ً حينها؟.. يف �ملجتمع �آنذ�ك كانت �لقبائل: قو�م �ملجتمع، قوته ويد قوته. بكل ما بها 

من ع�سبيات ُمتناحرة، و�أخرى ُمتعا�سدة، وكلها يجمعها �مل�سالح �مل�سرتكة. جاءت �لدعوة �ملحمدية �لتي �أ�سندْت ملن لي�س له �سند، وز�دت �ساحب �لقدر قدر�ً. فحني نتكلم 

د بن مو�سى ح�سن يف مقال مبجلة �لت�سامح »�لقبيلة و�لدين يف �لدر��سات  عن �لدين و�لقبيلة، نحن يف �لو�قع ل نتكلم عن جدلية كما و�سفها �لباحث �لتون�سي حُممَّ

�لتاريخية �لأنرثوبولوجية«، و�لذي �سنتطرق �إليه بالتف�سيل يف �لقادم. ولكن �أظن �أنَّ »�جلدلية« فر�سية حُمدثة لو�قع ُمتح�سر، �إل �أنَّ �ملا�سي بح�سريته �ملحدودة مل 

يكن لريى هذ� �جلدل. بل �إنَّ �لعالقة حينها كانت كما �أر�ها �أقرب �إىل »�لتكاملية« �لتي �سندت فيه �ملكونات بع�سها �لبع�س. رغم تركيز �لباحث على دور �لقبيلة يف �حليز 

�لذي يعرفه وينتمي �إليه �أل وهو �أر�س �ملغرب �لعربي، فاإنَّ للقبائل �سماًتا ُم�سرتكة تتقاطع مع غريها؛ حيث �إنَّ �أ�سباب ن�ساأتها و�حدة ولو �ختلفت �أماكنها. كما �أنَّ دورها 

عند قدوم �لإ�سالم ويف �لتعامل معه مل يكن فيه تباين كبري، وهو ما ذهب �إليه بع�س �ملفكرين �ملعا�سرين ف�ي �لنرثبولوجية �لإ�سالمية مثال جريتز وغيلز وطالل �أ�سد.
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يتحّدث بوبي عن �أنَّ غياب �ملعنى �ل�سيا�سي للمن�سب يف 

نهايات �لقرن �لر�بع وبد�يات �لقرن �خلام�س �لهجرّيني 

با�ستثناء  ك��م��وؤ���ّس�����س��ة  �خل��الف��ة  ع��ن  �ل���س��ت��غ��ن��اء  �إىل  �أّدى 

منت�سف  �إىل  632م  ع��ام  �لنبي  م��وت  م��ن  �لأوىل  �حلقبة 

�هلل  )�سلى  �لنبي  م��وت  يف  ولنا  �مل��ي��الدي.  �لعا�سر  �لقرن 

عليه و�سلم( خري دليل ومثال على �سّحة �لكالم �ل�سابق؛ 

حيث  ولل�سريعة،  لالإ�سالم  �أ�ّس�س  �ل��ذي  هو  �لنبي  فموت 

نقل موته فكره ومبد�أه من �سخ�سه �إىل ر�سالته �خلالدة، 

ومتّثل  �سريعته،  ظهرت  مبوته  ولكن  �ل�سارع  غ��اب  فهنا 

وترتيبه،  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  �ل��ب��دء بجمع  �ل��ظ��ه��ور يف  ه��ذ� 

�ل��ت��ي هي  ���س��ّن��ت��ه  �ل��ن��ب��وّي��ة، وت�سكيل  �لأح���ادي���ث  ث��م ج��م��ع 

�ملجتمع  تفّكك  م��ن  وخ��وف��اً  وم��ب��ادئ��ه.  ع��اد�ت��ه  �سلب  م��ن 

ظهرت  �ل�سريعة؛  وظهور  �ل�سارع  بغياب  �آنذ�ك  �ل�سيا�سي 

م��وؤ���ّس�����س��ة �خل���الف���ة مب���ا ج��ل��ب��ت��ه م��ع��ه��ا م���ن ه��ي��ك��ل �إد�ري 

وظيفة  منها:  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف  معها  وجلبت  وتنظيمي، 

و�لجتهاد،  �لعقيدة  �سرح  ووظيفة  )�خل��الف��ة(،  �لقيادة 

وظهور  �لنبي  مب��وت  �إّل  يحدث  �أن  مبكان  ك��ان  م��ا  وه��ذ� 

�خلالدة. �سريعته 

�ل�سلطة  ورث�����و�  ب�����اأنَّ �خل��ل��ف��اء  �ل���ق���ول  وه��ن��ا ل مي��ك��ن 

ي�ستطيع  ل  �خل��ل��ي��ف��ة  لأنَّ  وذل���ك  �ل��ن��ب��ي  ع��ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة 

من  فهو  و�حل��اك��م،  �لقا�سي  مقام  يقوم  ولكّنه  ي�سّرع،  �أن 

يختار �لأكفاء للتحّدث بدل �ل�سارع، و�ختيار من ي�ستطيع 

قروناً  �لتناحر  ��ستمّر  فيها.  و�لجتهاد  �ل�سريعة  تف�سري 

ت�ساوؤل  �إىل  �أّدى  مّما  و�ل�سلطوّية  �ل�سيا�سّية  �لنقا�سات  يف 

929م �أعلن عبد �لرحمن �لثالث  نفوذ �خلالفة، ففي عام 

هناك  ف��اأ���س��ب��ح  )�ل��ن��ا���س��ر(  ب��ل��ق��ب  م��ت��ل��ّق��ب��اً  خليفة  نف�سه 

�خلليفة  هولكو  قتل  1258م  وع��ام  للم�سلمني،  خليفتان 

�آخر  خليفة  1261م  ع��ام  �ملماليك  فاأقام  ببغد�د  �لعّبا�سي 

على م�سر  �لعثمانّيون  ��ستوىل  1517م  عام  ويف  يف م�سر، 

�سكلّية فقط يف  فاأ�سبح �خلليفة جمّرد �سورة  و�خلالفة، 

لي�ست  �خلالفة  �أنَّ  نرى  وبهذ�  و�مل�سلمني!  �لإ�سالم  بالد 

ما  بقدر  �لعقوبات  وفر�س  �جليو�س  جلّر  �سيا�سّية  مهّمة 

و�لتي  �ملوؤ�ّس�س،  و�ل�سارع  �ل�سريعة  بني  �ملتني  �لر�بط  هي 

�لعاملّية. �لإ�سالمّية  �لهوّية  ب�سببها  ت�سّكلت 

يعترب عام 1924م نقطة حتّول عظيمة يف م�سار �خلالفة 

للخالفة  �لكبري  �لوطني  �ملجل�س  ق��ام  فقد  �لإ�سالمّية؛ 

باإلغاء موؤ�ّس�سة �خلالفة نهائّياً ب�سبب �سغط و�إ�سر�ر من 

�أولوّيته  فكانت  �آن��ذ�ك،  �أتاتورك  كمال  م�سطفى  �لرتكي 

�لق�ساء على �خلالفة لت�سكيل �سلطته بدًل عنها. وخالل 

ع��ام  �إىل  �جل��م��ه��ورّي��ة  �إع�����الن  ع��ن��د  1923م  ب���ني  �ل���ف���رتة 

�لعاّم  �ل��ر�أي  ب�سغل  �أتاتورك  قام  )1924م(  �خلالفة  �إلغاء 

�لتهم  وتلفيق  �ملتاحة  �ل�سبل  بكّل  �سمعة �خلليفة  وت�سويه 

�خلالفة!  م��ن  و�لتخّل�س  خمّططه  جن��اح  ل�سمان  عليه 

ود�فع �أتاتورك عن �أفعاله بثالث حجج:

1. وجود �لإ�سالم ل يقت�سي وجود خليفة له.

م��ت��ع��ّددة  ل��دول��ة  ي��ق��ود  بال�ّسلطة  �خل��الف��ة  �رت��ب��اط   .2

�لإثنّيات و�لأعر�ق وهو ما يخالف قيام �لدولة �حلديثة.

و�أفكار�  و�أعر�فا  3. �خلالفة جتّر معها عاد�ت وتقاليد 

تعار�س �لعلم �حلديث و�حل�سارة.

وتلّقى �أتاتورك عّدة عرو�س مغرية للرجوع عن فكرته 

�خلليفة  يكون  �أن  �أو  نف�سه،  �خلليفة  هو  يكون  �أن  ومنها 

هو رمز�ً و�سورًة فقط بدون �سلطة، �أو �أن يقوم هو بنف�سه 

بتعيني خليفة عربي �سريف، فرف�س �إقامة دولة �إ�سالمّية 

و�أقام دولة قومّية تركّية.

لقى �لأمر معار�سة �سديدة من �لعامل �لإ�سالمي كون 

�إ�سالمي  حّيز  تاأ�سي�س  �إمكانّية  على  ق�سى  �أتاتورك  فعل 

فوؤ�د  ومنهم  �خلالفة  �إع��ادة  جميعاً  فحاولو�  قومي،  غري 

ملك م�سر، و�لها�سمّيون، و�لتون�سّيون، و�مل�سلمون �لهنود 

ن��ّظ��م��ت جمموعة  1926م  ع���ام  ج����دوى. ويف  ب���دون  ول��ك��ن 

�ل��ع��ل��م��اء م���وؤمت���ر�ً يف �ل��ق��اه��رة ب��ه��ذ� �ل�����س��اأن ول��ك��ن ب��دون 

نتيجة! ف�سّلم حممد �إقبال ب�سقوط �خلالفة ور�سم فكرة 

ب���دًل من  �أمم(  �إىل )ع�����س��ب��ة  �ل��ع��امل �لإ���س��الم��ي  حت��وي��ل 

ق�سو�  للخالفة  �لكمالّيني  وباإلغاء  �خلالفة.  على  �لنو�ح 

عالقة  و�أنهو�  �لدولة  و�سلطة  �لإ�سالم  بني  �لعالقة  على 

متينة �متّدت لأكرث من 1000 عام!!!

�أت��ات��ورك ق��ام��ت بتحديث �ل��ع��دي��د م��ن �لأ���س��ي��اء  �أف��ع��ال 

يريد  ��ه  �أنَّ و�أفعاله  خطاباته  من  و�سح  وق��د  �لإ���س��الم،  يف 

�أّي خطر عليه لعتقاده  مطاردة �لإ�سالم بحيث ل ي�سّكل 

ما  وكثري�ً  �حلديثة،  �لدولة  وقيام  �لتقّدم  �أمام  عقبة  �أنَّه 

��ه رم��ز �لظالم و�جل��ّث��ة �لتي  ب��اأنَّ �أت��ات��ورك �لإ���س��الم  و�سف 

حتت  �لتعليمّية  �مل��وؤ���ّس�����س��ات  و���س��ع  ف��ت��ّم  ح��ي��ات��ن��ا!  ت�����س��ّم��م 

�سدر  ث��مَّ  �لدينّية،  �ملحاكم  �ألغيت  ث��مَّ  �حلكومة،  �إ���س��ر�ف 

قانون حترمي لب�س �لطربو�س و�حلّد من لب�س �حلجاب، 

�ل�سوي�سري،  �لنظام  �ل�سوفّية، ومتَّ تطبيق  �لطرق  وُحّلت 

�خلالفة  ظهر  ق�سمت  �لتي  �لق�ّسة  هو  1928م  عام  وك��ان 

�لد�ستور  يف  يعد  فلم  بالإ�سالم،  �لدولة  �ع��رت�ف  ب�سحب 

بناء  �لت�سريعي متَّ حت��رمي  �مل��ج��ال  ويف  �ل��دول��ة،  دي��ن  ه��و 

�أكرث من م�سجد يف �حلّي �لو�حد، فلم ينب �أيَّ م�سجد يف 

يريدون  �إنَّهم  �لكمالّيون  وقال  �خلم�سينيات.  حّتى  تركيا 

 - )�لعلمانّية  ��سرت�تيجّيات:  �أرب���ع  على  تركيا  تاأ�سي�س 

�لقومّية - �لتحديث- �لتغريب(

للق�ساء  و�سيلة  فكانت  �لرتكّية،  �لقومّية  قامت  وهكذ� 

ع��ل��ى �ل��ت��ع��ّددّي��ة �لإث��ن��ّي��ة، ف��ف��ي �ل��وق��ت �ل���ذي �ع��ت��رب فيه 

�لعثمانّيون �أنَّ �لتعّددّية حممودة؛ ر�آها �لكمالّيون طريقاً 

للتفّكك فحاولو� �لق�ساء عليها، فتمَّ �خرت�ع �لرتكي بدل 

فكانت  �لأك���ر�د،  ��ستيعاب  عليهم  ��ستع�سى  ولكن  �مل�سلم، 

�لهجرة �إىل �لأنا�سول فعاًل جهّنمّياً للق�ساء على �لأكر�د 

�لتحديث  �أنَّ  كما  »�ل��رتك��ّي��ة«.  �لقومّية  �ل��دول��ة  وتوطني 

�ل��دول��ة يف وج��ه  ت��ق��وي��ة  ب��ه  �أر�دو�  �ل��ع��ث��م��اين  يف �لإ���س��الم 

�لعتبار  يف  �لأخ��ذ  مع  و�لإد�رة  �جلي�س  حيث  من  �لغرب 

�لغرب  ��ستن�ساخ  �لكمالّيون  �أر�د  بينما  �لإ�سالمّية،  �لهوّية 

�لإ���س��الم��ّي��ة  �لتقليدّية  �ل��ه��وّي��ة  حم��ّل  ل��ي��ح��ّل  ب��ح��ذ�ف��ريه 

و�لتي �عتربوها رمز�ً للتخّلف و�لرجعّية!!

�م���ت���ّد ت���اأث���ري �ل��ك��م��ال��ّي��ة ل��ي�����س��ل �إىل خ�����ارج �حل����دود 

�لكمالّية  ب��اإي��ر�ن  خ��ان  ر�سا  فقّلد  �ل��رتك��ّي��ة،  �جلغر�فّية 

تكوين  �إع��ادة  عند  �لكمالّية  معامل  وظهرت  بحذ�فريها، 

ب��ع�����س �ل�����دول �لإ����س���الم���ّي���ة ب��ع��د �ل���س��ت��ع��م��ار، و�ّت���خ���ذت 

�لأنظمة �لإ�سالمّية منحنيني رئي�سّيني يف هذ� �ل�ساأن:

بقيادة  �إير�ن  يف  �لبهلوّية  �لأ�سرة  تبّنته  �لأّول  �ملنحنى 

ر�سا خان �لذي يعترب �لإ�سالم ��ستثمار�ً غريباً وحتريفاً 

��سرت�تيجّيته  ول��ك��نَّ  ب���اإي���ر�ن،  �ل��ع��ري��ق��ة  �لآرّي����ة  ل��ل��ه��وّي��ة 

�إي���ر�ن  ع��ل��ى  �ل�����س��ام��ّي��ني  �ل��ع��رب  ����س��ت��ي��الء  ب�سبب  ف�سلت 

بالإ�سالم. وتقييدها 

�أو  و�لتحويل  �لإ�ستيالء  منحنى  ك��ان  �ل��ث��اين  �ملنحنى 

للنبّي  نف�سه  �حل��اك��م  ين�سب  �أن  وم��ث��ل��ه  �خل��الف��ة،  ���س��ب��ه 

)�سلى �هلل عليه و�سلم(، �أو �أن يت�سّمى باأمري �مل�سلمني، �أو 

�ّدعاء �ّتباع �ل�سورى بدًل من �لدميوقر�طّية.

وه������ذ�ن �ل���ن���م���ط���ان ل��ل��ت��و���س��ي��ح ول���ي�������س ل��ل��ح�����س��ر م��ن 

للدولة،  �ل�سيا�سّية  �ملفاهيم  من  �لإ�سالم  طرد  حماولت 

�لنظام  من  �لإ�سالم  طرد  �أنَّ  �لكمالّيني  حّظ  �سوء  ومن 

�ل��ع��اّم��ة،  �ل��ث��ق��اف��ة  يف  تعبئته  �إع����ادة  �إىل  �أّدى  �ل�����س��ي��ا���س��ي 

�سبق  مم��ا  �أق���وى  �أ���س��ب��ح  وبالفعل  ل��ل��ع��ودة  ق��اب��اًل  فاأ�سبح 

�ل�سر�عات بني  ت�ستمّر  �سريف ماردين. وبهذ�  كما يقول 

�لجتماعي  �لنظام  لأنَّ  وذل��ك  و�لكمالّية،  �لإ���س��الم��وّي��ة 

ت�سبح  ول��ذل��ك  ل��ل��غ��اي��ة،  ف��و���س��وّي��اً  ي�سبح  �لإ����س���الم  ب��ع��د 

�لقادرة  �لوحيدة  هي  �لإ���س��الم  ح��ول  �لقائمة  �خلطابات 

�إعادة �لنظام للمجتمعات. على 

�لكمالية  �لتفاهم عن  �ملن�سور يف جمّلة  �لناجتة عالقة متما�سكة ومرت�بطة، حيث يرى )بوبي �س. �سّيد( يف مقاله  �ل�سريعة  �لر�سالة وبني  تعترب �لعالقة بني حامل 

وت�سيي�س �لإ�سالم �أنَّ موؤ�س�س �خلطاب هو جهة �سارعة، بينما �لعمل �لناجت من هذه �لدعوة يعترب �سريعة، ونرى بذلك �أنَّ �ل�سارع ميّثل �ل�سريعة ويتمّثلها يف �لوقت نف�سه.

�سيّة اإىل العلمانيّة! مراحل اخلالفة الإ�سالميّة من املوؤ�سّ
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طبيعة القبيلة وخ�سائ�سها: العراق وال�سودان 

القبيلة العراقية بني املمانعة واملوالة: 

مل يغفل �لأمريكيون مو�سوع �لقبائل عند �حتاللهم للعر�ق، 

ل���ذ� ذه���ب �ل��ع��ق��ي��د كينغ �إىل �ل��ع��ر�ق ب��ه��دف ع��ق��د ���س��الت بن 

�أول حماية  �لأم��ري��ك��ي��ة ه��دف��ه��ا  �ل��ع��ر�ق��ي��ة و�ل��ق��و�ت  �ل��ق��ب��ائ��ل 

�إ�سحاق  مثل  �جتماعيون  باحثون  ن�سح  كما  �لنفط،  �أنابيب 

ن��ق��ا���س و�أم��ي��ت��زي��ا ك���رم ب��و���س ب��ع��دم �إه��م��ال م��و���س��وع �لقبائل، 

عدد  رغ��م  �لربيطاين  �ل�ستعمار  قاومت  �لعر�قية  فالقبائل 

�لكبري. �ل�سهد�ء 

تعامل حزب البعث مع القبيلة:

مييز �لعامري بني �ل�سر�ع �ملقنع �أو �مل�سترت وهو �لأكرث توتًر� 

وبني �ملو�جهة �ملك�سوفة وهو �لأقل توتر�. يف ما يخ�س �ل�سر�ع 

كل  على  �سيخ  �سفة  �إعطاء  �إىل  ح�سني  �سد�م  جلاأ  فقد  �ملقنع، 

جلعل  يعار�سونه  �لذين  �ل�سيوخ  �سد  ي�ستخدمهم  �أن  �أر�د  من 

ذلك  يف  و�لنتيجة  معنى،  �أي  من  خاليا  فارغا  وعاء  »�مل�سيخة« 

لل�سر�ع  �لآخ���ر  و�ل��وج��ه   !!  7380 �إىل  �ل�سيوخ  ع��دد  و���س��ل  �أن 

�لعر�قيني  من  ح�سني  �سد�م  طلب  عندما  وذل��ك  �ملو�جهة  هو 

عندما  بنف�سه  وب��د�أ  �لهوية،  يف  �لقبلية  �سفتهم  تقدمي  ع��دم 

��ستمر  وق��د  ح�سني.  ب�سد�م  مكتفيا  »�لتكريتي«  ن�سبه  ح��ذف 

1990 وحدثت  عام  جاء  �أن  �إىل  متتاليني  لعقدين  �لو�سع  هذ� 

ح�سني  �سد�م  عمد  ذل��ك  عند  وخ�سومه  �لعر�ق  بني  �ملو�جهة 

بني  �لتكاتف  بغر�س  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملجتمع  يف  �لقبلية  �إع���ادة  �إىل 

و�لبعث. �ل�سعب 

)�مل��غ��رب  �جل���ز�ئ���ري  �مل�سهد  يف  �ل��ت��ق��ارب  �إىل  �ل��ع��ام��ري  ي�سري 

�لقوى  طبيعة  حيث  من  �لعربي(  )�مل�سرق  و�ل��ع��ر�ق  �لعربي( 

و�لقبيلة،  �لوطنية  و�لدولة  �ل�ستعمار،  هناك:  حيث  �لفاعلة، 

ف��ك��م��ا يف �ل���ع���ر�ق ع��م��دت �ل��ق��ب��ائ��ل �جل���ز�ئ���ري���ة �إىل م��و�ج��ه��ة 

�ل�ستعمار �لفرن�سي و�للتفاف حتت ر�ية و�حدة وهي �لوطن.

القبائل ال�سيعية يف العراق: 

يو�سح �لعامري كيف �أّن �لتنظيم �لديني لل�سيعة مقارنة بال�سنة 

�آية  �سرعة �حلركة عند وقوع �لحتالل، فعمد  �ل�سيعة يف  �ساعد 

�هلل �ل�سي�ستاين �إىل �لتعامل مع �لحتالل لإ�سعاف �سد�م ح�سني 

ذلك  بعد  �ل�سيعة  بد�أ  لكن  �ل�سلطة،  �إىل  �ل�سيعة  و�سول  و�سمان 

فتبدل  ل��الح��ت��الل،  �مل���و�يل  �ل�سي�ستاين  �سلوك  على  يتحفظون 

�مل��وق��ف م��ن م����و�لة �إىل مم��ان��ع��ة و�ل��ت��ف��و� ح���ول ج��ي�����س مقتدى 

�ملالكي  �ل�سدر وجي�س  �ل�سدر، وحدث �سر�ع بني جي�س مقتدى 

يف �لنجف و�لذي يدل على �ل�سرخ �لذي حدث بني �ل�سيعة.

القبائل ال�سنية يف العراق: 

مو�جهة  يف  �لقبائل  دور  ع��ن  �ل��ك��ات��ب  حت��دث  و�أن  �سبق  كما 

�ل�ستعمار، فاإنه هنا ي�سري �إىل عن�سر �ملو�لة فقط »مع عدم 

متيز طائفة عن �أخرى يف هذ�«.

�لح��ت��الل  على  �سمر  قبيلة  �ق��رتح��ت  �لح��ت��الل  ب��د�ي��ة  عند 

�ساهمت  كما  للعر�ق،  رئي�ًسا  �لو�عر  غازي  قائدها  �لأمريكي 

�سرح  فقد  �ملقاومني  قب�سة  من  �لرهائن  حترير  يف  �لقبائل 

يف  �ساهمت  قبيلته  �أّن  �لدليمي  �حل�سن  ناجم  ه�سام  �ل�سيخ 

�لرهائن. حترير 

عالوة على هذه �ملو�لة �لتي متار�س على �ل�ساحة �لجتماعية، 

�أخرى متار�س على �ل�ساحة �ل�سيا�سية ويف بع�س  ثمة مو�لة 

�لأح���ي���ان ع��رب �ل��و���س��ائ��ل �لأك����رث ���س��ر�وة �أل وه���ي �ل��و���س��ائ��ل 

تكوين  على  �ل�سنية  �لقبائل  من  �لعديد  و�فقت  �مل�سلحة«. 

جمل�س �لإنقاذ يف �لأنبار و�لذي كان من �أهد�فه �لق�ساء على 

تخفيف  �ملعلن  غري  �لأ�سا�سي  هدفه  بينما  �لقاعدة،  تنظيم 

حدة هجمات �لقبائل �ل�سنية على �جلي�س �لأمريكي. وتكون 

بعد ذلك )�سحوة �لأنبار( كامتد�د ملجل�س �لإنقاذ �إل �أنه لقي 

معار�سة كبرية من طرف �لقبائل �ل�سنية.

يف  ب��ال��ق��ب��ل��ّي��ة  يتعلق  ف��ي��م��ا  تو�سيحها  �أود  ن��ق��ط��ة  وه��ن��اك 

�ل���ع���ر�ق، ب��ع��د �ن��ه��ي��ار �ل���دول���ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة و���س��ق��وط ���س��د�م 

»�لقبيلة«  ح��ول  �للتفاف  هو  �لعر�قي  �ل�سعب  خيار  ك��ان 

�ملركزية  �لدولة  دور  دّمر  �أن  بعد  بالأمن  �ل�سعور  لنعد�م 

فال عجب من �نخر�ط �لقبائل يف �حلياة �ل�سيا�سية �أثناء 

�لأمريكي.  �لحتالل 

ــة واملــطــلــبــيــة القــتــ�ــســاديــة  ــي ــودان ــس ــ� الــقــبــيــلــة ال

الجتماعية:

ق�سية  وجعلها  �لإع��الم،  قبل  من  د�رف��ور  ق�سية  ت�سطيح  مّت 

يتوزع  �لق�سية،  جو�نب  باقي  و�إهمال  �إثني،  عرقي  �ختالف 

برتو،  د�ج��و،  )�مل�ساليت،  �إفريقية  قبائل  ب��ني  د�رف���ور  �إقليم 

بني  )هبانية،  �لأ���س��ل  عربية  وقبائل  م��ي��دوب..�إل��خ(  زغ���اوة، 

ح�سن، �لزريقات، �لزيادية، بني هبلة، �حلمر، خز�م، خو�بري، 

بني جر�ر، حماميد..(

هطول  وقلة  �مل��و�رد،  �سح  يف  �ملتمثل  �لطبيعي  �لو�سع  �ساهم 

ت���اأزم �لو�سع يف  ت��و�ف��ر �لعلف �حل��ي��و�ين يف  �لأم��ط��ار، وع��دم 

�لإقليم. »لو توفر حد �أدنى من �لتعليم و�لتمدر�س يف خمتلف 

�ملجتمع  وطاأة  من  �لتخفيف  لأمكن  معمم  ب�سكل  م�ستوياته 

بالن�سبة  �لثلث  تتجاوز  ل  �لتمدر�س  ن�سبة  �أن  �إل  �لقا�سي 

للبنات و�أقل من �لن�سف )44.5( بالن�سبة للذكور«. 

�لإق��ل��ي��م يف  و�ل��ث��ق��ايف يف  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  ت��ده��ور  ���س��اه��م 

�لبحث  �أو  �ملعي�سة  م�ستوى  حت�سني  وع��دم  �لو�سع  تدهور 

عن م�سادر �أخرى. و�أود �أن �أ�سري �إىل �أن �سعف دور �لدولة 

�ملركزية كان له دور يف عدم حت�سني �لو�سع يف �لإقليم من 

خالل عدم �لعمل على �لتنمية، وللتنمية دور يف �لتخفيف 

من �ل�سر�ع، فمن خاللها ي�سعر �ل�سعب باأّن للدولة جذور� 

يف  �لو�سع  �أن  �إل  وهيمنتها،  بتو�جدها  وي�سعر  �لإقليم  يف 

د�رفور مل يكن هكذ�. 

وكان نتيجة �لو�سع �لطبيعي و�لجتماعي �أن �حتد �ل�سر�ع 

»�لعربية«  و�لرعوية  »�لإفريقية«  �لفالحية  �لقبائل  بني 

�إىل  منطقة  م��ن  تنتقل  �ل��رع��وي��ة  �لقبائل  ك��ان��ت  �أن  فبعد 

�أ�سبحت م�ستقرة  و�لأبل  �ملر�عي لالأغنام  �أخرى بحثا عن 

�أدى  مما  �مل��ر�ع��ي،  توفر  وع��دم  �جلفاف  ب�سبب  عنها  رغما 

�أن  رف�ست  �لتي  �لفالحية  �لقبائل  وبني  بينهم  �سر�ع  �إىل 

ت�ستقر �لقبائل �لرعوية يف �أر��سيها وتناف�سها على �ملو�رد.

�أن كانت �لقبائل حتل �مل�ساكل بينها بالرفق و�لن�سح  وبعد 

�لعنف  ��ستخد�م  �إىل  �نتقلت  و�مل�ساحلة من خالل و�سيط، 

و�لأ�سلحة �حلديثة، ومما �ساهم يف تاأزمي �لو�سع يف �لإقليم 

�أ�سلحة  للقبائل  فاأ�سبحت  بالأ�سلحة  �ملنطقة  �إغ���ر�ق  هو 

ت�ستخدمها يف �سر�عها مع �لقبائل �لأخرى. وهذه م�ساألة 

لالأ�سلحة  �مل�سنعة  �ل�����س��رك��ات  نتيجتها  تتحمل  �أخ��الق��ي��ة 

�لتي ت�ستفيد من �أي �سر�ع يف �لعامل لتجني �لأمو�ل منه.

�متد  بل  فقط،  د�رف��ور  �إقليم  د�خ��ل  �ل�سر�ع  يقت�سر  ومل 

�متد�د�ت خارج  لها  فالقبيلة  ت�ساد،  دول جماورة مثل  �إىل 

�إىل  �لقبائل  �ل�����س��ر�ع جل��اأت بع�س  و�أث��ن��اء  �ل��وط��ن،  ح��دود 

�إىل  �نتقل  �ل�سر�ع  �أّن  �أي  �ملجاورة  �لدول  �أفر�د قبيلتها يف 

بوؤر �أخرى مما �ساهم يف تدهور �لو�سع.  

م��ق��ال �ل��ع��ام��ري ه���ذ� غ��ن��ي ج���د� ب��ال��ت��ح��ال��ي��ل �ل��و�ف��ي��ة عن 

�لعر�ق قبل �لحتالل �لأمريكي وبعده،  �لقبلي يف  �لو�سع 

�إثنيًّا  لي�س  ب��اأن��ه  د�رف���ور  يف  �ل�����س��ر�ع  طبيعة  ب��نّي  �أنّ���ه  كما 

يح�سب  وثقافية.  وتعليمية  طبيعية  �أ�سباب  له  بل  فقط، 

�لقبيلة  لو�سع  �مل�ستفي�سة  در��سته  للعامري يف مقاله هذ� 

�ل��ع��و�م��ل �لتي  �ل��ع��ر�ق و�ل�����س��ود�ن ورب��ط��ه ب��ني خمتلف  يف 

�سكلت هذ� �لو�سع.

�لن�سو�س �ملن�سورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�سرورة ر�أي جملة �لتفاهم �أو �جلهة �لتي ت�سدر عنها.

جملة �لتفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : لربيد �لإلكرتوين�
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رغم ظهور �لدولة �لعربية �حلديثة يف �لوطن �لعربي و�رتباط ظهورها بالنفط - يف �خلليج �لعربي خ�سو�سا- مل تختف �لقبلية يف �ملجتمع بل على �لعك�س من ذلك 

�نخرطت �لقبائل يف �لأن�سطة �لقت�سادية و�ل�سيا�سية وفر�ست نف�سها يف �لعديد من �ملجالت، �أي �أّنها قد كيفت نف�سها لتتفاعل مع �لدولة �حلديثة. 

يتحدث �لعرو�سي �لعامري يف مقاله )�لقبيلة: حجر �لز�وية يف فهم و�قع �ملجتمع �لعربي ر�هنا وم�ستقبله �لقريب( عن و�قع �لقبيلة يف �لبالد �لعربية مركًز� على 

�لعر�ق و�ل�سود�ن )د�رفور( ودور �لقبيلة هناك يف �ملجال �ل�سيا�سي و�لتطور�ت لتي حلقت بالقبيلة جر�ء �حلد�ثة.

alabrikamla@gmail.com


