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 ممقدممة
 ــــــــــ
 

الممغدورة ـ ممن ججهة عدم "ييیینناييییر  25ها قد ممر عام ببأكممله على ححدوث ثثورة   
ممصصر٬، ببالدي ٬، في "ـ اخختتراع ججييییلل ججدييیید ممن الممغالطاتببدء وضضعها تتححت الممججهر٬، و 
 !على طرييییقة مُمححببي الححقييییقة ٬،ببأولل عييیید للثثورةء وأرانني راغببًا في االححتتفا

      

٬، أهدي هذا رببوعننا الححائئرةوأخخواتتها في ببقييییة الممججييییدة ثثورة ييیینناييییر فإلى     
ببإطالقها في سسببق وأن قممت ييییضضم ممججمموعة ممن الممقاالت والدراسسات٬، الكتتاب٬، وهو 

ممن كتتاببتتهمما  الممقالة األولى والثثاننييییة٬، اننتتهييییت !على ننححو ممتتتتاببع٬، الفضضاء االلكتترونني
 ببييییننهاممن و (٬، أمما ببقييییة الممقاالتممججيء رببييییعننا الصصاممتببوقت قصصييییر قببلل وننششرهمما 

 !فقد ُكتتببت ببعد الثثورة ٬،)ادوارد سسعييییداألسسلوب األخخييییر للرائئع تترججممة لدراسسة عن 
 

 !!الححقييییقة ولعي ببتتقصصيممدى قارئئي  اسستتششعر٬، إن ُوفقت ححقاً أكون قد   
      

 ححازم خخييییري                                                        
 2012ييیینناييییر في  القاهرة                                                 
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 الفصصلل األولل
 !!الخخرق على الراقعتتسسع ا

                                                 ــــــــــــــــــــــــــــ

رواد الفكــــر أهــــم وأببــــرز ممححممــــد أركــــون٬، أححــــد عــــده إدوارد سســــعييیید٬، وممــــن ببببرححييییــــلل  
ممننــذ ممييییالدهــا وححتتــى الييییــوم٬، الببــد وأن ممخخــاوف عدييییــدة األننسســنني فــي الححضضــارة االسســالممييییة 

إزاء ممصصـييییر هـذا الفكـر  ٬،سساور أننصصار الفكر األننسسنني فـي رببوعننـا الكسسـييییرة ـ وأننـا ممـننهم ـتتُ 
 ..الراححلييیینأمملننا في الخخالص ممع فكرننا و أن ييیُیقببر  كارثثٌةً◌◌ً . ببعد رححييییلل الرواد

 

ننظـر ممـثثًال ا! هـذه الممخخـاوفالششدييیید٬، كفـة  أممور عدييییدة تُتعزز٬، ببلل وتُترججح لألسسف 
إلى سسييییلل الكتتاببات العارم الذي ييییتتدفق ببقوة ببعد رححييییلل أححد الرواد٬، تتججده ييییتتسسم ببالخخطاببييییـة 

للتتححقـق ممـن  !ال ششـيء سسـوي الـوهن والعقـم! ٬، ثثـم ممـاذا؟الببكائئييییة السسـاخخننةو ببلل  ٬،واالننششائئييییة
 !في رثثاء أركونييیُیقالل وييیُیكتتب ب مما ثثعن كتتاببعوا  فقط٬، زعممي هذا

 

لـــن تتججـــدوا ممـــا ييیُیببششـــر بباممكاننييییـــة قييییـــام ممـــن ييییححممـــلل الششـــعلة األركوننييییـــة قببـــلل أن ححتتممـــًا  
وججــه  يثثغــرة للننــور أو ممــوت علــ"لــن تتججــدوا ممــن ييییرفــع ششــعار ححتتممــًا ! تتسســقط إلــى األرض

 !لدييیینثثممة أننواع ممن المموت تتججعلل أصصححاببها ممن الخخا !أركونممححممد علل فكمما " الججدار
 

ببتتججرببــة الححقييییقــي ال الزائئــف ببتتــأثثره  ٬،أو ححتتــي ييیُیلممــح ٬،ممــن ييیُیصصــرحلــن تتججــدوا ححتتممــًا  
علــى تتثثممييییننهــا عببــر ون الفكرييییــة والححييییاتتييییــة٬، ورفضضــه أن تتُقببــر ممــع صصــاححببها٬، وححرصصــه كــأر 

وٕاننممــــا ببعــــدم تتثثممــــييیین ممــــا أننفقــــوا  ٬،ال ييییممــــوت الفالسســــفة ببقببــــر أججسســــادهم! ننقــــدها وتتطوييییرهــــا
 !!أن نُنممييییتته كارثثةٌ أركون فييییلسسوف عظييییم٬، ! ييییببهأعممارهم  الممححدودة في ججممعه وتتهذ

 

٬، فـي ذممـة الححييییـاةننفق مما تتببقي لي ممن سسـننوات فـي ممن ججاننببي٬، عاهدت رببي أن أُ  
تتزخخييییم رؤييییتتي للفكر األننسسنني٬، والتتـي تتـأثثرت فـي ببننائئهـا ببالعدييییـد ممـن الممفكـرييیین والفالسسـفة٬، 

ننممـا الننتتممـائئي العلل أببرزهم على السساححة العرببييییة إدوارد سسعييیید وممححممـد أركـون٬، ال لششـيء و 
ولـد ييییُ  فكرننـا األننسسـنني! ببالفكر األننسسـنني٬، ألننـه عـدلللننفس ممدرسستتهم الفكرييییة وٕاييییممانني ممعهم 

ي رححــم اهللا أركــون٬، وسســعييیید الــذى تتححــلل ذكــر . ممــن السســالم٬، كممــا ييییخخــرج الخخببــز ممــن الــدقييییق
 . لححق ببهمما على الخخييییر إن ششاء اهللاو هذه األييییام٬،  رححييییله
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 الفصصلل الثثانني
 !ببالعظام الييییاببسسة صصححراء ممآلى "علم الكالم"

 )هذه الممقالة مُمهداة إلى ممححممد أركون(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 إنننني في كلل ممرة ييییدننو ممنني الييییأس"
 ال الببث أن أححس ييییدًا ححننوننًا تترببت كتتفي 
 وأخخري تتممأل سسراججي زييییت 
 وٕاذا ببننوره ييییتتججدد وييییتتألق وييییتتممدد 
 وٕاذا ببي أببصصر اثثار أقدام 
 هننا وهنناك 
 أننس روححي وتتتتججدد عزييییممتتي وتتششتتدفتتسستت 
 !"وأدرك أنننني لسست وححدي في الطرييییق 

 ممييییخخائئييییلل ننعييییممة                          
   

 الذي اننفق روادومما أخخببث التتخخلف  !فهم أببنناء أممتتننا للححرييییةوُقببح مما أششد تتششوه  
ثثن اننه تتننييیین عدييیید الرؤوس٬، كثثييییر الببرا! )1(فكرننا األننسسنني الننببالء أعممارهم في ممننازلتته

ممححلييییة /آخخرييییة عرببييییةاننه تتننييیین ممزدوج ممششتترك ممن ! اننه تتننييیین عظييییم ججداً ! وححاد األننييییاب
ببدم  عالممييییة تتتتححالف/غرببييییة٬، وممن آخخرييییة )2(ال تتتتورع عن تتكرييییس اغتتراب ششعوببننا ثثقافييییاً 

ببدرببة مما ـ تتببقى ـ في ٬، تتسستتأصصلل فعىكأفي أرضضننا ٬، تتننسساب ممييییراثثننا المُمر ممع ببارد
٬، !"ييییعرفون مما هو الششرف ومما هو العار ذلل قوم الييییال" !ننفوسسننا ممن ممروءة وششرف

التتخخلف  خخننوثثة دقةفييییها ببوصصف ٬، )3(أننطون سسعادة السسوري للممفكر رائئعةممقولة 
   .العرببي

 

 الححييییاة ال! ـ ببييیین الححييییاة والعييییش سسعادة فييییمما ييییرىثثممة ببون ششاسسع وفرق عظييییم ـ 

ر العييییش في الذلل تتكون إال في العز٬، أمما العييییش فال ييییفرق ببييیین العز والذلل٬، ومما أكثث
هي مما ييیُیفكر فييییه النناس وييیُیححسسون ببه  فكرننا األننسسنني ببدوره ييییرى ان الححضضارة! ححولننا

. وييییفعلوننه٬، وهي القييییم التتي ييییضضفوننها على مما ييیُیفكرون فييییه وييییححسسون ببه وييییفعلوننه
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ن أفكارهم وممخختتلف إححسساسساتتهم وقييییممهم ييییممكن أن تتننتتهي إلى أعممالل تتؤثثر اصصححييییح 
لهم لألششييییاء الممادييییة٬، غييییر أن الححضضارة الممادييییة أقلل ججاننب ممن تتأثثييییرًا عممييییقًا في اسستتعمما
عقولل النناس  فالسسممو الححضضاري ال ييییببلغ ذروتته إال في .ججواننب الححضضارة أهممييییة

  !)4(أفئئدتتهمو 
  

وممبباهج الححييییاة إن الججهالء هم الذييیین ييییظننون أن الممببانني الججممييییلة : قالل ححكييییم
ششعور الفرد ببححرييییتته  .ضضارةتتششهد ببرقي الححهي التتي  تتوافرتهي  وألوان التترف إن

٬، هو ذلك الششيء الفذ الذي دائئممًا وأببداً الححضضارة  ببرهان علواإلننسساننييییة٬، هو تته وكرامم
ولييییس هنناك مما ييییؤدي إلى ممثثلل هذا الرقي ! إلى أقصصى ححدييییججب االهتتممام ببه وتتننممييییتته 

٬، وتتزوييیید الفرد ببالقدرة على قراءة األممور ببطرييییقة أممييییننة وممننظممة٬، "التترببييییة الخخالقة"ـك
 .ححق اإلننسسان في الححييییاة هو ححقه في دفعها لألممام. الننقد واالببتتكارججعله قادرًا على تت

 

ال تتوججد لألسسف الششدييیید في ممججتتممعاتتننا المموغلة في  "التترببييییة الخخالقة"ممثثلل هذه 
ممن عقولل وقلوب درببة ودأب ـ ببكلل  ـ فننظممننا التترببوييییة المُمغرضضة تتسستتأصصلل! التتخخلف

 !"أممة ممن غننم"ييییقييیین في العقولل والقلوب صصييییرننا غرس ال! الننشء مملكة الننقد واالببتتكار
  

ييییممكن إذن تتفسسييییر ذلك التتعاممي الواضضح٬، ممن ججاننب القائئممييیین كييییف : ولممن ييییسسألل
على تتدرييییس الفلسسفة عنندننا٬، عن هذا التتججفييییف الممننهججي المُمسستتدام لممنناببع التتفكييییر 

ممة وهلل ثث! ؟"التتننطع"الفلسسفي في ممججتتممعاتتننا٬، ببلل وذهاببهم في هذا التتعاممي إلى ححد 
أححاولل قدر ججهدي التتححقق هذه الممقالة في ! مما؟" تتواطؤ"إممكاننييییة للححدييییث عن وججود 

فعلى مما "! علم الكالم"اسستتكششاف  عببرممن ممدى وججاهة طرح ممثثلل هذه التتسساؤالت٬، 
في ببالدننا٬، كلل مما أخخششاه أن " الفلسسفة"ييییببدو٬، ثثممة تتييییه في صصححراءه ضُضرب على ممعلممي 

 ! ييییكون أببدييییاً 
  

 :الححضضارة اإلسسالممييییةفي  "علم الكالم"مُمصصطلح 
 

ـ " اللفظ الممننطوق"أو " الححدييییث"ـ الذي ييییعنني ححرفييییًا " الكالم"ييیُیسستتخخدم ممصصطلح 
في التترججممات العرببييییة لألعممالل الفلسسفييییة الييییونناننييییة للتتعببييییر عن الممصصطلح الييییوننانني 
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العقلل "و"  Wordالكلممة: "ببكلل ممعاننييییه الممتتننوعة الدالة على" Logosلوججوس "
Reason "الحُحججة "وArgument ." في تتلك التترججممات " الكالم"وييیُیسستتخخدم مُمصصطلح

في "(ممتتكلممون"واسسم الفاعلل . العرببييییة كذلك للداللة على أي فرع ممن فروع التتعلييییم
ييیُیسستتخخدم للداللة على الششييییوخ الممممثثلييیین ألي فرع ") ممتتكلم: "صصييییغة الججممع٬، والممفرد ممننه
: ممن قببييییلل) لييییونناننييییةعن ا(عرببييییة اتججممتتر ممن هننا ظهرت . ممخخصصوص ممن فروع التتعلييییم

الكالم الطببييییعي٬، أصصححاب الكالم الطببييییعي٬، الممتتكلممون في الطببييییعييییات٬، أصصححاب الكالم 
" الكالم"وببهذا الممعننى أصصببح ممصصطلح . الخ..اإللهي٬، الممتتكلممون في اإللهييییات٬،

ييیُیسستتخخدم عنند ممن ييییكتتببون ببالعرببييییة أصصًال٬، رببمما ببتتأثثييییر ممن هذه التترججممات العرببييییة عن 
 .الييییونناننييییة
 

ييییتتححدث ييییححييییي ببن عدي عن ـ  )5(للممسستتششرق ولفسسونوطببقًا هذا الننححو ـ  على
وييییتتححدث الششهرسستتانني عن كالم إممببدوقلييییس وكالم . الممتتكلممييیین الممسسييییححييییييیین

وييییتتححدث ييییهودا الالوي . أرسسطوطالييییس وكالم الممسسييییححييییييیین في كييییفييییة التتججسسد واالتتححاد
ثثاغورس أممثثالل أصصححاب ممدرسسة فييیی عن قوم ييییننتتممون إلى ننفس ممدرسسة الممتتكلممييیین

وممدرسسة إممببدوقلييییس وممدرسسة أرسسطو وممدرسسة أفالطون٬، أو عن الرواقييییييیین وعن فالسسفة 
وييییتتححدث اببن رششد عن . آخخرييیین وعن الممششائئييیین الذييیین ييییننتتممون إلى ممدرسسة أرسسطو

كلممون الممتتوممن أهلل مملة الننصصارى أو على ححد تتعببييییره  اإلسسالمهلل مملة الممتتكلممييیین ممن أ
الييییونناننييییييیین ببن ممييییممون عن الممتتكلممييیین اُألولل ممن وييییتتححدث مموسسى  .ممن أهلل الممللل الثثالث

الطببييییعييییات وييییتتححدث اببن خخلدون عن كالم الفالسسفة في . الممتتننصصرييیین وممن الممسسلممييیین
  ..واإللهييییات

 

دوننمما تتقييییييیید على ننسسق مُمعييیین ممن " الكالم"إضضافة إلى هذا كله ُطببق ممصصطلح 
ممه ٬، سُسممي أعالالفالسسفةالتتفكييییر في الححضضارة اإلسسالممييییة ظهر قببلل ظهور 

لييییهم ببببسساطة ممننذ ٬، وكاننوا على الننقييییض ممن أولئئك الممفكرييیین الذييیین أطلق ع"الممتتكلممييیین"ببـ
هذا الننسسق في ثثقافتتننا العرببييییة فكييییف ظهر . )6(اسسم الفالسسفةزممان أببو ييییوسسف الكنندي 

ومما الكتتاببات التتي تتتتنناولل تتارييییخخه  ؟"كالم"ممن التتفكييییر الذي ييییوصصف ببببسساطة ببأننه 
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ار كالببششر٬، لححظات الممييییالد وممراححلل التتطور همما السسببييییلل األفك وييییممكن أن تُتضضم ممعًا؟
 !لممن أراد فهممها

في ضضم  ٬، ُوفق هاري ولفسسون"في اإلسسالم فلسسفة الممتتكلممييیین"في كتتاببه القييییم 
في  ببعرض واٍف لتتطور علم الكالم٬، وخخرج لننا )7(كتتاببات الششهرسستتانني واببن خخلدون

ببتتننا العرببييییة ـ على مما ييییببدو ـ ممن لخخلو ممكتت ٬، اعتتممد علييییه أسساسسًا هننا٬،الححضضارة اإلسسالممييییة
دراسسات تُتمماثثلل في قييییممتتها٬، أو على األقلل تتقتترب ممن عمملل ولفسسون المموسسوعي 

كلل مما ! ولششد مما ييیُیخخججلنني اسستتقرار ممفاتتييییح إرثثننا الححضضاري في ييیید الممسستتششرقييیین. الممهييییب
 !امملكه هو تتوخخي الححذر قدر الممسستتطاع٬، فولفسسون وأممثثاله إننمما ييییخخدممون ححضضارتتهم

   

 :الححضضارة اإلسسالممييییةفي " علم الكالم"تتطور ظهور و 
 

وعلى التتاببعييیین  )م632ـ570(ممححممد مُمصصطلح أطلق على صصححاببة الننببي" السسلف"
لعصصر األولل لومما وافق علييییه هؤالء السسلف ييیُیعد أسساسسًا . الذييیین صصححببوا الصصححاببة

إمما على أننهم األتتبباع األولل " السسلف"إلى  ـ هنناـ وسسوف نُنششييییر . للححضضارة اإلسسالممييییة
كلٌل ححسسببمما ييییقتتضضييییه . م أو على أننهم أصصححاب الفهم الصصححييییح للدييیینييیین اإلسساللد

 . السسييییاق
 

الذي تتششكلل ممن تتعالييییم القرآن على ننوعييیین ممن  لإلسسالمييییششتتمملل األصصلل الدييیینني 
 . األولل التتكالييییف الببدننييییة٬، والثثانني التتكالييییف القلببييییة: التتكالييییف٬، وفق مما ييییرى اببن خخلدون

 

اإللهييییة التتي تتححدد تتكالييییف أببدان الممسسلممييیین  ييییححتتوي القسسم األولل على األححكام
هو ممصصطلح ييییفييیید في ممعنناه األصصلي الفهم والممعرفة٬، واسستتخخدم في أولل . وهذا هو الفقه

األممر ببممعننى ممححدود هو االججتتهاد٬، أي اسستتعممالل الرأي الخخاص لتتقرييییر ممسسائئلل ششرعييییة 
عد ببفي غييییاب أي سساببقة تتننطببق على الححالة مموضضوع الممسسألة٬، لكننه اكتتسسب فييییمما 

القرآن٬، السسننة٬، القييییاس٬، : ششمملل للداللة على التتششرييییع اإلسسالممي القائئم علىالممعننى األ
 . اإلججمماع
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القسسم الثثانني ممن التتكالييییف ييییتتعلق بباإلييییممان الذي ييیُیعرف ببأننه تتصصدييییق ببالقلب 
وييییتتكون ممن عقائئد سست تتقررت في الدييیین تتببعًا لححدييییث الننببي ننفسسه . وٕاقرار بباللسسان

أن تتؤممن بباهللا٬، وممالئئكتته٬، وكتتببه٬، وُرسسله٬، والييییوم اآلخخر٬، : فقاللححييییننمما سُسئئلل عن اإلييییممان 
 ". علم الكالم"مُمنناقششة تتلك العقائئد اإلييییمماننييییة هي التتي تُتششكلل . وتتؤممن ببالقدر خخييییره وششره

 :السساببق على االعتتزاللممرححلة علم الكالم ] 1[
ال ييییوججد فييییمما ييییرى ولفسسون مما ييییججعلننا ننعرف على وججه الدقة ممتتى أصصببح لفظ 

غييییر أننننا وببححسسب ولفسسون ننفهم ممن . ييیُیسستتخخدم ببهذا الممعننى االصصطالححي" مالكال"
سساببق على ننششأة االعتتزالل على ييیید " علم كالم"عببارات الششهرسستتانني اننه كان هنناك 

وأن روننق الكالم اببتتدأ ممن عهد هارون ) م748ـ699(واصصلل اببن عطاء
 ). م809ـ786(الرششييیید

 

سساببق على الكالم االعتتزالي ممن  ورببمما ييییممكن أييییضضًا االسستتداللل على وججود كالم
في اإلششارة إلى أولئئك ) م854ـ764/765(عنند اببن سسعد" الممتتكلممييیین"اسستتخخدام ممصصطلح 

الذييیین كاننوا ييیینناقششون وضضع ممرتتكببي الكببييییرة في اإلسسالم الذي أثثارتته فرقة الممرججئئة 
) م889ـ828(عنند اببن قتتييییببة" ييییتتكلم"وممن اسستتخخدام ممصصطلح . السساببقة على االعتتزالل

 . تتعلق ببممنناقششة ممسسألة ححرييییة اإلرادة عنند غييییالن الدممششقي السساببق على الممعتتزلةفييییمما ييیی
 

عنند أولئئك الممتتكلممييیین الذييیین " علم الكالم"في سسييییاق تتوضضييییححه لكييییفييییة تتأسسس  
ازدهروا قببلل قييییام االعتتزالل٬، وعلى أي ننححو كان ذلك التتأسسييییس٬، ييییصصف لننا ولفسسون ـ 

تتي كاننت سسائئدة في الححضضارة اإلسسالممييییة اسستتننادًا إلى اببن خخلدون ـ األححوالل الفكرييییة ال
٬، "علم الكالم"االخختتالفات ححولل ممسسائئلل العقائئد أدت إلى قييییام  إنقببلل الممعتتزلة ببقوله 

التتششببييییه٬، والقدر٬، وممرتتكب الكببييییرة٬، ومموقف : فالممششاركون في ممنناقششة ممششكالت ممن قببييییلل
ننة ممن الفرييییقييیین٬، ببدًال ممن ممججرد اقتتبباس ننصصوص ممن القرآن والسس" أصصححاب الججمملل"

دفاعًا عن آرائئهم٬، اسستتخخدمموا ممننهججًا ممعييییننًا في االسستتداللل٬، تتوصصلوا ببه إلى اسستتدالالت 
كان ذلك الممننهج االسستتداللي مُمسستتعارًا ممن الفقه٬، ححييییث . ممن ننصصوص القرآن والسسننة تتلك

كاننت تتححكم الفعلل٬، وكان ممعروفًا ببممننهج  التتيكان ممسستتخخدممًا فييییمما ييییتتعلق ببممسسائئلل الششرع 
أصصببح ييییطببق علييییها ححدييییثثًا  التتيأمما ببالننسسببة لممسسائئلل االعتتقاد ". ثثلةببممعننى المممما"القييییاس 
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٬، وأصصببح هذا التتطببييییق "الكلممة الممننطوقة"ممننهج القييییاس هذا فكاننت ممسسائئلل تتتتصصلل ببـ
". الكالم الممننطوق"مما ييیُیقصصد ححرفييییًا ممن  أي٬، "الكالم"الححادث لممننهج القييییاس ييییسسممى 

 .التتششاببه وأدلتته ممسستتممدة ممن الننقلل والممننهج قائئم٬، سسواء في الفقه أو الكالم٬، على ممججرد
كثثييییرة٬، وأكثثر ممننها االخختتالفات  اإلسسالممييییةظهرت في ححضضارتتننا  التتيالفرق 

في  غييییر أن ولفسسون٬، وألغراض دراسستته لفلسسفة الممتتكلممييیین. ححولل ممسسائئلل العقييییدة
 أيبباهللا٬،  اإلييییممان: إييییمماننييییتتييیینححضضارتتننا٬، تتنناولل اخختتالفات ببعييییننها٬، تتتتعلق ببممسسألتتييیین 

ببسسلطان اهللا على  اإلييییممان أيببالقدر٬،  واإلييییممان. صصور الصصححييییح عن اهللاببالتت اإلييییممان
٬، اخختتالفات اإلييییمماننييییتتييیینفلقد ظهرت٬، فييییمما ييییتتعلق ببهاتتييیین الممسسألتتييیین . اإلننسساننييییةاألفعالل 

في ححضضارتتننا ححتتى قببلل قييییام االعتتزالل٬، وهي االخختتالفات التتي أدت إلى ممججاالت 
 ". الكالم"ُعرفت اصصطالححًا ببـ

 

ن٬، كاننت اخختتالفات السساببقييیین على الممعتتزلة عن التتصصور ببححسسب اببن خخلدو و 
وكان ممصصدر . تتتتعلق ببآييییات التتششببييییه في القرآن التتيهي تتلك  عن اهللالصصححييییح 

فممن نناححييییة ورد فييییه وصصف . ُوصصف اهللا ببها في القرآن التتياالخختتالفات األوصصاف 
وهي سسلوب الممعببود ببالتتننزييییه الممطلق الظاهر الداللة ممن غييییر تتأوييییلل في أكثثر ممن آييییة٬، 

آي أخخرى تتوهم في القرآن وممن نناححييییة أخخرى٬، وردت . )8(كلها وصصرييییححة في بباببها
قد ييییراها الببعض ممتتبباييییننة أدت ببححسسب اببن خخلدون إلى آراء  والتتيهذه اآلييییات . التتششببييییه
ببآييییات التتششببييییه في القرآن٬، فلم  ـ الذييیین غلببوا أدلة التتننزييییه ـ أوًال٬، سسلم السسلف :ثثالثثة

علمموا اسستتححالة التتششببييییه٬، وقضضوا رى اببن خخلدون فييییمما ييییوييییلل٬، ألننهم لممعنناها ببتتأ ييییتتعرضضوا
ثثاننييییًاً◌٬، . ببأن اآلييییات ممن كالم اهللا٬، فآممننوا ببها ولم ييییتتعرضضوا لممعنناها ببببححث وال تتأوييییلل

ممننهم فرقتتان . )9("الممببتتدعة"ببججاننب أولئئك الذييیین تتببننوا الرأي السساببق٬، ُوججدت قلة ممن 
أمما . ييییح ممخخالفة ببذلك آي التتننزييییه الممطلقفي التتششببييییه الصصر األولى تتوغلت : رئئييییسسييییتتان

 .ججسسم ال كاألججسسام: ظهر التتأوييییلل ممن خخاللل صصييییغة ممن هننا٬، و فححاولت التتوفييییق الثثاننييییة
 

ظهر قببلل ننششأة الممعتتزلة هو ـ فييییمما ييییرى الششهرسستتانني  الذياالخختتالف الثثانني 
 وهذا االخختتالف ننتتج أييییضضًا عن. واببن خخلدون ـ مما كان ييییتتعلق بباالعتتقاد ببقدرة اهللا

فممن نناححييییة٬، تتوججد آييییات تتقرر أن هنناك ببعض وقائئع . اآلييییات القرآننييییة ححولل قدرة اهللا
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ممقدرة ممن اهللا سسلفًا٬، على ححييیین تتوججد آييییات  اإلننسسانوببعض أفعالل  اإلننسساننييییةالححييییاة 
ووفقًا لمما . ييییتتممتتع ببححرييییة ممعييییننة ييییممارس ببها أفعاله٬، ممن نناححييییة أخخرى اإلننسسانتتقرر أن 

 التتيتتلك اآلييییات  إتتبباعتتممثثلل في  اإلتتبباع فياألصصييییلل ييییقرره الششهرسستتانني فإن الرأي 
وفي أواخخر عهد . ممرججعها إلى اهللا اإلننسساننيتُتظهر أن القدرة الممهييییممننة على الفعلل 

الصصححاببة٬، ححدثثت ببدعة ممعببد الججهنني وغييییالن الدممششقي وييییوننس األسسواري في القولل 
 اإلننسسانن اهللا إلى وألننهم ححولوا القدر مم. إضضافة الخخييییر والششر إلى القدر وٕاننكارببالقدر 

". القدرييییة"ييییححدد أفعاله الخخاصصة٬، ُعرفوا ببـ الذي٬، ولييییس اهللا هو اإلننسسانزاعممييیین أن 
فرقة القائئلييیین بباالخختتييییار : وعلى ذلك٬، ييییششييییر ولفسسون إلى هاتتييیین الفرقتتييیین على أننهمما

والفرقتتان ححاولتتا تتفسسييییر اآلييییات ". سسببق التتقدييییر"٬، وفرقة القائئلييیین ببالججببر "القدرييییييیین"
 .لهمما رضضةالممعا

 

ننححو اللححظة الراهننة٬، ممر علم الكالم  المُمرهقو  الششاق ممسسييییرهقارئئي الكرييییم٬، في 
ـ الححقًا كمما سسننرى و الببداييییة ـ . تتممييییزت ششخخصصييییة كلل ممننها عن األخخرىببأكثثر ممن ممرححلة٬، 

وممن ببعده ججاءت ٬، )والفلسسفييییة ٬،غييییر الفلسسفييییة :ببفتترتتييییه(كاننت ممع علم الكالم الممعتتزلي
ـ٬، ثثم  "الممححننة"ـأئئممة السسلف على االعتتزالل ـ وهو مما ُعرف بب ممححاوالت الخخلفاء لححمملل

ومما طرأ علييییه  ٬،وظهور علم الكالم األششعريهذه الممححاوالت العننييییفة ردود الفعلل على 
ننهوض اببن تتييییممييییة واببن القييییم رات أححدثثها البباقالنني والغزالي٬، وأخخييییرًا ييییببعد ذلك ممن تتغييیی

 .غلو الغالييیین في خخلط الفلسسفة ممذهب السسلف على طرييییقة الححنناببلة وممقاوممة إلححييییاء
 

 :الممعتتزليممرححلة علم الكالم ] 2[
سسببب وببأي ممعننى  أليـ ممعرفة  )10(ششد مما ييییصصعب ـ ببححسسب الممسستتششرق ننلييییننول

كان في القرون  الذيأولل مما أطلق على أصصححاب الممذهب " الممعتتزلة"أطلق لفظ 
ذلك ألننه ". لكالما"الثثانني والثثالث والراببع للهججرة خخصصممًا خخطرًا لممذهب أهلل السسننة في 

ييییتتوقف على ممثثلل هذه الممعرفة ححلل ممسسألة ممن أهم الممسسائئلل التتارييییخخييییة٬، وهي ممسسألة 
ننلييییننو ييیُیعرفننا ببأششهر اآلراء في هذا . أصصولل ححركة الممعتتزلة٬، وطاببعها األصصلي

 : )11(الصصدد
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طائئفة ممن األقاصصييییص٬، ييییششتتق أصصححاببها اسسم سسج ححولها رواييییة ننُ : الرأي األولل
أو اعتتزالل عممرو ببن عببييیید ببن بباب في (واصصلل اببن عطاء الغزاللالممعتتزلة ممن اعتتزالل 

أو اعتتزاله للججمماعة عمموممًا في ممسسألة ) م728ـ642(للححسسن الببصصري) رواييییة أخخرى
فعلى . ممؤممن هو أم كافر؟ والتتفاصصييییلل تتخختتلف قلييییًال بباخختتالف الرواييییات: ممرتتكب الكببييییرة

ن في تتلك الممنناسسببة ححسسب ببعضضها٬، ججاء اسسم الممعتتزلة ممن العببارة التتي قالها الححسس
وعلى ححسسب الببعض اآلخخر٬، كان قتتادة ببن دعاممة ". اعتتزلل عننا: "لتتلممييییذه القدييییم

الممححدث أولل ممن وضضع هذا االسسم٬، ممششييییرًا إلى عممرو  هـ118أو  هـ117عام  الممتتوفى
وعلى كلل ححالل٬، فممهمما ييییكن ممن . ببسسببب اعتتزالهم الححسسن أتتبباعهعببييیید وٕالى ننفر ممن  ببن

اسسم أطلقه " الممعتتزلة"ذه الرواييییات في ممججمملها تتعتتببر أن لفظ اخختتالف الرواييییات٬، فإن ه
علييییهم أهلل السسننة٬، وأننه ييییتتضضممن ننوعًا ممن الذم واتتهاممًا واضضححًا ببالخخروج على السسننة 

 .والججمماعة
 

٬، واعتتممادًا على ننصصوص عرببييییة ممتتأخخرة )12(الممسستتششرق اششتتييییننر: أي الثثاننيالر 
٬، ييییرى أن الممعتتزلة اسسم "القدرييییة"اسسم عن القرن الثثالث الهججري تتسسممي الممعتتزلة أححييییاننًا بب

عام لفئئة اننفصصلت عن الججممهور واننششقت علييییه٬، ولكن ببممضضي الزممن أصصببح هذا االسسم 
وهو مما قد ييیُیفسسر على أن . في أوائئلل القرن الثثانني للهججرة علممًا على ممذهب خخاص

أييییضضًا ييییببدو الششتتييییننر أن . أهممها وأكببرها خخطراً  اإلسسالمهذه الفرقة كاننت ممن ببييیین فرق 
م عنند ذكره 889 الممتتوفىإذ ييییتتكلم اببن قتتييییببة . هذه التتسسممييییة قد اننتتششرت اننتتششارًا ببطييییئئاً 

وعلى . ممع أننه عرف اسسم الممعتتزلة". القدرييییة"لممذاهب عصصره ال عن الممعتتزلة ببلل عن 
القدر الممطلق٬، وييییششييییر لفظ  إننكار إذاذلك فالننواة األولى لممذهب الممعتتزلة كاننت 

هو ممن النناححييییة الظاهرييییة الششكلييییة إذًا أكثثر تتححدييییدًا إلى ممضضممون الممذهب٬، ف" القدرييییة"
ثثم لمما أظهروا آراء ممخخالفة في ممسسائئلل عدييییدة أخخرى ". ممعتتزلة"وأوضضح داللة ممن لفظ 

ممثثلل صصفات اهللا٬، وطببييییعة القرآن٬، والوعد والوعييیید٬، وممسسائئلل ثثاننوييییة أخخرى٬، ببدت هذه 
٬، ولم تتعد ببعد ذلك "ةممعتتزل"ـ غييییر كافييییة٬، لذا اسستتببدلل ببها لفظ " القدرييییة"التتسسممييییة ـ 

 .تتسستتعمملل ششييییئئًا فششييییئئاً 
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ييییششييییر ـ كمما ييییششييییر الممؤرخخون  )13(الممسستتششرق اججننتتس ججولدتتسسهييییر :الرأي الثثالث
ـ٬، ببممنناسسببة ببن عطاء وزممييییله ببن عببييیید وممعتتزلييیین آخخرييیین ممتتأخخرييیین كذلك٬، إلى ممييییولهم 

 ششاهدًا قدييییمماً  الصصوفييییة وزهدهم٬، أى إلى ببعدهم عن زخخرف الدننييییا وششهواتتها٬، وييییورد
ممعننى هذه : "ججولدتتسسهييییر ييییقولل. ببممعننى زاهد أو ممتتعببد" ممعتتزلل"على اسستتعممالل لفظ 

عنني النناس ببرواييییتتها ممن  التتيولسست أرييیید أن أكرر هننا األسسطورة ). الممننششقون(الكلممة
أرييیید أن أقرر أن التتفسسييییر الححقييییقي لهذه التتسسممييییة هو أن  وٕاننمماأججلل تتببرييییر هذه التتسسممييییة٬، 

اننت دوافع صصادرة عن التتقوى والتتعببد وكان البباعثثون الببذور األولى لهذا الممذهب ك
ثثم اتتصصلت الححركة ببالدوائئر ) زاهدييیین(على هذه الححركة رججاًال ممتتعببدييیین٬، زهادًا ممعتتزلييیین

 "العقلييییة٬، فاتتخخذت ششييییئئًا فششييییئئًا مموقف الممعارضضة ببإزاء الممعتتقدات الدييییننييییة السسائئدة
 

لون هذا االسسم٬، أو اخختتار الممعتتزلة األو  :الرأي الراببع وهو رأي ننلييییننو ننفسسه
الذييیین ال ييییننصصرون أححد الفرييییقييیین "أو " الممححاييییدييیین"على األقلل تتقببلوه٬، ببممعننى 

في الممسسألة الدييییننييییة الخخطييییرة٬، ممسسألة " على اآلخخر) أهلل السسننة والخخوارج(الممتتننازعييیین
ومما داممت هذه الممسسألة قد أخخذت ححظها ممن األهممييییة ببسسببب الممننازعات ". الفاسسق"

ة في القرن األولل للهججرة٬، فممن الطببييییعي أن ييییكون اسسم السسييییاسسييییة والححروب األهلييیی
فكان الممعتتزلة الججدد الممتتكلممون . الممعتتزلة قد ُأخخذ عن لغة السسييییاسسة في ذلك العصصر

كاننت . في األصصلل اسستتممرارًا في ممييییدان الفكر والننظر٬، للممعتتزلة السسييییاسسييییييیین أو العمملييییييیین
ححتتممالل أششخخاصصًا اخختتلفت الججمماعة األولى ممن الممعتتزلة الممتتكلممييیین تتششمملل على وججه اال

ححتتى اننه في القرن األولل وأوائئلل القرن . آراؤهم ححولل ببعض الممسسائئلل الدييییننييییة األخخرى
غييییر واضضححة الممعالم ) ممثثلل الججببر واالخختتييییار(الثثانني كاننت ببعض الممسسائئلل الدييییننييییة

والححدود٬، ولم ييییكن ممن الممسستتطاع القطع ببأي اآلراء الممتتعارضضة ييییججب اعتتبباره ممن أقوالل 
. قد تتم في هذا البباب ببطرييییقة قطعييییة اإلججمماعفلم ييییكن . و أقوالل غييییرهمأهلل السسننة أ

فكان اسسم الممعتتزلة الممتتكلممييیین في األصصلل ييییششييییر إذًا إلى الننقطة الوححييییدة الممممييییزة 
وهذه الننقطة قد فقدت أهممييییتتها ممن ببعد . لممذهببهم عن ممذهب أهلل السسننة والججمماعة

القدرة٬، الصصفات٬، (دييییننييییة األخخرىبباننقضضاء الححروب األهلييییة ببالننسسببة لممسسائئلل الخخالف ال
رسسخخت ششييییئئًا فششييییئئًا٬، وطغت على تتلك الننقطة ممن  التتي٬، )خخلق القرآن٬، الننقلل والعقلل



 13 

أو ببعببارة أخخرى كاننت هذه . ججراء رد الفعلل الممتتزاييیید ضضد ثثببات أهلل السسننة ورسسوخخه
التتسسممييییة تتسسممييییة ججزئئييییة في وقت ممن األوقات ممثثلل تتلك التتى اتتخخذها الممعتتزلة ممن ببعد 

٬، "القدرييییة"للداللة على ببعض الننقط الخخاصصة في تتعالييییممهم داللة خخاصصة٬، ممثثلل  أححييییانناً 
 ".    المموححدة"٬، "العدلييییة"

 

على أييییة ححالل٬، وببدون التتوقف كثثييییرًا عنند هذه اآلراء الممتتبباييییننة ححولل أصصلل 
تتسسممييییة الممعتتزلة٬، ييییرى ولفسسون أن ممرححلة علم الكالم الممعتتزلي غييییر الفلسسفي داممت 

الفلسسفييییة الييییونناننييییة  األعمماللظهور الممعتتزلة وححتتى ظهور تترججممة قراببة القرن٬، ممن وقت 
ثثم ححدث٬، ببعد . اللغة العرببييییة في الننصصف األولل ممن القرن التتاسسع الممييییالدي إلى

اننقضضاء قرن على زممن ببن عطاء٬، أن تتأثثرت الممعتتزلة ببالفلسسفة الييییونناننييییة واكتتسسببت 
 . طاببعًا ججدييییداً 

 

. السسفة٬، ححييیین ُفسسرت أييییام الممأممونثثم طالع ببعد ذلك ششييییوخ الممعتتزلة كتتب الف"
إمما ألن . فخخلطت ممنناهججها ببممنناهج الكالم٬، وأفردتتها فننا ممن العلم وسسممتتها بباسسم الكالم

أظهر ممسسألة تتكلمموا فييییها وتتقاتتلوا علييییها هي ممسسألة الكالم فسُسممي الننوع بباسسممها٬، وٕامما 
لكالم والممننطق وا. لممقاببلتتهم الفالسسفة في تتسسممييییتتهم فننا ممن فننون علممهم ببالممننطق

 )".٬، أي العقلل والممننطق٬، تتعنني أييییضضًا الكالم Logosكمما أن الكلممة الييییونناننييییة(ممتترادفان
 

فتترة : ييیُیالححظ في فقرة الششهرسستتانني هذه أن ممذهب االعتتزالل ييییتتوزع ببييیین فتترتتييیین  
في الفتترة األولى السساببقة على التتأثثر ببالفلسسفة الييییونناننييییة . غييییر فلسسفييییة وأخخرى فلسسفييییة

ييییرى ولفسسون أن الششهرسستتانني  والتتي. ييییوصصف ببأننه ممنناهج الكالم اسستتخخدم الممعتتزلة مما
 ٬،ظهرت التتيتتلك التتطببييییقات الممتتننوعة للقييییاس الفقهي على االخختتالفات ييییششييییر ببها إلى 

األولى٬، ممسسألة التتصصور : في ننطاق مما ييیُیسسممى ببالكالم قببلل االعتتزالل٬، ححولل ممسسألتتييیین
 . القدرةاالعتتقاد في الثثاننييییة٬، ممسسألة . خخاصصة ممششكلة التتششببييییهالصصححييییح عن اهللا٬، 

 

في رأي ولفسسون هذا ييییتتسسق ممع وصصفه لألححوالل الفكرييییة التتي كاننت سسائئدة 
أوردنناه فييییمما سسببق ببششيء ممن  الذيذلك  ٬،قييییام االعتتزاللقببلل  اإلسسالممييییةالححضضارة 
  .ممتتكلممي مما قببلل االعتتزاللعنند  كالمعلم العرضضننا  لكييییفييییة تتأسسس في سسييییاق التتفصصييییلل٬، 
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 إييییاهاييییششييییر الششهرسستتانني في ححدييییثثه إلى خخلط الممعتتزلة أمما ممنناهج الفالسسفة التتي 
 : الزعم ببأن الششهرسستتانني كان ييییقصصد ببها أممرييیین إممكاننييییةببممنناهج الكالم٬، فييییرى ولفسسون 

 

رببمما كان ييییقصصد أن الممعتتزلة ـ ببتتأثثييییر ممن التترججممات العرببييییة لألعممالل  أوًال٬،
لكلممة  ييییسستتخخدممون ممصصطلح القييییاس الممرادف ببدءواالفلسسفييییة الييییونناننييییة ـ٬، قد 

syllogism)14( ٬، أمما عن ممصصطلح القييییاس ببالممعننى القدييییم للمممماثثلة analogy 
تتببرييییر هذا االفتتراض هو أن . الممسستتخخدم في الفقه فإننهم أححلوا ممححله ممصصطلح التتممثثييییلل

آخخرييیین ممن الذييیین خخضضعوا لتتأثثييییر هذه التترججممات ممن الممسسلممييیین قد ببدلوا ممعننى القييییاس 
 syllogismييییدلل علييییه لفظ الذيإلى القييییاس  analogyييییدلل علييییه لفظ المممماثثلة  الذي

هكذا ننججد اببن سسييییننا .وأححلوا ممححلل القييییاس ببممعنناه الفقهي القدييییم ممصصطلح التتممثثييییلل. 
والتتممثثييییلل ببممعننى  syllogismوالغزالي على سسببييییلل الممثثالل٬، ييییسستتخخدممان القييییاس ببممعننى 

وببعد . ـ ييییقوم اسستتخخداممه في الفقه على أسساس التتششاببه ببييیین األششييییاء الذيـ  analogyالـ
عرفه أهلل زمماننه ببالقييییاس٬،  الذيذكر ممصصطلح التتممثثييییلل ييییالححظ اببن سسييییننا أن هذا هو 

 .ييییسسممييییه ششييییوخ الفقه وششييییوخ الكالم القييییاس الذيوييییالححظ الغزالي أن هذا هو 
 

ييییممكن افتتراض أن الششهرسستتانني كان ييییقصصد ببكالممه أييییضضًا أن الممعتتزلة ثثاننييییًا٬، 
وهو مما ُعببر عننه في   analogyرسسطو للـالممتتفلسسفييیین قد أصصببححوا على دراييییة ببتتصصور أ

أصصببح الممصصطلح العرببي الججدييیید  الذي٬، وخخلطوه ببالقييییاس الفقهي "الممسساواة"العرببييییة ببـ
المممماثثلة عنند أرسسطو لم تتكن قائئممة٬، كمما هو . التتششاببه أي٬، "التتممثثييییلل"الدالل علييییه هو 

سساواة في فالمممماثثلة عننده هي المم. الششأن في الفقه٬، على ممججرد التتششاببه ببييیین األششييییاء
عنندمما  ييیُیححمملل ممصصطلح الخخييییر على العقلل  ه٬، والتتي ييییصصورها ببأنن)أو العالقات(الننسسب

ببممننزلة مما أن العقلل  analogyوعلى الببصصر٬، فإن ذلك ييییكون على طرييییق الممششاكلة 
مما ييییرييیید الششهرسستتانني ـ ببححسسب ولفسسون ـ قوله هو . في الننفس كقييییاس الببصصر في الببدن

ييییقوم على ممججرد  والذيسستتخخدم في الفقه٬، لتتممثثييییلل الممُ ان الممعتتزلة الممتتفلسسفييیین خخلطوا ا
 ..ييییسستتخخدممه أرسسطو ببممعننى التتسساوي في الننسسب أو العالقات الذيالتتششاببه٬، ببالتتممثثييییلل 
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األخخييییر إلى  فإششارةممع وصصف الششهرسستتانني لننششأة االعتتزالل ييییتتفق اببن خخلدون٬، 
في وصصفه التتممييییييییز ببييیین فتترة غييییر فلسسفييییة وأخخرى فلسسفييییة في تتارييییخ االعتتزالل٬، واضضححة 

ممننذ الببداييییة ببببسساطة لواصصلل اببن عطاء عنندمما ييییرد اسسممه ببأننه واححد ممننهم٬، أي ممن 
٬، فإننه ييییصصفه ببأننه اتتببع رأي الفالسسفة٬، وببالممثثلل اسسم )15(لكن اسسم أببي الهذييییلل. الممعتتزلة
اببن خخلدون ييییتتاببع الششهرسستتانني فييییعطي . ييییصصفه ببأننه طالع كتتب الفالسسفة )16(الننظام

. لممذهببهم" كالم"لهمما تتببننى ممتتفلسسفة الممعتتزلة االسسم القدييییم ذات السسببببييیین اللذييیین ممن أجج
إمما لمما فييییها ممن الححججاج : وكاننت طرييییقتتهم تتسسممى علم الكالم: "ييییقولل اببن خخلدون

ييییسسممى كالممًا٬، وٕامما أن أصصلل طرييییقتتهم ننفي صصفة الكالم ـ أي ِقدم  الذيوالججدالل٬، وهو 
 ". القرآن ـ

 

 :ممححاوالت ححمملل أئئممة السسلف على االعتتزالل] 3[
ـ على ننححو مما ذكرننا ـ ممننهج الكالم   ممع قييییام فرقة الممعتتزلة التتي اسستتخخدممت

ححتتى عنندمما أصصببح طاببع ممذهببهم فلسسفييییًا٬، أصصببح " الكالم"واسستتببقت لممذهببها اسسم 
الششهرسستتانني واببن خخلدون ييییروييییان لننا . ببالتتدرييییج علممًا على الممعتتزلة" الكالم"ممصصطلح 

" ممححننة"ممة السسلف علييییه ـ وهو مما ُعرف ببالـكييییف تتببننى ببعض الخخلفاء االعتتزالل وححمملوا أئئ
ـ٬، وكييییف أدى رد فعلل السسلف على هذا القممع إلى قييییام علم كالم سسنني ييیینناهض 

 .الممعتتزلة
 

تتضضييییييییق الخخلفاء الممعتتزلة على السسلف ييییخخببرننا عننه الششهرسستتانني في فقرتتييیین 
راهب الممعتتزلة  )17(في اححداهمما٬، وببعد أن ييییذكر اسسم أببي مموسسى الممزدار: قصصييییرتتييیین

وفي أييییاممه ججرت أكثثر التتششدييییدات : "واححد ممن ششييییوخ االعتتزالل٬، ييییضضييییف قائئالً  مما هوبب
: وفي فقرة أخخرى ـ وهو ييییتتححدث عن الممعتتزلة ـ ييییقولل". على السسلف لقولهم ببقدم القرآن

 ".ججمماعة ممن خخلفاء ببنني العبباس على قولهم ببننفي الصصفات وخخلق القرآن..وننصصرهم"
 

وُلقننها ـ أي عقييییدة االعتتزالل : "الخخلدونني ممع فقرتتي الششهرسستتانني ييییتتفق هذا القولل 
ـ ببعض الخخلفاء عن أئئممتتهم٬، فححمملل النناس علييییها٬، وخخالفهم أئئممة السسلف٬، فاسستتححلل 

وثثممة اششارات إلى ثثالث ححقائئق تتارييییخخييییة تتششي ببها ". لخخالفهم إييییسسار كثثييییر ممننهم ودممائئهم
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ن م لممرسسوم أعلن فييییه أ827الخخلييییفة الممأممون سسننة  إصصدارـ 1: فقرتتي الششهرسستتانني
لممرسسوم آخخر  إصصدارهـ 2. االعتتزالل عقييییدة رسسممييییة للدولة٬، واتتهم أهلل السسلف بباالببتتداع

ـ اسستتممرار 3. م٬، سسننة وفاتته٬، تتم ببمموججببه اممتتححان أهلل السسلف في عقييییدتتهم833في سسننة 
 .م847الممححننة أثثنناء ححكم الخخلييییفة الممعتتصصم وححتتى السسننة الثثاننييییة ممن ححكم الممتتوكلل سسننة 

 

ئئممًا ـ وقببلل الممضضي قدممًا ـ القاء الضضوء على مما قارئئي الكرييییم٬، قد ييییكون ممال 
مما ححدث هو أن الببححث فييییمما ييییراد . ٬، ألهممييییة ذلك الححدث وخخطورتته"الممححننة"ُعرف ببـ

بباتتصصاف اهللا ببالكالم أصصببح مموضضوعًا له خخطره في بباب الججدلل٬، ححتتى أفضضى ذلك 
القولل آخخر األممر إلى قضضاء الهييییئئة الححاكممة على الممعتتزلة٬، أولئئك الذييیین ذهببوا إلى 

ببأن الكالم إذا كان صصفة هللا فالببد أن ييییكون أزلييییًا قدييییممًا مموججودًا قببلل العوالم كلها٬، وٕاال 
لم  فإن اهللا إذا كان قد تتكلم في الزممان فقد ممسسه سسببححاننه وتتعالى التتغييییييییر وصصار مما

وال ييییججوز أن تتححمملل االسستتححالة على اهللا٬، وعلى هذا فان الكالم إذا كان . ييییكننه ممن قببلل
ان القرآن تتسسججييییًال لهذا الكالم٬، فالببد أن ييییكون على هذا االعتتببار قدييییممًا صصفة هللا وك
 .  ألننه كالم اهللا

 

وقد ذهب الخخلييییفة الممأممون الممعتتزلي إلى أن اعتتببار القرآن ممخخلوقًا في الزممان  
واششتتد لسسوء الححظ تتعصصب الممعتتزلة آلرائئهم أييییام . اممتتححان ال ييییججوزه إال ثثاببتتو اإلييییممان

كثثييییرًا والقوا عننتتا ششدييییدًا فييییمما ببعد ممن ججراء اضضطهادهم ألهلل  سسلطاننهم وقد قاسسوا
السسلف الذييیین تتممسسكوا تتممسسكًا ششدييییدًا ببالممذهب القائئلل ببقدم القرآن٬، ولم ييییسسرفوا في تتفسسييییره 

على أننه قد أصصببح واضضححًا . ذاعت في النناس التتيححرفييییًا وأقروا عددًا ججممًا ممن السسننن 
ممفر ممن ببعض التتسسلييییم ببمما ذهب إلييییه ججد الوضضوح إببان القرن الراببع للهججرة أال 

الممعتتزلة٬، إذ تتببلببلت أفكار النناس وممسست الححاججة إلى تتعزييییز قواعد الدييیین ممن ججدييیید 
األولل٬، أببو : وقد اضضطلع ببهذا األممر الخخطييییر رججالن. على ضضوء األفكار الششائئعة

سسننة  الممتتوفى والثثانني٬، أببو ممننصصور المماتترييییدي). م935ـ873(الححسسن األششعري
 .)18(م944
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وكان ذلك : "ببقوله" ممححننة"الـ ببإزاءها هو اببن خخلدون ييییوججز لننا رد فعلل السسلف و  
سسببببًا الننتتهاض أهلل السسننة بباألدلة العقلييییة على هذه العقائئد دفعًا في صصدور هذه 

وفي ظلل مما ييییراه ولفسسون ممن أن تتعببييییر االححتتججاج ببالعقلل ييییسستتخخدممه اببن خخلدون ". الببدع
اسستتخخدم  والذي ننقلييییهفقهي القائئم على ممعطييییات للداللة على ممننهج القييییاس التتممثثييییلي ال

في وقت سساببق على قييییام االعتتزالل واكتتسسب اسسم الكالم٬، ييییكون واضضححًا تتمماممًا أن مما 
ييییعننييییه اببن خخلدون ببهذه العببارات هننا هو أن أئئممة السسلف٬، قد تتببننوا في اسستتدالالتتهم٬، 

ن ببالفعلل ييییششييییر٬، اببن خخلدو . ننتتييییججة للممححننة٬، ممننهج القييییاس الكالممي السساببق على الممعتتزلة
وييیُیدخخلل فييییهم اببن كالب ". الممتتكلممون"تتمماممًا٬، إلى أهلل السسننة هؤالء ببأننهم  الفقرةببعد هذه 

والقالننسسي والممححاسسببي٬، وهي األسسمماء التتي تتوصصف ـ ممن ججاننب الششهرسستتانني ـ ببأننها 
 . ٬، وذلك في إششارة إلى ننممط الكالم غييییر الفلسسفي السساببق على االعتتزالل"أممتتن كالمماً "
 

ممون الممذكورة أسسممائئهم تتوًا ججمماعة واححدة فقط ممن ججمماعات ثثالث للسسلف الممتتكل 
غييییر ". قدم القرآن"نناضضلت عقب الممححننة فييییمما ييییتتعلق ببممششكلة الصصفات٬، ببمما في ذلك 

أننها٬، ورغم كوننها ممن ججمملة السسلف٬، بباششرت علم الكالم وأييییدت عقائئد السسلف ببححججج 
مممماثثلة الكالممي السساببق على كالممييییة وببراهييیین أصصولييییة٬، مممما ييییعنني اسستتخخداممها ممننهج ال

 .الممعتتزلة
 

ممن ججهة أخخرى٬، ييییصصف الششهرسستتانني الججمماعتتييیین األولييییييیین ممن هذه الججمماعات 
الثثالث ببأننهمما نناهضضتتا الممعتتزلة ال على قاننون كالممي ـ أي ببدون اسستتخخدام ممننهج 

كان ممسستتخخدممًا قببلل قييییام الممعتتزلة عنند ببعض السسلف ـ٬، ببلل على قولل  الذيالقييییاس 
. أننهمما تتششببثثتتا ببممننهج الممسسلممييیین األوائئلل وتتعلقتتا ببظاهر الكتتاب والسسننة ٬، ببممعننىإقنناعي

ييییششييییر ببرأي ولفسسون إلى مما ييییسسممييییه أرسسطو ببالقولل الخخطاببي٬،  إقنناعيتتعببييییر على قولل 
 . إلى أي مموضضوع كان بباإلششارة لإلقنناعفالخخطاببة عننده مملكة اكتتششاف الوسسائئلل الممممكننة 

 

التتاسسع ححولل ممششكلة آييییات هكذا اننقسسم السسلف في ححوالي ممننتتصصف القرن 
ججمماعة الححنناببلة٬، الذييیین رفضضوا ـ على  :األولى. التتششببييییه في القرآن إلى ججمماعات ثثالث

ججمماعة ممن الححششوييییة  :الثثاننييییة. ححييیین أننكروا التتششببييییه ـ ممنناقششة آييییاتته الواردة في القرآن



 18 

الذييیین رفضضوا ـ وقد أخخذوا آييییات التتششببييییه على ظاهرها ـ ممنناقششة تتلك اآلييییات التتي تتححظر 
ججمماعة الكالببييییة الذييیین أولوا آييییات التتششببييییه في القرآن طببقًا للممننهج  :الثثالثثة. التتششببييییه

الكالممي٬، أي ممننهج القييییاس التتممثثييییلي على ننححو مما هو ممسستتخخدم في الفقه وعببروا عننه 
وممن قلب هذه الججمماعة الكالببييییة اننببثثق علم الكالم ". ججسسم ال كاألججسسام"ببصصييییغة 

فان : "وكمما قرر الششهرسستتانني. م912ك في عام األششعري ببعد قرن ممن الزممان٬، وذل
ججمماعة ـ ييییقصصد الكالببييییة ـ بباششروا علم الكالم وأييییدوا عقائئد السسلف ببححججج كالممييییة 
وببراهييیین أصصولييییة وصصننف ببعضضهم ودرس ببعض٬، ححتتى ججرى ببييیین األششعري وببييیین أسستتاذه 

ممن ممسسائئلل الصصالح واألصصلح فتتخخاصصمما واننححاز األششعري  ممسسألةالججببائئي ممنناظرة في 
هذه الطائئفة الكالببييییة فأييیید ممقالتتهم ببممنناهج كالممييییة وصصار ذلك ممذهببًا ألهلل السسننة  إلى

 ".والججمماعة
 

  :علم الكالم األششعري] 4[
في فقرة الببن خخلدون٬، وببعد أن ييییقرر أن األششعري كان إممام الممتتكلممييیین ـ ييییقصصد 

رق الفرقة الممكوننة ممن الججمماعات الثثالث السسالفة الذكر ـ٬، ييییصصفه ببأننه تتوسسط ببييیین الط
قصصره السسلف وششهدت  وننفى التتششببييییه وأثثببت الصصفات الممعننوييییة وقصصر التتننزييییه على مما
ججممييییع الصصفات٬، ببطرييییق  له األدلة الممخخصصصصة لعمموممه٬، ثثم ييییضضييییف على ذلك أننه أثثببت

ولفسسون ييییرى أن مما ييییقصصده اببن خخلدون ممن عببارتته طرييییق الننقلل والعقلل . الننقلل والعقلل
إلييییه الدلييییلل الممسستتممد ممن الننقلل٬، الممسستتخخدم  هو ننفسسه الججدلل القائئم على العقلل ممضضافاً 

أييییضضًا ننججد عنند اببن خخلدون وصصفًا لتتطور الكالم . وصصفًا للممننهج القييییاسسي في الفقه
   .األششعري
 

ييییببدأ اببن خخلدون ببتتححدييیید عام لخخصصائئص الكالم في فقرة أخخرى ييییقولل فييییها٬، ببعد 
ممن أححسسن أن قرر أن الممذهب األششعري على ننححو مما أكممله أتتبباعه أصصببح واححدًا 

إال أن صصور األدلة فييییها ـ في طرييییقة األششاعرة ـ : "الفننون الننظرييییة والعلوم الدييییننييییة
ججاءت ببعض األححييییان على غييییر الوججه القنناعي ـ أي ججاءت غييییر ممطاببقة لقواعد 

تتسسييییر ببها األدلة وتتعتتببر  التتيالببرهان الممننطقي ـ٬، لسسذاججة القوم وألن صصنناعة الممننطق 
ة في المملة٬، ولو ظهر ممننها ببعض الششيء لم ييییأخخذ ببه األقييییسسة لم تتكن ححييییننئئذ ظاهر 
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الممتتكلممون لممالببسستتها للعلوم الفلسسفييییة الممبباييییننة لعقائئد الششرع ببالججمملة٬، فكاننت ممهججورة 
 ". عنندهم لذلك

ييیُیالححظ هننا أن اببن خخلدون ال ييییقولل لننا إن الممذهب األششعري لم ييییعتتممد في 
كلل . طقييییًا في ببعض األححييییانصصييییاغة أدلتته على الفلسسفة وال ييییقولل إن أدلتته صصائئببة ممنن

مما ييییقوله هو أن أدلتته ججاءت ببعض األححييییان على غييییر الوججه القنناعي٬، والممقصصود 
عنندمما كان ييییممكن أو عنندمما كان ييییلزم أن تتكون األدلة ممقدممة في : ببقوله ببعض األححييییان

صصييییغة ممننطقييییة أي قييییاسسييییة٬، فإننها لم تتقدم على هذا الننححو٬، ورببمما كان في ذهن اببن 
وصصفه ممؤخخرًا ببأننه دلييییلل ممن  الذيدلييییلل الكالممي على ححدوث العالم٬، خخلدون هذا ال

وييییأتتي هذا الدلييییلل٬، كمما صصاغه عدييیید ممن . ححدوث األعراض الممكوننة ألججزاء العالم
الممتتكلممييیین٬، كلهم ممن األششاعرة٬، في صصييییغة غييییر قييییاسسييییة٬، غييییر أن اببن سسوار الممسسييییححي 

م أببدى ممالححظة قالل ثث. عنندمما عرضضه على لسسان الممتتكلممييیین رتتببه في صصييییغة ممننطقييییة
اببن خخلدون أييییضضًا ييییذكر تتغييییييییرييیین ححدثثا في . هذا قييییاسسهم إذا نُنظم الننظم الصصنناعي: فييییها

 : علم الكالم األششعري
 

وٕاذ ييییببدأ البباقالنني . م1013عام  الممتتوفىأححدثثه البباقالنني  :التتغييییييییر األولل
ننصصلل  ببممقدممة٬، ممن الواضضح اننها تتششييییر إلى رأي أرسسطو في أننه ممن الممممكن أححييییاننًا أن

تتتتوقف  اإلييییمماننييییةإلى ننتتائئج صصححييییححة ممن ممقدممات زائئفة٬، فإننه ييییقرر أن أدلة العقائئد 
على وججوب االعتتقاد ببممقدممات هذه العقائئد ببممعننى أن ببطالن األدلة ييییؤذن ببببطالن 

وهكذا اننتتهى إلى أن ألدلة العقائئد أو الممقدممات التتي تتقوم علييییها األدلة . الممدلوالت
في وججوب اعتتقادها٬، ححتتى ان الهججوم  اإلييییمماننييییةللعقائئد  ننفس الممكاننة أو أننها تتاببعة

ببنناء علي هذا٬، فإن مما ييییقوله اببن خخلدون ممن . اإلييییمماننييییةعلييییها هو هججوم على العقائئد 
الممذهب  أنأن البباقالنني أكد وججود الججوهر الفرد والخخالء٬، ييییننببغي أن ييیُیفهم ببممعننى 

ة لعلم الكالم واسستتخخدم قاعدة كان لفتترة طوييییلة ججزءًا ممن الننظرييییة الفلسسفييیی الذيالذري ـ 
للتتدلييییلل على ببعض الممعتتقدات الدييییننييییة ـ قد أصصببح عنند البباقالنني ججزءًا رئئييییسسييییًا ممن 

 . الممعتتقدات الدييییننييییة ذاتتها
 



 20 

٬، وييییممكن وصصفه ببأننه ججعلل )م1111م ـ1059(أححدثثه الغزالي :التتغييییييییر الثثانني
صصفه اببن خخلدون و  الذيفعلى خخالف البباقالنني . ننممط الكالم األششعري كالممًا فلسسفييییاً 

 الذيببأننه تتلممييییذ األششعري وببه تتممت طرييییقة األششعرييییة٬، ييییصصف اببن خخلدون الغزالي ببأننه 
: وييییوججز اببن خخلدون طرييییقة الممتتأخخرييیین هذه على الننححو التتالي. أدخخلل طرييییقة الممتتأخخرييیین

أوًال٬، إننهم ننظروا في تتلك القواعد والممقدممات في فن الكالم لألقدممييیین فخخالفوا الكثثييییر 
أدتتهم إلى ذلك٬، ورببمما أن كثثييییرًا ممننها ممقتتببس ممن كالم الفالسسفة في  التتيهييیین ممننها ببالببرا

٬، والممعروف أن الغزالي أححججم عن اتتخخاذ الممذهب الذري دلييییًال واإللهييییاتالطببييییعييییات 
ثثاننييییًا٬، ننببذ . على ممسسائئلل االعتتقاد ببححججة أننه ييییتتضضممن صصعوببات ييییطولل الكالم في ححلها

وهو مما . ببطالن الدلييییلل٬، ييییؤذن ببببطالن الممدلوللأولئئك الممتتأخخرون رأي البباقالنني في أن 
الوصصولل إلى ننتتائئج صصححييییححة ممن  ببإممكاننييییةقولل أرسسطو  أنييییعنني ـ ببححسسب ولفسسون ـ 

ثثالثثًا٬، إن طرييییقة . ممقدممات زائئفة٬، ييییممكن اتتخخاذه سسببييییًال للببرهننة على أممور العقييییدة
 . اإلييییمماننييییةئئد الممتتأخخرييیین رببمما أدخخلوا فييییها الرد على الفالسسفة فييییمما خخالفوا فييییه ممن العقا

 

الخخاصصييییة األولى والخخاصصييییة الثثالثثة لطرييییقة الممتتأخخرييیین التتي قدممها الغزالي 
وفي " الممننقذ ممن الضضاللل"تتعكس وصصفه لمموقفه ممن علم الكالم في سسييییرتته الذاتتييییة 

وعلى ححييیین ييییممدح . ممببادرتته إلى القولل إننه اببتتدأ ببطلب علم الكالم فححصصله وعقله
قييییدة أهلل السسننة وححراسستتها عن تتششوييییش أهلل الببدعة٬، الغزالي الممتتكلممييیین لدفاعهم عن ع

األولل٬، إننهم اعتتممدوا في ذلك على ممقدممات تتسسلمموها ممن : إال أننه ييییخخطئئهم بباعتتببارييیین
إمما التتقلييیید٬، أو إججمماع األممة٬، أو ممججرد القببولل ممن : خخصصوممهم٬، واضضطرهم إلى تتسسلييییممها

والثثانني٬، . لغزالي هنناوببال رييییب فإن الممذهب الذري هو مما كان ييییعننييییه ا. القرآن واألخخببار
إن الذييیین اششتتغلوا ببالرد على الفالسسفة ممن الممتتكلممييیین لم ييییصصرفوا عنناييییتتهم للوقوف : قوله

على ممننتتهى علوممهم٬، ولم ييییكن في كتتب الممتتكلممييیین ممن كالممهم ححييییث اششتتغلوا ببالرد 
علييییهم إال كلممات ممعقدة ممببددة ظاهرة التتنناقض والفسساد ال ييییظن االغتترار ببها ببغافلل 

" تتهافت الفالسسفة"وقد ححاولل هو أن ييییعالج في .  عممن ييیُیدعى دقائئق العلومعاممي فضضالً 
 .هذا القصصور

 



 21 

وتتلممييییذه اببن قييییم ) م1328ـ1263(اببن خخلدون لم ييییعرض لننهوض اببن تتييییممييییة
ممذهب السسلف على طرييییقة الححنناببلة وممقاوممة غلو  إلححييییاء) م1350ـ1292(الججوزييییه

أححييییاه  الذيإن ممذهب الححنناببلة : هالممقرييییزي ييییقولل في خخطط. الغالييیین في خخلط الفلسسفة
ثثم ضضعفت الهممم عن الدراسسات القوييییة لعلم الكالم . اببن تتييییممييییة كان له أننصصار ببممصصر

ولم ييییببق ببييیین النناظرييیین في كتتب السساببقييیین إال تتححاور في األلفاظ وتتننافر في األسسالييییب٬، 
ممححممد عببده في . على أن ذلك في قلييییلل ممن الكتتب اخختتارها الضضعف وفضضلها القصصور

الوججود الراهن لعلم الكالم ييییقوم على التتننافس ببييیین . لة التتوححييیید ييییتتفق ممع هذا الرأيرسسا
أننصصار هذا األخخييییر ييییسسممون أننفسسهم الييییوم . ممذهب األششعرييییة٬، وممذهب اببن تتييییممييییة

 . )19(ببالسسلفييییة
 

 :"علم الكالم"ممالححظات ححولل الممننببت الححضضاري لـ
  

ممن "٬، "لك الممرء ننفسسًا ححرةً ححييییثثمما تتكون األفكار الححاكممة زائئفة فممن الغبباء أن ييییمم"
ممثثلل . الخ...٬، "األفكار الزائئفة مما تتببدو ننعييییممًا سساببغًا ببححييییث ييیُیسستتححسسن أن نندعها وششأننها

هذه األقوالل ـ الرائئججة ببقوة في ممججتتممعاتتننا الممتتخخلفة ـ ال تتخخلو ممن ننفع٬، ببلل هي عييیین 
 ! انالننفع٬، ححييیین ييییسستتججييییر ببها المُمسستتضضعفون٬، وييیُیممِكن لها عببييیید الممصصالح٬، وخخوننة األوط

 

األننسسنني ـ وعلى خخالف هؤالء ججممييییعًا ـ ال ييییمملك تترف اححتتممالل زييییف األفكار 
الححاكممة أو ححتتى التتعاممي عننه٬، وكييییف ييییفعلل وقد عاهد رببه وننفسسه أن ييییننششد الححقييییقة 
ببأمماننة وننزاهة وأن ييییذود ببششرف عن الححرييییة ـ هدييییة اهللا ـ٬، ححتتى ييیُیممِكن لها في األرض أو 

٬، وال ييییقببلل أن ييییكون ذئئببًا ألخخييییه "فن الطاعة"ججييیید األننسسنني ال ييییُ ! ييییذوق المموت دوننها
غلييییلل . كمما أن ححضضارتتننا في أممس الححاججة لقلق األننسسننييییييیین وتتسساؤالتتهم! اإلننسسان

 !ننببع المماء ال ييییننششده إال ممن ذاق الظممأ! األننسسننييییييیین ال ييییششفييییه المماء قدر مما ييییششفييییه الظممأ
 

ممننببت ححولل ال ببعض الممالححظات إببداءممن هننا٬، أسستتأذن قارئئي الكرييییم في 
ممالححظاتتي هذه قد تتببدو للببعض سساذججة ! ٬، وأعنني ببه ححضضارتتنناالححضضاري لعلم الكالم

أو ححتتى مُمسستتفزة ببعض الششيء٬، غييییر أنني ال أببغي ممن ورائئها سسوى فضضح زييییف ببعض 
فكرة ـ أو  فأي! ٬، في ممججتتممعاتتننا"الممسسكوت عننها ببوعي أو ببالوعي"األفكار الححاكممة 
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الننظر عن درججة الخخطأ الكاممننة فييییها٬، ممتتى  ممعتتقد ـ٬، ال تتلببث أن تتقوى وتتننتتششر٬، ببغض
 .)20("العدوى الننفسسييییة"٬، وهو مما ييیُیطلق علييییه لوببون "ججمماعة"ُوصِصف أننصصارها ببأننهم 

في " االغتتراب الثثقافي"عنند لوببون٬، ببـ" العدوى الننفسسييییة"ولششد مما تتتتششاببه ظاهرة  
قلببه٬، ففي تتثثممييییننها لقدر اإلننسسان في الذود ببششرف عن ححرييییة عقله و . األننسسنني فكرننا

تتذهب رؤييییتتي المُمقتترححة للفكر األننسسنني إلى القولل ببأن تتطور التتارييییخ اإلننسسانني إننمما ييیُیعد 
ال ييییمملك سسوى ححرييییة عقله وقلببه التتي ) ذات(ننتتاججًا لصصراع طوييییلل وممرييییر ببييیین إننسسان

ييیُیصصر على ) آخخر(وهببه الخخالق إييییاها٬، لييییسستتعييیین ببها على تتروييییض الححييییاة٬، وببييیین
٬، في فكرننا )اآلخخر(فـ! العببث ببممقدرات رفاق الححييییاةاالسستتئئثثار ببالححرييییة٬، لييییتتسسننى له 

عن ححقه في ننقد ) الذات(األننسسنني٬، عادة مما ييییعممد إلى آلييییات ببعييییننها لتتكرييییس تتننازلل أخخييییه
ممغتترببًا ) الذات(وتتطوييییر ثثقافتته ـ أعنني طرييییقة ححييییاتته الششامملة ـ لييییظلل هذا األخ الممسسكييیین

عببد ) اآلخخر(ود علييییه ببه ذلييییًال طييییلة ممقاممه في ضضييییافة الححييییاة٬، ييییسستتهلك فقط مما ييییجج
الممصصلححة٬، ححتتى أننه ببممرور الزممن٬، ييییفقد الممغتترب قدرتته على الننقد والتتطوييییر٬، وال ييییمملك 

  !إال االننتتظار
 

أو أممرييییكي أو سسعودي  صصهييییوننيببييیین آخخر عرببي أو ال فرق في فكرننا األننسسنني 
ه٬، تتششوييییه الننفوس واسستترقاقها ال ييییخخفف ممن فداححتته وكارثثييییة تتببعاتت! الخ..أو  أو هنندي

اغتتصصاب الححق . الخ..أن ييییقف وراءه أخ مُمسسلم أو عرببي أو صصهييییونني أو غرببي
المُمقدس في الححرييییة ـ هدييییة اهللا للببششر ـ٬، ال تُتججييییزه قراببة ححضضارييییة أو دييییننييییة أو 

  ! الخ..قوممييییة
 

وعلييییه٬، أعممد في هذه الججزئئييییة لححرث الممننببت الححضضاري لعلم الكالم٬، لييییس فقط 
ار ححاكممة زائئفة٬، تُتعييییق التتممكييیین لغرسسننا األننسسنني٬، ببهدف تتطهييییره مممما ننببت فييییه ممن أفك

 . ولكن أييییضضًا لتتعرييییة اآلخخرييییة الممححلييییة٬، فهي ـ ببححق ـ قيء ححضضارتتننا وعارها الثثقييییلل
 

على أييییة ححالل٬، لننببدأ ـ ححرثثننا ـ ممن ببواكييییر اننفتتاح ححضضارتتننا على النُنششدان الحُحر 
ائئتتلفت ممننهم للححقييییقة٬، وسسننججد أننه لييییس هنناك مما ييییدعو إلى الظن ببأن العرب الذييیین 

أسسالفننا لم ييییؤرقهم . ججييییوش الخخلفاء األولل الظافرة ييییخختتلفون عن عرب الييییوم اخختتالفًا ببييیینناً 
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ـ ححب الححقييییقة ونُنششداننها ممن خخاللل الببححث  )21(ـ على ننححو مما هو ححاصصلل ممعننا الييییوم
 .والتتقصصي٬، ولم ييییكن ثثممة بُبد ممن أن ييییوججد بباعث قوي ييییدفعهم إلى هذا الفضضاء الرححب

 

المُملفت تتببعه تتححولل الكثثييییرييیین ممن الممسسييییححييییييیین  اإلسسالمميار التتوسسع واالننتتشش
وببذلك تتعرض العرب الممسسلممون لفكر آخخر ممن ممفكرييیین . اإلسسالموالييییهود إلى دييیین 

 اإلننسسانأخخرى في تتنناولهم للتتسساؤالت األسساسسييییة عن  وٕاييییدييییولوججييییاتييییننتتممون لعقائئد 
 . والوججود

 

ننه ممن الممممكن أن تتتتقدم الولييییدة ا اإلسسالممييییةولقد وججدت فئئة ممن أببنناء ححضضارتتننا 
إذا تتقببلت وطوعت ببعضضًا  وٕاننتتاججييییةوييییتتطور فكرها٬، أو على األقلل ييییصصببح أكثثر تترتتييییببًا 
 .كاننت مموججودة قببلها ببقرون التتيممن عمملييییات التتفسسييییر والتتقسسييییممات الطببييییعييییة والننظرييییة 

 

وهكذا٬، راقت لهذه الفئئة المُمججتتهدة ممن أسسالفننا أعممالل فييییثثاغورس وسسقراط 
الخ٬، واكتتششفت فييییها ذخخييییرة فكرييییة قد تتراكممت٬، فششعرت ححييییالها ..ووأفالطون وأرسسط

أييییضضًا وببششكلل كببييییر أثثرت اننججازات . ٬، ببلل وججوب٬، تتزخخييییم ححضضارتتها النناششئئة ببهاببإممكاننييییة
قدمماء الممصصرييییييیین وببالد مما ببييیین الننهرييیین والفرس والهننود٬، في كلل التتطور الفكري خخاللل 

٬، )22(ججه عام٬، فييییمما ييییرى تتييییرننروممن الالفت لالننتتبباه ببو . القرون األولى لححضضارتتننا
اكتتششفوه في  الذياححتتضضن ببه العلمماء الممسسلممون التتراث الممتتننوع  الذيالتترححييییب 

 .ممممتتلكاتتهم الججدييییدة٬، ححييییث ححظي هذا التتراث بباالححتترام ونُنظممت وسسائئلل لالسستتفادة ممننه
 

فتتححها العرب ـ وقعت في  والتتيممدييییننة ججنند دششاببور في ججننوب غرب فارس٬، 
 لإلغرييییقأصصببححت ممركزًا لننششر الممعارف العلممييییة والفلسسفييییة م ـ 836قببضضتتهم عام 

وقد اننتتعش فييییها ممججتتممع كببييییر ممن . اإلسسالممييییة اإلممببراطورييییةوآخخرييیین في ججممييییع أننححاء 
الننسسطورييییييیین وهم أعضضاء طرييییقة ممسسييییححييییة اتتهممت ببالهرطقة وأججببرت على الفرار ممن 

دييییننة ولفتترة اسستتضضافت المم. األراضضي الممسسييییححييییة في ننهاييییة القرن الخخاممس الممييییالدي
 اإلغرييییقييییةطوييییلة ممججمموعة ممتتممييییزة ممن الممفكرييیین واألطبباء٬، كان الكثثييییر ممننهم ييییتتكلم 

وقد عرفت . والسسننسسكرييییتتييییة والسسرييییاننييییة وهي لهججة آراممييییة كاننت ممننتتششرة في تتلك الممننطقة



 24 

الخخلفاء الممسسلممون دعمموا . هذه الممججمموعة اللغة العرببييییة ببعد قدوم العرب ممبباششرة
 . وببقييییة العلوم إلى اللغة العرببييییة" الطب"و" الفلسسفة"ممة ممخخطوطات ببرنناممججًا ممكثثفًا لتترجج

 

في ججنند ششاببور ححدثثًا غييییر ممسسببوق في التتارييییخ  أننججزت التتيكاننت كممييییة التترججممة 
اننخخرط فييییه كثثييییر ممن الممسسييییححييییييیین . وييییممثثلل ممننذ ببداييییتته ججهدًا على الممسستتوى العالممي

لقرارات مملكييییة  إعمماالييییتتم وفي أغلب األححييییان كان ذلك . والييییهود إلى ججاننب الممسسلممييیین
تتعكس اهتتممام الخخلفاء وأعضضاء الححاششييییة والححكوممة لييییس فقط ببالعلوم العمملييییة ممثثلل 

القرون . الطب والفلك ولكن أييییضضًا ببالمموضضوعات األقلل تتداوًال ممثثلل التتننججييییم والسسييییممييییاء
األولى لححضضارتتننا ششهدت أييییضضًا تتأسسييییس ممكتتببات عظممى وممراكز للتتعلييییم٬، في كلل 

على سسببييییلل الممثثالل٬، ازدهر . أششهر هذه الممراكز في ممواقع السسلطة وقد قاممت. ممكان
ببييییت الححكممة في القرن التتاسسع في ببغداد٬، ححييییث لم ييییكن ممركزًا للتترججممة فححسسب٬، ببلل 

 . للدراسسات أييییضضا
 

٬، كان الفالسسفة وعلمماء اإلسسالمميهكذا٬، وفي أقلل ممن أرببعة قرون ممن التتوسسع 
ون والسسييییممييییائئييییون وزممالؤهم في العلوم الرييییاضضة وعلمماء الننببات واألطبباء والججييییولوججييیی

٬، قد أتتمموا عممًال ـ فذًا ـ في الكششف عن اإلسسالممييییةاألخخرى٬، العامملون في ججممييییع األننححاء 
وكمما . وصصلل إلييییهم ممن الححضضارات األخخرى السساببقة علييییهم الذيالتتراث الثثقافي الممهولل 

ـ ممخخاوف فئئة  اإلننسساننيهو ممتتوقع أثثار هذا االننفتتاح الممعرفي الهائئلل ـ على المموروث 
أخخرى ممن أسسالفننا٬، الببد وأننها ضضممت ببييیین صصفوفها عنناصصر ححسسننة الننييییة٬، راودها القلق 

على العكس٬، كاننت ! على خخصصوصصييییة ححضضارتتننا الولييییدة ـ آننذاك ـ٬، وال ممششكلة في هذا
الخخششييییة كلل الخخششييییة لو أن ممثثلل هذا االخختتالف الخخصصب٬، إزاء ممسسألة االننفتتاح الممعرفي٬، 

 ! تُتسستتننسسخ الرؤى٬، أو أن ييیُیعاد  تتدوييییرهافال أححط ممن أن ! قد غاب
 

ببييیید أن قلق أصصححاب الننواييییا الححسسننة ممن أسسالفننا األولل إزاء هذا االننفتتاح 
الننقاء الححضضاري "الممعرفي الهائئلل٬، لم ييییلببث أن وججد ممن ييیُیزاييیید علييییه٬، وييیُیننادي ببفكرة 

عدييییدة٬،  فكرة خخطييییرة كهذه٬، سساعد على تتممرييییرها ـ رغم اسستتححالتتها ننظرييییًا ـ أممور"! المُمطلق
تتراثثًا غزييییرًا ممن الممعتتقدات والقييییم قد ييییكون ممتتبباييییننًا في  لإلننسساننييییةـ أن 1: ممن ببييییننها
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ظاهره٬، في ححييیین أننه ييییعببر في صصممييییممه عن وججهات ننظر٬، تتدافع ببطرائئقها الخخاصصة عن 
ـ اقتتران االننفتتاح الممعرفي بباننببهار مُمرببك وتتكالب مُمسستتفز 2. )23(وكراممتته اإلننسسانححرييییة 

ييییس الننقد والتتطوييییر٬، على مما ييییببدو لعدم اممتتالك أسسالفننا تتججارب سساببقة على المُمححاكاة ول
ـ وفود علوم سسييییئئة السسممعة 3. )24(في نُنششدان الححقييییقة ممن خخاللل الببححث والتتقصصي

ـ اششتتغالل جُجلل أننصصار االننفتتاح الممعرفي ببالفقه٬، وتتورطهم ببالرأي 4. كالسسححر والتتننججييییم
ححقًا " الهام الننببوة"لو كان  ببأننهولل ـ الخخوف ممن ششييییوع الق5. )25(في ممسسائئلل دييییننييییة ششائئكة

ـ 6. )26(لمما اخختتفى على مُمححببي الححقييییقة٬، وببالتتالي ششييییوع االششتتغالل ببالببححث والتتقصصي
المُمزاييییدة على االننفتتاح الممعرفي ممن ججاننب عببييیید الممصصالح وخخاصصة أولي األممر٬، وننججاح 

 اإلسسالم ببييیین المُمرببكهؤالء في تتغلييییف مُمزاييییدتتهم ببرقائئق دييییننييییة٬، عببر تتكرييییس ذلك الخخلط 
كأصصلل دييیینني  واإلسسالمكححضضارة أننتتججها ببششر وممن ثثم ييییححق لهم ننقدها ودفعها لألممام٬، 

 .للننببي٬، ال ييییججوز لببششر إلى أببد اآلببدييیین٬، تتعهدها ببننقد أو تتطوييییر" ححقييییقة مُملهممة"مُمكتتمملل٬، 
  

 الححدييییديالسستتار  إلسسداللعببييیید الممصصالح في ممسساعييییهم اآلثثممة والدءوببة ـ الراممييییة 
الننقاء "لوب أببنناء ححضضارتتننا ـ٬، لم ييییقننعوا أو ييییكتتفوا ببالتتممكييیین لفكرة الخخاننق على عقولل وق

ببلل أرادوا فكرة أخخرى على الننسسييییج ننفسسه٬، تُتعضضد األولى وتتششد ممن "! الححضضاري المُمطلق
عصصممة األسسالف "وببالطببع٬، لم ييییكن ثثممة فكرة أننسسب وال أفضضلل ممن الممنناداة ببـ ! أزرها

تتسساقها وتتنناغممها ممع ممييییراث العصصببييییة فكرة كهذه٬، فضضًال عن ا"! وببلوغهم ححد الكممالل
تتارييییخخننا الححضضاري ببسسييییاج ممن  إلححاطة٬، كاننت كافييییة اإلسسالموالتتفاخخر بباألننسساب قببلل 

٬، ال "الممعصصوممييیین ـ عمملييییًا ولييییس ننظرييییًا ـ"فمما صصننعتته ييیید األسسالف . )27(التتوقييییر والقداسسة
 .ان اهللاألييییسسوا األممنناء على الهام الننببوة واألقرب إلى رضضو ! سسببييییلل لننقده وتتطوييییره

 

وللممصصادرة على ممطالببة أننصصار االننفتتاح الممعرفي ـ آننذاك ـ ببالححق في التتعاييییش 
٬، اسستتهدفت "ضضرببة اسستتبباقييییة"ممع ممنناوئئييییهم ممن أننصصار السستتار الححدييییدي٬، كان الببد ممن 

التتششهييییر ببهم وتتححقييییرهم في عييییون أببنناء ححضضارتتهم٬، وهو مما تتم ببالفعلل على ننححو غاييییة 
فقد ششاعت . ييییات الممؤرخخييیین المُمححاييییدييیین والمموثثوق ببهم٬، ببححسسب مما تتششي روااإلتتقانفي 

أهلل /الفئئة الضضالة"٬، و"الفئئة الصصالححة"وراججت مُمسسممييییات لم تتخخلل ممن غرض٬، كالـ
٬، مما ششهدتته ممسسييییرتتننا الححضضارييییة الطوييییلة ببلهوزاد الطييیین . )28(الخ.."الفتتننة"٬، و"الببغي
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لل٬، أو ححتتى والممرييییرة ممن تتوظييییف لهذه المُمسسممييییات ضضد كلل ممن سسولل له ضضممييییره االششتتغا
 !  المُمطالببة ببححق أببنناء ححضضارتتننا في االششتتغالل٬، ببنُنششدان الححقييییقة٬، عببر الببححث والتتقصصي

 

وهو اسسم ُأطلق على (وهكذا٬، وعلى الرغم مممما لقييییتته علوم األوائئلل أو القدمماء
ببتتأثثييییر الممؤلفات الممأخخوذة عن  اإلسسالمميتتلك العلوم التتي ننفذت إلى الممننببت الححضضاري 

ممن ) خخاصصة الفقهييییرًا ممبباششرًا أو غييییر ممبباششر في ممقاببلة علوم العرب الكتتب الييییونناننييییة تتأثث
ـ على ننححو مما ذكرننا ـ٬، ححث علييییها الخخلفاء  اإلسسالممييییةعنناييییة كببييییرة في صصدر ححضضارتتننا 

العزلة ييییننظرون في ششيء  أننصصارالعبباسسييییون وششمملوها ببرعاييییتتهم٬، فقد ظلل هنناك دائئممًا 
وكلمما ازدادت ششوكة . وم األوائئللممن الششك وعدم الثثقة أو االطممئئننان إلى دارسسي عل

ببإزاء  اإلسسالممييییةهذه الفئئة الممنناهضضة لالننفتتاح الممعرفي٬، كان عدم الثثقة لدى الببييییئئات 
وأقدم ممثثلل لذلك مما ششعر ببه الفييییلسسوف الكنندي . االششتتغالل ببعلوم األوائئلل أششد وأعننف

هذا الننححو ممن عدم الثثقة . ممن قلق وخخوف ببعد عودة سسلطان هؤالء في عهد الممتتوكلل
 إطارببممعنناه الدقييییق٬، ببلل اممتتد إلى كلل مما ييیُیننششد خخارج " التتفلسسف"لم ييییقتتصصر على 
ممصصدرها الوححييیید المُمؤتتممن هو الممصصححف المُمقدس وسسننة  التتيالححقييییقة المُملهممة 

 .)29(الننببي
 

الممسسلم الصصالح٬، فييییمما ييییرى أننصصار العزلة٬، علييییه أن ييییتتججننب االننفتتاح الممعرفي 
فكلل اننححراف عن طرييییق الممرششدييیین . اإلسسالمأششد التتججننب٬، بباعتتبباره خخطرًا على دييیین 

الدييییننييییييیین الرئئييییسسييییييیین كان القوم ييییعزون السسببب فييییه إلى االننفتتاح الممعرفي٬، إذا كان 
فتتاج الدييیین السسببكي ييییرى . صصاححب هذا االننححراف قد اتتصصلل ببها عن قرب أو عن ببعد

ييییلل ججر الخخلييییفة الممأممون إلى القولل ببخخلق القرآن هو هذا الممقدار الضضئئ الذيأن السسببب 
وييییذكر لننا أن العاممة ييییرججعون أقوالل الغزالي في ممسسائئلل . عرفه ممن علوم األوائئلل الذي

كثثييییرة ببمما ال ييییتتفق وممذهب أهلل السسننة في عصصره إلى تتأثثره ببعلوم األوائئلل ـ والغزالي لم 
ممن هننا٬، ييییسسهلل . ييییسستتطع ممطلقًا أن ييییتتححللل ممن اهتتممام ببالفلسسفة٬، على الرغم ممن أقواله ـ

ييیین٬، ممممن كاننوا ييییححرصصون على ححسسن السسممعة٬، كاننوا ييییسسببلون قنناعًا تتفهم كييییف أن الكثثييییر 
على دراسساتتهم الفلسسفييییة٬، ممظهرييیین اششتتغالهم ببها تتححت سستتار علم ممن العلوم الححسسننة 

 . السسممعة
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وأوضضح ممثثالل لهذا٬، وٕان لم ييییكن هو الممثثالل الوححييیید٬، ممححممد ببن على ببن الطييییب 
٬، إال أننه "ييییعلم كالم األوائئلل كان إمماممًا عالمماً "عننه أننه  فييییذكرون. 436ننة سس الممتتوفى

خخششي أهلل زمماننه فلم ييییششأ الظهور صصراححة ببممظهر الفييییلسسوف٬، فأخخرج ممذهببه في صصورة 
. أهلل السسننة في عصصره هي األخخرى لرضضا٬، التتي لم تتكن ممع ذلك ححائئزة "علم الكالم"

 .  ولكننها كاننت ننسسببييییًا أقلل خخطرًا ممن التتفلسسف٬، كوننها ننممت في تترببة فقهييییة
 

له٬، فقد كان مممما ييییثثييییر الغببطة وييییببعث على الرضضا٬، أن ييیُیقالل إن وممن أججلل هذا ك
واححدًا ممن الفالسسفة قد رججع سساعة مموتته ـ أو في ششييییخخوخختته ـ عن ضضالالت الفلسسفة 

ممثثلل . اسستتهداه طوالل ممححييییاه الذيوأكاذييییببها٬، وأننكر التتفلسسف ـ ححب الححقييییقة وننششداننها ـ 
ن عالم كفييییف الببصصر٬، هو هذا ييیُیروى في لهججة ييیُیممازججها سسرور الممننتتصصر الظافر٬، ع

عاصصر اببن خخلكان٬،  الذي٬، 660سسننة  الممتتوفىححسسن اببن ممححممد ببن ننججاء األرببلي 
عالممًا ببعلوم األوائئلل٬، ببييیید  إممامماكان ححسسن هذا . وججرت ببييییننه وببييییننه ممقاببلة لم تتكن طييییببة

وفي دممششق "! الكالم"اننه كان ييییتتقي أهلل زمماننه ببالتتننكر لها٬، فأخخرج مما عننده في صصورة 
. خخلق كثثييییر ممن الممسسلممييیین وأهلل الكتتاب وأتتبباع الفلسسفة كي ييییأخخذوا عننهكان ييییججتتممع 

 "! صصدق اهللا العظييییم٬، وكذب اببن سسييییننا: "وييییروون أن آخخر كلممة قالها سساعة المموت هي
 

ثثممة ححادثثة أخخرى طرييییفة لششد مما تترتتببط ببححدييییثثننا أششد االرتتبباط٬، في تتفاصصييییلها ـ 
كلننا ييییعرف ! على ننححو فج وصصارخ المُمضضححكة المُمببكييییة ـ تتتتججلى سسطوة األفكار الزائئفة

الثثائئر الممعروف ببججممالل الدييیین األفغانني٬، وكلننا ييییعلم قدر الرججلل وممدى تتأثثييییره وننفوذه في 
ثثقافتتننا العرببييییة الممعاصصرة٬، ففي ممصصر ممثثًال تتتتلممذ على ييییدييییه وننهلل ممن ممعارفه رواد مما 
اصصُطلح على تتسسممييییتته ببعصصر الننهضضة٬، كممححممد عببده٬، ممصصطفى كامملل٬، قاسسم 

 !الخ..أممييیین
 

 أثثنناءولقد وقعت ! إلى هذه الدرججة الششدييییدة العلو وصصلل تتأثثييییر الرججلل وننفوذه
ججممالل : "لهذه الدراسسة ـ وببالصصدفة الببححتتة ـ على كتتاب وثثائئقي خخطييییر٬، ببعننوان إعدادي

٬، "الدييیین األسسد آببادي الممعروف بباألفغانني كمما ييییقدممه اببن أخختته ممييییرزا لطف اهللا خخان
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الوثثائئق سسييییرة ججممالل الدييیین٬، وييیُیعضضد في ممججممله الكتتاب ييییححكي بب! مُمتترججم عن الفارسسييییة
 .زعممننا ببوقوع أببنناء أممتتننا في أسسر أفكار زائئفة كالننقاء الححضضاري وعصصممة األسسالف

 

األصصلل وأننه لمما صصممم  إييییراننيالثثائئر الطمموح ججممالل الدييیین  أنخخالصصة الكتتاب 
 إييییران ممن سسبباتتها وججد أن اننتتسساببه إلى إلييییقاظها اإلسسالممييییةعلى السسفر والطواف ببالببالد 

سسييییقف عائئقًا دون دخخوله هذه الببالد٬، ودون القييییام ببالدعوة فييییها٬، فلقب ننفسسه 
٬، ححتتى ييییتتممكن ممن أن ييییججد أذننًا صصاغييییة ببييیین الششعوب السسننييییة التتى ييییزورها ـ "األفغانني"ببـ

ـ٬، ولم ييییكن أممام ججممالل الدييیین لقب آخخر ييییسستتطييییع  اإلسسالمميتتششكلل أغلببييییة العالم  والتتي
٬، ألننه فضضًال عن أن أفغاننسستتان ببالد سسننييییة٬، وأن لغتتها "األفغانني"أن ييییححتتممي ببه غييییر 

كان الممذهب  الذيهي الفارسسييییة ـ كلغتته هو ـ٬، فإن ممذهببها هو الممذهب الححننفي 
فالتتعصصب الممذهببي كان على أششده٬، خخصصوصصًا في . الرسسممي في الدولة العثثمماننييییة

صصننييییع عصصري السسلطان عببد الححممييیید في تتركييییا والششاه نناصصر الدييیین في إييییران٬، ولوال 
أن ييییححظى ببثثقة األزهرييییييیین في ممصصر وهو  ةوييییا للسسخخرييییججممالل الدييیین هذا مما تتييییسسر له 

 .)30(ششييییعي
 

٬، ححقق اننتتسساب السسييیید ججممالل الدييیین إلى األفغان هذا سسهفللكتتاب ننوطببقًا 
الغرض٬، ببلل ححقق له ننفعًا آخخر هو أننه ججعله ببعييییدًا عن ممتتنناولل ممممثثلي إييییران وقنناصصلها 

ييییكن لها تتممثثييییلل في الخخارج في ذلك الوقت٬، كمما كان  في الخخارج٬، ألن أفغاننسستتان لم
ييییسسر هذا للسسييیید ججممالل . في الخخارج أتتبباعهالالننججلييییز ننفوذ كببييییر فييییها٬، فكاننوا ييییرعون 

 . فييییها ببعد طرده ممن إييییران اإلقاممةالدييیین ممهممة السسفر إلى األقطار السسننييییة٬، كمما ييییسسر له 
 

ت عالقاتته ببححكام ججممالل الدييیین على أننه أفغانني ححييییننمما سساء إصصراروقد ازداد 
ححتتى ييییببعد الششر عن أسسرتته في أسسد آبباد٬، إذ ججرت العادة في ذلك الوقت ـ وكمما  إييییران

فرد ممننها٬، ولو أن هذا لم ييییغن أسسرة  أيييییححدث الييییوم في ببالدننا ـ أن تتؤخخذ األسسرة ببججرم 
ججممالل الدييیین فتتييییًال ولم ييییببعد عننها الششر ببعد اتتهام ججممالل الدييیین بباالششتتراك في تتدببييییر قتتلل 

وفي تتفسسييییره الوججييییه لمما اكتتننف مموت ججممالل الدييیین في اآلسستتاننة ممن . الدييیین ششاه نناصصر
غمموض٬، أوضضح الكتتاب أن عرييییضضة وصصلت عن طرييییق عالء المملك سسفييییر إييییران في 
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ججممالل الدييیین عنند  تتركييییا٬، على خخلفييییة االتتهام المُمششار إلييییه تتوًا٬، كششفت ححقييییقة أصصلل
أن ججممالل الدييیین إييییرانني ششييییعي ظهر للسسلطان ! السسلطان العثثممانني ببالدالئئلل القاطعة

ييییخختتفي في ثثييییاب األفغاننييییييیین٬، وييییتتخخذ الممذهب السسنني سستتارًا ييییححتتممي ببه٬، فدببر دس السسم 
له٬، وكاننت هي طرييییقة الخخلفاء العثثمماننييییييیین للتتخخلص ممن غييییر الممرغوب في وججودهم في 

 !الححييییاة
 

ثثائئر عظييییم٬، ال ششك في ذلك٬، ولوال أننواره٬، لكان الححالل في " األفغانني"
رححم اهللا  ذلك الثثائئر ! الكسسييییرة فييییمما أرى أكثثر اننححطاطًا مممما هو علييییه ممججتتممعاتتننا

الفزع ييییصصييییببنني ححييیین أفكر فييییمما كان سسييییححصصلل لو أن األفغانني لم ييییفطن "! الفارسسي"
لممخخازي أممتتننا واننسسييییاقها غييییر الممححسسوب ـ ببفضضلل عببييیید الممصصالح ـ وراء أفكار زائئفة 

ثثورتته ححتتممًا سستُترفض٬، وتُترممى كاننت . كالننقاء الححضضاري المُمطلق٬، وعصصممة األسسالف
 ! ببكلل مما ييیُیننفر ممننها

 

األفغانني لمما اححتتالل هو  إننكاراألكثثر إثثارة للدهششة ـ كمما لألسسف ـ هو عدم 
ننفسسه لتتالفييییه٬، فها هو ششكييییب أرسسالن ييییزوره وييییدور الححدييییث ببييییننهمما ححولل مما ُروي عن 

 : )31(ألفغاننيعببور العرب الممححييییط األطلننطي قدييییممًا واكتتششافهم أممرييییكا٬، فييییقولل السسييیید ا
 

كوننوا ببنني آدم أججاببوه إن آبباءننا  اإلننسسانإن الممسسلممييیین أصصببححوا كلمما قييییلل لهم "
كاننوا كذا وكذا٬، وعاششوا في خخييییالل مما فعلل آبباؤهم٬، غييییر ممفكرييیین ببأن مما كان علييییه 

إن الششرقييییييیین كلمما أرادوا . آبباؤهم ممن الرفعة ال ييییننفي مما هم علييییه ممن الخخممولل والضضعة
! أفال تترون كييییف كان آبباؤننا؟ ننعم: ه ممن الخخممولل الححاضضر قالوااالعتتذار عمما هم فييیی

قد كان آبباؤكم رججاًال٬، ولكننكم أننتتم أوالء كمما أننتتم٬، فال ييییلييییق ببكم أن تتتتذكروا ممفاخخر 
 ".آبباؤكم إال أن تتفعلوا فعلهم

 

ضضممنني ببتتننزييییه  إقراركالم األفغانني٬، وهو مما ييییضضاعف أسسفي٬، ال ييییخخلو ممن 
ييییضضًا ممن دعوة ـ ممألوفة في أدببييییاتتننا التتننوييییرييییة ـ السستتعادة المماضضي وتتممججييییده٬، وال ييییخخلو أ

. ذلك المماضضي الزاهر٬، دون أدننى تتننببييییه لححتتممييییة تتججننب مما عكر صصفوه ممن أفكار زائئفة
فهلل ننسسي األفغانني على مما ُعرف عننه ممن ثثورة ونُنببلل أم أننه تتنناسسى كون ببنناة 
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تتججرببتتهم الخخاصصة٬، ببمما  ححضضارتتننا ببششر ممثثلننا٬، أدوا دورهم واممتتلكوا الججرأة على أن ييییححييییوا
 .لها ومما علييییها٬، واننه اسستتننسسرت ببييیین ظهراننييییهم أكاذييییب كالننقاء المُمطلق وكممالل األسسالف

 

لم تتوججد قط ـ على مما هو ممعروف ـ ححضضارة ! لسسننا اسستتثثنناًءا ممن ننامموس الححييییاة
. أو الننقلل أو خخلت ممن سسممة تتممييییزها عن غييییرها ممن الححضضارات بباإلببداعببعييییننها تتفردت 

الغرببييییة ننفسسها ـ ببكلل زخخممها ـ لم تتششذ عن هذا الننامموس٬، ولوال خخروج ححتتى الححضضارة 
 .)32(هذه الممسسألة عن ننطاق الببححث المماثثلل٬، لتتنناولتتها ببششيء ممن التتفصصييییلل

 

تتثثييییرها دوافع الهييییممننة واالسستتغاللل قد تُتعرض سسممات  التتياألححداث الججارفة 
الممششتترك  اننياإلننسساألصصالة للححضضارات للطممس٬، غييییر أن هذه السسممات أو هذا الججوهر 

لكي  اإلننسسانييییببذله  الذيييییظلل ححييییًا ييییتتممثثلل في طرائئق الححييییاة٬، وييییتتردد صصداه في الججهد 
سسييییتتببعه ممن قوى الطببييییعة٬، ولكي  الذيييییفهم ممححييییطه وننفسسه٬، ولكي ييییعييیین الطرييییق 

ييییسسييییطر ببالتتعاون ممع أممثثاله٬، على الطببييییعة وعلى أعمماله ذاتتها وعلى تتعاببييییره٬، ولججعلها 
هي ممن الوضضوح في  اإلننسساننييییةهذه الوججوه . ييییات التتي ييییكتتششفهاممتتالئئممة ممع القييییم والغا

كببرييییات األعممالل األصصييییلة٬، ححتتى لتتننسسى ببسسهولة ججمملة العوامملل الثثقافييییة الممؤثثرة في 
أو ييییعرض . مُمخختتلفًا عن القدييییم اإلببداعييیُیننتتج ٬، ألولل ممرة٬، ششكًال ممن  الذيعمملل الممببدع 

أخخطاء الححلولل القدييییممة ألولل ممرة ممششكلة مما ييییححلها ببطرييییقة مُمببتتكرة تتكششف عن 
٬، مُمممثثًال في الممواد اإلننسساننيوممع ذلك فإن هذا المُمببدع قد اسستتفاد ممن التتراث . وننقائئصصها

تتركز على القضضاييییا المُمعالججة والججهود الممببذولة  الذيسساببقًا واالهتتممام  أننضضججت التتي
ييییننببسسط فييییه ممثثلل هذا  الذي اإلطاروالواقع أن . للفهم وححاججات الممعاصصرييیین وتتقدييییرهم

هو ممن األهممييییة٬، ببححييییث كثثييییرًا مما ييییححدث أن ييییكثثر في عصصر إلى  اإلببداعيججهد ال
 .الدرججة التتي تُتممييییزه ببقوة

 

ننششر الممعرفة ببممثثلل هذه األممور والتتننقييییب عمما تتتتممييییز ببه الححضضارات ممن سسممات  
ننزعات الممزاييییدة والتتممييییييییز٬، ببييیین أببنناء  إضضعافاألصصالة سسييییؤدي٬، إن هو ححدث٬، إلى 

لسسننا ـ في الششرق والغرب ـ . ببييیین أببنناء الححضضارة الواححدة الححضضارات الممخختتلفة أو ححتتى
ت ممتتننوعة على كوكب واححد٬، ننهر واححد تتعددت روافده٬، ممن ننببع واححد أتتييییننا٬، اإال ححضضار 
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الننقاء "أقولل هذا ألببييیین ممدى زييییف فكرة . وفي الممصصب ننفسسه تُتسسكب أعممارننا القصصييییرة
 . ننا وخخارججها٬، وٕان وججدت ممن ييیُیزاييیید علييییها٬، داخخلل ححضضارتت"الححضضاري المُمطلق

 

ببسسممو قصصد روادها األولل٬، لم تتببدأ ممن  إقراري٬، ورغم اإلسسالممييییةححضضارتتننا 
ولم تتك اننقطاعًا ممعرفييییًا عمما سسببقها٬، ححتتى في ! العدم٬، فالببدء ممن العدم اممتتييییاز هللا وححده

ييییكتتششف هذا ببسسهولة وييییسسر فقط أولئئك ! ححييییاة الننببي ممححممد٬، وهو واضضع اللببننة األولى
 ..على األرض اإلننسسانى القراءة األممييییننة والمُمننظممة لتتارييییخ الذييیین ييییمملكون القدرة عل

 

٬، وال ييییسسييییر ممن سسيء ألسسوأ كمما ألقوا )33(الزممن لييییس في اننححدار كمما علمموننا
ححاضضرننا ـ وٕان كان غييییر مُمرٍض ـ٬، ييییظلل أفضضلل ممن ! في روعننا ممننذ ننعوممة أظافرننا

ا اهللا إييییاها اننه هدييییة ثثممييییننة ممننححنن! المماضضي ـ وٕان عظم ششأننه ـ٬، فهو مملك خخالص لننا
! ححضضارتتننا والححييییاة ودفعهمما إلى األممام إلثثراءعلى ننححو مما ممننح أسسالفننا العظام٬، 

ببقوة وششرف في  لإلسسهامفرصصتتننا ! فرصصتتننا لننكون أننفسسننا ال ممججرد نُنسسخ مُمكررة ومُمعادة
الححاضضر والممسستتقببلل٬، ال أن ننكتتفي بباسستتهالك مما أننتتججه أسسالفننا أو  وٕاننتتاجتتننقييییة المماضضي 
ال أممر ممن النندم على الححييییاة٬، فلنندافع عن وججودننا وححقننا ! ت األخخرىأببنناء الححضضارا

ولننممح عن أننفسسننا مما نُنعييییر ببه٬، وهو اننننا أممة ممن غننم٬، ششكواننا األببدييییة ييییقف ! فييییها
وأن مما ييییوضضع أمماممننا ممن علف وٕانناث ال ييیُیوزع ! وراءها أن عصصى الراعي غلييییظة

الذي ييیُیححييییط " الححببلل"طولل  ال تتتتججاوز مما ييییسسممح ببه(!!) وأن ححرييییتتننا! ببييییننننا٬، ببالقسسط
 !ببممصصائئرننا

 

ممن ججاننب أببنناء " المُمسستتدام"ذلك اإلخخفاق  ببإسسهابفي ممقالة سساببقة لي نناقششت  
عمملييییة االننفتتاح الممعرفي ـ ممننذ ججرت أولل ممححاولة ببعد رححييییلل الننببي  إدارةححضضارتتننا في 

ت ممججتتممعاتتننا الييییوم٬، وكمما كانن أنـ٬، وخخلصصت إلى  )34(لالننفتتاح على المموروث اإلننسسانني
في المماضضي٬، لييییسست فقط عاججزة عن التتعاطي ممع الوافد الممعرفي ممن خخارججها٬، ببلل هي 
عاججزة أييییضضًا على ننححو ممضضححك ممببك عن التتعاطي ممع ممييییراثثها الذاتتي٬، أعنني الوافد 

خخلصصت كذلك في الممقالة ! الممعرفي ممن العصصور المماضضييییة٬، داخخلل ححضضارتتننا ننفسسها
لممعرفي ـ الخخارججي والداخخلي ـ٬، كفييییلل على الوافد ا" الننقدي"ننفسسها إلى أن االننفتتاح 
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المُمسستتدام في تتعاطي أببنناء ححضضارتتننا ممع  اإلخخفاقببممححو أو على األقلل لججم هذا 
 !كهذه إششكالييییة

  

ولييییس لقارئئي الكرييییم أن ييییخخلط ببييیین دعوة فكرننا األننسسنني لححتتممييییة اقتتران االننفتتاح  
لالننفتتاح " ييییةضِضرار "الممعرفي ببننفوس حُحرة قادرة على الننقد والتتطوييییر٬، وببييیین دعاوي 

الممعرفي٬، كتتلك التتي تتججري ببسسخخاء على األلسسننة في النندوات والممؤتتممرات األكادييییممييییة٬، 
في أرججاء عالممننا اإلسسالممي٬، والتتي ال هم ألصصححاببها ـ وفي ممقدممتتهم دكاتترة القاننون 

 !الممقدس ـ إال المُمزاييییدة٬، والتتخخفي المُمتتقن وراء ممسسوح االسستتننارة والححممييییة الممعرفييییة
  

 : )35("روح الححضضارة العرببييییة"لرححممن ببدوي٬، في تتقدييییممه لكتتاب ييییقولل عببد ا 
 

أهممييییة التتراث الييییوننانني ببالننسسببة إلى دراسسة الححضضارة العرببييییة أكببر ببكثثييییر ججدًا " 
ممن أهممييییتته ببالننسسببة إلى الححضضارة الغرببييییة األوروببييییة الفاوسستتييییة٬، ببالرغم مممما قد ييییببدو في 

الححضضارة العرببييییة كان أوثثق ارتتبباطًا ـ ذلك أن ممصصييییر . هذا القولل ـ ظاهرييییًا ـ ممن غراببة
هو  إذنني ممن ارتتبباط الححضضارة األوروببييییة ببهذا التتراث٬، وببدرججة هائئلة ـ ببالتتراث الييییوننا

قسسر الححضضارة العرببييییة على الدخخولل في قالببه وهي ال تتزالل في ممسستتهلل ننششأتتها٬،  الذي
لم ييییعد ممن  فاننطببعت ببطاببعه ـ قببوًال أو ننفورًا٬، وكالهمما هننا سسواء ـ ببكلل وضضوح ببححييییث

 . وال االننفكاك ممن أسسره الممممكن ممححو هذا الطاببع عننها
 

أمما الححضضارة األوروببييییة الممعاصصرة والححدييییثثة فقد اتتخخذت ممننه ممججرد تتكأة " 
ومما هذه الححركات التتي . وطرححتته ظهرييییاً  إاللم تتكد تتتتم الوثثببة  أننهاللوثثوب٬، ححتتى 
آخخر في  إلىتتردد ممن ححييیین ننراها تتتتججدد أو تت والتتيالممححدثثة  اإلننسساننييییةتتدعى الننزعات 

تتارييییخ الححضضارة األوروببييییة الححدييییثثة ـ ممن عصصر الننهضضة ممارييیین ببفورة فننكلممن وججتته ححتتى 
ييییممثثلها فرننر ييییييییججر٬، العالم األلممانني الممعاصصر  التتيالممححدثثة  اإلننسساننييییةننصصلل إلى الننزعة 

٬، وممن التتف ححوله وكتتب في ممججلتته هذه٬، "الححضضارة القدييییممة"ـ آننذاك ـ وصصاححب ممججلة 
مماعة ججييییوم ببييییدييییه في فرننسسا٬، ـ ننقولل ان هذه الححركات ننفسسها والششعور ببالححاججة ثثم جج

لهذا التتراث٬، ببوصصفه  األوروببييییةهو أببلغ دلييییلل على ننسسييییان الححضضارة  إننمماإلى ببعثثها 
ييییقصصد ممننها إلى تتذكييییر تتلك  إننمماعاممًال ال ييییزالل ييییححييییا ببكلل قواه فييییها٬، وهذه الححركات 
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ممرة أخخرى تتكآت للوثثوب ححييییننمما ييییششعر أببنناء الححضضارة ببه ححييیین تتننسساه ححتتى تتتتخخذ ممننه 
أمما في الححضضارة العرببييییة فإن القوم لم . تتلك الححضضارة ببأننهم في ححاججة إلى تتلك التتكآت

ييییكوننوا ببححاججة إلى ششيء ممن ذلك٬، ألننهم لم ييییننسسوا التتراث الييییوننانني أببدًا٬، وكييییف ييییننسسوننه 
مماذا ! روننهوهو عننصصر فعالل دائئم الححييییاة في كلل مما ييییفكرون فييییه وييییششعرون ببه وييییقد

ييییخخفف عننهم  أو٬، إييییاهممن ييییننسسييییهم  إلىببلل كاننوا على العكس ممن ذلك في ححاججة ! أقولل
وييییممثثلل هذه األححوالل الثثالث على . ثثقلل وطأتته٬، أو ييییرششدهم إلى ييییننببوعهم األصصييییلل

أببو ببكر ممححممد ببن زكرييییا الرازي٬، وأببو عثثممان الججاححظ٬، وأببو ححييییان التتوححييییدي٬، : التتوالي
ـ ششهاب الدييیین ييییححييییى  األصصييییللإلى الييییننببوع  اإلرششادثثة ـ أعنني ثثم ييییممثثلل هذه الححالة الثثال

تتصصعد عن الروح  إننسساننييییةدعا إلى ننزعة  الذيببن ححببس السسهروردي الممقتتولل٬، وهو 
 .العرببييییة األصصييییلة

 

ححضضارة ججدييییدة٬، فان  ننننششئوٕاذا كان سسييییقدر لننا ـ ممعششر العرب الييییوم ـ أن " 
ممعاصصرة ـ وهي اآلن في دور الننهاييییة ممششكلتتننا الييییوم ممع الححضضارة األوروببييییة الححدييییثثة وال

الطرييییق لححضضارة ممقببلة سسييییببزغ فججر رببييییعها في ننهاييییة هذا القرن أو ممطلع األلف  وٕافسساح
عانناها أسسالفننا الذييیین أننششأوا تتلك الححضضارة  التتيالثثالث ـ هي ببعييییننها ننفس الممششكلة 

عانناها  التتيفهلل لننا أن ننسستتننببط العببرة ممن تتلك التتججرببة ـ األلييییممة الببائئسسة؟ ـ . العرببييییة
 ".أولئئك األسسالف؟

 

إلى هننا ييییننتتهي كالم العممالق عببد الرححممن ببدوي٬، وهو ييیُیعضضد في ممججممله ـ  
وعلى ننححو ششدييیید الوضضوح ـ دعوة فكرننا األننسسنني لححتتممييییة اقتتران االننفتتاح الممعرفي 

كالم . ببننفوس حُحرة قادرة على التتثثممييیین٬، ييییزدهر ممعها هذا االننفتتاح وييییؤتتي ثثمماره الحُحلوة
دعاوي االننفتتاح الممعرفي التتي تتججري ببسسخخاء على " ضِضرارييییة"ضضًا ييییعضضد زعممننا ببـببدوى أييیی

٬، فأصصححاببها "خخطط اششغالل"ال تتتتججاوز كوننها  والتتياأللسسننة في النندوات والممؤتتممرات٬، 
ييییتتعاممون ببدرببة مُمخخييییفة عمما هو ححاصصلل في ممججتتممعاتتهم المُمتتخخلفة ممن تتججفييییف لممنناببع 

 !أييیین حُحممرتتك أييییها الخخججلل. الننشء التتفكييییر الفلسسفي وتتدججييیین مُمخخز لعقولل وقلوب
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 قارئئي الكرييییم٬، تتزوييیید أببنناء ممججتتممعاتتننا ببننفوس حُحرة قادرة على الننقد والتتطوييییر هو
اننفتتاح خخصصب٬، ييییصصييییر ممعه الوافد الممعرفي٬، ممن داخخلل  إلححرازفييییمما أرى السسببييییلل الوححييیید 

إلييییه٬، خخارججها٬، رافد الهام٬، وتتكأة ننححو الممسستتقببلل٬، ال قالببًا صصلببًا نندخخلل  ححضضارتتننا أو
 .ونُنطببع ببطاببعه ـ قببوًال أو ننفورًا ـ٬، على ننححو مما ححصصلل ممع أسسالفننا٬، في القرون األولى

 

ـ كدعوتتننا ـ الننفتتاح ممعرفي خخصصب الببد وأننها وججدت على ممر " أننسسننييییة"دعوة  
التتدججييیین المُمسستتدام . الطوييییلل٬، ممن ييییتتححممس لها وييیینناضضلل في سسببييییلل التتممكييیین لها تتارييییخخننا

ثثممة ! الببد وأننه أييییضضًا وججد ممن ييییننببه إلى تتداعييییاتته الكارثثييییة أببنناء ححضضارتتننا لعقولل وقلوب
الممعاصصر ـ وفي  اإلسسالممي٬، ممن ججاننب بُبنناة الوججدان "صصممت فرعونني"تتعاممي إذن٬، ببلل 

ممقدممتتهم أسساتتذة الفلسسفة٬، كوننهم األممنناء على النُنششدان الححر للححقييییقة ـ٬، عمما ييییججري ممن 
 . عن الححقييییقة وعن نُنششداننها" مُمخخييییف"تتششوييییه ممننهججي لهذا الوججدان٬، أفضضى إلى عزوف 

 

٬، مُمسستتفييییدًا "الصصممت الفرعونني"ولسسوف أححاولل فييییمما ييییلي تتفسسييییر هذا التتعاممي أو 
فعلى مما ييییببدو٬، ثثممة تتييییه في صصححراءه ضُضرب على "! علم الكالم"مممما أوردتته سسلفًا ببششأن 

 ! دارسسي وممعلممي الفلسسفة في دوائئرننا الفكرييییة واألكادييییممييییة كلل مما أخخششاه أن ييییكون أببدييییاً 
 

 !وتتييییه ال ييییرححم" علم الكالم"صصححراء 
  

في فكرننا األننسسنني للححدييییث عن  إممكاننييییةثثممة  إنقلت في صصدر الججزئئييییة السساببقة  
ال تتغفلل عن ممنناهضضة اممتتالك الذات  آخخرييییة! آخخرييییة ممححلييییة في ممخختتلف الححضضارات

وضضرببت ممثثًال . لننفس حُحرة٬، قادرة على الننهوض ببممسسئئولييییات التتفكييییر الفلسسفي
 "!ححضضارتتننا"ببـ
 

. عنندننا" اآلخخرييییة الممححلييییة"ي التتفكييییر الفلسسفي ببطببييییعة الححالل تتهدييیید لممصصالح ف 
فلن ييییكون ببممقدورها ممثثًال االسستتفادة على ننححو واسسع الننطاق ممن التتأثثييییر الواسسع 
للمُمرششدييیین الدييییننييییييیین الرئئييییسسييییييیین والذييیین دائئممًا مما تترببطهم٬، ببححسسب تتججرببتتننا الححضضارييییة 

اسستتششهد هننا ! أو رفضضًا٬، وكالهمما سسواء ـ الممرييییرة٬، صصالت ببالهييییئئات الححاكممة ـ قببوالً 
بباإلممام أببي ححننييییفة٬، وهو ييییعببر ببكلممات قلييییلة عن ممعننى الطاعة في أعمماقه للهييییئئة 
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وفي إححدى اللييییالي جُجرح إصصببع اببننتته . فلقد ممننعه الممننصصور ممن اإلفتتاء. الححاكممة
 اسسألي ححممادًا٬، فلقد ممننعنني: ")36(فججاءت تتسسأله عن تتأثثييییر الدم على وضضوئئها٬، فقالل
٬، )ممن فقييییه عظييییم(تتصصرف كهذا"! أممييییري ممن اإلفتتاء٬، ومما كننت ألعصصى أممييییري ببالغييییب

 !ال ييییسستتسسييییغه الفالسسفة
 

" الفلسسفييییة"ثثممة تتممييییييییز مُملهم٬، أورده اببن خخلدون٬، في ممقدممتته الششهييییرة٬،  ببييیین العلوم   
كال ممن الفقه والكالم٬، واصصفًا الفقه ببأننه ٬، أدخخلل ـ فييییه ـ تتححت هذه األخخييییرة "الننقلييییة"و 
إن مموضضوع كلل علم ممن هذه العلوم وممششكالتته : صصلها٬، وقائئًال عن العلوم الفلسسفييییةأ

التتي ييییعالججها٬، وممنناهج االسستتداللل التتي ييییسستتخخدممها في ححلل هذه الممششكالت٬، كلل ذلك 
أمما ببالننسسببة للعلوم . أصصله طببييییعة الوججود اإلننسسانني ممن ححييییث أن اإلننسسان كائئن عاقلل

ا عدا أن العقلل ييییممكن اسستتخخداممه في إلححاق الفروع الننقلييییة فإننه ال ممججالل فييییها للعقلل٬، فييییمم
اببن خخلدون ـ أييییضضًا ـ ييییصصف ننتتائئج هذا . ممن ممسسائئلها بباألصصولل٬، أي الننقلل الكلي

الممسستتخخدممة في علم الكالم فييییمما ييییتتصصلل " األدلة العقلييییة"للعقلل ببأننها التتقلييییدي االسستتخخدام 
 .ببممسسائئلل االعتتقاد

 

٬، "العلوم الفلسسفييییة"و" لعلوم الننقلييییةا"وفي قراءتته لممغزى ممقاببلة اببن خخلدون ببييیین  
هذان الننوعان ممن العلوم ييییححاوالن اسستتخخراج ششيء ممججهولل : ييییقولل الممسستتششرق ولفسسون

ممن ششيء ممعلوم٬، أو ـ بباسستتخخدام ممصصطلححات الكالم ـ ييییححاوالن اسستتخخراج الغائئب ممن 
. الممججهولل في العلوم الفلسسفييییة ييیُیسسممى ممطلوببًا٬، والممعلوم فييییها ييیُیسسممى ممقدممة. الششاهد

ى خخالف الححالل في العلوم الننقلييییة٬، ححييییث ييیُیسسممى الممججهولل فرعًا٬، والممعلوم أصصًال أو عل
عن  اإلننسساننيالممقدممة في العلوم الفلسسفييییة هي ممعننى كلي ييییكوننه العقلل . سسننة عاممة

فهو القرآن  هأمما األصصلل في العلوم الننقلييیی. طرييییق التتججرييیید ممن المموضضوعات الححسسييییة
 .والسسننة

 

مما كان . دون أن ييییششهد تتدوييیین الننص القرآنني الننببي ممححممد رححلل عن دننييییاننا٬، 
ييییححدث هو أننه عنندمما كان الننببي ييییننطق آييییات القرآن٬، كان الممسسلممون النناببهون ييییسسججلوننها 
في رقع ورقييییة أو ججلدييییة٬، وألواح ححججرييییة أو عظممييییة٬، وعلى سسعف الننخخييییلل٬، وغالببًا مما 
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آنني وُدون ببعد سسننوات ممن رححييییلل الننببي٬، جُجممع الننص القر . كاننوا ييییححفظوننها في صصدورهم
مُموححد٬، أقره الممتتببححرون ممن كببار الصصححاببة٬، وأرسسلتته الدولة ممن "  ممصصححف"في 

لهذه الدرججة . )37(٬، ححييییث ججرى الححفاظ علييییه"الببصصرة"و" الكوفة"و" دممششق"إلى " الممدييییننة"
 ! الرفييییعة وصصلت ممكاننة الننقلل أو الرواييییة في علم القرآن وهو األششرف عنند الممسسلممييیین

 

وفلسسفييییة٬، غاييییة  ننقلييییهأن التتقسسييییم الخخلدونني للعلوم إلى  ممن ججاننببي٬، أرانني قاننعاً  
في الروعة والخخصصوببة٬، فهو ييییغري على ننححو ممدهش بباسستتننطاق أصصداءه في وججدان 

ممع االححتترام لججهود غييییرننا٬، وفي ممقدممتتهم الممسستتششرقييیین ببطببييییعة ! أممتتننا٬، ولسسوف أفعلل
ظم دوننها ـ الححالل٬، فهم وببفضضلل مما ييییتتممتتعون ببه ممن ححرييییة ـ ال ححييییاة لببححث ننزييییه وممنن

ولو أن ! العتتييییق اإلسسالممي٬، وممننه تتراثثننا اإلننسساننيأقدر على اسستتننطاق دالالت التتراث 
في مموعد "ننواييییاهم كاننت خخالصصة وهي لييییسست كذلك لألسسف٬، ولو أننهم آممننوا ببأن 

٬، ولححلقننا سسوييییًا في الفضضاء الدءوببة إسسهامماتتهم٬، لححممدننا لهم "للججممييییعالننصصر ممتتسسع 
 ! الرححب اإلننسسانني

 

٬، صصدى "العلوم الننقلييییة"و" العلوم الفلسسفييییة"كرييییم٬، للتتممييییييییز الخخلدونني ببييیین قارئئي ال
٬، "الفلسسفة"ششدييیید الخخصصوصصييییة في وججدان أممتتننا٬، فاألذن العرببييییة ال تترتتاح كثثييییرًا لكلممة 
 أنرغم . وذلك ببفضضلل زييییف ببعض األفكار الححاكممة لممججتتممعاتتننا والمُمششار إلييییها سسلفاً 

ننضضالل الحُحر ممن أججلل الححقييییقة٬، اصصطلح على ممججرد تتسسممييییة ييییونناننييییة لل" الفلسسفة"كلممة 
األخخذ ببها على الصصعييیید الكونني٬، رببمما الححتتضضان الححضضارة الييییونناننييییة لهذا الننضضالل٬، ممن 

وذلك على خخالف ححضضارات . ححييییث هو علم له مموضضوعه وأسسلوببه في الببححث وغاييییتته
٬، كممصصدر وححييیید وممقدس "الححق المُملهم"سساببقة علييییها وممعاصصرة لها٬، عرف أببنناؤها 

الببعض ـ ولسست ممننهم ـ ييیُیرييیید لمما اصصُطلح على تتسسممييییتته في أممتتننا ببالححكممة٬، أن . ةللححقييییق
ححكممة العرب ال تتعدو ححييییواننييییة مُمطعممة ! ييییكون الببدييییلل للننضضالل الحُحر ممن أججلل الححقييییقة

 ! ببالعقلل

والفييییلسسوف عاششق للححقييییقة٬، ! أن تتتتفلسسف هو أن تتنناضضلل ممن أججلل الححقييییقة
تتقصصي٬، رغم اقتتنناعه بباسستتححالة اممتتالكه لها ييییننششدها أييییننمما ُوججدت٬، ممن خخاللل الببححث وال

المُمرببي لسسننج ييییظلل أروع ممن عببر عن عظممة هذا النُنششدان الحُحر ! على وججه الييییقييیین
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لييییسست الححقييییقة التتي ييییمملكها إننسسان أو ييییتتصصور أننه ييییمملكها : ")38(للححقييییقة٬، وذلك ببقوله
. راءهاهي التتي تتججعلل له قييییممة٬، ببلل الججهد الصصادق الذي ببذله في التتمماسسها والسسعي و 

فلييییس تتمملك الححقييییقة هو الذي ييیُیننممي طاقاتته وقواه٬، ببلل إن الببححث عننها هو الذي ييییعمملل 
إن التتمملك لييییججعلل . على تتفتتححها٬، وفييییه وححده تتكممن قدرتته على االسستتزادة ممن الكممالل

ولو أن اهللا وضضع الححقييییقة كلها في ييییممنناه٬، وججعلل ..اإلننسسان كسسوًال٬، سساكننًا٬، ممغروراً 
ك اإلننسسان إلى طلببها في ييییسسراه ـ ولو كان في ننييییتته أن ييیُیضضلنني الدافع الوححييیید الذي ييییححر 

لركعت أمماممه ! اخختتر ببييییننهمما: ضضالًال أببدييییًا ـ٬، وممد ننححوي ييییدييییه الممضضمموممتتييیین٬، وهو ييییقولل
فالححقييییقة الخخالصصة ! أعطنني هذه! رب: في خخششوع وهتتفت ببه وأننا أششييییر إلى ييییسسراه

 !".مملكك أننت وححدك
 

الفكر وسسممو ممرتتببتته٬، فهو ييییششييییر إلى  الفييییلسسوف في الممججتتممع دلييییلل على رفعة
كلل مما هو خخالد في اإلننسسان٬، وييییثثييییر تتعطششننا إلى الممعرفة الممححض٬، الممعرفة التتي ال 
تتهدف إلى ممصصلححة٬، والتتي هي أعظم وأكثثر اسستتقالًال عن أي ششيء ـ ننفعي أو 
ممصصلححي ـ ننسستتطييییع أن نُنننتتججه أو ننببتتكره٬، وكلل مما ننفعله تتاببع لها مُملححق ببها٬، ألننننا ننفكر 

فقراراتتننا العمملييییة تتعتتممد على . أن ننعمملل٬، وال ششيء ييییممكن أن ييییححد ممن تتفكييییرننا قببلل
ممن هننا٬، ! أن تتسسألها اإلننسساننييییةالمموقف الذي ننتتخخذه في الممسسائئلل التتي تتسستتطييییع الننفس 

تتتتممتتع الننظم الفلسسفييییة التتي لييییسست مموججهة ننححو فائئدة عمملييییة أو تتطببييییقييییة ببتتأثثييییر عظييییم 
 ! على التتارييییخ

 

٬، وييییننتتهي ببها األممر )39("فلسسفة ضِضرار"لممهممتتها٬، تُتصصببح  الفلسسفة إن هي تتننكببت
إلى التتهافت في دوججمماطييییقييییة٬، في ممعرفٍة مموضضوعة في صصييییغ٬، ننهائئييییة كامملة٬، تتننتتقلل ممن 

في ححييیین أن األسسئئلة في الفلسسفة أششد أهممييییة ممن ! واححد إلى آخخر ببالتتعلييییم التتلقييیینني
! التتفلسسف ببممعنناه الححقييییقيذلكم هو ! اإلججاببات٬، فكلل إججاببة تتصصببح ببدورها سسؤاًال ججدييییداً 

 !فضضاءننا الححضضاري ـ غييییر مُمسستتسساغ٬، على ننححو غاييییة في التتفرد ييییششيوهو ـ وكمما 
إضضعاف قييییممة وأهممييییة نُنششدان الححقييییقة هو الخخطر األعظم الذي ييییهدد أي 

فممن ججهة ييییعتتاد أببنناء الممججتتممع التتفكييییر ضضممن ممدلوالت الببواعث وردود الفعلل٬، . مُمججتتممع
إخخضضاعهم وتتسسييییييییرهم ببأسسالييییب الدعاييییة والتتلقييیین٬، وتُتراودهم  والتتكييییف ممع الببييییئئة٬، وييییسسهلل
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في الننهاييییة فكرة التتخخلي عن كلل اهتتممام ببننششدان الححقييییقة٬، وييییقتتصصر اهتتمماممهم على 
وممن ججهة أخخرى تتتتسسييیید فلسسفة ! الننتتائئج العمملييییة والتتححقييییق الممادي للححقائئق واألرقام

مما لُعقم الفلسسفي٬، فأقصصى الضِضرار الدوائئر الفكرييییة واألكادييییممييییة في الممججتتممع٬، وييییششييییع ا
وال غراببة في ذلك٬، ! والتتششدق ببممقوالتتها ييییفعله أصصححاببها هو فهم الفلسسفات القائئممة

ففلسسفة الضِضرار تتلتتفت إلى مما ييییهتتم ببه أببنناء الممججتتممع أو فئئة ببعييییننها ممن الممججتتممع أو مما 
الححرييییة  وال تُتذكره ببأن! تتهتتم ببه الدولة٬، وممن ثثم ال تُتذكر الممججتتممع ببعظممة نُنششدان الححقييییقة

وأننها ممن ممتتطلببات الممصصلححة العاممة . هي الششرط األسساسسي لننششدان ننزييییه وخخصصب
وأننها ال تتلببث أن تتتتداعى إذا مما سسييییطر الخخوف على اإلننسسان٬، واسستتببد ببه . للممججتتممع

تتفعلل فلسسفة الضِضرار ذلك٬، وأصصححاببها أدرى ممن غييییرهم٬، ببأن واججب الفييییلسسوف . الييییقييیین
ححوله٬، ألننه إن فعلل ييییتتححولل إلى كهف مُمظلم٬،  أال ييییهاب اننتتقاد مما ييییججتتذب النناس ممن

 "!فلسسفة الضِضرار"تتأوي إلييییه 
 

٬، لششد "العلوم الننقلييییة"و" العلوم الفلسسفييییة"للتتممييییييییز الخخلدونني ببييیین آخخر ثثممة صصدى  
اقتتران ورسسوخ ٬، "الفلسسفة"لكلممة  العرببييییةعن عدم ارتتييییاح األذن السساببق مما ييییرتتببط ببححدييییثثننا 

  !ببها العقلل الججاف سستتببدالل٬، والإللوهييییةالححتتممي  ننكاراإلبب الوججدان الششعببيالفالسسفة في 
 

تتارييییخ الششرق هو قببلل كلل ششيء ننششوء األدييییان في هذا الججزء الخخارق ممن  إن 
الببححث الحُحر "وأببنناء الششرق ـ وننححن ممننهم ـ لم ييییصصلوا إلى التتوححييیید ممن ججهة ! األرض

ء تتححوييییلل فالننببي ممححممد هو ممن اضضطلع ببعب "!الححق المُملهم"وٕاننمما ممن ججهة " والتتقصصي
 ! إلى ذات لها خخطر عظييییم" اإلله"تتلك الفكرة الغاممضضة والوثثننييییة٬، لدى أهلل ممكة٬، عن 

  

لم تتلببث أن تتححولت على  والتتيالممعارضضة الضضارييییة التتى واججهها الننببي في ممكة  
ننححو مُملفت٬، وفي فتترة وججييییزة ننسسببييییًا٬، إلى ييییقييیین راسسخ في عقولل وقلوب الممكييییييیین٬، تتعضضد 

وعلى خخالف مما تُتغذى ببه اآلخخرييییة الممححلييییة الوججدان  ـ" العقلل الججاف"زعممي ببأن 
الششعببي في ممججتتممعاتتننا ـ قوة ممححافظة أسساسسًا٬، تتعمملل على كببت أي تتممرد على األوضضاع 
القائئممة٬، وتتححرض على االححتتفاظ ببكلل القييییم واألطر الممهييییممننة٬، وتتححارب كلل ممييییلل ججذري 

كان دخخلها  فالننببي ممححممد في صصدر دعوتته كان ييییعييییش وسسط أممة تتاججرة٬،! إلى التتغييییييییر
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وكان . األسساسسي ييییتتكون ممن الصصدقات الممدفوعة في سسييییاق زييییارة األوثثان في الكعببة
أولئئك الذييیین ييییححتتلون الممكاننة األولى ببفعلل الثثروة أو الممرتتببة االججتتمماعييییة٬، قد سسارعوا إلى 

 !التتغييییييییر عننده إرادةاعتتبباره ببممثثاببة ممننافس خخطييییر٬، ممن الممسستتححسسن ـ آننذاك ـ كسسر 
 

! الغد" قنناعة"ضضالًال ييیُینناهضضه٬، هو في األغلب  اإلننسسانوره مما قد ييییتتصص..ححقاً  
ـ أعتتقد كححضضارة ولييییس كأصصلل دييیینني ـ ببأننه  لإلسسالمممن هننا٬، ججاء وصصف ججوتتييییييییه 

 ييییششيوكمما  ححضضارتتننا اإلسسالممييییةف! الممججهود األعلى والتتعببييییر التتام عن العببقرييییة العرببييییة
األصصلل الدييیینني كمما أن . لإلسسالمأت وننممت في كننف األصصلل الدييیینني ننشش التتارييییخ
" الييییهودييییة: "كاننت قد أعطت ممن قببلل التتي" التترببة"ننششأ وننمما ببدوره في  لإلسسالم

   ".الممسسييییححييییة"و
 

٬، "العلوم الننقلييییة"و" العلوم الفلسسفييییة"للتتممييییييییز الخخلدونني ببييیین وممهم  صصدًى ثثالث 
ححولل مما إذا كاننت عقولننا وقلوببننا٬، ننححن ممعششر المُمرببك والمُمرهق ذلك الججدلل ننججده في 

 ! والتتقصصي٬، لننششدان الححقييییقة عببر الببححث اآلرييییييیین عنندييییييیین٬، ممؤهلة كمما هو الححالل السسامم
 

تتقسسييییم النناس إلى سساممييییييیین وآرييییييیین هو ـ وفييییمما ييییرى الششييییخ ممصصطفى عببد الرازق  
والسساممي ممننسسوب إلى . بباششا ـ ممن صصننع علمماء تتارييییخ اللغات في القرن التتاسسع عششر

". ييییافث"و" ححام"و" سسام: "أببنناء ثثالثثةسسام على مما ججاء في التتوراة ممن أننه كان لننوح 
أمما اآلري . ٬، وححام أببو الزننوج٬، وييییافث أببو ببقييییة الببششروٕاخخواننهمفسسام أببو اإلسسرائئييییلييییييیین 

ومما  األفغانفممننسسوب إلى آرييییا٬، وآرييییا اسسم ششعب كان ممهده الننججد الفارسسي ممن ببالد 
ن الهنند عام قببلل الممسسييییح إلى الششممالل الغرببي مم 2000إلييییها٬، ثثم اننححدر فييییمما ححوالي 

٬، له كتتاب ممقدس هو ممججمموع ممزاممييییر مموججهة إلى "دييیین الفييییدييییييیین"وممعه دييیین ججدييیید هو 
اآللهة تتسسممى فييییدا٬، وهو الييییوم دييیین الببراهممة ودييیین الهنندوسسييییييیین٬، لم ييییدخخله إال تتغييییر 

 . )40(ييییسسييییر
وقد كان لممزاممييییر هذا الدييیین الممقدسسة ومما ألهممتته ممن فكر أثثر كببييییر في ححييییاة  

لذلك لم ييییكد االسستتعممار األوروببي . ذلك إلى أوروببا ممننذ القدم أببنناء آسسييییا ووصصلل صصدى
ييییسستتقر في ببعض أننححاء الهنند ححتتى أقببلل علمماء أوروببا على دراسسة الفييییدا٬، وقد راعهم 
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هي لغة الفييییدا وببييیین اللغات  التتيمما الححظوا ممن التتششاببه ببييیین اللغة السسننسسكرييییتتييییة 
 . األوروببييییة

 

اللغات أصصننافًا٬، وُردت كلل ممججمموعة وهكذا ننششأ علم ممقارننة اللغات٬، فصصننفت  
تتتتكلم  التتيممننها إلى أصصلل واححد٬، ثثم ججعلل العلمماء هذه األننسساب اللغوييییة أننسساببًا لألممم 

وننببتتت في القرن التتاسسع عششر ننظرييییة ششعب آري هو أصصلل لألممم األوروببييییة . ببها
ولببعض األممم اآلسسييییوييییة٬، ممممن تترججع لغاتتهم إلى أصصلل واححد٬، هو اللغة السسننسسكرييییتتييییة أو 

 .ييییرهاغ
 

ببأننه أولل ممن قرر أن " تتارييییخ اللغات السساممييییة"الفييییلسسوف رننان ييیُیصصرح في كتتاببه  
ألن الججننس في ممججمموعه فييییمما ييییرى رننان ييییججب أن ! الججننس السساممي دون الججننس اآلري

على ننسسييییج الششئئون  إدخخالهاوصصلل إلى  التتيييییححكم علييییه ححسسب الننتتييییججة الننهائئييییة 
تتممثثله  التتيأن ييییرسسم على وفق طاببع األججزاء ٬، وأن الطاببع العام للججننس ييییججب اإلننسساننييییة

فالججننس السساممي ييییججب أن ننراه ممممثثًال في الششعب العرببي والششعب . أتتم التتممثثييییلل
 !الييییهودي

 

ننظرننا إلييییه في ممججمموع التتارييییخ العام٬، ييییظهر لننا  إذاوعمملل الججننس السساممي٬،   
ب فالججننس السساممي٬، أو ببعببارة أدق الششع. ببوضضوح في التتببششييییر ببالتتوححييیید وتتأسسييییسسه

ججاء ببعده  الذياألولل إلى التتوححييیید  اإلششراكالييییهودي٬، لم ييییننتتقلل ممع تتوالي األزممننة ممن 
سسييییر ببطيء وصصلل ببه روييییدًا "٬، أو ممن ججراء "اإللهييییةممن ججراء تتفكييییر طوييییلل في الششئئون "

كششف أو تتقدم تتم ببطرييییقة "٬، أو ممن ججراء "روييییدًا إلى فكرة أكثثر ننقاء عن العلة األسسممى
 ! لسساممي ـ ببححسسب رننان ـ هو ننتتييییججة اسستتعداد ججننسسي خخاصالتتوححييیید ا إن٬، ببلل "علممييییة

 

٬، "غرييییزة التتوححييیید"غرييییزة سسمماها " االسستتعداد الججننسسي"ولقد ججعلل رننان ممن هذا  
وببفضضلل هذه الغرييییزة كان ممن ححظ الججننس السساممي أن ييییكون له ممننذ أييییاممه األولى طرازه 

ي ييیید سسييیید الخخاص ممن الدييیین ييییقوم على فكرة أسساسسييییة هي أن السسممو والسسلطان همما ف
" الهام فطري"وتتلك الغرييییزة كمما ييییقولل رننان ظهرت ببششكلل . أوححد خخلق السسمماء واألرض

وممذهب رننان في . أدى إلى خخلق الكالم في األججنناس كلها الذي اإللهاممممماثثلل لذاك 
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لقد ظهرت على مما ييییرى ممننذ ببدء العالم طرز . هذه الننقطة األخخييییرة ممعروف وممششهور
لألخخرى٬، وقد فاضضت  إححداهاا عن ببعض٬، وال تترججع عدييییدة ممن اللغات ممتتممييییزة ببعضضه

ممن أدممغة األججنناس الهاممة الممخختتلفة٬، وكان لها ججممييییعًا قواعد أسساسسييییة خخاصصة 
ببالتتصصرييییف والننححو٬، ثثم ححدثثت تتأثثييییرات ممخختتلفة تترججع إلى الزممان والممكان٬، فججعلت هذه 

 .خخاصصة القواعد تتتتممثثلل في اللغات واللهججات الممتتعددة وٕان لم تتكون ممننها إال تتطببييییقات
 

هكذا ننرى أن رننان تتوسسع فججعلل للدييیین ننفس ذلك الفهم٬، ولننذكر مما ييییقوله في  
ففييییمما ييییتتعلق ببالدييیین٬، كمما فييییمما ييییتتعلق بباللغة٬، لييییس هنناك ششيء ييییخختترع٬، : "هذه الممسسألة

وقد ببذلل رننان ". األممر وظلل كذلك دائئمماً  ببادئفكلل ششيء هو ثثممرة وضضع اتتخخذ في 
ذا الفهم وببسساطتته ححييیین دخخلل في تتفاصصييییلل ججهدًا ببعدئئذ في سسببييییلل تتخخفييییف صصالببة ه

 . المموضضوع
 

ولكن إذا . لقد قالل إننه ال ييییقصصد ببمما تتقدم إن السساممييییييیین ججممييییعًا كاننوا مموححدييیین 
تتعممقننا في دييیین السساممييییييیین الذييیین كاننوا على الوثثننييییة ننججد لدييییهم ـ ببححسسب رننان ـ سسممات 

ججوهرييییًا عن ييییخختتلف اخختتالفًا  لإللوهييییةعدييییدة ال ييییممكن تتفسسييییرها إال ببتتصصور ببدائئي 
التتصصور الذى كان سسائئدًا عنند الششعوب اآلرييییة٬، ببممعننى أن ذلك التتصصور كان ييییششمملل 

ففي األزممننة القدييییممة كان التتوححييیید عنند الششعوب السساممييییة ال . دائئممًا فكرة المملكييییة الممطلقة
ننراه ممتتركزًا إال لدى طببقة أرسستتقراطييییة غييییر ممححس ببها٬، أمما الششعب فكان في عببادتته 

 اإلسسرائئييییلييییييیینببلل إن التتوححييیید الححق لم ييییوججد عنند . الدييییاننات األججننببييییةييییتتججه دائئممًا ننححو 
وهكذا ششأن الفكرة األولى ال تتكون ممممثثلة في أي ششعب ممن . أننفسسهم إال في عدد قلييییلل

الششعوب إال في أفراد قلييییلييیین٬، ولهذا ييییننببغي إذا أردننا الححكم على خخصصائئص ججننس ممن 
ببييیید أن ارننسست رننان لم ييییلببث٬، . كممننااألججنناس أن ننتتخخذ الطببقة األرسستتقراطييییة أسساسسًا لحح

ببعد تتلك التتححفظات٬، أن عاد وأييیید ننظرييییتته األولى القائئلة ببأن السساممييییييیین كاننوا مموححدييیین 
تتححييییر كهذا ممن ججاننب فييییلسسوف عظييییم كارننسست رننان٬، ال ييیُیححسسب علييییه٬، ببلل ! فطرييییييیین
 !   ييیُیححممد له

ـ وهم ُكثثُر ـ ٬، ححاولل ججوتتييییييییه٬، وهو أححد الممتتأثثرييیین "الممدخخلل إلى الفلسسفة"في كتتاببه  
إن العقلييییة  فقالل ببآراء رننان٬، ببلورة التتممييییييییز ببييیین السساممي واآلري على ننححو أوضضح٬،
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السساممييییة تتممييییلل إلى قرن األششبباه واألضضداد٬، دون رببطها ببمما ييییججعلل ممننها وححدة٬، ببلل 
إلى اآلخخر دون واسسطة ببوثثببة  إححداهاتتتتركها ممننفصصلل ببعضضها عن ببعض ثثم تتننتتقلل ممن 

 ! فججائئييییة
 

اآلرييییة فاألممر ببالعكس٬، إذ تتننزع إلى الرببط ببييیین هذه وتتلك  أمما في العقلييییة 
ببوسسائئط ممتتدرججة٬، فال تتننتتقلل ممن طرف إلى آخخر إال ببدرججات ال تتكاد تتكون مُمححسسًا ببها 

إننها تتسسييییر٬، فييییمما ييییرى ججوتتييییييییه٬، على ننظام األلوان المُمذاب ببعضضها في ! ببالقدر الممممكن
 ! ببعض

 

تتسسممييییة أكثثر دقة في التتعببييییر٬،  إييییججادواقتترح ججوتتييییييییه في الكتتاب ننفسسه٬، ولححييیین  
كوننها تتتترك الضضدييیین " الممفرق"تتسسممييییة العقلييییة السساممييییة٬، وممننها العقلييییة العرببييییة٬، ببالممذهب 

" الممججممع"ممفتترقييیین ال صصلة ببييییننهمما٬، فضضًال عن اقتتراححه تتسسممييییة العقلييییة اآلرييییة ببالممذهب 
 ! واححد كوننها تتججممع ببييیین األضضداد ببوسسائئط ممتتدرججة ممتتوالييییة وتتججممعها في كلل" المموححد"أو 

 

آراء كتتلك الخخاصصة ببارننسست رننان٬، وممن تتأثثروا ببه كججوتتييییييییه وغييییره٬، ال تتخخلو ممن  
تتارييییخ الممسسييییح٬، ممنناظرتته : وججاهة٬، فرننان فييییلسسوف عظييییم٬، تتششهد ببذلك روائئعه العدييییدة

 ! ممع األفغانني٬، ممححاوراتته الفلسسفييییة٬، ذكرييییات ششبباببه وطفولتته٬، وغييییرها الكثثييییر الششهييییرة
 

ـ قببوًال أو ننفورًا٬، وكالهمما هننا لتتعامملل ممعها ببببسساطة آراء رننان إذن ال ييییصصح ا 
٬، كمما فعلل آخخرون٬، وفي ممقدممتتهم الششييییخ ممصصطفى عببد الرازق أولل أسستتاذ سسواء ـ

ممصصري للفلسسفة ببججاممعة القاهرة٬، فقد رممى الششييییخ ممصصطفى دون ببححث ننزييییه أو تتقصصي٬، 
الل الششعر وفي أرييییححييییة وببسساطة ييیُیححسسد علييییهمما٬، رننان ببالتتخخفي وراء زييییننة الببالغة وخخييیی

فرننان ببرأي الششييییخ هو خخصصييییم الججننس السساممي ! ووثثببات الححمماسسة والهوى والتتنناقض
لمماذا؟ ألننه كان فييییمما ييییتتعلق ببالفلسسفة ششدييیید الششكييییممة على مما ! ججممييییعاً  اإلسسالمميوالدييیین 
وال ". ـ علم الكالم ـ إسسالممييییةفلسسفة "٬، لكننه ألييیین ججاننببًا لمما دعاه "فلسسفة عرببييییة"سسمماه 

 !الرننانني لعلم الكالم٬، إننمما ييیُیدييیین ننفسسه لإلعالء ببإداننتتهببه الششييییخ أننه٬، أدرى كييییف لم ييییتتنن
لييییس العرق السساممي هو : ")41("اببن رششد والرششدييییة"ييییقولل رننان في كتتاببه الششهييییر  

مما ييییننببغي لننا أن ننطالببه ببدروس في الفلسسفة٬، وممن غرائئب الننصصييییب أال ييییننتتج هذا 
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أسسممى سسممات القوة٬، أقلل مما ييییكون  اسستتطاع أن ييییطببع على ببدائئعه الدييییننييییة الذيالعرق٬، 
ممن ببواكييییر خخاصصة ببه في ححقلل الفلسسفة٬، ولم تتكن الفلسسفة لدى السساممييییييیین غييییر اسستتعارة 

ببممثثلل هذا ". خخارججييییة صصرفة خخالييییة ممن كببييییر خخصصب٬، غييییر اقتتداء ببالفلسسفة الييییونناننييییة
الوضضوح ـ المُمفييیید ـ أدخخلل ارننسست رننان في األدببييییات الممتتعلقة ببتتارييییخ الفلسسفة عنندننا 

ششر العرب دعوى الطببييییعة السساممييییة٬، وججعلها أسساسسًا للححكم ببأببدييییة العقم الفلسسفي ممع
 . ألببنناء ححضضارتتننا

 

صصححييییح أن للننفس السساممييییة خخواص ـ لييییسست غرييییزييییة كمما ييییقولل رننان٬، وٕاننمما  
ـ٬، تتتتججلى في اننسسييییاق ججارف إلى  )42(ممكتتسسببة على خخلفييییة التتججرببة الححضضارييییة في الششرق

وصصححييییح ! لببسساطة في اللغة والصصنناعة والفن والممدننييییةالتتوححييیید ممن ججهة الدييیین٬، وٕالى ا
! لم ييییؤرقهم نُنششدان الححقييییقة٬، ممن ججهة الببححث والتتقصصي" الهام الننببوة"أن العرب قببلل 

٬، على فلسسفة الييییوننان الممننقولة إلى "فلسسفة عرببييییة"وصصححييییح أييییضضًا أن إطالق لفظ 
لب فلسسفة في ممسستتهلل ننششأتتها دخخلت ببننهم في قا العرببييییة٬، ييییسستتفييیید ممن كون ححضضارتتننا

 . أو ننفورًا٬، ولم تتججعله رافد الهام وتتكأة ننححو الممسستتقببللقببوالً  واننطببعت ببطاببعه الييییوننان
 

كلل هذا وأكثثر صصححييییح٬، غييییر أن االتتفاق ممع آراء رننان في ممججمملها٬، ييییننطوي  
. فالسساممي واآلري ننقطتتي مماء ممن ننببع واححد! على ظلم فادح ألببنناء ححضضارتتننا الكسسييییرة

. صصاف أتتييییننا٬، وفي الممصصب ننفسسه تُتسسكب أعممارننا القصصييییرة كلننا ممن خخلق اهللا٬، ممن ننببع
ححدييییث رننان عن خخواص ثثاببتتة وممييییولل فطرييییة لدى األججنناس ييییفوح ببعننصصرييییة كرييییهة٬، قد 

ـ وببححسسب تتصصننييییف رننان للببششر٬،  أننننيال تتكون ممقصصودة٬، فرننان فييییلسسوف عظييییم٬، ببييیید 
الممثثلل  إن ججاز ممثثلل هذا التتصصننييییف ـ أننتتممي للججننس السساممي٬، فأننا عرببي٬، وكمما ييییقولل

ننححن أقدر ببالطببع ممن رننان وغييییره على ! أهلل ممكة أدرى ببششعاببها: العرببي القدييییم
ال تتمملل التتضضييییييییق علييییننا  التتيالممححلييییة٬، /ذواتتننا٬، ولو كرهت اآلخخرييییة العرببييییة اسستتكششاف

اآلخخر العرببي ييییرييییدننا دوممًا ! وححرمماننننا ممن ححق أصصييییلل لننا٬، وهو اكتتششاف الححييییاة
٬، "علمماء آثثار"اة العز والششرف٬، فتتأببي إال أن ننكون ببال ذاكرة٬، أمما ححييیی" ممهنندسسي دييییكور"

أودعها اهللا ضضممائئرننا٬، لننهتتدي ببننورها  التتيننننقب في ذواتتننا عن تتلك الششعلة الممقدسسة٬، 
 !اإللهي
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العالم المُمعاش ششدييیید الخخضضوع لألفكار الصصححييییححة والزائئفة على السسواء٬، لدرججة  
الذي تُتححدثثه أييییة فكرة في دفعت ببعض الظرفاء للقولل ببوججود تتنناسسب طردي ببييیین األثثر 

أصصححاب الببصصائئر الننفاذة هم وححدهم ! ححييییاة الببششر وببييیین درججة الخخطأ الكاممننة فييییها
وفي ممقدممتتهم ييییأتتي الفالسسفة٬، ! القادرون على إدراك الفاصصلل ببييیین الصصححييییح والزائئف

إننها ببححث عن الححقييییقة غييییر الننفعييییة٬، ! فالفلسسفة مُمغاييییرة لغييییرها ممن طرق نُنششدان الححقييییقة
 ! تتطلب ـ أححييییاننًا ـ ممن الممششتتغلييیین ببها وقوفًا ألييییمما في وججه رغبباتتهم الششخخصصييییةكوننها تت

 

المُمزاييییدة على ححق أببنناء  فيفي علم الكالم تتتتججسسد عببقرييییة اآلخخرييییة الممححلييییة   
االقتتصصار  "!الححق المُملهم"٬، ممن خخارج لححقييییقةالنُنششدان الحُحر لفي ححضضارتتننا اإلسسالممييییة 

٬، وكمما تتششي تتججرببتتننا الححضضارييییة الممرييییرة٬، لن "الممقدس"على التتمماس الححقييییقة ممن داخخلل 
ممن أججلل تتكرييییس " الممقدس"تتسستتغلل  التتيييییخخدم سسوى ممصصالح هذه اآلخخرييییة اآلثثممة 

علم الكالم ييییطرد . اغتتراب الذات وٕاداممة تتننازلها عن ححقها في اممتتالك ثثقافة ممتتطورة
 !الفلسسفة

 

 : أممور عدييییدة تتعضضد مُمححاججتتي هذه٬، أتتعرض هننا ألهممها ببششيء ممن التتفصصييییلل 
 

 !ممازج الفقه ببالفلسسفة كممازج الزييییت ببالمماءأوًال٬،  
٬، وببوصصفهمما أببرز الطرق أممام اإلننسسان "التتفكييییر الفلسسفي"و" التتفكييییر الفقهي" 

الهام "لنُنششدان الححقييییقة٬، ممتتعارضضان أششد التتعارض٬، فالتتفقه نُنششدان للححقييییقة ممن داخخلل 
رسسالة فى الالهوت "لـ والننببوة في الغالب٬، وكمما ييییوضضح ححسسن ححننفي في تتقدييییممه". الننببوة

وتتششمملل الننببوة . وححي ممكتتوب٬، فهي ممصصدر الننص قببلل التتدوييیین  ٬،)43("والسسييییاسسة
الننببوة على الممسستتوى الرأسسي كمما  أياألولل٬، صصلة الننببوة ببممصصدر الوححي٬، : ججاننببييیین

والثثانني صصلة الننببي ببالرواة٬، واننتتقالل الننببوة ممن رواييییة إلى . تتححدده صصلة الننببي بباهللا
دوييیین٬، ثثم اننتتقالل الممصصاححف ممن ييیید إلى ييیید٬، ححتتى ييییتتم التتقننييیین٬، أى رواييییة٬، ححتتى ييییتتم التت

أمما التتفلسسف . الننببوة على الممسستتوى األفقي٬، كمما ييییححدده وضضعها٬، واننتتقالها في التتارييییخ
فهو ححب الححقييییقة والنُنششدان الحُحر لها٬، اسستتننادًا إلى روائئع التتراث اإلننسسانني٬، والقييییم 

 ! السساممييییة الممششتتركة
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ـ وممننهـا ارثثننـا الححضضـاري ـ  لييییسسـت مملكـًا ألببننـاء ححضضـارة  اإلننسسـاننيروائئـع التتـراث 
وهـــا هـــو ! ببعييییننهـــا٬، فهـــي ببححـــق مملـــك لننـــا ججممييییعـــًا ممعششـــر الببششـــر٬، فـــي كـــلل زممـــان وممكـــان

الفييییلسسوف كارلل ييییاسسببرز٬، ييییننببه في روعة إلى هذه الببدييییهييییة الغائئببة عـن أببننـاء ححضضـارتتننا ـ 
ننتتممـــي إلييییهـــا٬، هـــو أن ببقولـــه إن واججـــب اإلننسســـان٬، وأييییـــًا كاننـــت الثثقافـــة أو الححضضـــارة التتـــي ييیی

فـي كـلل العصصـور والححضضـارات٬، ألننـه ـ " المموقظييیین الكببار أو الفالسسفة العظـام"ييییتتعلم ممن 
وببححسسب ييییاسسببرز ـ لمما كاننت الصصييییاغة الواعييییة لححقييییقة الننضضـالل ممـن أججـلل الححقييییقـة وهدفـه 
ال تتكتتمملل أببدًا في صصورة ننهائئييییـة ييییممكـن اإلججممـاع علييییهـا٬، فالببـد لكـلل ممننـا أن ييییضضـطلع ببهـا 

 ! وأن ييییعدها ممسسئئولييییة ييییتتعييیین علييییه أن ييییواججهها وييییتتححمملل تتببعاتتها مما ببقي إننسسانناً ممرة أخخرى 
 

علــى ٬، ييییخختتلفـون "الننضضــالل ممـن أججـلل الححقييییقــة"و" الهـام الننببـوة"أننصصـار التتوفييییـق ببــييیین 
 علـىة قـدر ال٬، سسـواء ممـن ححييییـث عنناصصر صصـييییغهم التتوفييییقييییـةممن ججهة  اإلننسساننيممر التتارييییخ 

الححضضـــارات التتعببوييییـــة ألببننـــاء  الفعالييییـــةححييییـــث  ٬، أو ممـــن"التتفلسســـف"و" الننببـــوة"المموائئممـــة ببـــييیین 
ببييییـــد أننهـــم ججممييییعـــًا ييییننسســـببون إلـــى األننببييییـــاء أفكـــارًا لـــم تتججـــلل ببصصـــدورهم ! ييییننتتممـــون إلييییهـــا التتـــي

لتتــأوييییالتتهم  وٕاخخضضــاعهلاللتتفــاف علييییــه  دءوببــةفــي ممححــاوالت " الهــام الننببــوة"وييییلــوون عننــق 
 ! الطمموححة

  

م٬، . ق 30أو  20 ننححو عام بباإلسسكنندرييییةممننذ فييییلون ـ وهو ممفكر ييییهودي ولد  
كان ييییرى أن التتوراة فييییها أفكار فلسسفييییة ال تتقلل ممكاننة وسسمموًا عن خخالصصة التتفكييییر 

٬، وكلل مما ييییججب للوصصولل إلى هذه األفكار هو اسستتخخالصصها ممن ننصصوص اإلغرييییقي
ـ رأى الكثثييییر ممن أننصصار التتوفييییق في الدييییاننات ) 44(التتوراة ببطرييییق التتأوييییلل الممججازي
! ع هذا الطرييییق٬، طرييییق التتأوييییلل الممججازي أو الرممزيالثثالث الكببرى ضضرورة اصصطننا
فها هو "! التتييییه"الححضضارة الغرببييییة ممن ممثثلل هذا  إخخراجولسسببييییننوزا ييییرججع الفضضلل في 

ييییننتتهي في رسسالتته ذائئعة الصصييییت إلى أن ححرييییة التتفلسسف ال تتممثثلل خخطرًا على التتقوى أو 
 . والتتقوى ذاتتها القضضاء علييییها ييییؤدي إلى ضضييییاع  السسالم إنعلى السسالم في الدولة ببلل 

 

 !ممننببع التتأمملل وممصصدر الششرعييییة هو ثثاننييییًا٬، الممقدس 
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٬، ولهذه "العلوم الننقلييییة"للرواييییة ـ كمما أوضضححننا ـ ممننزلة عالييییة وأهممييییة عظييییممة في  
األهممييییة كان ممن الضضروري أن ييییببرز مما ييیُیححتتاج إلييییه ممن وسسائئلل كاإلسسنناد وغييییره ممن 

اييییة قببلل اإلسسالم لم ننججد العرب قد عننوا وٕاذا ننظرننا إلى الرو ! قواننييیین غاييییة فى اإلححكام
ببها أو ببتتصصححييییح األخخببار٬، وتتممححييییص الممروييییات العنناييییة الكامملة٬، ألن ممروييییاتتهم لم ييییكن 

أمما الرواييییة . لها ممن القداسسة مما ييییدعو إلى ذلك٬، ففييییها األسساطييییر واألححادييییث الممخختتلفة
الششروط٬، وأصصلوا  في اإلسسالم٬، فقد ششدد العلمماء فييییها٬، وقعدوا لها القواعد٬، وصصاغوا لها
إن كذببًا على لييییس "لها األصصولل ببعنناييییة هي األدق٬، ببححسسب عممر هاششم٬، لقولل الننببي 

 .)45(رواه الششييییخخان". ككذب على أححد٬، فممن كذب على فلييییتتببوأ ممقعده ممن الننار
  

البباححث في : "ييییقولل ممصصطفى عببد الرازق" تتممهييیید لتتارييییخ الفلسسفة اإلسسالممييییة" في 
ب علييییه أوًال أن ييییدرس االججتتهاد ببالرأي ـ في األححكام تتارييییخ الفلسسفة اإلسسالممييییة ييییجج

ـ ممننذ ننششأتته السساذججة إلى أن صصار ننسسقًا ممن أسسالييییب الببححث العلممي٬، له (!!) الششرعييییة
ييییججب الببدء ببهذا الببححث ألننه ببداييییة التتفكييییر الفلسسفي عنند الممسسلممييیین٬، . أصصوله وقواعده

هذه النناححييییة أقلل ننواححي والتترتتييییب الطببييییعي ييییقضضي ببتتقدييییم السساببق على الالححق٬، وألن 
التتفكييییر اإلسسالممي تتأثثرًا ببالعنناصصر األججننببييییة٬، فهي تتممثثلل لننا هذا التتفكييییر ممخخلصصًا ببسسييییطًا 
ييییكاد ييییكون ممسسييییرًا في طرييییق الننممو ببقوتته الذاتتييییة وححدها٬، فييییسسهلل ببعد ذلك أن ننتتاببع 

 . "أطواره في ثثنناييییا التتارييییخ٬، وأن ننتتقصصى فعله واننفعاله فييییمما اتتصصلل ببه ممن أفكار األممم
 

٬، صصننف الششييییخ ممصصطفى عببد "فييییلسسوف العرب والممعلم الثثانني" وفي كتتاببه 
ضضممن الفالسسفة٬، ججننببًا إلى ججننب ممع " اببن تتييییممييییة"الرازق ـ في ججرأة ييیُیححسسد علييییه ـ٬، 

الححسسببة وممسسئئولييییة "كتتاببه الممهم  اإلسسالم٬، وكأننه لم ييییقرأ لششييییخ "الفاراببي"و" الكنندي"
"! في الرد على الفالسسفة رسسالة"أ الببن تتييییممييییة ٬، وكأننه أييییضضًا لم ييییقر "اإلسسالممييییةالححكوممة 

تتهوييیین أو ننييییلل ممن ممكاننة اببن تتييییممييییة٬،  أيلقارئئي أن ييییفهم ممن كالممي هذا٬،  ييییننببغيوال 
ال أححط ممن الكذب على ! فمما قصصدت سسوى تتببرئئة الرججلل٬، ممن أممور لم ييییسستتسسغها

 !المموتتى
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لفلسسفة الششييییخ ممصصطفى ـ وال أدرى أكان فعله هذا ببوعي أم ببال وعي ـ الححق ببا 
اإلسسالممييییة في ممصصرننا الححببييییببة أششد الضضرر٬، فححتتى الييییوم ال تتزالل ججاممعة القاهرة العتتييییقة 

" علم الكالم"التتي ورثثها " الننقلييییة"تتححتتضضن رؤييییتته هذه٬، دون أدننى تتححفظ إزاء الطببييییعة 
الغرييییب أن ! ٬، والذي هو ببرأي الششييییخ ببداييییة التتفكييییر الفلسسفي في ححضضارتتننا"الفقه"عن 

ببه٬، وهم ُكثثُر في دوائئرننا الفكرييییة واألكادييییممييییة٬، لم ييییكلفوا أننفسسهم عبء  الششييییخ والممتتأثثرييیین
كييییف للتتفكييییر الفلسسفي أن ييییقوى وييییزدهر ممع االلتتزام ـ على األقلل المُمعلن ـ ممن : إفهاممننا

 ! ججاننب الممتتكلممييیین ببالمُمقدس٬، كممننببع للتتأمملل٬، وممصصدر لششرعييییة التتفلسسف
 

 :ححاكممةواششتتبباك ممع الهييییئئات ال "ننفعييییة"٬، طببييییعة ثثالثثاً  
ال ييیُیممارس التتفكييییر الفقهي إال تتححت إكراه التتببججييییلل الدفاعي أو الهججوممي أو  

الخ ـ٬، ..االثثننييیین ممعًا٬، وذلك طببقًا ألوضضاع الممججتتممع ـ االججتتمماعييییة والقاننوننييییة والسسييییاسسييییة
فصصاححب التتفكييییر الفقهي مُمكلف إمما ببممرافقة إرادات القوة والتتوسسع٬، وٕامما ببتتدعييییم األطر 

الممهييییممننة٬، ممن خخاللل ممقاوممة الممششارييییع الممننافسسة٬، وججعلل هذه األطر الثثقافييییة القائئممة و 
طببييییعة ننفعييییة كهذه للتتفكييییر الفقهي ال تتننالل ببححالٍل ممن ممكاننتته ! أكثثر تتخخششببًا وصصالببة

 . العظييییممة
  
ـ مموضضوع هذه الممقالة ـ ممححض اممتتداد طببييییعي للتتفكييییر الفقهي٬، ححتتى  علم الكالم 

 "!ننفعييییة"هذا علم الكالم ببالطببع طببييییعة  أورث! )46("الفقه األكببر"علييییه  أطلقأننه 
 

القييییام " ممن هذا العلمإن الغاييییة ييییقولل الششييییخ ممححممد عببده  ٬،"رسسالة التتوححييیید"في  
ببفرض مُمججمَمٍع علييییه٬، وهو ممعرفة اهللا تتعالى ببصصفاتته الواججب ثثببوتتها له ممع تتننزييییهه عمما 

س والتتصصدييییق ببرسسله على وججه الييییقييیین الذي تتطممئئن ببه الننف. ييییسستتححييییلل اتتصصافه ببه
اعتتممادًا على الدلييییلل٬، ال اسستترسساًال ممع التتقلييیید٬، ححسسببمما أرششدننا إلييییه الكتتاب ـ ييییقصصد القرآن 

 ".   ـ
على مما ييییببدو  الممششوببةممححممد عببده أييییضضًا ـ وببرغم تتححفظاتتننا على ببعض آراءه  

ييییفصصلل ببييیین  الذيببششيء ممن الغمموض ـ ييییكفييییننا عبء التتأكييیید على ذلك الببون الششاسسع 
 : )47(ييییقولل الششييییخ ممححممد عببده في الرسسالة ننفسسها"! الننفعييییة"ججهة ممن " الفلسسفة"و" الكالم"
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أمما ممذاهب الفلسسفة ـ ييییقصصد الششييییخ في ححضضارتتننا اإلسسالممييییة ـ٬، فكاننت تتسستتممد "  
آراءها ممن الفكر الممححض٬، ولم ييییكن ممن هم أهلل الننظر ممن الفالسسفة إال تتححصصييییلل 

اسستتكنناه ممعقولل٬، وكان العلم والوفاء ببمما ييیینندفع إلييییه رغببة العقلل ممن كششف ممججهولل٬، أو 
ييییممكننهم أن ييییببلغوا ممن ممطالببهم مما ششاءوا٬، وكان الججممهور ممن أهلل الدييیین ييییكننفهم 

مما ييییتتممتتعون ببه في تتححصصييییلل لذة عقولهم٬، وٕافادة  اإلرادة إطالقببححمماييییتته٬، وييییدع لهم ممن 
 ...الصصنناعة٬، وتتقوييییة أركان الننظام الببششري٬، ببمما ييییكششفون ممن ممسساتتييییر األسسرار الممكننوننة

  

ن عاقلل ممن عقالء الممسسلممييیین لييییأخخذ علييییهم الطرييییق أو ييییضضع العقاب في ومما كا" 
 اإلعججاباألولل٬، : لكن ييییظهر أن أممرييیین غلببا على غالببهم.. سسببييییلهم إلى مما هدوا إلييییه 

ببمما نُنقلل إلييییهم عن فالسسفة الييییوننان٬، خخصصوصصًا عن أرسسطو وأفالطون٬، ووججدان اللذة في 
لببة على النناس في ذلك الوقت٬، وهو أششأم والثثانني٬، الششهوة الغا. األممر لببادئتتقلييییدهمما 
كاننت قائئممة ببييیین أهلل الننظر في الدييیین٬،  التتيزججوا ببأننفسسهم في الممننازعات . األممرييیین

واصصطدمموا ببعلوممهم في قلة عددهم ممع مما اننطببعت علييییه ننفوس الكافة٬، فممالل ححمماة 
 . العقائئد علييییهم

  

الفالسسفة مممما  وججاء الغزالي وممن على طرييییقتته فأخخذوا ججممييییع مما وججد في كتتب" 
ومما ييییتتصصلل ببها ممن األممور العاممة أو أححكام الججواهر واألعراض  بباإللهييییاتييییتتعلق 

وممذاهببهم في الممادة وتتركييییب األججسسام وججممييییع مما ظننه الممششتتغلون ببالكالم ييییممس ششييییئئًا 
ممن ممببانني الدييیین٬، واششتتدوا في ننقده٬، وببالغ الممتتأخخرون ممننهم في تتأثثرهم ححتتى كاد ييییصصلل 

اء االعتتدالل٬، فسسقطت ممننزلتتهم ممن الننفوس٬، وننببذتتهم العاممة٬، ولم ببهم السسييییر إلى مما ور 
 "ممن سسعييییهم اإلسسالمميتتححفلل ببهم الخخاصصة٬، وذهب الزممان ببمما كان ييییننتتظر العالم 

 

أمما ببخخصصوص اششتتبباك علم الكالم ممع الهييییئئات الححاكممة٬، فلييییس ثثممة صصعوببة 
٬، في تتببييیین تُتذكر أممام صصاححب القراءة األممييییننة والممننظممة٬، لححوادث تتارييییخخننا اإلسسالممي

الخخلييییفة الممأممون الممعتتزلي إلى اعتتببار  خخذ ممثثًال ذهاب! عممق هذا االششتتبباك وممتتاننتته
القرآن ممخخلوقًا في الزممان اممتتححان ال ييییججوزه إال ثثاببتتو اإلييییممان٬، وهو مما ُعرف في 

وخخذ أييییضضًا سسننة خخلفاء الممسسلممييیین في اخختتييییار القضضاة ممن ببييیین الفقهاء . التتارييییخ ببالممححننة
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فرعًا " فقه القاننون"ان القرآن هو ممرججع الششرع والقاننون٬، وممن ثثم كان والممتتكلممييیین٬، فقد ك
لكن القضضاة سسرعان مما وججدوا أننفسسهم٬، في ممواججهة كثثرة . ممن الفقه وعلم الكالم

الححاالت غييییر الممعروفة٬، ممضضطرييیین لالسستتعاننة ببالسسننة وهكذا صصار الححدييییث الممصصدر 
 .الثثانني للتتششرييییع

 

ث في دوائئرننا الفكرييییة واألكادييییممييییة٬، ممن ججاننب خخذ ممثثًال مما ييییححد! ولمماذا التتارييییخ؟ 
! في ممعاهدننا العرييییقة" ححب الححقييییقة والنُنششدان الحُحر لها"ببعض القائئممييیین على تتدرييییس 

قد اننتتقلت " الننفعييییة"تتججد أن تتأثثر هؤالء ببالتتواججد األخخطببوطي لعلم الكالم واضضح٬، وان 
قهي وننظييییره إلي ننفوسسهم٬، وممن ثثم اسستتعصصى علييییهم التتممييییييییز ببييیین أسسس التتفكييییر الف

ييییححييییي هوييییدي٬، أسستتاذ الفلسسفة الممرمموق ببججاممعة القاهرة في سستتييییننييییات القرن ! الفلسسفي
التتفكييییر الفقهي٬، فقد " ننفعييییة"المماضضي٬، أححد هؤالء الذييیین اننتتقلت إلى تتفكييییرهم الفلسسفي 

٬، اكتتفي ـ هننا ـ بباقتتبباس فقرتتييیین ممن ممقدممتته٬، "ححييییاد فلسسفي: "ألف كتتييییببًا صصغييییرًا ببعننوان
 : )48(دون تتعلييییق

 

تتدور ححولها صصفححات هذا الكتتاب الصصغييییر٬، تتتتلخخص في  التتيالفكرة الرئئييییسسييییة "
 الذيقييییام ححييییاد فلسسفي ييییسسانند٬، ممن قرييییب أو ببعييیید٬، الححييییاد السسييییاسسي  إممكاننييییةالببححث عن 

 . اآلسسييییوييییة في الممججالل الدولي اإلفرييییقييییةأصصببح ششعارًا لننا ولراببطة الششعوب 
 

ييییص على أن تتظلل الفلسسفة ببممننآه عن األكادييییممي الححر  القارئوأسسارع فأطممئئن "
على . السسييییاسسة٬، أن هذا الكتتاب لن ييییششتتمملل على أي إقححام ممتتعممد للفلسسفة في السسييییاسسة

فمما ييییججب أن تتظلل الفلسسفة ببعييییدة . الرغم ممن أن هذا اإلقححام لييییس في ححد ذاتته عييییبباً 
والححق إنننني ال أدري لم ييییسستتججييییب األدب والفن . ننعييییش فييییه الذي الثثوريعن واقعننا 

ننلممسسه٬،  الذيلواقعننا الثثوري على هذا الننححو الرائئع  اإلننسساننييییةممييییع فروع الدراسسات وجج
وننطالب ببه٬، وننننفذه في ببراممججننا٬، وتتظلل الفلسسفة وححدها ببممفردها ببممعزلل٬، ممع أننه كان 

 التتيـ أن تتتتقدم الصصفوف اسستتججاببة لتتلك الصصييییححات  الممببادئعلييییها ـ بباعتتببارها علم 
بباء أننفسسهم تتننادي ببضضرورة اقدام الفالسسفة على أخخذت تترتتفع ممن الكثثييییرييیین وممن األد

وذلك ممن أججلل أن ييییوضضححوا للججممييییع ببعض األفكار والممفاهييییم . ممثثلل هذه الخخطورة
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ييییسستتخخدممها كثثييییر ممن النناس اسستتخخداممًا غييییر مموفق٬، وتتتتضضارب اآلراء  التتيالججدييییدة 
 ". الفلسسفي الممنناسسب اإلطارببششأننها ال لششيء إال ألننها لم تتوضضع في 

 

 :رد ححييییوان مُمطعم ببالعقللممججننسسان لييییس اإل  راببعًا٬، 
ممججرد ححييییوان "ييیُیعامملل اإلننسسان في ممججتتممعاتتننا المموغلة في التتخخلف على أننه 

ييییعرف هذا ببسسهولة ممن ييیُیخخالط أببنناء عالممننا العرببي٬، ببششقييییه ـ الفقييییر "! مُمطعم ببالعقلل
ممن عقولل وقلوب درببة٬، بب٬، ننظممننا التترببوييییة المُمغرضضة تتسستتأصصللان ألم أقلل ! والغنني ـ

أممة "ببححق صصييییرننا وان غرس الييییقييیین٬، في العقولل والقلوب٬، ! ء مملكة الننقد واالببتتكارالننش
 !"ممن غننم
 

ممن هننا٬، وفي ضضوء مما ننلممسسه ممن تتواججد أخخطببوطي لعلم الكالم في ححضضارتتننا 
ييییننظر " الننقلي"إذا كان هذا العلم ا اإلسسالممييییة٬، لييییس أممام الممرء سسوى التتسساؤلل ححولل مم

" ن مُمطعم ببالعقلل ـ على األقلل على الصصعييیید العمملي ـممججرد ححييییوا"على أننه  اإلننسسانإلي 
عننده أرقى وأسسممى ممن ذلك؟ تتسساؤلل كهذا٬، الببد وأن ييیُیزعج عببييیید  اإلننسسانأم أن 

الذي ييیُیححييییط " الححببلل"الممصصالح٬، لححرصصهم على أال تتتتججاوز ححرييییتتننا مما ييییسسممح ببه طولل 
 !ببممصصائئرننا

 

ممعييییة الفلسسفييییة الجج"أذكر أنني ـ وعلى غييییر عادتتي ـ ذهببت لححضضور نندوة ننظممتتها 
وفييییها دار ننقاش طوييییلل ومُمكرر ببييیین . ممششكورة٬، عن الراححلل ممححممد أركون" الممصصرييییة

أذكر ! الخ..الممتتححدثثييیین والححضضور٬، ححولل العقلل وتتعرييییفه ومماهييییتته ومموقف الدييیین ممننه و
أييییضضًا أن أححد الححضضور ـ ال أذكر اسسممه لألسسف الششدييیید ـ تتسساءلل في ححييییاء عن ممدى 

ححييییواننييییة "٬، وهي األرقى واألسسممى٬، في ممججرد "رييییةالصصييییغة الببشش"ممششروعييییة اخختتزالل 
ولششد مما أدهششنني أن كلممات الرججلل٬، ورغم خخطورتتها "! مُمطعممة ببعقلل اسستتاتتييییكي ججاف

الراححلل أركون٬، لم تتسستتوقف أححدًا٬، ال ممن الممتتححدثثييیین وال " األننسسنني"وصصلتتها الوثثييییقة ببفكر 
وره قضضاييییا ممن الححضضور٬، ببلل وججدتتهم ييییممضضون قدممًا في ممنناقششة مموقف أركون مممما أتتصص

 "!ممقببرة الفالسسفة"سساعتتها تتأكدت ممن أن علم الكالم ييییطرد الفلسسفة٬، وأننه ببححق ! كالممييییة
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وهو مما ! ٬، وببييیین ننظرة الفلسسفة لهاإلننسسانفرق ششاسسع ببييیین ننظرة علم الكالم إلى  
ييییفسسر عدم اسستتسساغة ححضضارتتننا٬، وفي ظلل التتواججد األخخطببوطي لعلم الكالم٬، ممن علوم 

٬، ولسسوف اقتتببس هننا تتعرييییف ننه ييییتتعاطى ممع العقلل الججافالممننطق٬، كو القدمماء سسوى 
هو الننظر في طرق األدلة والممقاييییييییس٬، : ")49(لهذا العلم٬، لداللتته الممهممةالغزالي 

وششروط ممقدممات الببرهان٬، وكييییفييییة تتركييییببها٬، وششروط الححد الصصححييییح وكييییفييییة تترتتييییببه٬، وأن 
ولييییس في . الببرهانالعلم إمما تتصصور وسسببييییلل ممعرفتته الححد٬، وٕامما تتصصدييییق وسسببييییلل ممعرفتته 

هذا مما ييییننببغي أن ييیُیننكر٬، ببلل هو ممن ججننس مما ذكره الممتتكلممون وأهلل الننظر في األدلة٬، 
وٕاننمما ييییفارقوننهم ببالعببارات واالصصطالححات وببزييییادة االسستتقصصاء في التتعرييییفات 

 ". والتتششعييییببات
 

ـ وممننهم العممالق اببن رششد ـ لييییسسوا ببعييییدييیین  اإلسسالممييییةالفالسسفة في ححضضارتتننا 
هذه الننظرة الدوننييییة لطببييییعة الكائئن الببششري٬، كوننهم لم ييییججرؤوا ـ رببمما لححداثثة كثثييییرًا عن 

تتججرببتتهم٬، واششتتداد سسطوة الفقهاء وعلمماء الكالم ـ على الذهاب إلى أببعد ممن االفتتتتان 
 أي٬، ولم ييییعييییروا )50(هم ممثثًال لم ييیُینناهضضوا الرق! ـوأفلوطييیین فالسسفة ـ كأرسسطو  ببآراء

رغم أننهم ورثثة الكننز الييییوننانني الفلسسفي ـ العلممي  اهتتممام لألدب الييییوننانني الخخصصب٬،
فالممالححظ أن أعممالل ! والننظري ـ٬، وأننهم ممن ننقلوه إلى أوروببا٬، ببعد اغننائئه قدر ججهدهم

كان الببد لعصصر  الذيالممسسرححي الييییوننانني الهائئلل٬،  اإلننتتاجالنناثثرييیین والممؤرخخييیین٬، وكذلك 
كان في ممسستتطاع  والذيقببلل٬، الننهضضة األوروببييییة ممن اتتخخاذه رافد الهام وممتتكأ ننححو الممسستت

 !)51(أببنناء ححضضارتتننا اسستتننهاله ببكلل سسهولة٬، لم تتكن ممؤثثرة في ننفوس مُمببدعي ححضضارتتننا
 

إن الججهالء هم ر هذه الممقالة٬، قولل أححد الححكمماء قارئئي الكرييییم٬، أوردت في صصد
هي ـ  تتوافرتهي  وممبباهج الححييییاة وألوان التترف ـ إنالذييیین ييییظننون أن الممببانني الججممييییلة 

اإلننسساننييییة٬، هو تته ششعور الفرد ببححرييییتته وكرامموقوله أييییضضًا إن  .هد ببرقي الححضضارةتتششالتتي 
٬، هو ذلك الششيء الفذ الذي ييییججب االهتتممام ببه وتتننممييییتته دائئممًا وأببداً الححضضارة  ببرهان علو

ييییؤدي إلى ييییممكن أن لييییس هنناك مما أوردت أييییضضًا قولل الححكييییم ننفسسه اننه ! إلى أقصصى ححد
٬، وتتزوييیید الفرد ببالقدرة على قراءة األممور ببطرييییقة أممييییننة خخالقةالتترببييییة الممثثلل هذا الرقي ك

 !التتفكييییر الننقدي ودفع الححييییاة لألمماموممننظممة٬، تتججعله قادرًا على 
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ييییممكن تتفسسييییر ذلك التتعاممي الواضضح ممن ججاننب القائئممييیین على تتدرييییس كييییف "
الفلسسفة عنندننا عن هذا التتججفييییف الممننهججي المُمسستتدام لممنناببع التتفكييییر الفلسسفي في 

ننا٬، ممن خخاللل غرس الييییقييیین في عقولل وقلوب الننشء٬، ببلل وذهاب هؤالء في ممججتتممعاتت
تتلك !". مما؟" تتواطؤ"وهلل ثثممة إممكاننييییة للححدييییث عن وججود ! ؟"التتننطع"تتعاممييییهم إلى ححد 

تتسساؤالت٬، كننت قد وعدتتك٬، قارئئي الكرييییم٬، في صصدر هذه الممقالة٬، ببالتتححقق ممن ممدى 
 . وججاهة طرححها

 

ازه٬، لم ييییكن االقتتراب ممننه ممممكننًا٬، ببدون الننجج ببالسسعيوعدت  الذيتتححقق كهذا 
" تتفكييییر فلسسفي"ألننه ال ييییوججد "! الفلسسفي"٬، ولييییس "التتفكييییر الفقهي"اسستتكششاف دهالييییز 

تتفلسسف "٬، ييیُیلقى في روع أببنناء ممججتتممعاتتننا الببائئسسة أننه "تتفكييییر فقهي"عنندننا٬، مما ييییوججد هو 
ه الممغالطة وراء هذ!! ٬، تُتراعى فييییه خخصصوصصييییتتننا الححضضارييییة"أو ببححث حُحر عن الححقييییقة

! الممششئئوممة وكمما تتببييیین صصفححات هذه الممقالة٬، ييییتتممتترس تتججار اآلالم وفالسسفة الضضرار
عنندننا ممسسخخًا بباهتتًا٬، ببلل وزاهدًا في  اإلننسسانوببفضضلل هذه الممغالطة الممششئئوممة ييییظلل 

ال تتلممس ..للممششاهدة فقط": اسستتكششاف ننفسسه والححييییاة٬، كأن علييییهمما قصصاصصة ورق تتقولل
 "!هذه األششييییاء

 

 أقببحومما ! المُمزاييییدة الرخخييییصصة واألببدييییة على خخصصوصصييییتتننا الثثقافييییة مما أقببح هذه
الححق أننه ال ! لطالمما اسستتعصصت على التتفكييییك التتيخخننوثثة التتخخلف في ممججتتممعاتتننا٬، تتلك 

لعييیین غاييییة في " ششرك"أمملل عنندي في خخالص قرييییب ألببنناء ححضضارتتننا٬، فننفوسسهم ننزييییلة 
ثثممة في تتششييییييییده٬، عببر ممئئات عببقرييییتته اآل" اآلخخر الممححلي"والممتتاننة٬، اسستتثثممر  اإلححكام

السسننييیین٬، وأراه لم ييییخخسسر٬، ألننه ال خخالص لممسسخ٬، وأببنناء أممتتننا على ننححو مما ننرى ٬، مما 
خخاصصة في عقود مما ببعد الكولوننييییالييییة٬، أعنني عقود مما ! ببييیین ممممسسوخ٬، أو صصاننع ممسسوخ

٬، في أششد "العرببييییة/اآلخخرييییة الممححلييییة"ببعد رححييییلل الممسستتعممر األوروببي عن ببالدننا٬، وعودة 
 ! واإلقلييییممييییة٬، إلى االننفراد ببممقالييیید األممور٬، ممدعوممة بباآلخخرييییتتييیین العالممييییة "خخسسة"صصورها 
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الكتتاببة والببححث عنندي كقتتالل ُفرض على ججنندي٬، علييییه فقط أن ييیُیقاتتلل٬، ولييییس له 
ممن قضضاييییا ييییدافع عننها وييییمموت  لإلننسسانأن ييییسسألل عمما إذا كان سسييییننتتصصر أم ال؟ إذ الببد 

 !اللعييیین" اآلخخر"تته فييییها ببممقدار مما ييییسسممح ببه قييیید ممن أججلها٬، ال أن ييییقننع ببححييییاة ذلل٬، ححرييیی
 

والححممد هللا أنني أتتييییت إلى الوججود في هذه الممرححلة الممتتقدممة ننسسببييییًا ممن ممسسييییرة 
ممن رقي ممعرفي٬، ومما تتركه لننا ننببالء  أححرزالججننس الببششري على طرييییق الححييییاة٬، فمما 

ييییا لطالمما عن خخببا والتتقصصيالححضضارات الممخختتلفة٬، ممن روائئع ال تتمموت٬، ومما ببلغه الببححث 
سُسكت عننها في عصصور االننغالق والعزلة٬، على ننححو مما ححصصلل ممعننا٬، ومما أزهق ممن 
ننفوس طاهرة٬، سسطر أصصححاببها ببدممائئهم الذكييییة وصصاييییا الححرييییة والششرف والكراممة٬، كلل 

 "!اهللا والححرييییة"ببـ إييییمماننيهذه األممور وغييییرها٬، لم ييییعد ممعها ببممقدور ببششر أن ييییزعزع 
 

سسممعت ببها  والتتياألخخييییرة " تتوننس"أححداث  إييییاهاببقييییت لي كلممة أخخييییرة٬، ألهممتتنني 
الننزييییه واألممييیین لتتارييییخخننا  القارئإن : هذه لممقالتتيببييییننمما كننت أضضع اللممسسات األخخييییرة 

وححاضضرننا ورببمما ممسستتقببلننا أييییضضًا ـ ننححن العرب ـ ال ييییججد ثثورات ببالممعننى الححقييییقي٬، ببلل 
ممن علف  هييییججان أغننام سساءها أن عصصى الراعي غلييییظة٬، وأن مما هو مُمتتاح أمماممها

هييییججان كهذا ورغم اححتتراممننا الكامملل لخخطورة دوافع ! وٕانناث ال ييیُیوزع ببييییننها ببالعدلل
أصصححاببه٬، تتقتتصصر تتداعييییاتته٬، وكمما ييییححكي التتارييییخ٬، على رمموز ننخخببوييییة ببعييییننها٬، ييیُیضضححى 

 ! ببها٬، لححمماييییة الببننييییة التتححتتييییة للتتخخلف٬، والححييییلولة دون فتتح أببواب الححرييییة أممام الهائئججييیین
 

لييییسست كاننقالببات العسسكر٬، أو كهييییججان مُمتتضضرري الببطالة الثثورات الححقييییقييییة٬، 
 إصصرارفي ججوهرها٬، ييییننهض أننصصارها٬، في " ثثقافييییة"والغالء والفسساد والممرض٬، فهي 

فال تتغييییييییر ححقييییقي دون ! وججلد٬، ببعبء تتفكييییك الببننى التتححتتييییة للتتخخلف في ممججتتممعاتتهم
ألججسساد ٬، ييییعببدوا الطرييییق٬، وييییححرروا الننفوس ولييییس ا"فالسسفة"مموقظييیین عظام٬، أعنني 

فقط٬، ممن تتييییه ال ييییرححم٬، عببر التتممكييیین الممننهججي لححب الححقييییقة٬، والنُنششدان الحُحر لها٬، في 
التتننوييییر الدييیینني والتتججدييیید : وال تتغييییييییر ححقييییقي مما ذاعت دعاوي! ننسسييییج ثثقافتتهم الممححلييییة

لذاتتها ولييییس " ضضرارييییة"٬، كوننها )52(الخ..الفقهي وتتححوييییلل العلوم الننقلييییة إلى فلسسفييییة
 !ألصصححاببها
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 !٬، هلمموا لقد طالل السسفر"الكالم"لتتائئهون في صصححراء ييییها اأ
 

 :الهواممش
 ـــــــــ

ذات ببرييییق " الفكر األننسسنني"ييییرى أننه لكي تتكون عببارة  ـ ولسست ممننهم ـ الببعض) 1(
وداللة ييیُیعتتد ببها فالببد لها أن تتظلل دوممًا فضضفاضضة وضضبباببييییة كممدلولل التتججاه أو لتتأكييیید 

أعنني ببالفكر األننسسنني رؤييییتتي  ٬،قالةفي هذه المم! ييییعكس غمموض الطببييییعة الببششرييییة
ال تتعنني األننسسننييییة سسوى أن ييیُیححقق اإلننسسان٬، أي إننسسان٬، ببغض  وفييییها. الممقتترححة له

أكببر قدر ممممكن ممن التتطاببق ٬، الخ..الننظر عن الججننس أو اللون أو العرق أو الججننسسييییة
 ببييیین أقواله وأفعاله٬، ششرييییطة اننطواء تتلك األقوالل واألفعالل على تتثثممييیین لقولل األننسسننييییة

بباإلننسسان كأعلى قييییممة في الوججود٬، وهدفها المماثثلل في التتممححييییص الننقدي لألششييییاء ببمما 
هي ننتتاج للعمملل الببششري وللطاقات الببششرييییة٬، تتححسسببًا لسسوء القراءة وسسوء التتأوييییلل 

وكذا ششرييییطة وقوعها في إطار . الببششرييییييیین للمماضضي الججممعي كمما للححاضضر الججممعي
ـ 2 .ممعييییار التتقوييییم هو اإلننسسانـ 1: ييییلي تتتتممثثلل فييییمما والتتيالخخصصائئص العاممة لألننسسننييییة 

الطببييییعة والتتعاطي الممتتححضضر  نتتثثممييییـ 3. اإلششادة ببالعقلل ورد التتطور إلى ثثورتته الدائئممة
 .تتأكييیید الننزعة الححسسييییة الججممالييییة ـ5. القولل ببأن التتقدم إننمما ييییتتم بباإلننسسان ننفسسهـ 4. ممعها

 . على االننتترننت٬، كتتاب ممننششور ممقاالت في الفكر األننسسنني: للممزييیید راججع للكاتتب
في تتثثممييییننها لقدر اإلننسسان في الذود ببششرف عن ححرييییة عقله وقلببه٬، تتذهب رؤييییتتي ) 2(

المُمقتترححة للفكر األننسسنني إلى القولل ببأن تتطور التتارييییخ اإلننسسانني إننمما ييیُیعد ننتتاججًا لصصراع 
ال ييییمملك سسوى ححرييییة عقله وقلببه التتي وهببه الخخالق ) ذات(طوييییلل وممرييییر ببييیین إننسسان

ييیُیصصر على االسستتئئثثار ببالححرييییة٬، ) آخخر(ببها على تتروييییض الححييییاة٬، وببييیین إييییاها٬، لييییسستتعييیین
٬، في فكرننا األننسسنني٬، عادة مما ييییعممد )اآلخخر(فـ! لييییتتسسننى له العببث ببممقدرات رفاق الححييییاة

ثثقافييییًا٬، أعنني تتكرييییس تتننازله عن ححقه ) الذات(إلى آلييییات ببعييییننها لتتكرييییس اغتتراب أخخييییه
) الذات(لششامملة ـ لييییظلل هذا األخ الممسسكييیینفي ننقد وتتطوييییر ثثقافتته ـ أو طرييییقة ححييییاتته ا

) اآلخخر(ممغتترببًا ذلييییًال طييییلة ممقاممه في ضضييییافة الححييییاة٬، ييییسستتهلك فقط مما ييییججود علييییه ببه 
عببد الممصصلححة٬، ححتتى أننه ببممرور الزممن٬، ييییفقد الممغتترب قدرتته على الننقد والتتطوييییر٬، وال 

أو  وننيصصهييییببييیین آخخر عرببي أو وال فرق في فكرننا األننسسنني  !ييییمملك إال االننتتظار
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تتششوييییه الننفوس واسستترقاقها ال ييییخخفف ممن ! الخ..أو  أممرييییكي أو سسعودي أو هنندي
. الخ..فداححتته وكارثثييییة تتببعاتته٬، أن ييییقف وراءه أخ مُمسسلم أو عرببي أو صصهييییونني أو غرببي

اغتتصصاب الححق المُمقدس في الححرييییة ـ هدييییة اهللا للببششر ـ٬، ال تُتججييییزه قراببة ححضضارييییة أو 
. ٬، كتتاب ممننششور على االننتترننتتتهافت اآلخخر: للكاتتب راججع ! الخ..دييییننييییة أو قوممييییة

دار العالم الثثالث٬، : القاهرة(٬، االغتتراب الثثقافي للذات العرببييییة: راججع للكاتتب أييییضضاً و 
2006.( 

٬، ممؤسسس الححزب السسوري القوممي ]1949ييییولييییو8ـ1904ممارس1[أننطون سسعادة) 3(
كة ممواججهة قوممييییة قام ببإطالق ححر . ولد في ببلدة الششوييییر في ججببلل لببننان. االججتتمماعي

وكان رد فعلل الححكوممة اللببنناننييییة ممبباششرًا٬، إذ . 1948ششامملة خخاللل ححرب فلسسطييیین 
أصصدرت سسلسسلة قرارات ممننعت ببمموججببها الححزب ممن عقد االججتتمماعات العلننييییة وححدثثت 

وببعد  1949عدة صصداممات ببييیین أعضضاء الححزب والسسلطة خخاللل اححتتفاالت آذار 
اسستتقببله ححسسنني الزعييییم٬، . ى أثثرها سسعادة إلى دممششقاالننتتخخاببات الببرلمماننييییة المملغاة لججأ عل

فححاكممتته وأعدممتته  1949تتمموز7وببعد ششهر٬، سسلممه للسسلطات اللببنناننييییة وفق صصفقة ييییوم 
 .1949تتمموز 7فججر ييییوم 

ال ييییخختتلف ممفهوم الححضضارة عن ننظييییره الخخاص ببالثثقافة كثثييییرا٬، فكالهمما ييییششييییر إلى ) 4(
ن الثثقافي األوسسع٬، أو ببممعننى طرييییقة ححييییاة ششعب ممعييیین٬، غييییر أن الححضضارة هي الكييییا

آخخر هي أعلى تتججممع ثثقافي ممن الببششر وأعرض ممسستتوى ممن الهوييییة الثثقافييییة ييییممكن أن 
وهى تتعرف ببكلل ممن العنناصصر المموضضوعييییة العاممة . ييییممييییز اإلننسسان عن األننواع األخخرى

وهنناك . ممثثلل اللغة٬، والتتارييییخ٬، والدييیین٬، والعادات٬، والممؤسسسسات٬، والتتححقق الذاتتي للببششر
للهوييییة لدى الببششر٬، فسساكن القاهرة قد ييییعرف ننفسسه ببدرججات ممخختتلفة ممن  ممسستتوييییات
والححضضارة التتي ييییننتتممي إلييییها هي أعرض ممسستتوى ممن . ممصصري٬، عرببي٬، ممسسلم: االتتسساع

الكببرى التتي ننششعر ثثقافييییا ببداخخلها " ننححن"التتعرييییف ييییممكن أن ييییعرف ببه ننفسسه٬، أي أننها 
وقد تتضضم الححضضارات عددا كببييییرا . عنند اآلخخرييیین خخارججننا" هم"أننننا في ببييییتتننا٬، في ممقاببلل 

وعلى . ممن الببششر ممثثلل الححضضارة الصصييییننييییة٬، أو عددا قلييییال ممثثلل الكارييییببي األننججلوفونني
ممدى التتارييییخ وججدت ججمماعات صصغييییرة كثثييییرة ذات ثثقافات ممائئزة وتتفتتقر إلى ممعييیین ثثقافي 

وكاننت الفروق تتتتححدد ححسسب الححججم واألهممييییة ببييیین الححضضارات الرئئييییسسييییة . أوسسع لهوييییتتها
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وطببقا لهننتتننججتتون تتتتممثثلل . لفرعييییة أو ببييیین الححضضارات الرئئييییسسييییة والححضضارات الججهييییضضةوا
الححضضارات الرئئييییسسييییة الممعاصصرة في الصصييییننييییة٬، والييییابباننييییة٬، والهنندييییة٬، واإلسسالممييییة٬، 

إال أن . والغرببييییة٬، والروسسييییة األرثثوذوكسسييییة٬، واألممرييییكييییة الالتتييییننييییة٬، فضضال عن األفرييییقييییة
في تتححدييییدهم للححضضارات الرئئييییسسييییة في التتارييییخ وتتلك البباححثثييیین وٕان اتتفقوا ببششكلل عام 

المموججودة في العالم الححدييییث٬، فإننهم غالببا مما ييییخختتلفون على إججممالي الححضضارات التتي 
صصامموييییلل هننتتننججتتون٬، تترججممة طلعت : لممزييیید ممن الممعلوممات راججع. ُوججدت في التتارييییخ

٬، )1998 سسطور٬،: القاهرة(٬، ـ إعادة صصننع الننظام العالمميصصدام الححضضارات الششاييییب٬، 
 .80ـ  67ص 

األممرييییكي في القرن  االسستتششرافهاري أوسستترييیین ولفسسون علم ببارز ممن أعالم  )5(
وأششرف على ننششر الممتتن . أننججز ممششروعًا ضضخخممًا لدراسسة ببننييییة الفكر الدييیینني. العششرييیین
أسستتاذ ببججاممعة . ححفظتته اللغتتييیین العببرييییة والالتتييییننييییة وضضاع أصصله العرببي الذيالرششدي 
 ".ننقد كرييییسسكاس ألرسسطو"٬، "فلسسفة آبباء الكننييییسسة"٬، "فلسسفة فييییلون: "تتهممن ممؤلفا. هارفارد

ألننه أولل ممن " فييییلسسوف العرب"الكنندي ببـ إسسححاقُلقب أببو ييییوسسف ييییعقوب ببن ) 6(
ازدهر في الننصصف الثثانني ممن القرن الثثالث . اششتتغلل ببالفلسسفة ممن ذوي األصصولل العرببييییة

ششارك في تتهذييییب التترججممات . كان في ببداييییتته ممعتتزلييییاً . التتاسسع الممييییالدي/الهججري
ييییممثثلل على وججه العمموم الممغادرة ممن الكالم إلى . الفلسسفييییة عن الييییونناننييییة وعن السسرييییاننييییة

 .الفلسسفة
هنناك ثثالثثة أعممالل ـ ُكتتببت بباللغة العرببييییة ـ تتؤرخ لننششأة علم الكالم وممراححلل تتطوره٬، ) 7(

٬، )م1406ـ1332(واببن خخلدون) م1153ـ1086(الششهرسستتانني: اثثننان ممننها لممسسلممييیین همما
الممللل "كلل ممن الششهرسستتانني في ). 1204ـ1135(وواححد لييییهودي هو مموسسى اببن ممييییممون

ييیُیقدممان علم الكالم ال ببمما هو ننسسق مموححد في ": الممقدممة"٬، واببن خخلدون في "والننححلل
٬، ببلل ييییقدمماننه "الفالسسفة"ممقاببلل العقالننييییة الدييییننييییة عنند ممن اصصطلح على تتسسممييییتتهم 

ومما ييییججممع ببييیین . ممقاببلة لفرق ممتتعارضضة فييییمما ببييییننها بباألححرى ببمما هو ننسسق تتتتوزعه آراء
الششهرسستتانني واببن خخلدون في تتقدييییممهمما لعلم الكالم هو أننهمما٬، على ححييیین ييییششييییران إلى 
ببعض التتأثثييییرات الفلسسفييییة علييییه٬، ال ييییذكران أي تتأثثييییر ممسسييییححي على علم الكالم ببوججه 

تتكلممييیین٬، وأن عام٬، ببرغم أن الششهرسستتانني ييییتتححدث عن تتأثثييییر ممسسييییححى على اثثننييیین ممن المم



 57 

اببن خخلدون ييییششييییر ممبباششرة إلى ننوع مما ممن التتأثثييییر الممسسييییححي على علم الكالم في 
ممججمموعه عنندمما ييییقولل٬، في ممححاولتته لتتفسسييییر تترججممة األعممالل العلممييییة الييییونناننييییة٬، وممن 

تتششوقوا إلى االطالع "ببييییننها الفلسسفة٬، إلى اللغة العرببييییة٬، إن أححد أسسبباببها كون الممسسلممييیین 
كممييییة ببمما سسممعوا ممن األسساقفة واألقسسة الممعاهدييیین ببعض ذكر ممننها على هذه العلوم الحح

وعلى الننقييییض ممن الششهرسستتانني واببن خخلدون٬، ". فييییها اإلننسسانوببمما تتسسممو إلييییه أفكار 
كان اببن ممييییممون ييییننتتممي إلى ممن ييیُیسسممون في ذلك الوقت عنند الممسسلممييیین ببالفالسسفة٬، ممع 

ن الممتتكلممييیین كذلك٬، ححتتى في أننه كاننت له فلسسفتته الدييییننييییة الخخاصصة٬، التتي تتممييییز ببها ع
ببعض الممعتتقدات التتي كاننت ممششتتركة ـ كمما ييییقولل ـ ببييیین الييییهودييییة واإلسسالم ججاء تتصصوره 

وببنناء علييییه٬، فإننه ييیُیقدم علم الكالم٬، ال في تتطوره التتارييییخخي عببر ممرححلتتي . لعلم الكالم
وججوده٬، لكننه ييییقدممه بباألححرى على ننححو مما وججده في عصصره٬، في القرن الثثانني عششر٬، 

أن كاننت فرقتتا الممعتتزلة واألششاعرة٬، على السسواء قد اكتتسسببتتا الطاببع الفلسسفي٬، كلل  ببعد
ولفسسون٬، تترججممة ممصصطفي لببييییب عببد الغنني٬، . هاري أ: للممزييیید راججع. ممننهمما ببطرييییقتته

الممججلس األعلى للثثقافة٬، الممششروع القوممي : القاهرة(٬، اإلسسالمفلسسفة الممتتكلممييیین في 
 .113ـ٬95، ص )2005للتترججممة٬، 

 ٬11، سسورة الششورى٬، أييییة رقم "لييییس كممثثله ششيء: "اآلييییات القرآننييییةظر ممثثًال هذه انن) 8(
 .٬4، سسورة اإلخخالص٬، أييییة رقم "لم ييییكن له كفوًا أححد"& 
ييییصصف اببن خخلدون ببه كًال ممن غالة الممششببهة  الذي Innovators" ممببتتدعة"لفظ ) 9(

أننه ممسستتخخدم رببمما ببدا ألولل وهلة " ججسسم ال كاألججسسام"وأولئئك الذييیین اسستتخخدمموا صصييییغة 
ييییسستتخخدممه ممن ببعد ـ  Innovationألن لفظ ببدعة  Heretics" هراطقة"هننا ببممعننى 

غييییر أننه٬، وببسسببب تتببنني الححنناببلة . إلى الممعتتزلة اإلششارةوببالممعننى الخخاص للهرطقة ـ في 
وورود هذه الصصييییغة أييییضضًا على لسسان األششعري٬، " ججسسم ال كاألججسسام"ممؤخخرًا لصصييییغة 

هننا " ممببتتدعة"ـ أن اببن خخلدون ييییسستتخخدم ببببسساطة لفظ  ييییتتضضح تتمماممًا ـ ببححسسب ولفسسون
وييییتتضضح ممن هذا فييییمما ييییرى ولفسسون . للداللة على أولئئك الذييیین اسستتححدثثوا ششييییئئًا ججدييییداً 

قد اسستُتخخدممت " ججسسم ال كاألججسسام"أييییضضًا٬، تتببعًا لمما ننعرفه ممن اببن خخلدون٬، أن صصييییغة 
اسستتخخداممها عنند  لدى الببعض ممن أهلل السسننة في ممعارضضتتهم للتتششببييییه الصصرييییح وذلك قببلل

 . كان ييییقولل ببالتتششببييییه الصصرييییح الذيهششام ببن الححكم الششييییعي 
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ممكاننة االييییطالي كرلو الفوننسسو ننلييییننو ممن ببييیین الممسستتششرقييیین ججممييییعًا ممكاننة ممممتتازة ال ) 10(
وهو . ييییسساوييییه فييییها ـ ببححسسب فييییلسسوفننا عببد الرححممن ببدوي ـ  غييییر ججولتتسسييییهر وننلدكه

 اإلسسالممييییةاطالعه على ممخختتلف الممسسائئلل ييییممتتاز ببببححوثثه التتححلييییلييییة الدقييییقة وسسعة 
 . والعرببييییة

ممححرر (٬، في عببد الرححممن ببدوي"ببححوث في الممعتتزلة"كرلو الفوننسسو ننلييییننو٬، : راججع) 11(
٬، دراسسات لكببار الممسستتششرقييیین: اإلسسالممييییةالتتراث الييییوننانني في الححضضارة ٬، )وممتترججم

 .198ـ٬173، ص )1965دار الننهضضة العرببييییة٬، : القاهرة(
ودرس . 1841ممسستتششرق سسوييییدي٬، ُولد في زييییورخ ]: 1889ـ1841[اششتتييییننر) 12(

. ٬، ثثم على ييییدي فلييییششر1875ـ1807الالهوت واللغات الششرقييییة أوًال على ييییدي هتتسسش
واللغات السساممييییة في " الكتتاب الممقدس"أسستتاذًا للعهد القدييییم ممن 1870ثثم صصار في 

. ألمماننييییا ٬، ممؤسسس علم األششورييییات في1908ـ1836ججاممعة زييییورخ خخلفًا ألببرهرد اششرادر
 ).1865(الممعتتزلة: اششتتهر ببه اششتتييییننر هو كتتاببه الذيوالعمملل . 1889تتوفي عام 

للعممالق عببد الرححممن ببدوي كلممات خخطييییرة عن ججولدتتسسييییهر وصصححببه تتكفييییننا ججهد ) 13(
ييییششاء اهللا أن : "ييییقولل ببدوي. التتعرييییف ببالرججلل٬، كمما أننها تتسستتححق التتوقف أمماممها طوييییالً 

كححضضارة ـ ممن األوروببييییييیین ممن ييییؤرخخون له  سسالماإلـ الممقصصود هننا  اإلسسالمييییهب 
كسسييییاسسة فييییججييییدون التتأرييییخ٬، وممن ييییببححثثون فييییه كدييیین وححييییاة روححييییة٬، فييییتتعممقون هذا الببححث 
وييییببلغون الذروة فييییه أو ييییكادون٬، وممن ييییقببلون على الججاننب الفييییلولوججي ممننه فييییظفرون 

ور نندلكه ـ فكان على رأس هؤالء األخخييییرييیین تتييییود. ببننتتائئج على ججاننب ممن الخخطر كببييییر
وكان سسييیید . ـ ٬، وعلى رأس أولئئك األولييیین ييییولييییوس فلهوزن" تتارييییخ القرآن"صصاححب كتتاب 

 "!  البباححثثييیین فييییه ممن النناححييییة الدييییننييییة خخاصصة٬، والروححييییة عاممة٬، اججننتتس ججولتتسسييییهر
الثثاببتتة ال " ببالطببييییعة"الممننطق األرسسطي في صصممييییممه ممعنني قببلل كلل ششيء ) 14(
ممن ححييییث مماهييییاتتها األزلييییة التتي ال تتتتغييییر " بباألننواع"هو ممعنني . الممتتغييییرة" ببالفييییزييییقا"

ممثثًال ـ ممن ححييییث هو مماهييییة ثثاببتتة ـ هو  فاإلننسسان. ببتتغييییر الظروف وتتغييییر األفراد
فال ييییتتعلق ببهم علم ييییقييیینني٬، وٕاذن  وييییذهببونمموضضوع العلم٬، وأمما األفراد الذييیین ييییججييییئئون 

 ييیُیذكر ممن ححييییث هو وححتتى إن ُذكر فرد ممن األفراد٬، فال. فلييییسسوا مممما ييییعننى ببه الممننطق
فرد قائئم ببذاتته٬، ببلل ييیُیذكر ممن ححييییث هو ححقييییقة ججزئئييییة تتتتممثثلل فييییها ححقييییقة الننوع٬، ولذلك ال 
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ييییججوز في الممننطق األرسسطي أن تُتعرف فردًا٬، ألن التتعرييییف ييییننصصرف إلى الننوع وححده٬، 
ييییتتممثثلها الججوهر بباعتتبباره مموضضوعًا للممعرفة٬، ولو كمملت لك  التتيوالتتعرييییف هو الصصورة 

ممن هننا تتتتضضح لننا ـ ببححسسب ننقد ججون . األننواع كمملت لك الممعرفة ببالوججود كلهتتعرييییفات 
لييییسست صصور ذلك  :فأوالً دييییوي له ـ ببعض الججواننب الرئئييییسسييییة في الممننطق األرسسطي٬، 

الممننطق صصورييییة٬، ألننها لييییسست ببممعزلل عن الكائئننات الححقييییقييییة التتي ممننها تتتتألف الممعرفة 
لممننطقييییة ممن التتصصننييییف والتتعرييییف٬، فإذا تتتتألف الممعرفة في صصورها ا :ثثاننييییاً . العلممييییة

صصننفننا الكائئننات القائئممة في الطببييییعة أننواعًا٬، ثثم عرفننا كلل ننوع ببمماهييییتته٬، كمملت ممعرفة 
لييییس هننالك ممججالل لممننطق ييییعننى بباخختتراع الججدييیید٬، إذ أن ححقائئق األننواع  :ثثالثثاً و. الكون

وهذه  هو أن ننكششف عمما هننالك٬، ننسستتطييییعهكلها قائئممة في ننسسق كامملل ممغلق٬، وكلل مما 
هي ممهممة التتعلم٬، فمما التتعلم إال أن ييییظفر الممتتعلم ببمما هو ممعلوم ممن قببلل ـ كالتتلممييییذ 
ححييیین ييییتتعلم مما قد كان ممن قببلل ممعلوممًا للممعلم٬، أو مما قد كان ممن قببلل ممعروضضًا في 

ييییتتممثثلل فييییها  الذيفممهممة البباححث هي أن ييییطوي األفراد الججزئئييییة تتححت الننوع . كتتاب
تتلك المماهييییة تتححدييییدًا عقلييییًا٬، وهكذا لم ييییكن الخختتراع الججدييیید ٬، ثثم ييییححاولل أن ييییححدد ببمماهييییتته

. على ششيء كان مموججود ببالفعلل اإلننسسانممكان٬، مما دام األممر كله ممقصصورًا على وقوع 
وهكذا كاننت الصصلة وثثييییقة ببييیین الممننطق عنند أرسسطو وببييیین ممذهب الييییوننان في ححقييییقة 

الفييییلسسوف ججون  فييییمما ييییرى على أييییة ححالل٬، أهم مما في الممننطق عنند أرسسطو. الكون
٬، وقد ببنناه أرسسطو على أسساس فلسسفتته syllogismدييییوي هو االسستتداللل القييییاسسي 

وٕاذا كان أممرها كذلك٬، كننا إذا . كاننت تتججممد األننواع في مماهييییات ثثاببتتة التتيالوججودييییة 
وصصفننا مماهييییة ننوع مما في الممقدممة الكببرى٬، ثثم ذكرننا في الممقدممة الصصغرى ننوعًا ييیینندرج 

ءت الننتتييییججة ببأن الننوع الممششممولل ببششتترك ممع الننوع الششامملل في تتححت الننوع األولل٬، ججا
ججون دييییوي٬، تترججممة زكي ننججييییب : رسسطي وننقده راججعألللممزييیید عن الممننطق ا. ججوهره

دار الممعارف٬، ممكتتببة الدراسسات الفلسسفييییة٬، : القاهرة(٬، ننظرييییة الببححث: الممننطقممححممود٬، 
1960.( 

أخخذ االعتتزالل . الببصصرييییييیینهو ششييییخ الممعتتزلة ): م840ـ752(أببو الهذييییلل العالف) 15(
اطلع على الفلسسفة الييییونناننييییة ". واصصلل ببن عطاء"أححد أصصححاب " عثثممان الطوييییلل"عن 
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. ببدأ ممذهب الممعتتزلة ييییصصطببغ ممعه ببصصببغة فلسسفييییة. وتتأثثر ببها واقتتببس ممن أقوالها
 .ذاعت ششهرتته في ممججادلة الخخصصوم٬، وُعرف عننه أننه ييییقطع الخخصصم ببأقلل الكالم

ببن سسييییار ببن هاننيء الببلخخي٬، أعظم  إببراهييییمهو : م845سسننة  الممتتوفىالننظام ) 16(
خخلط كالم الفالسسفة . وأكثثرهم تتعممقًا في دراسسة الفلسسفة إننتتاججاششييییوخ الممعتتزلة وأغزرهم 

أننه أخخذ أكثثر أقواله ممن " الفرق ببييیین الفرق"ييییري الببغدادي صصاححب . الممعتتزلة ببكالم
ائئلل تتخخصصه ممننها ننفي الججزء اننفرد الننظام ببممسس. الفالسسفة ممنالثثننوييییة والسُسممننييییة وججمماعة 

كمما قالل ببننظرييییة . في تتفسسييییره لطببائئع األششييییاء" ببالكممون"و" ببالطفرة"ال ييییتتججزأ وقوله  الذي
 .في الخخلق الممتتججدد للعالم على الدوام

ممتتكلم٬، زاهد٬، تتلممييییذ ببششر ببن . عييییسسى ببن صصببييییح) أو الممردار(أببو مموسسى الممزدار) 17(
ًا في القولل ببالتتولد وزاد علييییه ججواز وقوع ببششر  أسستتاذهوافق . الممعتتممر وأسستتاذ الججعفرييیین

 .كان ششدييیید التتطرف والممغاالة في عقائئده. فعلل واححد ممن فاعلييیین على سسببييییلل التتولد
٬، في "واإللهييییاتالفلسسفة "ألفرد ججييییوم٬، : ٬، راججع"الممححننة"للممزييیید عمما ُعرف ببـ) 18(

الممركز : القاهرة(٬، اإلسسالمتتراث ممججمموعة ممن البباححثثييیین٬، تترججممة ححسسييیین ممؤننس وآخخرييیین٬، 
٬، 1107القوممي للتترججممة٬، الممششروع القوممي للتترججممة٬، سسلسسلة ممييییراث التترججممة٬، العدد رقم 

 .284ـ٬280،  الججزء األولل٬، )2007
الهييییئئة : القاهرة(٬، تتممهييیید لتتارييییخ الفلسسفة االسسالممييییةممصصطفى عببد الرازق٬، ) 19(

 .301ـ٬300، ص)2007الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، سسلسسلة العلوم االججتتمماعييییة٬، 
غوسستتاف لوببون٬، تترججممة عادلل زعييییتتر٬، : ٬، راججع"العدوى الننفسسييییة"ححولل ظاهرة ) 20(

 .134ـ٬130، ص)1995دار الممعارف للطبباعة والننششر٬، : تتوننس(٬، اآلراء والممعتتقدات
 .٬، كتتاب ممننششور على االننتترننتآالم ممن ننسسييییج خخاصححازم خخييییري٬، : راججع) 21(
٬، العلوم عنند الممسسلممييیین٬، تتييییرننر٬، تترججممة فتتح اهللا الششييییخ. هوارد ر: للممزييیید راججع) 22(
 ).2004الممججلس األعلى للثثقافة٬، الممششروع القوممي للتترججممة٬، : القاهرة(
٬، في ممطببوعات "مموقف الفلسسفة تتججاه تتننوع الثثقافات"رتتششارد مماك كييییون٬، ) 23(

ممججمموعة ممقاالت ممن ممطببوعات /أصصالة الثثقافاتالييییوننسسكو٬، تترججممة ححافظ الججممالي٬، 
اممة للثثقافة ببوزارة التتعلييییم العالي٬، دار الفكر العرببي٬، الع اإلدارة: القاهرة(٬، الييییوننسسكو
 .37ـ٬7، ص )1963
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ببدوي العام لممششروعه الخخاص ببتتححقييییق وننششر مما وصصلل إلى الححضضارة  راججع تتقوييییم) 24(
في وسسع الممرء : "وراججع أييییضضًا عببارتته الخخطييییرة. اإلسسالممييییة ممن التتراث الفلسسفي الييییوننانني
ننانني في كلل فروع العلم ـ الممننقولل ممننه والممعقولل ـ أن ييییججد هذا التتأثثييییر الغاممر للفكر الييییو 

في الححضضارة اإلسسالممييییة٬، ححتتى لييییممكن أن ييیُیقالل دون أدننى ممببالغة إننه لوال الفكر الييییوننانني 
". لمما وججدت ثثقافة علممييییة عنند العرب والممسسلممييیین في القرون السستتة األولى ممن اإلسسالم

٬، لوم عنند العربدراسسات وننصصوص في الفلسسفة والععببد الرححممن ببدوي٬، : راججع
 .14ـ٬7، ص)1981ات والننششر٬، الممؤسسسسة العرببييییة للدراسس: ببييییروت(
دار اببن & الججفان والججاببي : ببييییروت؛ قببرص(٬، رسسالة التتوححييییدممححممد عببده٬، ) 25(

 .79ـ٬62، ص)2001ححزم للطبباعة والننششر والتتوزييییع٬، 
٬، اليالممننقذ ممن الضضاللل لححججة االسسالم الغز الغزالي٬، تتححقييییق عببد الححلييییم ممححممود٬، ) 26(
 .٬65، ص)1952ممكتتببة األننججلو الممصصرييییة٬، : القاهرة(
هلل ييییججرؤ بباححث في دوائئرننا الفكرييییة واألكادييییممييییة ـ ممثثًال ـ على فضضح واداننة سسييییر ) 27(
الظافرة٬، لششراء مما كان ييییججود  اإلسسالممييییةفي ممؤخخرة الججييییوش " الننخخاسسييیین ـ بباعة الببششر ـ"

دون  ـ٬، ببأببخخس األثثممان٬، بباييییاممن أسسرى وسسفي المماضضي ـ  السسخخيالعرببي (!!) ببه الفاتتح
للتتوسسع في !! وكممالهم األسسالفييییججد هذا البباححث ممن ييییرممييییه ببالتتججدييییف في عصصممة  أن

الهييییئئة : القاهرة(٬، السسود والححضضارة العرببييییةعببده ببدوي٬، : القراءة ححولل المموضضوع٬، راججع
 ). 1976الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، 

ببرننار لوييییس٬، : سسالممييییة راججعللممزييیید عن الممصصطلححات السسييییاسسييییة في الححضضارة اإل) 28(
دار قرطببة للننششر والتتوثثييییق : قببرص(٬، لغة السسييییاسسة في اإلسسالمتترججممة إببراهييییم ششتتا٬، 

 ).1993واألببححاث٬، 
٬، في "مموقف أهلل السسننة القدمماء ببإزاء علوم األوائئلل"إججننتتس ججولدتتسسييییهر٬، : راججع) 29(

دراسسات /ممييییةالتتراث الييییوننانني في الححضضارة اإلسسال٬، )ممححرر وممتترججم(عببد الرححممن ببدوي
 .172ـ٬123، ص )1965دار الننهضضة العرببييییة٬، : القاهرة(٬، لكببار الممسستتششرقييیین

ممييییزرا لطف اهللا خخان٬، تترججممة صصادق ننششأت وعببد الننعييییم ححسسننييیین٬، : للممزييیید راججع) 30(
آببادي الممعروف بباألفغانني كمما ييییقدممه اببن اخختته ممييییرزا لطف اهللا  ججممالل الدييیین األسسد

 ).1957لممصصرييییة٬، ممكتتببة األننججلو ا: القاهرة( خخان٬،
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ممكتتببة : القاهرة(٬، زعمماء اإلصصالح في العصصر الححدييییثأححممد أممييیین٬، : راججع) 31(
 .121ـ٬57، ص )1948الننهضضة الممصصرييییة٬، 

التتراث ججييییممس٬، تترججممة ششوقي ججاللل٬، . إم. ججورج ججي: راججع على سسببييییلل الممثثالل) 32(
لقصصور  الهييییئئة العاممة: القاهرة(٬، الفلسسفة الييییونناننييییة فلسسفة ممصصرييییة ممسسروقة/الممسسروق

دور العرب في عببد الرححممن ببدوي٬، ). ٬2008، 65الثثقافة٬، سسلسسلة آفاق عالممييییة٬، رقم
عبباس ). 2004هييییئئة الكتتاب٬، ممكتتببة األسسرة٬، : القاهرة(٬، تتكوييیین الفكر األوروببي

ببدون نناششر٬، ببدون : القاهرة(٬، أثثر العرب في الححضضارة األوروببييییةممححممود العقاد٬، 
 ). تتارييییخ

رى العرف على اعتتببار خخممسسييییننييییات وسستتييییننييییات القرن في ببالدي ـ ممثثًال ـ جج) 33(
على ششاششة التتلييییفزييییون " الححسسنناء"فعادة مما تتظهر الممذييییعة ! المماضضي زممننًا للفن الججممييییلل

الوطنني٬، وهي تُتححادث زممييییلة أو ضضييییفة أو ضضييییف٬، عن ذلك العصصر األسسطوري الححالم٬، 
اييییة والقصصة وننقاء ضضممائئر وسسرائئر رواد الفن الُقداممى٬، في السسييییننمما والممسسرح والرو 

وال تتعلييییق لي على ممثثلل هذه األكذوببة الكببرى٬، سسوى ششهادة سسممعتتها ممن ! الخ....
الممممثثلل الممصصري أححممد رممزي٬، وقد تتججاوز الثثمماننييیین ممن عممره٬، في لقاء أججرتته ممعه 

قالل (!!). كمما ييییطلقون علييییها في ببالدي" الججرييییئئة"الممخخرججة الششهييییرة إييیینناس الدغييییدي أو 
خخاف الججممييییع٬، ححتتى هو . م عظييییم إننه كان زممن الخخوفرممزي٬، ببننببرة ال تتخخلو ممن أل

 .    ششخخصصييییًا على ححد تتعببييییره٬، كمما اسستُتغلت صصاننعات الروائئع على ننححو ششدييیید االننححطاط
ممقالة ممننششورة ٬، "الوافد والمموروث في الثثقافة العرببييییة إششكالييییة: "راججع للكاتتب) 34(

 .على االننتترننت
٬، روح الححضضارة العرببييییة هاننز هييییننرش ششييییدر٬، تترججممة عببد الرححممن ببدوي٬،) 35(
 .16ـ7ص ). 1949دار العلم للممالييییييیین٬، : ببييییروت(
ممكتتببة الججييییلل : صصننعاء٬، ببييییروت(٬، العقييییدة وأثثرها في ببنناء الججييییللعببد اهللا عزام٬، ) 36(

  .٬102، ص )1990الججدييیید٬، دار اببن ححزم للطبباعة والننششر والتتوزييییع٬، 
ججممة ججورج تتييییودور ننولدكه٬، تتر : راججع هذا العمملل المموسسوعي الممهييییب) 37(

 ). 2004ممؤسسسسة كوننراد ـ أدنناور٬، : ببييییروت(٬، تتارييییخ القرآن٬، )وآخخرييیین(تتاممر
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تترببييییة الججننس لسسننج٬، تترججممة ححسسن ححننفي٬، : ممن أهم كتتاببات لسسننج هذا الكتتاب) 38(
 ).2006دار التتننوييییر للطبباعة والننششر والتتوزييییع٬، : ببييییروت(٬، الببششري

 .ممننششورة على االننتترننت ممقالة٬، "فلسسفة الضضرار واقع كارثثي: "راججع للكاتتب) 39(
ججوتتييییييییه٬، : مُمسستتقاة ممن هذ الممرججع" الححاممي"و" السساممي"الممعلوممات عن الججننسسييیین  )40(

 )1945ببدون نناششر٬، : القاهرة(٬، الممدخخلل الى الفلسسفةتترججممة ممححممد ييییوسسف مموسسى٬، 
 إححييییاءدار : القاهرة(٬، اببن رششد والرششدييییةارننسست رننان٬، تترججممة عادلل زعييییتتر٬، ) 41(

 . 18ـ٬13، ص )1957البباببي الححلببي وششركاه٬،  سسىعييییالكتتب العرببييییة٬، 
ممقالة ممننششورة على ٬، "أببطالل عظمماء أم بباعة لصصكوك الححرييییة: "راججع للكاتتب) 42(

 .االننتترننت
رسسالة في سسببييییننوزا٬، تترججممة ححسسن ححننفي٬، : راججع تتقدييییم ححسسن ححننفي للرسسالة) 43(

 .106ـ٬5، ص )1991ممكتتببة األننججلو الممصصرييییة٬، : القاهرة(٬، الالهوت والسسييییاسسة
إممييییلل ببرييییهييییييییه٬، تترججممة ممححممد ييییوسسف مموسسى وعببد : للممزببد عن آراء فييییلون راججع) 44(

وزارة الممعارف : القاهرة(٬، اآلراء الدييییننييییة والفلسسفييییة لفييییلون االسسكنندريالححلييییم الننججار٬، 
 ). 1954ششركة ممكتتببة وممطببعة ممصصطفى البباببي الححلببي وأوالده ببممصصر٬، & العمموممييییة 

دار الششبباب للطبباعة٬، : القاهرة(٬، لل الححدييییثقواعد أصصوأححممد عممر هاششم٬، ) 45(
 .184ـ٬182، ص )1983

الفقه الششافعي٬،  إدرييییساببن & أببو ححننييییفة الننعممان : راججع على سسببييییلل الممثثالل) 46(
 ).هـ1324الممطببعة العاممرة الششرقييییة٬، : القاهرة(٬، األكببر في التتوححييیید

 .ننفس الصصفححات ٬،ذ. س. مممححممد عببده٬، ) 47(
وزارة الثثقافة واإلرششاد القوممي٬، : القاهرة(٬، اد فلسسفيححييییييییححييییي هوييییدي٬، : راججع) 48(

الممؤسسسسة الممصصرييییة العاممة للتتألييییف والتترججممة والطبباعة والننششر٬، الممكتتببة الثثقافييییة٬، 
 . 7ـ٬5، ص)٬1963، 83رقم
ننييییقوال رييییششر٬، تترججممة ممححممد : وراججع أييییضضاً . 67ـ٬66، ص ذ. س. مالغزالي٬، ) 49(

 .)1985الممعارف٬،  دار: القاهرة(٬، تتطور الممننطق العرببيممهران٬، 
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أببي الولييیید ممححممد ببن أححممد ببن  اإلممام": الرق"راججع التتنناولل الرششدي لممسسألة ) 50(
ششركة : القاهرة(٬، ببداييییة الممججتتهد وننهاييییة الممقتتصصدممححممد ببن أححممد ببن رششد القرطببي٬، 

 .الججزء الثثانني). 1975ممكتتببة وممطببعة ممصصطفى البباببي الححلببي وأوالده ببممصصر٬، 
: ببييییروت؛ ببارييییس(٬، الححضضارة العرببييییةلييییلل أححممد خخلييییلل٬، ججاك رييییسسلر٬، تترججممة خخ) 51(

 .92ـ٬91، ص )٬1993، 2000ممننششورات عوييییدات٬، سسلسسلة عام 
٬، ننقـد الخخطـاب الـدييییننيزييیید٬،  أببوننصصر ححاممد : راججع على سسببييییلل الممثثالل ال الححصصر) 52(
مموقفننــا ممــن التتــراث /التتــراث والتتججدييییــدححسســن ححننفــي٬، ). 2003ممكتتببــة ممــدببولي٬، : القــاهرة(

ــــــدييییم ــــــاه(٬، الق ــــــو الممصصــــــرييییة٬، : رةالق ــــــة األننججل ــــــراهييییم٬، ). 1987ممكتتبب ــــــدر ابب الهــــــوت ححييیی
ممركـــز الدراسســـات السســـوداننييییة٬، : الخخرطـــوم(٬، الـــدييیین والثثـــورة فـــي العـــالم الثثالـــث/التتححرييییـــر
ـــييییم سســـييییدهم الييییسســـوعي). 2004 رؤييییـــة عرببييییـــة إسســـالممييییة /الهـــوت التتححرييییـــر٬، )ممححـــرر(ول

تتججدييییـــد قببـــالل٬، ممححممـــد إ). 2008الهييییئئـــة الممصصـــرييییة العاممـــة للكتتـــاب٬، : القـــاهرة(٬، ممسســـييییححييییة
). 2006للطبباعـة والننششـر والتتوزييییـع٬،  دار الهداييییة: القاهرة(٬، التتفكييییر الدييیینني في االسسالم
ــد الفكــر االسســالممي٬، اإلسســالممييییةالممججلــس األعلــى للششــئئون  ــام /تتججدييیی أعممــالل الممــؤتتممر الع

ـــــ ــــس عــــام  21ال الممججلــــس األعلــــى للششــــئئون  وزارة األوقــــاف٬،: القــــاهرة(٬، 2009للممججل
٬، فــي "أببــو ببكــر أممييییممــهتتححلييییــلل ممــننهج األسســتتاذة "٬، رييیین كالوسســييییننجكــاتت ).٬2009، اإلسســالممييییة

الهييییئئــة : القــاهرة(٬، رؤييییــة لواقــع الممــرأة الممعاصصــر/الممــرأة والممــرأة٬، )ممححــرر(هننرييییييییتتــه هييییــننش
: ببييییـروت(٬، ننقـد الفكـر الـدييییننيصصادق ججاللل العظـم٬،  ).2010الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، 

٬، اإلسســــالمججــــوهر اوي٬، ممححممــــد سســــعييیید العششــــمم). 2003دار الطلييییعــــة للطبباعــــة والننششــــر٬، 
دار : ببييییــروت(٬، ببننــاء الــذات الثثورييییــةعلــي ششــرييییعتتي٬، ). 1993سســييییننا للننششــر٬، : القــاهرة(

: القـاهرة(٬، وأصصـولل الححكـم اإلسسـالمعلـي عببـد الـرازق٬، ). 2005األممييییر للثثقافة والعلـوم٬، 
ـــاخخالـــد ممححممـــد خخالـــد٬، ). 2000دار الهـــاللل٬، كتتـــاب الهـــاللل٬،  ـــدأ..ممـــن هنن القـــاهرة؛ (٬، ننبب

ججعفــــر ممححممــــد ). 1963ممكتتببــــة الممثثننــــي ببببغــــداد٬، & لخخــــاننججي ببالقــــاهرة ممؤسسسســــة ا: ببغــــداد
ــــننهج ننممييییــــري٬،   ).1984الممكتتــــب الممصصــــري الححــــدييییث٬، : القــــاهرة(٬، كييییــــف..اإلسســــالمميال

ببششــأن إعــادة تتننظــييییم األزهــر والهييییئئــات التتــي ييییششــمملها  1961لسســننة  103القــاننون رقــم 
ــم  ــة رق ــييییس الججممهورييیی ــرار رئئ ــة الصصــادرة ببق ــه التتننفييییذييیی ــا  7519لسســننة  250والئئححتت وفق

 ).1999الهييییئئة العاممة لششئئون الممطاببع األممييییرييییة٬، : القاهرة( ٬، آلخخر التتعدييییالت
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 الفصصلل الثثالث
 ! (*)دٍم قد أعاد كتتاببة التتارييییخ العرببي أي

                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ييییببدو وكأننه إن الممججتتممع ـ المموجّجه "
 ال ييییقببلل الششك٬، وهننا تتكممن المُمششكلة٬، إننها 
 "الولع في التتببرييییر وتتصصدييییق أي ششيء 

 دوسستتوييییفسسكي                         
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إال ذاكرة ممضضادة ـ على ححد تتعببييییر الرائئع ادوارد سسعييیید ـ٬، " األننسسنني"مما الممفكر  
أن ييیُیششييییح ييییممننع الضضممييییر ممن  الذيببممعننى مما٬، تتمملك خخطاببها الممعاكس الممخخصصوص 

وكمما أن التتارييییخ ال ييییننتتهي وال ييییكتتمملل أببدًا٬، كذلك األممر ! ببننظره٬، أو أن ييییسستتسسلم للننوم
ييییسستتححييییلل ممصصالححتتها٬، أو تتججاوزها٬، ببلل إننها  التتيببالننسسببة إلى ببعض الممسسائئلل الججدلييییة 

 ..لييییسست قاببلة ححقًا ألن تُتطوى في ننوع ممن التتولييییفة األرقى٬، هي ببال رييییب األننببلل
 

غييییر أن الخخطر ! قاٍس هو قسسوة الححقييییقة! أصصالة الضضممييییر أصصييییلل فكرننا األننسسنني 
كلل الخخطر في ممنناهضضتته واضضطهاد أصصححاببه٬، نناهييییك عن تتججفييییف ممنناببعه٬، كمما هو 

 ! ححاصصلل في ممججتتممعاتتننا المُمتتخخلفة٬، ممننذ ججالء المُمسستتعممر األوروببي عن أرضضننا
 

فكائئننًا مما ! ثثممة دروس عظييییممة ييییممكن اسستتخخالصصها ممن عقود اسستتقاللننا الزائئف
مما ببعد "لدى ممؤسسسسي دولة  نُنببلل األهداف التتححررييییة٬، إن صصح القولل ببوججودها٬،كان 

٬، فإننها لم تتممننع لألسسف الششدييیید ممن اننببثثاق ببدائئلل عرببييییة ششدييییدة االننححطاط "االسستتعممار
لألننظممة االسستتعممارييییة المُمغادرة٬، سساعد على التتممكييیین لها تتششببع الوججدان العرببي ببفهم 

 ! )1(ييییس ممن اهللا٬، وٕاننمما ممن المُمسستتببد العادللمُمخخننث للببطولة٬، الححرييییة فييییه هببة٬، لكن ل
 

ُفقدان الححرييییة في ممججتتممعاتتننا لييییس ييیُیفهم على أننه ُعببودييییة٬، ببلل ييیُیفهم على أننه 
اسستتقاللننا الوطنني ححتتممي وببدييییهي٬، طالمما ! وصصاييییة تُتممارس لخخييییرننا وخخييییر الوججود ببأسسره

كر الششائئع إلى هذه الدرججة ممن الرداءة٬، وصصلل الف! خخلت الببالد ممن األججاننب المُمسسلححييیین
 !أعلى ممراححلل التتخخلف" الححقييییقة"الهروب ممن ! ببييیین أببنناء ممججتتممعاتتننا

 

ممع " الالثثوري"ممن هننا٬، ييییأتتي ححرصصي على التتممرد على التتعاطي العرببي  
في ببلوغ أهدافها٬، تُتصصببح فتتننة ششييییطاننييییة " تُتخخفق"فكلل اننتتفاضضة في تتارييییخخننا ! الثثورات

 ! مما إلى القببور أو إلى المُمعتتقالت٬، ييیُیششييییع أصصححاببها بباالسستتهججان والننسسييییان٬، إ)2(زائئلة
 

في ببلوغ أهدافها٬، هي ثثورة مُمبباركة خخالدة٬، ال ييییأتتييییها " تتننججح"وكلل اننتتفاضضة 
القراءة الننزييییهة والممننظممة ألححداثثها خخييییاننة للوطن ! البباطلل ممن ببييیین ييییدييییها وال ممن خخلفها



 67 

 ٬، الوممن ثثم! ثثوراتتننا العرببييییة دائئممًا مما ييییقوم ببها أببطالل ممعصصوممون! ولدمماء الششهداء
 ! لببالدهم اإللهييییةإننهم ُرسسلل العنناييییة ! ييییججوز الممسساس ببهم٬، ممن قرييییب أو ببعييیید

 

 !! الطرييییف في األممر٬، اننه وممع ممرور الزممن غالببًا مما ييییثثببت خخالف ذلك
 

 والتتي٬، )3(هذه ممححاولة السستتكششاف ججذور وممالببسسات ثثوراتتننا األخخييییرة ممقالتتي
في إننششاء مموقع ججدييییر ببالهججوم  وأمملي أن أوفق"! ضضرييییح ولي"٬، ال "ننببع الهام" أتتممنناها

رغم مما تتؤكده الثثورات ننفسسها ـ وهننا ييییكممن الخخطر ـ٬، ممن وججود فقر في ! علييییه ححقاً 
 ! التتفكييییر الحُحر٬، والننفوس الحُحرة القادرة على قراءة ننزييییهة وممننظممة لألححداث

 

أببدأ رححلتتي ممع الثثورات األخخييییرة٬، ببممششهد رأييییتته على ششاششة التتلييییفزييییون الوطنني 
علممت الححقًا ممن ححدييییثثه اننه ييییعمملل في ! ييییت ششاببًا ييییتتححدث عن طمموححاتتهرأ! في ببالدي

مما ييییهممنني هننا هو ححدييییث هذا ! صصنناعة السسييییننمما٬، وأننه عائئد لتتوه ممن الوالييییات الممتتححدة
الششاب عن أممله في صصنناعة فييییلم عن ببالده٬، ييیُیصصور فييییه الششوارع والنناس 

 ! أننننا أسسوييییاء ممثثلهمال لششيء وٕاننمما على ححد قوله لييییثثببت للغرببييییييیین ! الخ..والببنناييییات
 

ححدييییث الممخخرج الششاب ببدا غرييییببًا ببعض الششيء٬، فاسستتوقفتته الممذييییعة ببانندهاش٬، 
فأججاببها في ثثقة وأرييییححييییة ييیُیححسسد علييییهمما اننهم في الوالييییات الممتتححدة ! طالببة التتوضضييییح

على  اإلرهابييییرون في الششرق األوسسط سسوي العننف وتتروييییع اآلممننييیین أو  األممرييییكييییة ال
 ! ن أو ييییعتترفون ألهله ببدور ييیُیذكر في الححضضارة الححدييییثثةوال ييییعرفو . ححد قوله

 ! على ننامموس الححييییاة٬، أخخرج ششعوببننا وببالدننا ممن التتارييییخ" أخخرق"تتممرد 
 

 :لم نُنششارك في صُصننعها" ججدييییدة"ببييییئئة عالممييییة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

والصصراع العسسكري ممن  التتغييییرات االقتتصصادييییة: القوى العظممى"في ممؤلفه القييییم 
٬، وفي إطار تتححلييییله لتتطور الننظام العالممي في العصصور "2000إلى  1500
  ٬، أكد )4(الححدييییثثة   أأنن   كنيیدىى اننسسححاب الوالييییات الممتتححدة السسرييییع ممن االلتتزاممات بولل
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٬، والتتوججه االننعزالي الروسسي تتححت ححكم الببالششفة٬، أفرز 1919الخخارججييییة ببعد عام 
 .ورة غييییر ممسسببوقة ـ ببالواقع االقتتصصادي الججوهريننظاممًا عالممييییًا ال ييییرتتببط ـ ببصص

 

فرغم ضضعف قوة ببرييییطاننييییا وفرننسسا إال أننهمما كاننتتا في ببؤرة الممسسرح السسييییاسسي 
ولكن تتعرض وضضعهمما في ثثالثثييییننييییات القرن العششرييیین لتتححدييییات دولل نناهضضة ! العالممي

كييیید ننححو عسسكرييییًا كإييییطالييییا والييییاببان وألمماننييییا٬، ححييییث كاننت األخخييییرة عازممة على السسعي األ
 . 1914فرض هييییممننتتها على أوروببا٬، ببصصورة أكببر ممن سسعييییها في عام 

 

وفي الخخلف ظلت الوالييییات الممتتححدة أكببر الدولل الصصنناعييییة في العالم٬، وكاننت 
. روسسييییا السستتالييییننييییة ـ ننسسببة إلى الزعييییم سستتالييیین ـ تتتتححولل ببسسرعة إلى قوة صصنناعييییة عظممى

وججوب تتوسسعها ببأسسرع وقت ممممكن إذا وببالتتالي تتممثثلل ممأزق الدولل النناهضضة عسسكرييییًا في 
االتتححاد & الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة (ششاءت أال تتخخضضع لممششييییئئة العممالقييیین القارييییييیین

في ححييیین تتممثثلت ورطة القوى القائئممة ـ كفرننسسا وببرييییطاننييییا ـ في ممواججهة تتلك ). السسوفييییتتي
 . الدولل النناهضضة٬، وهو مما ييییننهك قواها ببالضضرورة

 

لثثاننييییة٬، ببكلل مما ححمملتته ممن تتغييییرات٬، على هذه وقد أكدت الححرب العالممييییة ا
فرغم االننتتصصارات الممببكرة التتي ححققتتها دولل الممححور٬، إال أننها في الننهاييییة لم . الممفاهييییم

تتننججح في ممواججهة اضضطراب المموارد اإلننتتاججييییة التتي فاقت كثثييییرًا ممثثييییالتتها في الححرب 
اننييییا قببلل أن تتخخببو العالممييییة األولى٬، واسستتطاعت فقط تتننححييییة فرننسسا ججاننببًا وٕاننهاك ببرييییط

في العالم٬، " الثثننائئييییة القطببييییة"هي ننفسسها أممام القوة األكببر٬، لييییننفتتح الممججالل أممام ححلولل 
 .ححييییث سسار التتوازن العسسكري ببححذى التتوزييییع العالممي للمموارد االقتتصصادييییة

ـ تتواكب ممع ظهور " الثثننائئييییة القطببييییة"ممييییالد هذا الننظام الدولي ـ السساببق على 
لححدييییث٬، ححييییث خخرججت القوى األوروببييییة تتضضرب في الممججهولل٬، األوروببي ا راالسستتعمما

ببييیید أن السسلوك األوروببي . وعادت مُمححمملة ببثثروات العوالم األخخرى٬، القدييییم ممننها والججدييیید
لم ييییكن ـ وقتتها ـ خخروججًا على الممألوف٬، فقد اننخخرطت ممعظم القوى الدولييییة في 

أو على األقلل قببوله  سسلوكييییات مممماثثلة٬، تتراوححت مما ببييیین ممممارسسة االسستتعممار أو ممسسانندتته
 !ـ لخخدممتته ممصصالححها أو لعدم تتعارضضه ممع تتلك الممصصالح ـ
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وممع اضضطالع الوالييییات الممتتححدة واالتتححاد السسوفييییتتي٬، إببان الفتترة ممننذ اننتتهاء 
الححرب العالممييییة الثثاننييییة وححتتى اننهييییار األخخييییر٬، ببالقييییادة العالممييییة٬، ممن خخاللل كتتلتتييییهمما 

م وكتتلتتاهمما اسستتقاللل الدولل المُمسستتعممرة ـ وفي الغرببييییة والششرقييییة٬، سسانند القطببان األعظ
اننببثثاق ببدائئلل ممححلييییة ششدييییدة االننححطاط لألننظممة ٬، ييییسسممح بب"زائئفاً "ممقدممتتها ببالدننا ـ اسستتقالًال 

تتعمملل ـ ببوعي أو ببالوعي ـ  على تتكرييییس تتخخلف ششعوببها٬، ممن  االسستتعممارييییة المُمغادرة٬،
! سسات االسستتعممارييییةخخاللل تتججفييییف ممننهججي لممنناببع الححرييییة٬، ييییتتججاوز في خخسستته المُمممار 

وببححسسب التتارييییخ٬، لم تتقدح ممعاداة أي ممن القوتتييیین العظممييییييیین لححكام ببأعييییننهم في 
ممسسانندتتها ألننظممتتهم ولممببدأ االسستتقاللل الزائئف٬، فغالببًا مما كان ممصصدر العداء عدم اححتترام 

 .)5(الححاكم لواححدة أو أكثثر ممن ممصصالح تتلك القوة في الممننطقة
 

كتتلتته الششرقييییة٬، لم تتتتخخلل الوالييییات الممتتححدة  بباننهييییار االتتححاد السسوفييییتتي٬، وتتفكك
األممرييییكييییة وححلفاؤها عن ممسسانندة االسستتقاللل الزائئف للببالد العرببييییة ـ على خخالف مموقفهم 

ححدث هذا٬، على مما ييییببدو٬، لعدم ! ـ )6(الممنناهض له في دولل إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء
الششييییوعي في العالم  ٬، بباسستتثثنناء الدافع الخخاص بباححتتواء الممد)7(اننتتفاء دوافع تتلك الممسسانندة

 ".الححرب البباردة"العرببي٬، في إطار مما أصصُطلح على تتسسممييییتته 
 

ننهاييییة الححرب البباردة لم تتححقق السسالم على األرض٬، كمما تتوقعت الوالييییات 
 وأتتاححت٬، اإلسستتراتتييییججييییةاسستترخخاء للتتوتترات  أححدثثتصصححييییح أننها ! الممتتححدة وححلفاؤها

ييییة ـ ممن ممننظور الممصصالح الغرببييییة فرصصة للتتركييییز على الممششاكلل االججتتمماعييییة واالقتتصصاد
ببطببييییعة الححالل ـ٬، غييییر أننه ببالننسسببة لهؤالء الذييیین كاننوا ييییفسسرون ببششكلل ممالئئم ججممييییع 

تتقع في العالم على أسساس االننتتصصارات أو الهزائئم للوالييییات الممتتححدة أو  التتياألححداث 
 لالتتححاد السسوفييییتتي٬، أصصببح العالم الممعاصصر كتتلة ممتتششاببكة ممن الممتتنناقضضات٬، ووججب

 !طرق ججدييییدة ييییعرفون ببها العالم إييییججاداألكادييییممييییييیین وصصنناع السسييییاسسة  على
 

على سسببييییلل الممثثالل٬، ظهرت وججهة ننظر ييییزعم أننصصارها ! وهذا ببالضضببط مما ححصصلل 
قد اننتتهى٬، ممثثلمما اننتتهت ححقببة " nation-stateاألممة ـ الدولة "ان الدور التتارييییخخي لـ

أننه دور تتقادم علييییه  ٬، على٬21، وييییججب أن تترفضضه خخرائئط القرن الـ"الدييیینناصصورات"
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مما ببعد الححرب "إلى ججاننب العدييیید ممن الخخرائئط األخخرى للوضضع الدولي ! )8(العهد
 ):9(ببأننها األكثثر تتأثثييییراً  إييییاها٬، لخخص بباسستتور سستتًا ممننها٬، واصصفًا "البباردة

 

ححدثثت في التتكننولوججييییا  التتيإن أوججه التتقدم : Globalizationالعولممة ] 1[ 
الممتتصصاعدة للششركات ممتتعددة الججننسسييییات قد عولممت  واالتتصصاالت الممقتترننة ببالقوة

ييیُیتتوقع أن " غييییر االرتتججاعييییة"هذه العمملييییة . السسييییاسسة واالقتتصصاد وقللت ممن دور الدولة
 .  تتؤدي ببششكلل ححقييییقي إلى اقتتصصاد ببال ححدود٬، وتتححسسن ممسستتوييییات الممعييییششة للججممييییع

   
 ييییتتححدد الننظام العالممي: Clash of Civilizationصصدام الححضضارات ] 2[ 

وييیُیممييییز صصمموييییلل هننتتننججتتون . الججدييیید ببالصصراع ببييیین الححضضارات ولييییس ببالتتكامملل العالممي
٬، واإلسسالممييییةالغرببييییة٬، وأممرييییكا الالتتييییننييییة٬، واألفرييییقييییة٬، : ببييیین تتسسع ححضضارات رئئييییسسييییة

وييییزعم هننتتننججتتون أن . والصصييییننييییة٬، والهنندوسسييییة٬، واألرثثوذكسسييییة٬، والببوذييییة٬، والييییابباننييییة
فالتتكامملل االقتتصصادي لن . ممححله صصدام الححضضاراتالتتننافس ببييیین الدولل الكببرى قد ححلل 

 .ييییججعلل هذه الثثقافات تتتتججاننس٬، لكننها سسوف تتظلل ممتتمماييییزة وال ييییممكن التتوفييییق ببييییننها
 

إن اننتتهاء التتننافس :  New World Orderالننظام العالممي الججدييیید] 3[  
على القوة العظممى أتتاح لممججلس األممن التتاببع لألممم الممتتححدة أن ييییلعب الدور الذي 

تتهدد السسالم٬،  التتيالعقببات  وٕازالةججمماعييییة لممننع  إججراءاتبباتتخخاذ : ممن أججله أننششئ
ننششأ تتححت ممظلة األممم الممتتححدة وأخخرج العراق  الذيوالتتححالف . اإلننسسانوتتعزييییز ححقوق 

والذي ظهر في الوقت الممنناسسب٬، . ممن الكوييییت كان عالممة على ممييییالد هذا الننظام
ببششكلل  اإلقلييییممييییةاألننششطة العاببرة للححدود ححييییث قللت العولممة ممن قدرة الدولل على إدارة 

وال ييییممكن إال لششكلل واححد ممن أششكالل الححكم العالممي أن ييییتتعامملل ممع ممششاكلل . فعالل
اننتتششار أسسلححة الدممار الششامملل أو التتقلببات الممالييییة السسرييییعة أو التتدفق الضضخخم لالججئئييیین 

 . ششعب أو ثثقافة إلببادةأو الخخالفات التتججارييییة أو التتداببييییر الممننظممة 
 

إن قضضاييییا السسييییاسسة :  The Democratic Peaceالسسالم الدييییممقراطي ]4[ 
العالممييییة هي ششأن ممن ششئئون قضضاييییا السسييییاسسة الممححلييییة٬، وييییعتتممد السسالم على اننتتششار قييییم 
وننظم الدييییممقراطييییة٬، فالدولل الدييییممقراطييییة ال تتححارب ببعضضها ببعضضًا على األقلل ببعد أن 
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ئئييییسسييییة للسسالم العالممي ببييیین الدولل ولذا تتححدث التتهدييییدات الر . تتتترسسخ فييییها الدييییممقراطييییة
 .التتى ييییححكممها دكتتاتتورييییون أو ببييیین دولل ذات أننظممة دكتتاتتورييییة ودولل دييییممقراطييییة

 

ضضغطت التتكننولوججييییا الممسسافات٬،  Pan-Regions:وححدة عمموم األقالييییم ] 5[ 
وممع . أزالت االتتفاقييییات الدولييییة ممعظم الححواججز التتججارييییة واالسستتثثممارييییة 1947وممننذ عام 
فقد ازدادت التتججارة داخخلل كلل إقلييییم : ججة لم تتكن عالممًا واححدًا ببلل ثثالثثة عوالمذلك٬، فالننتتييیی

٬، ببسسرعة أكببر ممن التتججارة )أوروببا٬، وأممرييییكا الششممالييییة٬، وششرق آسسييییا(ممن األقالييییم الثثالثثة
االتتححاد : وييییهييییممن على كلل إقلييییم ممن هذه األقالييییم قوة. ببييیین األقالييییم ببعضضها وببعض

ححدة٬، وأممرييییكا الششممالييییة ممن خخاللل الوالييییات الممتتححدة٬، األوروببي ممن خخاللل ألمماننييییا الممو 
هذه األقالييییم . وششرق آسسييییا ممن خخاللل الييییاببان٬، لكن الصصييیین تتننازعها الهييییممننة ببششكلل ممتتزاييیید

 . العالم وتتججارتته إننتتاجممن % 80الثثالثثة تتممثثلل ننسسببة 
 

ححدث تتغييییر ججوهري في الننظام الدولي ببييییننمما ظلت دوله  :Statesالدولل  ]6[ 
وكمما هو الححالل دائئممًا٬، فالدولل الكببرى لها قدرة أكببر في . كثثر أهممييییةتتلعب الدور األ

غييییر أن ججممييییع الدولل لها ححق . التتأثثييییر على طببييییعة قواعد الننظام الدولي وششكلها
 .تتطببق القواعد على ننطاق كببييییر ممن األننششطة التتيالتتصصوييییت في الممننظممات الدولييییة 

  

الدولة القوممييییة قد اننتتهى  ببأن عصصر" األولى"تتوححي الننظرات االعتتببارييییة الخخممس  
ببسسببب التتآكلل السسرييییع للسسييییادة ممن خخاللل التتفكك الثثقافي أو التتكامملل العالممي أو التتننظييییم 

غييییر أن تتححلييییًال أدق ـ فييییمما ييییرى بباسستتور . الدولي أو ممججمموعة تتششتتمملل على دولل ممخختتلفة
رف لعببتته الدولل في كلل هذه الرؤى٬، كمما ييییعتت الذيـ ييییتتييییح للممرء أن ييییرى الدور الرئئييییسسي 

وعلى سسببييییلل الممثثالل٬، فعلى الرغم ممن أن . ببذلك العدييیید ممن الممنناصصرييیین لهذه الرؤى
هننتتننججتتون ييییؤكد على أن الممتتغييییرات الثثقافييییة تتعتتببر أكثثر أهممييییة في تتفسسييییر سسلوك الدولل٬، 
فإننه ييییعتترف أييییضضًا ببأن الدولل سستتظلل الالعب الرئئييییسسي في ششئئون العالم٬، وتتتتضضممن 

٬، على )10("صصدام الححضضارات"كتتاببه الششهييییر  طورها في التتيسسييییننارييییوهات الصصراعات 
 .صصراع ببييیین الدولل الكببرى ولييییس ببييیین الححضضارات
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سسوببر (وييییقولل تتومماس فرييییدممان أن الدولل الكببرى ييییججري اسستتببدالها ببأسسواق كببرى 
٬، لكننه ييییزعم أننه ببسسببب العولممة والححدود الممفتتوححة فسسييییكون للدولل ششأن أكببر )مماركت

تتتتطلب العولممة القاببلة لالسستتممرار هييییكًال . "اولييییس أقلل في وضضع القواننييیین وتتننفييییذه
فاالننتترننت وغييییرها . ممسستتقرًا للقوة٬، وال تتوججد دولة أكثثر أهممييییة لذلك ممن الوالييییات الممتتححدة

لننقلل األصصوات  Silicon Valleyييییصصممممها وادي السسييییلييییكون  التتيممن التتكننولوججييییات 
لتتكامملل التتججاري والممالي الرقممييییة والصصور التتلييییفزييییوننييییة والببييییاننات ححولل العالم٬، وعمملييییات ا

تتتتولد عن ذلك٬، كلها تتححدث  التتيالممسستتممرة في تتعزييییزها بباببتتكاراتتها٬، وأييییضضًا كلل الثثروة 
فممن . في عالم تتعمملل على اسستتقراره قوة غييییر ضضارة٬، عاصصممتتها واششننطن دي سسي

نناححييییة٬، ييییرججع عدم انندالع ححرب ببييیین دولتتييیین تتوججد ببهمما ممطاعم مماكدوننالدز إلى 
ولكننه ييییرججع أييییضضًا إلى وججود القوة األممرييییكييییة واسستتعداد أممرييییكا التتكامملل االقتتصصادي٬، 

السستتخخدام هذه القوة ضضد أولئئك الذييیین قد ييییهددون ننظام العولممة٬، ببدءًا ممن العراق إلى 
وال ييییممكن أن . فلن تتننججح الييیید الخخفييییة للسسوق ببدون وججود قببضضة خخفييییة. كورييییا الششممالييییة

صصممم طائئرة السسالح الججوي تتننججح ممطاعم مماكدوننالدز ببدون مماكدوننييییلل دوججالس مم
ييییسسممح  الذيتتححفظ للعالم األممان  التتيوتتسسممى القببضضة الخخفييییة٬، . 15األممرييییكي إف ـ

لتتكننولوججييییات وادي السسييییلييییكون بباالزدهار٬، ججييییش الوالييییات الممتتححدة٬، وسسالححها الججوي٬، 
وهذه القوات الممقاتتلة والممؤسسسسات ييییدفع لها ببالدوالر دافع الضضرائئب . وممششاة ببححرييییتتها

 . )11("األممرييییكي
 

تتتتكون أييییضضًا  اإلقلييییمالسسالم الدييییممقراطي ييییقوم على أسساس الدولل٬، وخخرييییطة عمموم  
ممن % 90فالوالييییات الممتتححدة تتصصدر . اإلقلييییمدولل  إلححدىممن دولل٬، تتكون الغلببة فييییها 

ممن % 70ممن التتججارة إلى أممرييییكا الششممالييییة٬، والييییاببان تتصصدر %73الكلي و اإلننتتاج
ممن % 23وتتصصدر ألمماننييییا. عششر دولل في ششرق آسسييییاالكلي وثثلث التتججارة إلى  اإلننتتاج
 . ممن تتججارتتها إلى دولل االتتححاد األوروببي%28الكلي و إننتتاججها

 

في القرن التتاسسع عششر٬، ببدت القوممييییة فكرة سسييییاسسييییة أكثثر ضضعفًا ممن فكرتتي  
اللييییببرالييییة واالششتتراكييییة٬، ببييیید أن األفكار الثثالثثة وججدت تتعببييییرًا لها ببصصفة رئئييییسسييییة داخخلل 

كان أححييییاننًا اييییججاببييییًا وأححييییاننًا  الذيغرسست القوممييییة في الدولل الطاقة والتتوججه فقد . الدولل
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وببالممثثلل٬، وفييییمما ييییرى بباسستتور أييییضضًا٬، ييییججري ممع ننهاييییة . ممدممرًا٬، على ححد تتعببييییر بباسستتور
القرن العششرييیین إعادة تتعرييییف ممصصالح وأولوييییات الدولل عن طرييییق العولممة والهوييییة 

ظممات غييییر الححكوممييییة٬، والممننظممات الدولييییة٬، الممنن(والدييییممقراطييییة٬، وببواسسطة فاعلييیین ججدد
 . ٬، ييییعززون هذه الممصصالح واألفكار)الخ..والممؤسسسسات ممتتعددة الججننسسييییات

 

الدولل ال تتزالل هي الفاعلل الرئئييییسسي في الننظام الدولي٬، غييییر  إنصصفوة القولل٬،  
تتنناور علييییها الدولل  التتيأن كًال ممن هذه الرؤى األخخرى تتزييیید ممن فهممننا لألرضضييییة 

أي الدولل الييییوم هي األكثثر أهممييییة؟ : والسسؤالل. ممصصالححها إعالءننفسسها أو للدفاع عن أ
 . ٬، وببعدها نُنححدد الدولل األقدر على التتأثثييییر ـ عالممييییًا ـ"القوة"ننححتتاج إذن لتتعرييییف 

 

وفي ممححاولة ججوزييییف نناي االببن لتتعرييییفها٬، قارن في ! مُمصصطلح ممراوغ" القوة"  
أكثثر ممن فهممه ـ وببعد ذلك قارننها  ييییسسهلل التتححدث عننه الذيالببداييییة القوة ببالطقس ـ 

وٕاذا ُعرفت القوة ببالممصصطلححات ! ييییسسهلل ممعاييییششتته عن تتعرييییفه أو قييییاسسه الذيببالححب 
الننووييییة تتعتتببر  األسسلححةالعسسكرييییة التتقلييییدييییة كقدرة على سسححق العدو٬، ححييییننئئذ فإن 

 وٕاذاالممؤششرات الرئئييییسسييییة٬، وال تتزالل الوالييییات الممتتححدة وروسسييییا ممن أكببر دولل العالم قوة٬، 
النناتتج  إججمماليالسسلع والخخدممات٬، فسسوف ييییكون  إننتتاجُعرفت القوة ببقدرة الدولة على 

 .تتممثثله دولل كالوالييییات الممتتححدة إججمماليالممححلي هو الممؤششر األفضضلل٬، وأعلى 
 

ممفهوم القوة تتغييییر كثثييییرًا ممع الزممن٬، على ننححو واضضح٬، ففي القرن السساببع عششر  
تتسستتطييییع تتعببئئة  التتيأن الححكوممات والقرن الثثاممن عششر كان ييیُیعتتقد على ننححو واسسع 

وييییممكننها أن تتججببي الضضرائئب ممن أكببر عدد ممن  وٕاطعاممهمأكببر عدد ممن الججييییوش 
عدد سسكان الدولة  تتكافئالسسكان سسوف تتفوز في الححروب٬، لذا كاننت القوة غالببًا مما 

وفي القرن التتاسسع عششر٬، كاننت الصصنناعة . تتسستتزرعها التتيوممسساححات األراضضي 
وكان لدى . در أكثثر أهممييییة عن الزراعة أو ممسساححة األراضضيوالسسكك الححدييییدييییة ممصصا

روسسييییا عدد سسكان أكببر ممن ألمماننييییا لكننها كاننت أضضعف ممننها٬، ألننها كاننت تتفتتقر إلى 
 . مما كان لدى ألمماننييییا ممن السسكك الححدييییدييییة الححدييییثثة٬، والببننييییة الصصنناعييییة
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الكييییممائئييییة  وببدءًا ممن صصنناعات الننسسييییج األولى والثثورات الصصنناعييییة وممرورًا ببالثثورة
والننووييییة والممعلومماتتييییة ـ أييییًا كان مما ييیُیطور ممن تتكننولوججييییا ججدييییدة أو ممعرفة أو مما ييیُیممتتلك 

فاخختتراع . ممن ثثروات ييیُیعتتممد علييییها ـ٬، فإن الدولة تتججد ننفسسها في ممقدممة ممننححننى القوة
وعالوة على . ببرييییطاننييییا لآللة الببخخارييییة ووفرة الفححم ججعالها في ممقدممة الثثورة الصصنناعييییة

اننت أننواع ممعييییننة ممن الدولل قادرة ببششكلل أفضضلل على اسستتغاللل ممراححلل ممعييییننة ذلك٬، ك
ممن التتصصننييییع٬، فاالتتححاد السسوفييییتتي على سسببييییلل الممثثالل٬، كان قادرًا على اسستتخخدام قوة 

لتتطوييییر صصنناعات الصصلب الضضخخممة والكييییمماوييییات والممعدات  الممركزيالتتخخطييییط 
تتعلممت الييییاببان . لكممببييییوتترالرأسسممالييییة٬، غييییر أن اقتتصصاده المموججه أصصببح عببئئًا في عصصر ا

أن الطرييییق الصصعب بباسستتخخدام الججييییش ممن أججلل الححفاظ على الببتترولل والفححم كمما فعلت 
٬، أكثثر تتكلفة وأقلل فاعلييییة ممن االعتتمماد على السسوق 20في ثثالثثييییننييییات القرن الل

 . والتتكننولوججييییا٬، وهي مما اتتججهت إلييییه ببعد خخممسسة عقود
 

الننممو االقتتصصادي واالببتتكار  الححكممة الييییوم هي أن الدولة تتسستتممد قوتتها ممن
التتكننولوججي٬، وتتصصببح التتكننولوججييییات ممصصدرًا للقوة إذا أممكننها اخختتصصار الزممن أو الممسسافة 
أو الفضضاء٬، فاالننتترننت تُتعتتببر ببححق التتكننولوججييییا الججدييییدة األكثثر قوة ألننها تتننقلل الممعرفة 
والممعلوممات إلى أششخخاص أكثثر وببصصورة أسسرع وأرخخص وأسسهلل ممن أي وسسائئلل 

اسستتخخدممت فييییه  الذي 1998إلى  1988ت أخخرى مموججودة٬، ففي العقد ممن اتتصصاال
االننتترننت على ننطاق واسسع٬، عمملت االننتترننت على تتححفييییز الصصنناعة ببأكمملها٬، وببححلولل 

 .كان ثثلث الننممو االقتتصصادي للوالييییات الممتتححدة ييیُیعزى لالننتترننت 1998
  

لححكوممييییة على االننتترننت وقوة الممعلوممات تتزييیید ممن قدرة األفراد والممننظممات غييییر ا 
ولن ننججد ـ والكالم لبباسستتور ـ . التتأثثييییر في السسييییاسسة الخخارججييییة والششئئون السسييییاسسييییة الدولييییة

ممثثاًال أفضضلل لهذا ممن ججودي وييییلييییام٬، وهي سسييییدة ششاببة تتعمملل ممن خخاللل ممننزلل ممتتواضضع 
ففي غضضون سست سسننوات ممن خخاللل عمملها على االننتترننت٬، . في والييییة فييییرمموننت

دولة وقاممت 60ممننظممة غييییر ححكوممييییة في 1300الفًا ممن اسستتطاعت وييییلييییام أن تتننظم ائئتت
وتتخخزييیین واسستتخخدام األلغام األرضضييییة على ممسستتوى  إننتتاجببصصييییاغة اتتفاقييییة دولييییة لممننع 

وعلى الرغم ممن ممعارضضة الوالييییات الممتتححدة وروسسييییا والصصييیین٬، فقد أعدت . العالم
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قع دولة تتو  122الممننظممات غييییر الححكوممييییة ححمملة لوببييییة نناججححة اسستتطاعت أن تتججعلل 
وفازت وييییلييییاممز ببججائئزة ننوببلل لدورها في تتننظييییممها٬، . 1997اتتفاقييییة في أوتتاوا في دييییسسممببر 

واسستتخخدام سسييییدة أعممالل عادييییة لتتكننولوججييییا ججدييییدة ممن أججلل تتعزييییز ممعييییار دولي٬، ييییعتتببر 
 .هذا ننوعًا ججدييییدًا ممن القوة في عصصر ججدييیید

 

قوة٬، وفي في عالم الححكم الممطلق والححمماييییة الججممركييییة تُتعتتببر األرض ممصصدر ال 
عالم التتججارة الححرة تتعتتببر األرض أقلل أهممييییة٬، فدولة صصغييییرة ممثثلل سسننغافورة أو دولة 

وكمما ذكر . تتتتكون ممن ممججمموعة ججزر ممثثلل الييییاببان ييییممكن أن تتكون دولة ثثرييییة وقوييییة
الدولة "رييییتتششارد روزكراننس فإن فهممننا لممعننى القوة قد تتغييییر ممثثلمما تتغييییر العالم ممن 

الدولة "إلى   "trading stateالدولة التتججارييییة"إلى " territorial stateاإلقلييییممييییة
 إججمماال اإلننتتاج٬، ححييییث تتكون الممعلوممات وججممييییع عنناصصر "virtual stateاالفتتراضضييییة

العسسكرييییة والسسكان (ممييییزة ممتتغييییرات القوة الممادييییة. لها القدرة على الححركة والتتأثثييییر
ييیُیعتترف ببها عالممييییًا على هو أننه ييییممكن قييییاسسها و ) واالقتتصصاد واألراضضي والثثروة الطببييییعييییة

أمما القوة غييییر الممادييییة فهي ممعننوييییة وممن الممسستتححييییلل قييییاسسها٬، غييییر . أننها ممؤششرات للقوة
أن هنناك ممؤششرات ببدييییلة لروعة ججممالل وججاذببييییة أي دولة٬، فقوة الوالييییات الممتتححدة 

 . األممرييییكييییة غييییر الممادييییة تتظهر في الممهاججرييیین والطالب الذييیین ييییفدون إلييییها
 

وة الممادييییة والقوة غييییر الممادييییة لم تُتكتتششف ببعد ببششكلل كاف٬، العالقة ببييیین الق 
لكننه٬، وفييییمما ييییرى بباسستتور٬، ! ببها اإلححاطةاسستتعصصت " القوة"والعلمماء كلمما ححاولوا فهم 

أوال٬، ييییممكننننا أن ننفرق مما ببييیین الممؤششرات العسسكرييییة . تتوججد ببعض التتوضضييییححات الممفييییدة
. ا ممقارننتتها أو إججممالها ببسسهولةلم ييییكن في اسستتطاعتتنن واالقتتصصادييییة للقوة الممادييییة ححتتى لو

ثثاننييییًا٬، ججعلت فكرة القوممييییة والممعاييییييییر الدولييییة ممن اسستتخخدام القوة الممادييییة أكثثر تتكلفة٬، 
ثثالثثًا٬، ال تتوججد إججاببات ببسسييییطة عن أسسئئلة . وممن ثثم تتزاييییدت أهممييییة القوة غييییر الممادييییة

خخصصم٬، ييییححتتمملل أن تتكون أكثثر فاعلييییة في إججببار أو إقنناع  التتيممثثلل أي أننواع القوة 
 .ححتتى في الححرب٬، ببلل ببصصفة خخاصصة في وقت السسلم أو أثثنناء الممفاوضضات
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على أييییة ححالل٬، ممن ششأن تتححلييییلل سسرييییع لممؤششرات القوة الممادييییة والقوة غييییر  
ببرييییطاننييییا العظممى وفرننسسا وألمماننييییا وروسسييییا : الممادييییة أن ييیُیظهر٬، أن الدولل السسببع التتالييییة

 .. هي الدولل الكببرى في العالم والوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة والييییاببان والصصييیین٬،
 

ممكننتتها ممن أن  التتيولقد كاننت للوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة القوة االقتتصصادييییة 
تتححتتلل الممرتتببة األولى على الممسسرح العالممي ممننذ ببداييییة القرن العششرييیین٬، غييییر أن 

العسسكرييییة لم تتببلغ درججة التتفوق إال ببعد دخخولها الححرببييیین العالممييییتتييیین ـ األولى  إممكانناتتها
قوة الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة لم تتتتراججع ببعد اننتتهاء الححرب العالممييییة الثثاننييییة . والثثاننييییة ـ

 فإننهاأو ححتتى ببعد اننتتهاء الححرب البباردة٬، ولكن على الرغم ممن وضضعها الببارز هذا٬، 
 !أظهرت على ننححو مُملفت قدرًا ممن التتنناقض ببششأن زعاممة العالم

 

م أو تتححلل ممححلل الدولل الكببرى في هنناك دولل أخخرى٬، في رأي بباسستتور٬،  قد تتننضض
٬، إقلييییممييییةوتتعتتببر الدولل الممرششححة األكثثر وضضوححًا ححالييییًا قوى . القرن الححادي والعششرييیین

وممن الممححتتمملل أن ييییزييیید تتأثثييییرها عن تتأثثييییر الدولل . لمما لها ممن تتأثثييییر مملححوظ في ممنناطقها
وفي . لييییممييییةإقففي أممرييییكا الالتتييییننييییة٬، تتعتتببر الببرازييییلل واألرججننتتييیین والممكسسييییك قوى . الكببرى

وفي . وممصصر وٕاييییرانوفي الششرق األوسسط٬، العراق . إفرييییقييییاأفرييییقييییا٬، ننييییججييییرييییا وججننوب 
 .آسسييییا٬، الهنند وانندوننييییسسييییا والبباكسستتان لها تتأثثييییر خخارج ححدودها

 

٬، كمما تتببدو ممالممححه الرئئييییسسييییة "الراهن"قارئئي الكرييییم٬، ذلكم هو الوضضع العالممي 
م نُنششارك في صصننع هذه الببييییئئة العالممييییة وكمما رأييییننا٬، ل! في الفكر االسستتراتتييییججي الغرببي

ممن هننا٬، ولسسججنناء االعتتقاد في عظممة االسستتقاللل العرببي الزائئف لببالدننا٬، وفي ! الججدييییدة
 :٬، أقولل"مما ببعد االسستتعممار"لآلبباء الممؤسسسسييیین لدولة " االصصطنناعييییة"الكارييییزممييییة 

 

 "!وححدها الححقييییقة تُتححرركم"
 

 :)12("رمما ببعد االسستتعمما"األننظممة االسستتببدادييییة ودولة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمملييییة تتتتقننها ممراكز " الغائئي"وصصفًا ألححداٍث٬، فالسسرد /هذه الممقالة لييییسست سسرداً 
فإلى !! الببححوث عنندننا أو العارفون ببببواطن األممور٬، فييییمما ييییتتعلق بباألححداث الججارييییة

ببممخخزوٍن كاٍف ممن الممعلوممات ـ  هؤالء ججممييییعًا ييییرججع الفضضلل في تتزوييیید الججممهور العرببي
ببقي لججممهورننا العرببي أن ييییعرف ! أفتترض ججدًال صصححتته ـ٬، ببمما ييییكفي الممتتالئئه ممعلومماتتييییاً 

 ! كييییف ييیُیححقق وييیُیححللل هذا الكم ممن الممعلوممات المُملقي في روعه
 

لألححداث " الغائئي"قراءتتي هذه لن ييییكون لها أي ممعننى إذا لم تتتتججاوز السسرد 
وعلييییه٬، ال أننوي مُمححاكاة مما تتششهده ممججتتممعاتتننا ! ة وممننظممة لهاالججارييییة٬، إلى قراءة ننزييییه

٬، كون أصصححاببها ييییتتعاطون ممع األححداث على خخطورتتها ممن "مُمببتتذلة"ممن تتننببوءات ييییوممييییة 
وهو أممر ال ييییخخلو ممن طرافة٬، وٕان كان "! كرة القدم"واقع خخببراتتهم الطوييییلة ممع ممسساببقات 

 !كثثر ممن ننصصف قرنألببنناء أممتتننا٬، أل" كرة القدم"ممتتوقعًا٬، في ظلل ششغلل 
 

التتننببوء الييییوممي عمملييییة ممححفوفة ببالممخخاطر٬، وييییغلب علييییها طاببع الممغاممرة٬، 
تُترتتكب ـ ببوعي أو ببال وعي ـ ممن ججاننب أكثثر  التتيخخصصوصصًا إذا اححتتكممننا إلى األخخطاء 

أمما التتننببوء ممتتوسسط األججلل فهو . ممفكرييییننا ششهرة أو أكثثر النناس علممًا ببببواطن األممور
لممخخاطرة وييییتتممتتع ببممزاييییا أفضضلل خخصصوصصًا عنندمما ييیُیوظف ييییننطوي على قدر أقلل ممن ا
تتضضيء األششعة الصصادرة عننه ججواننب الححاضضر ببأكثثر  الذيببطرييییقة الممصصبباح الكاششف 

 .مممما تتححاولل أن تتسستتكششف خخطوط الممسستتقببلل في الواقع الذي ننعييییششه
 

ورببمما كان ممن األفضضلل واألهم ـ واالقتتراح لممارسسييییلل ممييییرلل ـ أن ننطرح أسسئئلة 
 !أححاوللألسسئئلة ردييییئئة٬، ولسسوف  إججابباتن ننححاولل الببححث عن ججييییدة ببدًال ممن أ

 

الببد ممننها  التتيـ هو أححد العنناصصر " الننظام السسييییاسسي"ـ أو " ننظام الححكم"
" الننظام السسييییاسسي"أو ببعببارة أخخرى٬، . واإلقلييییمششخخصصييییة الدولة٬، إلى ججاننب الششعب /لكييییان

تتداولل ييییقولل وثثممة تتصصننييییف ممُ ! هو ممججرد تتسسممييییة ألننواع الححكوممات أو أششكالل الححكم
ـ 2. ـ الححكوممة الببرلمماننييییة1: )13(ببإممكاننييییة التتممييییييییز ببييیین ثثالثثة أننواع رئئييییسسييییة ممن الححكوممات

ـ ححكوممة الججممعييییة الوطننييییة أو ننظام الححكم الممججلسسي فييییمما ييییسسممييییه 3. الححكوممة الرئئاسسييییة
تتممييییز كلل ننوع ممن أننواع الححكوممات هي تتداخخلل  التتياألسساسسييییة  والممببادئ. الببعض
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ة والتتننفييییذييییة في الححكوممة الببرلمماننييییة٬، واننفصصالهمما في الححكوممة السسلطتتييیین التتششرييییعييیی
 .  الرئئاسسييییة٬، وأولوييییة السسلطة التتششرييییعييییة في الننوع األخخييییر

   

في ممييییدان العلوم الطببييییعييییة أوًال٬، لكي ييییأخخذ " systemالننظام "ولقد اششتُتق ممفهوم 
سسي الننظام الششمم(في االعتتببار وججود عالقة ببييیین العنناصصر الخخاصصة ببممججمموعة ممعقدة

وتتم ننقلل هذا الممفهوم٬، على أسسس غييییر دقييییقة٬، إلى ممييییدان دراسسة الممججتتممع ). ممثثالً 
وقد أسسهممت أعممالل علمماء الرييییاضضة في وضضع . اعتتببارًا ممن القرن التتاسسع عششر فقط

القواعد الننظرييییة لممفهوم الننظام٬، كمما أسسهممت أعممالل علمماء األننثثروببولوججييییا واالقتتصصاد 
لل االججتتمماعي٬، وممع ذلك فقد تتعييیین االننتتظار ححتتى التتححلييییلل الننسسقي إلى الححق إدخخاللفي 

ممننتتصصف القرن العششرييیین قببلل أن ييییظهر ممفهوم واضضح وممتتمماسسك للننظام االججتتمماعي٬، 
 .)14(قام ببها تتالكون ببارسسون التتيوذلك ممن خخاللل الدراسسات 

 

الننظام االججتتمماعي في أعممالل ببارسسون صُصممم على أسساس أننه ممججمموعة ممركببة 
ببكلل وظييییفة ممن هذه الوظائئف٬، وببطرييییقة ممممييییزة٬، قسسم  ييییقوم. ممن الوظائئف الممتتننوعة

فتتقوم األببننييییة العائئلييییة ببالممححافظة على الننمموذج٬، وتتقوم : ممححدد ممن أعضضاء الممججمموعة
األججهزة االقتتصصادييییة ببالتتكييییف ممع الضضغوط الخخارججييییة٬، وتتقوم السسلطات السسييییاسسييییة بباتتخخاذ 

. تتممرار الوفاق العامالقرارت وتتقوم الممؤسسسسات االججتتمماعييییة والثثقافييییة ببالعمملل على اسس
وتتتتوافر للججمماعات األكثثر كمماًال واتتقاننًا فقط٬، وظييییفتتان أخخرييییان همما القدرة على تتغييییييییر 
األهداف الممرغوب الوصصولل إلييییها٬، والقدرة على التتححولل الذاتتي ببدون الممسساس 

ولممننتتقدي الممدخخلل الوظييییفي لببارسسون٬، تتؤكد التتججرببة٬، والرأي ألننصصار . ببالششخخصصييییة
كان صصححييییححًا أن األننظممة االججتتمماعييییة تتححوز ممن المموارد مما هو ببارسسون٬، اننه إذا 

ضضروري لببقائئها٬، إال أن هذه األننظممة مُمعرضضة لألعطاب الوظييییفييییة٬، ممثثلها ممثثلل 
األعضضاء الببييییولوججييییة٬، فهذه وتتلك مُمعرضضة فييییمما ييییرى ممارسسييییلل ممييییرلل٬، في ظروف ممعييییننة٬، 

 . اللفنناء التتام إذا اننفججرت ممن داخخلها٬، أو تتعرضضت للضضغط ممن خخارججه
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مُمسستتفييییدًا ممن أعممالل ببارسسون٬، عممد دافييیید إييییسستتون إلى ببنناء الننظام السسييییاسسي٬، 
ثثاننييییًا٬، أهممييییة ضضببط إييییقاع الننظام . أوًال٬، أهممييییة العالقة ببييیین الننظام وببييییئئتته: على مما ييییلي

 .عن طرييییق سسلطة قادرة على الرد الممالئئم على التتححدييییات ـ القادممة ـ ممن الببييییئئة
 

الننسسقي ـ ييییننطوى على دراسسة ممججمملل التتفاعالت التتى تتححلييییلل الننظام ـ أو التتححلييییلل 
الممكون ممن ممججمموعة ممححددة ممن العالقات٬، " الننظام"و. تتححدث ببييیین الننظام وببييیین ببييییئئتته

وتتتتكون ". الممخخرججات"و" الممدخخالت"هو في ححالة اتتصصالل ممع ببييییئئتته ممن خخاللل آلييییة 
لل واححد الممدخخالت ممن ممججمموعة الممطالب والممعضضدات الممتتججهة إلى الننظام بباعتتببارها ك

وفي داخخلل الننظام تتتتححولل الممطالب والممعضضدات تتححت تتأثثييییر رد الفعلل الممركب . 
للعنناصصر التتأسسييییسسييییة للننظام ننفسسه لتتثثييییر في الننهاييییة رد فعلل ششامملل ممن ججاننب سسلطة ننظم 
االييییقاع٬، ييییعببر عن الطرييییقة التتى ييییسسعى ببها الننظام ننححو التتكييییف ممع التتححرييییضضات 

اسستتججاببة " الممخخرججات"ششكلل رد الفعلل الششامملل هذا وببييییننمما ييیی. والضضغوط النناببعة ممن الببييییئئة
response  ٬، فإننها تتممهد في الوقت ننفسسه لدائئرة ججدييییدة "الممدخخالت"الننظام أو رده على

والتتى تتسسهم ببدورها في تتعدييییلل الببييییئئة " Feed-backالتتغذييییة الممرتتججعة "ممن رد الفعلل 
 . والتتى  ممننها سستتننطلق ممطالب وممعضضدات أخخرى

  

ممججمملل العالقات ببييیین عدد ممححدد : ببأننه" الننظام"تتعرييییفه لـممن هننا٬، اششتتق ممييییرلل  
 .ممن الالعببييیین الذييیین ييییضضممهم ننممط ببييییئئي ممعييیین وييییخخضضعون لصصييییغة تتننظييییممييییة ممالئئممة

 

عببارة تترهببها األذن العرببييییة وال تترتتاح لها كثثييییرًا على ننححو مُملفت٬، " ننظام الححكم"  
ببالححكوممات " مما ببعد االسستتعممار"رببمما الرتتبباطها في الوججدان الششعببي لدولة 

ممححممد ححسسننييیین هييییكلل٬، على خخلفييییة انندالع " الخخطييییر"الدكتتاتتورييییة٬، ولننقرأ قولل /االسستتببدادييییة
 : )15(1968االححتتججاججات الطالببييییة الممنناهضضة لننظام الححكم في ممصصر عام 

 

لم ييییننششأ في ببييییئئة سسييییاسسييییة٬،  1952الننظام الممصصري الذى ححكم اببتتداء ممن سسننة "
ب ببالممننطق العادي أن تتننببع ممن ججو آخخر غييییر أن الثثورة كان ييییجج) والكالم لهييییكلل(أعنني

 ". القوات الممسسلححة التتى خخرججت ممننها الطالئئع التتى قادت الثثورة فييییمما ببعد فعالً 
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الرتتبباطها ببأححكام " ننظام الححكم"ورببمما أييییضضًا ييییرججع عدم االرتتييییاح الششعببي لعببارة  
مما ببعد "٬، لطالمما صصدرت في ححق ششرفاء٬، طييییلة عقود "ججائئرة" "دمموييییة"قضضائئييییة 

 "! ننظام الححكم"٬، ببزعم ممنناهضضتتهم للششرعييییة القائئممة وتتآممرهم لقلب "السستتعممارا
 

ححدييییثثي في هذه الممقالة عن األننظممة العرببييییة الححاكممة٬، ال أعنني ببه سسوى 
٬، واسستتوطننت الفضضاء السسييییاسسي فييییها "مما ببعد االسستتعممار"األننظممة التتى ُوججدت في دولة 

ممع اننتتهاء الححرب العالممييییة ألكثثر ممن ننصصف قرن٬، فقد تتزاممن ممييییالد هذه األننظممة 
للببلدان " الزائئف"الثثاننييییة واقرار القوتتييیین العظممييییييیین ـ كمما ذكرننا ـ لممببدأ االسستتقاللل 

 ! المُمسستتعممرة٬، وفي ممقدممتتها ببلدان عالممننا العرببي وببلدان إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء
 

ـ أو دولة " مما ببعد رححييییلل االسستتعممار"هذه األننظممة العرببييییة االسستتببدادييییة في دولة 
ـ٬، ممننذ ممججييییئئها إلى الوججود وححتتى اننهييییارها الذى ببدأ " ببعد الححرب العالممييییة الثثاننييییة مما"

فييییمما أري ممع االطاححة ببننظام صصدام ححسسييیین في العراق وال ييییزالل مُمسستتممرًا ححتتى اآلن٬، 
وعلى اخختتالف ممششارببها٬، مما ببييیین قوممي واسسالممي وببعثثي وششييییوعي ونناصصري 

"! الزائئف"وتتكرييییس ممببدأ االسستتقاللل  الخ٬، كاننت وال تتزالل ححرييییصصة على تتوارث..واششتتراكي
 !وهي٬، وٕان ببدت ممتتننافرة٬، تتلتتقي على تتججفييییف ممنناببع الححرييییة

 

لمماذا سسببقتتننا ممنناطق كإفرييییقييییا ججننوب الصصححراء في التتخخلص ممن : ولممن ييییسسألل
٬، عقب اننهييییار االتتححاد السسوفييییتتي؟ ولمماذا تتأخخرت االطاححة "مما ببعد االسستتعممار"اننظممة 

رغم مما ننعلممه ! ٬2001، إلى مما ببعد هججممات سسببتتممببر ببهذه األننظممة في عالممننا العرببي
 ! ججممييییعًاً◌ ممن تتزاممن ححصصولل الببلدان العرببييییة واالفرييییقييییة٬، على االسستتقاللل الوطنني

 

وهو مما أغرى على مما ييییببدو !! ببلل إن دولة كممصصر كان لها فضضلل السسببق
ننظاممها الححاكم في خخممسسييییننييییات وسستتييییننييییات القرن العششرييیین ببالمُمزاييییدة٬، ببلل والمُمتتاججرة 

 !   هوده في دفع األفارقة إلى االسستتقاللل٬، رغم ححتتممييییتته٬، لدعم القوتتييیین األعظم لهببجج
 

مما ببعد "ببالطببع٬، ال أقصصد ممن قولي هذا التتهوييیین ممن ججهود األننظممة الممصصرييییة 
٬، فهي ممششكورة٬، مما أقصصده هو التتننببييییه ألهممييییة تتخخلييییص المماضضي ممن  زييییفه "االسستتعممار



 81 

فأن تتعرض ننصصف الححقييییقة وتتخخفي ننصصفها ! وأكاذييییببه الكببرى٬، كون هذا أصصون للتتارييییخ
لم ييییعد ممقببوًال أن نُنعممى عن . اآلخخر أخخطر ألف ممرة ممن أن تُتخخفي الححقييییقة ببرممتتها

دعم ححكومماتتننا ظلل وثثييییقًا لححكوممات إفرييییقييییة ! األممم" لعببة"ببدييییهييییات٬، صصييییرننا الججهلل ببها 
 !٬، اششتتهرت بباسستتببدادها وتتكرييییسسها المُمر لممببدأ االسستتقاللل الزائئف)16(ببعييییننها

 

٬، ححدد هننتتننججتتون ممعننى الدييییممقراطييییة ببإييییججاز )17("المموججة الثثالثثة"في ممؤلفه القييییم  
ببأننها ننهج للححكم ييییقوم على االننتتخخاببات الححرة والممؤسسسسات الثثاببتتة وعلى تتداولل السسلطة 
ببييیین األححزاب في ننظام تتعددي ييییكفلل الححرييییة وتتكافؤ الفرص لججممييییع األححزاب السسييییاسسييییة 

وييییقاببلها على الننقييییض الننظام الششممولى الذي . اخخببييیینالقائئممة وححرييییة االخختتييییار لكلل النن
ييییتتولى الححكام في ظله السسلطة إمما ببححكم الممولد أو الصصدفة أو الثثراء أو العننف أو 

ييیُیتتببع " ننهج"والدييییممقراطييییة كمما ييییححددها هننتتننججتتون لييییسست ننظاممًا للححكم وٕاننمما هي . التتعييییييیین
ييییة٬، كمما أن هنناك أننظممة فهنناك مملكييییات ششممولييییة وأخخرى دييییممقراط. في إطار ننظام الححكم

لكن الدييییممقراطييییة ال تتتتنناسسب ببالطببع ممع . ححكم ججممهورييییة ششممولييییة وأخخرى دييییممقراطييییة
 !  أننظممة الححكم العسسكرييییة أو الدكتتاتتورييییة الفردييییة

 

٬، تتؤكد أن 1990في الممؤلف ننفسسه تتححدث هننتتننججتتون عن تتقارييییر صصدرت عام 
ا الششرقييییة٬، على خخلفييییة التتححولل الججمماعي إلى الدييییممقراطييییة الذي كاننت تتششهده أوروبب

تتفكك االتتححاد السسوفييییتتي٬، دعم الممطالببة ببالتتغييییييییر عنندننا٬، ودفع الححكام في ممصصر 
. واألردن والججزائئر إلى االسسراع ببإتتاححة ممزييیید ممن الممججالل السسييییاسسي للتتعببييییر عن السسخخط

ولتتعضضييیید زعممه٬، أورد هننتتننججتتون تتعلييییقًا٬، لصصححفي ممصصري٬، على االننهييییار الججمماعي 
فكلل هذه األننظممة . ال ممفر ممن الدييییممقراطييییة اآلن: "هذا ننصصه لألننظممة الششييییوعييییة٬،

 "! العرببييییة ال خخييییار أمماممها إال أن تتننالل ثثفة ششعوببها وتترضضخ للخخييییار الششعببي
 

وفي تتفسسييییره لعدم تتححقق رؤييییة الصصححفي الممصصري ـ والتتى تتسستتنند إلى فرضضييییة 
ذ هارفارد ٬، أكد أسستتاـ) 18(كسسببب" ظاهرة الدوممييییننو"٬، أو "كرات الثثلج"٬، أو "العدوي"

الراححلل هننتتننججتتون أن الثثورة الدييییممقراطييییة العالممييییة كاننت ييییممكن أن تتفرز في أييییة دولة 
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ممنناخخًا خخارججييییًا ييییدفع وييییسساعد على التتححولل الدييییممقراطي٬، لكننها لم تتكن تتسستتطييییع أن تتُفرز 
 . الظروف ـ الداخخلييییة ـ الالزممة للتتححولل الدييییممقراطي في الدولة

 

٬، على 1990والتتى كان تتأثثييییرها واضضححًا عام " ظاهرة الدوممييییننو"أو " كرات الثثلج"
التتححولل الدييییممقراطي في كلل ممن ببلغارييییا ورومماننييییا وييییوغوسسالفييییا وممننغولييییا وننييییببالل وألبباننييییا٬، 
كاننت وححدها ـ والكالم ال ييییزالل لهننتتننججتتون ـ تُتعد ضضعييییفة كسسببب للتتححولل الدييییممقراطي في 

 . غييییاب الظروف الممالئئممة في تتلك الدولل التتى تتأثثرت ببها
 

ال ييییخخلو ممن "و" نناقص"غييییر أننه ! كالعادة" ببارع"و" صصححييییح"ييییلل هننتتننججتتون تتححل
كوننه ييییتتعاممى ببدٍم ببارد٬، كدأب أغلب التتححلييییالت الغرببييییة٬، ببلل والعرببييییة "! غرض
٬، عن تتححممييییلل الوالييییات الممتتححدة وححلفائئها أييییة ممسسئئولييییة عن اعاقة تتوافر (!!)أييییضضاَ 

دننا٬، ممتتججاهًال دور ببالده في ببال" الظروف الداخخلييییة الالزممة للتتححولل الدييییممقراطي"
 !)19("مما ببعد االسستتعممار"الالاننسسانني في التتممكييیین لممببدأ االسستتقاللل الزائئف في دولة 

 

التتى ححالت ببرأييییه دون الممزييیید " القوى الداخخلييییة"على أييییة ححالل٬، هننتتننججتتون قسسم 
 :٬، كمما ييییلي20ممن التتححوالت الدييییممقراطييییة في دولل العالم٬، في تتسسعييییننييییات القرن الل

 

ممن العقببات السسييییاسسييییة غييییاب التتججرببة الححقييییقييییة ممع : ت السسييییاسسييییةالعقببا] 1[
وٕان . الدييییممقراطييییة عن الدولل التتي ظلت على الششممولييییة في تتسسعييییننييییات القرن المماضضي

هننتتننججتتون . كان هذا ببرأي هننتتننججتتون ال ييییممثثلل مماننعًا ححاسسممًا أممام التتححولل الدييییممقراطي
المماضضي وهي الزعمماء الذييیین  كان قد تتوقع اخختتفاء عقببة واححدة خخاللل تتسسعييییننييییات القرن

أقامموا هذه األننظممة الششممولييییة أو الذييیین ظلوا في السسلطة طوييییًال في هذه األننظممة٬، 
مموت هؤالء ! ألننهم عادة مما ييییتتححولون إلى ممتتششددييیین٬، ييییعارضضون أي تتححولل دييییممقراطي

الزعمماء أو رححييییلهم عن السسلطة ييییؤدي إلى إزالة عقببة ممن طرييییق التتححولل الدييییممقراطي 
 .ولكن ال ييییؤدي ببالضضرورة إلى ححدوث التتححولل في ببالدهم٬،

 

ممن العقببات األخخرى الكؤود التتي ححالت في ننظر هننتتننججتتون دون التتححولل 
الدييییممقراطي٬، غييییاب االلتتزام الححقييییقي ببالقييییم الدييییممقراطييییة ببييیین الزعمماء السسييییاسسييییييیین في آسسييییا 
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دييییهم وان هؤالء الزعمماء ححييیین ييییخخرججون ممن ممنناصصببهم٬، ننججد ل. وأفرييییقييییا والششرق األوسسط
اخختتببار ممدى التتزام هؤالء الزعمماء . مما ييییكفي ممن األسسبباب للدفاع عن الدييییممقراطييییة

وببرأي هننتتننججتتون ان األننظممة . ببالدييییممقراطييییة ييییأتتي ححييیین ييییكوننون في السسلطة ال ييییزالون
وقد . الدييییممقراطييییة ببأممرييییكا الالتتييییننييییة كاننت تتتتم االطاححة ببها بباننقالببات عسسكرييییة في العادة

الششرق األوسسط وآسسييییا٬، إال أن القادة الممننتتخخببييیین أننفسسهم في هذه ححدث ذلك ببالطببع في 
الممنناطق كاننوا ببرأييییه ممسسئئولييیین عن سسقوط الدييییممقراطييییة٬، وممن هؤالء أنندييییرا غانندي في 

 . الهنند وفردييییننانند مماركوس في الفلببييیین وسسوكارننو في أنندوننييییسسييییا
 

 هنناك رأي ييییرى أن المموارييییث الححضضارييییة التتارييییخخييییة: المموروث الححضضاري] 2[
الكببرى في العالم تتتتفاوت ببششدة في ممدى ممالءممة تتوججهاتتها وقييییممها وممعتتقداتتها وأننمماط 

فالمموروث الححضضاري الممعادي للدييییممقراطييییة ييییعوق . السسلوك فييییها لننممو الدييییممقراطييییة
اننتتششار الممعاييییييییر الدييییممقراطييییة في الممججتتممع وييییننكر ششرعييییة الممؤسسسسات الدييییممقراطييییة٬، 

وطببقًا لهذا الرأي٬، ال تتتتنناسسب . ممؤسسسسات ببممهاممهاوببالتتالي فهو ييییححولل دون قييییام هذه ال
الدييییممقراطييییة إال ممع الدولل الششممالييییة الغرببييییة ورببمما وسسط أوروببا ومما خخرج عننها ممن 

 :وممن الششواهد الداعممة لهذا الرأي. ممسستتوطننييیین
 

 ان الدييییممقراطييییة الححدييییثثة ننششأت في العالم الغرببي. 
 

 هي دولل غرببييییة 19ان ممعظم الدولل الدييییممقراطييییة ممننذ ببداييییات القرن الـ. 
 

  ان الدييییممقراطييییة اننتتششرت خخارج ننطاق ششممالل الممححييییط األطلننطي٬، في
الممسستتعممرات الببرييییطاننييییة السساببقة٬، وفي الدولل التتى تتعرضضت لننفوذ أممرييییكي طاٍغ٬، 

 .وأخخييییرًا في الممسستتعممرات االييییببييییرييییة السساببقة ببأممرييییكا الالتتييییننييییة
 

 روببييییة غرببييییة دولة أو  37ششمملت  1990عام  58ان الدولل الدييییممقراطييییة الل
وممسستتوطننة أوروببييییة ودولة أممرييییكييییة التتييییننييییة وممسستتعممرة اسستترالييییة وسست دولل 

وكاننت ). الييییاببان٬، وتتركييییا٬، وكورييییا الججننوببييییة٬، وممننغولييییا٬، ونناممييییببييییا٬، والسسننغالل(أخخرى
عششرون دولة ممن الدولل الثثالثثييیین التتى تتححولت إلى الدييییممقراطييییة في المموججة 

 .سسييییطر علييییها الننفوذ الغرببي إمما دوًال غرببييییة أو دوالً  ٬،)20(الثثالثثة
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ثثممة ننسسخخة أقلل ححدة ممن عقببة المموروث تترى أن الممسسألة لييییسست أن ححضضارة مما 
أو أخخرى تتالئئم الدييییممقراطييییة وتتتتقببلها وٕاننمما أن هنناك ححضضارة مما أو ببعض الححضضارات 

وببرأييییي هننتتننججتتون ييییزييیید ! الكوننفوششييییة واالسسالممييییة همما األكثثر ششهرة! تُتعادي الدييییممقراطييییة
 :ححدة العوائئق التتى تتواججه الدييییممقراطييییة في ححضضارتتننامما ييییلي ممن 

 

 في ححييیین أن اآلراء التتى . عدم طرح فكرة الدييییممقراطييییة للببححث الننزييییه الممننظم
تترى في ببعض المموارييییث الححضضارييییة عوائئق تتححولل دون تتححقييییق التتطور بباتتججاه 

 .مما أو آخخر ييییججب أن ييیُیعاد الننظر فييییها وأن تُتححاط ببقدر ممن الششك
 

 رييییة التتارييییخخييییة الججلييییلة كالححضضارة االسسالممييییة هي كييییاننات إن المموارييییث الححضضا
. مُمعقدة ممن األفكار والعقائئد والتتعالييییم والكتتاببات واالفتتراضضات وأننمماط السسلوك

وعن . وأييییة ثثقافة عظييییممة ببها ببعض العنناصصر التتى تتنناسسب الدييییممقراطييییة
العنناصصر الممنناسسببة للدييییممقراطييییة في الححضضارة االسسالممييییة وكييییف وتتححت أييییة 

 !ممكن إلغاء العنناصصر غييییر الدييییممقراطييییة٬، ييییتتسساءلل هننتتننججتتونظروف ييیی
 

  ححتتى وٕان كان المموروث الححضضاري ببممثثاببة عائئق في طرييییق الدييییممقراطييییة٬، فإن
فالممعتتقدات السسائئدة . التتراث ييییتتسسم ببالدييیینناممييییة والححركة ال ببالسسلببييییة والججممود

ى والتتوججهات الججارييییة في الممججتتممع تتتتغييییر٬، وببييییننمما تتححافظ الثثقافة السسائئدة عل
عنناصصر االسستتممرارييییة في الممججتتممع فإننها تتخختتلف اخختتالفًا واضضححًا عمما كاننت 

التتراث ييییتتطور٬، ولعلل التتننممييییة االقتتصصادييییة ننفسسها ـ . علييییه قببلل ججييییلل أو ججييییلييیین
 .والكالم لهننتتننججتتون ـ هي ممن أهم أسسبباب التتطور الححضضاري

  

ببر عائئق الفقر ييییممثثلل عائئقًا رئئييییسسييییًا٬، ببلل رببمما كان أك: العقببات االقتتصصادييییة] 3[
وييییتتممثثلل ممسستتقببلل الدييییممقراطييییة على ممسستتقببلل التتننممييییة . في سسببييییلل التتننممييییة االقتتصصادييییة

والعوائئق في طرييییق التتننممييییة االقتتصصادييییة ببرأي هننتتننججتتون هي عوائئق في . االقتتصصادييییة
كاننت تتؤهلها ظروفها للتتححولل  التتيغالببييییة الدولل . طرييییق اتتسساع ننطاق الدييییممقراطييییة
. المماضضي هي دولل في الششرق األوسسط وششممالل أفرييییقييییا الدييییممقراطي في تتسسعييییننييییات القرن

فالرخخاء االقتتصصادي لهذه الدولل كان ممصصدره الصصادرات الننفطييییة٬، وهو مموقف عزز 
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إال . السسييییطرة الببييییروقراطييییة للدولة وببالتتالي هييییأ ممنناخخًا ال ييییتتنناسسب والتتححولل للدييییممقراطييییة
 . أن ذلك لم ييییكن ممعنناه اسستتححالة التتححولل الدييییممقراطي ببالضضرورة

 

فقد ممارسست الببييییروقراطييییات الححكوممييییة في دولل أوروببا الششرقييییة سسييییطرة أكببر ممن 
تتلك السسييییطرة قد تتننهار عنند ننقطة ممعييییننة في هذه الدولل . سسييییطرة دولننا المُمصصدرة للننفط

 ! اننهارت ببها في دولل أوروببا الششرقييییة التتيالننفطييییة ببننفس الصصورة الفججائئييییة 
 

لم في تتسسعييییننييییات القرن العششرييیین اججتتاححت العا التتيمموججة التتححولل الدييییممقراطي 
. كان ممن الممممكن أن تتصصببح سسممة سسائئدة في سسييییاسسات الششرق األوسسط وششممالل إفرييییقييییا

فمما هي . وقتتها ـ والكالم لهننتتننججتتون ـ تتتتححد قضضييییة االقتتصصاد والمموروث الححضضاري ممعاً 
ييییممكن أن تتظهر٬، ححييیین ييییتتفاعلل الرخخاء االقتتصصادي ممع  التتيأششكالل السسييییاسسة وأننمماطها 

في ممنناقششتته لهذا التتسساؤلل الممهم ييییقرر هننتتننججتتون ان التتححولل ! الححضضاري؟ المموروث
ييییدعم ننفوذ ححركات سسييییاسسييییة واججتتمماعييییة لها وزننها  اإلسسالمميالدييییممقراطي في دولل العالم 

 . وييییححوم الششك ححولل التتزاممها ببدييییممقراطييییة ننظام الححكم
 

ببدأتته ـ فييییمما  20هلل تتسستتممر الححكوممات ـ القائئممة في ببداييییة تتسسعييییننييییات القرن الل[
دون قييییود؟  اإلسسالممييییةممن اننفتتاح سسييییاسسي وتُتججري اننتتخخاببات تتتتننافس فييییها الججمماعات 

على األغلببييییة؟ وٕاذا فازوا بباالننتتخخاببات٬، فهلل ييییسسممح  اإلسسالممييییةوهلل تتححصصلل الججمماعات 
لهم ) ييیُیعد ششدييیید العلمماننييییة في دولل كالججزائئر وتتركييییا وبباكسستتان وانندوننييییسسييییا الذي(الججييییش

ممتتششددة  إسسالممييییةكلوا ححكوممات٬، فهلل سستتتتببع سسييییاسسات ببتتششكييییلل الححكوممات؟ وٕاذا شش
تتقوض دعائئم الدييییممقراطييییة وتتقضضي على العنناصصر ذات التتوججهات الححدييییثثة في 

 !]الممججتتممع٬، وهلل سستُتششكلل تتهدييییدًا للممصصالح الغرببييییة في ببلداننها ومُمححييییطها
 

٬، فسسر لننا هننتتننججتتون ببعببقرييییتته الممعهودة مموقف ببالده "الححائئرة"ببهذه التتسساؤالت 
ممن ممسسألة التتححولل الدييییممقراطي في ببالدننا٬، ببعد تتفكك االتتححاد " الضضبباببي"ا وححلفائئه

دون أدننى إششارة . السسوفييییتتي واالننهييییار الججمماعي لألننظممة الششييییوعييییة في أوروببا الششرقييییة
العرببي وححرمماننه ممن ححقه في ننقد  اإلننسسانتُتذكر ممن ججاننببه لممسسئئولييییة ببالده عن هدم 
٬، ببزعم "الزائئف"ننا القممعييییة ولممببدأ االسستتقاللل وتتطوييییر ثثقافتته٬، ممن خخاللل صصييییاننتتها ألننظممتت
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وهو ! تتفوييییت الفرصصة على االتتححاد السسوفييییتتي في اسستتقطاب األننظممة العرببييییة إلى ججاننببه
" الكارثثي"مما سسممح لحُحكاممننا ببافتتعالل ممعارك وهممييییة٬، سساعدتتهم ممن ججهة على التتججفييییف 

 !  لممنناببع الححرييییة٬، وممن ججهة أخخرى أكسسببتتهم ششعببييییة واسسعة
 

كلل مما ييییدور  أنهو " كارهة الححقييییقة"الكثثييییرون ممن أببنناء ممججتتممعاتتننا مماال ييییعلممه 
عنندننا ممن أححداث٬، ييییرتتببط ارتتبباطًا وثثييییقًا ببمما ييییدور في العالم ـ خخاصصة الغرببي ـ٬، وال 

إن أي ششيء وكلل ششيء في . )21(ييییممكن فهممه إال ببإدراك ممخختتلف عنناصصر هذا التتراببط
فكييییف ييییممكن أن ننتتججاهلل . العالم ححييییاتتننا أصصببح على ننححو مُمتتزاييیید له صصلة ببمما ييییدور في

هذه الصصالت وال ننسسعى إلى فهممها والتتعامملل ممعها ببكلل أببعادها؟ وكييییف ننظلل ننننظر 
 !؟"الججغرافييییة"إلى األششييییاء وعالقاتتها٬، كأننها تتببدأ وتتننتتهي عنند ححدودننا 

 

 ":2001سسببتتممببر 11الطرييییق إلى هججممات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اقي الراححلل صصدام ححسسييیین وننظاممه خخصصوصصييییة ششدييییدة في التتارييییخ للرئئييییس العر  
٬، على ييیید ضضححاييییا ُظلممه٬، وٕاننمما "الثثأرييییة" إعداممهالعرببي الممعاصصر٬، لييییس فقط لطرييییقة 

 !سسببتتممببر11أييییضضًا لكوننه أولل ححاكم عرببي٬، ييیُیطاح ببه وببننظاممه على خخلفييییة هججممات 
 

 رييییكييییة؟لمماذا كان صصدام ححسسييیین وننظاممه أولل ضضححاييییا الغضضببة األمم: والسسؤالل 
 

ثثممة أححداث قدييییممة٬، على مما ييییببدو٬، تتقف وراء اخختتييییار الوالييییات الممتتححدة لصصدام  
 ! 2001ححسسييیین وننظاممه٬، كممتتننفس لغضضببتتها٬، ببعد هججممات الححادي عششر ممن سسببتتممببر

 

كاننت السسييییاسسة األممرييییكييییة تتججاه الننظام العراقي في ثثمماننييییننييییات القرن المماضضي  
لممتتححدة ببالفعلل نناححييییة العراق أثثنناء الححرب الوالييییات ا" ممالت"فقد ! كالعادة" اننتتهازييییة"

ببممثثاببة التتهدييیید األخخطر على الممصصالح " اإلسسالممييییة" إييییرانالعراقييییة٬، مُمعتتببرة /اإلييییراننييییة
دون أدننى ممبباالة ببوقوع ممئئات اآلالف ممن الضضححاييییا في تتلك ! الغرببييییة في الخخلييییج

تتححدة ٬، قدممت خخاللها الوالييییات المم)1988ـ1980(الححرب التتى اسستتممرت ثثممانني سسننوات
وببرييییطاننييییا للننظام العراقي ممعلوممات اسستتخخبباراتتييییة وطائئرات هلييییكوببتتر السستتخخداممها في 
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ـ٬، كمما  )22(ـ٬، وأييییضضًا في ححممالتته ضضد األكراد إييییرانهججمماتته بباألسسلححة الكييییمماوييییة ضضد 
 !ححالت الدولتتان دون إداننة ممججلس األممن وقتتها لهذه الججرائئم

 

على االقتتصصاد " قاتتلل"أثثييییر ححرب طوييییلة وطاححننة على هذا الننححو٬، كان لها تت 
٬، رغم أننه ببدأ ييییسستتعييیید 1988فقد تتدهور النناتتج القوممي االججممالي في عام . العراقي

وظلت ثثممار . 1990في عام % 45ووصصلل ممعدلل التتضضخخم إلى . 1989عافييییتته عام 
 ! )23(اننتتصصارات صصدام ببعييییدة عن ممتتنناولل أببنناء ششعببه٬، على ححد تتعببييییر مماييییكلل ببالممر

 

العراق غننييییًا ببالننفط٬، ولدييییه قطاع زراعي مُمننتتج٬، غييییر أن وممع ذلك٬، فقد كان  
الححكوممي٬، وأممره بباسستتممرار  اإلننفاق٬، ورفضضه لتتخخفييییض "الححدييییدييییة"قببضضة صصدام ححسسييیین 

ممششروعات التتننممييییة والتتطوييییر الننوعي في القوات العسسكرييییة٬، واححتتفاظه ببالججييییش العامملل 
كلل هذه . ممع اييییرانببلغه في السسننة األخخييییرة لححرببه  الذيعلى ننفس الممسستتوى تتقرييییببًا 

وببات لزاممًا علييییه ـ مما . األممور وغييییرها زادت ممن الضضرورات االقتتصصادييییة ببالننسسببة لصصدام
الزخخم السستتعادة الننششاط االقتتصصادي أو خخفضضه ببدرججة كببييییرة قواتته  إببطاءلم ييییعمملل على 

وببأن ييییخخفضضوا ! المملييییارات الممدييیین ببها لهم ببإسسقاطالممسسلححة ـ٬، أن ييیُیقننع أننظممة الخخلييییج 
"! األوببك"في إطار ممننظممة  اإلننتتاجهم الننفطييییة وييییممننححوا العراق ححصصة أكببر ممن صصادراتت

 !وببأن ييییننقلوا اسستتثثمماراتتهم ممن الوالييییات الممتتححدة
 

ببييیین " الششهييییر"لممححضضر االججتتمماع " الننسسخخة العراقييییة"وٕاذا أضضفننا إلى ذلك كله  
مما ببعد٬، ننششرها العراقييییون فييیی والتتيصصدام ححسسييیین وججالسسببي السسفييییرة األممرييییكييییة في ببغداد٬، 

لييییس للوالييییات الممتتححدة رأي فييییمما ييییتتعلق "السسفييییرة لصصدام ببأننه  إببالغتتفضضح  والتتي
٬، فييییمما كان ييییببدو٬، "ببالممننازعات العرببييییة ـ العرببييییة٬، ممثثلل خخالفكم ممع الكوييییت ححولل الححدود

 !للعراقييییييیین للغزو" ضضوء أخخضضر" إعطاءإن صصح الزعم العراقي٬، أننه 
 

! االعتتببار٬، فقد تتتتببدد ببعض أوهاممننا أقولل إننه إذا أخخذننا كلل هذه األممور في 
المُمعاصصر على طرييییقة فييییلم  تتارييییخخنناكارثثة أن تُتعالج ممثثلل هذه الححوادث الخخطييییرة في 

لخخالد ييییوسسف٬، ححييیین اخختتزلل ممأسساة الغزو في أخخوييیین ممصصرييییييیین٬، ححارب " العاصصفة"
 !أححدهمما إلى ججاننب الننظام العراقي٬، وححارب الثثانني إلى ججاننب ننظام ببالده وححلفائئه
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ة ححالل٬، كاننت الكوييییت ببالفعلل ممصصييییدة مموت ححقييییقييییة للججييییش العراقي٬، ولم على أييیی 
ممححافظتته "الممزييیید والممزييیید ممن الرججالل والممعدات إلى  ببإرسساللييییكن قرار صصدام ححسسييیین 

عسسكرييییة ممدروسسة تتسستتهدف  إسستتراتتييییججييییةفتتححها ححدييییثثًا ييییننببع ممن  التتي" التتاسسعة عششرة
ييییننببع فييییمما ييییرى مماييییكلل ببالممر ممن ٬، ببلل كان )24(الهزييییممة ببهججوم القوات الممتتححالفة إلححاق

سسييییاسسييییة٬، ُقصصد ببها ردع هججوم ممن هذا الننوع عن طرييییق إثثارة ششببح  إسستتراتتييییججييییة
 ! ححمماممات الدم في أذهان زعمماء التتححالف ممن الغرببييییييیین٬، فالدم الغرببي عزييییز

 

حُحسسم لصصالح قوات التتححالف ببزعاممة الوالييییات  والذيالصصراع على الكوييییت  
! م كلل ششيء٬، أولل أزممة في سسننوات مما ببعد الححرب البباردةالممتتححدة األممرييییكييییة٬، كان رغ

ببدا فييییه ججلييییًا مما أسسفر عننه اننتتهاء الححرب البباردة ممن تتعدييییلل في ببعض عنناصصر 
فاححتتواء الششييییوعييییة لم ييییعد ييییججببر الوالييییات الممتتححدة على ! الممعادلة الججغرافييییة ـ االقتتصصادييییة

وممع ذلك فإن األهممييییة . ضضممان التتدفق الممسستتممر للننفط ممن الخخلييییج إلى أوروببا الغرببييییة
. الكلييییة للعنناصصر الججغرافييییة ـ االقتتصصادييییة في السسييییاسسة الخخارججييییة األممرييییكييییة قد زادت

أصصححاب القرار السسييییاسسي األممرييییكي٬،  إدراكأوًال٬، : واألسسبباب فييییمما ييییرى ببالممر٬، هي
وأغلببييییة الششعب األممرييییكي٬، اننه لييییس في ممصصلححة الوالييییات الممتتححدة ححدوث اننهييییار في 

وثثاننييییًا٬، ان ننممو اقتتصصادات . كائئها التتججارييییييیین الرئئييییسسييییييیین في أوروببا وآسسييییااقتتصصادات ششر 
الدولل الدييییممقراطييییة الججدييییدة في أوروببا الششرقييییة ييییعتتممد٬، ججزئئييییًا٬، على تتوافر الننفط الششرق 

وثثالثثًا٬، ممن الممرججح أن ييییزداد اعتتمماد أممرييییكا على ببتترولل . أوسسطي رخخييییص السسعر
الكالم لمماييییكلل ببالممر ـ فإن الششعب األممرييییكي وببوججه عام ـ و . الخخلييییج العرببي الممسستتورد

ييییننفر ممن المموافقة على تتششييییييیید الممزييیید ممن ممححطات الطاقة الننووييییة٬، خخوفًا ممن الححوادث 
الننفاييییات الننووييییة٬، كمما ييییرفض الششعب زييییادة عمملييییات  ببإننتتاجوممن الممششكالت الممتتصصلة 

سستتححممام في ٬، خخششييییة تتلوث الممييییاه وأمماكن االالششواطئالححفر للتتننقييییب عن الننفط قببالة 
الببححر٬، وييییرفض إححراق الممزييیید ممن الفححم٬، ححتتى ال ييییزداد تتلوث الهواء وححتتى ال ييییسسقط 

 !! الممطر الححممضضي
 

إرييییك هوسسكييیین٬، وهو طببييییب كنندي٬، كان ممننسسق فرييییق هارفارد في العراق٬، علق  
إن القصصف : ببقوله" عاصصفة الصصححراء"على وححششييییة الهججوم على الششعب العراقي في 
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د اننهى ببصصورة فاعلة كلل مما هو ححييییوي للببقاء الببششري في ق 1991ببالقنناببلل عام 
٬، أمما !العراق٬، الكهربباء والمماء وأننظممة الصصرف والزراعة والصصنناعة والرعاييییة الصصححييییة

الصصححفي األممرييییكي الششهييییر تتومماس فرييییدممان٬، فقد ادعى ببوقاححة أن األفضضلل في كلل 
ر ممثثلل صصدام ححسسييیین أو العوالم٬، ببالننسسببة للوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة٬، هو دييییكتتاتتور آخخ

 ! قببضضة ححدييییدييییة لعصصببة عراقييییة دون صصدام ححسسييیین: على ححد قوله
 

 دييییك تتششييیینني قاماألممرييییكييییة دة كرئئييییس للوالييییات الممتتححاالببن  ببوش اننتتخخابقببلل و 

ببنناء القدرات  إعادة"ان ببكتتاببة ممذكرة تتححت عننو ٬، وپپولل وولفوييییتتز ودوننالد راممسسفييییلد
 أححداث أي قببلل عام ممن٬،  2000سسببتتممببر في" الدفاعييییة للوالييییات الممتتححدة

م مما ممعنناه اننه ببالرغم ممن الخخالفات ممع ننظاورد في هذه الممذكرة . 2001سسببتتممببر11
إال أن أهممييییة  الخخلييییج العرببي في ممننطقة أممرييییكييییا والذي ييییسستتدعي تتواججدا صصدام ححسسييیین

 ).25(في السسلطة صصدام  وأسسبباب التتواججد األممرييییكي في الممننطقة تتفوق سسببب وججود
 

على أييییة ححالل٬، مما ححصصلل هو أن الرئئييییس ببوش األب تتردد في أن ييیُیححلل 
دييییكتتاتتور آخخر ممكان صصدام٬، ألننه فييییمما ييییرى ممححممود ممممدانني لم ييییكن ممتتييییقننًا ممن 

ييییممكن أن ييییؤدي إلييییها  التتي٬، )26(على ببقييییة ححكومماتتننا وٕاييییران وتتركييییا اإلقلييییممييییةالتتداعييییات 
وممن ثثم اكتتفى ببممواصصلة عقاب العراق في زممن السسلم٬، ححتتى ! تتغييییييییر الننظام العراقي

 !ييیُیببعد ننظاممه عن أن ييییكون مُمسسلححًا ببطرييییقة فعالة ضضد أي أححد٬، غييییر ممواطننييییه
 

ننظام غييییر ممححدد ممن العقوببات "كان القصصف الممتتكرر للعراق ييییججري في مموازاة 
ممم الممتتححدة قد تتببننت العقوببات االقتتصصادييییة كججزء ممن دسستتورها وكاننت األ". االقتتصصادييییة

واسستتخخدممت العقوببات االقتتصصادييییة٬، ممننذ . وكوسسييییلة لصصييییاننة الننظام الكونني 1945لعام 
ذلك الوقت وححتتى تتوقييییعها على العراق٬، أرببع عششرة ممرة٬، ممننها اثثننتتا عششرة ممرة ممننذ 

تتوقع فييییها العقوببات على ببلد  غييییر أن العراق ييییممثثلل أولل دولة. اننهييییار االتتححاد السسوفييییتتي
ببصصورة ششامملة ممننذ الححرب العالممييییة الثثاننييییة٬، ببممعننى أن كلل ممن أوججه صصادراتتها ووارداتتها 

لفييییتتو الوالييییات  رضضهوعُ قد أصصببح٬، في آخخر األممر٬، خخاضضعًا إلششراف األممم الممتتححدة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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وقد كششف هذا الننظام ممن العقوببات االقتتصصادييییة عن تتطور ججدييیید ! الممتتححدة األممرييییكييییة
 ! ببييییث ببححق في تتارييییخ الننزاع األقلل ححدةوخخ

 

٬، أننه اإلننسسان٬، وهو ييییششن ححمملة بباعتتببارها ححمملة ممن أججلل ححقوق ادعىفقد 
ببالسسلع "ييییهدف إلى تتخخفييییف عقوببة مُمسستتححقة ببالفعلل٬، طببقًا لححكم ششروط قاننون خخاص 

لقد أطلق "! اإلننسساننييییةممننسسقو األممم الممتتححدة للممعوننة "ييییششرف علييییها  التتي٬، "اإلننسساننييییة
لممئئات اآلالف ممن األطفالل والممرضضى في " الدننيء"الححقييییقة العننان للقتتلل ذلك في 

إن الوالييییات الممتتححدة تتححتتاج إلى قوة كافييییة ححتتى تتممننع أي مُمتتححٍد ييییححلم٬، في أي ! "العراق
٬، هدف مُمححدد وواضضح تتضضممننتته وثثييییقة )27("زممان٬، ببتتححدييییننا فوق الممسسرح العالممي

 ! ز في السسننة األخخييییرة لببوش األبرسسممها ببولل وولفوييییتت التتيالششهييییرة  اإلسستتراتتييییججييییة
 

ححقييییقة مُمححزننة ـ ححقًا ـ أن ببزوغ الوالييییات الوالييییات الممتتححدة كقوة عظممى عالممييییة 
وهي . وححييییدة٬، قد سسار ججننببًا إلى ججننب ممع طلببها أن تُتسستتثثننى ممن أي ححكم دولي للقاننون

 لم تتتتردد٬، في الوقت ننفسسه٬، عن الممطالببة ببتتطببييییق اننتتقائئي لححكم القاننون٬، سساعييییة إلى
 .اسستتخخدام القاننون كأداة لوضضع الدولل األخخرى تتححت الممححاسسببة

 

العامملون الممدننييییون الدولييییون٬، على أعلى ممسستتوى٬، الذييیین أصصروا على أن تتقببلل  
أن ييییسستتقييییلوا أو ييیُیعزلوا٬، : أممرييییكا ببححكم القاننون قد اسستُتهدفوا وتُتركوا أممام اخختتييییار واححد

لسساببق لألممم الممتتححدة ببطرس وكان أكثثر هؤالء ببروزًا وششهرة هو السسكرتتييییر العام ا
غالي٬، الذى قاده اقتتنناعه العاطفي السساذج ـ والكالم لممممدوح ممممدانني ـ إلى أن اننتتهاء 
الححرب البباردة سسوف ييیُیفسسح الطرييییق للححكم العالممي للقاننون٬، مممما قاده إلى اخختتالفات 
عدة ممع ممادلييیین أولببراييییت٬، وأدى في الننهاييییة إلى رسسالة واضضححة ممن إدارة كلييییننتتون أن 

 !تترششييییححه سسوف ييیُیواججه ببالفييییتتو إن هو سسعى إلى فتترة ثثاننييییة في ممننصصببه
 

 ! صصببر واششننطن ننفذ عنندمما ببدأ ببطرس غالي ممممارسسة اسستتقالله في التتطببييییق 
 

وٕاهممالها الصصوممالل٬، " ححرب األغننييییاء"اننتتقد غالي اننششغالل واششننطن ببالببوسسننة 
ببالوقوف "الممتتححدة ٬، وروانندا ححييییث اتتهم الوالييییات "ييیُیححتتمملل مموت ثثلث السسكان ججوعاً "ححييییث 
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إن . والممششاركة فقط عنندمما تتهلك الممذاببح ببالفعلل القسسم األعظم ممن السسكان" في كسسلل
٬، عنندمما أصصر 1996العدييیید ييییؤممننون أن غضضب واششننطون قد ببلغ الذروة في أببرييییلل 

أوضضححت تتورط إسسرائئييییلل ـ  التتيغالي على ننششر ننتتائئج اسستتقصصاء األممم الممتتححدة 
ئئة ممن الممدننييییييیین الذييیین اخخذوا رهائئن في ممعسسكر األممم ـ في قتتلل ححوالي مما(!!) كالعادة

وننججححت الوالييییات الممتتححدة٬، في الننهاييییة٬، في اسستتببدالل . الممتتححدة في قاننا ببججننوب لببننان
ببطرس غالي ببأفرييییقي آخخر٬، هو كوفي عننان٬، وكييییلل السسكرتتييییر العام لألممم الممتتححدة 

ببكثثييییر ممع مما  أصصببح أكثثر تتنناغمماً  الذيلححفظ السسالم خخاللل ممذاببح روانندا العرقييییة٬، 
فقد ججاء صصعود كوفي عننان إثثر أزممتتييیین كببييییرتتييیین واججهتتهمما األممم . تتدعو إلييییه واششننطن

وببييییننمما لم ييییكن ببطرس غالي . األولى ييییوغوسسالفييییا السساببقة٬، والثثاننييییة روانندا: الممتتححدة
راغببًا في اتتبباع قييییادة النناتتو والمموافقة على الممطالب األممرييییكييییة ببالقصصف الججوي 

 !وز القصصف الرممزي التتزم عننان على الفورللصصرب ببممعييییار ييییتتججا
 

صصفوة القولل٬، اننه ببييییننمما كان العالم على ممششارف األلفييییة الثثالثثة٬، اسستتقرت 
الوالييییات الممتتححدة في وضضع القوة الفائئقة الوححييییدة٬، وقاممت ممن النناححييییة الفعلييییة ببتتهممييییش 

ذا ه بباسسمو . أكثثر عدالة" ننظام عالممي"ووعدت٬، ببالممقاببلل٬، ببإقاممة . األممم الممتتححدة
غييییر اننه٬، ححالمما اننتتهى . الممششروع٬، قادت وكسسببت ـ كمما رأييییننا ـ ححرب الخخلييییج ضضد العراق

٬، على ححسساب ححقوق إسسرائئييییللهذا القتتالل٬، ظلت على اننححييییاز فاضضح لصصالح 
وعالوة على هذا٬، ورغم االححتتججاججات الدولييییة٬، أببقت الوالييییات الممتتححدة ـ . الفلسسطييییننييییييیین

عراق٬، ييییتترك هاممششًا لببقاء الننظام غييییر أننه وكمما رأييییننا أييییضضًا ـ على ححصصار ششرس ضضد ال
ييییببدو أكثثر عدالة في ننظر " الننظام العالممي الججدييیید"ولم ييییعد هذا . ييییقتتلل آالف األببرييییاء

وقام كلل هذا ببإححداث ججرح غائئر٬، ببصصورة . المملييییارات ممن سسكان دولل الممنناطق الممتتخخلفة
ببقوة في خخلق ٬، وهو مما سساهم واإلسسالمميخخاصصة٬، في الوججدان الششعببي للعالممييیین العرببي 

ممعادييییة للغرب ببصصفة عاممة٬، وألممرييییكا  إسسالممييییةتترببة مُمالئئممة٬، ازدهرت علييییها رؤى 
سساعد على تتعممييییق هذا العداء الدعم الغرببي ـ المُمسستتتتر أححييییاننًا٬، والمُمعلن ! ببصصفة خخاصصة

 والتتي٬، "مما ببعد االسستتعممار"ـ لألننظممة في دولة " الممصصلححة"أححييییاننًا أخخرى٬، ححسسب 
 !كلل ححد" الحُحرة"لننفوس تتججاوزت في اسستتهدافها ل
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 :وتتغييییييییر األننظممة العرببييییة" السسببتتممببرييییون"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عقب اننتتهاء الححرب البباردة ببدا أن التتطرف ممن الممننظور األممرييییكي لم ييییعد  
صصننوييیین٬، الييییسسار والححركات الششييییوعييییة٬، ببلل أصصببح مُمرتتببطًا ببششكلل أكببر وتتدرييییججي ببببعض 

خخرججت ممن أفغاننسستتان ببعد اننتتهاء الححرب ببها بباالننسسححاب  التتيلسسييییاسسي ا اإلسسالمقوى 
لتتببححث عن ممييییادييیین أخخرى لححروببها الممقدسسة وببثثقة كببييییرة في  1989السسوفييییتتي ممننها عام 

ولمما سسببق ذكره ممن أسسبباب ـ وغييییرها ـ٬، . الننفس وٕاححسساس بباالننتتصصار٬، وببششكلل ممتتزاييیید
ة االعتتداء على ممركز التتججارة ببدأت هذه القوى تتركز سسهاممها على أممرييییكا ممننذ ممححاول

وممرورًا ببالهججوم على السسفارتتييیین األممرييییكييییتتييیین  1993العالممي في ننييییوييییورك في عام 
وصصوًال إلى ضضرببات في ممدييییننة ننييییوييییورك أييییضضًا٬،  1998ببننييییروببي ودار السسالم عام 

 .2001والهججوم على الببننتتاججون ببواششننطن في سسببتتممببر
 

قوممي في ممعادلة مما تتسسممييییه واششننطن ولكن٬، وممع ذلك٬، ببقي الببعد الرادييییكالي ال 
ببقوى التتطرف٬، سسواء تتممثثلل ـ في ممراححلل ـ في األننظممة الححاكممة في لييییببييییا والعراق 

واألخخييییرتتان ممرتتببطييیین في الذهننييییة السسييییاسسييییة األممرييییكييییة الغالببة ببعداء مُمفتترض (وسسورييییا
٬، أو في ششكلل تتننظييییممات سسييییاسسييییة ممثثلل التتننظييییممات )لححزب الببعث تتججاه الوالييییات الممتتححدة

كمما ببدا قلق واششننطن تتججاه تتححالفات عببر خخطوط . فلسسطييییننييییة الييییسسارييییة والقوممييییةال
التتمماس األييییدييییولوججييییة ببييیین ححكوممات وتتننظييییممات ممثثلل مما تتعتتببره ممححورًا سسورييییًا وٕاييییراننييییًا٬، 
ييییششمملل أييییضضًا ححزب اهللا اللببننانني وتتننظييییممات فلسسطييییننييییة ممثثلل ححمماس والججببهة الششعببييییة 

هذا التتطرف٬، ببرأي الوالييییات الممتتححدة ! موغييییره اإلسسالمميلتتححرييییر فلسسطييیین والججهاد 
األممرييییكييییة٬، ييییهدد إممدادات الطاقة والننفط إلييییها وٕالى ححلفائئها الغرببييییييیین٬، كمما أننه ييییششكلل 

إلى خخطره على  بباإلضضافةخخطرًا على أممن إسسرائئييییلل ووججودها وتتممييییزها في الممننطقة٬، 
 !االسستتقرار٬، واألننظممة القرييییببة ممن أو المُمتتححالفة ممع أممرييییكا ببالممننطقة

 

٬، ححدييییث ننسسببييییًا٬، وتتححدييییدًا ]اإلرهابالححرب ضضد [رببمما ييییعتتقد الببعض أن هدف  
٬، )28(أتتى عقب هججممات الححادي عششر ممن سسببتتممببر٬، ولكن الححقييییقة خخالف ذلك

تتننظييییممات فلسسطييییننييییة ولببنناننييییة  بباإلرهابفالوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة كاننت تترممي 
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ببعض التتننظييییممات  سسببتتممببر٬، ببسسببب قييییام11وييییسسارييییة  وقوممييییة٬، قببلل عقود ممن هججممات 
ببخخطف طائئرات في عقدي السسببعييییننييییات ممن القرن العششرييیین ممن القرن المماضضي 
والثثمماننييییننييییات ممن القرن المماضضي٬، كمما أن الخخارججييییة األممرييییكييییة تُتصصدر قائئممة سسننوييییة 

تتتتهممها ببرعاييییة  التتيتتعتتببرها إرهاببييییة وأخخرى ببأسسمماء الدولل  التتيببأسسمماء التتننظييییممات 
وًال وممننظممات غييییر إسسالممييییة٬، أسساسسًا ييییسسارييییة٬، وٕان كان والقائئممتتان تتضضممان د. اإلرهاب

ولششد مما ! )29(11/9عدد هؤالء ببات في تتنناقص عببر السسننوات األخخييییرة٬، خخاصصة ببعد 
اسستتثثننائئييییة٬، في التتارييییخخييیین  وأهممييییةسسببتتممببر ببخخصصوصصييییة ششدييییدة 11تتححظى هججممات 

 :خخاصصة٬، ممن ننواٍح عدييییدة واإلسسالمميالعالممي ببصصفة عاممة٬، والعرببي 
 

 :الهججممات ورممزييییتتها" ششراسسة"ييییة ممن نناحح] 1[ 
 

الخخاص ببهججممات الححادي عششر ممن  ممن تتقرييییر اللججننة الوطننييییة األممرييییكييییة 
أصصدرا ممن ) ممصصري(وأييییممن الظواهري) سسعودي(سسببتتممببر٬، ننعلم أن أسساممة ببن الدن

فتتوى بباسسم الججببهة اإلسسالممييییة العالممييییة٬، أكدا فييییها  1998ممقرييییهمما ببأفغاننسستتان في فببراييییر 
لممتتححدة الححرب على اهللا ورسسوله٬، وطالببا الممسسلممييیین ببقتتلل األممرييییكييییييیین إعالن الوالييییات ا

وطببقا للتتقرييییر٬، لم تتفرق . في ششتتى أننححاء الممعممورة٬، واعتتببرا ذلك فرييییضضة إسسالممييییة
الفتتوى ببييیین العسسكرييییييیین والممدننييییييیین٬، فكالهمما إرهاببي٬، وكالهمما هدف ممششروع ألببنناء 

ببن الدن٬، فقد صصدرت عننه  ةألسساممولم تتكن تتلك الفتتوى األولى . األممة اإلسسالممييییة
 . )30(فتتاوى عدييییدة مممماثثلة٬، أكد التتقرييییر إبباححتتها لدمماء األممرييییكييییييیین

 

٬، والتتي طالب فييییها الممسسلممييیین 1996وممن ذلك فتتواه الصصادرة في أغسسطس عام 
ببطرد الججننود األممرييییكييییييیین ممن األراضضي الممقدسسة في المممملكة العرببييییة السسعودييییة٬، إلى 

 السسعودييییة٬، سستتهدفت الممصصالح العسسكرييییة األممرييییكييییة فيججاننب إششادتته ببالهججممات التتي ا

فقد اعتتببر ببن ). 1993عام (٬، والصصوممــالل)1992عـام(٬، وعــدن)1983عــام(وببـــييییروت
الدن االننسسححاب األممرييییكي ممن الصصوممالل هزييییممة سساححقة لألممرييییكييییييیین٬، ححالت دون 

ذلك وك. ننهوض أتتبباعه ببفرييییضضة الججهاد هنناك٬، على الننححو الذي ححدث في أفغاننسستتان
التتججرببة األفغاننييییة في صصييییاغة فكر ببن الدن  ةتتطرق التتقرييییر األممرييییكي ألهممييیی
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٬، فقد وصصلل ببن الدن إلى أفغاننسستتان وعممره لم ييییتتججاوز الثثالثثة والعششرييیین )31(وأتتبباعه
عاممًا٬، وتتممكن ببفضضلل قدراتته وثثروة أسسرتته الطائئلة ممن تتقدييییم كثثييییر ممن الدعم للممقاوممة 

وببالفعلل ننججح هو وأتتبباعه في دعم القدرة القتتالييییة . األفغاننييییة ضضد القوات السسوفييییتتييییة
اعتتزاممها سسححب قواتتها  1988للممقاتتلييیین األفغان٬، إلى أن أعلننت مموسسكو في أببرييییلل 

   .ششهور9العسسكرييییة ممن أفغاننسستتان خخاللل 
 

لتتثثممييیین الخخببرات القتتالييییة ) فلسسطييیینني(ححييییننئئذ٬، سسعى ببن الدن وعببد اهللا عزام
ا تتننظييییم القاعدة٬، لالضضطالع ببالممهام القتتالييییة في وببالفعلل أسسسس. الممتتوفرة لدى أتتبباعهمما
وببرغم إببداء عزام رغببتته في تتوججييییه قدرات القاعدة للممسساعدة في . ششتتى أننححاء الممعممورة

إقاممة ححكوممة إسسالممييییة في أفغاننسستتان٬، ثثم تتححرييییر فلسسطييیین في ممرححلة الححقة٬، ننججح ببن 
. ء الممعممورةالدن في تتغلييییب رؤييییتته الخخاصصة ببتتججهييییز أتتبباعه للججهاد في ششتتى أننححا

. ٬، أضضححى ببن الدن زعييییممًا ممننفردًا لتتننظييییم القاعدة1989ننوفممببر  24وبباغتتييییالل عزام في 
وممننذ ذلك الححييیین عممد لدعم الججهاد اإلسسالممي ـ طببقًا لرؤييییتته ـ في ممخختتلف أرججاء 

 . وممن ذلك ننششاطاتته الواسسعة في السسودان٬، إببان ممششاركة التتراببي. األرض
 

ننظييییم القاعدة ببصصورة مملمموسسة إلى األتتبباع ممن وطببقًا للتتقرييییر ننفسسه٬، اسستتنند  تت
ممخختتلف الدولل العرببييییة٬، وهو مما ببدا واضضححًا في تتششكييییلل الممججمموعات التتي اضضطلعت 
ببتتخخطييییط وتتننفييییذ هججممات الححادي عششر ممن سسببتتممببر ضضد أهداف أممرييییكييییة٬، ححييییث ححمملل 
أعضضاء تتلك الممججمموعات ججننسسييییات عرببييییة ممخختتلفة٬، فضضًال عن اضضطالع خخالد ششييییخ 

ط لتتلك الهججممات٬، فببرغم اننتتممائئه ألصصولل عرقييییة غييییر عرببييییة٬، إال أننه ممححممد ببالتتخخطييیی
ننششأ وتترببى في الكوييییت٬، واننتتممى لججمماعة اإلخخوان الممسسلممييیین في السسادسسة عششر ممن 

وفى الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة٬، ححصصلل على ممؤهله الججاممعي في الهنندسسة . عممره
ه التتي قادتته إلى وممننذ ذلك الححييیین ٬، ببدأت رححلتت. 1986الممييییكاننييییكييییة في دييییسسممببر 

ففي أححد لقاءاتته ممع ببن الدن٬، عرض خخالد علييییه . 2001التتخخطييییط لهججممات سسببتتممببر 
فكرة تتدرييییب ممججمموعة ممن الطييییارييیین للقييییام ببتتفججييییر ممبباٍن داخخلل الوالييییات الممتتححدة 
األممرييییكييییة٬، وببالفعلل القى االقتتراح اسستتححسسان ببن الدن٬، وححصصلل خخالد على الضضوء 

 . ٬1999، أو أوائئلل 1998في أواخخر عام  11/9األخخضضر لببدء التتججهييییز لعمملييییة 
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ولم ييییلببث خخالد أن اننتتقلل إلى قنندهار للعمملل ممع تتننظييییم القاعدة عن كثثب٬، تتلببييییة 
لدعوة ببن الدن٬، ححييییث تتممت ممنناقششة الخخطة عدة ممرات ممع أسساممة ببن الدن٬، وتتم كذلك 

لى تتححدييیید األهداف األممرييییكييییة الممطلوب تتدممييییرها ببواسسطة الطائئرات الممخخطوفة٬، عالوة ع
تتححدييیید العنناصصر الممننوط ببها تتننفييییذ العمملييییة٬، والتتي ججرى ححصصرها في التتقرييییر األممرييییكي٬، 

ـ وائئلل 3) سسعودي(ـ ولييیید الششهري2) ممصصري(ـ ممححممد عطا1: على الننححو التتالي
ـ 6) سسعودي(ـ عببد العزييییز العممرى5) سسعودي(ـ سسطام السسقاممى4) سسعودي(الششهري

ـ 9) سسعودي(خخالد الممححضضار ـ8) سسعودي(ـ ننواف الححزممى7) سسعودي(هانني ححننججور
ـ 12) إمماراتتي(ـ ممروان الششييییححى 11) سسعودي(ـ سسالم الححزممى10) سسعودي(مماججد مموقد
ـ 15) سسعودي(ـ ححممزة الغاممدى14) سسعودي(ـ أححممد الغاممدى13) االممارات(فاييییز أححممد

ـ 18) سسعودي(ـ سسعييیید الغاممدى17) لببننانني(ـ زييییاد ججراححي 16) سسعودي(ممهنند الششهري
 ).سسعودي( ـ أححممد الننعممى19) يسسعود(اححممد الححزنناوى

 

وبباإلضضافة لننهوضضه ببعبء تتوفييییر العنناصصر الببششرييییة الالزممة لتتننفييییذ هججممات  
سسببتتممببر٬، تتححمملل تتننظييییم القاعدة ـ ببححسسب التتقرييییر ـ تتكالييییف العمملييییة التتي تتراوححت ببييیین 

٬، 2001وببححلولل الححادي عششر ممن سسببتتممببر . دوالر أممرييییكي 500000و  400000
ي وضضح الننهار٬، ححييییث اقتتححممت الطائئرات الممخخطوفة٬، نُنفذت الخخطة المموضضوعة ف

" الببننتتاججون"ببركاببها٬، ببرججي ممركز التتججارة العالممي ببننييییوييییورك٬، وممببننى وزارة الدفاع 
ببواششننطن٬، وهو مما أسسفر عن إزهاق آالف األرواح في دقائئق ممعدودة٬، وتتدممييییر الببرججييیین 

 . تتدممييییرًا كاممًال٬، فضضال عن  تتدممييییر ججزء ممن ممببننى وزارة الدفاع
 

والييییات الممتتححدة لم تتلببث أن أعلننت أن هججممات الححادي عششر ممن سسببتتممببر ال
وهو مما ييیُیعضضد زعممننا ببتتفرد هذه الهججممات ورممزييییتتها٬، فقد ! إعالن صصرييییح للححرب علييییها

٬، وهم ممججمموعة ممن الششبباب الثثائئر٬، ججاءوا ممن دولل عرببييییة "السسببتتممببرييییون"قام ببها 
ون في صصدورهم عداًء ششدييییدًا ٬، وييییححممل"القاعدة"هو  إسسالمميممخختتلفة٬، ييییننتتممون لتتننظييییم 

٬، األننظممة "المُمهييییممننة"سساءهم أن ييییصصون الغرببييییون٬، ببزعاممة الوالييییات الممتتححدة ! للغرب
ظالممة٬، ال دييیین للقائئممييیین علييییها سسوى الممصصلححة٬، وال  إسسالممييییةهي ببرأييییهم ال والتتيالعرببييییة 
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كهذه٬، لم ييییكن لرممزييییتتها الواضضححة أن تتخخفى على " قوييییة"رسسالة ! سسنند لهم إال الغرب
 !الغرببييییييیین٬، خخاصصة وأننهم ييییعرفون عن أوطاننننا أكثثر مممما ييیُیسسممح لننا أن ننعرف

 

وهو مما ييیُیفسسر التتبباييیین ! ٬، عادة مما تتقف وححدها أممام المُمتتلقي لها"الرسسالة الرممزييییة"
الححاد في ردود األفعالل على رسسالة ممن هذه الننوعييییة٬، كون األممر ييییتتوقف٬، إلى ححد 

 ! المُمرسسلل" الرممز"اسستتننطاق  كببييییر٬، على وعي المُمتتلقي٬، وممدى عببقرييییتته في
 

٬، في سسييییاق الننسسييییج الححضضاري العام٬، لمما ييییممكن أن "مُمتتخخييییلة"والتتالي مُمححاكاة 
 :)32("الييییائئسسة"ييییتتممخخض عننه االسستتننطاق األممرييییكي الممصصلححي لرسسالة السسببتتممببرييییييیین 

 

  ٬، والراسسلون هم األفغان العرب "ييییثثرب الججدييییدة"الرسسالة قادممة ممن أفغاننسستتان
 !الذييیین فروا ببدييییننهم ممن العالم العرببي مموطننهم األصصلي" المُمهاججرون الججدد"

 

 فعادة مما ييییتتركز !! الرسسالة تُتممثثلل قوى االسسالم السسييییاسسي٬، على اخختتالف أطييییافها
الخخالف الججوهري ببييیین هذه القوى المُمتتالسسننة٬، ححولل ممسسألة ممششروعييییة أو عدم 

 !ممششروعييییة مُمنناهضضة األوضضاع القائئممة والعمملل على تتغييییييییرها الججذري ببالقوة
 

  مما "في دولة " القممعييییة"الرسسالة تتننببه ببقوة إلى اننتتهاء صصالححييییة األننظممة العرببييییة
" تترهييییبباً "السسييییاسسي ـ  اإلسسالمممن نناححييییة قدرتتها على اححتتواء قوى "! ببعد االسستتعممار

 !ـ٬، وممن نناححييییة قدرتتها على صصييییاننة الممصصالح الغرببييییة" تترغييییبباً "أو 
 

 اسستتهداف وتتهممييییش قوى  الرسسالة تُتححذر ممن خخطورة التتممادي االسسرائئييییلي في
 !االسسالم السسييییاسسي في فلسسطييیین٬، على ننححو مما هو ححاصصلل في الببالد العرببييییة

 

 وتتننببه إلى ! الرسسالة تتؤكد قدرة فائئقة وغييییر ممسسببوقة على اخختتراق العممق الغرببي
 !خخطورة تتواججد قييییادات وكوادر ممن قوى االسسالم السسييییاسسي في الغرب

 

  فأصصححاببها ييییسستتهييییننون٬، ببلل "! قوة الضضعف"الرسسالة تتسستتعرض على ننححو عببقري
في القوة٬، ببييییننهم وببييیین " الهائئلل"٬، عدم التتكافؤ "مُمذهلة"وييییتتححدون في ججرأة 

وعنناد أصصححاببها٬،  إصصراركمما أن الرسسالة تتسستتعرض ! ححكوممات العالم الغرببي
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وقدرتتهم على المُمنناورة واسستتخخدام العننف الششدييیید٬، دون دولل أو أننظممة٬، ييیُیممكن 
 "! تتكننولوججييییا"أننتتججتته الححضضارة الغرببييییة ممن  وبباسستتخخدام أححدث مما! الثثأر ممننها

 

 الخخالفة "وفي هذا اسستتدعاء لفكرة ! الرسسالة تُتلوح ببكببرييییاء الممسسلممييیین الججرييییح
 !ببروح ححرببييییة اإلسسالم٬، وتتأكييیید لتتصصور الغرب عن تتششببع ننسسييییج "اإلسسالممييییة

 

 ٬، ضضد "ببالغة العننف"إمما ممواججهة هججممات : الرسسالة تتضضع الغرب أممام خخييییارييیین
السسييییاسسي والسسعي  اإلسسالمييییة في كلل ممكان٬، وٕامما االعتتراف ببقوى الممصصالح الغربب

ففي تتوقييییت ! واإلسسالمميلدممججها في األننظممة السسييییاسسييییة في العالممييیین العرببي 
الججببهة العالممييییة لقتتالل "في مما ييییسسممى " القاعدة"ممتتقارب ممع دخخولل تتننظييییم 
الل وهو مما ييییعتتببره الخخببراء في ممجج! 1998عام " الصصلييییببييییييیین والييییهود واألممرييییكان

الججمماعة  فاججأت! 11/9ننقطة االننطالق على طرييییق هججممات  اإلرهاب
أقرها عممر عببد الرححممن ممن  والتتي 1997الججممييییع ببممببادرتتها عام  اإلسسالممييییة

ممححببسسه في الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة٬، ببوقف كلل العمملييییات الممسسلححة داخخلل 
 ببداءإالممححرضضة علييییها٬، عالوة على  اإلعالممييییةممصصر وخخارججها٬، ووقف الببييییاننات 

الججمماعة رغببتتها المُملححة في االنندمماج في العمملل السسييییاسسي السسلممي٬، على ننححو 
٬، وعقب دعوة 1994ففي ممارس ! ممننذ سسننوات اإلخخوانمما تُتطالب ججمماعة 

 اإلخخوانممببارك للححوار الوطنني٬، وقببلل أن تتصصدر قرارات ممؤتتممر الححوار أصصدر 
األححزاب٬، أولل وثثييییقة ممننذ سسننوات طوييییلة تتعببر عن رأييییهم في الششورى وتتعدد 

أكدوا فييییها أن األممة ممصصدر السسلطات وأن الششورى ال تتخختتلف في أهدافها عن 
الدييییممقراطييییة٬، وأن اخختتالف اآلراء هو تتكامملل وتتننوع للننظر الببد ممننه السستتججالء 
الححق والوصصولل إلى اًألصصلح واألرججى في الممننفعة٬، خخصصوصصًا إذا اقتترن هذا 

ننظرة٬، كمما أكدوا في هذه ببالتتسساممح وسسعة األفق والببعد عن التتعصصب وضضييییق ال
الوثثييییقة أن الششرع تترك البباب ممفتتوححًا للممسسلممييیین فييییمما ييییدخخلل في إطار تتننظييییم 

لذا فإننننا ننؤممن ببتتعدد : "وببعد عرض هذه األفكار٬، تتقولل الوثثييییقة. الممبباح
٬، وأننه ال ححاججة ألن تتضضع السسلطة قييییودًا ممن اإلسسالممياألححزاب في الممججتتممع 

أو األححزاب السسييییاسسييییة٬، وٕاننمما ييیُیتترك لكلل ججاننببها على تتكوييیین وننششاط الججمماعات 
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هي  اإلسسالممييییةفئئة أن تتعلن مما تتدعو إلييییه وتتوضضح ممننهججها مما داممت الششرييییعة 
 اإلسسالمميكمما اننننا ننرى أن قببولل تتعدد األححزاب في الممججتتممع ..الدسستتور األسسممى

ييییتتضضممن قببولل تتداولل السسلطة ببييیین الججمماعات واألححزاب السسييییاسسييییة وذلك عن 
 ". طرييییق اننتتخخاببات دورييییة

  
 ":السسببتتممببرييییييیین"الغرببي لرسسالة  اإلذعانممن نناححييییة ] 2[

  

على " العببقري"٬، لششد مما ييییننطببق هذا الممثثلل الممصصري ]نناس تتخخاف مما تتخختتششييییش[ 
الممممهورة ببدممائئهم٬، ببات واضضححًا أممام صُصنناع " السسببتتممببرييییييیین"فعلى خخلفييییة رسسالة ! الغرب

األممرييییكييییة ـ أن ثثممة  السسييییاسسة في العالم الغرببي ـ وببخخاصصة في الوالييییات الممتتححدة
! اححبباطات ممكببوتتة ششدييیید التتأزم في وججدان الششارع العرببي٬، لم ييییعد مُمممكننًا السسكوت عننها

عن التتداعييییات ببالغة العننف لهذه االححبباطات٬،  ببممننأىوأن الغرببييییييیین أننفسسهم لم ييییعودوا 
 اإلسسالمممن ججراء تتورطهم٬، المُمعلن أو ححتتى المُمسستتتتر٬، ممع األننظممة الممنناهضضة لقوى 

على هذه  إببقائئهمببات واضضححًا أمماممهم أن "! مما ببعد االسستتعممار"ي في دولة السسييییاسس
تتقييییييییم٬، على ننححو عاججلل وججذري٬،  إلعادةالقممعييییة الفاقدة للششعببييییة٬، ييییححتتاج  األننظممة

 ! لتتالفي الممزييیید ممن الهججممات على الممصصالح الغرببييییة في كلل ممكان
 

 :٬، أببرزهاالغرببي لرسسالة السسببتتممببرييییييیین بباإلذعانأممارات عدييییدة تتعضضد زعممي 
 

  األممن القوممي األممرييییكي الصصادرة عن الببييییت األببييییض فـي  إسستتراتتييییججييییةمما ورد في
تُتعــد ببححــق إححــدى أهــم الوثثــائئق األممرييییكييییــة الصصــادرة ببعــد هججممــات  والتتــي٬، 2002سســببتتممببر 

سسببتتممببر٬، فقد أعاد األممرييییكييییون خخاللها صصييییاغة رؤييییتتهم للعالم ولممننطقتتننـا٬، بباعتتببـار أن 11
أهممييییــة هــذه الوثثييییقــة٬، ". سســببتتممببر11ممــا قببــلل"خختتلــف عــن عــالم ييیی" سســببتتممببر11ممــا ببعــد"عــالم 

فقــد . ببالننسســببة لننــا كعــرب٬، تتننببــع ممــن إعــادة صصــييییاغتتها لرؤييییــة الوالييییــات الممتتححــدة لممقــدراتتننا
أطاححــــت ببالممببــــادئ التتــــي دأببــــت الوالييییــــات الممتتححــــدة علــــى األخخــــذ ببهــــا فــــي تتعاطييییهــــا ممــــع 

ن ححــالل االلتتــزام ببهــا قضضــاييییاننا٬، ببكافــة ممسســتتوييییاتتها٬، واسســتتببدلت ببهــا ممببــادئ أخخــرى٬، قــد تُتممكــ
فألولل ممرة تُتعلـي الوالييییـات . وعدم االلتتفاف علييییها لممنناهضضة االسستتببداد في رببوعننا الطييییببة

ـــا٬، علـــى  ـــة٬، وححقـــوق اإلننسســـان٬، فـــي خخطاببهـــا المُموججـــه لممججتتممعاتتنن ـــييییم الدييییممقراطييیی الممتتححـــدة ق
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لححكومماتتننـــا القممعييییــة٬، وممسســانندتتها لهـــا فــي قببضضــتتها الححدييییدييییـــة٬، " التتــارييییخخي"خخــالف دعممهــا 
والتتالي إييییججـاز ألهـم الممببـادئ ! ييییسسها الصصارم لغييییاب الححرييییة٬، ولالسستتقاللل الزائئفوفي تتكر 
 :)33(األممرييییكييییة٬، إزاء أوطاننننا لإلسستتراتتييییججييییةالححاكممة 

 

ضضرورة إعالء الكراممة اإلننسساننييییة لإلننسسان العرببي٬، فالتتممتتع ببالححرييییة والعدالة ححق  .1
ام بباححتترام كراممة ولم ييییعد ممقببوًال إعفاء أممة ببعييییننها ممن االلتتز . ممششروع له ولغييییره

فكلل أب وأم ييییطممححان لتتزوييیید ذرييییتتهمما ببححظ وافر ممن التتعلييییم والممالل . أببننائئها
وتتلك ححقوق ممششروعة٬، فلييییس هنناك على وججه األرض ممن ييییطممح ألن . واألممان

والوالييییات الممتتححدة مملزممة ببتتثثممييیین تتلك . ييییقممع أو ييییسستترق أو ييیُیروع ببزوار الفججر
 .خختتلفةالححقوق في عالقاتتها ممع دولل العالم المم

 

ضضرورة الججدييییة العرببييییة في ممكافححة اإلرهاب٬، ففي ححرببها الضضروس ضضد  .2
اإلرهاب في ششتتى أننححاء الممعممورة سستترسسى الوالييییات الممتتححدة ممببدأ السسييییادة 

أو ببعببارة أخخرى٬، لن تتفرق الوالييییات الممتتححدة ببييیین اإلرهاببييییييیین والدولل . الممششروطة
في الححرب ضضد  التتي تتممدهم ببالممأوى أو الممسساعدة٬، فكالهمما هدف ممششروع

ولن ييییححولل ححائئلل ببييیین الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة وتتعقب . اإلرهاب العالممي
 .أولئئك اإلرهاببييییييیین أييییننمما ححلوا

 

ضضرورة اسستتممرار تتدفق الننفط العرببي٬، فالوالييییات الممتتححدة وححلفاؤها ييییتتوقعون ممن  .3
العالممييییة ممن الننفط٬،  تالدولل الننفطييییة العمملل الدءوب على تتوفييییر االححتتييییاججا

بباعتتببار الننفط أححد أهم ممصصادر الطاقة الممتتاححة٬، إلى . ا ولححلفائئهاخخاصصة له
ججاننب ارتتبباطه الممبباششر ببالححييییاة االقتتصصادييییة والصصنناعييییة للوالييییات الممتتححدة 

هذا إلى ججاننب ححرص الوالييییات الممتتححدة على العمملل ممع . األممرييییكييییة وححلفائئها
 . قةالححلفاء والششركاء التتججارييییييیین لتتننممييییة وتتطوييییر ممصصادر أخخرى أننظف للطا

 

ضضرورة االننخخراط األممرييییكي في ججهود فض الصصراع الفلسسطييیینني ـ اإلسسرائئييییلي٬،  .4
األولل٬، . ممع ممراعاة ممببدأييیین ممهممييیین٬، كمما هو الححالل ممع أي صصراع إقلييییممي آخخر

السسعي األممرييییكي لببنناء عالقات وممؤسسسسات دولييییة قادرة على الممسساعدة في إدارة 
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رييییكي ببقوة لممسساعدة ممن الثثانني٬، التتححرك األمم. األزممات الممححلييییة فور ببزوغها
ممع التتزام الوالييییات الممتتححدة ببممسسانندة إقاممة دولة . ييییرغببون في ممسساعدة أننفسسهم

. فلسسطييییننييییة دييییممقراطييییة٬، تتعييییش في  سسالم وأممن ججننببًا إلى ججننب ممع دولة إسسرائئييییلل
فالفلسسطييییننييییون كأي ششعب آخخر٬، ييییححق لهم التتممتتع ببححكوممة تترعى ممصصالححهم 

م للدييییممقراطييییة وححكم القاننون وتتصصدييییهم وفى ححالة اننصصييییاعه. وتتسستتممع ألصصواتتهم
للفسساد واإلرهاب٬، ييییممكننهم االعتتمماد على الممسسانندة األممرييییكييییة إلقاممة دولة 

وفييییمما ييییخخص اإلسسرائئييییلييییييیین٬، علييییهم تتطوييییر عالقتتهم ببالفلسسطييییننييییييیین تتببعًا . فلسسطييیین
للتتقدم الممححرز في المموقف األممنني٬، وٕاييییقاف األننششطة االسستتييییطاننييییة في األراضضي 

 .انندة قييییام دولة فلسسطييییننييییة ممسستتقلةالممححتتلة٬، وممسس
 

 تتغييییييییر ججذري في األننظممة العرببييییة ـ ببدءًا  إححداثننححو ) االببن(تتححرك إدارة ببوش
ببالعراق٬، على أمملل ججعله ننمموذججًا ييیُیغري ببقييییة دولل الممننطقة ببممححاكاتته ـ٬، وببرغم مما 

٬، ييیُیظلل ببرأييییي دلييییًال على تتفهم إخخفاقاششتُتهر عن هذا التتححرك العننييییف وعن صصاححببه ممن 
السسييییاسسي  اإلسسالمب لرسسالة السسببتتممببرييییييیین٬، وخخطورة اسستتممرار عدم اححتتواء وقممع قوى الغر 
 تتييییججييییةاإسستتر ببوش في تترججممة  إلخخفاقييیُیفهم ذلك ممن ننقد أولببراييییت ! العرببييییة األننظممةفي 

 : )34(ننفسسها لإلسستتراتتييییججييییةببالده لواقع٬، وممن عدم رفضضها 
 

فازدرى ). تتونممن سسلفه كلييیینن(اعتتقد ججورج دببلييییو ببوش أن لدييییه ننهججًا أفضضلل"
القادة الفلسسطييییننييییييیین٬، ولم ييییكتتف بباححتتواء صصدام ححسسييیین فححسسب٬، ببلل بباششر ـ مُمقتتننعًا ببأن 
القوة األممرييییكييییة تتسستتطييییع إقاممة الدييییممقراطييییة على الفور ـ ببتتننفييییذ خخطة أححادييییة لتتححوييییلل 

 .وببذلك العمملل أححالل الهييییكلل األممنني غييییر الممثثالي إلى ححطام. الششرق األوسسط ببأكممله
 

. سسط٬، ييییششكلل تتأثثييییر كرة الببلييییاردو في الششئئون الدولييییة خخطرًا كببييییراً في الششرق األو "
فالكرات ال تتصصطدم الواححدة بباألخخرى فححسسب٬، ببلل عنند ضضرببها ببقوة كافييییة٬، تتننفججر 

وممن ثثم تتححللل غزو العراق إلى ححرب . خخاطئوتُتششعلل الكرات األخخرى إذا التتقت ببششكلل 
ننة والششييییعة٬، وزادت ننفوذ أهلييییة مُمتتعددة األطراف٬، فاقممت التتوتتر ببييیین الممسسلممييیین السس

ححييییاة " القاعدة"٬، وأوصصلت تتركييییا إلى ششفييییر ننزاع ممع األكراد العراقييییييیین٬، وممننححت إييییران
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اننقلب الرأي العام في أمماكن كثثييییرة ممن العالم ضضد الوالييییات الممتتححدة٬، في ححييیین . ججدييییدة
ببششكلل ممبباششر قوائئم األكثثر ) وٕاسسرائئييییلل(اححتتلل القادة الذييیین ييییتتححدون الوالييییات الممتتححدة

وقد ححاولت إدارة ببوش ممتتأخخرة أن تتببطلل الضضرر ببالهببوط . ببييییة في أوسساط الممسسلممييیینششع
دعم ذات ييییوم عمملييییة  الذيلتتججد إطار العمملل  اإلسسرائئييییليببالممظلة على الننزاع العرببي 

 .ببنناء ممن الصصفر إعادةالسسالم ببححاججة إلى 
    

لقد قاممت الببراعة األممرييییكييییة في التتعامملل ممع ممخخاطر القرن العششرييیین على "
ولن ننسستتعييیید مموقعننا . القييییادة األممرييییكييییة والممششاركة التتاممة لششركائئننا في الححلف: دعاممتتييیین

في الششرق األوسسط والخخلييییج إال إذا وضضعننا أوًال ججدولل أعممالل ييییدعممه ححلفاؤننا وييییممكن 
وححتتى عنندئئذ سسننكون في ننقطة . التتوفييییق ببييییننه وببييیین اححتتييییاججات الببلدان الرئئييییسسييییة األخخرى

ولكسسب تتلك الثثقة٬، علييییننا أن . دة ثثقة المموججودييیین في الممننطقةالببداييییة٬، إذ علييییننا اسستتعا
لن ننسستتطييییع إقنناع . ننححسسن فهم مما ييییرييییده الششعب في الششرق األوسسط٬، ولمماذا ييییقوممون ببه

 "!!أححد إذا لم ننننججح في فهم رأييییهم ببأننفسسهم وببننا
   

  ٬، "االننتتهـازي"تتعاممي السساسسة الغرببييییييیین ـ أممثثالل أولببراييییت وغييییرها ـ عن دور ببالدهم
٬، رغــم ممــا دأببــت علييییــه هــذه األننظممــة "ممــا ببعــد االسســتتعممار"علــى أننظممــة دولــة  اإلببقــاءفــي 

وممـــا اششـــتُتهر عننهـــا ممـــن تتججفييییـــف ممننهججـــي لممننـــاببع الححرييییـــة فـــي أوطاننهـــا٬، وججعلهـــا ممواتتييییـــة 
كـــلل هـــذا  ييیُیعـــزز ببقـــوة زعممننـــا ! السسييییاسســـي اإلسســـالملتتفـــرييییخ العننـــف٬، وقممـــع وححششـــي لقـــوى 
غببــــة فــــي اححتتــــوائئهم٬، وراء التتخخلــــي ٬، والر اإلسســــالممييییييیینببوقــــوف الهلــــع الغرببــــي ممــــن عننــــف 

ولـو أن ججـرائئم السسـييیید ببـوش ـ "! المموروثثة"الغرببي٬، المُمححييییر للببعض٬، عن األننظممة العرببييییة 
٬، ججـــرت فــي ججــننح الظـــالم٬، ولــم ييییتتننببـــه أححــد إلييییهـــا٬، ممــا وججـــدننا ـــ) 35(كممــا تتسســممييییه أولببراييییـــت

 !  غييییرها٬، ييییوببخخون ببوش على هذا الننححو العلنني أولببراييییت أو
 

 األممـن القـوممي األممرييییكـي الججدييییـدة إلــى  إسســتتراتتييییججييییةتترججممـة  مُمضضـي ببـوش قُـدممًا فـي
أممرييییكــي واضضــح علــى عــدم  ببإصصــرارواقــع٬، رغــم الخخسســائئر األممرييییكييییــة فــي العــراق٬، ييییششــي 

ييییببدو ذلك واضضححًا في وثثائئق أممرييییكييییـة عدييییـدة٬، فـي ممقـدممتتها "! السسببتتممببرييییييیین"تتججاهلل رسسالة 
علــى ممججمموعــة الــدولل الوالييییــات الممتتححــدة طرححتتــه  كممــا ٬،"الششــرق األوسســط الكببييییــر"ممششــروع 
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 صصــححييییفة الححييییــاة !مموقــف مموححــد تتججاهــه خخــاللل قممــة الممججمموعــة لببلــورةالصصــنناعييییة الثثممــانني٬، 
ننــص الممششــروع٬، والتتــالي فقــرات ممــن الممقدممــة٬، تتششــي  2004اللنندننييییــة ننششــرت فــي فببراييییــر 

 : )36(ممكببوتتةببهلع غرببي واضضح ممن اححبباطات 
 

 الــدولي٬، وسســاهممت تتححــدييییًا وفرصصــة فرييییــدة للممججتتممــع ]الششــرق األوسســط الكببييییــر[ ييییممثثــلل" 
ـــواقص الثثالثثـــة التتـــي ححـــددها الكتتـــاب العـــرب لتتقرييییـــري األممـــم الممتتححـــدة ححـــولل التتننممييییـــة  النن

فـي خخلـق ٬، الننسسـاء الححرييییة٬، والممعرفـة٬، وتتممكـييیین: ٬2003، 2002الببششرييییة العرببييییة للعاممييیین 
  .ثثمماننييییة الكببارالظروف التتي تتهدد الممصصالح الوطننييییة لكلل أعضضاء ممججمموعة ال

 

فــراد الممححــروممييیین ممــن ححقــوقهم السسييییاسســييییة واالقتتصصــادييییة فــي تتزاييییــد عــدد األ وطالممــا"
سسننششــــهد زييییــــادة فــــي التتطــــرف واإلرهــــاب والججرييییممــــة الدولييییــــة والهججــــرة غييییــــر  الممننطقــــة٬،
 ]الششـرق األوسسـط الكببييییـر[اإلححصصـائئييییات التتـي تتصصـف الوضضـع الححـالي فـي  إن. الممششروعة

  !ـ ذكر الننص الممننششور للممششروع ببعضضها ـ ممروعة
 

وييییممكــن للششــرق . ن الممننطقــة تتقــف عننــد ممفتتــرق طــرقاإلححصصــائئييییات أ وتتعكــس هــذه"
ييییسســتتممر علــى الممسســار ذاتتــه٬، لييییضضــييییف كــلل عــام الممزييییــد ممــن الششــبباب  األوسســط الكببييییــر أن

. ممسسـتتوييییات الئئقـة ممـن العممـلل والتتعلـييییم والممححـروممييیین ممـن ححقـوقهم السسييییاسسـييییة الممفتتقرييیین إلـى
 ممششتتركة ألعضضاء ممججمموعةذلك تتهدييییدًا ممبباششرًا السستتقرار الممننطقة٬، وللممصصالح ال وسسييییممثثلل

 "! الثثممانني
 

  الخخــارج  اإلرهــابأممــارة أخخــرى ششــدييییدة الوضضــوح تتعضضــد زعممننــا ببــالهلع الغرببــي ممــن
ـــا  إننهـــا وثثييییقـــة ! األممرييییكـــي لوقـــوف األوضضـــاع العرببييییـــة وراء تتفرييییخخـــه واإلدراكممـــن ممننطقتتنن

أصصـــدرها ممججلـــس الممخخـــاببرات القـــوممي األممرييییكـــي عـــام  التتـــي" تتخخطـــييییط الممسســـتتقببلل الكـــونني"
بُبننييییــت فــي ججــزء ممننهــا علــى ممششــاورات ممتتعــددة ممــع خخببــراء الممننظممــات  والتتــي٬، )37(2004

ففـــي فقـــرة ششـــدييییدة االرتتببـــاط ببححضضـــارتتننا وعالممننـــا العرببـــي٬، . غييییـــر الححكوممييییـــة ححـــولل العـــالم
والصصـــراعات  اإلرهـــاب٬، ذهببـــت الوثثييییقـــة إلـــى أن "اننتتششـــار الششـــعور ببعـــدم األممـــن"عننواننهـــا 

ييییرة العولممة٬، وذلـك ممـن خخـاللل الداخخلييییة في الدولل ييییممكن أن تتؤدي إلى اضضطراب في ممسس
قــد تتــننججم عــن زييییــادة القــوات الخخاصصــة  التتــيزييییــادة تتكــالييییف تتــوفييییر األممــان للتتججــارة الدولييییــة 
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وممــن واقــع اسســتتطالعها آلراء . ببححراسســة الححــدود٬، والتتــأثثييییر السســالب علــى أسســواق االئئتتممــان
الدولييییــــة  اإلرهاببييییــــة٬، تتــــرى الوثثييییقــــة أن غالببييییــــة الججمماعــــات اإلرهــــابالخخببــــراء فــــي ممججــــالل 

وأن دوائئـــر تتـــأثثييییر هـــذه . الرادييییكـــالي الممتتششـــدد اإلسســـالمسســـتتممر اننتتمماؤهـــا إلـــى ممـــا أسســـممتته سسييیی
الممتتطرفــة سستتتتسســع٬، سســواء فــي داخخــلل الششــرق األوسســط أو خخارججــه٬،  اإلسســالممييییةالججمماعــات 
إححييییـــاء الممششـــاعر ! إلـــى أوروببـــا الغرببييییـــة وآسســـييییا الوسســـطى وججننـــوب ششـــرق آسســـييییا بباإلضضـــافة

اححب اتتججاهـات التتضضـاممن ممـع الممسسـلممييیین فـي الدييییننييییة الممتتطرفـة٬، فييییممـا تتـرى الوثثييییقـة٬، سسييییصصـ
 ! الخ..ممنناطق الصصراع٬، كفلسسطييیین والعراق وكششممييییر

 

مُمبباغـت فـي إححـدى  إسسـالمميالوثثييییقة الممخخاببراتتييییة تترى أييییضضًا اننه لـو ححـدث اننقـالب 
فـي كـلل الممننطقـة٬، ممممـا قـد  اإلرهـابببالد الششرق األوسسط٬، فإن ذلك سسـييییؤدي إلـى اننتتششـار 

ــ ! قاببــلل للتتححقييییــق" اإلسســالممييییةالخخالفــة "م اسســتتعادة ييییعطــي الييییقــييیین لهــذه الججمماعــات ببــأن ححل
الممتتطـــرف الششـــببكات غييییـــر الرسســـممييییة ممـــن  اإلسســـالمميوسسييییسســـاعد علـــى اننتتششـــار هـــذا الممـــد 

ييییممكـــن أن تتصصـــببح ممصصـــدرًا  والتتـــي٬، اإلسســـالممييییةوالممـــدارس  اإلسســـالممييییةالججممعييییـــات الخخييییرييییـــة 
 ييییةاإلسسـالممالوثثييییقة تتششـييییر لممؤششـرات علـى أن ببعـض الححركـات . لتتفرييییخ عنناصصر رادييییكالييییة

تتطممح إلى االننقالب على عدد ممـن الححكوممـات العلمماننييییـة٬، وتتأسسـييییس  واإلرهاببييییةالممتتطرفة 
وال ششــــك أن الححركــــات المُمضضــــادة للعولممــــة٬، والججممــــاهييییر . ببــــدًال ممننهــــا إسســــالممييییةححكوممـــات 

الممعادييییــــة لسسييییاسســــات أممرييییكــــا٬، ييییممكــــن أن تتتتعــــاطف٬، فييییممــــا تتــــرى هــــذه الوثثييییقــــة األممرييییكييییــــة 
 . الممتتششددة ييییةاإلسسالممالخخطييییرة٬، ممع هذه الججمماعات 

 

التتفتتـــــت الوثثييییقـــــة أييییضضـــــًا إلـــــى ظـــــاهرة ممهممـــــة هـــــي ممـــــن آثثـــــار الثثـــــورة االتتصصـــــالييییة 
فقـد أدى ذلـك فـي . وخخصصوصصًا ششببكة االننتترننت واننتتششار اسستتخخدام آلييییـة الببرييییـد االلكتتروننـي

ممركزييییـة٬، ممممـا أدى  إرهاببييییـةإلى عدم ححاججتتها لببنناء ججمماعـات  اإلرهاببييییةممججالل التتننظييییممات 
تتضضـــم عـــددًا ممححـــدودًا ممـــن األششـــخخاص فـــي عدييییـــد ممـــن  التتـــي ييییـــةاإلرهاببالننتتششـــار الخخالييییـــا 

ببببراعــــة اسســـتتخخدام الفضضــــاء  اإلرهاببييییـــةوببححسســـب الوثثييییقــــة٬، اسســـتتطاعت الججمماعــــات . الـــببالد
. وتتببــادلل الممعلوممــات اإلرهــابفــي االتتصصــالل وننششــر ثثقافــة  Cyber Spaceالممعلوممــاتتي 

ره السسـلببييییة وقد تتؤدي ببعض الصصـراعات الدولييییـة ممثثـلل االححـتتاللل األججننببـي للعـراق ببكـلل آثثـا
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علــى الششــعب العــراق إلــى أن تتصصــببح ببعــض الــببالد ممثثــلل العــراق٬، أرضضــًا خخصصــببة لتتننممييییــة 
 .ممن ببعد ببإرهاببهمالذييیین ييییسستتطييییعون االننتتقالل  اإلرهاببييییييیینكوادر 

 

وطببقــًا للوثثييییقــة ننفسســها٬، هننــاك ششــواهد علــى أن ججمماعــات ممــن الممججاهــدييیین ييییننتتممــون 
ضضــد أعــداء " للججهــاد"لعــالم إلــى ججننسســييییات ممخختتلفــة٬، ممسســتتعدون للــذهاب إلــى أي ببلــد فــي ا

وهننـــــاك أييییضضـــــًا ممخخـــــاوف ششـــــدييییدة فـــــي الـــــببالد الغرببييییـــــة ممـــــن اححتتممـــــالل أن ييییلججـــــأ . اإلسســـــالم
ممتتطرفـة السسـتتخخدام السسـالح الببييییولـوججي  إسسـالممييییةالذييیین ييییننتتممـون إلـى ججمماعـات  اإلرهاببييییون

ممـع  اإلرهاببييییـةوتتششييییر الوثثييییقة إلى ممخخاطر تتعاون الججمماعات . ضضد أهداف مُمخختتارة ببعنناييییة
فــــي دولل ششــــتتى٬، وخخصصوصصـــــًا ممــــع تتججــــار الممخخــــدرات الـــــدولييییون٬،  إلججراممييییــــةاالعصصــــاببات 

 اإلرهاببييییـــةواننـــه إذا أضضـــفننا اححتتممـــاالت اخختتـــراق العصصـــاببات . وعنناصصـــر الججرييییممـــة الممننظممـــة
لششــــببكات الممعلوممــــات فــــي الغــــرب وتتخخرييییببهــــا٬، فممعننــــى ذلــــك أن ممــــا ييییطلــــق علييییــــه ححــــرب 

 . Cyber warالششببكات سستتضضاعف ممن الممخخاطر هي والححروب الفضضائئييییة 
 

٬، ححــــــاولل "دورة الخخــــــوف"تتننتتهــــــي الوثثييییقــــــة ببسســــــييییننارييییو افتتراضضــــــي٬، أطلقــــــت علييییــــــه و 
ييییممكـن أن ييییححـدث لـو تتزاييییـد اننتتششـار أسسـلححة الـدممار الششـامملل٬، وممـا هـي  الـذياسستتكششاف مما 

وٕاذا كـان ييییممكـن للـدولل أن تتكـافح تتججـارة السسـالح . ييییممكـن اتتخخاذهـا التتـياححتتييییاطات األممـن 
. الششـــامملل تتببـــدو ببالغـــة الصصـــعوببةغييییـــر الممششـــروعة٬، فـــإن ممكافححـــة اننتتششـــار أسســـلححة الـــدممار 

وممـــرد ذلـــك إلـــى أننـــه إذا اننتتششـــرت أسســــلححة الـــدممار الششـــامملل٬، فـــإن دوًال ممتتعـــددة قـــد تتــــرى 
 . ضضرورة أن تتتتسسلح ببها لتتدافع عن أننفسسها٬، وهكذا تتزييیید دائئرة عدم األممان في العالم

 

   لالعتتـــراف ببصصــعود ححركــة الممقاوممـــة " الممششــروط"وأخخييییــرًا هننــاك الممييییـــلل األممرييییكــي
السسييییاسسـي وأكثثرهـا ششـعببييییة فـي  اإلسسـالمفي فلسسطييیین ـ وهي أببرز قوى ) ححمماس(اإلسسالممييییة

لــم  والتتــي 2006فلسســطييیین ـ٬، أوًال٬، ببفوزهــا فــي اننتتخخاببــات الممججلــس التتششــرييییعي فــي ييییننــاييییر 
٬، وثثاننييییًا بباسستتييییالئئها على السسلطة فـي )38(تُتششكك الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة في ششرعييییتتها

 ! لنناججححةقطاع غزة٬، ببعد عمملييییة الححسسم العسسكري ا
 

لححممــاس٬، فــي ننــوفممببر  اإلعالممــيصصــدر عــن الممكتتــب  الــذيفــي الكتتــاب األببــييییض٬، 
٬، عرضضـت الححركـة "اضضطرار ال اخختتييییـار..عمملييییة الححسسم في قطاع غزة: "٬، ببعننوان2007
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! تتفصصييییًال لمما اعتتببرتته اسسـتتفزازات ممقصصـودة٬، فرضضـت علييییهـا خخييییـار الححسسـم فـي قطـاع غـزة
خُخطط علـى ممـا ييییببـدو لتتسسـرييییببها  والتتيييییكييییة٬، األممر " داييییتتون"تتححدث الكتتاب ممثثًال عن خخطة 

كششــــفت عــــن ننواييییــــا "  داييییتتــــون"خخطــــة ! الكتتروننييییــــةعــــن طرييییــــق صصــــححييییفة أردننييییــــة٬، وممواقــــع 
الكتتـــاب ! أممرييییكييییـــة لـــدعم واسســـع للرئئاسســـة الفلسســـطييییننييییة ولفـــتتح علـــى ححسســـاب ححركـــة ححممـــاس

٬، واننسســـححاب لقـــوات الششـــرطة المموالييییـــة لفـــتتح٬، "فوضضـــى أممننييییـــة ممننظممـــة"تتححـــدث أييییضضـــًا عـــن 
ححركــة ححممــاس٬، وببححسســب ممــا ججــاء فــي كتتاببهــا األببــييییض عــن ! الــخ..مُمسسييییسســةواححتتججاججــات 

ممالببسسات عمملييییة الححسسم٬، دفعتتها على مما ييییببدو ييیید عارفـة ببهـا وببفـتتح٬، إلـى ححسسـم المموقـف 
 ! )39(في غزة لصصالححها ممن خخاللل سسلسسلة ممن االسستتفزازات الممننهججييییة

 

 :ممن نناححييییة رداءة التتعاطي العرببي ممع الهججممات ]3[
 

مما ببعد "ألننهم أببنناء دولة " ضضححاييییا"! "ججنناة"و" ييییاضضححا"السسببتتممببرييییون  
ممن مموالييیید ممصصري ) الرججلل الثثانني في تتننظييییم القاعدة(فأييییممن الظواهري"!! االسستتعممار

سسعودي ممن مموالييیید عام ) الرججلل األولل في تتننظييییم القاعدة(٬، وأسساممة ببن الدن1951 عام
دييییة٬، ييییببذلل الظواهري واببن الدن لم تتتتفتتح أعييییننهم إال على أننظممة اسستتببدا! 1957

٬، مُمسستتتتر أححييییاننًا٬، ومُمعلن أححييییاننًا أخخرى "خخارججي"القائئممون علييییها قصصارى ججهدهم ـ ببدعم 
 !ـ٬، في تتدججييیین عقولل وقلوب ممواطننييییهم٬، عببر تتججفييییف ممنناببع الححرييییة أمماممهم

 

ألم ييییكن اببن ! ضضححاييییا ألن الُطغاة في أوطاننننا ييییأتتممرون ببأواممر السسييیید الغرببي 
حُحكاممننا أن ألقوا ببششبباب ببالدكم في آتتون ححرب الدن ششاببًا عنندمما ججاءت األواممر ل

أمما ! )40(طاححننة٬، لييییس دفاعًا عن ححرييییة وٕاننمما دفاعًا عمما كان ييییججهله ببن الدن وصصححببه
على التتفتتييییش في ضضممائئر الببششر " الالاننسسانني" إقداممهم٬، فممرججعه "ججنناة"كوننهم 

هم مما تتسسننى ل إلزهاقوممححاكممتتهم على أسساس عقائئدهم٬، ببلل واتتخخاذهم ممن هذا ذرييییعة 
 !ممن أرواح ببرييییئئة٬، نناسسييیین أن أكثثر النناس ظلممًا وخخييییاننة لششعوببهم ممن الممسسلممييیین

 

ورسسالتتهم الخخطييییرة لم ييییأخخذ في االعتتببار ـ " السسببتتممببرييییييیین"التتعاطي العرببي ممع  
إن طولل "ولششد مما تتصصدق على ممفكرييییننا ممقولة أولببراييییت ! كالعادة ـ أييییًا ممن هذه األممور
 ! ٬، وخخاب فكرننا االسستتراتتييییججياممرأةصصدقت "! الننظر أممر ننادر عنند العرب
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٬، تتححدث صصاححببه في ممقدممتته عن )41(أذكر أنني وقعت ييییوممًا على كتتاب صصغييییر 
! العتتييییقة اإلسسالممييییةعزممه التتأصصييییلل لفكر اسستتراتتييییججي واعد٬، ييییسستتممد أصصوله ممن ححضضارتتننا 

لقد اكتتششفت أن االننججاز الوححييیید ! وهو مما دفعنني لقراءة الكتتاب ببننهم٬، ولييییتتنني لم افعلل
 ! بباإلسستتراتتييییججييییة" الممذخخورييییة"الكتتاب٬، هو اقتتراححه اسستتببدالل ممصصطلح  لممؤلف

 

٬، وهي على قدر اإلسستتراتتييییججييییةممن نناححييییة أخخرى٬، تتوججد ممراكز الببححوث العرببييییة 
ننزييییهة ومُمننظممة٬، فهي فقييییرة  إسستتراتتييییججييییةطييییب ممن األهممييییة٬، لييییس لمما تُتخخرججه ممن رؤى 

فييییها٬، والممتتعاوننييیین ممعها٬،  ممن هذه النناححييییة٬، ولكن لالطالع الواسسع ممن ججاننب العامملييیین
٬، فضضًال عن قييییام هذه )42(في العالم اإلسستتراتتييییججييییةأببرز ممراكز الببححوث  إننتتاجعلى 

 .العالممييییة٬، خخاصصة الغرببييییة اإلصصداراتالممراكز ببتترججممة العدييیید ممن هذه 
 

لم ييییكن مُمممكننًا ـ وفكرننا االسستتراتتييییججي على هذا القدر ممن التتواضضع ـ أن ييییفلت  
لننتتأمملل ممثثًال عججز ! ات سسببتتممببر وتتداعييییاتتها ممن الرداءةالتتعاطي العرببي ممع هججمم

٬، وججدييییة "السسببتتممببرييییييیین"األننظممة العرببييییة الواضضح عن التتقدييییر السسلييییم لخخطورة رسسالة 
ورببمما ييییكون الزعييییم الراححلل ييییاسسر عرفات٬، ! التتعاطي الغرببي٬، خخاصصة األممرييییكي٬، ممعها

ة قراءة ححكومماتتننا ٬، ننمموذججًا لسسذاججة واننتتهازييیی)43(في تتببرعه ببدممه لضضححاييییا الهججممات
 "! سسببتتممببر11مما ببعد "لطببييییعة المُمتتغييییرات٬، ومما ييیُیتتوقع أن ييییكون علييییه عالم 

 

ممن " السسببتتممببرييییييیین"ننزييییهة ومُمننظممة لمما أححدثثتته هججممات  إسستتراتتييییججييییةقراءة  
٬، كاننت كفييییلة ببالتتننببييییه إلى سسذاججة )44(تتداعييییات٬، خخارج الوالييییات الممتتححدة وداخخلها

بباححثثوننا لم ! مما الححظتته هو غييییاب ممثثلل هذه القراءات !واننتتهازييییة تتعاطي ححكومماتتننا ممعها
٬، على اسستتغاللل "الممكششوف ـ على األقلل للغرببييییييیین ـ"ييییننببهوا إلى ححرص ححكومماتتننا 

في الداخخلل والخخارج٬، وفي تتقدييییم ننفسسها  اإلسسالممييییييیین٬، في تتششوييییه صصورة 11/9هججممات 
 ! للفوضضى والعننف٬، في ممننطقة الششرق األوسسط والعالم" وححييیید"كببدييییلل 
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عدييییدة على مما ييییببدو سساهممت ببقوة في تتعممييییق قنناعة أننظممتتننا السسلطوييییة  عوامملل
الغرببي الششدييیید على ممداواة الببييییئئة العرببييییة  اإلصصرارااللتتفاف على  ببإممكاننييییة٬، "المُمغادرة"

 :واإلرهابالمُمححتتقننة٬، كوننها ممالئئممة ببرأي الغرببييییييیین ورأييییننا لتتفرييییخ العننف 
 

  األممن القوممي  إسستتراتتييییججييییةججممة الششدييیید في تتر ) االببن(تتخخببط إدارة الرئئييییس ببوش
األممرييییكي الججدييییدة٬، في ششقها الممعنني ببالعالم العرببي٬، إلى واقع٬، الببد وأننه سساهم ببقوة 

الممنناوئئة لها٬، وكالهمما هننا  في طممئئننة األننظممة العرببييییة ـ سسواء الصصدييییقة ألممرييییكا أو
ة الممأزق سسواء ـ إلى صصعوببة٬، ببلل اسستتححالة٬، تتكرار السسييییننارييییو العراقي ممعها٬، ننظرًا لكارثثييیی
لم ييییدر ! األممرييییكي في العراق٬، ومما ألححقه ببسسممعة الوالييییات الممتتححدة ممن ضضرر ششدييیید

مما  إلدراك٬، ييییممكن ان ييییلججأ إلييییها الغرببييییون٬، "نناعممة"ببخخلد ححكومماتتننا أن ثثممة ببدائئلل أخخرى 
 !الججببارة٬، عن الوصصولل إلييییه" الخخششننة"عججزت قوتتهم 

 

ببششأن اسستتخخدام القوة في خخذ ممثثًال مما أححدثثتته إدارة الرئئييییس ببوش ممن ججدلل واسسع 
ببالننظر إلى أهداف : "األممرييییكييییة لألممن القوممي اإلسستتراتتييییججييییةفوفقًا لننص . 11/9أعقاب 

٬، فإن الوالييییات الممتتححدة ال تتسستتطييییع االعتتمماد فقط على واإلرهاببييییييیینالدولل الممارقة 
إن عدم القدرة على ردع ممهاججم . وضضعييییة رد الفعلل كمما كننا ننفعلل في المماضضي

ييییممكن أن  الذيالتتهدييییدات الفورييییة الييییوم٬، وححججم الضضرر الممححتتمملل ممححتتمملل٬، وطببييییعة 
لذا ال ييییممكننننا أن نندع أعدائئننا ييییسسددون . ييیُیلححقه ببننا أعداؤننا٬، ال تتتتييییح لننا ذلك الخخييییار

" الضضرببات االسستتبباقييییة"اسستتُقببلل ببه مما ييیُیدعى ببممذهب  الذيالصصخخب "! الضضرببة األولى
إلى مما تتفعله " القاعدة"عمما فعلتته  أدى ببالفعلل إلى تتححوييییلل اننتتبباه العالم في وقت ححرج

الوالييییات الممتتححدة٬، رغم ـ والكالم لممادلييیین أولببراييییت ـ عدم صصححة الزعم بباكتتفاء الوالييییات 
الممتتححدة تتارييییخخييییًا ببوضضعييییة رد الفعلل٬، فقد اسستتخخدممت الوالييییات الممتتححدة القوة عدة ممرات 

 !فعلت ذلك كثثييییراً  20دون أن تُتهاجَجم٬، ففي الرببع األخخييییر ممن القرن الل
 

٬، اججتتممعت "الششرق األوسسط الكببييییر"ممششروع أييییضضًا٬، وعلى خخلفييییة مما ييیُیعرف بب
االننتتخخاببات في العراق وأفغاننسستتان وججورججييییا وأوكراننييییا ولببننان لتتولييیید مموججة ممدييییة٬، ببلغت 

 2005ولقد أييییدت كونندالييییزا راييییس عنندمما زارت ممصصر عام ! ذروتتها فببلل األوان
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نندمما عادت ببعد سسننتتييیین التتزممت غييییر أننها٬، ع. الدييییممقراطييییة اإلصصالححاتببششججاعة 
كان الدرس المُمسستتقى ـ في رأي األممرييییكييییييیین ـ في الفتترة . الصصممت ححييییالل القضضييییة ننفسسها

الفاصصلة أن العدييیید ممن العرب٬، عنندمما تتتتاح لهم ححرييییة االخختتييییار٬، ال ييییخختتارون مما تتححببه 
سسببق وزعممت أن االعتتمماد على الححكام العرب  التتي٬، اإلدارةوببالتتالي وججدت ! أممرييییكا

غييییر الممننتتخخببييیین ممن أججلل االسستتقرار كان خخطأ تتارييییخخييییًا٬، ننفسسها وللغرض ننفسسه٬، مُمتتلببسسة 
 ! بباللججوء إلى ححكام غييییر ممننتتخخببييیین٬، أسسممتتهم الممعتتدلييیین

  

وعنندمما تتححدث الرئئييییس ببوش عن التتححولل الدييییممقراطي في الششرق األوسسط فييییمما 
رببييییة وممفكرييییها ـ ممن األننظممة الع زببإييییعاكان العراق ييییححتترق٬، فسسر الرأي العام العرببي ـ 

أكثثر مممما اعتتببروه خخطة (!!) الننواييییا األممرييییكييییة ببأننها تتهدييیید لححكاممهم وأوطاننهم المُمسستتقلة
األممرييییكييییون فارقتتهم ببراعتتهم في التتعببييییر عن دعممهم ! أممرييییكييییة لننششر اللييییببرالييییة السسييییاسسييییة

 دعاة غزو العراق! ببطرق ال تتثثييییر ارتتييییاب الششعوب في أن التتغييییييییر ببييییدها ال ببييیید الغرب
الصصدممة "أخخببروا أننفسسهم على مما ييییببدو أن العرب ييییححتترممون القوة الخخششننة٬، وأن إظهار 

سسييییقننع الججممييییع في الممننطقة ببأن الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة مُمصصممممة على " والرهببة
السسلطة إلى  إلسسننادوتتوقعوا أن ييیُیفسسح هذا الطرييییق أممام الببننتتاججون . فرض إرادتتها

ببوش لم ييییكن له ـ وكمما تتعاتتببه الممخخضضرممة . رييییكاالممننفييییييیین العراقييییييیین الممؤييییدييیین ألمم
ييییششييییع ارتتبباطها ببالممثثالييییة٬، تتقصصد  التتي اإلششاراتأولببراييییت ـ٬، أن ييییتتججاوز في هذا كله 

اححتترام القاننون الدولي٬، اححتترام األممم الممتتححدة٬، التتعاون ممع : اسستتخخداممه لها كغطاء
 (!!).الححرب العادلة ببممببادئالححلفاء٬، االهتتممام 

 

الرئئييییس ببوش لم ييییسستتقر على ! ببلهة الممأزق العراقي زاد الطييیین التتخخببط في ممعالجج
التتححولل الدييییممقراطي كسسببب رئئييییسسي للغزو إال ببعد أن ظهر حُحممق ممننطق إدارتته 

فببمما أننه لم تتكن هنناك أسسلححة دممار ششامملل وال ارتتبباط ذو ممغزى ببييیین ". المُمسستتهججن"
لم ييییكششف . صصدام ححسسييیین والقاعدة٬، صصار الببد ممن طرح ننظرييییة ججدييییدة لتتببرييییر الححرب

 ة٬، أي ببعد ممرور ثثمماننييییة أششهر على الغزو٬، عن اسستتراتتييییججييییتت2003ببوش إال في ننوفممببر
ببسسلسسلة ممزاعم لم تتلق قببوًال في  اإلعالنوأتتببع هذا . للححرييییة في الششرق األوسسط

 ! وتتججفييییفًا لممنناببعه لإلرهابممججتتممعاتتننا٬، عن الدييییممقراطييییة بباعتتببارها تترييییاقًا 
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دو السستتفادة القاعدة ممن قدرتتها على تتصصوييییر الرئئييییس ببوش لم ييییتتننببه على مما ييییبب
ضضد الصصلييییببييییييیین االممببرييییالييییييیین وصصننائئعهم ممن األننظممة  اإلسسالمننفسسها ببأننها ممدافعة عن 

وكذا لم ييییتتننببه للتتأثثييییر المُمعاكس لححرب العراق على القدرات . العرببييییة غييییر الممننتتخخببة
الكالم ألولببراييییت ـ ألننه وعلى الرغم ممن أن األعداء الممححتتمملييیین ـ و . األممرييییكييییة العسسكرييییة

الضضرر ببهم٬، فقد تتعلمموا اسستتخخدام الججببروت  إلححاقال ييییششكون في قدرة األممرييییكييییييیین على 
أـ تتصصوييییر الدممار وببث الصصور في : األممرييییكي ضضد األممرييییكييییييیین٬، ببطرق عدييییدة٬، ممننها

ـ تتوججييییه الضضرببات إلى  ب! العالم أججممع٬، السسييییمما عنندمما ييییسسقط ممدننييییون ببييیین الضضححاييییا
ججدد " ششهداء"األخخرق ببإعممالل الججببروت أكثثر ممن الفكر فييییسسقط رده  إلثثارةالغرب 

وييییتتطوع العدييییدون مُمقاببلل كلل مُمسسلم . تتححت الححصصار اإلسسالموتتببرز أدلة ججدييییدة على أن 
 . ييیُیقتتلل٬، وييییسسعون إلى الثثأر ببسسفك دمماء ججدييییدة

 

إمما أن : "٬، كاننت11/9رسسالة الرئئييییس ببوش إلى كلل دولل العالم٬، في أعقاب 
رسسالة كهذه كاننت سستتكون ممالئئممة لو اسستتممر تتححدييیید الرئئييییس ". دنناتتكوننوا ممعننا وٕامما ضض

لكن . أممرًا سسهالً  األببرييییاءفقد كان تتوححييیید ممعظم العالم ضضد ممن فججر . للعدو على ححاله
ببوش فارق الححكممة٬، ححييیین ششوش ببعد ذلك القضضييییة ببالسسمماح ببتتححوييییلل التتركييییز عن 

خخرييیین ببأكثثر ممن الوقوف فسسرعان مما وججدت الوالييییات الممتتححدة ننفسسها تتطالب اآل. القاعدة
٬، وقببولل "غرييییب أببو"صصارت تتطالببهم ببالتتغاضضي عن . ممعها ضضد أسساممة ببن الدن

في . األوسسط٬، والتتصصدييییق على غزو العراق٬، والرؤييییة األممرييییكييییة للششرق "ججواننتتانناننو"
وقت كاننت القاعدة تتقدم للعالم خخييییاره٬، ببييیین الممسسلممييیین الذييیین ييییعاننون وأممرييییكا الممولعة 

 . أممرهمفي ححييییرة ممن  األششخخاصالعدييیید ممن تترك ذلك . ببالححرب
 

فهم ال ييییرييییدون المموافقة على تتكتتييییكات القاعدة٬، لكننهم ال ييییرييییدون االقتتراب ممن 
 !ححولل الججالد ببوش ـ لسسوء ححظه ـ الححلفاء إلى ممتتفرججييیین! أممرييییكا كثثييییراً 

 

   لححتتممييییة أن تتواججه ـ ششاءت أم أببت ـ٬، ححقائئق " المُمغادرة"عدم تتننببه ححكومماتتننا
تتششهد قتتاًال ضضارييییًا ممن ججاننب أببنناء الغرب وححلفائئهم٬،  والتتيلممييییة الججدييییدة٬، الببييییئئة العا

ببطلل ! ننظام الهييییممننة القدييییم٬، فححضضارة الغرب تُتممثثلل ممححورًا لعالم الييییوم إننتتاج إلعادة
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٬، عببر ببدقة عمما ييیُیتتوقع أن ييییكون علييییه هذا الننظام الججدييیید ممن الهييییممننة "2فالدن "
ممًا للسسييییطرة ببححييییث أن المُمسسييییطر علييییهم ييییششعرون ننلتتزم ننظا إننننا: ")45(الغرببييییة٬، ححييیین قالل

إذ . ببأننهم أححرار٬، على الرغم ممن أننهم ييییخخضضعون لقاننون أششد صصراممة ممن الننظم القدييییممة
عن طرييییق تتصصممييییم دقييییق وححذر للثثقافة ننتتححكم في ننوازع السسلوك٬، ولييییس في السسلوك 

لححرييییة وها هننا تتصصببح ممسسألة ا. الننهائئي٬، أي ننتتححكم في الححوافز والرغببات واألممانني
مماذا ببقي لكي ننفعله ببعد ذلك؟ مما ": 2فالدن "ثثم ييییتتسساءلل ببطلل "! غييییر ذات مموضضوع

رأييییك في تتصصممييییم الششخخصصييییات؟ والتتححكم في األممزججة؟ هلل ييییببدو ذلك األممر خخييییالييییًا؟ 
إننننا ننسستتطييییع أن . كثثييییر غييییرها تتججرييییببييییاً  إعدادولكن ببعض التتقننييییات ممتتاححة٬، وييییممكن 

. كتتششاف كييییف ننغرس مما ننرييیید في الششببابننححللل السسلوك الفعالل وننصصممم التتججارب ال
 ..!للسسييییطرة٬، وييییكون ضضححييییة إخخضضاعهضضعييییف٬، ييییممكن  اإلننسسان

 

   ٬، فتتح ححدود "االننتتهازييییة"و" االسستتهتتار"ارتتضضاء ححكومماتتننا٬، على ننححو ششدييیید
ببالدننا٬، لببعثثات ببححوث غرببييییة٬، أو ممششتتركة٬، ممن كلل ححدب وصصوب٬، تتقوم ببعمملييییات 

. الخ..وثثًا اججتتمماعييییة وننفسسييییة وطببييییعييییةممسسح ششامملة٬، في الححضضر والرييییف٬، تتنناولت ببحح
لتتعود ببممعلومماتتها وننتتائئج ببححوثثها إلى ببننوك الممعلوممات المممملوكة للححكوممات الغرببييییة ـ 

تتممولل هذه الممششروعات  التتيـ٬، أو الششركات ممتتعدييییة القوممييییات  )46(خخاصصة األممرييییكييییة
وتتظلل هذه الممعلوممات ححببييییسسة الببننوك٬، تتخخرج ! الببححثثييییة االسستتطالعييییة ببسسخخاء واضضح

ببقدر وححسسب الممصصلححة٬، مملك للممتتححكممييیین في ممصصائئر المُمسستتضضعفييیین في األرض٬، 
 !وننححن في طلييییعتتهم٬، وٕان صصور لننا ججهلننا وتُتججار اآلالم خخالف هذا

 

   ننججاح ججهودهم الراممييییة لتتأججييییج ححممالت  إممكاننييییةتتعوييییلل ححكاممننا الششدييیید على
ت اننتتبباه التتششهييییر الممتتببادلة ببييیین العرب والغرببييییييیین ـ خخاصصة األممرييییكييییييیین ـ٬، في تتششتتييیی

والعننف في  اإلرهابالطرفييیین عن ضضلوعهم وأننظممتتهم في تتهييییئئة الببييییئئة الممالئئممة لتتفرييییخ 
أغرى ! أوطاننهم٬، عببر تتججفييییف ممنناببع الححرييییة وححرممان ششعوببهم ممن ححق الننقد والتتطوييییر

٬، قببوالححكومماتتننا ببهذا اششتتبباك ممفكرييیین عرب ببارزييیین ممع هذه الححممالت ـ رفضضًا أو 
 !)47(األممر لممنناقششةن أححدهم خخصصص كتتاببًا وكالهمما هننا سسواء ـ٬، ححتتى أ
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   ببالششعوب٬، اسستتننادًا لكوننها مموججهة٬، ييییسسهلل اننقييییادها " المُمغادرة"اسستتهاننة أننظممتتننا
الرسسممييییة  اإلعالمالتتقلييییدي للسسييییطرة على وسسائئلل  اإلححكاموالتتأثثييییر علييییها٬، ممن خخاللل 

ييییببدو غفلت أننظممتتننا على مما ! الخ..ورمموز الخخطاب الدييیینني الرسسممي وممؤسسسسات العننف
 لإلعالمعن خخطورة مما تتششهده السساححة العرببييییة في السسننوات األخخييییرة ممن تتوححش 

٬، فضضًال )50(٬، واالححتتججاججات السسييییاسسييییة)49(٬، والخخطاب الدييیینني غييییر الرسسممي)48(الببدييییلل
لم ! )51(عن الرواج المُمؤرق لممننظممات الممججتتممع الممدنني ومُمعظممها مُمممولل ممن الخخارج

 !وححذر ممن ييییدهم ييییدرك ححكاممننا أن الزممام ييیُیسسححب ببُدرببة
 

   أننظممتتننا االسستتببدادييییة أييییضضًا لم تتتتننببه أو أننها تتننببهت واسستتهاننت ببخخطورة قننوات
االتتصصالل الغرببييییة ممع ببعض القوى الداخخلييییة الطاممححة ببقوة إلى التتغييییييییر٬، وممن ببييییننها 

الوالييییات  وٕاعالنسسببتتممببر٬، 11السسييییاسسي٬، خخاصصة ببعد هججممات  اإلسسالمببعض قوى 
الغرب على مما ييییببدو أعاد قراءة ! لألممن القوممي الججدييییدة إسستتراتتييییججييییتتهاالممتتححدة 

الممعهودة٬، ببححثثًا عن أممان ممواطننييییه " العارييییة"٬، بباننتتهازييییتته واإلسسالمميالممششهدييیین العرببي 
القراءة الغرببييییة كششفت ! ٬، وممصصالححه المُمعرضضة إلى الخخطر٬، في أرججاء العالم"الممفقود"

 :)52("القائئممة"عن مُمغرييییات عدييییدة٬، لخخييییار التتغييییييییر في الححكوممات 
 

مما ببعد "في العالم العرببي " المموروثثة"اننتتهاء صصالححييییة األننظممة القممعييییة  .1
وعججزها الكارثثي عن ممواكببة الممسستتججدات على كافة األصصعدة "! االسستتعممار

والممسستتوييییات٬، وهو مما ييییتتججلى في تتردي األوضضاع الممعييییششييییة٬، واسستتششراء الفسساد 
ى قممع قوى األننظممة عل وٕاصصراروعالننييییتته٬، وتتزاييیید االححتتججاججات الششعببييییة٬، 

السسييییاسسي وعدم اححتتوائئها في الننظام السسييییاسسي٬، فضضًال عن ننزوع ببعض  اإلسسالم
 ! وعالممييییًا٬، على ننححو ببالغ العننف وٕاقلييییممييییاهذه القوى للتتخخرييییب٬، ممححلييییًا 

 

ممششكلة الغرب٬، والححالل كذلك٬، ممع ححركات أكثثر مممما هي ممع أننظممة ححكم٬، إلى  .2
سسي٬، بباعتتببارها الوححييییدة السسييییا اإلسسالمقوى ! إلى السسلطة اإلسسالممييییونأن ييییصصلل 

تتقرييییببًا الممنناهضضة للغرب٬، ببعد تتهاوي الششييییوعييییة٬، وببممسساعدة غييییر ممقصصودة ممن 
آلييییات القهر في الدولة٬، اسستتطاعت أن تتححقق اححتتكارها للعمملل إزاء غييییاب 
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اآلخخرييیین٬، وذلك بباعتتببارها الممعارضضة الججادة الوححييییدة٬، ألننظممة قممعييییة ضضعييییفة 
ها الممؤثثر وأن تتححقق ججاذببييییة الششعببييییة٬، واسستتطاعت أن ييییكون لها تتواججد

٬، ييییعكس الححضضور الدائئم والببسسييییط "سسححره"٬، واكتتسسببت وضضعًا له "الممححظور"
وححييییث أن هذه القوى ممححروممة ممن فرصصة ". هو الححلل اإلسسالم: "لششعارها

عن الححلل٬، دون أن تتكون  اإلعالنالممششاركة الواسسعة في الححكم٬، فإن لها تترف 
لكم الهائئلل ممن الممششكالت العوييییصصة ححقييییقييییتته٬، ببالننسسببة ل ببإثثبباتعمملييییًا مملزممة 

تتفاعلل هذه القوى٬، ببأطييییافها الممخختتلفة٬، ممع العمملييییة السسييییاسسييییة . المُمححتتاججة إلى ححلل
سسييیُیفضضي إلى أن تتفقد هذه القوي في الننهاييییة  الذيواالنندمماج فييییها وححده 

 . ججاذببييییتتها الراهننة٬، وممن ثثم تتصصببح أدخخلل في الطاببع العام العادي
 

االججتتمماعي تتششييییر إلى أن الهدف الرئئييییسسي في  القوة السسلببييییة لححالة الييییأس .3
ففكرة ! هو تتححسسييیین األوضضاع الداخخلييییة فححسسب واإلسسالممييییةالممججتتممعات العرببييییة 

وأممثثالل إدوارد سسعييیید وممححممد أركون وغييییرهم ! العرببي اإلننسسانال تتؤرق " الححرييییة"
! العظام لييییس لهم ححضضور ييیُیذكر في الفضضاء العرببي" الششرق"ممن مموقظي 

٬، على الححرييییة٬، وهو (!!)عرببي ببأولوييییة االسستتقاللل ولو زائئففضضًال عن قنناعة ال
 !٬، القتتالع القممع"خخششن" "مُمبباششر"مما ييیُیفششلل أي تتدخخلل خخارججي 

 

وصصولل ححركة أو أكثثر ممن  اإلسسالمميوججود اححتتممالل قوي في أن ييییششهد العالم  .4
إلى السسلطة في الممسستتقببلل الممننظور٬، واألرججح أن ييییتتم ذلك  اإلسسالممييییةالححركات 

فييییها هي  إسسالممييییةوأكثثر الببلدان اححتتمماًال لظهور سسلطة . يفي العالم العربب
ا ـ تترتتفع فييییها ننسسببة الننممو السسكانني وتتزداد فييییها ممظاهر العججز : التتيالببلدان 

ب ـ . عن الوفاء ببممتتطلببات الممججتتممعات النناششئئة في الممدن على ننطاق واسسع
 التتيو ج ـ . تتتتفاقم فييییها ممسستتوييییات الممعييییششة الممننخخفضضة ببسسببب تتفششي الفسساد والتتي

 أصصببحقضضت الححكوممات فييییها على ممعظم الممعارضضة السسييییاسسييییة الهادفة وممن ثثم 
اسستتخخدممت الححكوممات فييییها العننف الضضاري  والتتيد ـ . دون ممننافس اإلسسالممييییون
هـ ـ . ٬، وهو مما لم ييییؤد إال إلى االسستتقطاب وتتفاقم الممششكلةاإلسسالممييییييیینلسسححق قوة 
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قوة الممعارضضة الششرعييییة فييییها أننهم وححدهم أصصححاب ال اإلسسالممييییونزعم  والتتي
 . الوححييییدة داخخلل الششارع العرببي

 

السسييییاسسي ححالل وصصولها للسسلطة٬، إلى دعم القوة  اإلسسالمسسوف تتسسعى قوي  .5
ـ وهو هدف ال ييییكاد ييییننفرد ببه رججالل الححكم والقادة  اإلسسالممييییةالححقييییقييییة للدولل 

ـ٬، في صصورة عالقات ممع الدولل األقوى في الغرب٬، ببغييییة التتعامملل  اإلسسالممييییييیین
. لها قدرًا ممن الممسساواة٬، ببدًال ممن ححالة الضضعف االسستتراتتييییججي تتهييییئرضضييییة ممن أ

وسسوف ييییتتضضممن هذا الننهج السسعي ممن أججلل تتححقييییق قوة عسسكرييییة أكببر٬، ببمما في 
عالقات ممع الغرب على أسساس ممن  إلقاممةذلك اممتتالك أسسلححة الدممار الششامملل٬، 

 .التتكافؤ على الصصعييیید االسستتراتتييییججي على األقلل
 

تتغييییييییر واسسع الننطاق في  ببإححداثبباق الممبباغتتة٬، والمُمببادرة ممن هننا٬، ييییلزم اسستت .6
"! مما ببعد االسستتعممار"عن األننظممة القممعييییة في دولة  ببممننأىالششرق األوسسط٬، 

تتهدد٬، أكثثر ممن غييییرها٬، الننظام الممسستتقر في  التتيالسسييییاسسي هي  اإلسسالمفقوى 
السسييییاسسي  واإلسسالم! غالببييییة الببلدان الممسسلممة٬، أكثثر مممما تتهدد الغرب ننفسسه

سستتغلل أسسبباب السسخخط واالسستتييییاء النناججممة عن هذه األننظممة القدييییممة العاججزة٬، ييیی
وييییضضع خخطتته على أسساس العمملل لالسستتييییالء على السسلطة وتتغييییييییر الوضضع 

ـ وهو واقع ييییتتهدد الكثثييییر ممن األننظممة المُمتتسسلطة ـ٬، ال سسببييییلل " الخخطر"هذا . القائئم
 اإلسسالمقوى إلى ممواججهتته وممعالججتته في ننهاييییة الممطاف إال عن طرييییق قببولل 

ذلك أن . إلى ححد مما داخخلل الننظام السسييییاسسي وٕادمماججهالسسييییاسسي كطرف ججدييیید 
اسستتببعادها سسوف ييیُیقضضي في الغالب األعم إلى ممزييیید ممن الممواججهة والعننف٬، 

ببننججاح داخخلل الننظام  اإلسسالممييییييیینإن عمملييییة دممج . وٕالى اححتتممالل وقوع اننفججار
فضضي سسوء ممعالججتتها إلى ممزييیید فقد ييییُ ! السسييییاسسي مُمعقدة ججدًا وتتسستتلزم ححذرًا وببراعة

ولييییس ثثممة ححلل ييییسسييییر أو ببسسييییط مما داممت القوى . ممن زعزعة الننظام السسييییاسسي
 .   الممسسئئولة عن العننف والتتطرف مُمسستتثثنناة ولم تُتححتتوى
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السسييییاسسي لححد أدننى ممن  اإلسسالمالتتوصصلل ممع التتييییار الرئئييییسسي في قوى  إممكاننييییة .7
 !تتعلق ببالتتعددييییة السسييییاسسييییةالقييییم الممششتتركة٬، ييییممكن االلتتقاء عننده٬، خخاصصة فييییمما ييیی

 

والممالححظ أن القدر األكببر ممن الخخالف القائئم والممححتتمملل ببييیین العالممييیین  .8
السسييییاسسي ممن ححييییث هو في  اإلسسالموالغرببي ال ييییتتضضممن ببالضضرورة  اإلسسالممي

أو عن عداوة ممن ججاننب  إححبباطإذ قد تتظهر الممواججهة كتتعببييییر عن . ذاتته
سسييییاسسي٬، وٕاننمما لهم ممع هذا ششكاواهم ال لإلسسالمالممسسلممييیین غييییر المموالييیین تتححدييییدًا 

 !تتؤثثر على سسلوكهم تتججاه الغرب٬، وتتججعله مُمششببعًا ببالممششاعر الممنناهضضة التتي
 

أممييییلل دون غالببييییة الححضضارات إلى االعتتقاد ببأننها قادرة على  اإلسسالممييییةالححضضارة  .9
الصصممود وأننها سسوف تتصصممد لفتترات طوييییلة ممن الزممن أممام الصصعاب الدولييییة 

وييییممثثلل هذا في . إلى لححلل وسسط ببششأن وححدة مموقفهاالقاسسييییة دون أن تتسسعى 
ننظر الغرب تتعببييییرًا عن التتعصصب والججممود والعزوف عن ممواججهة ححقييییقة 

هذا بباعتتبباره رفضضًا  اإلسسالممييییةوتتفهم الححضضارة . عالقات القوى غييییر الممتتسساوييییة
عالوة على هذا٬، . للممسساوممة ببششأن الكراممة والسسييییادة في ممواججهة القوة العظممى

أكثثر مممما هو  لإلسسالمممنندممججة بباننتتظام في القامموس السسييییاسسي " الششهادة"فإن 
السسييییاسسي ييییننزع لممروننة أقلل في  واإلسسالم! الححالل في ممعظم الثثقافات األخخرى

٬، إذا مما رئئي اإلقلييییمتتعاممالتته٬، خخاصصة ممع الغرب٬، وممع القوى الممننافسسة له علي 
 ". غييییر ممتتكافئئة"هو النناتتج عن عالقات قوى " الوسسط"أن الححلل 

 

 اإلقلييییممييییةكمما هو ممتتوقع ييییممثثلل الرممز الججلييییلل للممصصالح  اإلسسالمأن وححييییث  .10
الممتتصصارعة٬، فإننه قد ييییححتتلل ححتتممًا على األرججح القدر األعظم ممن ححوار الششممالل 

وعلى ننححو أكثثر عمموممييییة٬، ننججد أن تتطلعات العالم الممتتخخلف ببسسببييییلها . والججننوب
القات قائئممة إلى أن تتفرض ممطالببات ممتتزاييییدة على األممم الممتتقدممة٬، ببغييییة ببنناء ع

وٕان فششلل الدولل الغرببييییة في التتالؤم ممع . والكراممة اإلننصصافعلى قدر أكببر ممن 
هذه الممطالب ممن ششأننه أن ييییششججع ننزعة التتطرف في العالم الممتتخخلف في 

 التتيوال رييییب في أن الممعامملة الخخششننة الفظة . واإلسسالممييییةصصورتتييییها القوممييییة 
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أن تتوسسع ننطاق الججاننب  تتسسود العالقات السسييییاسسييییة ببييیین الججاننببييیین ممن ششأننها
في عالقات الممواججهة٬، ببلل ورببمما تُتفضضي ببالضضرورة إلى تتكتتلل دولل  األييییدييییولوججي

 .  العالم الممتتخخلف في صصورة ججببهات ممتتعارضضة
 

أوببامما لييییممححو عن " الممالك"في وسسط كلل هذه األججواء المُمرببكة والمُملتتهببة٬، ججاء 
المُمروعة أمماننها الممفقود٬،  ةلإلننسساننييیی٬، وييیُیعييیید )53(ببوش" الششييییطان"عالممننا الببائئس ششرور 

أذكر أن ببعض الننوببييییييیین الذييیین أعرفهم٬، ببادروا ببتتوزييییع ! وييییهب للممعذببييیین خخالصصهم
وأذكر ! الححلوى٬، اببتتهاججًا ببالمُمخخلص أوببامما٬، ال لششيء إال الممتتالكه ببششرة سسممراء ممثثلهم

٬، وٕاننمما لششيءال ! أييییضضًا أن واعظًا تتححدث في تتلييییفزييییون ببالدي أثثننى على الرججلل كثثييییراً 
وأذكر أن ششييییخ األزهر الراححلل طننطاوي ألف ! ا ييیُیروج عن أصصوله الممسسلممةلمم

أوببامما  إلقاء٬، ممدح فييییه الضضييییف ببمما ييییسستتححق ومما ال ييییسستتححق٬، على خخلفييییة )54(ُكتتييییبباً 
 "!  المُملطخخة بباننححطاط المُمسستتوى"في ججاممعة القاهرة " الخخداعي"خخطاببه 

 

: ٬، ممـا ننصصـه" والححرييییـةاهللا"وقتتها كتتببت في ممقالة ننششرتتها علـى االننتترننـت٬، عننواننهـا 
ججاء أوببامما لييییعتتذر عن وعد سسلفه ببوش لششعوببننا ببتتخخلييییصصـها ممـن زوار الفججـر٬، وٕاعادتتهـا "

ظننننـــت !". ججـــاء أوبباممـــا لييیُیسســـعد اآلخخـــر العرببـــي وييیُیششـــقييییننا! إلـــى التتـــارييییخ ببعـــد خخروججهـــا ممننـــه
األممــن القــوممي  ببإسســتتراتتييییججييییةوقتتهــا ـ أننــا وغييییــري ـ أن ثثممــة تتراججــع أممرييییكــي عــن االلتتــزام 

وأن فششــلل الججــالد ببــوش فــي العــراق ! ي الججدييییــدة٬، فــي ششــقها الممعننــي ببممججتتممعاتتننــااألممرييییكــ
وأفغاننسســـتتان٬، وممــــا لححــــق ببسســـممعة الوالييییــــات الممتتححــــدة ممــــن تتلطـــييییخ٬، علــــى خخلفييییــــة التتعــــذييییب 

٬، وللفلسســطييییننييییييیین فــي "ججواننتتاننــاننو"فــي  ولإلسســالممييییييیین٬، "أببــو غرييییــب"الوححششــي للعــراقييییييیین فــي 
الننظـر  إلعـادةييییكييییييیین بباننتتهـازييییتتهم الممعهـودة ٬، سسييییدفع ححتتممًا السساسسة األممر إسسرائئييییللممعتتقالت 

 "! مما ببعد االسستتعممار"في ممسسألة تتهججييییر ممججتتممعاتتننا ممن دولة 
 

كـان ممننببــع ححزننـي إزاء ممــا تتصصـورتته وغييییــري تتراججعـًا أممرييییكييییــًا٬، هـو خخــوفي ممـن عــدم 
٬، كممــا هــو ححاصصــلل اآلن علــى لالسســتتراتتججييییاتفالممراججعــات الغرببييییــة ! اهتتببــالل فرصصــة كهــذه

ششـدييییدة "فـالغرب ال ييیُیعييییـد ححسسـابباتته ! ممن األححداث االسسـتتثثننائئييییة سسببتتممببر 11خخلفييییة هججممات 
ببـــلل هـــي اسســـتتراتتييییججييییات ! إزاء ببالدننـــا وششـــعوببننا وححضضـــارتتننا كـــلل ييییـــوم" األنناننييییـــة واالننتتهازييییـــة



 116 

دون ! علييییهــا٬، ممــا ببقييییــت الممصصــالح الغرببييییــة ممصصــوننة اإلببقــاءممدروسســة ببعييییــدة الممــدى٬، ييییــتتم 
! ييییرها على هذه االسسـتتراتتييییججييییاتييییتتأثثر٬، ببلل ييییتتوقف ممصص التتيأدننى اعتتببار آلالم الششعوب٬، 

 !ببوصصفها الطرف األضضعف واألقلل قدرة على تتقرييییر الممصصييییر
 

الكارثثة األششد٬، هي اعتتممـاد الغـرببييییييیین الـدائئم فـي سسـعييییهم الممححممـوم  لخخلـق أوضضـاع 
٬، ال تتخخلـــو ممـــن طممـــوح "مموثثـــوق ببهـــا"ببعييییننهـــا وتتكرييییسســـها٬، علـــى كتتييییببـــة ممـــن قييییـــادات ممححلييییـــة 

ى ننححو مُمذهلل ببالتتقاط الُطعم والننضضـالل ممـن أججـلل ججارف واعتتزاز ششدييیید ببالذات٬، تتببادر عل
وممــــن وراء هــــذه الزعاممــــات ! األوضضــــاع الججدييییــــدة المُمسســــتتهدف الوصصــــولل إلييییهــــا وتتكرييییسســــها

لييیُینناضضـلل وييییهتتـف وييییفتتـدي ببدممـه " الممقهـور"الممهييییببـة ـ أو اآلببـاء الممؤسسسسـييیین ـ ييییـأتتي القطييییـع 
الششـيء٬،  مما ييییتتصصـوره اننتتصصـارًا غييییـر ممسسـببوق٬، وزعاممـة٬، وٕان كاننـت ممسسـتتببدة وقاسسـييییة ببعـض

 ! لكننها قادرة ببثثورييییتتها على اننتتزاع الحُحلم ممن رححم الممسستتقببلل
 

الممححلييییـــة٬، خخاصصـــة عننـــد التتأسســـييییس لممراححـــلل  القييییـــاداتالغـــرب ولعلممـــه ببأهممييییـــة هـــذه 
٬، ييییسســاهم فــي ببننــاء هــذه القييییــادات وتتلممييییعهــا٬، "ممــا ببعــد االسســتتعممار"ججدييییــدة٬، كممــا فــي دولــة 

٬، أممكــنوالــتتخخلص ممننهــا إن  قــد ييییضضــطر الححقــًا ححــالل تتوححششــها إلــى ممنناهضضــتتها٬، ببــلل والتتــي
 ! ضضرورة لتتممرييییر الوضضع الججدييیید" الممححلي! "لييییضضممن عدم تتننببه القطييییع لقواعد اللعببة

 

ممـــا ببعـــد "ششـــعوببننا ال تتعـــي وال أظننهـــا راغببـــة أو ححتتـــى قـــادرة أن تتعـــي٬، فكـــرة دولـــة 
رغم اننننا ـ وعلى مما ييییببدو ـ على ممششارف دولـة ججدييییـدة٬، أقتتـرح تتسسـممييییتتها دولـة "! االسستتعممار

٬، الرتتببـاط ننششـأتتها ببالهججممـات٬، ببششـكلل أو ببـآخخر٬، ششـأننها فـي "سسببتتممببر 11ممات مما ببعد هجج"
ارتتببطـــت ننششـــأتتها هـــي األخخـــرى٬،  والتتـــيالمُمغـــادرة٬، " ممـــا ببعـــد االسســـتتعممار"ذلـــك ششـــأن دولـــة 

وعلـى ننححــو مُممماثثـلل٬، بباننتتهــاء الححــرب العالممييییـة الثثاننييییــة وزوالل االسسـتتعممار التتقلييییــدي٬، وننششــوء 
 ! اسستتببدادها االسستتقالللدولل٬، تتسسممح بباننببثثاق ببدائئلل ممححلييییة٬، تُتججهض بب

 

 ":مما ببعد االسستتعممار"ثثوراتتننا والتتهججييییر ممن دولة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٬، وفي (!!)أخخييییرًا٬، وفي مُمبباغتتة مُمرببكة لألننظممة العرببييییة القممعييییة وللششعوب أييییضضاً  
مما "دولة  ببدأ التتهججييییر الججمماعي لممججتتممعاتتننا ممن" االسستتفزازييییة"غييییاب تتصصرييییححات ببوش 
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مما أعرفه هو اننننا ننتتححرك ! إلى أييیین؟ ال أححد ييییدرى على وججه الدقة"! ببعد االسستتعممار
 التتيوهي قرييییببة الششببه٬، على مما ييییببدو٬، ببتتلك الدولة "! 11/9مما ببعد "صصوب دولة 

لطالمما ببششر الججالد ببوش ببها٬، وححاولل دفع ششعوببننا إلييییها قسسرًا٬، غييییر أن أححدًا لم 
 ! )55(أوببامما ببممننح الببركة ووصصف التتهججييییر ببالمُملهم في ححييیین اكتتفى الممالك! ييیُیصصدقه

 

أوببامما ذهب في إعججاببه ببالثثورة الممصصرييییة وفي ححننوه على قييییاداتتها الششاببة إلى  
ممؤخخرًا٬، وننقلتته عننها ججرييییدة الممصصري الييییوم٬، تتححت  "ننييییوييییورك تتاييییممز" ححد مما ننششرتته ججرييییدة

"! ممببارك عى لتتننححييییةأوببامما ييییرييیید وائئلل غننييییم رئئييییسسًا لممصصر وسس: ننييییوييییورك تتاييییممز"عننوان 
بباراك أوببامما أكد ألححد  األممرييییكيأن الرئئييییس الججرييییدة األممرييییكييییة الرصصييییننة كششفت عن 

٬، عضضو ائئتتالف الثثورة٬، السسييییاسسيوائئلل غننييییم٬، النناششط  ممسساعدييییه أننه ييییرييیید أن ييییصصببح
فى الممرححلة " ششبباب الششارع"إلى أن أوببامما ييییأمملل أن ييییفوز  الفتتة "!رئئييییس ممصصر القادم"

: الججرييییدة قالت أييییضضاً ". طرييییقًا طوييییًال وصصعبباً  اعتتقدهوذلك مما ": وقالل الممقببلة فى ممصصر٬،
أكدوا أن أوببامما قرر أن ييییدفع ببالرئئييییس السساببق ححسسننى  األممرييییكيالرئئييییس  ممسستتششاريإن "

عكس مما ننصصح ببه الممسستتششارون٬، خخاصصة ببعد أن ششاهد خخطاببًا  ممببارك ببعييییدًا٬، وذلك كان
إلى تتخخوف أوببامما ممن إححبباط أححالم  ٬، ممششييییرةً "(!!)األببييییض لممببارك فى قاعتته ببالببييییت
ودورهم فى  -على ححد تتعببييییره  - "فتتى ججوججلل"رأسسهم غننييییم  الششبباب الممصصرى٬، وعلى

 .)56(في ممصصر التتدرييییججى ننححو الدييییممقراطييییة ممرححلة االننتتقالل
  
أن ممقتتلل أسساممة ببن األممرييییكييییة  "ننييییوييییورك تتاييییممز"٬، اعتتببرت صصعييیید آخخروعلى  

ممعركة أممرييییكا لممكافححة اإلرهاب٬، واصصفة  فيارقة القاعدة٬، ييییعتتببر عالممة ف الدن٬، زعييییم
ببعد  العرببيصصييییاغة رده على االضضطراببات فى العالم أوببامما ببأننه فرصصة إلعادة  ذلك
 الييییممن٬، فيلييییببييییا والصصراع على السسلطة  فيححببطة للتتعلييییق على األوضضاع سسببات ممُ  فتترة

 !سسورييییا وتتراججع وهج الثثورة الممصصرييییة في الوححششيوالقممع 
 

ييییلييییة هزلييییة٬، ال تتننطلي إال على أصصححاب الننفوس المُمدججننة٬، وُهم مما ييییححدث تتممثث 
ألهممييییة ثثوراتتننا ومما أرييییق  إننكاريال ييییعنني هذا ببالطببع٬، ! ُكثثُر في ممججتتممعاتتننا المُموججهة

تتتتخخذ ششكلل ُكرة ثثلج  والتتيمما أود قوله هو أن ثثوراتتننا األخخييییرة٬، ! فييییها ممن دٍم غاللٍ 
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ون ذوبباننها٬، أخخطر وأعقد ممن أن تُتفهم مُمتتدححرججة ممن ببلد آلخخر٬، وال أححد ييییدري أييیین سسييییك
 !ييیُیروج له اآلن في ببالدننا٬، ببوعي أو ببال وعي الذيعلى هذا الننححو السساذج 

 

تتسسييیید ممثثلل هذا الفهم المُمببتتذلل ـ في ببسساطتته ـ لألححداث األخخييییرة٬، ممن ششأننه أن  
ال نُنرييیید لثثوراتتننا العرببييییة الفارقة أن ! ييییححرم ششعوببننا فرصصة تتزخخييییممها٬، وتتعظييییم ححصصادها

فالششهداء أببدًا ! )57(تُتججييییش" مملييییوننييییة"أو في ممظاهرات ! تتزلل في دمماٍء ججسسورة أرييییقتتُتخخ
 "!صصكوك الححرييییة"واألببطالل أببدًا ال ييییببييییعون ! ال ييییطلببون ثثممننًا لدممائئهم

 

مما ييییننقص ششعوببننا هو أن تتننظر إلى ثثوراتتها في تتواضضع٬، وتتببححث عن ممواطن  
تتقوييییتتها وتتججننب مما قد ييییتترتتب وممواطن الضضعف٬، ل! القوة فييییها لتتزخخييییممها والببنناء علييییها

تتعاطي الممششتتغلييیین ببالفكر عنندننا٬، على اخختتالف  ييییؤلممننيولششد مما ! علييییها ممن ممخخاطر
ففي ححييیین٬، ييییججاهد الببسسطاء في ببالدي ! ةببال ثثورييیی" المُمبباغتتة"ممششارببهم٬، ممع ثثوراتتننا 

الححييییرة وعدم القدرة على تتفهم ححقييییقة مما ييییدور ححولهم٬، ننججد الممششتتغلييیین ببالفكر في ببالدننا 
الششرق العظام٬، وٕاننمما ممطالب الججمماهييییر  مموقظيثثوراتتننا لم تتسستتلهم آراء !! عهدهم على

تتممس اححتتييییاججاتتهم األسساسسييییة٬، أكثثر مممما تُتغطي اححتتييییاججاتتهم  والتتيالخخطييییرة والمُملححة٬، 
وهو أممر مُمتتوقع في ممججتتممعات٬، ال ييییقتتات أببنناؤها٬، سسوى مما ! األششمملل واألرقى اإلننسساننييییة

 ! وعاظ والججرائئد والفييییس ببوكييییججدوننه على الفضضائئييییات وألسسننة ال
 

 !!أعممى ييییقود أعممى..قادة الرأي وممججتتممعاتتننا
 

الححق أنني لسست أدري٬، مما إذا كاننت هذه هي الممرة األولى في التتارييییخ الححدييییث  
تتكون فييییها األننظممة المُمغادرة والششعوب الثثائئرة خخارج التتارييییخ؟  ثثوراتتننا تُتعري على  التتي

 !ننا٬، وٕان ُروج لخخالف ذلكلممججتتممعاتت" الححضضاري اإلفالس"ننححو ممخخٍز 
  
ييیینناييییر ببييیین  25ثثورة "في نندوة عقدتتها الججممعييییة الفلسسفييییة الممصصرييییة ممؤخخرًا ببعننوان  

تتقدم أححد . ٬، وكان الممتتححدث فييییها السسييیید ييییسسييیین"القطييییعة الممعرفييییة والزممن الممتتسسارع
الخخييییببة "الححضضور٬، وهو أسستتاذ ججاممعي على مما أعتتقد٬، ببسسؤالٍل ال ييییخخلو ممن داللة على 

ييییسستتفسسر فييییه٬، عمما إذا كان ألسساتتذة الفلسسفة ممن ججييییلل الوسسط٬، على ححد تتعببييییره٬،  ٬،"القوييییة
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سسؤالل كهذا٬، ال ييییتترك ممججاًال للمُمزاييییدة أو "! ييیینناييییر 25مما ببعد ثثورة "أي دور في ممصصر 
 "!!أعلى ممراححلل التتخخلف"التتعممييییة٬، فهو إششارة ممهممة لببلوغ ممججتتممعاتتننا 

 

لييیین ببالفلسسفة٬، ال تُتححركهم السسائئلل التتعس فاتته أن مُمححببي الححقييییقة٬، أو الممششتتغ 
وأن أفكارهم قد ييیُیسستتضضاء ببها أو ببببعضضها٬، داخخلل ممججتتممعاتتهم ! األححداث٬، وٕاننمما األفكار

 !كمما أن مُمححببي الححقييییقة ال ييییششتتببكون ممع الواقع٬، نناهييییك عن مُمغازلتته! خخارججها أو
 

الممفكر الممصصري ححسسن ححننفي٬، في ممقالة له وججدتتها ممننششورة على االننتترننت٬،  
٬، أببى ححننفي إال أن ييییتتببع سسننة مُمفكرييییننا غييییر الححممييییدة٬، !"ذرًا ششعب ممصصرعُ : ")58(ببعننوان

فببدًال ممن تتزخخييییم ححننفي ! في مُمهادننتتهم٬، ببلل ومُمغازلتتهم٬، لألسسف الششدييیید٬، واقع مُمججتتممعاتتهم
الششعب "على  اإللححاحللثثورة٬، عببر ننقدها وتتطوييییرها٬، أسسهب في االعتتذار٬، ببلل وفي 

ال أقصصد ببقولي هذا التتطاولل على  ببالطببع٬،"! دراممي"لقببوله٬، على ننححو " الممصصري
ولكم ! األببرز واألننششط اإلسسالمميممفكر ممرمموق٬، فححننفي٬، ببرأييییي ورأي الكثثييییرييیین٬، الممفكر 

 !للفالسسفة ظممأىأتتممننى علييییه أن ييییخخلع عبباءة الفقييییه فببالدننا 
 

ظهور أعممالل فكرييییة عرببييییة رصصييییننة٬، ييییننهض أصصححاببها ببواججب إعادة قراءة  
النناس في ببالدي٬، ححتتى أفراد !! رة٬، أممر ممصصييییريوالثثو " مما ببعد االسستتعممار"ممششهدي 

الححششود الثثائئرة٬، إذا مما اسستتممعت إلي تتححلييییالتتهم٬، تتججدهم أششد ججهًال ببأننفسسهم والححييییاة ممن 
وال أقصصد ببالححييییاة هننا٬، الششئئون الييییوممييییة٬، ممن أكلل وششرب وزواج "! المُمغادرة"األننظممة 

 ! ححداثثييییتتهالخ٬، ببلل ممنناخ العصصر الححالي٬، ببتتعقييییداتته ومما ببعد ..وعمملل وصصالة
 

ـ ننسسببة إلى دولة مما ببعد  اسستتعمماريالمما ببعد "خخذ ممثثًال هذا التتصصرييییح 
الممسسلممييیین٬، وهي  لإلخخوانججرى على لسسان ننائئب الممرششد العام  والذي٬، "االسستتعممار

السسييییاسسي في ببالدي٬، كمما في كثثييییر ممن ببلدان العالممييیین العرببي  اإلسسالمطلييییعة قوى 
 !المُمتتلقي" اننقييییاد"وال تتييییقن صصاححببه ممن تتصصرييییح كهذا مما كان لييیُیقالل٬، ل! واإلسسالممي

 

ـ وفي " مما ببعد االسستتعممار"ننائئب المُمرششد العام٬، وعلى طرييییقة مُمؤسسسسي دولة 
 : )59(طلييییعتتهم الزعييییم الراححلل ججممالل عببد النناصصر ـ٬، خخاطب ححششدًا ممهييییببًا٬، ببقوله
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 "!!وهدفننا الوصصولل إلى سسييییادة العالم..  اإلسسالممييییةننسستتعد للححكوممة "
 

ال ييییمملكون ممركزًا ببححثثييییًا واححدًا ييیُیعتتد  اإلخخوانححد علممي أن !! هكذا ممرة واححدة
ببه٬، ييیُیممكن لبباححثثييییه الننهوض ببممهممة إججراء دراسسات اسستتطالعييییة وتتفكييییكييییة٬، للممججتتممعات٬، 

السسييییاسسي  اإلسسالمممححلييییًا وٕاقلييییممييییًا وعالممييییًا٬، على ننححو مما ييییفعلل الغرب ممع قوى 
رغببة أو القدرة على ننقد ال ييییمملكون ال اإلخخوانححد علممي أن ! وممججتتممعاتتننا وغييییرها

وتتطوييییر ممييییراثثهم الذاتتي٬، نناهييییك عن ممييییراثثننا الححضضاري٬، وٕاال مما رأييیینناهم الييییوم ييییرددون 
 ! )60(الخ..٬، كالدييییممقراطييییة والتتعددييییة واألححزاب"غرببييییة"مُمصصطلححات 

 

مُمصصطلححات كهذه٬، فضضًال عن عدم تتششببع ننسسييییججننا الححضضاري ببها٬، ال تتتتفق تتمماممًا 
ششغلت ننفسسها  اإلخخوانولو أن قييییادات ! ححسسن الببننا" فذال"ممع أفكار ممؤسسس الججمماعة 

واالننتتخخاببات الننقاببييییة واألعممالل الخخييییرييییة " الببييییزننس"ببعض الششيء٬، إلى ججاننب اننششغالها ببـ
أقولل لو أننهم ! )61(الخ..واألننششطة الدعوييییة والدعائئييییة وأخخييییرًا تتأسسييییس الممقار الممهييییببة

ممن " ححقييییقييییة"ييییة كوادر أننفسسهم إلى ججاننب كلل هذا ببببنناء صصروح ببححثثييییة وتتربب اششغلو 
 ! الممفكرييیین االسستتراتتييییججييییييیین٬، لكان األممر اآلن أفضضلل كثثييییرًا لهم ولببالدننا الححائئرة

 

أغلب الظن أن عقودًا عدييییدة ممن الصصراع ممن أججلل الببقاء٬، في ممواججهة دولة 
٬، ببكلل خخسستتها٬، اسستتننزفت قوى الججمماعة٬، وششغلتتها عن تتححوالت "مما ببعد االسستتعممار"
٬، على ننححو سسييییؤثثر ححتتممًا علييییها٬، وعلى ببالدننا٬، بباعتتببار في ممصصادر القوة" ججوهرييییة"

 !٬11/9، األقرب إلى الححكم في دولة مما ببعد )62(الججمماعة٬، وببعدم مُممماننعة غرببييییة
 

السسييییاسسي٬، في ممواججهة الواقع  اإلسسالمثثممة قوى أخخرى ال تتقلل عججزًا٬، عن قوى 
 التتيهًا٬، تتلك ٬، لعلل أكثثرها تتششو "مما ببعد االسستتعممار"الححضضاري المُمتتردي٬، أفرزتتها دولة 

 "! مما ببعد االسستتعممار"تتسستتلهم مما ييیُیسسممى ببممششارييییع الننهضضة لممؤسسسسي دولة 
 

٬، على ننححو مما واإلسسالممياالننتتقالل ممن دولة إلى دولة في التتارييییخخييیین العرببي   
الخ٬، عادة مما تتننهض ببه ..ححصصلل ممثثًال ممع دولة األمموييییييیین ثثم ممع دولة العبباسسييییييیین

ببسسممات٬، تتججعله أقرب مما ييییكون إلى عببقرييییة فذة ممن ننسسييییج خخاص٬، ييییتتممتتع صصاححببها 
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وهو مما ييیُیغري النناس "! الممسستتببد العادلل"٬، أو "الببطلل ـ في الوججدان الششعببي ـ"ششخخصصييییة 
٬، عاممة كاننت أم اإلذعان٬، والتتعوييییلل علييییه في خخالصصهم٬، ممدفوعييیین ببححوافز ببإتتبباعه

 إببداءالمُمقزز في األممر٬، هو ! عادة مما ييیُیفرط الببطلل في ببذلها التتيخخاصصة٬، تتلك 
 واعتتببار٬، ححرصصًا مُمخخننثثًا على عببادة الببطلل٬، )63(٬، ببمما فييییها الضضححاييییا أننفسسهمالششعوب

 !  تتفتتييییششه في الضضممائئر٬، وتتججفييییفه لممنناببع التتفكييییر الحُحر٬، ببقعة في ثثوب طاهر
 

٬، هم أخخطر وأعقد مما "مما ببعد االسستتعممار"دراوييییش اآلبباء الممؤسسسسييیین لدولة   
ون هؤالء اآلبباء واججهة ممهييییببة ك. أفرزتته هذه الدولل٬، على خخالف مما ييییعتتقده الكثثييییرون

وزاهييییة لدولة٬، ال تتخختتلف ممممارسساتتها كثثييییرًا في خخسستتها٬، عن ممممارسسات األننظممة 
الممهم٬، أننهم ! االسستتعممارييییة٬، سسواء ببوعي ممن هؤالء اآلبباء الممؤسسسسييیین أم ببال وعي

مما ييییزييیید الطييیین ببلة٬، ! انندفعوا أو ُدفعوا إلى ححييییث ال ييییننببغي لهم وال لششعوببهم أن ييییكوننوا
٬، وممعارك مُمفتتعلة٬، ال تتتتفق ممع ممقاصصد التتممكييیین إعالمميث ذلك وسسط صصخخب هو ححدو 

لقد سسهلوا ممهممة الغرب٬، ممن ! للححرييییة في الننفوس٬، ومما ييییننببغي لألححرار أن ييییكوننوا علييییه
 !ححييییث ال تتدري الششعوب ورببمما ممن ححييییث لم ييییدروا هم أننفسسهم

 

٬، "سستتعممارمما ببعد اال"مما ييییسسممى ببالممششارييییع الننهضضوييییة لممؤسسسسي دولة  إننتتاجإعادة   
٬، ييییعكس ححننييییننًا مماضضوييییًا )64(هؤالء الممؤسسسسييیین أننفسسهم إننتتاجببلل ورببمما أييییضضًا إعادة 

الححضضاري الراهن٬، وافتتقاد ممفكرييییننا القدرة على القراءة الننزييییهة  اإلفالسججذاببًا٬، في ظلل 
فححتتى اللححظة٬، ال أذكر أنني قرأت دراسسة٬، تتججممع ببييیین دفتتييییها ! والممننظممة لألححداث

ود األخخييییرة٬، أعنني ممننذ اننتتهاء الححرب العالممييییة الثثاننييییة٬، ورححييییلل ششتتات آالممننا عببر العق
 ! االسستتعممار عن أرضضننا٬، ممن خخاللل ممننهج قوي ومُمببتتكر

 

لعقود " غائئي"مما ييییححدث دائئممًا وأببدًا في دوائئرننا الببححثثييییة واألكادييییممييییة٬، هو تتفتتييییت 
٬، واخختتزالل آالممها في ممججرد أخخطاء٬، أو ححتتى خخطاييییا٬، لببعض "مما ببعد االسستتعممار"دولة 

في ممصصر ممثثًال٬، تتججد ممن ييییححدثثك عن نناصصر٬، بباعتتبباره أسسطورة٬، وييییذم ! ححكاممها
وقد ! ثثم تتججد ممن ييییححدثثك عن السسادات بباعتتبباره آييییة في الذكاء٬، وييییذم نناصصر! السسادات
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تتججد في الممسستتقببلل ممن ييییححدثثك عن ممببارك بباعتتبباره األكثثر ححكممة٬، على األقلل خخاللل 
 ! إلى آخخر هذا الهراءإلييییه٬، " ججممالل"سسننواتته األولى٬، قببلل اننضضممام ننججله 

 

ببعد  إن[ممن هننا٬، ييییأتتي اننححييییازي لممقولة األممرييییكييییة المُمخخضضرممة ممادلييیین أولببراييییت 
قصصر ننظر ششعوببننا وممفكرييییننا٬، ييییممثثلل ببرأييییي تتححدييییًا ! )65(]الننظر ننادر في العالم العرببي

ججببارًا٬، أممام ظهور ججييییلل ججدييیید واعد ممن المُمببدعييیین وواضضعي الببححوث الرصصييییننة٬، ال ييییببالغ 
اآلبباء الممؤسسسسييیین٬، ببقدر مما ييییححرص على تتفكييییك وتتججاوز عججزننا الممأسساوي٬،  في تتوقييییر

فببدون ذلك٬، "! مما ببعد االسستتعممار"٬، تتججممع ششتتات عقود دولة إسستتراتتييییججييییةعن ببنناء رؤى 
 !ال أمملل في تتححري ججذور آالممننا٬، والفوز ببالممسستتقببلل

 

 دراوييییش مما ببعد"و" ُدعاة العولممة"على الضضفة األخخرى ممن ننهر ثثقافتتننا٬، ييییوججد  
٬، ششاب ممصصريولعلل أببرز هؤالء٬، على األقلل إعالممييییًا٬، وائئلل غننييییم٬، وهو ! )66("الححداثثة

٬، الممدييییر السساببق للوكالة الدولييییة للطاقة )67(ننششط ببقوة في ممسسانندة ممححممد الببرادعي
! ٬2010، ببعد عودتته إلى ممصصر في فببراييییر ننوببلل للسسالم علىكذلك  ححاصصللالذرييییة٬، وال

 !تتلك العودة التتى كاننت على األرججح ببداييییة ننهاييییة الرئئييییس ممببارك وننظاممه
 

 ببإعالن تتششكييییللفقد اننتتهى األسسببوع األولل لوصصولل الببرادعي إلى القاهرة٬، 
ببججممييییع  الممصصرييییييیین هي تتججممع فضضفاض ممن ممخختتلف٬، و "تتغييییييییرللوطننييییة الججممعييییة ال"

ببممن في ذلك ممممثثلييیین عن الممججتتممع  ٬،اننتتمماءاتتهم السسييییاسسييییة والممذهببييییة رججاًال وننسساءً 
عام على  كان هنناك اتتفاق ححييییث !)68(الممدنني والششبباب تتهدف إلى التتغييییييییر في ممصصر

 لب ممنطُ  ٬،ضضرورة تتوححد ججممييییع األصصوات الداعييییة للتتغييییييییر في إطار ججممعييییة وطننييییة

ا عامًما ييییننطوي أن ييییكون في ممقدممتتها وممن خخلفها٬، وببححييییث تتكون إطارً  ممححممد الببرادعي
هذا التتننوع هو مما أثثممر عن ححوالي المملييییون ! تتححتته ججممييییع األصصوات الممطالببة ببالتتغييییييییر

ممارس 2في  إصصداره ٬، في أقلل ممن سسببعة أششهر ممن تتارييییخ]ممعًا سسننغييیّیر[تتوقييییع علي ببييییان 
تتم  !القائئم آننذاك ـك في إممكاننييییة تتححقييییقه المموالون للننظام وهو الهدف الذي ششكّ ـ  2010

الذي أطلقتته ججمماعة اإلخخوان٬، وححمملة طرق  المموقع الججممعييییة٬، و مموقع هذا ممن خخاللل
  .ت الممششاركة ببهاوالححركا ٬،ببها ششبباب الججممعييییة قاماألببواب التتي 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
http://dostor.org/politics/egypt/10/march/1/8092
http://dostor.org/politics/egypt/10/march/1/8092
http://www.taghyeer.net/
http://www.taghyeer.net/
https://www.tawkatonline.com/
https://www.tawkatonline.com/
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تتغييییييییر في ممصصر٬، اتتخخذت  إلححداثممسسانندة وائئلل للببرادعي٬، وللججهود السساعييییة 
وٕالييییه ! ممسسارات عدييییدة٬، ممننها ممثثًال قييییاممه ببتتأسسييییس المموقع الرسسممي لححمملة دعم الببرادعي

إلى ٬، )69("كلننا خخالد سسعييیید"ممن خخاللل اببتتكاره الرهييییب  ٬،الدعوةفي ننسسب الفضضلل ييییُ أييییضضًا 
 ! التتننححيالقببولل بب٬، التتي أرغممت ممببارك على ةاألخخييییر  االححتتججاججات

 

إننه واببننه وائئلل وكلل : ")70(في ححدييییث لوالد وائئلل ممع ججرييییدة الححييییاة اللنندننييییة٬، قالل
أوالده ال ييییححببون السسييییاسسة٬، وٕاننمما هم نناششطون اججتتمماعييییون فححسسب٬، ولييییسست لدييییهم أي 

 ائئللأن ننججله و كششف الممقييییم في السسعودييییة٬، ) عامماً  60(الدكتتور سسعييیید غننييییم ."ممييییولل
ييییوممًا قببلل ننججاح  12تتعرض لتتعذييییب ننفسسي وببدنني أثثنناء اححتتججازه لممدة ) عامماً  30(غننييییم

أن وائئلل هو اببننه  ذكر أييییضضًا للججرييییدة ننفسسهاالدكتتور غننييییم . في ممصصرالثثورة الششعببييییة 
الدكتتور غننييییم . عامماً  13الببكر٬، وقالل إننه تترعرع وتتعّلم في السسعودييییة ححتتى ببلغ عممره 

وقالل إن ننججله . ششق التتعامملل ممع الكوممببييییوتتر ممننذ طفولتتهوائئلل كان ييییعننججله أوضضح أن 
 "!اإلننتترننت"كييییة ممسسلممة تتعّرف إلييییها على أثثييییر ييییوائئلل ممتتزّوج ببأممر 

 

ولممزييیید ممن الضضوء على دور وائئلل غننييییم في اسسقاط الننظام الممصصري٬، أقتتببس هننا 
٬، زعممت الححصصولل علييییها ضضممن )71(ممن ممعلوممات ننششرتتها ججرييییدة الدسستتور الممصصرييییة

الممسستتنندات والوثثائئق ممن داخخلل ججهاز أممن الدولة الممصصري٬، تترتتببط ببثثورة ممججمموعة ممن 
" خخالد سسعييیید"الممعلوممات تتتتضضممن اعتتراف القائئم على إننششاء وٕادارة صصفححة ! ييیینناييییر 25

٬، المُمفرج عننه ـ وقتتها طببعًا ـ وائئلل ممححممد عبباس غننييییم٬، ببقييییاممه بباطالع "الفييییس ببوك"على 
ججييییرارد كوهييیین ببأممر إننششائئه ) هوديممن أصصلل ييیی(أححد قييییادات ششركة ججوججلل األممرييییكييییة

للصصفححة المُمششار إلييییها ممننذ قراببة السستتة أششهر٬، ححييییث تتردد األممرييییكي الممذكور على 
ييیُیرججح ممعه٬،  الذيييیینناييییر لييییلة ممظاهرة ججممعة الغضضب٬، األممر  27الببالد والتتقاه ييییوم 

والكالم ننقًال عن الممسستتنند األصصلي٬، أن تتكون تتلك الششركة غطاء ألعممالل اسستتخخبباراتتييییة٬، 
سسببييییلل وائئلل على الرغم  إلخخالءاصصة عقب تتوسسطها لدى وزارة الخخارججييییة األممرييییكييییة٬، خخ

 ! ممن كوننه ال ييییححمملل الججننسسييییة األممرييییكييییة
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ولننقرأ أييییضضًا وفي السسييییاق ننفسسه٬، ببعض مما كتتببه صصالح ممننتتصصر فـي األهـرام عـن 
أعلــن قببــلل تتننححــي طاغييییــة ممصصــر القــوي ححسســنني ممببــارك  والــذيوائئــلل غننــييییم " فتتــى ججوججــلل"

! )72(نناة العرببييییـة أننـه أقـوى ممـن ححسسـنني ممببـارك وأقـوى ممـن عممـر سسـلييییممانببسساعات٬، وممن ق
ييیینناييییر٬، وممع قييییادي ببارز في الححزب الوطنني الححـاكم ـ  25عن قصصة وائئلل غننييییم ممع ثثورة 
 :)73(ييییقولل ممننتتصصر). سسننة59(قببلل الثثورة ـ٬، هو ححسسام ببدراوي

طــوالل األييییــام التتــي ممضضــت كــان ييییتتــردد علــي ألسســننة ششــبباب التتححرييییــر اسســمما كــان " 
وهــو اسســم وائئــلل غننــييییم خخببييییــر اإلننتترننــت , وفــا ببييییــننهم لكننــه كــان ممججهــوال خخــارج دائئــرتتهمممعر 

والفـــييییس ببـــوك والتتـــوييییتتر وكـــلل وسســـائئلل االتتصصـــاالت الححدييییثثـــة وصصـــاححب صصـــفححة كلننـــا خخالـــد 
سســـعييیید التتـــي اسســـتتقطببت اآلالف علــــي غييییـــر ممعرفـــة وججممعــــتتهم عببـــر ششاششـــات الكممببييییــــوتتر 

   .والتتلييییفوننات الممححممولة التتي غييییرت العصصر

لل غننــييییم وهــو ييییعممــلل فــي دولــة اإلممــارات ممــدييییرا للتتسســوييییق ببششــركة ججوججــلل كــان وائئــ"
أن الححقييییقـة  إال, الششهييییرة ببالششرق األوسسط قد طلب ممن ششركتته إججازة عاججلة ألممر عائئلي

ييیینناييییر ييییوم الغضضب والتتقـي ألولل ممـرة ببـزممالء  25ممصصر لييییششتترك في تتظاهرة إليأننه ججاء 
وفـــــي ممسســـــاء , ممعهـــــم ممـــــاً وأصصـــــببح ممننـــــذ ذلـــــك الييییـــــوم ممقييیی, عـــــرفهم عـــــن طرييییـــــق اإلننتترننـــــت

فقــد , وعببثثــا ححاولــت أسســرتته ممعرفــة ممكاننــه. اخختتفــي وائئــلل غننــييییم فججــأة) ييییننــاييییر 27(الخخممــييییس
وكـــان ممـــن ببـــييیین . سســـألت الممسستتششـــفييییات والممششـــرححة وكـــلل أصصـــدقائئه دون أن تتسســـتتدلل علييییـــه

, وششـــقييییقتته دالييییـــا ببـــدراوي رواد ممييییـــدان التتححرييییـــر الـــذييیین اهتتممـــوا ببوائئـــلل ححسســـن ححسســـام ببـــدراوي
 .ام إن كان ييییسستتطييییع أن ييییسساعد في ممعرفة ممكاننهاللذان سسأال األب ححسس

كاننــت أولل ممــرة ييییسســممع فييییهــا ححسســام بباسســم وائئــلل غننــييییم وقــد اتتصصــلل فــي ننفــس الييییــوم "
فببراييییر ببممـدييییر أممـن الدولـة واكتتششـف ببببسسـاطة أن وائئـلل الممخختتفـي الـذي دوخ أهلـه  7االثثننييیین

ممقـييییم فـي  ,ببححثثا عننه وأببكي أبباه اللييییالي لدرججة هددت ببفقـده عييییننـه الوححييییـدة التتـي ييییـري ببهـا
فقــد كــان ممــن تتقالييییــد , الججهــاز ممننــذ اخختتطافــه دون أن ييییكلــف أححــد خخــاطره ببــإببالغ األسســرة

التتعذييییب ححججز الششخخص وججعله ييییعييییش ممعـزوال وهـو ممعصصـوب العييییننـييیین طـوالل فتتـرة ححججـزه 
 .كان ممقضضييییا أممراأن ييییششاء اهللا  إليأححدا ممن الذييیین ييییسسألوننه أو ييییتتكلممون ممعه  ىييییر  ال
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ببــــوزييییر  اتتصصــــلللننائئــــب عممــــر سســــلييییممان والننائئــــب االتتصصــــالل ببا إلــــياححتتــــاج األممــــر "
ــــة  ــــاإلفراج عــــن وائئــــلل ممسســــاء  ححتتــــىالداخخلييیی ــــرار بب ــــي ق تتممكــــن ببــــدراوي ممــــن الححصصــــولل عل

 ححتتــىوظــلل ممننتتظــرا فــي ممكتتــب وزييییــر الداخخلييییــة اللــواء ممححممــود وججــدي ) فببراييییــر( 7االثثننــييیین
 . ببييییتته إليوببعد لقاء الوزييییر صصححببه ببدراوي , ججاء وائئلل ممع ممدييییر األممن ششخخصصييییا

لييییلة كان وائئـلل غننـييییم ححـدييییث ممصصـر عننـدمما اسستتضضـافتته ممننـي الششـاذلي وفي ننفس ال"
وقــد اسســتتطاع وائئــلل ببصصــدقه وببراءتتــه وننقائئــه أن , فــي ببرنناممججهــا الممعــروف العاششــرة ممسســاء

ييییهـز ممالييییـييیین الممصصــرييییييیین وهـو ييییببكـي ببــدمموع صصـادقة ششـهداء الرفقــة الـذييیین كششـفت صصــورهم 
س الكثثييییــرييیین ممــن وأننــه علــي عكــس الخخــوف الــذي كــان ييییممــأل ننفــو , أننهــم ممــن طببقــة قــادرة

فقــد ججــاءت الثثــورة ممــن األسســر , الممصصــرييییييیین ممــن أن تتــأتتييییهم الثثــورة ممــن ججييییــاع العششــوائئييییات
القـــادرة علـــي ييییـــد ششـــبباب اإلننتترننـــت الـــذييیین وصصـــفهم وائئـــلل ببـــأن كـــلل ممششـــكلتتهم أننهـــم ييییححببـــون 

لــم ييییكوننــوا تتححــت قييییــادة  25ييییعمملــون لححسســاب اححــد واننهــم ييییــوم خخرججــوا ييییــوم ممصصــر وأننهــم ال
 !هم فلم ييییكوننوا أننفسسهم ييییعرفون في ذلك الييییوم اييیین ييییذهببونممن غييییر  اححد ممن اإلخخوان أو

ببييییتتــه ممهزوممــا ببعــد إببالغــه  إلــيكممــا سســببق وببعــد أن عــاد ببــدراوي  األرببعــاءممسســاء "
بباتتصصـالل ممـن  فـوججئ, اننهييییار كلل مما ححاوله ممع ممببارك ببـالطببع ببسسـببب ججممـالل واننـس الفقـي

ببــالغ األهممييییــة  وائئــلل غننــييییم ييییقــولل لــه إننــه وممججمموعــة ممــن ششــبباب الثثــورة ييییرييییــدون لقــاءه ألممــر
 ".!وان لدييییهم رسسالة عاججلة الي الرئئييییس

 

تترك عممله  والذيعلى أييییة ححالل٬، التتسسرييییببات األممننييییة العتترافات وائئلل غننييییم ـ  
ممؤخخرًا في ججوججلل٬، ولححق ببركب الممججتتممع الممدنني في ممصصر٬، لييیُیسساهم ممن خخالله٬، وعلى 

ججي الممصصري ـ٬، ومما رواه الججورننال )74(ححد قوله٬، في ممكافححة الفقر وتتطوييییر التتعلييییم
 ءالتتولييیید وأممراض الننسسا أسستتاذ صصالح ممننتتصصر٬، ننقًال عن ممذكرات ححسسام ببدراوي٬،

لججننة ححقوق عضضو و الححاكم قببلل الثثورة٬، ببالححزب الوطنني  "لججننة السسييییاسسات" عضضو فيو 
الوارد ذكره في " ججييییرارد كوهييیین"فاسسم ! ٬، ييییسستتدعييییان المماضضي على ننححو مُمذهللاإلننسسان

ججييییرارد أو ججارد ـ على مما ييییببدو ! المماضضي غييییر الببعييیید اعتترافات وائئلل غننييییم٬، ييییأخخذننا إلى
! ـ ششخخصصييییة اسستتخخبباراتتييییة٬، ال تتخخلو ممننها دوائئر الممخخاببرات والسسييییاسسة والدببلومماسسييییة الغرببييییة
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! ممثثلل هذه الششخخصصييییات٬، دائئممًا مما تتكون آييییة في الدهاء وسسعة االطالع على ححضضارتتننا
في  ببأقراننهم ححسساساإلوغالببًا مما ييییكون أصصححاببها ممن ججييییلل الششبباب٬، لييییسسهلل علييییهم 

 !  الممججتتممعات األخخرى٬، نناهييییك عن تتححرييییكهم إن لزم
 

 Children ofأطفالل الججهاد : ")75(ججارد كوهييیین٬، له كتتاب مُمهم٬، ببعننوان 

Jihad"قالل صصدييییقي عن ججارد اننه ! ٬، أهدانني صصدييییق ننسسخخة ممننه٬، لم أطلع علييییها ببعد
ثثممرت هذا الكتتاب دببلومماسسي أممرييییكي٬، قام ببججولة في العالم العرببي ممننذ سسننوات٬، أ

وفييییه دعا ججارد لتتوججييییه فرييییضضة الججهاد لدى الششبباب ! الششائئق٬، على ححد تتعببييییر صصدييییقي
 !٬، ننححو الُطغاة الممححلييییييیین٬، ببدًال ممن الغربواإلسسالمميفي العالممييیین العرببي 

 

ججارد كوهييیین ببعببقرييییتته هذه٬، ييیُیذكرنني ببأممرييییكي آخخر٬، ال ييییقلل عننه عببقرييییة٬،  كتتب  
إننه كييییم "! مما ببعد االسستتعممار"ججييییر الممصصرييییييیین إلى دولة قلييییلون عن دوره المُمهم في تته

أححممد ممرتتضضى الممراغي ـ آخخر وزييییر داخخلييییة في ححكوممة مما قببلل انندالع ثثورة ! روزفلت
ـ٬، " مما ببعد االسستتعممار"ُدفع ببالممججتتممع الممصصري على أثثرها إلى دولة  والتتيييییولييییو٬،  23

لسسفييییر كافري في ييییقولل عن روزفلت في ممذكراتته إننه قاببله في ححفلل عششاء أقاممه ا
ببعد اننتتهاء العششاء قالل لي الممسستتر كافري : ")76(السسفارة األممرييییكييییة٬، وييییصصفه لننا ببقوله

أننه ييییرييیید أن ييییقدم لي صصححافييییًا وكاتتببًا أممرييییكييییًا ييییهتتم ببششئئون الششرق األوسسط٬، ووضضع في 
ذلك ممقاالت وكتتببًا وأن اسسممه كييییم روزفلت٬، وكننت ـ والكالم للممراغي ـ قد سسممعت عننه 

ولمما قدممنني إلييییه رأييییت ممظهره ممظهر طالب في الججاممعة ييییكثثر ممن . ممن قببللولم أره 
وييییتتكلم ببصصوت خخافت  اإلطارييییضضع ننظارة كببييییرة . الممطالعة وال تتهممه مموسسييییقى الججاز

ال أدري إن كان ! في ححييییاء أخخرىييییححدق تتارة وييییخخفض الببصصر تتارة . وييییخخالس الننظر
ووججه إلى أسسئئلة عن . لم ييییخخلل ححدييییثثي ممعه ممن الششييییوعييییة. ممصصطننعًا أو أننه طببييییعي

 :ثثم فاججأنني ببقوله. الننششاط الششييییوعي في ممصصر
وتتكلممت ممعه . ـ هلل تتعلم أنني قاببلت المملك فاروق وأننه اسستتببقانني للغداء ممعه 

كثثييییرًا عن الششييییوعييییة فقالل لي المملك اننه ييییعرف عن الششييییوعييییة أضضعاف مما ييییعرف وزييییر 
 .الداخخلييییة وججممييییع رججالل األممن
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وضضححكت ألنننني أعلم أن هذا . ًا ممن السسخخرييییةوضضححك روزفلت ضضححكة تتححمملل كثثييییر 
 .."! طببع فاروق

 

إلى هننا ييییننتتهي وصصف الممراغي لكييییم روزفلت٬، أمما الججزء األهم ممن ححدييییث 
مما "الممراغي فهو عن دور ذلك الششاب األممرييییكي وببالده في الدفع ببممصصر إلى دولة 

 : ييییولييییو 23ييیینناييییر ممع ممنناخ  ٬25، وفييییه تتعزييییز لزعممننا ببتتششاببه ممنناخ "ببعد االسستتعممار
 

أتتت ببكييییم روزفلت إلى القاهرة٬،  التتيال أظن أن الممصصادفة الممححضضة هي "
خخصصوصصًا أننه تتببييیین أن كييییم روزفلت هو ممن كببار رججالل الممخخاببرات األممرييییكييییة٬، وكان له 

 . ححكوممة ممصصدق في إييییران إسسقاطدور ببارز في مما ببعد في 
 

القاهرة٬، وال  أتتت ببرججالل األعممالل األممرييییكييییييیین إلى التتيولييییسست الممصصادفات هي "
 . هي التتى ججعلت الححكوممة األممرييییكييییة تُتضضاعف عدد رججالل السسفارة األممرييییكييییة في القاهرة

 

كلل ذلك في وقت كاننت ممصصر في ححالة غلييییان ضضد الححكم القائئم وعلى رأسسه "
األححرار قد اششتتد سساعدها إلى أببعد ممدى٬،  الضضبباطوكاننت ححركة . المملك فاروق

لضضبباط وأعلننت تتححدييییها له ببتترششييییح اللواء ممححممد ننادي ا اننتتخخابباتوججاببهت المملك في 
 . عاممر يضضد ممرششح المملك اللواء ححسسييیین سسر  الضضبباطننججييییب لرئئاسسة ننادي 

 

وكاننت . وكاننت ممننششورات الضضبباط األححرار تتغممر ششوارع الممدن الممصصرييییة"
فكييییف ال تتكون ممعروفة . أسسمماؤهم ممعروفة أكثثرها لدى الححكوممة وقائئد الججييییش ححييییدر

ولمما ييییئئس األممرييییكان . رييییكييییة والببرييییطاننييییة؟ ببلي كاننت ممعروفةلدى الممخخاببرات األمم
. واالننججلييییز ممن فاروق اتتججهوا ننححو ححركة الضضبباط األححرار وححاولوا االتتصصالل ببها

الببكبباششي عببد الممننعم : وججرت هذه الممححاولة عن طرييییق ضضاببطييیین في الججييییش همما
 ".فمماذا كان مموقف الضضبباط األححرار؟. أممييیین٬، وقائئد الججنناح على صصييییري

 

مما ببعد "أججاببت علييییه ممححننة دولة !! سسؤالل الممراغي األخخييییر ششدييیید األهممييییة
ببالعار مممما  إححسساسساتُتهججر ممننها ششعوببننا اآلن٬، وهي أكثثر تتخخلفًا وأقلل  والتتي٬، "االسستتعممار

 "!  ييییولييییو 23"كننا علييییه وقت دخخولننا إلييییها٬، على ييیید الششاب روزفلت٬، وششبباب 
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أححد أببرز ُدعاة العولممة ومما  على الضضفة األخخرى ممن ننهر ثثقافتتننا٬، ييییوججد أييییضضاً 
ففي ممقدممة ممخختتاراتته الممننششورة٬، ببعننوان ! إننه السسييیید ييییسسييیین! ببعد  الححداثثة في ببالدي

٬، ييییخخببرننا ييییسسييیین اننه ببدأ ممسسييییرتته العلممييییة كبباححث )77("الخخرييییطة الممعرفييییة للممججتتممع العالممي"
 تتاذأسس٬، وأننه اآلن 1957ممسساعد ببالممركز القوممي للببححوث االججتتمماعييییة والججننائئييییة عام 

ييییقولل . )78(بباألهرام اإلسستتراتتييییججييییةلعلم االججتتمماع السسييییاسسي وممسستتششار لممركز الدراسسات 
ففييییه اننتتقلل ممن ! اننه ننقطة االننقطاع العلممييییة في ممسسييییرتته العلممييییة 1990ييییسسييیین عن عام 

٬، لييییششغلل لممدة عاممييیین واإلسستتراتتييییججييییةممننصصببه كممدييییر لممركز األهرام للدراسسات السسييییاسسييییة 
 . كر العرببي ببعممانممننصصب أممييیین عام ممننتتدى الف

 

 إطارهالعام٬، وعلى خخلفييییة اننهييییار العالم القدييییم٬، ششعر السسييیید ييییسسييیین أن  افي هذ
سسببق أن وججه دراسساتته وببححوثثه  الذيالننظري الممتتمماسسك ـ على ححد وصصف ييییسسييیین ننفسسه ـ 

ييییسسييیین ييییضضييییف اننه رببمما عببر ببوضضوح عن هذه الححقييییقة ببببححث ! قد اننهار هو اآلخخر
ننظممه وعقد  الذيارك ببه في نندوة الححوار العرببي الييییاببانني كتتببه بباللغة االننججلييییزييییة٬، وشش

٬، نُنششرت "سسقوط الننمماذج العلممييییة وتتححدييییات ححولل الححوار"٬، ببعننوان 1992في عممان عام 
 . 1992عام  القوممييییةتترججممة عرببييییة له في الممججلة االججتتمماعييییة  

 

٬، وكمما "اآلن"وأثثنناء وججوده ببعممان٬، ببدأ ييییسسييیین اطالعه المُمكثثف والمُمسستتممر ححتتى 
كاننت ممعننييییة  والتتيو واضضح ممن كتتابباتته٬، على األدببييییات الغرببييییة الممغممورة آننذاك٬، ه

تترك هذا تتأثثييییرًا واضضححًا٬، على فكر السسييیید ييییسسييیین وممييییله ! ببالتتننظييییر لمما ببعد الححداثثة
وللسسييیید ييییسسييیین كتتاب ممهم٬، ببعننوان ! الواضضح إلى العولممة والمما ببعد ححداثثييییة

الطرييییق "واننه٬، إلى ححد مما٬، ممن كتتاب ٬، ييییقتترب في عنن)79("والطرييییق الثثالث..العولممة"
 ! ججييییدننز. لعالم االججتتمماع الببرييییطانني أ٬، )80("تتججدييیید الدييییممقراطييییة االججتتمماعييییة..الثثالث

 

ال " : ٬، ييییصصف السسييیید ييییسسييیین العولممة ببقوله"والطرييییق الثثالث..العولممة"في كتتاببه 
ألسسننة  ننببالغ إذا قلننا إن العولممة كممصصطلح وممفهوم أصصببح ممن أكثثر الممفاهييییم تترددًا على

 . الزعمماء والقادة والسسييییاسسييییييیین والبباححثثييیین والممثثقفييیین في ممخختتلف أننححاء العالم
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 والتتيفقد تتدفقت مموججات العولممة االقتتصصادييییة . ولييییس هذا غرييییببًا على أي ححالل"
تتتتممثثلل أسساسسًا في االعتتمماد الممتتببادلل ببييیین اقتتصصادات الدولل٬، ووححدة األسسواق الممالييییة 

أصصببححت تتلعببه الششركات دولييییة الننششاط٬،  الذيلببارز واالئئتتمماننييییة في العالم٬، والدور ا
إلى تتصصاعد قوة الممؤسسسسات الدولييییة الكببرى ممثثلل الببننك الدولي وصصنندوق الننقد  بباإلضضافة

كاننت خخاتتممة لججوالت  والتتيوٕاذا أضضفننا إلى ذلك إننششاء ممننظممة التتججارة العالممييییة . الدولي
ممز في ننفس الوقت لعمملييییة اممتتدت عقودًا ممن السسننييیین٬، لقلننا إننها تتتتوييییج ور  التتيالججات 

 . تتششمملل العالم ممننذ عقود التتيالعولممة االقتتصصادييییة 
 

وللعولممة أييییضضًا تتججلييییات سسييییاسسييییة٬، ظهرت على وججه الخخصصوص ببعد سسقوط "
وأببرز . وننهاييییة عصصر الححرب البباردة٬، وزوالل الششممولييییة إلى األببد السسوفييییتتياالتتححاد 

لششرعييییة أي ننظام سسييییاسسي أصصببححت أسساسسًا  التتيتتججلييییاتتها الدعوة إلى الدييییممقراطييییة 
  !"اإلننسسانممعاصصر٬، والتتعددييییة واححتترام ححقوق 

 

علم االججتتمماع السسييییاسسي٬، وممسستتششار ممركز الدراسسات السسييییاسسييییة  أسستتاذ
بباألهرام٬، لم ييییفتته ـ وهو الححاصصلل على ججائئزة مُمببارك في العلوم  واإلسستتراتتييییججييییة

العرببي٬، إلى صُصنناع القرار  واإلرششادـ٬، تتوججييییه الننصصح  2007االججتتمماعييییة لعام 
 ! والججاممعات٬،  وممراكز الدراسسات٬، إلى أهممييییة التتعامملل ممع تتححدييییات العولممة القادممة

 

فالعولممة في رأي ييییسسييیین ممتتعددة٬، ومُمعقدة٬، وذات أببعاد سسييییاسسييییة واقتتصصادييییة 
! الخخالق ممعها" االييییججاببي"وثثقافييییة٬، والطرييییق الوححييیید المُمتتاح أممام ببالدننا هو التتفاعلل 

 ! ننححو ممخخييییف ممن أي دراسسات تتلببي دعوة ييییسسييیین الطرييییف هو خُخلو ممكتتببتتننا٬، على
 

" ممدرسسة األهرام"مما ييیُیسسممى ببـ  إصصداراتالدراسسات المموججودة كلها٬، ببمما فييییها 
للممتتغييییرات العالممييییة٬، وتتأثثييییراتتها " عقييییممة"الببححثثييییة٬، ال تتخخرج عن كوننها قراءات روتتييییننييییة 

 ممراكز الببححوث إصصداراتالمُمححتتمملة على ممننطقة الششرق األوسسط٬، في ضضوء أححدث 
٬، دون أدننى ممححاولة لتتححطييییم ممححرممات الببححث Think Tankالغرببييییة  اإلسستتراتتييییججييییة

 !العرببي٬، ودون أدننى تتزخخييییم لممييییراثثننا الححضضاري٬، وقد أوششك على التتعفن
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٬، ُوفق الرائئع كارلل ببوببر في وصصف المُمغادرة "ببححثثًا عن عالم أفضضلل"في كتتاببه  
إنننني آخخر : ")81(التتححكم ـ٬، ببقولهـ أو المُمغادرة ممن التتننوييییر إلى " مما ببعد الححداثثة"إلى 

وححييیین أقولل .. ببقاييییا التتننوييییر٬، أي أنننني عقالنني أوممن ببالححقييییقة٬، وأوممن ببالعقلل الببششري 
إنننني آخخر ببقاييییا التتننوييییر أقصصد أن رججلل التتننوييییر ييییتتححدث ببأببسسط مما ييییسستتطييییع ممن اسستتخخدام 

راسسلل٬، ألن اللغة٬، ححدييییثثًا ييییتتسسم ببالوضضوح والببسساطة والقوة٬، ممثثلل أسستتاذننا العظييییم ببرتترانند 
 "!الهدف ممن ببسساطة اللغة هو التتننوييییر٬، ولييییس التتسسلط

 

مما وراء الححرييییة "سسكييییننر٬، أششهر علمماء الننفس السسلوكي الححدييییث٬، في كتتاببه 
٬، ييییضضعننا في "اإلننسساننيتتكننولوججييییا السسلوك : "تُترججم إلى العرببييییة ببعننوان والذي٬، "والكراممة

 : )82(٬، ببقوله"الممسستتقلل الداخخلي اإلننسسان"٬، وييیُیننببئئننا ببمموت "مما ببعد الححداثثة"قلب 
 

الفييییزييییاء والببييییولوججييییا٬، ييیُیسستتعاض عن  إسستتراتتييییججييییةعنندمما ييییتتببننى علم السسلوك "
ننششأ وتتطور فييییها  التتيكان السسلوك ييییننسسب تتقلييییدييییًا إلييییه ببالببييییئئة  الذيالممسستتقلل  اإلننسسان

 (..).ييییتتششكلل فييییها سسلوك الفرد وييیُیصصان والتتيالججننس الببششري٬، 
 

العالم ممن ححوله٬، وييییخختتار الممالممح الممراد  في الصصورة التتقلييییدييییة ييییرى الششخخص"
رؤييییتتها٬، وييییممييییز مما ببييییننها٬، وييییححكم علييییها ببالصصالح أو السسوء٬، وييییغييییرها لييییججعلها أفضضلل ـ 

عن عممله٬، فييییثثاب أو ييییعاقب على  ممسسئئوالأو أسسوأ إن كان ممهممًال ـ٬، وييییممكن أن ييییعتتببر 
ششكلتته  أمما في الصصورة العلممييییة٬، فييییعتتببر الششخخص عضضوًا في أححد األججنناس. الننتتائئج

طواريء الببقاء التتطورييییة٬، وييییببدي عمملييییات سسلوكييییة تتضضعه تتححت سسييییطرة الببييییئئة التتي 
ييییعييییش فييییها٬، وٕالى ححد كببييییر تتححت سسييییطرة ببييییئئة اججتتمماعييییة ببنناها هو وممالييییييیین ممن النناس 

أمما اتتججاه عالقة السسييییطرة . ممممن هم على ششاكلتته وححافظوا علييییها خخاللل تتطور الثثقافة
 (..).ى العالم٬، لكن العالم ييییؤثثر علييییهالششخخص ال ييییؤثثر عل: فييییعكس األممر

 

الممسستتقلل إلى  اإلننسسانالتتححلييییلل التتججرييییببي ييییننقلل ممسسئئولييییة تتححدييیید السسلوك ممن "
 التتيالببييییئئة٬، وتتصصببح الببييییئئة هي الممسسئئولة عن تتطور الججننس الببششري وعن الذخخييییرة 

لم تتكن الكتتاببات القدييییممة عن أثثر الببييییئئة كافييییة٬، ألننها لم تتسستتطع . ييییكتتسسببها كلل عضضو
الممسستتقلل  لإلننسسانسسر وتتششرح كييییفييییة عمملل الببييییئئة٬، وكان ييییببدو أن الكثثييییر ممتتروك أن تتف
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كاننت  التتيالببييییئئييییة تتضضطلع اآلن ببالوظائئف  والطوارئغييییر أن الظروف . لييییقوم ببه
 إذن؟  اإلننسسانهلل ُألغى . الممسستتقلل٬، وهننا تتببرز ببعض األسسئئلة اإلننسسانتتوكلل إلى 

 

. ببصصفتته فردًا ييییححقق اننججازاتاننه ببالتتأكييیید لم ييییلغ ببصصفتته ججننسسًا ببششرييییًا أو "
ولكن أال ييییصصببح . ألغى٬، وتتلك خخطوة إلى األممام الذيالداخخلي الممسستتقلل هو  اإلننسسان
ححييییننذاك ممججرد ضضححييییة أو ممتتفرججًا سسلببييییًا على مما ييییححدث له؟ اننه ححقًا ممسسييییطر  اإلننسسان

علييییه ممن ججاننب ببييییئئتته٬، ولكن علييییننا أن ننتتذكر ببأننها ببييییئئة هي إلى ححد كببييییر ممن صصننعه 
كثثييییرًا مما ييیُیقالل أن وججهة . ن تتطور الثثقافة تتدرييییب ججببار على ضضببط الننفسإ. الخخاص

أن  لإلننسسانلم ننر ببعد مما ييییممكن  إننننا. ممثثييییرة إممكانناتتتقدم  اإلننسسانالننظر العلممييییة عن 
 ."!اإلننسسانييییصصننع ممن 

 

في السسييییاق ننفسسه٬، تتأتتي ممقاببلة أججراها ممححممود سسعد ممع ممصصطفى ححججازي٬، إببان 
ببححوث هذا !! ممج الممصصري وصصف ححججازي ببمُمننظر الثثورةمُمقدم الببرا. ييیینناييییر 25ثثورة 

ييییدرس  الذي٬، )83(العالم اللببننانني تتدخخلل في إطار علم الننفس االججتتمماعي العييییادي
" مما ببعد ححداثثي"الظواهر الننفس اججتتمماعييییة ببالطرييییقة العييییادييییة٬، وتتهدف على ننححو 

دأ ححججازي بب! غاممض٬، إلى تتوفييییر األفكار الالزممة لممواججهة الخخوف والقهر والعننف
رححلتته الببححثثييییة على مما ييییببدو في لببننان٬، العتتقاده ببأن اننفججار العننف فييییها٬، واألششكالل 

اتتخخذها٬، ومما ييییححييییط ببه ممن ظروف٬، ومما تتححركه ممن قوى وعوامملل٬، فرصصة كاششفة  التتي
لمما ييییعتتمملل في ببننييییة الممججتتممع الممتتخخلف ممن عننف٬، ومما ييییصصطرع فييییها ممن ممآزق 

في ذلك العالم ممن قهر  ننسساناإلوتتنناقضضات٬، وهي ببالتتالي تتببييیین مما ييییتتعرض له 
ححججازي ييییرى أييییضضًا أننه إذا مما اتتخخذ . ممن هدر اإلننسساننييییةواعتتبباط٬، ومما ييییححلل ببقييییممتته 

في الححالة الراهننة٬، طاببعًا صصارخخًا  اإلننسسانالعننف ومما ييییدفعه ممن قهر وهدر لكييییان 
وممأسساوييییًا٬، فإننه هو ننفسسه٬، فاعلل في ببننى الممججتتممعات الممتتخخلفة على تتعددها٬، وممححرك 

ممححدد ألننمماط العالقات واالسستتججاببات فييییها٬، إننمما ببأششكالل ممقننعة وغييییر ممبباششرة٬، لها٬، و 
دفعه إلى الححدييییث  الذيذلك هو افتتراضضه األسساسسي ! وراء ححالة ممن السسكون الظاهري

الممقهور بباعتتبباره الننتتاج الرئئييییسسي للتتخخلف االججتتمماعي٬، وهو مما  اإلننسسانعن سسييییكولوججييییة 
 !)84(ممججتتممع العرببيلل" الطببييییعي"دفعه أييییضضًا لرفض التتطور 
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هدفه تتفكييییك الذهننييییة العرببييییة٬، ثثم وعن طرييییق الهنندسسة ! هدف ححججازي واضضح
 ! ٬، ييییتتم ببالتتححكم فييییها وتتححرييییكها إلى ححييییث ييیُیرادReverse Engineeringالعكسسييییة
 

ممصصر فى : "٬، ببعننوان"الممصصري الييییوم"في ححوار آخخر  ممع ححججازي٬، نُنششر في 
٬، قدممت الججرييییدة العالم "ق الدسستتورححاججة إلى وثثييییقة إعالن اسستتقاللل إننسسانني تتسسبب

عمملل الدكتتور : ")85(أراه غاممضضًا ببعض الششيء ـ٬، لقرائئها ببهذه الكلممات والذياللببننانني ـ 
الفكر  فيممججالل صصنناعة الفكر٬، وهو ممؤسسس ممركز ممتتخخصصص  في ححججازيممصصطفى 

ممججالل الححوكممة٬، وتتطوييییر ممؤسسسسييییة الششركات٬،  في٬، وششركة تتعمملل االسستتراتتييییججي
٬، لتتطوييییر الكييییاننات إسستتراتتييییججييییة٬، وييییششمملل ممججالل عممله تتقدييییم خخدممات والكييییاننات الصصغييییرة

قصصة  ـ تتقصصد ححججازي ـ لكن للرججلل: "ثثم تتضضييییف الججرييییدة الممذكورة "!والممججتتممعات
ممييییدان  "ممأسسسسة"سسعت إلى  التتيورؤييییة٬، األولى ممع الثثورة ححييییث كان أححد العقولل 

ييییة ججدييییدة تتتتججاوز التتححرييییر٬، ححتتى تتتتححقق ممننه األهداف الممرججوة٬، وببعد الثثورة ييییطرح رؤ 
 "!! ولوججييییة الضضييییقة٬، وتتتتسسم ببالعمموممييییة الججاممعةييییالححزببييییة واألييیید

 

ممصصطفى ححججازي٬، وكمما ييییببدو ممن أححادييییثثه وكتتابباتته٬، ييییننتتممي إلى مما ييیُیعرف 
والعلوم  اإلننسساننييییات٬، وهو اسسم ييیُیطلق على البباححثثييیین في ممججالل )86("األننسسننييییييیین الجُجدد"ببـ

ـ ييییفكرون ممثثلهم ممثثلل علمماء  روييییا للخخطء ـ هؤال! االججتتمماعييییة٬، ممن ذوي األسساس العلممي
الخ٬، اخختتالفهم الرئئييییسسي٬، ورببمما الوححييیید٬، عن غييییرهم ممن العلمماء٬، هو ..الكييییممييییاء والفييییزييییاء

 ! ييییكتتببون عننه٬، ولييییس في تتفكييییرهم الغائئي الذيالمموضضوع 
 

ـــى سســـؤالل  كـــان اسســـتتببداد الححـــاكم هـــو  إذاححـــولل ممـــا " الممصصـــري الييییـــوم"فـــي رده عل
: ب ححججــــازي ببلغــــة مُمهنندسســــي الممججتتممعــــات ومُمصصــــممممي الثثقافــــاتالممششــــكلة الرئئييییسســــييییة٬، أججــــا

األهم ممن االسستتببداد كان ننزع اإلننسساننييییة٬، علـى ممـدار فتتـرات طوييییلـة سسـواء كاننـت قهـرًا أو "
عمملييییــــــة إعــــــادة هييییكلــــــة سســــــواء لششــــــركة أو  أليالببداييییــــــة األسساسســــــييییة  هــــــيوتتلــــــك . طوعــــــاً 
ممـن األننسسـننة  ننننتتهـي ٬، ببأن ننعييیید اإلننسسـاننييییة أو ممـا ييییسسـممى أننسسـننة الكييییـان٬، وعننـدمما(!!)لوطن

إلــى ممــا  ننننتتهــيننصصــلل إلــى ممرححلــة وضضــع الرؤييییــة الكلييییــة٬، فــى إطــار هــذه اإلننسســاننييییة٬، ثثــم 
 هــيواألننسســننة ببممعننــى ببسســييییط ججــدًا : "ثثــم أضضــاف عــالم الــننفس العييییــادي"! .ييییسســممى الممأسسسســة
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ممججتتممـــع٬،  أي فـــيييییتترتتـــب علييییهـــا ننججاححـــه أو فششـــله٬،  التتـــيأن ننعييییـــد لهـــذا الكييییـــان الممعـــاييییييییر 
 "! ا ييییححقق قدرًا ممن الححرييییة والعدلل والكراممة ألششخخاصصهببمم ٬،سسواء صصغر أو كببر

 

وننظرًا لخخطورة ححدييییث ححججازي ودالالتته٬، فييییمما ييییتتعلـق بباححتترافييییتتـه ودوره فـي تتأهييییـلل 
 : كوادر الثثورة في ببالدي ممصصر٬، أكتتفي ودون تتعلييییق٬، بباقتتبباس فقرات ممننه

 

 الممصصــــريسســــننوات ممــــع الكثثييییــــر ممــــن ششــــبباب الممججتتممــــع  10ببــــدأننا ممننــــذ أكثثــــر ممــــن "
التتفكييییـــر٬، لتتححفييییـــزهم علـــى ننببـــذ ححالـــة االدعـــاء  فـــيننؤصصـــلل هـــذه الطرييییقـــة  كـــيت ممححـــاوال

 .الممصصريالممججتتممع  فيالمموججودة 
 

قببــلل الثثـــورة كــان هننـــاك لقــاءات ممتتالححقـــة ممـــع فئئــات عممرييییـــة ممخختتلفــة واعييییـــة ممـــن "
٬، وكننـا ننركـز ممعهـم )الممصصـرييییة(لكثثييییر ممن هؤالء الششبباب كـاننوا ممـن رممـوز الثثـورةا. الششبباب

ححمملـة خخالـد سسـعييیید٬،  فـين٬، لييییكون راسسخخًا ببداخخلـه٬، وهـو ممـا ظهـر على ممفهوم مملكييییة الوط
لقاءات ممن هذا الننوع٬، لكننننـا لـم ننكـن ننعلـم كييییـف ننممـارس  فيوكلممة الببلد ببلدننا٬، ومما ججاء 

 .ال أدعى أننننا كلننا أصصححاببها التتيهذه المملكييییة٬، وممن هننا ببدأت التتججلييییات٬، 
 

 السسييییاسســـيهد كاننـــت هننـــاك لقـــاءات أسســـببوعييییة ممـــع سسييییاسســـييییييیین٬، لييییكتتممـــلل الممششـــ"(..) 
كلــه٬، وكننــا ممتتفقــييیین ممعهــم علــى ممششــروع إعــادة إححييییــاء ممؤسسسســة السسييییاسســة الممصصــرييییة٬، وكــان 

ننعييییـــد هييییكلـــة ممؤسسسســـة السسييییاسســـة الممصصـــرييییة  كـــي٬، "الببـــدييییلل اآلن"أححـــد أسســـممائئه الششـــائئعة هـــو 
علــى أسســس إننسســاننييییة ججدييییــدة٬، وكــان لــدييییننا أممــلل أننــه خخــاللل سســننة أو سســننة وننصصــف تتتتححــولل 

 الـذي٬، وهذا هـو المملممـح اإلننسساننيدفع إلى التتححرييییر هذه إلى ششعلة تت الوعيححالة تتححرييییك 
ــــه  اسســــتتطاعت الثثــــورة أن تتعييییــــده ممــــرة أخخــــرى٬، خخاصصــــة أن الممججتتممــــع كــــان قــــد ننزعــــت عنن

ييییعـــد أححـــد تتججلييییـــات اإلننسســـاننييییة٬، ورببممـــا ييییكـــون  الـــذي السسييییاسســـيإننسســـاننييییتته٬، ولـــييییس االسســـتترداد 
عننييییــييیین أكثثرهــا ظهــورا٬، لكننننــا لــدييییننا ممششــاكلل أخخــرى ننعييییششــها ححتتــى هــذه اللححظــة٬، وٕان كننــا مم

ببممعالججتتهــا خخــاللل الفتتــرة الممقببلــة٬، وممــن هــذه الممششــاكلل اننتتــزاع اإلننسســاننييییة٬، وفكــرة أن تتكــون 
الححرييییة لييییسست ضضرورة عنند كتتلة ححرججة ممن الممججتتممع٬، فـإن ذلـك ال ييییببننـى علييییـه الممججتتممـع٬، 
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٬، إلـــى قطاعـــات ممـــن (!!)والـــوعيولهـــذا ببـــدأننا ببعـــودة اإلننسســـاننييییة أكثثـــر ممـــن عـــودة العقـــلل 
  :سسممىإلى أوقات خخلقت ممننهم كائئننًا ججدييییدًا ييییُ وٕاعادتتهم  الممصصريالممججتتممع 
 

 ]ممصصرير إننسسان ححُ [
 

ــــت "( ــــرة إسســــتتراتتييییججييییتتنناكانن ــــك الفتت ــــد٬، ) خخــــاللل تتل ــــال قائئ أن ننرسســــخ لفكــــر الححركــــة بب
تتببننييیینناها تتقوم على ذلك٬، وعلى أن الممججتتممع سسييییببقى دائئمما ممتتفرقـًا وممتتننوعـًا  التتيوالممدرسسة 

لممـــوا كييییـــف ييییتتعاييییششـــون٬، وييییتتـــآزروا٬، وححداتتـــه٬، وهـــذا هـــو ممننتتهـــى الثثـــراء٬، وركزننـــا أن ييییتتع فـــي
 .على قييییم ممششتتركة الممججتتممعيفننححن ننعمملل على قاعدة كييییفييییة خخلق التتوافق 

 

كاننـت ممعننييییـة ٬، ضضـممت عـددًا ممـن القـوى الوطننييییـة التتـي٬، لججممعييییة الوطننييییة للتتغييییييییـرا"
فقـط٬، ولهــا كـلل االححتتــرام والتتقـدييییر٬، وكــلل الفضضـلل فييییممــا ححـدث ممــن تتــراكم٬،  السسييییاسســيببالببعـد 

ا علييییــه ممــن هــذه الششــاكلة فهــم ججــزء ممــن كــلل الممججتتممــع٬، لكــن ممــا كننــا لكــننهم رغــم ممــا كــاننو 
ييییننششـئ الدولـة٬،  الـذيلممصصـر٬، وهـو التتييییـار  رئئييییسسـيوممازلننا نندعو إلييییـه هـو خخلـق تتييییـار عـام 

 .وييییببقى فوق الدسستتور٬، فهو مما قببلل الدولة ومما فوق الدسستتور
 

تتححدييییــدا أن هننــاك تتوججهــًا ججدييییــدًا٬، وأن  25ممــن ييییــوم  الممصصــريالششــارع  فــيقــرأت "
ك وججوهــًا ججدييییــدة٬، كــان أهــم ممــا فييییهــا أننهــا لــم تتكــن ببالضضــرورة ممسسييییسســة٬، واألهــم أننهــا هننــا

كاننت تتطالب ببإممكاننييییتتها٬، وهو الممطالببة ببننوع ممـن الححرييییـة والكراممـة والعدالـة االججتتمماعييییـة٬، 
ييییننـاييییر أننـه ججدييییـد علـى الششـارع وهـذا هـو أخخطـر ششـىء  25وهذا التتوججه الججدييیید رأييییت ييییـوم 

صصــالح الممججتتممــع٬، وأن أججــد كتتلــة ممــن الممصصــرييییييیین أببححــث عننــه إذا ممــا كننــت أببححــث عــن إ
٬، لـــيالقضضـــييییة الححقييییقييییـــة ببالننسســـببة  هـــيتتطالـــب ببممـــا ييییتتنناسســـب ممـــع إممكاننييییاتتهـــا٬، وكاننـــت تتلـــك 

وٕاننممــا  السسييییاسســيأننــك تترفــع االسســتتببداد  فــيييییصصــببح إصصــالح الممججتتممــع لــييییس فقــط  وببالتتــالي
 أننــك تتححــاولل أن تتعييییــد لــه إننسســاننييییتته٬، وطالممــا ظهــرت هــذه الكتتلــة علــى األرض فــيممتتممثثــلل 

 .الرئئييییسسيأصصببح لدييییننا كتتلة ححرججة ييییممكن أن تتكون ننواة للتتييییار 
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أرى غـد تتححرييییـر ولـييییس ممييییـدان تتححرييییـر٬،  إننننيـ (!!) ـ لم ييییذكر لممنكننت أقولل لهم "
ييییننـاييییر  ٬28، تتلتتها فتتـرة لممسسـاححة ممـن التتححرييییـر٬، وفـى ييییـوم الوعيفكاننت هنناك فتترة لتتححرييییك 

وعمملـت ممـا هـو أششـببه  كان الممعننى ببـالتتححرييییر هـو ممـن ييییححـرر ممصصـر ممـن اسسـتتعممار الفسسـاد
بباخختتببــــار ببسســــييییط للننــــاس٬، هــــلل تتــــرى ممصصــــر ممححتتلــــة اآلن وكاننــــت اإلججاببــــة ببهــــا ننــــوع ممــــن 

٬، "ننعــــم ممصصــــر ممححتتلــــة"هــــذه اللححظــــة كاننــــت اإلججاببــــة قطعييییــــة  فــــيالممراوححــــة سســــاببقًا لكــــن 
أصصببححت فكرة الننزولل إلـى الششـارع وأصصـببح الثثـوار طرفـا فـى صصـننع القـرار٬، ولقـد  وببالتتالي

ببــالعلم دلــييییال علــى تتأكييییــد المملكييییــة٬، وهــذا هــو ممطلــب  ججــاء ححــرص الششــبباب علــى الننــزولل
ولييییس إسسـقاط رأس الننظـام٬، وكـان ثثالـث ممطلـب هـو  "اسستتعادة المملكييییة" األسساسسيالتتححرييییر 

ممعننـى  الححقييییقـيأن ييییكون ممعك ححلـم الببننـاء٬، ألن فكـرة الثثـورة لـن تتممتتـد إلـى األببـد٬، فالثثـائئر 
ممرححلـة أولـى الببـد ممننهـا٬،  هـذه التتهـاويببكامملل ممراححلل ثثورتته٬، فإسسقاطه للننظام إلـى ممرححلـة 

 .هو اسستتعادة المملكييییة الننهائئيلكن الهدف 
               

 ييییأتتيالثثورات ضضرورة٬، ولكننها لييییسست كافييییة٬، فالفعلل ال  فيالننظم  إسسقاط"
إسسقاط الننظم  فيببالممقصصود إال إذا ججاء ببضضرورتته وكفاييییتته٬، وضضرورة الثثورات تتأتتى 

أتتت ببفكرة  التتيفييییة الممرججعييییة الفكرييییة٬، السساببقة٬، وكفاييییتتها فى ببنناء ننظام ججدييیید على خخل
إسسقاط الننظام ألننه ال ييییححقق كذا وكذا٬، وأتتت ببالننظام الججدييیید لتتححقييییق العدلل والكراممة 

 ..."!لكلل الممصصرييییييیین٬، كمما ييییتتوافق علييییهمما هذا الممججتتممع
 

أوًال٬، هنناك ! ممججتتممعاتتننا العرببييییة ـ وكمما ننرى ـ٬، في ممواججهة وضضع كارثثي
مما ببعد "لل ببييیین أببنناء أممتتننا وببييیین ننقده وتتطوييییره٬، إببان دولة ححييیی والذي٬، "الججاممد"المموروث 
وعننف٬، وتتفتتييییش في الضضممائئر٬، وتتججفييییف لممنناببع  إرهاب٬، ببكلل مما ششهدتته ممن "االسستتعممار

لو أن ننور "! الممأزق الححضضاري"فرصصتتننا كاننت ذهببييییة للخخروج ممن ! التتفكييییر الحُحر
 ! دججييیین الننفوس٬، لم ييییقومموا ببتت"بباعة صصكوك الححرييییة"الحُحرييییة لم ييیُیطفأ٬، ولو أن 

 

ييییححرص ُدعاتته٬، بباننصصرافهم الواضضح  والذي٬، "المما ببعد ححداثثي"ثثاننييییًا٬، هنناك الوافد 
العرببي ببالننفس وببالوججود٬، إلى التتححكم في أفكار  اإلننسسانوعي  وٕاييییقاظعن التتننوييییر 

أوضضاع ممعييییششييییة  وٕاتتاححةالببششر وسسلوكهم٬، ممن خخاللل هنندسسة ممججتتممعاتتهم وثثقافاتتهم٬، 
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وافد ! )87("غييییر ممرئئييییة"لعببودييییة مُمخختتارة وهييییممننة  الممواتتييییةاء ببدورها األججو  تتهييییئأفضضلل٬، 
والممججتتممع٬، وال ييییؤممن  لإلننسسان الطببييییعيمُمخخييییف٬، ال ييییؤممن ببالتتطور " مما ببعد ححداثثي"

ال ييییؤممن ببححق ! في االخختتييییار٬، والتتقدم اإلننسسانببأهممييییة تتننوع األفكار وازدهارها٬، وححق 
 !الببششر في صُصننع ممصصائئرهم وٕاننمما ببأن تُتصصننع لهم ممصصائئرهم

 

ولممن ! ححضضاري غييییر ممسسببوق ببإفالسممججتتممعاتتننا تتواججه كلل هذه القوى العاتتييییة 
أقولل إننه ! اإلننسساننيييییزعم أننه ال ضضرر في األممر على هوييییتتننا الححضضارييییة٬، ووججودننا 

في الغرب٬، فال خخوف على " ببعد الححداثثة مما"ححتتى لو صصح القولل ببرواج ممقوالت 
طرييییقها ببججسسارة وججرأة ننححو  ششقت! الغرببييییييیین ممننها٬، كون ممججتتممعاتتهم ششدييییدة الثثراء

في ممواججهة التتفكييییر " الحُحر"إننها ممججتتممعات ممآلى ببالفالسسفة وحُحمماة التتفكييییر ! الححاضضر
 !في الننفوس الحُحرة" المُمدقع"العلممي والالهوتتي٬، على خخالف ممججتتممعاتتننا٬، ببفقرها 

 

 هلل ننوششك أن نُنلدغ ممن الجُجححر ممرتتييیین؟ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الخخرس العرببي إزاء مموت : ")88(ممؤخخرًا٬، ممقالة ببعننوان" الواششننطن ببوسست" ننششرت 
ججثثممان اببن الدن٬، في  إلقاء٬، في سسييییاق الججدلل الدائئر ححولل ممدى ممششروعييییة "ببن الدن

 ! الببححر٬، وححرمماننه ممن قببر٬، ييییضضم رفاتته٬، وييییسسممح ألفراد عائئلتته ببزييییارتته
 

تتقصصد٬، إلى ممسسألة ٬، على قصصرها٬، تتننببهننا ممن ححييییث ال "الواششننطن ببوسست"ممقالة  
٬، ممدعوممة ببتتخخلف (!!)ششدييییدة األهممييییة٬، وهى وججود إرادة غرببييییة٬، الغرييییب أننها مُمعلننة

 ! مُمخخننث٬، وتتعاون قوى ممححلييییة٬، هممها خخلط األوراق٬، وححججب ننور الححقييییقة
 

الننواييییا الغرببييییة ببدت ححاضضرة في ححفاوة الممقالة الممذكورة ببمما رصصدتته في الششارع  
٬، عنند ججييییلل الششبباب العرببي٬، ممقارننة ببببوعزييییزى العرببي ممن تتضضاؤلل لممكاننة ببن الدن

 والذيالثثورة في تتوننس٬،  تتفججييییرلننفسسه في  ببإححراقهتتسسببب  الذيالششاب التتوننسسي 
 ببإححراقال لششيء٬، وٕاننمما على ححد قولل الممقالة٬، الكتتفائئه . اخختتصصتته الممقالة ببالببطولة

لم ببوعزييییزي . الفسساد في تتوننس وٕاننهاءننفسسه٬، في سسببييییلل اننتتخخاببات ححرة٬، وححكم رششييیید٬، 
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٬، الذييیین أقضضوا "السسببتتممببرييییييیین"ييییرتتكب خخطييییئئة العننف في ححق الغرب٬، على خخالف 
 !الججهادييییة٬، ممضضاججع الغرببييییييیین وننالوا ممن أممننهم/ببهججمماتتهم االسستتششهادييییة

 

 ! ممن الجُجححر األممرييییكي" ثثاننييییة"ممججتتممعاتتننا العرببييییة تُتوششك أن تُتلدغ ممرة  
 

" اسستتفزازييییة"ننة ييییدعونني لهذا التتوقع٬، مما أراه ححولي ممن ححججب للححقائئق واسستتها
الححضضاري٬، وتتأكد خخروججننا  إلفالسسننامما ييییححدث هو ننتتييییججة ممننطقييییة  أنصصححييییح ! ببوعييییننا

تتششاؤم الممفكر٬، وتتفاؤلل "غييییر أنني٬، وٕاييییمماننًا ممننى ببممقولة ججراممششي الرائئعة ! ممن التتارييییخ
الضضوء على ببعض الححقائئق الممسسكوت عننها٬، ببوعي أو  إلقاء٬، أعممد هننا إلى "اإلرادة

األخخييییرة٬، اعتتممادًا على سسذاججة ممججتتممعاتتننا وصصعوببة تتصصورها٬،  ببال وعي٬، في ثثوراتتننا
واألننظممة ! فهي فوضضى ششدييییدة التتننظييییم! للطببييییعة المُمعقدة وغييییر العفوييییة لهذه الثثورات

 !٬، ببييیین ُطالب رؤوسسها"غييییر مُمعلن"٬، لم ييییكن لها لتتفلت٬، في ظلل تتححالف "المُمغادرة"
 

 6ححركة ششبباب " ييیینناييییر٬، تتوججد ححركات عدييییدة٬، ممن أببرزها 25في قلب ثثورة  
الدوائئر الغرببييییة تتعرف مماهر ! )90(أححممد مماهر/٬، ومُمننسسقها العام الممهنندس)89("أببرييییلل

أببرييییلل  6ممننسسق "٬، صصادفت خخببرًا صصغييییرًا٬، ببعننوان "الممصصري الييییوم"في ! ورفاقه٬، أكثثر ممننا
أححممد مماهر الممننسسق العام لححركة ششبباب :  ")91(ييییقولل الخخببر"! ييییتتهم أوببامما ببدعم ممببارك

م الرئئييییس األممرييییكي بباراك أوببامما ببدعم الننظام القممعي للرئئييییس السساببق أببرييییلل اتته 6
ححسسنني ممببارك٬، ضضد الننششطاء والسسييییاسسييییييیین داخخلل ممصصر طوالل السسننوات األخخييییرة٬، وأششار 

واننتتقد مماهر خخاللل . إلى تتذببذب ممواقف إدارة أوببامما في األييییام األولى للثثورة الممصصرييییة
خخاللل زييییارتته أممرييییكا ممؤخخرًا٬، " وسستتسسيمماسساشش"و" هارفارد"ممححاضضرتتييیین ألقاهمما ببججاممعتتي 
القممعييییة في العالم العرببي٬، ببهدف الححفاظ على  لألننظممةالسسييییاسسة األممرييییكييییة الداعممة 

 ".     في الممننطقة إسسرائئييییللممصصالححها وممصصالح 
 

 : ٬، وججدت مما ييییؤكد الخخببر)92(أببرييییلل 6لششبباب  اإللكتتروننيوببممراججعة المموقع 
 

أببرييییلل 6ـ٬، ششن الممننسسق العام لأممرييییكا فيـ  (!!)ـ  علي هاممش زييییارة عمملل خخاصصة"
هججومما ححادا علي اإلدارة األممرييییكييییة في ببعض الججاممعات األممرييییكييییة٬، ححييییث ألقي 
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 ٬،أببرييییلل والممننسسق العام لها 6 ششبباب الزممييییلييیین الممهنندس أححممد مماهر ممؤسسس ححركة
والزممييییلل ولييیید راششد ممححاضضرتتييیین في كلل ممن ججاممعتتي هارفرد وججاممعة مماسساتتششوسستتس 

خخاللهمما تتججرببة  اسستتعرضضواا ممن أكببر الججاممعات علي ممسستتوي العالم٬، للتتكننولوججييییا٬، وهمم
ححركة  اننتتصصار ححتتىوالتتججارب الششبباببييییة  2005 ححركة التتغييییييییر الممصصرييییة ممننذ عام

ييیینناييییر الششعببييییة٬، وهو الذي ححرص خخالله عدد ممن  25 اننتتفاضضةالتتغييییييییر علي ممببارك في 
لتتعلم ممن التتججرببة الطالب والششبباب ممن دولل العالم الممخختتلفة ممتتاببعتته لممححاولة ا

 "!بالممصصرييییة وخخصصوصصا تتححركات الششببا
 

وممن ! لم أكن أعرف أححممد مماهر٬، ولم أكن قد سسممعت عننه أو ححتتى قرأت له
هننا٬، ببدأت أسسألل عننه ببعض الششبباب المُمششارك في الثثورة ـ على ننححو عفوي ـ٬، والمُمتتاببع 

 ! فوججئئت أننهم ال ييییعرفوننه٬، ولم ييییعرفوا عن دوره في الثثورة! للفييییس ببوك
 

ن الششاب إذن٬، وكييییف ييییعرفه األكادييییممييییون في أعرق الججاممعات األممرييییكييییة٬، وال مم
 والتتيممن هننا٬، ببدأ اهتتمماممي ببمماهر وححركتته٬، ! ييییعرفه الممششاركون في الثثورة أننفسسهم

 :ييیُیلخخص مموقعها االلكتترونني فلسسفتتها٬، ببهدف تتسسوييییق الفكرة وتتججننييیید النُنششطاء
تتارييییخخها ممن تتدهور  فيرببمما تتكون األسسوأ  عصصييییببةن ببظروف آلتتممر ممصصر ا"

 أيممن الصصعب ببلل وممن الممسستتححييییلل الححدييییث عن  وأصصببح ججممييییع الممججاالت في
أراء  أوممححاوالت  أليوخخصصوصصا ممع رفض الننظام الححاكم  هاصصطالححييییممححاوالت 

 .ممسساره تتصصححييییح أولتتعدييییلل 
و ممننظممة أ ششبباببيممصصر عن طرييییق تتكتتلل  في السسييییئننهدف إلى تتغييییييییر الوضضع "

) للششببابي األسساسسححة العممرييییة للممججمموعة لكن القوام دون تتححدييیید للششرييیی(ششبباببييییة ضضخخممة
 فيالسسييییاسسييییة  األححداثممببدعة وممتتججددة تتسسعى لالننتتششار والتتوعييییة وتتححرييییك  أفكارذات 

سسببييییلل  فيو الضضغط الممسستتممر  إصصالححييییةممببتتكرة ييییسساننده ادوار  أننششطةممصصر وخخلق 
 .التتححقييییق الهدف

 .التتغييییييییر الالعننفى: تتننتتهججه الممججمموعة الذيننوع التتغييییييییر "
ممسستتقلل و ..ممن الججننسسييیین الششبباب: العنناصصر الرئئييییسسييییة الممكوننة للممججمموعة"

 "!ييییسسعون لهدف واححد لألعضضاءدون الننظر لالننتتمماءات الفكرييییة الممخختتلفة ..ممؤدلج
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الننظام  إسسقاط: فلسسفة الححركة٬، تتعكس رغببة ضضارييییة في الححششد٬، والهدف واضضح
رسسائئلل ! ر خخطورة الححركةالححكوممة الممصصرييییة٬، على مما ييییببدو٬، لم تتُقد! الححاكم في ممصصر

٬، تتؤكد ييییمما ال ييییدع ممججاًال للششك٬، عدم "الفييییس ببوك"ييییججدها الزائئر لمموقع الححركة على 
 "! االصصطنناعييییة"اححتترام الححكوممة للححركة٬، واننخخداعها ببهييییافتتها 

 

سساعد على ذلك ححداثثة عهد ثثقافتتننا ببأفكار كالننضضالل بباسستتخخدام الالعننف٬، وببمما 
ة٬، فالخخببرة العرببييییة تتكاد تتكون ممعدوممة في هذا ييییممكن أن تتفضضي إلييییه ممن ننتتائئج خخطييییر 

سساعد على ذلك أييییضضًا كسسر قييییادات الححركة للصصورة الننممطييییة للثثائئر في ! الصصدد
٬، وححرص "مما ببعد االسستتعممار"الذهننييییة العرببييییة٬، والتتى تتسسييییدت الممششهد السسييییاسسي في دولة 

الششبباب "ظهر هذه القييییادات الذى قد الييییكون دائئممًا عفوييییًا على األخخطاء االممالئئييییة٬، ومم
 ! عن الننواييییا واألهداف" الخخداعي"فضضًال عن االعالن الطفولي "! السسييییس

 

الششبباب "لييییسسوا ححفننة ممن " الششبباببييییة"قادة الححركات ! وقع الننظام في الفخ
في "! التتغييییييییر الالعننفي"٬، ولكننهم على أرقي ممسستتوى ممن التتدرييییب على )93("السسييییس

٬، أوردت الججرييییدة كالم أححممد مماهر عن )94("الننييییوييییورك تتاييییممز"ممقالة ننششرتتها ججرييییدة 
وهو أسستتاذ أممرييییكي للعلوم ! )95(اسستتفادة الححركة وقييییاداتتها ممن كتتاببات ججييیین ششارب

ببالوالييییات الممتتححدة٬، وخخببييییر عالممي في  ججاممعتتي هارفرد ومماسساتتششوسستتسالسسييییاسسييییة في 
٬، وهي تتعمملل على تتطوييییر )96("ألببرت أييییننششتتييیین"٬، وممؤسسس "الننضضالل بباسستتخخدام الالعننف"

 ! ة عالممييییة٬، واسستتراتتييییججييییة للعمملل بباسستتخخدام الالعننف في الصصراعاتدراسس
 

 6كششفت أييییضضًا عن أن الممننسسق العام لححركة ششبباب " الننييییوييییورك تتاييییممز"ممقالة 
أببرييییلل أححممد مماهر٬، عرف كتتاببات ججييیین ششارب٬، أثثنناء اطالعه عن كثثب على تتججرببة 

عببر  2000،٬عام  للأوائئننظام ححكم ممييییلوسسوفتتش الدييییكتتاتتوري  إسسقاطالصصرب في 
 ! تتأثثر فييییها ببالرائئع غانندي والتتيششارب الننظرييییة  ببأعممالل٬، تتأثثرت "سسلممييییة"اننتتفاضضة 
 

الممركز الدولي للننضضالل بباسستتخخدام "الممقالة أييییضضًا كششفت عن ورششة عمملل ننظممها 
طرييییقة للننضضالل  198"٬، في القاهرة ممننذ سسننوات٬، وكاننت ورقة ششارب "الالعننف
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لت عن ممدوننة ونناششطة ممصصرييییة الممقالة ننق! ٬، ضضممن الورششة"بباسستتخخدام الالعننف
ححضضرت الورششة٬، ثثم قاممت ببعدها ببتتننظييییم ورششة مُممماثثلة٬، قولها ان ننششطاء تتوننس وممصصر 

فضضًال عن قييییام ! الذييیین ححضضروا الورش كاننوا ُدعاممة قوييییة في ثثورتتي ممصصر وتتوننس
 !ببعضضهم ببتترججممة أججزاء ممن أعممالل ججييیین ششارب إلى اللغة العرببييییة

 

٬، ييییضضم ججييیین "فييییدييییو"ببعرض  2008عام  كششفت الممقالة كذلك عن قييییام إييییران
٬، ورججلل الممالل ججورج سسوروس٬، اتتهممت )97(ششارب٬، والسسييیینناتتور األممرييییكي ججون مماكييیین

 ! فييییه ششارب ببالعمملل ممع الممخخاببرات٬، وتتسسهييییلل اخختتراق ببالده للدولل األخخرى
 

عن ششارب علممه ببوضضع " الننييییوييییورك تتاييییممز"الطرييییف في األممر٬، هو ننقلل ممقالة 
٬، على مموقعها "ممن الدييییكتتاتتورييییة إلى الدييییممقراطييییة: "ججمماعة االخخوان أححد كتتببه

 !  وأييییضضًا وصصفها الننفعاالتته أثثنناء ممتتاببعتته للثثورة في ممصصر ممن ممننزله! االلكتترونني
 

٬، رئئييییس قسسم دراسسات الششرق األوسسط Zune  Stephenفي ممقالة ذات صصلة لـ
٬، "الننضضالل بباسستتخخدام الالعننف"ببججاممعة سسان فراننسسييییسسكو٬، والخخببييییر في ممججالل 

٬، تتححدث سستتييییفن عن الححركة الصصرببييییة "سسننوات 10ببعد ممرور ..صصرببييییا: ")98(اننهاعننو 
""Otpor)99( لننظام ممييییلوسسوفتتش٬،  إسسقاطهاتتححدث عن "! الممقاوممة"٬، وهو اسسم ييییعنني

"! غاممض"ممن خخاللل اننتتفاضضة سسلممييییة٬، اسستتنندت إلى أفكار ششارب٬، واهتتممام أممرييییكي 
! أهدافها٬، لم تتلببث أن حُحلت الححركة الصصرببييییة٬، والكالم للخخببييییر األممرييییكي٬، ببعد ببلوغ

٬، أرادوا ببه ننقلل خخببراتتهم٬، CANVASببعض قادتتها قامموا ببتتأسسييییس ممركز أطلقوا علييییه 
 ! العالم أننححاءوننظمموا ورش عمملل٬، ححضضرها نُنششطاء ممن ممصصر ودولل عرببييییة وممن 

٬، أثثنناء الثثورة وقببلل )100("الششرق األوسسط"ممع أححممد مماهر٬، أججرتته ي ححوار ف
 25تتفاصصييییلل اإلعداد لالححتتججاججات التتي اننطلقت في عن  مماهر كششف تتننححي ممببارك٬،

تتششكلت ـ والكالم لمماهر ـ غرفة  وهي! ييیینناييییر٬، ببححكم مموقعه في قييییادة غرفة العمملييییات
ييییوممييییا لممنناقششة  ان ييییتتم االججتتمماع فييییهاييییومما٬، وك 15قببييییلل اننطالق االححتتججاججات ببننححو 

اقع االننتترننت٬، تتفاصصييییلل روتتييییننييییة تتتتعلق ببتتقييییييییم ممدى اننتتششار الدعوة لالححتتججاججات على ممو 
وممن خخاللل الببييییاننات التتي ييییتتم تتوزييییعها على الممواطننييیین في الممنناطق الششعببييییة٬، وكذلك 



 141 

دراسسة اببتتكار آلييییات ججدييییدة للتتظاهر ببهدف التتغلب على الوسسائئلل التتي تتتتببعها دائئمما 
ـ والكالم  تتم التتوصصللوقببلل االححتتججاججات ببييییوممييیین  !أججهزة األممن إلججهاض االححتتججاججات

ى آلييییة ججدييییدة ممفادها أن ييییتتم تتقسسييییم الننششطاء إلى ممججمموعات تتتتكون إلال ييییزالل لمماهر ـ 
نناششطا ييییتتم تتوزييییعهم على الممنناطق الششعببييییة والممييییادييیین  50إلى  30كلل ممججمموعة ممن 

العاممة إلطالق ششرارة االححتتججاججات٬، ولم ييییكن أي ممن أعضضاء هذه الممججمموعات ييییعرف 
ذي ييییعرف ممكان ببدء الممكان الممححدد للتتظاهر٬، وكان قائئد كلل ممججمموعة هو الوححييیید ال

الممظاهرة على أن ييییلتتقي ببببقييییة أعضضاء ممججمموعتته في ممكان مما٬، قببلل الببداييییة ببقلييییلل٬، ثثم 
 !ييییتتوججه ممع ممججمموعتته إلى الممكان الممتتفق علييییه

 

على هذا الننححو٬، لششبباب٬، الكلل ييییعرف عننه أننه " راقييییة" "اححتترافييییة"قدرات تتننظييییممييییة  
ببد وأننها تتححد ممن إممكاننييییة٬، الننفي ٬، ال)101(٬، وأننه مموضضع تتنندر الببسسطاء في ببالدننا"سسييییس"

سسببييییلل اآلن لممعرفة تتفاصصييییله٬، ببييیین قوى الداخخلل وببييیین  ٬، ال"غييییر ضضار"القاطع لتتواطؤ 
 !  قوى خخارججييییة صصاححببة ممصصلححة٬، ممن ببييییننها الوالييییات الممتتححدة والثثمماننييییة الكببار

 

في عصصر العولممة٬، ال ممججالل للتتخخفي أو خخلط األوراق على ننححو سساذج٬، إننه  
ييییدعونني لقولل هذا٬، ! أببرييییلل وغييییرها٬، الببد وأن ييییعوا هذا 6ححركة ششبباب ! عصصر األقوييییاء

٬، )102(مما أراه تتخخببطًا ممن قييییادات الححركة٬، في التتعاطي ممع التتسسرييییببات األممرييییكييییة األخخييییرة
التتسسرييییببات األممرييییكييییة٬، الببد وأن ! ححولل عالقة الححركة ببقوى الخخارج٬، وممصصادر تتمموييییلها

 !  ها٬، خخالف ذلكأببرييییلل أو غييییر 6تتححدث٬، وٕان اعتتقدت قييییادات 
 

٬، ببششكلل مُمغاييییر لمما "ييیینناييییر 25مما ببعد ثثورة "القييییادات الششبباببييییة علييییها التتعاطي ممع  
 إننججاحصصححييییح أننها ببرعت٬، ممع غييییرها ممن قوى الداخخلل٬، في ! اعتتدننا علييییه في ثثقافتتننا

ممصصلححة ببالدننا وقوى الخخارج لم تتعد ! ثثورتتننا٬، غييییر أن األممر ببعد الثثورة ششدييیید االخختتالف
 ! ٬، وهو مما ييیُیححتتم الششفافييییة)103(نُنششدان الممغاننم ببات وارداً و ! مُمتتطاببقة

 

 والتتيأببرييییلل٬،  6قارئئي الكرييییم٬، أرانني مما أردت ببححدييییثثي هذا عن ححركة ششبباب  
٬، ججهودهم البباسسلة في اإلخخوانننححممد لها٬، هي وببقييییة قوى الداخخلل٬، وفي طلييییعتتها ججمماعة 

دننا ممن الجُجححر األممرييییكي ألن تُتلدغ ببال إممكاننييییةببطاغييییة٬، سسوى التتننببييییه لوججود  اإلطاححة
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٬، عن "مما ببعد االسستتعممار"أممرييییكا سساعدتتننا في المماضضي على الدخخولل إلى دولة ! ثثاننييییة
غييییر أن الثُثوار وقتتها انندفعوا٬، وكاننوا ممن الششبباب أييییضضًا٬، وتتلك ! طرييییق روزفلت وغييییره

 ! هي الممفارقة٬، إلى ححييییث ال ييییننببغي لهم وال لببالدهم أن تتكون
 

ض قوى الداخخلل المُمششاركة في الثثورة٬، وببخخاصصة هذه ببببع ننصصييییححتتيقد تتُفضضي 
 !ممن قييییادات الششبباب٬، ألن تتخخسسر الححاضضر٬، غييییر أن ببالدننا ححتتممًا سستترببح الممسستتقببلل

 

 إلى أييیین ننححن ذاهببون؟
 ــــــــــــــــــــــ

 

 إممكاننييییةردًا على سسؤالل عمماد الدييیین أدييییب لممببارك٬، في ححوار ششهييییر٬، عن ممدى  
 :)104(زب ييییخخص الرئئييییس٬، قالل الرججللوججود أغلببييییة في الببرلممان لييییسست لحح

 

ييییولييییو ـ مماذا كان ييییححدث؟ لم ييییكن  23ننرججع لفتترة مما قببلل الثثورة ـ ييییقصصد ثثورة "
هنناك ححزب أغلببييییة إال الوفد وأححييییاننًا لم ييییكن ييییححصصلل على األغلببييییة٬، وكان ييییضضطر 

ححزب األغلببييییة ييییسستتطييییع أن ييییقود ببلدًا ممثثلل ممصصر٬، ولكن لو ححزب . للدخخولل في ائئتتالف
لببييییة سستتكون ححكوممة ائئتتالفييییة٬، فممن ييییرييیید أن ييییلعب في الببلد ييییلعب عن طرييییق لييییس له أغ

الثثورة تتعججلت . أننا ال أرييیید الدخخولل في تتفاصصييییلل. الببرلممان٬، وييیُیسسقط أي ححكوممة ائئتتالفييییة
وخخرججت قببلل مموعدها الممححدد لها ممن قادتتها لمماذا؟ ألن هنناك ثثالث أو أرببع وزارات تتم 

 72مملييییوننًا والييییوم التتعداد  18تتعداد الببلد  سساعة ووقتتها كان 48تتغييییييییرها في خخاللل 
مملييییوننًا لن ننسستتطييییع تتححمملل ححكوممة ائئتتالفييییة٬، ألننها لن تتببقى أكثثر ممن سسننة٬، وببعد ذلك 
تتتتششاججر األححزاب الممؤتتلفة ممع ببعضضها الببعض٬، الببد أن ييییكون هنناك ححزب أغلببييییة لكي 

 ."!تتسسييییر الببالد٬، أننا أقولها للتتارييییخ فأننا لن أعييییش لألببد
 

ى السسييییادة في الممججتتممع الممصصري٬، كمما في ببقييییة الممججتتممعات العرببييییة التتننافس عل 
٬، واإلسسالمميالثثائئرة ورببمما غييییر الثثائئرة أييییضضًا٬، وفييییمما ييییرى أغلب الممهتتممييیین ببالششأن العرببي 

غالببًا مما سسييییننححصصر٬، على األقلل لسسننوات قلييییلة قادممة٬، ببييیین قوى المموروث ممن 
السستتعممار٬، ممن دراوييییش اآلبباء السسييییاسسي٬، وفلولل مما ببعد ا اإلسسالموفي طلييییعتتها (ججاننب
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٬، وببييیین قوى وافدة أفرزتتها الثثورة٬، )الخ..الممؤسسسسييیین والششييییوعييییييیین والببعثثييییييیین والنناصصرييییييیین
 ! وهي مُمغاييییرة لألولى في أممور ومُمششاببهة لها في أخخرى

 

السسييییاسسي٬، ييیُیهييییممن علييییها التتفكييییر  اإلسسالمقوى المموروث٬، وفي طلييییعتتها قوى  
فالتتفكييییر الفقهي٬، !  تتننالل ببححالٍل ممن ممكاننتته العظييییممةال والتتيالننفعييییة  ببطببييییعتتهالفقهي٬، 

وعلى خخالف التتفكييییر الفلسسفي٬، ال ييیُیممارس٬، إال تتححت إكراه التتببججييییلل الدفاعي أو 
الهججوممي أو االثثننييیین ممعًا٬، وذلك طببقًا ألوضضاع الممججتتممع االججتتمماعييییة والقاننوننييییة 

قوة والتتوسسع٬، وٕامما صصاححب التتفكييییر الفقهي مُمكلف إمما ببممرافقة إرادات ال! الخ..والسسييییاسسييییة
ببتتدعييییم األطر الثثقافييییة القائئممة والممهييییممننة٬، ممن خخاللل ممقاوممة الممششارييییع الممننافسسة٬، وججعلل 

 !طببييییعة ننفعييییة كهذه ُتٌ◌عادي التتفكييییر الننقدي! هذه األطر أكثثر تتخخششببًا وصصالببة
 

٬، فييییهييییممن علييییها )وفي طلييییعتتها قييییادات ببارزة ممن ششبباب الثثورة(أمما قوى الوافد 
ييییتتششاببه ممع الفلسسفي٬، في النُنششدان الحُحر للححقييییقة٬، وٕان اخختتلف  والذي !التتفكييییر العلممي

 ! عننه في أن النُنششدان إننمما ييییتتم ممن خخاللل التتججرببة٬، ولييییس ممن خخاللل الببححث الننظري
 

ممششتتركة ببييیین التتفكييییر الفقهي " ننفعييییة"وهو مما ييییلفت االننتتبباه إلى وججود أرضضييییة  
وججود عوائئق أممام الننببوغ العرببي والعلممي٬، وييیُیفسسر لننا مما ننلححظه ٬، تتارييییخخييییًا٬، ممن عدم 

ييییؤكد ! والعلوم االججتتمماعييییة اإلننسساننييییاتفي العلوم٬، على خخالف الفقر العرببي المُمدقع في 
زعممي هذا٬، على مما ييییببدو٬، مما ييییششهده فضضاؤننا الثثقافي الييییوم ممن اهتتممام أببرز بباححثثييییننا 

وغزو  ٬،"مما ببعد الححداثثة"وعلممائئننا ببالعلوم االججتتمماعييییة٬، على خخلفييییة مُمغادرتتها إلى 
 ! ٬، على أييییدي األننسسننييییييیین الجُجددلإلننسساننييییاتالتتفكييییر العلممي٬، لهذه العلوم٬، كمما 

ممن هننا٬، تتتتواضضع ححظوظ التتفكييییر الفلسسفي٬، أي النُنششدان الحُحر للححقييییقة ممن  
 !٬، كلمما قوي التتفكييییر العلممي أو الفقهي٬، فمما ببالك إن اتتححداوالتتقصصيخخاللل الببححث 

 

ح مُمتتببادلل٬، ببييیین أننصصار التتفكييییرييیین ٬، أو على األقلل عدم ارتتييییا"صصدام خخالق"
والفقهي٬، قد ييییممننح ببعض األمملل في عدم ممنناهضضة التتفكييییر " مما ببعد الححداثثي"العلممي 

 !الممنناببع٬، وغرس الييییقييیین في الننشء تتججفييییفالفلسسفي أو التتضضييییييییق علييییه٬، عن طرييییق 
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أننا ال أرييیید لدممي أن ! في ببالدننا الححق في النُنششدان الحُحر للححقييییقة إننسسانلكلل  
ال أرييیید لييییدي أن تُتغلل٬، وححفننة ممن األقزام تتعببث ! ال ألممتتي أن تتفقد هوييییتتهاييیُیراق٬، و 

أننا ! ال أرييیید لييییدي أن تُتغلل٬، وأييییدي خخفييییة تترسسم لي الطرييییق وتتننتتححلل إرادتتي! ببممصصييییري
أرييیید لححضضارتتي أن تتقرر ! ٬، وال أرضضى ببغييییرها ببدييییالً اإلسسالممييییةأننتتممي إلى الححضضارة 

ال أرييیید ! والقدرة على ننقدها وتتطوييییرها ممصصييییرها٬، وألببنناء ححضضارتتي أن ييییممتتلكوا الححق
 اإلسسالمقببلل أن ييییكون رسسولل ) ص(ممححممد! لححضضارتتي أن تتمموت٬، فأفقد ببمموتتها هوييییتتي

ننكره األدييییان٬، وكييییف؟  ننححن ممححببو الححقييییقة ال! أو ُظلمماً  ةهاننإهو ججدي٬، ال أرضضى له 
ا لسسننا أقلل ممن غييییرننا غييییرة على مموروثثنن! ُولدننا وُولدت ححضضارتتننا اإلسسالموفي رححاب 

السسييییاسسي٬، وممننها خخرج  اإلسسالملسسننا كارهييیین لقوى ! الححضضاري٬، وححرصصًا على تتزخخييییممه
 ! ببن الدن٬، لييیُیعييیید وصصححببه ـ رححممهم اهللا ـ٬، كتتاببة التتارييییخ العرببي

 

مماذا ييییببقي ! ال ننرييیید لعببث الغرببييییييیین ببدممائئننا ورفات أببنناء ححضضارتتننا أن ييییسستتممر
 عن الممصصادر الححقييییقييییة للقوة؟ ببممننأىال اسستتقاللل ألممتتننا٬، ! ألممة ييیُیعببُث ببرفات مموتتاها

 

الححرييییة والممعرفة وججهان لعمملة واححدة٬، فال ححرييییة ببدون ممعرفة٬، وال ممعرفة ببدون 
ال ! ةوببال ششفافييیی ةببال ثثورييییلم ييییعد الئئقًا أو ححتتى ممممكننًا دوام التتعاطي ممع ثثوراتتننا ! ححرييییة

خخطوة ممهممة ثثوراتتننا ! خخييییر في ثثوراتتننا إن لم تتصصممد أممام الننقد وال خخييییر فييییننا إن لم ننننقدها
فلم تتزلل األححالم في الصصدور ! على الطرييییق إلى الححرييییة٬، لكننها لييییسست الخخطوة األخخييییرة

 !ولم تتزلل الننفوس تتهفو لفضضاء الححرييییة الرححب! تتججولل
  

! ممآلى ببأصصححاب الننفوس الححرة وممححببي الححقييییقة ببببالديأححلم ! أححالممي كثثييییرة
أححلم ببممكتتببات ! ححضضاريأححلم ببأن ييیُیولد ممن رححم ثثوراتتننا ممن ييییأخخذ ببييییدننا إلى الرقي ال
أححلم ببججييییلل قادر على ! ببالدي ممآلى ببببححوث تتنناقش في ننزاهة ومموضضوعييییة كلل ششيء

٬، ممن  ممهنندسسي الثثقافات "المما ببعد ححداثثييییون"تتششرييییح آالممننا٬، ال لييییتتححكم فييییننا٬، كمما ييییفعلل 
ومُمصصممممي الممججتتممعات٬، وٕاننمما  لييییوقظ وعييییننا إزاء دفع الححييییاة إلى األممام والتتححلييییق في 

اسستتقاللل ججدييیید وححقييییقي هذه الممرة٬، لييییس ألوطاٍن  ببإعالنأححلم ! واإلببداع سسمماء الححرييییة
أححلم ببلججان صصدق  ! فححسسب٬، وٕاننمما لننفوٍس تترفلل في غالئئلل التتخخلف والغرور
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٬، وييیُیببدون النندم على "مما ببعد االسستتعممار"وممصصالححة٬، ييییعتترف أمماممها ججالدي عقود 
 ! تُتممزق وششائئج الرححممةال ننرييیید ألششواك الثثأر أن ! آثثاممهم٬، ثثم ييییكون العفو الججممييییلل

 

أححلم ببتتدرييییس القييییم ! أححلم ببتتججفييییف ممنناببع العداوة ببييیین أببنناء الججييییرة الواححدة
واألخخالقييییات العلييییا المُمششتتركة في ممدارسسننا٬، وتترك تتعلييییم تتفاصصييییلل األدييییان للججهات غييییر 

أححلم ببالوازع األخخالقي٬، إلى ججاننب الوازع ! أححلم ببضضممائئر تُتششييیید في الننفوس! الرسسممييییة
م ييییعد مُمححتتممًال٬، والتتعقييییدات الححييییاتتييییة على هذا الننححو٬، االكتتفاء في تترببييییة ل! الدييیینني

" العييییب"لم ييییعد مُمححتتممًال أن ييییهرب النناس ممن "! وال تتفعلل افعلل"الننشء ببصصييییغة 
لم ييییعد مُمححتتممًال االكتتفاء ببالتتخخوييییف ممن عذاب ! ححممالل أوججه" ححالللٍ "٬، إلى "األصصولل"و

 ! اننححطاطًا أخخالقييییًا٬، وهوسسًا ببالطقوس أورثثننا هذا! الننار والتترغييییب  في ننعييییم الججننة
 

ممن فوق رأس االننححطاط األخخالقي في ممججتتممعاتتننا٬، " اإلخخفاءطاقييییة "أححلم ببننزع 
أححلم ببعرش األدييییان في قلوب وعقولل الببششر٬، ! لييییببدو عارييییًا٬، ال تتسستتره سسوى خخرقة العار

 !اهللا عز وججلل لييییس لعببة أولي األممر! ولييییس في ممؤسسسسات الححكم
 

٬، ححتتى ال ييییظلوا فرييییسسة سسهلة٬، لكلل ممن "الفييییس ببوك"فة ششبباب أححلم ببتتزخخييییم ثثقا
سسذاججتتهم كاننت ممفييییدة٬، في الثثورات األخخييییرة٬، ولكن لييییس كلل ممرة تتسسلم ! هب ودب

السسرييییع لغييییر القادرييیین على الصصراخ٬، وسسط الفوضضى  اإلننسسانني بباإلننقاذأححلم ! الججرة
٬، والممعتتقالتالسسججون الراهننة٬، ممن ننزالء ممسستتششفييییات األممراض الننفسسييییة والعقلييییة٬، وننزالء 

مما "أححلم ببتتعفف دولة ! الخ..والمُمعدممييیین٬، والصُصم والببكم٬، وأصصححاب الححاالت الخخاصصة
! اإلححسسانللقروض والممعوننات والهببات٬، فال أممر ممن خخببز " سسببتتممببر11ببعد هججممات

 ! أححلم بباعتتمماد ححكومماتتننا على الذات٬، ححقننًا لهوييییة على ححافة الزوالل
 

أححلم ! واالسستتراتتججييییاتقببلل وضضع الخخطط  أححلم ببأن تُتدرس ممججتتممعاتتننا ججييییداً 
أححلم "! مما ببعد االسستتعممار"ببتتخخلي ححكاممننا الجُجدد عن عششوائئييییة وفهلوة أسسالفهم في دولة 

على٬، ببلل وتتطوييییر٬، ممششروع عظييییم كالقراءة للججممييییع وعدم أخخذه ببججرييییرة السسييییدة  بباإلببقاء
أححلم ! اإلصصدارات أغلفةسسوزان ممببارك٬، فححد علممي أننها لم تتطلب وضضع صصورتتها على 

ببممفكرييیین وفالسسفة ممن ننسسييییججننا الححضضاري٬، ييییننهضضون ببننقد وتتطوييییر ححضضارتتننا وننسستترششد 
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أححلم ببأن أعرف عن ننفسسي وححضضارتتي أكثثر أو على األقلل ! ببهم ححييیین ييییسسود الظالم
أححلم ! ححرييییة ممفكرييییهم في الببححث والتتقصصي ليأححلم ببأن تتكون ! ممثثلل مما ييییعرفه الغرببييییون

وال عببارات ممن ! لقرضضاويالييییوسسف " المُمفتترى علييییهتتارييییخخننا "ببأال تتروج كتتاببات ممن قببييییلل 
دولة "وال أفكار ممن قببييییلل ! لصصفوت ححججازي" وأطييییعوا اسسممعواييییا أهلل أطفييییح "قببييییلل 

 !اإلخخوانلججمماعة " ممدننييییة ذات ممرججعييییة دييییننييییة
 

العننقودي إلى  التتششرذم٬، أعنني هذا "الححزببييییة الدييییننييییة"أححلم ببأن ييییتتوقف تتوححش 
٬، ججمماعة السسلفييییييیین٬، ججمماعة اإلخخوانججمماعة : مُمتتنناححرةججمماعات مُمتتالسسننة٬، ببلل وأححييییاننًا 

ورب ممححممد واححد ! اإلسسالمفدييیین ممححممد واححد٬، وهو ! الخ..اإلسسالممييییةالججهاد٬، الججمماعة 
 !على وححدة الممسسلممييیین" غييییر ممقصصود"أمما مما ببدأه الببننا٬، فأراه افتتئئاتتًا ! وهو اهللا
 

وغييییرهم٬، ..حأححلم ببأن ييییتتكرم علييییننا وائئلل غننييییم وأححممد مماهر وٕاسسراء عببد الفتتا
ننححن أححق ! ييییتتعامملون ببها ممع الغرب التتيببممعامملتتننا ننححن أصصححاب الببلد ببننفس الششفافييییة 

ننححن ممن هتتف وصصفق "! مما ببعد االسستتعممار"ننححن ممن عاننى آالم ! ببممعرفة الححقييییقة
ننححن ممن ! ننححن ممن دفع ثثممن الدعم الغرببي السستتقاللننا الزائئف! للظلم وممججد في الطغاة

 !ننححن ممن ُدججن! القراءة الننزييییهة والممننظممة لألححداثفقد الكراممة والقدرة على 
 

لمماذا ييییعرف الغرببي عن ثثورة ببالدي كلل ششيء٬، وأججهلل أننا وغييییري ممن 
عن الممصصرييییييیین٬، ببلل وححتتى " الممححلييییة"لمماذا تُتخخفي هذه القييییادات ! الممصصرييییييیین كلل ششيء

إالمما تتظلل ! عن أتتبباعهم ممن الششبباب٬، كلل ششيء٬، وفي الغرب٬، ييیُیفضضون ببكلل ششيء
 !هلة ببالححقائئق٬، مُمححاطة بباألكاذييییب واألوهام٬، وهي دائئممًا ممن ييییدفع الثثممنششعوببننا ججا

 

أننا ال ! أححلم ببأن أعرف مما ييییعرفه الغرببييییون عن الثثورة وقييییاداتتها في ببالدي
خخاصصة والتتعامملل ممع ثثوراتتننا ال ييییزالل خخلو ممن الثثورييییة أو ! أطممئئن كثثييییرًا لمما ييییححصصلل

فييییها  اسستتؤصصللأششببه ببججراححة ببارعة٬، ثثورة ممصصر األخخييییرة وكمما رأييییتتها٬، كاننت ! الششفافييییة
ثثورة ! سسرطان الننظام ممن ججسسد ببالدي٬، غييییر أن الججسسد ال ييییزالل على وضضعييییتته الببائئسسة

 "!ببارد" "مُمعلب"ممصصر ممححض قدرة مُمخخييییفة على التتححرييییك والححششد٬، ممع وعي 
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ممننببع الخخصصوببة في الثثورات هو تتششببع ننسسييییججها ببوعي حُحر ممفتتوح٬، ييییقوييییها وييییدفع 
 ! األعممىقد وتتطوييییر ثثقافتتهم٬، ولييییس التتفاخخر بباالننقييییاد الممششاركييیین فييییها إلى نن

 

لمماذا ننننتتظر ممججيء الحُحرييییة؟ وال نُنعلن أننفسسننا أححرارًا؟ الثثورات : كلممة أخخييییرة
 !"قد تتوججد الثثورة٬، وال ييییوججد الوعي"ييییدع ممججاًال للششك٬، أننه  األخخييییرة تُتثثببت ببمما ال

 

 :الهواممش
 ــــــــــ

وطببييییببات المُمسستتششفييییات الححكوممييییة في ببالدي  هذه الممقالة مُمهداة إلى كلل أطبباء(*) 
ممصصر٬، الذييیین ـ ورغم التتواضضع الششدييیید لمما ييییححصصلون علييییه ممن رواتتب  ـ٬، رفضضوا في 

األخخييییر٬، لننقاببة أطبباء ممصصر٬، وفضضلوا " الفئئوي" اإلضضرابنُنببلل وننخخوة االششتتراك في 
ممن رصصييیید أججازاتتهم٬، وذلك لعججزهم عن ممقاببلة آالم ممرضضاهم٬،  اإلضضرابخخصصم ييییوم 

 ! ببهم ممن الببسسطاء٬، والطببقات األكثثر ممعانناة٬،  بباألنناننييییة والالممبباالةوأغل
ححازم خخييییري٬، : ٬، راججع"االسستتقاللل"و" الببطولة"ححولل الفهم العرببي المُمششوه لممفهوممي ) 1(
 . ٬، ممقالة ممننششورة على االننتترننت"أببطالل عظمماء أم بباعة لصصكوك الححرييییة"
ت ننـــدوة فـــي التتلييییفزييییـــون ٬، ُعقـــد1977ييییننـــاييییر سســـننة  19&  18فـــي أعقـــاب اننتتفاضضـــة ) 2(

الممـذييییع الممصصـري الششـهييییر أححممـد فـراج٬، وكـان ضضـييییوفها٬،  ببإدارتتهـا٬،  قام )الممصصري(العرببي
الششــييییخ ممححممــد ممتتــولي الششــعراوي وزييییــر األوقــاف والدولــة لششــئئون األزهــر٬، والممسستتششــار : هــم

الببهـــي الخخـــولي٬، وصصـــوفي أببـــو طالـــب رئئـــييییس  اإلسســـالمميعلـــي علـــي ممننصصـــور٬، والممفكـــر 
ييییــا الببــري أسســتتاذ الششــرييییعة ببكلييییــة الححقــوق ججاممعــة القــاهرة٬، وصصــالح كر ز ججاممعــة القــاهرة٬، و 

ممــا ججــرى فــي الننــدوة ممــن آراء ييیُیعضضــد فــي . الــدييیین عببــد الوهــاب ممسستتششــار وزارة السســييییاححة
ممججممله زعممننا٬، ببتتوقف ححكم ششعوببننا على االننتتفاضضـات٬، لـييییس علـى ننزاهـة قصصـدها٬، وٕاننممـا 

التتلييییفزييییـون العرببـي٬، ننـدوة : راججع ننـص الننـدوة! على مما تُتححرزه ممن ننججاح في ببلوغ أهدافها
). 1977ببــدون نناششــر٬، : القــاهرة(٬، اإلسســالمالسســالم االججتتممــاعي فــي : التتلييییفزييییــون العرببــي

: سســاعة هــزت ممصصــر 48أححممــد ببهــاء الــدييیین ششــعببان٬، : ننفسســها٬، راججــع االننتتفاضضــةوححــولل 
هفـــن للتترججممـــة : القـــاهرة(٬، 1977ييییننـــاييییر 19&  18رؤييییـــة ششـــاهد عييییـــان لوقـــائئع وأححـــداث 

 ).  2009ت٬، والننششر والببرممججييییا
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ييییننـاييییر فـي ببـالدي الننصصـييییب  25ححدييییثثي عن الثثورات العرببييییة األخخييییرة٬، سسييییكون لثثورة )  3(
 .األكببر ممننه٬، كونني تتاببعتتها عن كثثب٬، وأعرف عننها أكثثر ممن غييییرها

التتغييییــرات االقتتصصــادييییة : ببــولل كييییننــدي٬، تترججممــة عببــد الوهــاب علــوب٬، القــوى العظممــى) 4(
& دار سسعاد الصصبباح : القاهرة& كوييییت ال(٬، 2000إلى  1500والصصراع العسسكري ممن 

 ).٬1993، اإلننممائئييییةممركز اببن خخلدون للدراسسات 
ــــاييییر  ) 5( ــــة فــــي ييیینن ــــة األممرييییكييیی ــــائئق 2004فــــي ممــــؤتتممر اسستتضضــــافتته الخخارججييیی ٬، ححــــولل الوثث

عـن ببعـض الوثثـائئق األممرييییكييییـة الخخاصصـة ببتتلـك  اإلفراج٬، ببممنناسسببة 1967األممرييییكييییة لححرب 
تتهم إلـــــى أن العالقـــــات الممصصـــــرييییة الححـــــرب٬، أششـــــار عـــــدد ممـــــن الممششـــــاركييیین فـــــي ممـــــداخخال

األممرييییكييییـــة فـــي عقـــدي الخخممسســـييییننييییات والسســـتتييییننييییات ممـــن القـــرن العششـــرييیین كاننـــت تتتتقـــدم كلممـــا 
٬، دون أدننـــي اهتتممــام ييیُیــذكر ببممنناهضضــة الننظــام الححـــاكم اإلسســرائئييییلي/تتججممــد الصصــراع العرببــي

وببالممقاببلل كاننـت تتلـك العالقـات تتتتـدهور كلممـا اششـتتعلل ذلـك الصصـراع٬، وهـو . آننذاك للححرييییة
عكسسـه الـرئئييییس أننـور السسـادات فـي السسـببعييییننييییات ممـن القـرن العششـرييیین ححييییننممـا ججعـلل دور مما 

ممــدخخًال للتتقــارب الممصصــري األممرييییكــي٬، وهــو  اإلسســرائئييییلي/ممصصــر فــي ححــلل الصصــراع العرببــي
ولييییــد ممححممــود عببــد النناصصــر٬، ممــن : راججــع! أييییضضــًا ممــا تتعــزز الححقــًا فــي ظــلل الــرئئييییس ممببــارك

ممركــز : القــاهرة(ات الممتتححــدة األممرييییكييییــة٬، الممججتتممــع والسسييییاسســة فــي الوالييییــ: ببــوش إلــى أوبباممــا
ححججـــــة أخخـــــرى تُتعضضـــــد . 129-٬127، ص)2010األهـــــرام للننششـــــر والتترججممـــــة والتتوزييییـــــع٬، 

٬، 4/4/2011عادلل ححممـودة فـي ججرييییـدة الفججـر٬، فـي عـددها الصصـادر فـي  أوردهازعممي٬، 
ببححدييییثثــه عــن أن السســادات أصصــببح عببئئــًا علــى االدارة األممرييییكييییــة وممششــروع السســالم العرببــي 

٬، رغــم اننــه كــان ننفــذ خخطواتتــه األولــى٬، لكــن الــدولل العرببييییــة ـ خخاصصــة الممعتتدلــة اإلسســرائئييییلي
كــان ! ممننهــا علــى ححــد تتعببييییــر ححممــودة ـ طالببــت ببرححييییلــه كــي تتقببــلل ببركــوب قطــار التتسســوييییة

األممرييییكييییــون قــد سســعوا للضضــغط علــى السســعودييییة كــي تتعييییــد عالقتتهــا ـ الممقطوعــة ببسســببب 
وكان ببطـلل هـذه . ولو ببعد ححييیین ييییللإسسرائئكاممب دييییفييیید ـ ببممصصر٬، تتممهييییدًا لممسستتقببلل أهدأ ممع 

الضضــــغوط سســــفييییر واششــــننطن السســــاببق فــــي القــــاهرة هييییرممــــان أييییلــــتتس وزممييییلــــه فــــي الخخارججييییــــة 
ـــــائئق طهـــــران٬، فـــــإن واششـــــننطن طلببـــــت وقـــــف الححممـــــالت . روببـــــرت ششـــــتتراوس وححسســـــب وثث

الممتتببادلــة ببــييیین ممصصــر والسســعودييییة وعــدم سســححب ودائئــع السســعودييییييیین ممــن الببننــوك  اإلعالممييییــة
وفــي تتلــك الفتتــرة . السســعودي ييییسســتتثثممر أمموالــه فــي ممصصــر الممصصــرييییة وتتــرك القطــاع الخخــاص
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قـالل فـي  الـذيالتتقى روببرت ششـتتراوس ببـولي العهـد السسـعودي وقتتهـا فهـد ببـن عببـد العزييییـز 
السســـادات عـــن ححكـــم  إقصصـــاءإننننـــا ممسســـتتعدون لقببـــولل ممطالـــب أممرييییكــا ببششـــرط : "ذلــك اللقـــاء

ممييییـر فهـد وأممـام دهششـة الدببلومماسسـي األممرييییكـي راح األ"! إسسـرائئييییللعن ححكـم  نوببييییججييییممصصر 
تتججعلهــم ييییقببلــون سسييییاسســة ممــا ممــن ششــخخص ممــا وال  التتــيييییششــرح لــه طببييییعــة العــرب االننفعالييییــة 

والممقصصــود أن إزاححــة السســادات سسـتتزييییلل الثثــأر الششخخصصــي ببييییننــه . ييییقببلوننهـا ممــن ششــخخص آخخـر
وهـو ممـا سسـييییججعلل ممـن السسـهلل ! وأننه سسييییذهب ححاممًال ممعـه كـلل األوزار. وببييیین القادة العرب

عـن ححكــم  نببييییججــييیی إقصصـاءإن : "ولكـن ششـتتراوس قــالل! ةعلـييییهم الوقـوف فــي طـاببور التتسســوييیی
السسـادات عـن ححكـم  إقصصـاءأممـا . التتركييییببة الدييییممقراطييییة تتتتييییح ذلك ببسسهولة. ممممكن إسسرائئييییلل

إن السسادات ببوصصفه رئئييییس أكببـر دولـة عرببييییـة . ممصصر فأممر غييییر ممممكن ألكثثر ممن سسببب
ممتتححــدة فــي أصصــببح عضضــوًا فعــاًال فــي الممججتتممعــييیین الــدولي واألممرييییكــي وييییسســاعد الوالييییــات ال

إننـه أقـوى . ببأس ببها فـي ممصصـر سسييییاسسة االننفراج الدولي٬، ثثم اننه ال ييییزالل ييییتتممتتع ببششعببييییة ال
ححكـام العـرب ممححـض أححججـار علـى رقعـة : رححـم اهللا القائئـلل"! الضضعفاء في العـالم العرببـي

ششطرننج٬، ييیُیطاح ببهم وببأننظممتتهم ححييیین ييییننتتهي دورهـم٬، وييییخخلـو الممسسـرح أممـام غييییـرهم٬، لييییلعـب 
 ! الخخسسة ننفسسها الدور ننفسسه٬، وييیُیممارس

في أعقاب اننهييییار االتتححاد السسوفييییتتي وتتفكك الكتتلة االششتتراكييییة واننتتهاء الححرب ) 6(
سسييییاسسات  إننتتاجالبباردة٬، ببدأت الدولل الغرببييییة والممؤسسسسات الدولييییة الخخاضضعة لها في 

ججدييییدة تتججاه أفرييییقييییا ججننوب الصصححراء ممفادها رببط اقتتراب هذه الدولل والممؤسسسسات أو 
االقتتصصادي  اإلصصالحرييییقييییة ببممدى تتببنني هذه الدولل لببراممج ببعدها عن الدولل األف

تتننطوي على التتححولل ننححو اقتتصصاد السسوق واألخخذ ببالدييییممقراطييییة واححتترام  التتيوالسسييییاسسي٬، 
٬، ببعد أن كاننت الدولل الغرببييییة تتتتججاهلل غييییاب الدييییممقراطييییة واننتتهاكات اإلننسسانححقوق 
اششتتعالل الححرب البباردة  في كثثييییر ممن دولل إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء٬، إببان اإلننسسانححقوق 

ولقد كاننت الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة كالعادة في ممقدممة القوى . ببييیین الششرق والغرب
ممارسست ضضغوطًا على إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء لألخخذ ببالدييییممقراطييییة واححتترام  التتيالدولييییة 
٬، ممسستتششار الرئئييییس كلييییننتتون ٬Anthony Lake، ححييییث أعلن أننتتونني لييییكاإلننسسانححقوق 

٬، أننه لزاممًا على دولل إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء التتححرك 1993وممي في مماييییو لألممن الق
 .Todd J. Moss, "U.S: للممزييیید راججع. اإلننسسانتتججاه الدييییممقراطييییة واححتترام ححقوق 
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Policy and Democratization in Africa: The Limits of Liberal 
Universalism", The Journal of Modern African Studies, Vol. 33, 
No. 2, 1995, PP. 189-209. Larry Diamond, "Promoting 
Democracy in Africa: U.S. and International Policies in 
Transition", In John W. Harbeson & Donald Rothchild (eds), 
Africa in World Politics: Post Cold War Challenges, (London: 

Westview Press, 1995), PP.252-272. 
في عالممننا " مما ببعد االسستتعممار"لدولة " الزائئف"الممسسانندة األممرييییكييییة لممببدأ االسستتقاللل ) 7(

العرببي٬، ششدييییدة التتعارض ممع الزعم األممرييییكي ببالححرص على ححمماييییة الكراممة اإلننسساننييییة 
والتتالي أهم دوافع الممسسانندة األممرييییكييییة٬، والغرببييییة عمموممًا٬، . في ششتتى أننححاء الممعممورة

ـ في إطار 1: في عالممننا العرببي" مما ببعد االسستتعممار"لدولة " الزائئف"سستتقاللل لممببدأ اال
الححرب البباردة ببييیین القطببييیین األعظم٬، سسعت الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة للوقوف في 
وججه الممد الششييییوعي في العالم العرببي٬، ممن خخاللل سسعييییها السستتقطاب األننظممة العرببييییة 

ييییات الممتتححدة األننظممة المموالييییة لها٬، واقتترن لييییس ذلك فححسسب٬، فقد دعممت الوال. الححاكممة
ححرصصها على ححمماييییة ممصصالححها في العالم العرببي٬، ببعمملها على تتججننب انندالع أييییة 

فعلى خخالف الوضضع في أوروببا٬، ححييییث وججدت . ممواججهات ممع االتتححاد السسوفييییتتي
خخطوط فاصصلة ببييیین ممنناطق ننفوذ القطببييیین األعظم٬، افتتقدت ممننطقة الششرق األوسسط ممثثلل 

ط الفاصصلة٬، مممما عظم إممكاننييییة انندالع ممواججهة عالممييییة ببييیین القطببييیین األعظم هذه الخخطو 
وفي إطار سسعييییها الممححمموم السستتقطاب األننظممة العرببييییة وضضممها . في أححييییان عدييییدة

للدولل العرببييییة٬، في " الزائئف"لممعسسكرها٬، سسانندت الوالييییات الممتتححدة ممببدأ االسستتقاللل 
٬، على غرار ننهججها ممع األننظممة ممححاولة ممن ججاننببها السستترضضاء وٕاغراء تتلك األننظممة

الححاكممة في دولل أفرييییقييییا ججننوب الصصححراء٬، قببلل اننتتهاء الححرب البباردة واخختتفاء الخخطر 
ـ  أضضافت الثثورة االقتتصصادييییة٬، التتي أثثارها اكتتششاف 2. الششييییوعي ممن القارة األفرييییقييییة

الزائئف الننفط في العالم العرببي٬، دافعًا آخخر للوالييییات الممتتححدة لممسسانندة ممببدأ االسستتقاللل 
في العالم العرببي٬، العتتقادها ببارتتبباطه ببححمماييییة ممصصالححها االقتتصصادييییة٬، المماثثلة في 

واعتتقادها كذلك . ضضممان ححصصولها على الننفط الالزم لها ولححلفائئها٬، ببأسسعار ممواتتييییة
ببارتتبباط االسستتقاللل الزائئف ببتتكرييییس أننمماط اسستتهالكييییة٬، تتسسممح ببتتححوييییلل العالم العرببي إلى 

ممرييییكييییة٬، خخاصصة دوله الممننتتججة للننفط٬، فالسسوق العرببييییة واححدة سسوق رائئججة للممننتتججات األ
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بباإلضضافة إلى اعتتقادها ببارتتبباط . ممن األسسواق األسسرع ننمموًا على ممسستتوى العالم
االسستتقاللل الزائئف بباسستتداممة الححاججة العرببييییة للخخببرات الببششرييییة األممرييییكييییة٬، وتتدفق 

ألمموالل الممدفوعة ثثممننًا االسستتثثممارات العرببييییة في أراضضييییها٬، على ننححو ييییسسممح بباسستتغاللل ا
٬، على تتأكييیید 1948ـ دأببت اإلدارات األممرييییكييییة الممتتعاقببة ممننذ عام 3. للننفط العرببي

التتزاممها الكامملل ببضضممان أممن ورفاهييییة دولة إسسرائئييییلل٬، بباعتتببارها ركييییزة لإلسستتراتتييییججييییة 
وببالفعلل٬، لم تتألل الوالييییات الممتتححدة ججهدًا للوفاء ببالتتزامماتتها . األممرييییكييییة تتججاه الممننطقة

تتججاه إسسرائئييییلل٬، وهو مما ببدا واضضححًا في أممور عدييییدة٬، ممننها تتزوييییدها بباححتتييییاججاتتها التتننمموييییة 
وأتتت الممسسانندة األممرييییكييییة لالسستتقاللل الزائئف للدولل العرببييییة في اإلطار ننفسسه٬، . والدفاعييییة

العتتقاد أممرييییكي ـ ثثببتتت صصححتته ـ ممفاده أن االسستتقاللل الزائئف ممن ششأننه تتكرييییس تتخخلف 
ببصصورة تتضضممن إججهاض ممسساعييییه٬، السستتعادة الححق العرببي  وضضعف العالم العرببي٬،

وقد أثثببت التتارييییخ صصدق الححدس األممرييییكي٬، فقد بباءت الممححاوالت العرببييییة . الممغتتصصب 
إلى ججاننب ننججاح الوالييییات الممتتححدة في اسستتممالة . الراممييییة السستتعادة الححق العرببي ببالفششلل

ـ   ششكلل تتهممييییش 3 .ببعض األننظممة العرببييییة لمممماألة إسسرائئييییلل٬، وٕان أعلننت خخالف ذلك
الممججتتممعات العرببييییة اإلسسالممييییة أححد أهم  دوافع ممسسانندة الوالييییات الممتتححدة لممببدأ 
االسستتقاللل العرببي الزائئف٬، بباعتتبباره السسببييییلل األننسسب٬، لتتكرييییس األوضضاع الممتتردييییة في 
العالم العرببي٬، الذي ييییششكلل ـ ممن وججهة الننظر األممرييییكييییة ـ خخطرًا داهممًا على الغرب٬، 

وهو مما عببر عننه صصمموئئييییلل هننتتننججتتون صصراححة في . أببننائئه لإلسسالم العتتنناق أغلببييییة
ييییقولل ببعض الغرببييییييیین ببمما فييییهم الرئئييییس كلييییننتتون إن : "كتتاببه صصدام الححضضارات ببقوله

الغرب لييییس ببييییننه وببييیین اإلسسالم أي ممششكلة٬، و إننمما الممششكالت مموججودة فقط ممع ببعض 
العالقات ببييیین . كس ذلكأرببعة عششر قرننا ممن التتارييییخ تتقولل ع. الممتتطرفييیین اإلسسالممييییييیین

كالهمما كان . اإلسسالم والممسسييییححييییة سسواء األرثثوذوكسسييییة أو الغرببييییة كاننت عاصصفة غالببا
صصراع القرن العششرييیین ببييیین الدييییممقراطييییة اللييییببرالييییة والمماركسسييییة . اآلخخر ببالننسسببة لآلخخر

اللييییننييییننييییة لييییس سسوى ظاهرة سسطححييییة وزائئلة٬، إذا مما قورن ببعالقة الصصراع الممسستتممر 
أححييییاننا٬، كان التتعاييییش السسلممي ييییسسود٬، غالببا كاننت . ييیین اإلسسالم والممسسييییححييییةوالعممييییق بب

عببر القرون كاننت ..العالقة عالقة تتننافس واسسع ممع درججات ممخختتلفة ممن الححرب البباردة
خخطوط العقييییدتتييیین تتصصعد وتتهببط في تتتتاببع ممن ننوببات اننببعاث ممهممة٬، فوقفات٬، 
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ج ممن ببداييییة القرن السساببع إلى االكتتسساح العرببي اإلسسالممي في اتتججاه الخخار . واننتتكاسسات
ممننتتصصف القرن الثثاممن أقام ححكممًا إسسالممييییا في ششممالل أفرييییقييییا وأييییببييییرييییا والششرق الوسسط 
وفارس وششممالل الهنند٬، ولممدة قرننييیین تتقرييییببا كاننت خخطوط التتقسسييییم ببييیین اإلسسالم والممسسييییححييییة 

ببعد ذلك٬، في أواخخر القرن الححادي عششر٬، أكد الممسسييییححييییون سسييییطرتتهم على . ممسستتقرة
 1095ر األببييییض الممتتوسسط الغرببي٬، غزوا صصقلييییة٬، واسستتولوا على طلييییطلة٬، وفى الببحح

ببدأت الممسسييییححييییة الححممالت الصصلييییببييییة٬، ولممدة قرن وننصصف القرن ححاولل الححكام 
الممسسييییححييییون ـ ممع ننججاح ممتتنناقض ـ أن ييییقييییمموا ححكمما ممسسييییححييییا في األرض الممقدسسة 

هنناك في عام والممنناطق الممججاورة في الششرق األدننى٬، وخخسسروا آخخر مموضضع لقدم 
أضضعفوا . ٬، في ننفس الوقت كان األتتراك العثثمماننييییون قد ظهروا على الممسسرح1291

ببييییزننطة في الببداييییة٬، ثثم غزوا ممعظم الببلقان بباإلضضافة إلى ششممالل أفرييییقييییا٬، واسستتولوا على 
اإلسسالم هو الححضضارة الوححييییدة ..1529وححاصصروا فييییييییننا في  1453القسسطننطييییننييییة في 

: راججع"! ع ششك٬، وقد فعلل ذلك ممرتتييیین على األقللالتتي ججعلت ببقاء الغرب مموضض
Michael Sterner, "The Middle East and the Superpowers: The 
View from Washington", Paper presented to The Middle East 
and the Superpowers: 25 th Near East Conference, Princeton 

university, Held  on October 25 – 26, 1979,  PP.12- 30.   ًوأييییضضا :
إعادة صصننع الننظام  -صصامموييییلل هننتتننججتتون٬، تترججممة طلعت الششاييییب٬، صصدام الححضضارات 

 .339 – ٬338، ص ) 1998سسطور٬، : القاهرة(العالممي٬، 

٬، تترججممة نناننييییس ححسسن عببد )ممححرر(لورييییننا ببارييیینني: ححولل وججهة الننظر هذه٬، راججع) 8(
الممركز القوممي للتترججممة٬، : اهرةالق(اسستتراتتييییججييییات وأدوار٬، : الوهاب٬، دولل وعولممة

2007.( 

كييییف ششكلت : ٬، تترججممة هاششم أححممد ممححممد٬، رححلة قرن)مُمححرر(بباسستتور. روببرت أ) 9(
 ).2010الممركز القوممي للتترججممة٬، : القاهرة(القوى العظممى ببننييییة الننظام الدولي الججدييیید٬، 

 .ذ. س. صصامموييییلل هننتتننججتتون٬، م) 10(
: السسييییارة لييییكسساس وششججرة الزييییتتون فرييییدممان٬، تترججممة لييییلى زييییدان٬،. تتومماس لل) 11(

وللممزييیید ممن ). 2002الدار الدولييییة للننششر والتتوزييییع٬، : القاهرة(ممححاولة لفهم العولممة٬، 
ممننششييییكوف٬، تترججممة . س& ججالببرث . ج: ٬، راججع"العولممة"وججهات الننظر الممتتبباييییننة إزاء 
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نني ححزب التتججممع الوط: القاهرة(ششهرت العالم٬، التتعاييییش ببييیین الرأسسممالييییة والششييییوعييییة٬، 
رييییتتششارد روزكراننس٬، تترججممة عدلي ). 33،٬1991التتقدممي الوححدوي٬، كتتاب األهالي٬، رقم 

ممركز : القاهرة(دور الدولة االفتتراضضييییة في االممتتداد للخخارج٬، : ببرسسوم٬، تتوسسع ببال غزو
كالوس مموللر٬، تترججممة ممححممد أببو ححطب خخالد٬، ). 2001األهرام للتترججممة والننششر٬، 

كرييییسستتوف أججببتتون٬، تترججممة طارق ). 2010للتترججممة٬،  الممركز القوممي: القاهرة(العولممة٬، 
: القاهرة(العولممة اللييییببرالييییة والححركات االججتتمماعييییة الممنناهضضة لها٬، : كامملل٬، العالم لننا

أوتتفرييیید هوفه٬، تترججممة عببد الححممييیید ممرزوق٬، ). 2006الهييییئئة الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، 
السسييییاسسييییة في عصصر األخخالق [الممواطن العالممي& ممواطن الدولة & ممواطن االقتتصصاد 

٬، تترججممة )ممححرر(أننطونني كييییننج). 2010الممركز القوممي للتترججممة٬، : القاهرة(٬، ]العولممة
الممششروع القوممي : القاهرة(٬، الثثقافة والعولممة والننظام العالممي٬، )وآخخرييیین(ششهرت العالم

تتفننييیید : ٬، تترججممة كممالل السسييیید٬، ججننون العولممة)وآخخرون(ججاري ببييییرتتلس). 2001للتترججممة٬، 
). 1999ممركز األهرام للتترججممة والننششر٬، : القاهرة(التتججارة الممفتتوححة٬،  الممخخاوف ممن

& سسييییننا للننششر : ببييییروت& لنندن & القاهرة (رؤييییة ننقدييییة٬، : سسممييییر أممييیین٬، ممنناخ العصصر
ججون ججراي٬، تترججممة أححممد فؤاد ببلببع٬، الفججر ). 1999ممؤسسسسة االننتتششار العرببي٬، 

ممكتتببة & س األعلى للثثقافة الممججل: القاهرة(أوهام الرأسسممالييییة العالممييییة٬، : الكاذب
: ممححممد أركون٬، تترججممة هاششم صصالح٬، قضضاييییا في ننقد العقلل الدييیینني). 2000الششروق٬، 

هاننس ـ ). 2000دار الطلييییعة للطبباعة والننششر٬، : ببييییروت(كييییف ننفهم االسسالم الييییوم٬، 
االعتتداء على : هارالد ششوممان٬، تترججممة عدننان عبباس علي٬، فخ العولممة& ببييییتتر ممارتتييیین 
٬، 238الممججلس الوطنني للثثقافة والفننون واآلداب٬، رقم : الكوييییت(والرفاهييییة٬،  الدييییممقراطييییة

 ).1998أكتتوببر 
٬، ببممعاننييییه األصصلييییة "دولل"مُمششتتق ممن األصصلل اللغوي العرببي " الدولة"مُمصصطلح ) 12(
وييیُیسستتخخدم على سسببييییلل ". االسستتدارة٬، التتححولل٬، التتغييییر٬، التتغييییييییر٬، التتتتاببع كلل في أثثر األخخر"

سسورة آلل عممران٬، آييییة (ن تتححولل الفصصولل٬، وورد في القرآن الكرييییمع الممثثالل عنند الححدييییث
واسستتخخدم في . للححدييییث عن تتداولل األييییام الححلوة واألييییام المُمرة ببييیین النناس) 140رقم 

ممرححلة ممببكرة ججدًا في اللغة العرببييییة في ممعننى قرييییب ممن الممعننى االصصطالححي المموججود 
لششعر العرببي القدييییم ححييییث ٬، وهنناك ممواضضع عدييییدة في اTurnفي االننججلييییزييییة للكلممة 
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تتششييییر الدولة إلى تتححولل ششخخص مما إلى الننججاح والسسلطة أو إلى دائئرة االننتتبباه والظهور 
تتعنني ببوججه ) 7سسورة الححششر٬، آييییة رقم (الممذكورة في القرآن " دولة"وفي صصييییغة . فححسسب

هذا الممعننى وتتعببييییرات أخخرى . عام اممتتالك مما كان ممتتداوًال ببييیین عدد ممن األششخخاص
سستتنند في الححقييییقة على صصورة عادييییة لدوران عججلة الححظ والدوران الببطيء ممتتششاببهة تت

تترفع رججًال أو عددًا ممن الرججالل وتتخخفض رججًال أو عددًا آخخر ممن  التتيلعججلة القدر 
وييیُیؤرخ االسستتخخدام السسييییاسسي عمموممًا لكلممة الدولة ممن ظهور الخخالفة العبباسسييییة . الرججالل

لهججري٬، فقد كان لألمموييییييیین دورهم واآلن الثثانني ا/في ممننتتصصف القرن الثثاممن الممييییالدي
وهنناك العدييیید ممن الننصصوص في هذه الفتترة تتعببر عن هذا . ججاء دور ببنني العبباس

فممن " الدننييییا دولل"الممفهوم وتتسستتخخدم هذه الممصصطلححات٬، وعنندمما ييییالححظ اببن الممقفع أن 
الواضضح أننه ال ييییقصصد أن العالم ييییتتكون ممن ححكوممات أو أسسر ححاكممة٬، وييییممكن أن تتعنني 

ييییقصصده وهو أن الدننييییا مملييییئئة ببالصصعود والهببوط  الذيببارة في العرببييییة الححدييییثثة الممعننى الع
" دولة"وقد اسستتغرق دور العبباسسييییييیین فتترة طوييییلة ممن الزممن٬، وأصصببححت كلممة . والتتقلببات

عن طرييییق سسلسسلة ممن االننتتقالل التتدرييییججي تتؤدي ممعننى الببييییت العبباسسي الححاكم ثثم ببششكلل 
٬، وتتطور الكلممة ممن Stateالدولة ببممعنناها الممعاصصر  أكثثر عمموممييییة األسسرة ثثم أخخييییراً 

إلى ممفهوم ححكوممي عالممي ببممعننى ششدييیید الخخصصوصصييییة " الدوران ححولل"ممعنناها األولي 
ولسسوف أسستتخخدم كلممة الدولة في هذه الممقالة ببممعنناها القدييییم ! أممر ال ننظييییر له

ببييییة عنند الححدييییث عن األقطار العر  Stateاسستتخخدممها ببممعننى ! والححدييییث٬، ححسسب الححاججة
٬،  Turnأمما الممعننى القدييییم للدولة)! الخ...الييییممن٬، ممصصر٬، قطر٬، تتوننس٬،(كلل على ححدة

 ممججتتممعاتتننافسسوف أسستتخخدممه للتتعببييییر عمما تتششي ببه ثثوراتتننا األخخييییرة٬، أعنني إممكاننييییة اننتتقالل 
 وتتوججهاتالعرببييییة ممن ححالل إلى ححالل٬، فالدور على مما ييییببدو قد ححان لمُمغادرة ششخخصصييییات 

ببعببارة أدق٬، أسستتخخدم . وتتوججهات أخخرى ممكاننها ببعييییننها للسسلطة وححلولل ششخخصصييییات
 والتتيفي العالم العرببي٬، " مما ببعد االسستتعممار"ممصصطلح الدولة هننا للتتممييییييییز ببييیین دولة 

٬، وححتتى وقوع هججممات 1945اممتتدت ممن ننهاييییة الححرب العالممييییة الثثاننييییة عام 
 تتيوالييییتتم تتهججييییر ممججتتممعاتتننا العرببييییة إلييییها اآلن٬،  التتي٬، وببييیین الدولة 2001سسببتتممببر11

وللممزييیید عن ممفهوم الدولة في "! سسببتتممببر11دولة مما ببعد هججممات"أقتترح تتسسممييییتتها 
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ششتتا٬، لغة السسييییاسسة في  إببراهييییمببرننار لوييییس٬، تترججممة : ٬، راججعاإلسسالممييییةححضضارتتننا 
 ).1993دار قرطببة للننششر والتتوثثييییق واألببححاث٬، : قببرص(٬، اإلسسالم

: القاهرة(ة٬، ممححممود خخييییري عييییسسى٬، ممدخخلل إلى السسييییاسس& ببطرس ببطرس غالي ) 13(
 .294-٬153، ص)1979دار وهدان للطبباعة والننششر٬، 

: القاهرة(ممارسسييییلل ممييییرلل٬، تترججممة ححسسن ننافعة٬، سسوسسييییولوججييییا العالقات الدولييییة٬، ) 14(
  ).1986دار الممسستتقببلل العرببي٬، 

دار : ببييییروت(دار الكاتتب العرببي٬، وثثائئق الننكسسة تتححت أضضواء التتججرببة الممرة٬، ) 15(
ممن الكتتاب الوثثائئقي  178وفي الصصفححة رقم . ٬193، ص)1969الكاتتب العرببي٬، 

٬، ننقلل الكتتاب عن عدد ججرييییدة "لعادتتها القدييییممة رييییممهرججعت "ننفسسه٬، وتتححت عننوان 
 30ننالل ببرنناممج % 99.989 ببإججمماع: "٬، هذا الخخببر4/5/1968األهرام٬، الصصادر في 

 "!ججرى ييییوم أولل أممس الذيممارس مموافقة الممواطننييیین وتتأييییييییدهم٬، في االسستتفتتاء 
دار الوححدة : ببييییروت(٬، األفرييییقييییةممححممد فاييییق٬، عببد النناصصر والثثورة : راججع) 16(

ححلممي ششعراوي٬، الفكر السسييییاسسي واالججتتمماعي في أفرييییقييییا٬، ). 1984للطبباعة والننششر٬، 
٬، ننهضضة إسسححاقممححممد عببد العزييییز ). 2010الهييییئئة الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، : القاهرة(

ممالك ببن ننببي٬، ). 1971لتتألييییف والننششر٬، الهييییئئة الممصصرييییة العاممة ل: القاهرة(أفرييییقييییة٬، 
في ضضوء ممؤتتممر ببانندوننج٬،  اآلسسييییوييییة اإلفرييییقييییةتترججممة عببد الصصببور ششاهييیین٬، فكرة 

 ). 1957ممكتتببة دار العروببة٬، : القاهرة(
التتححولل : صصامموييییلل هننتتننججتتون٬، تترججممة عببد الوهاب علوب٬، المموججة الثثالثثة) 17(

& دار سسعاد الصصبباح : لقاهرةا& الكوييییت (الدييییممقراطي في أواخخر القرن العششرييیین٬، 
 ).٬1993، اإلننممائئييییةممركز اببن خخلدون للدراسسات 

تتأثثييییر "٬، ييییضضع هننتتننججتتون مما ييییممكن أن ننسسممييییه إمما "المموججة الثثالثثة"في كتتاببه ) 18(
ظاهرة "ببلل و" كرات الثثلج"أو " الممححاكاة"أو " االننتتششار"أو " العدوى"أو " العرض العمملي

على قييییام المموججة الثثالثثة ممن التتححولل إلى  سساعدت التتي٬، كأححد العوامملل "الدوممييییننو
فالتتححولل الدييییممقراطي النناججح في دولة ييییششججع على . الدييییممقراطييییة في العالم الححدييییث

التتححولل الدييییممقراطي في دولل أخخرى٬، إمما ألننها ججممييییعًا تتواججه ممششكالت ممتتمماثثلة أو 
 تتححولت إلى التتي الدولةاعتتببار التتححولل الدييییممقراطي دواء لكلل ممششكالتتها٬، أو ألن 
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وييییرى الببعض . الدييییممقراطييییة على درججة ممن القوة أو تتعد ممثثاًال سسييییاسسييییًا وثثقافييییًا ييیُیححتتذى
ششاعت في  التتيله أهممييییة ننسسببييییة ببييیین األسسبباب الببييییئئييییة الخخممسسة " الممظاهرات"أن تتأثثييییر 

لالننقالببات وسسائئر الظواهر السسييییاسسييییة  اإلححصصائئييییةوقد أوضضححت الدراسسات . تتححلييییلها
 . الظروف على األقللوججود ننممط العدوى ولو في ببعض 

 . ححازم خخييییري٬، تتهافت اآلخخر٬، كتتاب ممننششور على االننتترننت) 19(
٬، "المموججة الثثالثثة"مموججة التتححولل الدييییممقراطي٬، فييییمما ييییرى هننتتننججتتون٬، في كتتاببه ) 20(

عببارة عن ممججمموعة ممن ححركات االننتتقالل ممن الننظام غييییر الدييییممقراطي إلى الننظام 
وتتفوق في عددها ححركات االننتتقالل في الدييییممقراطي٬، تتححدث في فتترة زممننييییة ممححددة 

كمما تتششمملل المموججة عادة تتححوًال لييییببرالييییًا أو . االتتججاه الممضضاد خخاللل ننفس الفتترة الزممننييییة
. تتححوًال دييییممقراطييییًا ججزئئييییًا في الننظام السسييییاسسي٬، وال ييییتتححولل إلى الدييییممقراطييییة تتححوًال تتامماً 

طييییة في العالم وفييییمما ييییرى هننتتننججتتون٬، ححدثثت ثثالث مموججات ممن التتححولل إلى الدييییممقرا
وكان لكلل ممن هذه المموججات أثثرها في عدد صصغييییر ننسسببييییًا ممن الدولل٬، وفي . الححدييییث

كمما لم تتكن كلل . كلل مموججة كاننت تتححدث ببعض ححركات االننتتقالل بباتتججاه الالدييییممقراطييییة
ححركات التتححولل إلى الدييییممقراطييییة تتححدث في أثثنناء مموججات دييییممقراطييییة٬، فالتتارييییخ ال 

كلل ممن المموججتتييیین األولييییتتييیین ممن التتححولل إلى الدييییممقراطييییة فكاننت ! ييییتتصصف ببوححدة االتتججاه
وأننه لممن العسسف أن . تتلييییها مموججة ممضضادة عادت فييییها الدولل إلى الححكم الالدييییممقراطي

ننححاولل تتححدييیید لححظة ممححددة ححدث فييییها تتححولل ننظام مما إلى الدييییممقراطييییة٬، كمما ييییصصعب 
ولكن . ة أو عننهاأييییضضًا تتححدييیید لححظة ممعييییننة لببداييییة مموججة ممن التتححولل إلى الدييییممقراطييیی

ممن الممفييیید لننا ـ والكالم ال ييییزالل لهننتتننججتتون ـ أن ننتتعسسف وننححدد تتوارييییخ مموججات 
المموججة الطوييییلة األولى ممن التتححولل إلى الدييییممقراطييییة  -1: التتححوالت السسييییاسسييییة٬، كمما ييییلي

المموججة القصصييییرة الثثاننييییة  -2. 1942-1922المموججة الممضضادة األولى . 1828-1926
. 1975-1958المموججة الممضضادة الثثاننييییة . 1962-1943قراطييییة ممن التتححولل إلى الدييییمم

لم ييییححدد هننتتننججتتون لهذه ( -1974المموججة الثثالثثة ممن التتححولل إلى الدييییممقراطييییة  -3
 )!  المموججة ننهاييییة ممححددة

سسافر ششرييییف ححتتاتته إلى الوالييییات الممتتححدة ببعد أن تتعاقد  1992في ببداييییة سسننة ) 21(
أسستتاذييیین زائئرييیین في ججاممعة دييییوك ببوالييییة هو وزوججتته ننوالل السسعداوي على العمملل ك
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كان التتعاقد ممعهمما لممدة سسننة ولكن العقد تتججدد في الججاممعة ممدة . ننورث كارولييییننا
هكذا عاش ححتتاتته والسسعداوي لممدة خخممس سسننوات في أححد أهم . اممتتدت خخممس سسننوات

 الممراكز الثثقافييییة والتتعلييییممييییة في القارة األممرييییكييییة٬، في ممؤسسسسة تتسساهم في صصننع الكوادر٬،
اصصطلح  التتي٬، وتتدرس الظواهر الممتتعلقة ببعصصرننا٬، وممننها تتلك الظاهرة ييییدييییولوججييییاتالوا

كتتببها ححتتاتته  التتيهذا الكتتاب ممكون ممن الدراسسات والممقاالت ". العولممة"على تتسسممييییتتها 
٬، قام ببتتججممييییعها وتتننسسييییقها في ممححاولة لتتقدييییم مما 1998و 1993في الفتترة الممممتتدة ببييیین

ظرة أوضضح وأششمملل لظاهرة العولممة٬، وتتأثثييییرها على ححييییاة ييییعتتقد الممفكر الممصصري اننها نن
 واإلسسالمششرييییف ححتتاتته٬، العولممة : راججع. ننححييییا فييییها التتيالممصصرييییييیین٬، وعلى الممننطقة 

٬، 65ححزب التتججممع الوطنني التتقدممي الوححدوي٬، كتتاب األهالي٬، رقم : القاهرة(السسييییاسسي٬، 
1999 .( 

دار الثثقافة : القاهرة( عراق صصدام ححسسييیین٬،: سسممييییر الخخلييییلل٬، جُجممهورييییة الخخوف) 22(
 ).1991الججدييییدة٬، 

تتارييییخ التتوسسع : ببالممر٬، تترججممة ننببييییلل زكي٬، ححراس الخخلييییج. مما ييییكلل أ: للممزييیید راججع) 23(
ممركز األهرام للتترججممة : القاهرة(٬، 1992-1833الدور األممرييییكي في الخخلييییج العرببي

 ).1995والننششر٬، 
ممححتتوممة٬، وكلل ممننهمما كان  الوالييییات الممتتححدة والعراق وقفا أممام ممواججهة ييییائئسسة) 24(

ممسسرح "ييییححاولل تتججننييیید الححلفاء وححششد القوات في مما أسسمماه العسسكرييییون األممرييییكييییون 
كان ييییضضم ممننطقة الكوييییت ومما ححولها على رأس الخخلييییج  الذي٬، "العمملييییات الكوييییتتي

ورغم ججهود صصدام ححسسييیین القصصوى٬، فإن ننداءاتته الداعييییة إلى ششن ححرب . العرببي
فقد . العرب لم تتكتتسسب سسوى القلييییلل ممن األننصصار ممقدسسة ضضد الغرب وححلفائئه ممن

ححصصلل صصدام على تتأييییييیید ضضئئييییلل ولكننه صصرييییح ممن الييییممن٬، وممننظممة التتححرييییر الفلسسطييییننييییة٬، 
ووقفت القوات العراقييییة في الكوييییت الممححتتلة وححدها٬، بباسستتثثنناء ححفننة ممن . وكوببا٬، واألردن

والييییات الممتتححدة٬، فقد أمما ال. تتم تتججننييییدها في ممدييییننة الكوييییت التتيالممييییلييییششييییات الفلسسطييییننييییة 
كاننت أكثثر ننججاححًا ببكثثييییر في ببنناء االئئتتالف لييییس في الغرب فقط٬، ببلل أييییضضًا ببييیین 

وضضممننت الوالييییات الممتتححدة ممسسانندة الممججتتممع . صصفوف العرب وفي أننححاء العالم الثثالث
. ببدوننه كان ممججلس األممن سسييییصصببح عاججزاً  والذيالدولي ببمما فييییه االتتححاد السسوفييییتتي٬، 
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الممتتححدة في األزممة ممن ذلك الدور كان ييییتتصصوره ممؤسسسسو الممننظممة واقتترب دور األممم 
دولة إلى االئئتتالف ضضد العراق٬، وأرسسلت  38واننضضممت . إببان الححرب العالممييییة الثثاننييییة

ننفس : راججع. قوات وطائئرات وسسفننًا وفرقًا طببييییة وأممواًال لممسسانندة الججهود الججارييییة
 .172الممرججع٬، ص 

 ,Rebuilding America Defense: Strategies: راججع ننص الممذكرة) 25(
Forces and Resources for a New Century, A Report of The 

Project for the New American Century, September 2000. 
أممرييییكا : والممسسلم الطالح..ممححممود ممممدانني٬، تترججممة فخخري لببييییب٬، الممسسلم الصصالح) 26(

 ).2009الممركز القوممي للتترججممة٬،  :القاهرة(٬، اإلرهابوصصنناعة الححرب البباردة وججذور 

)27 (Patrick E. Tyler, U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No 
Rivals Develop: A One –Superpower World, The New York 

Times, March 8,1992.   
٬، ننششرت الصصححف ببييییاننًا للششييییخ ححسسن الببننا ممؤسسس ججمماعة 1949ييیینناييییر11في ) 28(

وججاء في . اغتتييییالل رئئييییس الححكوممة الممصصرييییة آننذاك الننقراششي بباششا ٬، اسستتننكر فييییهاإلخخوان
وال العننف ممن وسسائئلها ـ ييییقصصد  اإلرهابفمما كاننت الججرييییممة وال : "ببييییان الببننا مما ننصصه

اسستتخخدام ". وتتننهج ننهججه وتتلتتزم ححدوده اإلسسالمـ٬، ألننها تتأخخذ عن  اإلخخواندعوة ججمماعة 
راججع الننص الكامملل . ة ممن قببلننا ببهمما٬، ييییؤكد ممعرف"اإلرهاب"و" العننف"الببننا لممصصطلححي 

ممركز : القاهرة(وعببد النناصصر٬، ..ييییولييییو23: عصصام ححسسوننة٬، ششهادتتي: لببييییان الببننا في
 .57-٬56، ص)1990األهرام للتترججممة والننششر٬، 

 . ذ. س. ولييیید ممححممود عببد النناصصر٬، م) 29(
سسببتتممببر على الرواييییة األممرييییكييییة٬، لييییس  11اعتتممد الكاتتب في رصصده ألححداث  )30(
 :وننها األكثثر ممصصداقييییة٬، ولكن لكوننها األكثثر تتأثثييییرًا في ممججرييییات األححداث راججعلك

National Commission on Terrorist Attacks upon the United 
States, The 9/11 Commission Report: Final Report of the 
National Commission on Terrorist Attacks upon the United 

States, (New York: W. W. Norton, 2004).    
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المملــــف : أسســــاممة ببــــن الدن! روالن ججاكــــار٬، تترججممــــة ممننــــار رششــــدي٬، االسســــم: راججــــع) 31(
ـــــه العـــــالم٬،  ـــــر إرهـــــاببي ييییببححـــــث عنن ـــــاهرة(السســـــري ألكثث ـــــة : الق ممججمموعـــــة الششـــــرقاوي الدولييیی

 ).2002الممححدودة٬، 
٬، تترججممة عببد الححممييیید عببد )ممححرر(ممننصصور ممعدلل: راججع على سسببييییلل الممثثالل) 32(

والششرق  اإلسسالمميالقييییم كمما تتدركها ججمماهييییر العالم : ٬، ممسسح القييییم العالممياللطييییف
: عممر عببد الرححممن٬، كلممة ححق). 2010الممركز القوممي للتترججممة٬، : القاهرة(األوسسط٬، 

دار االعتتصصام٬، ببدون : القاهرة(ممرافعة الدكتتور عممر عببد الرححممن في قضضييییة الججهاد٬، 
ممكتتببة : ببييییروت& صصننعاء (ببنناء الججييییلل٬،  عببد اهللا عزام٬، العقييییدة وأثثرها في). تتارييییخ

عقييییدة ممننقولة : أييییممن الظواهري٬، الوالء والببراء). 1990دار ببن ححزم٬، & الججييییلل الججدييیید 
عببد اللطييییف الممنناوي٬، ششاهد على وقف . ٬، ممننششور على االننتترننت)2002(وواقع ممفقود

 واإلننتتاجأطلس للننششر : القاهرة(في ممصصر٬،  اإلسسالممييییةتتححوالت الججمماعة : العننف
عاصصم عببد المماججد ممححممد٬، ممببادرة وقف & أسساممة إببراهييییم ححافظ ). ٬2005، إلعالمميا

ممكتتببة العببييییكات٬، سسلسسلة تتصصححييییح : القاهرة(وننظرة ششرعييییة٬، ..رؤييییة واقعييییة: العننف
إلى  اإلسسالممييییة٬، الممراججعات ممن الججمماعة )ممححرر(ضضييییاء رششوان). 2004الممفاهييییم٬، 
سسييیید ). 2008بباألهرام٬،  سستتراتتييییججييییةواإلممركز الدراسسات السسييییاسسييییة : القاهرة(الججهاد٬، 

ممصصطفى ممششهور٬، قضضييییة ). 1968ببدون نناششر٬، : القاهرة(قطب٬، ممعالم في الطرييییق٬، 
). 1986دار الدعوة للطببع والننششر والتتوزييییع٬، : القاهرة(الظلم في ضضوء الكتتاب والسسننة٬، 
دار ثثاببت للننششر : القاهرة(عرض وححوار وتتقييییييییم٬، : ممححممد عممارة٬، الفرييییضضة الغائئببة

دار االعتتصصام٬، : القاهرة(عممر التتلممسسانني٬، الححكوممة الدييییننييییة٬، ). 1982ييییع٬، والتتوز 
الممسسلممييیین٬،  لإلخخوان اإلعالمميممججمموعة ممن البباححثثييیین في الممكتتب ). 1985
ممن ممننششورات التتححالف الوطنني لتتححرييییر سسورييییة٬، : ببدون ببلد(ممأسساة العصصر٬، ..ححمماة

ون الججزائئرييییون ببييیین سسييییفييییرييیین الببا٬، تترججممة ححممادة إببراهييییم٬، اإلسسالممييیی). ببدون تتارييییخ
إييییفون ). 2003الممششروع القوممي للتترججممة٬، : القاهرة(صصننادييییق االننتتخخاب واألدغالل٬، 

ممركز األهرام للتترججممة والننششر٬، : القاهرة(٬، الممسسلممون في أممرييییكا٬، )ممححرر(ييییزببك ححداد
ححوارات ممع غسسان ششرببلل٬، : خخالد ممششعلل٬، ححركة ححمماس وتتححرييییر فلسسطييیین). 1994

 اإلسسالم٬، اإلننسسانلججننة الممححاممييیین لححقوق ). 2006 دار الننهار للننششر٬،: ببييییروت(
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في الششرق األوسسط وششممالل أفرييییقييییا٬،  اإلننسسانممنناقششة لممسستتقببلل ححقوق : والعدالة
٬، )وآخخرون(خخالد أببو الفضضلل). ٬1997، اإلننسسانلججننة الممححاممييیین لححقوق : ننييییوييییورك(

). 2006ممكتتببة ممدببولي٬، : القاهرة(٬، اإلسسالمتترججممة سساممر زييییتتون٬، ممكاننة التتسساممح في 
 واإلسسالممييییونممصصر : رييییممونند وييییلييییام ببييییكر٬، تترججممة ممننار الششورببججي٬، إسسالم ببال خخوف

أححممد كممالل أببو الممججد٬، ). 2009الممركز العلممي للدراسسات السسييییاسسييییة٬، : عممان(الججدد٬، 
ييییوسسف ). 1991دار الششروق٬، : القاهرة(٬، ممببادئإعالن : رؤييییة إسسالممييییة مُمعاصصرة

ممكتتببة : القاهرة(دة في ضضوء القرآن والسسننة٬، دراسسة ججدييیی: القرضضاوي٬، في فقه األولوييییات
عببد الرزاق أححممد السسننهوري٬، تترججممة ننادييییة عببد الرزاق السسننهوري٬، فقه ). 1996وهببة٬، 

الهييییئئة الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، : القاهرة(الخخالفة وتتطورها لتتصصببح عصصببة أممم ششرقييییة٬، 
والييییات ممننظممة أقبباط ال&  اإلننسسانالممننظممة الممصصرييییة الكنندييییة لححقوق ). 1989

& مموننتتلایر (ورقة عمملل ممن أججلل ممصصر دييییممقراطييییة ححدييییثثة٬، : الممصصري اإلعالنالممتتححدة٬، 
ممننظممة أقبباط الوالييییات &  اإلننسسانالممننظممة الممصصرييییة الكنندييییة لححقوق : واششننطن

سسييیید قطب٬، الججهاد لألئئممة & ححسسن الببننا & أببو األعلى الممودودي ). 2002الممتتححدة٬، 
الممسسلممون٬،  اإلخخوان). ٬1995، والتتوزييییعللننششر  ممياإلسسالالممخختتار : القاهرة(الثثالثثة٬، 

دار : القاهرة(وتتعدد األححزاب في الممججتتممع الممسسلم٬،  اإلسسالممموججز عن الششورى في 
٬، واعتتممدت في اإلخخوانـ لم أطلع على ببييییان ) ٬1994، ممارساإلسسالممييییةالتتوزييییع والننششر 

في  ممييییةاإلسسالعببد العاطي ممححممد أححممد٬، الححركات : ممعلومماتتي عننه على هذا الممرججع
) 1995ممركز األهرام للتترججممة والننششر٬، : القاهرة(ممصصر وقضضاييییا التتححولل الدييییممقراطي٬، 

 .ـ
األممــــــن القــــــوممي األممرييییكــــــي الججدييییــــــدة٬، أكــــــد  ججــــــورج  إلسســــــتتراتتييییججييییةفــــــي تتصصــــــدييییره ) 33(

أن ببــالده سســتتعمملل ججاهــدة لتترججممــة لححظــة التتفــوق األممرييییكــي إلــى عقــود ممــن ) االببــن(ببــوش
ـــ إعــالء 1: رششــدة ـ فــي سســببييییلل ذلــك ـ ببالممببــادئ التتالييییــةالسســالم والرفاهييییــة والححرييییــة٬، مُمسستت

ـــ تتقوييییــة التتححالفــات الراممييییــة لهزييییممــة اإلرهــاب 2.  الطمموححــات الخخاصصــة ببالكراممــة اإلننسســاننييییة
. االعالممي والعممـلل لممننـع الهججممـات اإلرهاببييییـة ضضـد الوالييییـات الممتتححـدة األممرييییكييییـة وأصصـدقائئه

ممننع أعداء الوالييییات الممتتححدة ممـن ـ 4. ـ العمملل ممع اآلخخرييیین إلننهاء الصصراعات اإلقلييییممييییة3
ــــ 5. أسســــلححة الــــدممار الششــــامملل لتتهدييییــــد  األممــــرييییكييییييیین أو ححلفــــائئهم أو أصصــــدقائئهم ماسســــتتخخدا ـ
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ـــ 6. تتدششــييیین عصصــر ججدييییــد ممــن الننممــو االقتتصصــادي العــالممي عببــر األسســواق والتتججــارة الححــرة
 تتوسســعة دائئــرة التتننممييییــة ممــن خخــاللل فــتتح الممججتتممعــات وببننــاء الببننييییــة التتححتتييییــة الالزممــة للببنناييییــات

ـ تتطوييییر أججنندات للفعالييییـات التتعاوننييییـة ممـع الممراكـز األخخـرى الرئئييییسسـييییة للقـوة 7. الدييییممقراطييییة
ــ إححـداث تتغييییييییـرات فـي ممؤسسسسـات األممـن القـوممي األممرييییكـي لممواججهـة تتححـدييییات 8. العالممييییـة

 United States of America, The: راججــع. وفــرص القــرن الواححــد والعششــرييیین
National Security Strategy of the United States of America, 

White House, September 2002 .  
: ممـــادلييیین أولببراييییـــت٬، تترججممـــة عممـــر األييییـــوببي٬، ممـــذكرة إلـــى الـــرئئييییس المُمننتتخخـــب: راججـــع) 34(

الـدار العرببييییـة : القـاهرة& ببييییـروت (كييییف ييییممكننننـا اسسـتتعادة سسـممعة أممييییركـا ودورهـا القييییـادي٬، 
 ) 2008ممكتتببة ممدببولي٬، & للعلوم نناششرون 

٬، اإللهييییــةممججــد ننفسســه وقــرن أعممالــه ببالممششــييییئئة ) االببــن(ف أن الــرئئييییس ببــوشالممعــرو ) 35(
ولننتتـذكر ممقاببلـة ! ننالت ببششدة ممن سسممعة الوالييییات الممتتححدة, وهو مما أدى إلى ننتتائئج كارثثييییة

٬، "لييییزلـــي سســـتتالل"تتقدممـــه  الـــذي" دقييییقـــة 60"٬، فـــي ببرننـــاممج 1996عـــام " الششـــهييییرة"أولببراييییـــت 
ففي ردها علـى سسـؤالل ممقدممـة . األممم الممتتححدةوكاننت ححييییننها ممنندوببة الوالييییات الممتتححدة في 

إن عـــدد .."الببرننـــاممج ححـــولل الننصصـــف مملييییـــون طفـــلل عراقـــي الـــذييیین ممـــاتتوا ببسســـببب الححصصـــار
األطفــالل الــذييیین ممــاتتوا ببسســببب الححصصــار٬، كممــا تتعلممــييیین٬، ييییفــوق الــذييیین ممــاتتوا فــي هييییروششــييییمما٬، 

٬، أججاببـــت ممـــادلييیین أولببراييییـــت فـــي قسســـوة وال ممببـــاالة٬، ال تُتححسســـد "ذلـــك؟ ييییسســـتتححقفهـــلل األممـــر 
 "! لكن األممر ييییسستتححق ذلك.. أعتتقد أننه خخييییار صصعب : "علييییهمما

ججـورج دببلييییـو  الششرق األوسسط الكببييییر٬، هو ممصصطلح أطلقتته إدارة الـرئئييییس األممرييییكـي) 36(
 ٕاييییــرانو  ٕاسســرائئييییللو  تتركييییــا إضضــافة إلــى العــالم العرببــي ممننطقــة واسســعة تتضضــم كاممــلل علــى ببـوش

اإلدارة األممرييییكييییـــة أطلقـــت الممصصـــطلح فـــي إطـــار ممششـــروع ششـــامملل . وبباكسســـتتان أفغاننسســـتتانو 
اعي٬، ححسسـب تتعببييییرهـا٬، فـي ييییسسعى إلـى تتششـججييییع اإلصصـالح السسييییاسسـي واالقتتصصـادي واالججتتممـ

ببعــــد أن طرححتتــــه اإلدارة  2004 ممــــارس ننــــص الممششــــروع فــــي نأعلــــن عــــوقــــد . الممننطقــــة
اللنندننييییـة  صصـححييییفة الححييییـاة) وييییكييییببييییـدييییا( .ممججمموعـة الـدولل الصصـنناعييییة الثثممـانني األممرييییكييییة علـى

٬، وننقلتتــــه عننهــــا 2004فببراييییــــر  13ننششــــرت  ننــــص الممششــــروع٬، فــــي عــــددها الصصــــادر فــــي 
CNN 1/3/2004عرببييییة في ال. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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السســــييیید ييییسســــييیین٬، إعــــادة اخختتــــراع السسييییاسســــة ممــــن الححداثثــــة إلــــى العولممــــة٬، : ننقــــًال عــــن) 37(
 .181-177ص). 2006الهييییئئة الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، : القاهرة(
٬، ججرييییــدة الممصصــري "علــى الثثــورة؟ اإلخخــوانهــلل ححقييییقــة سســييییقفز "٬، إببــراهييییمسســعد الــدييیین ) 38(

 . 23/4/2011الييییوم٬، 
عمملييییــة : ححممــاس٬، الكتتــاب األببــييییض اإلسســالممييییةلححركــة الممقاوممــة  عالممــياإلالممكتتــب ) 39(

ـ ححركـــة  اإلعالممـــيالممكتتـــب : فلسســـطييیین(الححسســـم فـــي قطـــاع غـــزة اضضـــطرار ال اخختتييییـــار٬، 
 ). 2007ححمماس٬،  اإلسسالممييییةالممقاوممة 

 ).31(راججع الهاممش رقم ) 40(
: قـــاهرةال(الفكـــر الممسســـتتقببلي عننـــد الممسســـلممييیین٬، : ممححممـــد أببـــو زييییـــد الفقـــي٬، الممذخخورييییـــة) 41(

 ). 1995العرببي٬،  لإلعالمالزهراء 
والسســـؤالل ييییننببغـــي إثثارتتـــه ببالننسســـببة لكتتاببـــه رؤى عالممييییـــة٬، هـــو ممـــا سســـر تتفـــرد كتتاببـــات ) "42(

أن هــذا السســر ييییكممــن  واإلججاببــةالــدكتتور السســييیید أممــييیین ششــلببي فــي ممييییــدان العالقــات الدولييییــة؟ 
أببــرز  إننتتــاج ممممتتــاز لتتححــوالت الننظــام الــدولي٬، وممطلــع اطالعــًا واسســعًا علــى قــارئفــي أننــه 

السســييیید : ممــن ممقدممــة السســييیید ييییسســييیین لهــذا الكتتــاب". فــي العــالم اإلسســتتراتتييییججييییةممراكــز الببححــوث 
-٬7، ص)2010الهييییئئـة الممصصـرييییة العاممـة للكتتـاب٬، : القاهرة(أممييیین ششلببي٬، رؤى عالممييییة٬، 

9. 
٬، 2001هننــاك أييییضضــًا اخختتطــاف قــوات األممــن السســورييییة عــام ). وييییكييییببييییــدييییا(ننقــًال عــن ) 43(

عــدة وسســاطات ححاولــت . ثثننــاء ممــروره ببسســورييییا٬، قادممــًا ممــن الخخرطــوملرفــاعي أححممــد طــه٬، أ
فقد ظلل في أححد السسججون ببدممششـق إلـى  اإلججراءاتسسراححه٬، وننظرًا لببطء  إلطالقالتتدخخلل 

وممن ثثم أسسـرعت السسـلطات السسـورييییة ببتتسسـلييییممه إلـى . 2001سسببتتممببر11أن وقعت هججممات 
ـــم فقـــد فوتتـــت علـــى الججهـــات الوسســـييییطة فرصصـــة إطـــالق سســـراححه وهكـــذا . ممصصـــر٬، وممـــن ثث

اتتخخــــذت السســــلطات السســــورييییة ممــــن تتسســــلييییم رفــــاعي إلــــى األممــــن الممصصــــري قربباننــــًا لتتببييییــــييییض 
رفــاعي ممصصــري٬، ! سســاححتتها لــدى األممرييییكــان الــذييیین كــاننوا فــي ححالــة هييییــاج وسســعار ممخخييییــف

-٬1977، وهو أممييییر الججمماعة اإلسسالممييییة ببكلييییـة التتججـارة ججاممعـة أسسـييییوط1954ممن مموالييیید 
ـــــى اإلسســـــالممييییةة رفـــــاعي عضضـــــو ممؤسســـــس لممججلـــــس ششـــــورى الججمماعـــــ. 1980 ٬، سســـــافر إل

٬، وأسســـس ممـــع طلعـــت فـــؤاد قاسســـم وممححممـــد االسســـالممببولي ممججلـــس 1987أفغاننسســـتتان عـــام 
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. ننششــرة الممراببطـــون لتتعببـــر عـــن ممواقـــف الججمماعـــة وأصصـــدرواششــورى الججمماعـــة فـــي الخخـــارج 
 . 303-280ذ٬، ص. س. عببد اللطييییف الممنناوي٬، م: راججع

ثثقافــــة  2001ببتتممببرسســــ11ججييییفــــري مملننييییــــك٬، تترججممــــة عــــزة الخخممييییسســــي٬، : راججــــع ممــــثثالً ) 44(
ننـاعوم ). 2001الممركـز القـوممي للتترججممـة٬، : القاهرة(إعادة ببنناء أممرييییكا٬، : أممرييییكييییة ججدييییدة
 ). 2002ممييییرييییت للننششر والممعلوممات٬، : القاهرة(سسببتتممببر٬،  11تتششوممسسكي٬، 

ممــن الححرييییــة الفردييییــة إلــى ممسســخ : ششــوقي ججــاللل٬، العقــلل األممييییركــي ييیُیفكــر: ننقــًال عــن) 45(
 ).2010ئئة الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، الهييیی: القاهرة(الكائئننات٬، 

 Report of the Advisory Group on Publicراججع في هذا الخخصصوص ) 46(
Diplomacy for the Arab & Muslim, Changing Minds Winning 
Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in 
the Arab & Muslim World, October 1, 2003. Submitted to the 

Committee on Appropriation, U.S. House of Representatives.   
ننححـــــــــــن والعـــــــــــالم : ججـــــــــــاللل أممـــــــــــييیین٬، عصصـــــــــــر التتششـــــــــــهييییر ببـــــــــــالعرب والممسســـــــــــلممييیین) 47(

 ).2007دار الششروق٬، : القاهرة(٬، 2001سسببتتممببر11ببعد
ممطـــاببع ححـــواس٬، : القـــاهرة(٬، ON LINEييییاسســـر ببكـــر٬، اإلعـــالم الببـــدييییلل : راججـــع) 48(

ننهــى ممييییللــر٬، تترججممــة ححننــان عببــد الــرححممن الصصــفتتي٬، صصــنناعة األخخببــار : وأييییضضــاً ). 2010
 ).2010الممركز القوممي للتترججممة٬، : القاهرة(العرببييییة٬، 

ييییوسســـــــف . ذ. س. أححممـــــــد كممــــــالل أببــــــو الممججــــــد٬، م:  راججــــــع علــــــى سســــــببييییلل الممثثــــــالل) 49(
 .ذ. س. الممسسلممون٬، م اإلخخوان. ذ. س. القرضضاوي٬، م

: ٬، عـودة السسييییاسسـة)ممححـرر(دييییننـا ششـححاتته:  على سسببييییلل الممثثـالل٬، وفييییممـا ييییخخـص ممصصـر) 50(
ـــــي ممصصـــــر٬،  ـــــة الججدييییـــــدة ف ـــــاهرة(الححركـــــات االححتتججاججييیی ممركـــــز الدراسســـــات السسييییاسســـــييییة : الق

 ٬،)2010بباألهرام٬،  واإلسستتراتتييییججييییة
ششـــهييییدة الببـــاز٬، الممننظممـــات األهلييییـــة العرببييییـــة علـــى ممششـــارف القـــرن الححـــادي : راججـــع) 51(

لججننة الممتتاببعة لممؤتتممر التتننظييییممـات  :القاهرة(مُمححددات الواقع وآفاق الممسستتقببلل٬، : والعششرييیین
: القـاهرة(أممـانني قننـدييییلل٬، المموسسـوعة العرببييییـة للممججتتممـع الممـدنني٬، ). 1997األهلييییة العرببييییة٬، 

ـــــــاب٬،  ـــــــة الممصصـــــــرييییة العاممـــــــة للكتت ٬، التتطـــــــوع )وآخخـــــــرون(مموسســـــــى ششـــــــتتييییوي). 2008الهييییئئ
الششـببكة العرببييییـة للممننظممــات : ببـدون ببلــد(دراسسـات ححالـة٬، : والممتتطوعـون فـي العـالم العرببــي
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فراننـك آدلـوف٬، تترججممـة عببـد ). 2000هلييییة٬، ببالتتعاون ممع ممؤسسسسة سساسسـاكاوا الييییابباننييییـة٬، األ
الهييییئئـة الممصصـرييییة : القـاهرة(الننظرييییة والتتطببييییق السسييییاسسي٬، : السسالم ححييییدر٬، الممججتتممع الممدنني

تتوممـــاس كـــاروذرز٬، تترججممـــة ممححممـــود ببكـــر٬، & ممارييییننـــا أوتتـــاوي ). 2009العاممـــة للكتتـــاب٬، 
& القــــاهرة (هــــلل هــــي تتمموييییــــلل لننششــــر الفضضــــييییلة؟٬، : ةالممعوننــــة األججننببييییــــة لــــدعم الدييییممقراطييییــــ

 ).2006ممؤسسسسة كارننييییججي للسسلم الدولي٬، & ممركز األهرام للتترججممة والننششر : واششننطن
لييییسســـر٬، تترججممـــة ششـــوقي ججـــاللل٬، اإلسســـالم . إييییـــان أو& ججراهـــام إي فـــوللر : راججـــع)  52(

). 1997ممركـــز األهـــرام للتترججممـــة والننششـــر٬، : القـــاهرة(والغـــرب ببـــييیین التتعـــاون والممواججهـــة٬، 
ــــوف٬، عولممــــة : وأييییضضــــاً  ــــدن& ببييییــــروت (٬، اإلسســــالمأولييییفييییــــه روا٬، تترججممــــة الرا ممعل دار : لنن

 ).2003السساقي٬، 
أولل : عببـد الححممييییـد زقـزوق٬، ممننتتظـر الزييییـدي: راججع فـي هججـاء ششـاعر عرببـي لببـوش) 53(

دييییوان ششعر في العالم ييییصصدره ششاعر عن واقعة ضضرب ببوش ببالححذاء في العراق ببتتـارييییخ 
 ).  2009ممطاببع دار أخخببار الييییوم٬،  :القاهرة(٬، 16/12/2008

ممححممـــد سســـييیید طننطـــاوي٬، تتـــأممالت فـــي خخطـــاب الـــرئئييییس ببـــاراك أوبباممـــا ممـــن ممننظـــور ) 54(
ممطــاببع روزألييییوسســف٬، هدييییــة ممججلــة األزهــر الممججاننييییــة لششــهر ششــعببان٬، : القــاهرة(إسســالممي٬، 

 ). هـ1430
٬، ببهـــذه الكلممـــات أعـــرب "الممصصـــريعلييییننـــا أن ننرببـــى أببننائئننـــا لييییكوننـــوا ممثثـــلل الششـــبباب ) "55(

. ييییننـــــاييییر فـــــي ممصصـــــر 25الـــــرئئييییس األممرييییكـــــي ببـــــاراك أوبباممـــــا عـــــن اننببهـــــاره الششـــــدييیید ببثثـــــورة 
 ). 17/2/2011 الييییوم الممصصري ننقًال عن ججرييییدةوييییكييییببييییدييییا٬، (
ننقــًال عــن ننييییوييییــورك تتــاييییممز٬، الصصــادرة فــي . 12/5/2011ججرييییــدة الممصصــري الييییــوم٬، ) 56(

وقد ننببهنني إلى هذا الخخببر٬، وزودنني ببالكثثييییر ممن الممعلوممـات القييییممـة فـي [  11/5/2011
٬، فــإلى سســييییادتته www.ulinet.org هــذا الخخصصــوص٬، الممفكــر الكببييییــر ججــورج ششــممالي 

 Mark Landler, Obama Seeks Reset in Arab: راججـع] لل الششـكرالششـكر كـ
World, The New York Times, May11,2011. 

علــى أششـــهر  أطلــق الـــذيهــو االسســم " ممييییــدان التتححرييییـــر! "ممــا أششــببه اللييییلـــة ببالببارححــة) 57(
ححالــــة ممــــن التتــــوهج والتتــــألق عاششــــها ! 1952ييییولييییــــو  23ممييییــــادييیین ممصصــــر ببعــــد قييییــــام ثثــــورة 

لتتححرييییـر ححــييیین رددت الممالييییـييیین الممححتتششـدة ممــننهم وراء اللـواء ممححممــد الممصصـرييییون فـي ممييییــدان ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.ulinet.org/
http://www.ulinet.org/
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ببــدا األممــر ححييییننهــا وكــأن الممصصــرييییون ببهــذا القسســم ييییتتطهــرون وممعهــم ! ننججييییــب قسســم التتححرييییــر
الممكان الذى صصار ججزء ال ييییتتججزأ ممن تتارييییخخهم الوطنني ششـاهدًا علـى ممـا ممضضـى وممششـاركًا 

لعــام للقــوات الممسســلححة فــي فــي ممــا هــو قــادم٬، ردد الممصصــرييییون قسســم التتححرييییــر وراء القائئــد ا
اللهـــم إننـــك تتححـــب األقوييییـــاء وتتكـــره الممسستتضضـــعفييیین وتتننششـــر رححممتتـــك علـــى : "الممييییـــدان قـــائئلييیین

. الذييیین ييییؤثثرون المموت العزييییز في سسببييییلل الححرييییة على الححييییاة الذلييییلة في ممججـالل االسسـتتعبباد
اللهــم وٕاننــك قرييییــب تتــرى وتتسســممع وٕاننــا لننقسســم ببــذاتتك العلييییــة علــى أن ننعممــلل ممــا فــي وسســعننا 

قواعــد الححييییــاة الممقببلــة لوطننننــا الممفــدى علــى أصصــولل ممححــررة ممــن العببودييییــة٬، ممننزهــة  إلرسســاء
وأن ننببذلل في سسببييییلل ذلك كـلل ممـا تتقتتضضـييییه ممصصـلححة . عن الهوى٬، مموصصولة ببالححق والعدلل

ـــدننا٬، وأن ييییكـــون ششـــعارننا دائئممـــاً  اللهـــم . االتتححـــاد والننظـــام والعممـــلل: أممتتننـــا وييییببغييییـــه ششـــرف ببل
 25ثثـورة  ببممنناسسـببةالعدد التتـذكاري الصصـادر : للممزييیید٬، راججع". فاششهد وأننت خخييییر الششاهدييیین

ممييییـدان التتححرييییـر فـي ذاكـرة : [م٬، وعننواننه40/2011ييیینناييییر٬، سسلسسلة أييییام ممصصرييییة٬، رقم العدد
 ].   التتارييییخ

 ٬13، www.alazma.com ٬، "ششـــــــعب ممصصـــــــر..عــــــــذراً "ححسســـــــن ححننفـــــــي٬، ) 58(
ححـــدييییث رممضضــــان ببسسطوييییسســـي أسســـتتاذ الفلسســــفة وفـــي السســـييییاق ننفسســــه٬، ييییـــأتتي . 2011فببراييییـــر

سســر الثثــورة "ننششــرتته ججرييییــدة األهــرام تتححــت عننــوان  والــذيببججاممعـة عــييیین ششــممس عــن الثثــورة٬، 
فــي خختتــام ححدييییثثــه٬، وردًا علــى سســؤالل ". ييییكممــن فــي اححتتــرام الصصــممت ببــدًال ممــن ثثرثثــرة الهــواء

: ححولل مما إذا كان سسييییششرع في عمملل كتتـاب عـن فلسسـفة الثثـورة الممصصـرييییة٬، قـالل ببسسطوييییسسـي
كتتببــــه ممححممــــد  الــــذيييییممكــــن الححــــدييییث اآلن عــــن فلسســــفة للثثــــورة الممصصــــرييییة علــــى الننححــــو ال "

علييییـه٬، ألن فلسسـفة الثثـورة الممصصـرييییة هـي  اسسـممهححسسننييیین هييییكلل ووضضع ججممالل عببد النناصصـر 
والفلسسـفة ال تتتتححـدث عـن . فلسسفة الححييییاة الييییوممييییة فـي ممصصـر وهـو ننـص ببـالغ الخخصصوصصـييییة

ججرييییـدة األهـرام٬، مُملححـق  راججـع ننـص الححـدييییث٬، فـي"! مموضضـوعات لـم تتتتضضـح ممالممححهـا ببعـد
 .٬4/4/2011، ]53[ششبباب التتححرييییر٬، العدد رقم 

 .23/4/2011ننقًال عن ججرييییدة الممصصري الييییوم٬، ) 59(
)60 (Reuel Marc Gerecht, How Democracy Became Halal, The 

New York Times, February 6,2011.   

http://www.alazma.com/
http://www.alazma.com/
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خخببــرًا عــن  ٬، ننششــرت ججرييییــدة الممصصــري الييییــوم24/4/2011فــي عــددها الصصــادر فــي ) 61(
! ممــــاييییو21ممــــن الممننييییــــلل إلــــى ممقــــر ججدييییــــد ببــــالممقطم٬، وأن االفتتتتــــاح ييییــــوم " اإلخخــــوان"اننتتقــــالل 

٬، فــي تتصصــرييییححات للججمماعــةالججرييییــدة أوردت وصصــف ممهــدي عــاكف الممرششــد العــام السســاببق 
 ! الججرييییدة أرفقت صصورة لواججهة الممقر"! القصصر"سساببقه له٬، الممقر الججدييیید ببأننه ييییششببه 

 والـــذي٬، اإلسســـالمميسســـننوي الثثـــانني عششـــر ألممرييییكـــا والعـــالم أثثننـــاء اننعقـــاد الممـــؤتتممر ال) 62(
ييیُیننظممــــــه ممعهــــــد ببروكننججــــــز٬، الششــــــهييییر فــــــي واششــــــننطن٬، بباالششــــــتتراك ممــــــع وزراء الخخارججييییــــــة 

ــــ12(القطرييییــــة وححييییننممــــا سُســــئئلت هــــييییالري كلييییننتتــــون عــــن رأي ببالدهــــا فــــي )! 14/4/2011ـ
للححكــــم فــــي ممصصــــر٬، أججاببــــت ببقولهــــا إن المموقــــف الرسســــممي للوالييییــــات " اإلخخــــوان"وصصــــولل 

دة٬، هو تترك هذا األممـر للممصصـرييییييیین أننفسسـهم٬، ممثثلممـا ححـدث ممـع الفلسسـطييییننييییييیین وغييییـرهم الممتتحح
وأننـه فـي ححالـة فـوز ححممـاس٬، فـإن الوالييییـات الممتتححـدة لـم تتششـكك فـي . ممن الششعوب العرببييییـة

ششرعييییة تتلك االننتتخخاببات٬، ولكننها لييییسست مُمججببرة على التتعامملل ممع ححكوممة ممـن ححممـاس٬، إال 
وأن . السســـــلطة فـــــي الوالييییـــــات الممتتححـــــدة ببششـــــروط ثثالثثـــــة٬، أعلننهـــــا الججممهورييییـــــون وهـــــم فـــــي

الــــدييییممقراطييییييیین وهــــي ممــــننهم فــــي السســــلطة اآلن٬، ممسســــتتممرون علــــى ننفــــس الــــننهج والششــــروط 
عـــن اسســـتتخخدام العننـــف ضضـــد األطـــراف األخخـــرى٬، وفـــي ممقـــدممتتها  اإلقـــالعالثثالثثـــة٬، وهـــي 

واححتتـــرام الممعاهـــدات وااللتتزاممـــات الدولييییـــة التتـــى . ننفسســـها ببإسســـرائئييییللإسســـرائئييییلل٬، واالعتتـــراف 
دالييییـا ممججاهـد . ذ. س. ٬، مإببـراهييییمسسعد الـدييیین : الممرججع. لل األطراف في السساببقوقعتتها ك

ولقـــد . ممسستتششـــارة أوبباممـــا أكـــدت علـــى الممعننـــى ننفسســـه٬، فـــي لقائئهـــا ببششـــبباب إعالممـــي الثثـــورة
دالييییــا "٬، وتتححــت عننــوان 2011أببرييییــلل6ننششــرت ججرييییــدة األخخببــار٬، فــي عــددها الصصــادر فــي 

خخطـــييییط كـــان لتتـــولي ججممـــالل ممببـــارك التت: ممججاهـــد ممسستتششـــارة أوبباممـــا لششـــبباب إعالممـــي الثثـــورة
أكــدت دالييییــا ممججاهــد ممسستتششــارة الــرئئييییس األممرييییكــي أوبباممــا : "٬، ممــا ننصصــه"الححكــم ببــأي طرييییقــة

أن أممرييییكــــا لـــدييییها قلــــق ممـــن تتححــــولل ممصصـــر لدولــــة إسســـالممييییة ييییححكممهــــا  اإلسســـالممييییةللششـــئئون 
ببعـدم  اإلخخـوانالممسسلممون ألن هنناك خخطرًا على إسسرائئييییلل٬، ولكن فـي ححالـة التتـزام  اإلخخوان
فـال ييییوججـد ممـاننع ممـن ممششـاركة  إلسسـرائئييییلللممعاهدات واالتتفاقييییـات ببممـا ييییضضـممن األممـن تتغييییييییر ا
تتطببـق  التتـيفي الححكوممة أو الححكم٬، وضضرببت ممثثـاًال ببالمممملكـة العرببييییـة السسـعودييییة  اإلخخوان

وتترببطهـــا عالقــــات صصــــداقة وطييییـــدة ببأممرييییكــــا وال تتممثثـــلل خخطــــرًا علــــى  اإلسســــالممييییةالششـــرييییعة 
علـى ججـزء ممـن ممقاعـد الببرلممـان  اإلسسالممييییييیینوقالت ننتتوقع ححصصولل . ببعكس إييییران إسسرائئييییلل
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وأضضـــافت أن السســـلفييییون أصصـــببححوا ييییممثثلـــون لغـــزًا لـــدى األممرييییكـــان ألننهـــم . ولـــييییس األغلببييییـــة
دالييییا ننفـت أن تتكـون أممرييییكـا أو إسسـرائئييییلل ". ظهروا على السساححة ولدييییهم طمموححات سسييییاسسييییة
ى ممـا ييییببـدو االخخوان الممسسلممون كـاننوا علـ. تتقفان خخلف الثثورات الششعببييییة في الدولل العرببييییة

ببالششــروط األممرييییكييییــة٬، وممــن هننــا كــان ححرصصــهم علــى التتأكييییــد العلننــي " مُمببكــرة"علــى دراييییــة 
لقببـــولهم ببهـــذه الششـــروط٬، فقـــد ننششـــرت ججرييییـــدة الممصصـــري الييییـــوم٬، فـــي عـــددها الصصـــادر فـــي 

ننححتتــرم ججممييییــع الممعاهــدات المموقعــة ببــييیین ممصصــر : اإلخخــوان"٬، تتححــت عننــوان 19/2/2011
ممححممد ببدييییع٬، ولممححممد سسعد الكتتاتتنني عضضـو  خخوانلإل٬، تتصصرييییححات للممرششد العام "وٕاسسرائئييییلل
: الججرييییدة ننقلت عـن األخخييییـر قولـه! ووكييییلل ممؤسسسسي ححزب الححرييییة والعدالة اإلرششادممكتتب 

إلــــى ججاننــــب "! إن الججمماعــــة تتححتتــــرم ججممييییــــع الممعاهــــدات المموقعــــة ببــــييیین ممصصــــر وٕاسســــرائئييییلل"
أننهـا  وقعتتهـا٬، إذا ممـا رأت التتـيإعادة الننظر فييییها تترججع للششعب واألطـراف "تتوضضييییححه أن 

" سسـي إن إن"لششـببكة  إضضافتتهكمما ننقلت الججرييییدة عن الكتتاتتنني ". تتححقق الهدف ممن إببرائئها
الججمماعــة عارضضــت اتتفاقييییــة كاممــب دييییفييییــد ببــييیین ممصصــر وٕاسســرائئييییلل٬، ححييییننممــا كاننــت : "العرببييییــة
وححـولل ممنناهضضـة "! ولكن عنندمما تتم تتوقييییعها وأقرت أصصببححت واقعًا ييییججـب اححتتراممـه. تتنناقش

٬، قببـــلل دممججهـــم فـــي الننظـــام السسييییاسســـي الممصصـــري٬، سســـرائئييییللإلممعاهـــدة السســـالم ممـــع  اإلخخـــوان
ــــورة "ببفضضــــلل  ــــاييییر 25ثث ــــت: ٬، راججــــع"ييیینن ــــائئق وثثوابب ال ننخخــــاف ):  1(عممــــر التتلممسســــانني٬، ححق
 ).٬1991، اإلسسالممييییةدار التتوزييییع والننششر : القاهرة(٬، !ولكن..السسالم

مموقف الرفاق ممن ججممالل عببـد النناصصـر٬، وكييییـف كـان هـذا المموقـف ـ  القارئسسييییرى ) "63(
ييییضضـممها كتتاببننـا  التتـيالببعض مُمححييییـرًا ـ مموقفـًا ممببـدئئييییًا٬، فممـن ببـييیین القصصـائئد العدييییـدة  ييییراه الذي

غييییـر قصصـائئد تُتعـد علـى ببعـض أصصـاببع الييییـد الواححـدة تتهـاججم عببـد  القـارئالوثثييییقة٬، لـن ييییججـد 
ممــن مموقــف تتححمملــه األغلببييییــة السســاححقة  القــارئإن ممــا سســييییججده (......). النناصصــر ششخخصصــييییاً 

 اإلفــراجححييییــر الــببعض فــي السســتتييییننييییات ببعــد  لــذياممــن قصصــائئد الــدييییوان٬، هــو ننفــس المموقــف 
٬، وفـــي واإلعالممييییـــةعـــن الششـــييییوعييییييیین٬، ححييییـــث تتعـــاوننوا ممـــع الننظـــام فـــي ممؤسسسســـاتته السسييییاسســـييییة 

(....).". السسببعييییننييییات٬، أثثنناء المموججة العارممة لطوفان الهججوم علـى عببـد النناصصـر وعصصـره
فــي  ممـن ممقدممــة هششـام السســالممونني لممخختتـارات ممــن قصصـائئد الششــعراء الششـييییوعييییييیین الممصصــرييییييیین

ــ1945الممعــتتقالت الممصصــرييییة فييییممــا ببــييیین  لججننــة تتوثثييییــق :  ٬، راججــع ننــص الممقدممــة فــي1965ـ
٬، هــــــــــدييییلل الييییممــــــــــام وراء 1965عــــــــــام  ححتتــــــــــىتتــــــــــارييییخ الححركــــــــــة الششــــــــــييییوعييییة الممصصــــــــــرييییة 
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ممخختتارات ممن قصصائئد الششـعراء الششـييییوعييییييیین الممصصـرييییييیین فـي السسـججون والممعـتتقالت /القضضببان
ـــييیین  ـــ1945فييییممـــا بب ـــاهرة(٬، 1965ـ ـــ٬9، ص)2008 دار العـــالم الثثالـــث٬،: الق : وأييییضضـــاً . 23ـ

ممركــــز : القــــاهرة(الششــــهادات األخخييییــــرة٬، : ممصصــــطفى عببــــد الغننــــي٬، الممثثقفــــون وثثــــورة ييییولييییــــو
 )2010األهرام للننششر والتترججممة والتتوزييییع٬، 

٬، تتججـدهم وكممـا هـو واضضـح ممـن اسسـممهم ييییننتتسسـببون إلـى "النناصصـرييییييیین"اننظر ممـثثًال إلـى ) 64(
ييییححظـــى  والـــذيي ممصصـــر٬، فـــ" ممـــا ببعـــد االسســـتتعممار"الراححـــلل عببـــد النناصصـــر٬، ممؤسســـس دولـــة 

 . ببزعاممة وششعببييییة واسسعة في التتارييییخ العرببي الححدييییث
 .225ذ٬، ص. س. ممادلييیین أولببراييییت٬، م) 65(
٬، ممـدخخلل إلـى )مُمعـد وممتتـرججم(أححممـد ححسسـان: ٬، راججع"مما ببعد الححداثثة"ألخخذ فكرة عن ) 66(

ـــة٬،  ـــاهرة(ممـــا ببعـــد الححداثث ـــات ننقدييییـــة٬، رقـــم : الق ـــة العاممـــة لقصصـــور الثثقافـــة٬، كتتابب ٬، 26الهييییئئ
1994 .( 

٬، ودرس القاننون ببججاممعة 1942ولد ممححممد ممصصطفى الببرادعي في الججييییزة عام ) 67(
ححصصلل . 1964ثثم ببدأ ححييییاتته العمملييییة في السسلك الدببلومماسسي الممصصري عام . القاهرة

والتتححق ببالوكالة الدولييییة للطاقة . في القاننون ممن ججاممعة ننييییوييییورك الدكتتوراهعلى درججة 
وقد اننتتخخب كممدييییر عام . صصب رفييییعة ببهاححييییث ششغلل عدة ممننا 1984الذرييییة عام 
. 2005اننتتخخاببه لفتترة ثثاننييییة٬، ثثم لفتترة ثثالثثة في سسببتتممببر  أعييییدثثم  1997للوكالة عام 

ممححممد /٬، دكتتور2011الححمملة الششعببييییة الممسستتقلة لدعم وتترششييییح الببرادعي رئئييییسسًا : راججع
 : ممصصر وأمملها اببنالببرادعي 

  www.elbaradei2011.com 
ججورج ممن أببرزها وأكثثرها تتأثثييییرًا (ششخخصصييییاتممن الوطننييییة للتتغييییييییر تتتتكون الججممعييییة ) 68(

٬، فضضًال عن كوننه أولل ممسسئئولل الممححافظات في الججممعييییة الوطننييییة للتتغييییييییر٬، وهو إسسححاق
٬، 2004ُأسسسست ننهاييییة عام  التتيكفاييییة  ححركة الممصصرييییة ممن أججلل التتغييییييییرممننسسق عام لل

تتججممع فضضفاض ممن ممخختتلف القوى السسييییاسسييییة الممصصرييییة تتهدف إلى تتأسسييییس ششرعييییة وهي 
ننججييییب وهنناك أييییضضًا . ممببارك عن السسلطة ججدييییدة في ممصصر٬، ببعد تتننححييییة ننظام ححسسنني

ممن ٬، تتييییارات فكرييییة ممخختتلفة٬، و )أححد أكببر رججالل األعممالل الممصصرييییييیینوهو  سساوييییرس
التتييییارات . لهييییكلل الممعارض األششممللأقصصي الييییممييیین إلي أقصصي الييییسسار٬، وهو مما ييییججعلها ا

http://www.elbaradei2011.com/
http://www.elbaradei2011.com/
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
http://dostor.org/politics/egypt/10/may/7/15381
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ححزب ـ 5 اإلخخوان الممسسلممونـ 4 الدييییممقراطييییةـ 3ححزب الججببهة ـ 3 ححزب الغدـ 1: تتششمملل
 ححزب العمملل الممصصري ـ 8 االششتتراكييییون الثثورييییونـ 7 ححزب الكراممة ـ6 الوسسط الممصصري

 الححزب الششييییوعي الممصصريـ 11 أببرييییلل 6ححركة ششبباب ـ 10 لتتغييییييییرممصصرييییات ممع اـ 9
وححولل إعالن تتأسسييییس الججممعييییة٬، . الححمملة الششعببييییة لدعم الببرادعي وممطالب التتغييییييییرـ 12

 Amro Hassan and Jeffrey Fleishman, Mohamed ELBaradei: راججع
creates National Front for Change, Los Angeles Times, 24 

February 2010. 3/3/2011ححوار ننججييییب سساوييییرس ممع ججرييییدة األخخببار٬، : وراججع .
 .15/3/2011ممع ججرييییدة األخخببار٬،  إسسححاقححوار ججورج : وأييییضضاً 

 هو ٬،)2010ييییوننييییو  6 - 1982ييیینناييییر 27 (قاسسم صصببححيخخالد ممححممد سسعييیید ) 69(

 ججرى. ننة والعششرييیین ممن العممر٬، ممن ممدييییننة اإلسسكنندرييییة٬، ممصصرششاب ممصصري في الثثامم
تتفتتييییششه ببمموججب  تتعذييییببه ححتتى المموت على أييییدي اثثننييیین ممن ممخخببري الششرطة اللذان أرادا

سسألهم عن سسببب لتتفتتييییششه أو إذن ننييییاببة لم ييییججييییبباه وقامما ببضضرببه ححتتى . قاننون الطوارئ
 إداننةمموتته  أثثارد وق. العدييیید ممن ششهود العييییان في ممننطقة سسييییدي ججاببر المموت أممام

 اححتتججاججات علننييییة في اإلسسكنندرييییة والقاهرة قام ببها ننششطاء أثثاروممححلييییة٬، كمما  عالممييییة

التتعذييییب  ححقوق اإلننسسان في ممصصر والذييیین اتتهمموا الششرطة الممصصرييییة بباسستتممرار ممممارسستتها
ووصصف ححافظ أببو سسعدة رئئييییس الممننظممة الممصصرييییة لححقوق  .ححالة الطوارئ في ظلل

٬، ممؤكدًا أن هذا القاننون "ششهييیید قاننون الطوارئ"ـاإلننسسان٬، خخالد سسعييیید قتتييییلل اإلسسكنندرييییة٬، بب
األممن التتصصرف كمما  ألفرادييییعطي الححق  1981الذي تتم فرضضه ممننذ عام  الممششببوه٬،

 اإلعالم"ي كتتاب ييییاسسر ببكر الممهم وف). وييییكييییببييییدييییا. (ييییششتتببه فييییهم ييییششاءون ممع ممن
نندا أججا سسلطان والششاب السسكنندري خخالد  اإلييییراننييییةالششاببة : "٬، لفت اننتتبباهي قوله"الببدييییلل

سسعييیید ججممعت ببييییننهمما طرييییقة واححدة في إخخراج الصصور وعرضضها وأسسلوب التتنناولل 
: القاهرة(٬، ON LINEييییاسسر ببكر٬، اإلعالم الببدييییلل : راججع". على االننتترننت لقضضييییتتهمما

 .٬151، ص)2010ححواس٬،  ممطاببع
 .2011/فببراييییر/21ننقًال عن ججرييییدة الححييییاة٬،  ) 70(
الججرييییدة ننفسسها وفي ممكان ممتتممييییز . 2011/ممارس/7ننقًال عن ججرييییدة الدسستتور٬، ) 71(

ال ييییخخلو ممن داللة ممهممة وخخطييییرة٬، لتتزاممننه ممع  الذيممن العدد ننفسسه٬، ننششرت هذا الخخببر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.e-socialists.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.7amla.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
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أوببامما ييییوفد وزييییر دفاعه في ممهممة : "أششرت لببعضضها في هذه الممقالة التتيالتتسسرييییببات 
 "!وممواقع االننتترننت لإلعالمطارئئة لممصصر خخششييییة تتسسرييییب تتقارييییر أممننييییة 

 . 4/4/2011مملححق عدد ججرييییدة الفججر٬، الصصادر في  ) 72(
&  2011ممارس ٬25، 11،٬18: راججع أعداد ججرييییدة األهرام الصصادرة في) 73(

 . صصرعممود الججورننالججي الممصصري صصالح ممننتت. 2011أببرييییلل ٬22،٬15،٬8،1
)74 (Julianne Pepitone, Wael Ghonim to Leave Google, start 

NGO in Egypt, CNNMoney.com, 25 April 2011. 
لم أطلع على كتتاب ججارد كوهييیین ببعد٬، لكنني ححصصلت ممؤخخرًا على ننسسخخة صصوتتييییة ) 75(

 Jared Cohen, Children: ممن صصدييییق٬، والتتالي ببييییاننات الننسسخخة الورقييییة ممن الكتتاب
of Jihad: a Young American Travels Among the Youth of the 

Middle East, (New York: Gotham Books, 2007). 
اححممــــد ممرتتضضــــى الممراغــــي٬، غرائئــــب ممــــن عهــــد فــــاروق وببداييییــــة الثثــــورة الممصصــــرييییة٬، ) 76(
وفي السسييییاق ننفسسه ييییأتتي كتتاب لعببة األممـم لممـاييییلز ). 1976دار الننهار للننششر٬، : ببييییروت(

ييییكـــي قضضـــى القسســـم األعظـــم ممـــن ححييییاتتـــه العمملييییـــة فـــي ممننطقـــة الششـــرق كوببالننـــد٬، وهـــو أممر 
اننــه عــاد إلــى واششــننطن فــي عــام  إالششــغلل ممننصصــب ننائئــب القننصصــلل فــي سســورييییا٬، . األوسســط
. ييییوممهـــا أننششـــئئت التتـــيلييییسســاعد فـــي تتننظـــييییم وكالـــة الممخخـــاببرات الممركزييییــة األممرييییكييییـــة  1949

ممــاييییلز : ججـععممـلل ممسستتششـارًا أعلـى لممؤسسسسـة ضضـخخممة ممخختتصصــة فـي العالقـات الححكوممييییـة٬، را
خخالقييییــة فــي سسييییاسســة القــوة األممرييییكييییــة٬، ججممــة ممــروان خخييییــر٬، لعببــة األممــم ـ الالأكوببالننــد٬، تتر 

ممصصــطفى ممــؤممن٬، الننقطــة الراببعــة : وأييییضضــاً ). االننتترنناششــننالل سســننتتر٬، ببــدون تتــارييییخ: ببييییــروت(
دار الننششــــر : القــــاهرة(عــــرض وتتححلييییــــلل لالسســــتتعممار األممرييییكــــي الججدييییــــد٬، !/تتعننــــي الححــــرب

ممقتتطفـــات ممـــن أببححـــاث الطلببـــة : الذرييییـــة فـــي خخدممـــة ممصصـــرالطاقـــة ).  1954الممصصـــرييییة٬، 
مماذا تتفييیید ممصصر ممن تتننظييییم األببححاث الدولييییـة "ورججالل األعممالل الذييیین اششتتركوا في ممسساببقة 

٬، الححلقـة ٬1953، التتـى ننظممتتهـا ممججلـة الصصـداقة "لتتوججييییه الطاقة الذرييییة لألغراض السسلممييییة
 ". ممصصر وأممرييییكا"الممائئة والخخاممسسة عششرة ممن سسلسسلة 

ننهضضة : القاهرة(السسييیید ييییسسييیین٬، الخخرييییطة الممعرفييییة للممججتتممع العالممي٬، : للممزييیید) 77(
 ).2008ممصصر للطبباعة والببششر والتتوزييییع٬، 
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هو ممعهد ببححثثي للدراسسات  واإلسستتراتتييییججييییةممركز األهرام للدراسسات السسييییاسسييییة ) 78(
ححتتى . الممصصرييییة ممؤسسسسة األهرام في 1968 أننششئ الممركز عام. صصرمم السسييییاسسييییة في

تتوسسع ننطاق ثثم  ٬،إلسسرائئييییليالصصراع العرببي ا قضضييییة ةاخختتص الممركز ببدراسس٬، 1972 معا
واألححداث التتي تتهم العالم  ممع التتركييییز على القضضاييییا ٬،ببححث الممركز في القضضاييییا الدولييییة

 )وييییكييییببييییدييییا(. العرببي
الهييییئئة الممصصرييییة العاممة : القاهرة(والطرييییق الثثالث٬، ..السسييیید ييییسسييیین٬، العولممة) 79(

 ).1999للكتتاب٬، 
تتججدييیید : ححييییي الدييیین٬، الطرييییق الثثالثممححممد مم& أننتتونني ججييییدننز٬، تترججممة أححممد زاييیید ) 80(

 ).2010الهييییئئة الممصصرييییة العاممة للكتتاب٬، : القاهرة(الدييییممقراطييییة االججتتمماعييییة٬، 
لخخضضر ممذببوح٬، فكرة : لكارلل ببوببر٬، ننقًال عن" ببححثثًا عن عالم أفضضلل"ممن كتتاب ) 81(

الزعييییم : القاهرة(الممججتتممع الممفتتوح عنند كارلل ببوببر٬، ممججلة الججممعييییة الفلسسفييییة الممصصرييییة٬، 
 .  ٬254، ص)2010لخخدممات الممكتتببييییة والننششر٬، ل
٬، اإلننسساننيسسكييییننر٬، تترججممة عببد القادر ييییوسسف٬، تتكننولوججييییا السسلوك . ف. ب) 82(
 ).٬1980، أكتتوببر 32الممججلس الوطنني للثثقافة والفننون واآلداب٬، رقم : الكوييییت(
٬، في أثثنناء وقت السسلم 1998ألن ببداييییات علم الننفس االييییججاببي كاننت عام ) "83(

ي الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة ـ وهو علم ممعنني ببدراسسة الخخببرة االييییججاببييییة والرخخاء ف
تتعييیین على تتححقييییق الممكوننييیین  التتيالممؤسسسسات & السسممات االييییججاببييییة الفردييییة & الذاتتييییة 

السساببقييیین ـ٬، فإن ننظرتتننا تتننببع ممن أن علم الننفس االييییججاببي ييییننتتعش  تتححت تتأثثييییر الظروف 
الظروف الججييییدة٬، فإن العالم سسييییعييیید تتوججييییه  أمما إذا تتوقفت عججلة. السسوييییة اججتتمماعييییاً 

مموارده ننححو الدفاعات٬، واالننهييییار٬، وتتوججييییه تتعاطفه ننححو دراسسة ضضححاييییا االضضطراببات٬، 
لقد أدى ححدوث الهججوم . وسسوف تتتتفوق االننفعاالت السسلببييییة على االننفعاالت االييییججاببييییة

ييییعنني وال . إلى تتغييییييییر فكرننا 2001سسببتتممببر  11على الممركز التتججاري في  اإلرهاببي
ذلك أن علم الننفس االييییججاببي علييییه أن ييییننسسححب٬، ببلل إننه اآلن أكثثر أهممييییة ممن أي وقت 

ففي أوقات الششدة٬، كالوقت الراهن٬، فإن دراسسة االننفعاالت االييییججاببييییة ال تتخخرج . ممضضى
فالثثقة٬، والتتفاؤلل٬، واألمملل٬، على سسببييییلل الممثثالل٬، تتعييییننننا ببطرييییقة أفضضلل عنندمما . عن السسييییاق

أوقات الششدة٬، ييییكون فهم وببنناء القوة والفضضائئلل ممثثلل التتكامملل٬، ففي . تتكون الححييییاة صصعببة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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وفي أوقات . إلححاححاواالعتتدالل٬، والششججاعة والرؤييییة الصصححييییححة لألششييییاء٬، والوالء أكثثر 
الششدة٬، ييییصصببح دعم وممسسانندة الممؤسسسسات االييییججاببييییة ممثثلل الدييییممقراطييییة٬، واألسسرة القوييییة٬، 

ن سسلييییججممان٬، علم الننفس ممارتت: راججع". وححرييییة الصصححافة ذا أهممييییة ممضضاعفة ومملححة
٬، )ممححرران(سستتودييییننججر. أورسسوال م& أسسببييییننوولل . ٬، في لييییزا ج"االييییججاببي اإلكلييییننييییكي

تتسساؤالت أسساسسييییة : اإلننسساننييییة٬، سسييییكولوججييییة القوى )وآخخرون(تترججممة صصفاء ييییوسسف األعسسر
الممششروع القوممي للتترججممة٬، الممججلس : القاهرة(وتتوججهات ممسستتقببلييییة لعلم الننفس االييییججاببي٬، 

 .435-٬419، ص)2006ثثقافة٬، األعلى لل
ممدخخلل إلى سسييییكولوججييییة الممقهور٬، : ممصصطفى ححججازي٬، التتخخلف االججتتمماعي) 84(
ممصصطفى ححججازي٬، :  وأييییضضاً . 12-٬9، ص )2005الممركز الثثقافي العرببي٬، : الممغرب(

الممركز الثثقافي العرببي٬، : الممغرب(دراسسة تتححلييییلييییة ننفسسييییة اججتتمماعييییة٬، : الممهدور اإلننسسان
2006.( 

الممصصري الييییوم٬، : فى ححججازي ممع ججرييییدة الممصصري الييییوم٬، راججعححوار ممصصط) 85(
5/5/2011 . 
: ٬، تترججممة ممصصطفى إببراهييییم فهممي٬، اإلننسساننييییون الجُجدد)ممححرر(ججون ببروكممان) 86(

الممششروع القوممي للتترججممة٬، الممججلس األعلى للثثقافة٬، العدد : القاهرة(العلم عنند الححافة٬، 
فهممي٬،  إببراهييییمممصصطفى  سسننو٬، تترججممة. ببي. سسي: وراججع أييییضضاً ). ٬2005، 991

 ).2010الممركز القوممي للتترججممة٬، : القاهرة(الثثقافتتان٬، 
٬، تترججممة )ممححرر(فولفججاننج سساكس: اإلرششادييییةراججع هذه الننوعييییة ممن الكتتاببات ) 87(

الممركز : القاهرة(دلييییلل إلى الممعرفة بباعتتببارها قوة٬، : أححممد ممححممود٬، قامموس التتننممييییة
: ٬، المموسسييییقى والعولممة)الييییوننسسكو(للمموسسييییقى الممججلس الدولي). 2008القوممي للتترججممة٬، 

الممششروع : القاهرة(٬، )الييییوننسسكو(دلييییلل كتتببه سساييییممون ممانندي للممججلس الدولي للمموسسييییقى
هييییئئة &  اإلننسسانممؤسسسسة مملتتقى الححوار للتتننممييییة وححقوق ). 2003القوممي للتترججممة٬، 

اد في التتعلييییم٬، الممعوننة األممرييییكييییة ببالقاهرة٬، الدلييییلل التتدرييییببي لدعم الششفافييییة وممكافححة الفسس
ممؤسسسسة فرييییدرييییش ). ٬2008، اإلننسسانممؤسسسسة مملتتقى الححوار للتتننممييییة وححقوق : القاهرة(

ممؤسسسسة : صصننعاء(دلييییلل ممرججعي٬، : إييییببرت٬، إدمماج قضضاييییا الننوع االججتتمماعي في التتننممييییة
ممؤسسسسة ثثقافة السسالم٬، تترججممة ممححسسن ييییوسسف٬، تتقرييییر عن ). 2004فرييییدرييییش إييییببرت٬، 
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ييییر الممججتتممع الممدنني في ممننتتصصف عقد ثثقافة السسالم٬، تتقر : ثثقافة السسالم في العالم
الممججلس األعلى للثثقافة٬، ببدعم ممن كلل ممن ححكوممة كاتتالوننييییا٬، وزارة العالقات : القاهرة(

 ).2007الممؤسسسسييییة والممششاركة٬، ببرنناممج الممعهد الدولي ممن أججلل السسالم٬، 
)88 (Liz Sly, "Arab response to bin Laden death Muted", The 

Washington Post, 3 May 2011. 
ببعــض الششــبباب تتضضــاممننهم ممــع إضضــراب  أعلــن٬، 2008أببرييییــلل ممــن عــام  6فــي ييییــوم ) 89(

عـام فـي  اإلضضـرابييییكـون  أنالعممالل وتتببننوا فكـرة الكاتتـب الصصـححفي ممججـدي أححممـد ححسسـييیین 
لننششــر فكــرة (groups) ت الححركــة فــي تتششــكييییلل ججروببــاتأببــد. ممصصــر ولــييییس للعممــالل فقــط

ححتتـى وصصــلل  face book الممصصـرييیین ببمموقـع األعضضـاءرسسـائئلل إلـى  وٕارسسـالل اإلضضـراب
ـــى سســـببعييیین  األعضضـــاءعـــدد  ـــة  ألـــفإل ـــات الداعييیی ـــرة  .لإلضضـــرابفـــي أححـــد الججروبب ببعـــد فتت

ت تتصصـلل أقلييییلـة ببـد أييییـاموالححركـة وفـى  اإلضضـرابتتنناولت ببعض الصصـححف الممصصـرييییة فكـرة 
 .أببرييییلل 6عام ييییوم  إلضضرابداعييییة  عششوائئيببششكلل  sms رسسائئلل

وهــي  .وأكببــر أعضضــائئها سســنناأببرييییــلل  6ششــبباب ممننسســق عــام لححركــة أححممــد ممــاهر هــو ) 90(
أححــدثثت ححراكــًا قوييییــًا فــي االححتتججاججــات الممصصــرييییة ببعــد االننتتخخاببــات الرئئاسســييییة  التتــيالححركــة 

أححممــد ". كفاييییــة"القــوى السسييییاسســييییة الممخختتلفــة وعلــى رأسســها  إننهــاك٬، وببعــد أن تتــم 2005فــي 
 الــذي اإلضضــراب٬، وهــو 2008أببرييییــلل األولل فــي  6ممــاهر كــان رأس الححرببــة فــي إضضــراب 

أححدث دوييییًا هائئًال٬، وششارك فييییه عممـالل الممححلـة٬، وأسسـقطوا صصـورة ممببـارك للممـرة األولـى فـي 
٬، وييییعممـــلل 1980ممـــاهر ممـــن مموالييییـــد عـــام . خخرججـــت ضضـــد ممببـــارك التتـــيتتـــارييییخ الممظـــاهرات 

إدارة االعتتصصــام الرئئييییسســي  تتــولىالثثــورة الــذي  ششــبباب عضضــو ائئــتتالفوهــو ! اً ممــدننييیی ممهنندسســاً 
ييییكـون دائئممـا ببعييییـدا عـن أممـاكن الممظــاهرات٬،  أنمموقعـه فـرض علييییـه . فـي ممييییـدان التتححرييییـر

مملححـق عـدد : راججـع. االححتتججاججاتلييییتتفرغ لقييییادة غرفة العمملييییات التتي تتتتولى تترتتييییب وٕادارة 
 .4/4/2011ججرييییدة الفججر٬، الصصادر في  

 .4/5/2011ننقًال عن ججرييییدة الممصصري الييییوم٬، ) 91(
٬، الججـروب الرئئييییسسـي http://6april.org : أببرييییلل6المموقع الرسسممي لححركة ششبباب ) 92(

 : للححركة على الفييییس ببوك
 http://www.facebook.com/group.php?gid=9973086703  

http://6april.org/
http://6april.org/
http://www.facebook.com/group.php?gid=9973086703
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ببـــــالببننط "٬، ظهـــــر هـــــذا المماننششـــــييییت "إححننـــــا الششـــــبباب السســـــييییس اللـــــي وقعننـــــا الـــــرئئييییس) "93(
. ٬15/2/2011، فــي صصــدر الصصــفححة األولـــى ممــن ججرييییــدة الييییــوم السســاببع٬، ييییـــوم "العــرييییض

وراججع أييییضضًا ممقالة لعببد الـرححممن األببننـودي ننششـرتتها ججرييییـدة األخخببـار٬، فـي عـددها الصصـادر 
عننــوان ممقالــة األببننـودي ييییسســتتدعي عببــارات !!". خخلــييییهم ييییتتسسـلوا"٬، ببعننــوان 14/4/2011فـي 

ببــلل تتننححييییــه عــن الححكــم٬، ردًا علــى تتسســاؤالت مُمششــاببهة  لطالممــا ججــرت علــى لسســان ممببــارك٬، ق
 ! عن ممدى خخطورة تتححركات هؤالء الششبباب السسييییس على ننظاممه

)94 (Sherly Gay Stolberg, Shy U.S. Intellectual Created 
Playbook Used in a Revolution, The New York Times, 16 

February 2011. 
: الدكتتاتتورييییــة إلــى الدييییممقراطييییــةججــييیین ششــارب٬، تترججممــة خخالــد دار عممــر٬، ممــن : راججــع) 95(

ـــــ٬، الببــــدائئلل ). 1993ممؤسسسســــة ألببــــرت أييییننششــــتتاييیین٬، : ببوسســــطن(تتصصــــوري للتتححــــرر٬،  إطــــار ـــــ
طرييییقــة للننضضــالل  198ــــــــ٬، ). ممؤسسسســة ألببــرت أييییننششــتتاييیین٬، ببــدون تتــارييییخ: ببوسســطن(الححقييییقييییـة٬، 

 ــــ٬، تترججممـة الممركـز الفلسسـطييیینني لدراسسـات الالعننـف٬،). ببدون ببييییاننـات(بباسستتخخدام الالعننف٬، 
ممننششـــــورات الممركـــــز الفلسســـــطييیینني لدراسســـــات : القـــــدس(االننتتفاضضـــــة والننضضـــــالل ببـــــال عننـــــف٬، 

عفييییــف ). ببــدون ببييییاننــات(ــــــ٬، دور القــوة فــي الكفــاح الالعننييییــف٬، ). الالعننــف٬، ببــدون تتــارييییخ
ججـــييیین ششـــارب٬، تترججممـــة أححممـــد العلممـــي٬، كفـــاح الالعننـــف وسســـييییلة فعالـــة للعممـــلل & صصـــافييییة 

 ). ببدون ببييییاننات(السسييییاسسي٬، 
    www.aeinstein.org :  ألببرت أييییننششتتاييیینمموقع ممؤسسسسة ) 96(
في كلممة ألقاها السسييیینناتتور األممرييییكي ججون مماكييیین أممام ممججلس العالقات الخخارججييییـة ) 97(

ممــا ببدأتتــه فــي ) االببــن(٬، ببــدا واضضــححًا ححمماسســه السســتتكممالل إدارة ببــوش2004ببواششــننطن عــام 
ييییـــب األوضضـــاع فـــي ممننطقـــة الششـــرق األوسســـط٬، علـــى خخلفييییـــة العـــراق٬، فـــي إطـــار إعـــادة تترتت

 John MacCain, Finishing: ٬، راججـع2001هججممـات الححـادي عششـر ممـن سسـببتتممببر
the Job in Iraq, AIR FORCE Magazine, July 2004. 

)98 (Stephen Zunes, Serbia: 10 Years Later, Huffpost World, 17 
June 2009. 

أببرييییـــلل أخخـــذت 6ححركـــة ششـــبباب  Otpor website: ببييییةمموقـــع ححركـــة الممقاوممـــة الصصـــر ) 99(
 .٬، وهو عببارة عن قببضضة ييیید ممضضمموممةOptorببالححركة الصصرببييییة   اللوججو الخخاص

http://www.aeinstein.org/
http://www.aeinstein.org/
http://www.otpor.com/
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ـــــي ) 100( ـــــدة الششـــــرق األوسســـــط٬، ف  10ننـــــص الححـــــوار ممـــــع أححممـــــد ممـــــاهر٬، ننششـــــرتته ججرييیی
الححتتججاججــــات اننطلقــــت ا: أببرييییــــلل6ممننسســــق ححركــــة ششــــبباب : "٬،  تتححــــت عننــــوان2011فببراييییــــر

 ".ببقييییادة ممججمموعات سسرييییة في أمماكن ممححددة ببالممنناطق الششعببييییة
صصـدر فـي القـاهرة ممـؤخخرًا٬، وهـو ممححاولـة ممششـكورة لججممـع  الـذيراججع هـذا الكتتـاب ) 101(

ححمملهــا الممتتظــاهرون٬، فضضــًال عــن  التتــيكاننــت علــى الالفتتــات  التتــيالهتتافــات والششــعارات 
الششعب الممصصـري٬، : ييییوممًا٬، واسستتممرت كلل ييییوم 18أطلقها الممصصرييییون طوالل الـ التتيالننكت 

 ).2011العرببي للننششر والتتوزييییع٬، : القاهرة(الششعب ييییرييیید٬، 
أببرييییــلل 6ممــثثًال دعــت الخخارججييییــة األممرييییكييییــة ششــبباب ححركــة ششــبباب  2008فــي أواخخــر) 102(

الححركة أعلننت رفضضها القاطع لـه ممـن ! للممششاركة في ممؤتتممر دولي في الوالييییات الممتتححدة
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ححـــدوث اننقسســـام ببـــييیین صصـــفوف الححركـــة٬، . خخـــاللل تتصصـــوييییت دييییممقراطـــي

عببد الفتتاح وأححممد ننصصار علـى الممششـاركة فـي  إسسراءححييییث أداننت الححركة مموافقة كلل ممن 
وقـــرارات التتصصــوييییت الدييییممقراطييییـــة داخخـــلل  اإلججممــاعهــذا الممـــؤتتممر٬، وخخروججهممــا علـــى ححالـــة 

كــة ال تتعتتببــر كــلل ممــن ييییخخــرج عــن رأي األغلببييییــة العظممــى ممــن أعضضــاء الححر  التتــيالححركــة 
ييییممثثلل إال ننفسسه وييیُیصصـببح مُمسسـتتببعدًا ممـن عضضـوييییة الححركـة ننتتييییججـة لفعلتتـه وعلييییـه تتححممـلل ننتتـائئج 

ششـــبباب : الححركــات االححتتججاججييییــة الششــبباببييییة"دييییننــا ششــححاتته وآالء الروببــي٬، : راججــع! تتصصــرفاتته
. ٬، م)ممححــرر(ششــححاتتة٬، فــي دييییننــا "أببرييییــلل6ممــن أججــلل التتغييییييییــر وححركــة تتضضــاممن وححركــة ششــبباب

اننعقـــد  الـــذيججييییـــة األممرييییكييییـــة ببييییاننـــًا عـــن الممـــؤتتممر ولقـــد أصصـــدرت الخخار . 269ذ٬، ص. س
تتححــالف الححركــات " بباسســمعــن قييییــام تتججممــع  وأعلــن٬، 2008دييییسســممببر5-3خخــاللل الفتتــرة ممــن

ممننظممـة رائئـدة  17الممـؤتتممر ححضضـره قـادة ! القاعـدة وتتححالفاتتهـا إلرهـاب٬، كممعـادلل "الششبباببييییة
 MTVوالـــ Howcastدولــة٬، ممــع خخببــراء ممــن فـييییس ببــوك وججوججــلل وييییوتتييییــوب والـــ  15ممـن 

الممـــــؤتتممر ننـــــاقش أفضضـــــلل الوسســـــائئلل ! وممدرسســـــة كولوممببييییـــــا للقـــــاننون والخخارججييییـــــة األممرييییكييییـــــة
 واإلرهــــابالرقممــــي فــــي تتششــــججييییع الححرييییــــة والعدالــــة وممواججهــــة العننــــف  اإلعــــالمالسســــتتخخدام 

 U.S. Department of State, Announcement on: والقممــع٬، راججــع
Alliance of Youth Movements Summit, December 3-5, Press 

Release, 18 November 2008. Website: America.gov.  الغرييییـب فـي
: األممر هو مما ججاء في خختتام الببييییان ممن أن ننقطة االتتصصالل الـدولي ححـولل الممـؤتتممر اسسـممه
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أم ممججــرد تتششــاببه " الججهــاد أطفــالل"كــان هــو ممؤلــف كتتــاب  إذاججــارد كــوهييیین٬، وال أدرى ممــا 
أممرييییكــي لــه ننفــس االسســم٬،  وثثــائئق أممــن الدولــة الممصصــرييییة كاننــت قــد تتححــدثثت عــن!  أسســمماء

قالت عننه إننه ممدييییر وائئـلل غننـييییم فـي ششـركة ججوججـلل٬، كممـا أننهـا ننسسـببت لوائئـلل غننـييییم اعتترافـه 
ال أدري٬، رببممــا ييییكــون األممــر ممججـــرد "! كلننــا خخالــد سســـعييیید"ببأننــه أطلعــه علــى فكـــرة صصــفححة 

لـم تتلببـث  والتتـيعلى أييییة ححالل٬، ممن تتداعييییات الممؤتتممر األممرييییكـي األخخـرى٬، ! تتششاببه أسسمماء
هــا تتسســرييییببات وييییكلــييییكس الششــهييییرة٬، وثثييییقــة تتقرييییــر سســري صصــادر عــن السســفارة أن كششــفت عنن

وثثييییقـــة ! ٬31/1/2011، أطلقتتـــه وييییكلـــييییكس فـــي 30/12/2008األممرييییكييییـــة ببالقـــاهرة٬، فـــي 
 APRIL 6 ACTIVIST ON HIS U.S. VISIT AND: التتقرييییـر ببعننـوان

REGIME08: ٬، وتتححمملل رقمCAIRO02572 ! وتتتتححدث عن اننطبباعـات نناششـط فـي
 إخخفـــاءأببرييییـــلل٬، لـــم تتـــذكر اسســـممه ححضضـــر الممـــؤتتممر٬، واسســـتتطاع األممرييییكييییـــون 6ححركـــة ششـــبباب 

الوثثييییقــــة أوردت ححــــدييییث النناششــــط عــــن خخطــــة غييییــــر ممكتتوببــــة ممــــع ببعــــض القــــوى ! هوييییتتــــه
٬، وهــو ممــا ششــكك كاتتــب الوثثييییقــة 2011ببالننظــام٬، خخــاللل  لإلطاححــةالممعارضضــة فــي ممصصــر٬، 

ممــرييییكييییييیین٬، تتححــدث النناششــط أييییضضــًا عــن لقائئــه ببسساسســة واسســتتراتتييییججييییييیین أ! فــي إممكاننييییــة ححدوثثــه
٬، MOVEMENTS.ORG: وفـــــي المموقـــــع االلكتتروننـــــي لممننظممـــــة! رفييییعـــــي الممسســـــتتوى

العــالم٬، وتتتتممتتــع  أننححــاءوهــي ممعننييییــة ببتتسســهييییلل التتواصصــلل ببــييیین الححركــات الششــبباببييییة فــي ججممييییــع 
وججــدت أخخببــارًا عــن تتسســرييییببات ممهممــة لــوييییكلييییكس ببششــأن ! أببرييییــلل ببعضضــوييییتتها 6ححركــة ششــبباب 

مملــة الــرئئييییس األممرييییكــي أوبباممــا ببعــض اطــالع أعضضــاء فرييییــق الممييییــدييییا الججدييییــدة الخخــاص ببحح
 !  أببرييییلل الذييیین ححضضروا الممؤتتممر٬، على خخببراتتهم 6نُنششطاء ممن ششبباب 

ححـــولل الححفـــاوة األممرييییكييییـــة ببزييییـــارة أححممـــد ممـــاهر األخخييییـــرة إلـــى أممرييییكـــا ببعـــد الثثـــورة٬، ) 103(
 ,Hoda Osman, Meet Egypt Revolutionaries in NYC: راججــع

Huffpost New York, 29 April 2011. ججـع أييییضضـاً ورا :J. A. Myerson, 
Soccer, Cabs and Revolution: The Egyptian Youth Movement 

Comes to NYC, The Busy Signal, 27 April 2011. 
 .٬135، ص)2005دار الممعارف٬، : القاهرة(ححسسنني ممببارك٬، كلممة للتتارييییخ٬، ) 104(
 
 



 177 

 
 

 الفصصلل الراببع
  (*)أسسلوب إدوارد سسعييیید في الممرححلة األخخييییرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  (**)سستتاثثييییس ججورججورييییس: ببقلم                               
  

 إييییِه ييییا مموُت لن تتممس خخلودي"
 !"فاقِض مما ششئئت لسسَت وححدك تتقضضي 

  (***)فوزي الممعلوف                            
 

ممفكرييیین ـ والذي ممن ححييییاة ال" أسسلوب الممرححلة األخخييییرة"اهتتممام ادوارد سسعييیید ببـ   
ييییننطلق ممن عمملل ثثييییودور أدورننو عن األسسلوب المموسسييییقي في الممرححلة األخخييییرة عنند 

في الببداييییة٬، ممثثلل هذا االهتتممام . ببييییتتهوفن ـ ييییعود إلى أوائئلل تتسسعييییننييییات القرن المماضضي
الثثقافة : "خخطوة على طرييییق كتتاببات سسعييیید  في الننقد األدببي والمموسسييییقي٬، ببعد

أييییضضًا ممن الممالئئم القولل . 1991عام " تتتتالييییات مموسسييییقييییةمم"و 1993عام " واالممببرييییالييییة
ببتتأثثر سسعييیید في ممعالججتته ألسسلوب الممرححلة األخخييییرة ببتتججرببة ممرضضه القاسسييییة والتتي أودت 

وألن سسعييیید كان دائئممًا خخصصممًا للححلولل الدييییننييییة والتترننسسنندننتتالييییة٬، لم ييییكن ثثممة . ببححييییاتته
ممن السسعي للسسالم اححتتممالل أن تتقوده ممواججهتته الششخخصصييییة ممع المموت إلى ننوع مما 

 .الروححي٬، أو ممممارسسة الخخالص الفلسسفي٬، أو إييییججاد ححلولل اسستترججاعييییة للقضضاييییا
 

ـ التتي وببححسسب وصصفه ببرهننت على  1999عام " خخارج الممكان"ممذكرات سسعييیید 
صصعوببة االكتتممالل ـ كاننت ببششق األننفس ممححاولة للتتججولل خخارج ننببرات ححييییاتته أو تتوفييییر 

وفضضًال عن . السسعييییدييییة] ششكلل كلي ـ الممتترججم[ممرججعييییة اسستترججاعييییة لننوع مما ممن الكلييییة 
كوننها٬، ببصصورة مملمموسسة ومُمعلننة٬، ممححاولة لالسستتذكار وٕاعادة ببنناء عالم اججتتمماعي ممفقود 
اآلن في ممصصطلححات عالم آخخر٬، تتسسعى الممذكرات لرسسم خخرييییطة لششببكة الببداييییات٬، 

ورببمما ييیُیقالل أن . ووصصف ببالغ الصصعوببة لكلييییة ححييییاة ممن ننقطة مما عنند ننهاييییة الفكر
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٬، على ننححو مما "أسسلوب الممرححلة األخخييییرة"كاننت أولل ممممارسسة لسسعييیید في " خخارج الممكان"
ييیُیفهم٬، في الواقع٬، ممن تتأخخر ظهور ممقاالتته الكاششفة عن الذات٬، والتتي ممن المُمفتترض أن 

كسسرد للببداييییات ـ ييییششببه إلى ححد كببييییر خخببرة . تتؤلف كتتاببًا عن أسسلوب الممرححلة األخخييییرة
ـ ججاءت الممذكرات تتأممًال واسسعًا  1975عام " الببداييییات" سسعييیید األولى في الننقد األدببي٬،

ححولل ممعلممات الححييییاة العلمماننييییة٬، ححولل كفاح اإلننسسان إلعطاء تتفسسييییرات فقط في ححدود 
هذا العالم٬، ححتتى فييییمما ييییخخص أممثثلة تتارييییخخييییة٬، ببدا العالم وقتتها عصصييییًا وسسلببييییًا إزاء أي 

 .  ننوع ممن الممغزى
 

لم ييییكتتمملل٬، وممع ذلك ثثممة ممقاالت " ةأسسلوب الممرححلة األخخييییر "إن كتتاببًا ححولل 
سسننة  15ممتتننوعة أو ممقاطع ممن ممححاضضرات وكتتاببات في ممنناسسببات ممخختتلفة٬، عببر الل 

أفكار ححولل "ممقالة . األخخييییرة ممن ححييییاة سسعييیید٬، تتششي ببأن الممششروع كان دائئممًا ححييییًا ووششييییكاً 
٬، تُتعد London Review of Booksالممننششورة ححدييییثثًا في " أسسلوب الممرححلة األخخييییرة

ممججزئئًا٬، لكن عببقرييییًا للممششكلة التتي كان سسعييیید ييییتتححراها أو ييییسسعى لسسببر غورها٬،  عرضضاً 
األعممالل األخخييییرة  إدراكفضضًال عن أننها تتطرح إطار عمملل آخخر كلييییًا ييییممكن ممن خخالله 

وهننا ييییممكن ممالححظة٬، على ننححو عرضضي٬، أن سسييییممننار الدراسسات العلييییا . )1(الدوارد سسعييیید
ممببييییا في تتلك األثثنناء٬، ححمملل عننواننًا ممزدوججًا اعتتاد سسعييیید تتدرييییسسه في ججاممعة كولو  الذي

األننسسننييییة "وأعنني بباألعممالل األخخييییرة٬، كتتاب ". أسسلوب الممرححلة األخخييییرة/األعممالل األخخييییرة"
٬، والكتتاببات السسييییاسسييییة في الصصححافة في السسننوات 2004عام " والننقد الدييییممقراطي

عام " رييییقممن أوسسلو إلى العراق وخخارطة الط"جُجممعت ببعد وفاتته في  والتتياألخخييییرة٬، 
ونُنششرت ممع ممقدممة عممييییقة ببقلم ممؤرخ ججاممعة ننييییوييییورك تتونني ججودت٬، إضضافة . 2004

 . إلى خخاتتممة رائئعة وممؤثثرة٬، كتتببها ودييییع اببننه
 

ححتتى الوصصف األكثثر ببسساطة لححييییاة سسعييیید وأعمماله ييییخخببرننا ببالتتششاببك القائئم ببييیین 
 ممججالي األدب والسسييییاسسة عننده٬، على ننححو ممسستتممر ووطييیید٬، رغم اححتتفاظ كلل ممججالل

ببممعلمماتته االننضضبباطييییة الصصارممة٬، فاألدب والسسييییاسسة في تتمماييییزهمما الواضضح٬، ييییسسييییران 
. عببر عننه ببممهممة الننقد العلممانني والذيكعنناصصر ممتتراببطة ممن ممششروع ححييییاة سسعييیید٬، 
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ييییممييییز ببالضضببط هذه األعممالل األخخييییرة ممن ممششروع سسعييیید المُمممتتد والممعنني  الذيلكن٬، مما 
 لححدييییث عن أسسلوب الممرححلة األخخييییرة عننده؟ ببالننقد العلممانني٬، وييییججعلننا قادرييیین على ا

 

لممفهوم ممراوغ  إييییججازافي ممقالتته آننفة الذكر٬، ييییقدم إدوارد التتوصصييییف األكثثر 
عائئدًا إلى تتفسسييییر أدورننو ألعممالل ببييییتتهوفن األخخييییرة٬، ييییممييییز ادوارد . ببطرييییقة أخخرى

اهلل سسواء فييییمما ييییتتعلق ببممادتته المموسسييییقييییة التتي تتتتجج. اإلصصرار على ذاتتييییة عننييییدة لببييییتتهوفن
كان أسسلوب التتوقييییع السسييییممفونني للممؤلفييیین المموسسييییقييییييیین٬،  والذيالممننطق التتكامملي الصصارم 

تتششي ببتتخخلي ببييییتتهوفن "  ممنناهج عرضضييییة"أو ". الممششاكسسة واالننححراف عن الممسسار"لصصالح 
ادوارد ييییششييییر إلى مما خخلص إلييییه أدورننو ممن أن أسسلوب . الننهائئي عن إممكاننييییة التتركييییب
٬، ببعييیید عن اننججاز تتركييییب هارممونني٬، كوننه ييیُیننتتج تتممزقًا ببييییتتهوفن في أعمماله األخخييییرة

 . داخخلييییًا٬، ييییتترك هذه األعممالل مُمعلقة في الزممن وييییصصببغها ببرعب عننييیید وكارثثي
 

سسعييیید ييییوافق على أن أعممالل ببييییتتهوفن األخخييییرة تتظلل غييییر ممتتححدة ببتتركييییب أعلى٬، 
ا فهي ال تتتتسسق في أي ممششروع٬، وال ييییممكننها التتصصالح أو التتوصصلل لححلولل٬، ألن تتردده

األعممالل األخخييییرة تتكون تتقرييییببًا . وتتششظييییها تتأسسييییسسي٬، ال زخخرفي وال ييییرممز ألي ششيء آخخر
لكن سسعييیید ييییؤكد أن قراءة . ).TLS n. pag("كلييییة ممفقودة٬، وببهذا الممعننى تتكون فاججعة"

أدورننو تتسسعى لتتعرييییف التتأخخر كعالقة ممححددة ببششكلل ييییذهب إلى مما وراء الممكون 
. أخخرة٬، ييییسسعى ججاهدًا لتترك ببصصممتته األخخييییرةالببييییوججرافي الممححض لفننان في ممرححلة ممتت

ممهمما تتكن العالقة ببالببعد الببييییوججرافي ـ ال أححد ييییقتترح اننه لييییس ذي صصلة ـ وببالتتالي ممهمما 
تتكن عالقة الفن ببواقع ببعييییننه٬، فان أسسلوب الممرححلة األخخييییرة ييییششهد للفن كننقطة ممتتطرفة 

خخرس للواقع وتتقتتححم التتأكييیید األ) ببمما في ذلك الخخاصصة ببالفننان(تتتتججاهلل التتقالييیید
 .الممعاصصر٬، الذي ححتتى ذلك الححييیین ييییكون قد أممد الفننان ببهوييییة ججزلة

 

اسستتججاببة تتخخرييییببييییة ممن قببلل ذكاء إببداعي : التتأخخر إذن ييییصصببح ظرفًا في ححد ذاتته
إزاء ممححدودييییة الححييییاة غييییر القاببلة لإللغاء٬، ممن نناححييییة٬، وٕازاء إححييییاء ببعييییننه عببر تتذكر 

د ييیُیقر ببإييییمماءات أدورننو الخخاصصة ببأسسلوب سسعييیی. هائئلل لقوى التتارييییخ٬، ممن نناححييییة أخخرى
الممرححلة األخخييییرة في تتوصصييییفه لششخخصصييییة ببييییتتهوفن قببلل الممضضي قدممًا إلى ححالتتييیین تُتججاهدان 

الروائئي : الظرف ننفسسه٬، لكننهمما  تتأتتييییان ممن أطراف الممتتوسسط٬، وتتقتترببان ممن خخييییاله
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ه انن. الصصقلي ججوزييییببي دي الممببييییدوزا والششاعر الييییوننانني السسكنندري قسسطننطييیین كفافي
ييییتتعرف في كلل ممننهمما على وعي مُمغاييییر لزممننه٬، ببششكلل ممفارق٬، ييیُیججرد الححاضضر ممن 

هذا التتخخييییلل الممغاييییر . صصفة الممراوغة والغمموض٬، وممن ثثم ييییششححذ قوتته كتتارييییخ قييیید الصصننع
لزممننه ييییححدوه الححصصولل على ممتتعة عظييییممة وثثقة في مموقع األدب الممننفي والخخارج على 

وببنناء على ذلك٬، ال ييیُیصصببح ممسستتوعببًا في الممسسار الذي ييییتتججاهلل سسلطة الوقت الححاضضر٬، 
تتوتتر غييییر ممححسسوم ببييیین مما ييییكون اآلن عدييییم القييییممة٬، وببييیین مما ييییممكن أن ييییننتتهي ببه 

ممثثلل هذا المموقع ببدًال ممن ذلك ييیُیعييیید٬، ببالممركزييییة وببعدم ممضضاهاة٬، . الممطاف إلى التتهششم
أن سسعييیید ييییخخلص إلى . ببنناء ششروط الفهم الننقدي لتتارييییخ ححاضضر٬، لتتححقييییقها في الممسستتقببلل

 : ثثممة اممتتييییاز ألسسلوب الممرححلة األخخييییرة ييییتتممثثلل في
 

مما . إتتاححة كلل ممن التتححرر ممن الوهم والممتتعة٬، ببدون ححلل التتنناقض ببييییننهمما"
ييییببقييییهمما في ححالة تتوتتر٬، كقوى ممتتسساوييییة تتنندفع ببقوة في اتتججاهات ممتتعارضضة٬، هو 
ششخخصصييییة نناضضججة للفننان٬، تتخخلو ممن التتبباهي والغطرسسة٬، ال تتخخججلل ممن الالعصصممة أو 

 ).TLS n. pag("ة الممتتواضضعة٬، وهي أممور تُتكسسببها للفننان سسننوات العممر أو الممننفىالثثق
 

هكذا٬، ييییتتممييییز أسسلوب الممرححلة األخخييییرة ببششججاعة واضضححة٬، ولييییس ججرأة سساذججة٬، 
ييییتتممييییز ببالثثببات على رؤييییة ششخخصصييییة٬، لكن دون فقد االتتصصالل سسواء ببالححدود الممطلقة 

ن صصننع التتارييییخ في وججه ممسستتقببلل لألخخالق أو ببتتححدي الححدود الذي ييیُیممكن اإلننسساننييییة مم
وفي اعتتقادي٬، لييییس للقارئ الفطن أن ييییفتتقد صصدى هذه الفقرة األخخييییرة في . غييییر ننهائئي

إننها ضضممننًا ذاتتييییة الممرججعييییة٬، كمما . ممقالة سسعييیید الححاسسممة ححولل أسسلوب الممرححلة األخخييییرة
 . أننها على ننححو صصرييییح وثثييییقة الصصلة ببششكلل أدببي وظرف اججتتمماعي

 

في دوائئر . ننسسننييییة كاننت ششهييییرة قببلل طبباعتتها ببسسننواتممقاالت سسعييیید ححولل األ
مُمعييییننة في اإلننسساننييییات٬، لم تتلق قببوًال طييییببًا ببكلل مما في الكلممة ممن ممعننى٬، فقد ُأخخذت 

الممححاججة . على أننها تتححمملل الدلييییلل األكثثر قوة على التتححولل الممزعوم لسسعييیید ضضد الننظرييییة
رييییة الفرننسسييییة وقت على ننححو قرييییب الششببه ببالننظ! ذاعت على أكثثر الممسستتوييییات ببسساطة

٬، ومما أححدثثتته ممن ننقد ممدممر الفتتراضضات التتقلييیید اإلننسسانني٬، 1968تتأوججها٬، في روح 
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. كاننت أي ممححاولة للدفاع وٕاعادة ششرعننة خخطاب األننسسننييییة تترقى لتتكون ضضد الننظرييییة
سسعييیید . هذا القييییاس الممننطقي لييییس ببسسييییطًا فححسسب٬، اننه ببالكامملل غييییر دقييییق ممن نناححييییتتييیین

رييییة٬، وممن ييییسسممون ببممننظري مما ببعد الببننييییوييییة لم ييییكوننوا أييییضضًا لم ييییكن ببببسساطة ضضد الننظ
". األننسسننييییة"و" الننظرييییة"لييییس ثثممة اننسسججام أو تتننافر ببييیین ممصصطلححي . ضضد األننسسننييییييیین

العالقة ببييییننهمما٬، دائئممًا مما تتكون٬، ممممكننة تتارييییخخييییًا٬، ححتتى قببلل أن ييییححمملل المُمصصطلححان أي 
واممتتدادًا للوراء إلى  تتمماسسك ييییممكن تتممييییييییزه٬، ححتتى قببلل أن ييییتتم تتسسممييییتتهمما٬، ممن هييییدججر

 .ننييییتتششة إلى مماركس
 

التتعلق بباألششييییاء [سسعييیید ببالطببع لم ييیُیخخف إححبباطه إزاء مما أدركه على أننه فييییتتششييییة 
الننظرييییة٬، ننوع ممححدد ممن تتششكييییلل الذات األكادييییممييییة بباسستتخخدام لغة ] الممتترججم –والوله ببها 

ًال لقد وججد أن هذا ييییخخون فع. ممخخلخخلة تتقوض ججوهرييییًا أي إطار ممرججعي خخارججها
األغراض السسييییاسسييییة للننظرييییة ـ التتي٬، ممن والئئه الممببكر المُمعلن لججورج لوكاش وأننطوننييییو 
ججراممششي٬، لها ممعننى فقط في ارتتبباط ججدلي ببالتتطببييییق العمملي ـ وهاججم ببعننف ممثثلل هذه 
االتتججاهات في كلل ممن الدراسسات األدببييییة األوروببييییة ومما ببعد االسستتعممارييییة٬، والتتي سسببق 

ممن هننا٬، . ممعلمماتتها الننظرييییة في وقت ممن األوقات وأن ولى هو ننفسسه وججهه ششطر
الممححاضضرات ححولل األننسسننييییة قوببلت٬، عمملييییًا في . فالتتهممة المموججهة إلى سسعييیید هي التتححولل

كلل ممكان في الججاممعات األممرييییكييییة٬، ممع ششعور ببالخخييییاننة ممن ججاننب هؤالء الذييیین اعتتببروا 
فضضًال عن . ننسساننييییاتأثثنناء سسببعييییننييییات وثثمماننييییننييییات القرن المماضضي ممن ببييیین ححلفائئه في اإل

ششعور ببالتتفوق ممن ججاننب غرمماء ممتتننوعييیین ببدءوا كممدافعييیین عن الممببادئ األننسسننييییة 
 . األننججلو أممرييییكييییة ضضد الهججوم الخخارججي

 

٬، ممع ذلك٬، تتببييیین أن سسعييیید "األننسسننييییة والننقد الدييییممقراطي"قراءة ححرييییصصة لكتتاب 
اآلوننة األخخييییرة٬، ة في هو ييییببدأ الممححاججة ببننقد ححاد لألننسسننييییة األممرييییكييیی. أرببك الججاننببييیین ممعاً 

ممعاداة عقالننييییة الححييییاة "الذييیین ييییممثثلون ألممثثالل آالن ببلوم٬، ولييییام ببييییننييییت٬، أو صصولل بِبلو 
زم كرييییه للششفاه ييییعببر عن الكآببة "و" سسوء تتذوق أكييیید للننغممة”وييییتتصصفون ببـ" األممرييییكييییة

ولع أممرييییكي ببغييییض ببإضضفاء الطاببع األخخالقي على "٬، كلل هذا تتححت تتأثثييییر "واالسستتننكار
الثثقافة "اقتتنناع راسسخ ببأن  و]" اإلرججاع إلى صصييییغ صصغرى ـ الممتترججم[صصييییة التتقلييیی
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في ". الممسستتححسسننة هي الننافعة ببطرييییقة تتعوييییضضييییة غييییر ممغششوششة وغييییر ممعقدة في الننهاييییة
الرطاننة "و" التتعددييییة الثثقافييییة الكسسولة"الوقت ننفسسه٬، سسعييیید ال ييییتتششدق ببكلممات عن 

األننسسننييییة على أسساس ممنناهضضة "هو ييییعتترض على ". الممتتخخصصصصة لإلننسساننييییات
وييییعتتببر ذلك ممممارسسة سسلببييییة تتلغي ببداهة سسييییادة مموضضوع التتننوييییر٬، ببدًال ممن " أييییدييییولوججي

تتفكييییك افتتراضضات ييییححششدها هذا المموضضوع في ممششهد دائئم التتغييییر لعالم مما ببعد التتننوييییر٬، 
 . كي ييییأخخذ الذاتتييییة تتححدييییدًا ببعييییدًا عن ممححاصصرة أييییدييییولوججييییة ممححكممة ممححتتمملة

 

سسعييیید في الببداييییة ييییعلن . ب ييییننببئ عن غرض ممزدوج أييییضضاً اعتتراض ممزدوج الججانن
٬، أييییضضًا٬، وفي وقت الححق٬، ييیُیججاهر "نناقدًا لألننسسننييییة بباسسم األننسسننييییة"ممششروعه أن ييییكون 

ممششححون "والذي هو ببرأييییه مموقع " األننسسنني الالأننسسنني"ببطمموححه للوصصولل إلى مموقع 
عممالل سسعييیید ييییعرف أي قارئ نناببه أل. )H 77("تتقننييییة ششغب"ييییتتخخذ األننسسننييییة لتتدششييیین " ججدلييییاً 

أن لغتته ييییممكن أن تتححقق التتششاببك األكثثر روعة لالرتتييییاببي ممع الطوببائئي٬، لكننها أببدًا 
هذه التتأكييییدات الممتتنناقضضة ذاتتييییًا ببوضضوح٬، ال تتقودها رغببة . لييییسست مُملتتببسسة أو سسفسسطائئييییة

فاسسدة في اإلربباك٬، ببلل٬، على العكس٬، التتزام صصارم ببببييییان األسسالييییب الممخخادعة 
الضضد "ببها تتننتتج وتُتصصقلل الهوييییات ـ وأعنني ببها هننا٬، كًال ممن األننسسنني ووالمُمضضللة والتتي 

 .٬، لكن في ججوهرها كلل الهوييییات ـ"أننسسنني
 

االممببرييییالييییة هي تتصصدييییر "ببالننسسببة للرججلل الذي قالل ذات ممرة٬، ببببسساطة وٕاييییججاز٬، 
ـ في ممقالة له عن  ججان ججييییننييییه٬، والتتي كان سسييییتتم تتضضممييییننها في كتتاب ححولل " للهوييییة

كمما في ننقد (األخخييییرة ـ ننقد الهوييییة لييییس ممججرد مموقف سسييییاسسي عرضضي أسسلوب الممرححلة
٬، ببلل مموقف فلسسفي ييییسستتججوب أي ممممارسسة )على سسببييییلل الممثثالل" سسييییاسسات الهوييییة"

 –ممننسسوب إلى األننطولوججي٬، علم الوججود [ببدون تتببنني إطار عمملل وججودي . لإلقصصاء
ا غييییر ٬، سسعييیید ييییهاججم بباسستتممرار أي ببننييییة٬، خخطاب٬، أو ممؤسسسسة تتججعلل ننفسسه]الممتترججم

خخاضضعة للممسسائئلة عن صصييییاغة الهوييییة٬، لييییس ييییهم مماذا تتكون الضضرورة التتارييییخخييییة أو 
للسسلطات التتي تُتطالب ببطاعة  الدءوبممن هننا٬، تتفكييییكه . اإلسستتراتتييییججييییة السسييییاسسييییة

قوممييییة٬، اممببرييییالييییة٬، دييیین٬، الدولة٬، أو تتلك التتعرييییفات للثثقافة : صصارممة والتتزام ببممببادئ قببلييییة
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ـ كان هذا٬، ببالطببع٬، زخخم " ححضضارات"ر عمملل ممفاهييییممييییة للـالتتي تُتكببلل ممججتتممعات في أط
 ". االسستتششراق"

 

الممقاالت ححولل األننسسننييییة تتتتببع هذا الخخط ممن التتفكييییر فييییمما ييییخخص الهوييییة٬، لكن 
هذا . اإلننسسانعلى هذا الننححو هو : تتركز على ُلب الششخخصصييییة الذي ييییقود إننتتاج الهوييییة

٬،  "اإلننسسانطببييییعة "ممججرد ححولل التتركييییز ييیُیششححذ ببال هوادة عن طرييییق تتججاهلل التتفلسسف ال
لكي ييییتتقدم لألممام ننطاق الممممارسسات الببششرييییة ـ صصننع الممججتتممع٬، صصننع التتارييییخ  ـ كححدود 

 –الممتتنناقضضة [في هذا الخخصصوص٬، أننسسننييییة سسعييیید األننتتييییننوممييییة . لإلننسسانتتأسسييییسسييییة 
فوق ذلك تتطوييییر آخخر لممهممة الننقد العلممانني٬، الذي ييییججب أن ييیُیفهم على أننه ] الممتترججم

. الننص ممليء ببتتوصصييییف هذه الممهممة. أرضضييییة مما هو علممانني ومما هو ننقديييییعمملل على 
إن أي فهم لألننسسننييییة ييییعنني إدراكها ببمما هي دييییممقراطييییة٬، ممفتتوححة على : "أخختتار اثثننييیین

كافة الطببقات والخخلفييییات٬، وببمما هي ممسسار الممتتنناه ممن الكششف واالكتتششاف والننقد الذاتتي 
ري بباألننسسننييییة أن تتكون ممدرسسة في حح: "و. )H 21("األننسسننييییة ممذهب ننقدي...والتتححرر

ممطالببة ببأن تتننقب في ] إننها....[اإلفصصاح٬، ال في الكتتممان أو في اإلششراق الدييیینني
صصننوف الصصممت الممخختتلفة٬، وفي عوالم الذاكرة٬، للججمماعات الممرتتححلة النناججييییة ببالكاد ممن 
الفنناء٬، كمما في أممكننة الننببذ والححججب٬، لتتسستتخخرج ننممطًا ممن الششهادات ال تتججد طرييییقها 

  )H 73,81(..."ى تتقارييییر الممراسسلييیینإل
 

ببأخخذها ممعًا٬، هذه العببارات تتسستتهدف ممممارسسات خخاصصة وعاممة عببر ممطالببتتها 
 -إزالة القششرة الخخارججييییة " [التتقششييییر"بباإلفصصاح ـ سسعييیید مُمغرم بباسستتخخدام ببننفس الكثثرة كلممة 

ـ عن كلل االسستتراتتييییججييییات االسستتببعادييییة٬، سسواء كاننت سسلطتتها تتننججز بباسسم ] الممتترججم
هكذا٬، ييییممكن أن ننفهم دعوة ). ومماهييییتته الضضييییقة(أو بباسسم اآلخخر) واممتتدادها العام(ذاتال

كدعوة لتتدممييییر أي تتوججهات  )H 83; his emphasis("لممممارسسة ننممط تتفكييییر ممفارق"سسعييیید 
لييییس . ٬، ببغض الننظر عن الغرض ممن ورائئها أو تتببرييییرها]الممتترججم –سُسننننييییة [أرثثوذكسسييییة 

لل ممن التتقلييییدييییييیین الدوججمماطييییقييییييیین٬، الذييیین ييییدافعون ثثممة صصعوببة ششدييییدة في رؤييییة لمماذا ك
عن ننقاء الممكننون األدببي أو ننقاء ححقوق اإلننسسان٬، وممتتعددي الثثقافات الدوججمماطييییقييییييیین٬، 
الذييیین ييییرفضضون تتأكييیید أي ششيء خخالف ممننزلتتهم كأقلييییة٬، سسوف ييییججدون الكثثييییر مممما هو 
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رد المُمفتترض لكن ممن الممححتتمملل أن ييییفوت علييییهم أن اعتتراض ادوا. ممؤلم في هذا الكتتاب
لييییس ضضد مموقفهم ضضممن ممعطييییات سسييییاسسييییة٬، تتارييییخخييییة أو ححتتى ننظرييییة٬، لكن ضضد 
أرثثوذكسسييییة مموقفهم٬، ضضد تتححصصننهم٬، عدم قدرتتهم على التتفكييییر في أن مموقفهم٬، ببعد كلل 
ششيء٬، ييییححمملل كذلك٬، عالممة دننييییوييییتته٬، عالممة كوننه ممصصننوعًا في لححظة مُمححددة في 

التتارييییخخييییة عن ممثثلل هذه الممواقف٬، ألننها  ةييییالممسسؤولالعالم٬، عدم القدرة هذه تتهدم وتتححببس 
تُتججدد٬، تُتصصننع (تتححرممها ممن إدراك أن تتببقى ممننفتتححة٬، تتمماممًا كمما ببسسهولة٬، أن تُتهدم 

سسعييیید ببالتتأكييیید ييییسستتححق ششرف أن . عنندمما تتقتتضضي األوضضاع الدننييییوييییة ذلك) خخالف ذلك
 .  ييییكون ممفكرًا كوننييییًا٬، لكننه ببلغ ذلك عببر كوننه دائئممًا ممفكرًا دننييییوييییاً 

 

الذييیین٬، على أي ححالل٬، (الدننييییوييییة تتممننح ممعننى لكلل ممن األننسسننييییة والننقد هذه 
كممممارسسات تتننخخرط ببثثببات في الكفاح ممن أججلل قببولل واححتتضضان الججدييیید٬، ) ييییتتششاببكان
هذا المموقف . ٬، غييییر الممعروف ببعد٬، مما لم ييییتتم التتفكييییر فييییه٬، مما لم ييییتتم تتخخييییله ببعدالنناششئ

واججد أييییضضًا في صصممييییم تتوصصييییفه ممهم لممححاججة سسعييیید عن الممممارسسة األننسسننييییة٬، لكننه ييییتت
ـ ننقطة ششييییخخوخخة الججسسد٬، ننضضج " كببر السسن"عنند ننقطة . ألسسلوب الممرححلة األخخييییرة

األعممالل٬، وصصولل الخخببرة الححييییاتتييییة الكتتممالها ـ ييییكون الممرء ممن ذلك الححييیین ممننفتتححًا على 
أكببر٬، غالببًا على الججدييیید ضضد القدييییم٬، مُمعارضضًا ببذلك مما ييییكون سسلفًا في  ببإصصرارالججدييیید 

مُمححدثثة ممتتعة وخخييییببة "هذه الروح الححداثثييییة القلقة والمُمضضطرببة ـ . كان٬، مُمطممئئننًا وواثثقاً المم
ـ تتتتخخللل ججممييییع أرججاء المُمححاججة وتتفسسر  (.TLS n. pag) "أمملل ببدون ححلل التتنناقض ببييییننهمما

في قممة الححكممة الفكرييییة للممؤلف٬،  ُكتتب على مما ييییببدوببالضضببط لمماذا هذا الكتتاب٬، وقد 
 .  ن٬، وتتخخرييییببي ججداً مُمثثييییر ببششدة لضضييییق الكثثييییرييیی

 

ييییججممع كتتاببات سسعييیید السسييییاسسييییة " ممن أوسسلو إلى العراق وخخارطة الطرييییق"كتتاب 
العننوان ييیُیرججع صصدى دعوتته . في الصصححافة أثثنناء السسننوات الثثالث األخخييییرة ممن ححييییاتته

ممعظم هذه القطع ُكتتببت كأعممدة . (H 143)"إعادة التترتتييییب الججغرافييییة التتقننييییة" لتتفكييییك
الممصصرييییة النناطقة بباالننججلييییزييییة٬، وتتقرييییببًا كلل القطع٬، " ألهرام وييییكليا"ممننتتظممة في ججرييییدة 

التتي تتكون قصصييییرة٬، مموججزة٬، وممتتاححة على ننطاق واسسع٬، تتم التتششارك فييییها٬، وأعييیید إننتتاججها 
في هذا . في ججرائئد ممتتننوعة ححولل العالم٬، أو ُوزعت على ننطاق واسسع خخاللل االننتترننت
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ييییسسعى ججاهدًا الننججاز القوة القصصوى  الننممط ممن الكتتاببة لججممهور واسسع ممن القراء٬، سسعييیید
لالممسساك ببممتتطلببات الزائئلل وسسرييییع الزوالل ـ عالم الواقع٬، السسييییاسسات الييییوممييییة  لقالب الممقالة

ـ كقوى التتارييییخ التتي تتتترك أثثرًا مُمسستتممرًا٬، كاألححداث التتي تتتتججاوز أعممارها الدننييییوييییة 
ممن الزائئلل  فقط كاتتب ممقالل ببارع٬، ممثثلل إدوارد سسعييیید٬، ييییسستتطييییع أن ييییقتتننص. الزائئلة

ييییخختترع الممرء األهداف خخطفًا ـ : "وسسرييییع الزوالل ششعورًا قوييییًا ببالممسستتقببلل غييییر الممعروف
التتي ييییسستتخخدممها علمماء الببالغة للتتششدييیید  inventioببالممعننى الححرفي للممفردة الالتتييییننييییة 

على ممعننى إعادة العثثور على٬، أو إعادة تتججممييییع اننججازات مماضضييییة٬، في ممقاببلل 
وهذا ييییعنني أن . خختتراع ببمما هو ششيء تتخخلقه ممن الششيءاالسستتخخدام الروممننطييییقي لال

الممرء ييییسستتطييییع افتتراض تتححقييییق وضضع أفضضلل تتأسسييییسسًا على وقائئع تتارييییخخييییة واججتتمماعييییة 
 )H 140(" ممعلوممة

 

مما ييییممييییز هذه الممججمموعة ممن الكتتاببات٬، ممع ذلك٬، ممن نناححييییة٬، ششعور أعظم 
لفًا ممن قدرة على ببعججلة٬، ضضراوة طاقة٬، مُمفعممة على ننححو مملححوظ ببمما اممتتلكه الكاتتب سس

التتححمملل مُملهممة٬، وممن نناححييییة أخخرى٬، سسييییاسسات ننقد ذاتتي واضضححة٬، صُصقلت ببتتأن٬، أححاطت 
 التتيكلل هذا ييییعطى هذه الكتتاببات ـ . ننقد الخخصصم ببأسسالييییب ححتتى الييییوم غييییر مُمسستتكششفة

تتداعييییاتتها الكوننييییة ـ أسسلوببًا  إغفاللتتركزت٬، ببالطببع٬، على القضضييییة الفلسسطييییننييییة٬، دون 
أسسلوب كتتاببة ييییتتممييییز : لي ممعالججة الكتتاببة السسييییاسسييییة ببممصصطلح أدببيممتتممييییزًا٬، إذا ججاز 

فقط٬، ششخخصصييییة . ببححدتته وعنناده٬، لييییس فقط في ممضضمموننه٬، لكن أييییضضًا في ششكله وببششده
ادوارد سسعييیید الممركببة٬، الدارسسة لكتتاببات أدورننو تتججاوزت الدرس٬، أننتتججت أسسلوب الكتتاببة 

وششعوري ببهذه القطع٬،  .في الممرححلة األخخييییرة في سسييییاق كتتاببة سسييییاسسييییة في الصصححافة
كقارئ ييییرممي ببننظره إلى الوراء٬، وعلى ممسسافة ممن الفورييییة التتارييییخخييییة التتي ولدتتهم٬، هو أن 
اننخخراط سسعييیید طوييییلل األممد في الننضضالل الفلسسطييیینني خخدم في ششححذ تتركييییزه الفكري على 

 .ننححو لم ييییسستتطع القييییام ببه التتفكييییر الننظري األكثثر صصراممة والتتواًء على الننفس
 

سسي في هذه الننصصوص هو التتححدث إلى الججمماهييییر العرببييییة٬، رفع المملممح الرئئييیی
ممن هننا٬، ننرى الكثثييییر ممن الطاقة . رهاننات الخخطاب والتتفكر في وممع الججمماهييییر العرببييییة

ييییقتترن هذا . ييییتتم إننفاقها في اسستتننطاق وببلورة ننقدييییة ألششييییاء عرببييییة٬، لييییس فقط فلسسطييییننييییة
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ييیید األححكام المُمسسببقة السساذججة ببسسعي إلى اإلخخببار عن تتعقييییدات الواقع األممرييییكي٬، وتتببد
ال ييییعنني هذا أن ننقد سسعييیید . وضضييییقة األفق إزاء الممججتتممع األممرييییكي والثثقافة والسسييییاسسات

لسسييییاسسة إسسرائئييییلل وججببن الممفكرييیین اإلسسرائئييییلييییييیین ييییكون ببححالٍل أقلل قسسوة عمما كان علييییه 
ى ٬، فإن سسعييیید ييییسسعإلسسرائئييییللاألممر٬، على وججه التتححدييیید٬، اننه ممهمما كان الننقد . بباسستتممرار

أوًال٬، الننقد الذاتتي : لسسببببييیین. ججاهدًا لييییببييیین٬، اننه ييییججب أن ييییتتم في سسييییاق الننقد الذاتتي
سسوف ييییششححذ ننقد الخخصصم وييییججعله أكثثر فائئدة٬، سسوف ييییححركه إلى ممججالل التتطببييییق 
العمملي؛ وثثاننييییًا٬، الننقد الذاتتي وننقد الخخصصم ييییججب أن ييییتتزاممننا لتتششارك الممججتتممعييیین 

هذا٬، ححسسب . لل ممن التتارييییخ والواقع المُمعاشوتتواطئئهمما على ننححو ييییتتعذر ممعالججتته٬، في ك
اعتتقادي٬، هو المموقف األكثثر رادييییكالييییة ممن ببييیین ممواقف سسعييیید في هذا الصصدد في 

الثثقافات تتتتششاببك وال "السسننوات األخخييییرة ممن رححلة كتتاببتته٬، تترججييییعًا لقنناعتته العاممة ببأن 
    (H 52)"ييییممكن أن تتُفصصلل عن ببعضضها الببعض إال ببالببتتر

 

٬، سسعييیید سسوف ييییهاججم ببعننف األسسلوب الممعاصصر لممبباششرة ممن أججلل هذا السسببب
السسييییاسسات٬، مُمتتححدثثًا عن السسييییاسسات األممرييییكييییة واإلسسرائئييییلييییة للغزو واالححتتاللل٬، وكذلك 
االسستتججاببات اإلسسالممييییة٬، ببعببارة تتضضرب ممثثًال على الننقد العلممانني الذي أننفق ححييییاتته في 

". ن السسييییاسسات الالئئقةششييییطننة اآلخخر لييییسست قاعدة كافييییة ألي ننوع مم: "الننضضالل ممن أججله
سسييییاسسات "وييییممكن لننا أييییضضًا أن ننضضييییف فقط أن ششييییطننة اآلخخر دائئممًا مما تتدلل على 

ففييییها ننججد أن٬، عدم تتسساوي القوى٬، ببغض الننظر عن . ٬، الفججاججة أقلل ممششكالتتها"دييییننييییة
المموقع في الممعادلة الذي ييییججد الممرء ننفسسه فييییه٬، ييییفتترض هالة ممييییتتافييییزييییقييییة٬، وممن ثثم 

ججمماطييییقي أو و عببر تتششججييییع ننوع مما ممن اإلقصصاء الد) لننييییة هدممهححتتى لو أن ا(ييیُیصصان
 .ببعببارة أخخرى٬، إننها سسييییاسسات إلغاء. ممححو الوججود الفعلي للخخصصم

 

الببد وأن تتتترك ورائئها آثثارًا ححقييییقييییة للوححششييییة  التتيفي ممقاببلل ششييییطننة اآلخخر٬، 
٬، تتججيء كتتاببات سسعييیید الصصححفييییة لتتضضرب ممثثًال على )ببمما في ذلك الهدم الذاتتي(والهدم

ال ييییتتهكم على اسسممه  الذيتتششججع الننقد الدييییممقراطي  إننها. سسييییاسسات الننهضضة األننسسننييییة
ننقد ييییعييییش وييییتتكلم إلى العالم٬، ييییتتججاهلل ممججمموعة ممن األننصصار٬، وتتقييییييییمماتتهم : الممغببون

 ياالسستتححسساننييییة الفعلييییة٬، ييیُیعييیید بباسستتممرار تتششكييییلل دوائئر الممنناصصرييیین ححولل التتقييییييییم االسستتججوابب
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. م الببارة وييییننفتتححون أننفسسهم على إعادة التتفكييییر التتخخرييییببيللقضضاييییا٬، وهكذا ييییفقدون سسلطتته
على ننححو ممزعوم عقلل الالعببييیین السسييییاسسييییييیین في أننححاء  اإللهفي هذا العالم٬، ححييییث ييییححتتلل 

العالم ـ الذييیین ييییببررون ببصصعوببة الججننون والسسخخرييییة في ممححاولة وقححة لتتممرييییرهمما على 
تتأممالت السسرييییعة والححادة أننهمما ورع وفضضييییلة ـ صصوت ادوارد سسعييیید٬، مُمصصاننًا في هذه ال

وببرغم ششغف ججممييییع خخصصوممه . ححولل تتارييییخ قييیید الصصننع٬، ييییواصصلل إممدادننا ببأسسلححة ممواججهة
بباالححتتفاء ببغييییاببه الججسسدي٬، ننراهم ال ييییسستتطييییعون تتججاوز ببراعة الححضضور الفعلي لممييییراثثه 

سسواء في كتتاببة تتارييییخ المماضضي أو كتتاببة األححداث الججارييییة في . ببكلل ممعننى الكلممة
كلل الننقد ييیُیطرح كممسسلممة : "د سسعييیید أببدًا لم ييییتتردد في قنناعتته المُمعلننة ببأنالححاضضر٬، ادوار 

أسسلوب الممرححلة األخخييییرة هو على وججه . )5("وييیُیؤدى على افتتراض أننه ُوججد لييییببقى
التتححدييیید الششكلل الذي ييییتتححدى ننقائئص الححاضضر٬، فضضًال عن ممسسكننات المماضضي٬، كي 

 وٕاششاراتلممات وصصور٬، ييییلتتممس هذا الممسستتقببلل٬، كي ييییطرححه وييیُیننججزه٬، ححتتى ولو في ك
 .وتتممثثييییالت٬، تتببدو اآلن غاممضضة٬، في غييییر األوان الممنناسسب٬، أو ممسستتححييییلة

 
 :الهواممش

 ــــــــــ
 

ثثممــة أممــر ممثثييییــر للدهششــة فــي الححضضــارة الغرببييییــة٬، وهــو ننظــرة أببننائئهــا٬، وفــي طلييییعــتتهم (*) 
الممفكـرييیین وممراكـز الببححـوث اإلسسـتتراتتييییججييییة٬، الننججـازات ححضضـارتتهم  ـ علـى ضضـخخاممتتها ـ فـي 

ججم٬، ووعـي راٍق ببححتتممييییـة غلببـة الـننقص علـى أفعـالل الججـننس الببششـري٬، فضضـًال عـن  تتواضضع
اتتخخاذهم ممن التتـراث والححاضضـر تتكـأة للوثثـوب ننححـو الممسسـتتقببلل٬، علـى ححـد تتعببييییـر الفييییلسسـوف 

 .   الممصصري عببد الرححممن ببدوي٬، الفار ممن ججححييییم الفسساد الججاممعي
 

العرببييییـــة علـــى وججـــه فـــي الممقاببـــلل ننججـــد أببننـــاء ححضضـــارتتننا اإلسســـالممييییة ببوججـــه عـــام٬، وثثقافتتننـــا 
وممـــن ثثـــم٬،  ! الخخصصـــوص٬، وقـــد ننظـــروا الننججـــازات ححضضـــارتتهم العتتييییقـــة ننظـــرة تتألييییـــه وتتقـــدييییس

ييییننححششــرون فييییهــا٬، فــال ييییمملكــون لهــا ننقــدًا أو تتطــوييییرًا٬، وييییعججــزون عــن اتتخخاذهــا تتكــأة للوثثــوب 
٬، ببلــهببــلل ييییزييییــدون الطــييیین ! علــى عكــس ممــا ييییفعــلل أببننــاء الححضضــارة الغرببييییــة! ننححــو الممسســتتقببلل

 !السستتننسساخ اننججازات األسسالف ـ وببعضضها عببقري ـ" الششاذ" ببإدمماننهم
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ييییتتكـون  اإلغرييییقـي٬، ححييییث كان العـالم "دولة الممدييییننة"لننننظر ممثثًال إلى تتعاطي الغرببييییييیین ممع 
٬، وكاننت هذه الممدن ممننتتششـرة فـي ججببـالل "دولل الممدييییننة"ممن ممججمموعة ممدن ييیُیطلق علها اسسم 

ون اججتتهــدوا٬، عببــر رححلــة الغرببييییــ. الييییوننــان وودييییاننهــا وسســواححلها٬، وفــي الججــزر القرييییببــة ممننهــا
٬، ححتتـى وصصـلوا ببأننفسسـهم وببالعـالم إلـى التتعرييییـف "دولـة الممدييییننـة"طوييییلة وششاقة٬، فـي تتطـوييییر 

ممعــييیین٬،  إقلــييییماننهــا ممججمموعــة ممــن األفــراد ييییقييییممــون ببصصــفة دائئممــة فــي : الــراهن للدولــة٬، وهــو
 . وتتسسييییطر علييییهم هييییئئة ممننظممة اسستتقر النناس على تتسسممييییتتها الححكوممة

 

٬، اإلغرييییـقون ببتتـراثثهم السسييییاسسـي٬، أعننـي ننقـدهم وتتطـوييییرهم لدولـة في ممقاببلل مما فعلـه الغرببييییـ
٬، وقــد أححججممــوا ببضضــييییق أفــق٬، عــن فعــلل الششــيء ننفسســه ممــع اإلسســالممييییةننججــد أببننــاء ححضضــارتتننا 

ببـارز كممححممـد  إسسـالمميييییعـزز مُمححـاججتتي هـذه اكتتفـاء ممفكـر . دولة الننببوة والخخالفـة الرششـييییدة
ُكتتييییـب  ببإصصـدارزهـر٬، ورئئـييییس تتححرييییـر ممججلـة األ اإلسسـالممييییةعممارة٬، عضضو ممججممـع الببححـوث 

الوثثــائئق الدسســتتورييییة "٬، ببعننــوان )1432هدييییــة ممججلــة األزهــر الممججاننييییــة لششــهر ششــوالل (صصــغييییر
 :٬، قدم له ببعببارات ججاء فييییها"في دولة الننببوة والخخالفة الرششييییدة

 

وتتششــهد لننظــر الممفكــرييیین٬، ولججهــاد . إننهـا ننممــاذج ممــن الوثثــائئق تتننصصــف الفكــر والتتـارييییخ ممعــاً "
فتتننفــي عــن تتراثثننــا الححضضــاري ظلممــًا عظييییممــًا ألححقــه ببــه . اءالثثــوار٬، ولعــدلل كثثييییــر ممــن الخخلفــ

 إششـراقاننرججـو لـه أن ييییكـون أكثثـر  الـذيبباححثثون كثثييییرون٬، كمما تتفتتح البباب أممـام الممسسـتتقببلل٬، 
 !".وأخخف في القييییود والعقببات.. 

 

كلممات الرججلل تتششي ببكارثثييییة ممأزقننا الححضضاري٬، ببلل وكارثثييییة إدراك ممفكرييییننا٬، ححتتـى الببـارز  
غييییر أن مما ييییدعو لالححتتـرام ححقـًا هـو رغببـة عممـارة ! ممن هذا الممأزق ممننهم٬، لكييییفييییة الخخروج

٬، "سســببتتممببر 11ممــا ببعــد هججممــات "الصصــادقة فــي تتــزخخييییم الننقــاش الــدائئر ححــولل طببييییعــة دولــة 
ممـا "ييییججري اآلن على قدم وسساق تتهججييییر ممججتتممعاتتننا إلييییها٬، على خخلفييییة اننهييییار دولـة  والتتي

 ..عي٬، ببتتدخخلل غرببي مُمعلن وواق)2001-1945(ببعد االسستتعممار
 

فــالننظر الننزييییــه والمُمــننظم فــي األدببييییــات ! ننهاييییــة التتــارييییخ اإلسســالممي وششــييییكة علــى ممــا ييییببــدو
سسببتتممببر٬، ييییكششف عـن رغببـة غرببييییـة ضضـارييییة فـي  11الغرببييییة٬، خخاصصة في أعقاب هججممات 

كـون أببننائئهـا قـد ممـروا ببممرححلـة طوييییلـة ! اإلسسـالممييییةتتوججييییه رصصاصصة الرححممة إلـى الححضضـارة 
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٬، علـى ححـد اإلننسسـاننييییةوا ببششـدة عـن ركـب الححضضـارة ممن التتخخلف والضضـعف الننسسـببي٬، وتتخخلفـ
: ممـدنني دييییممقراطـي إسسـالم: تتعببييییر تتقرييییر لششييییرلل ببييییننارد٬، صصادر عـن ممؤسسسسـة راننـد٬، ببعننـوان

خخطورة ممثثلل هـذه التتقـارييییر تتننببـع ممـن تتأكييییـدها لممـا عببـر . الششركاء والمموارد واالسستتراتتييییججييییات
 إزاءممــن تتخخــوف  ٬،)ظــاهرة الغرببوييییـة(عننـه الروسســي ألكسسـانندر زييییننوفييییــف٬، فـي كتتاببــه الغـرب

ممــا ييییششــننه الغرببييییــون علــى ممننــاطق العــالم ممــن ححــروب ببــاردة ثثقافييییــة٬، ال تتعننــي ممججــرد تتــأثثييییر 
الغــرب علييییهــا٬، وال ممججــرد قييییــام تتلــك الــببالد بباسســتتعارة ببعــض ممظــاهر ننممــط الححييییــاة الغرببــي٬، 
وال ممججــرد اسســتتعممالل ممــا ييییننتتججــه الغــرب ممــن قــييییم ممادييییــة وثثقافييییــة٬، وال ممججــرد القييییــام ببــرححالت 

إننهــا إعــادة ببننــاء تتششــمملل أسســس ححييییــاة .  ممــا هــي ششــيء أكثثــر عممقــًا وأهممييییــةإلــى الغــرب٬، وٕانن
هــذه . ٬، وذهننييییــة السســكانواالييییــدولوججييییا٬، اإلدارةتتلــك الــببالد٬، والتتننظــييییم االججتتممــاعي٬، وننظــام 

 . التتححوالت هي الوسسائئلل لغرببننة العالم
 

ييییممكــن أن ييییننممــو " ممنناببــت"غرببننــة العــالم٬، ببــرأي زييییننوفييییــف٬، تتقــود إلــى ججعلــه خخالييییــًا ممــن أييییــة 
هــا ششــيء قــادر علــى اتتخخــاذ ششــكلل ججدييییــد ممــن التتطــور ييییخختتلــف عــن التتطــور علــى قاعــدة فييیی

وفييییممــا ييیُیخخضضــع الغــرب العــالم لسســلطاننه ييیُیببييییــد ججممييییــع ممــا ييیُیممكــن اححتتممــاًال أن ييییكــون . الغرببوييییــة
 ! العالم ييییتتححولل إلى صصححراء عقييییم أممام التتطور. أججننة ححضضارات قادرة على ممننافسستته

 

لـــييییس لهـــا أن  وٕافـــالسا آلـــت إلييییــه ممـــن وهـــن غييییـــر أن ححضضـــارتتننا ببممـــ! اللححظــة فارقـــة إذن
تتطممـــح٬، علـــى األقـــلل فـــي هـــذا القـــرن٬، إلـــى لححـــاق الغـــرب وكسســـر هييییممننتتـــه٬، فـــالقوى غييییـــر 

كــلل ممــا ييییممكــن أن ننطممــح إلييییــه هــو السســعي لتتججننييییــب ننفوسســننا ! ممتتكافئئــة٬، علــى ننححــو هائئــلل
ـــع والتتججرييییـــف ـــاالعتتراف ! التتممييییييیی ـــك ممييییسســـورًا٬، سســـوى بب ـــن ييییكـــون ذل الححضضـــاري٬،  ببإفالسســـنناول

 !اببييییر لكسسر دائئرتته الججهننممييییة٬، على ننححو ششججاع٬، ال ييییخخلو ممن مُمخخاطرة وألمواتتخخاذ تتد
  

٬، فــي "سسـببتتممببر11ممــا ببعـد "فلتتسســممح ححكوممـات دولـة ! الـذاكرة ال تُتممححـى٬، وٕاننممــا ييیُیعـاد ببننائئهـا
عالممننا العرببي الخخامملل٬، ببتترببييییة ننقدييییـة ثثورييییـة للـننشء٬، تتججعلهـم سسـييییئئي التتكييییـف ببششـكلل ننقـدي 

 ! الثثقافييییة نُنججننببهم فخخاخ الححروب البباردةأننسسنني٬، فننرححممهم ممن أثثقالل الخخوف٬، و 
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ننرييیید ججييییًال ييیُیححطم الدروع الواقييییة لألكاذييییب في ححضضارتتننا إلـى األببـد٬، ججـييییًال ال تتردعـه عـن 
ننظرييییـــة الممـــؤاممرة٬، كـــالم ممسستتششـــرقييیین٬، ججلـــد : ححـــب الححقييییقـــة ونُنششـــداننها صصـــواعق ممـــن قببييییـــلل

 ! ننظممة لألممورججييییًال لدييییه الرغببة والقدرة على القراءة الننزييییهة والممُ ! الخ..الذات٬،
 

 .. ٬، ببغييییة تتعرييییفه ببإدوارد سسعييیید٬، أهدي هذه التترججممة"المُمننتتظر"ولهذا الججييییلل النناقد 
 

األننسسـننييییة : ببعض اقتتبباسسات الـننص األصصـلي ممـأخخوذة ممـن تترججممـة فـواز الطراببلسسـي لكتتـاب
أييییضضًا اسستتفاد الممتترججم ممن الكششاف الممصصـطلححي المموججـود فـي تترججممـة . والننقد الدييییممقراطي
 .الثثقافة واالممببرييییالييییة& االسستتششراق : ائئعتتي سسعييییدكممالل أببو دييییب لر 

ممـــن أعممالــــه . أسســـتتاذ األدب الممقـــارن ببججاممعـــة كولوممببييییـــا سســـتتاثثييییس ججورججـــورييییس(**) 
ــمالممننششــورة  ــة الححل ــة: دول ــان الححدييییثث ــة٬، وتتأسســييییس الييییونن ــوييییر٬، والكولوننييییالييیی ٬، )1996(التتنن

أسسلوب " :أمما ممقالتته هذه). 2003(وهلل ييییفكر األدب؟ األدب كننظرييییة لححقببة الأسسطورييییة
٬،  ٬25، فهــي ممننششــورة بباللغــة االننججلييییزييییــة فــي العــدد الل"إدوارد سســعييیید فــي الممرححلــة األخخييییــرة

خُخصصـــص لإلححاطـــة ببفكـــر إدوارد سســـعييیید٬، . )ألـــف(ممججلـــة الببالغـــة الممقارننـــة٬، ممــن 2005
ـــه  ممججلـــة ألـــف تتصصـــدر عـــن قسســـم ". لالسســـتتعممار الننقـــديإدوارد سســـعييیید والتتقـــوييییض "وعننوانن

 )المُمتترججم. (ببالقاهرةة األممرييییكييییة األدب اإلننججلييییزي والممقارن٬، الججاممع
 21ييییـوم  –ججـارة الـوادي  –ُولـد فـي زححلـة ]: ٍم◌ٍ 1930-1899[فـوزي الممعلـوف(***) 

هـــاججر ممـــن ببييییـــروت إلـــى سســـان  1921) سســـببتتممببر(أييییلـــولل 17وفـــي . 1899) ممـــاييییو(أييییـــار
ببــاولو٬، ححببــث اننصصــرف إلــى تتأسســييییس ممصصــاننع الححرييییــر ممــع ششــقييییقييییه إسســكنندر وششــفييییق وذوي 

ببييییــد أن عمملــه الححــر هــذا لــم ييییلهــه عممــا ُفطــر علييییــه ممــن ششــغف خخؤولتتــه ممــن آلل ممعلــوف٬، 
الببـــدوي المملـــثثم٬، ششـــاعر : راججـــع. 1930اششـــتُتهر ببششـــاعر الطييییـــارة٬، وتتـــوفي عـــام . ببـــاألدب
ببييییـــت الششـــعر فـــي ). 1953دار الممعـــارف ببممصصـــر٬، : القـــاهرة(فـــوزي الممعلـــوف٬، /الطييییـــارة

 )تترججمالممُ . (٬، ولييییس ضضممن األصصللححازم خخييییريصصدر هذه الممقالة٬، أضضافه مُمتترججممها 

)1 (Edward W. Said, "Thoughts on Late Style", The London 
Review of Books 26.15 (August 5, 2004): 3-7. Henceforth, cited 
in the article as TLS. Citations here are from the London 
Review of Books's website:                                                            
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http://www.lrb.co.uk/v26/n15/said01_.html                                                
)2 (   Edward W. Said, Humanism and Democratic Criticism, 

(NY: Columbia UP, 2004), 16-21. Henceforth, cited in the 
article as H.                                                                                  

)3 (Edward W. Said, "On Genet's Late Style", Grand Street 
36.9 (1990): 38.  

                                                                              
)4 (Edward W. Said, From Oslo to Iraq and the Road Map, 

(NY: Pantheon, 2004), 111.  
)5 (Edward W. Said, "The Future of Criticism", Reflections on 

Exile and Other Essays, (Cambridge: Harvard UP, 2000), 165. 
         

                                                                                   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصصلل الخخاممس
 !غييییاب الصصفوة الفاضضلة هو الممسسئئولل

 )رسسالة ممن خخارج الممكان(

http://www.lrb.co.uk/v26/n15/said01_.html
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 ــــــــــــــــــــــــــ
 

 .."الممعرفة تتسسببق الرأي"
 ممؤسسسسة الفكر العرببي              

 

٬، ال تتـزالل تتججــري علـى قــدم لم العرببـيببلـدان العــافـي وطننـي ممصصــر٬، كممـا فـي ببقييییــة 
ممــن تتهججييییــر "! ششــدييییدة ضضــييییق األفــق" ممججتتممعاتتننــاوسســاق عمملييییــة تتهججييییــر ججممــاعي ضضــخخممة ل

ـــة  ـــة الثثاننييییـــة"دول ـــ1945(ممـــا ببعـــد الححـــرب العالممييیی ـــى دولـــة  ")2001ـ ممـــا ببعـــد هججممـــات "إل
 ..  لآلنعلى األقلل ٬، وغييییر ضضار٬، ٬، ببتتدخخلل غرببي واقعي"الححادي عششر ممن سسببتتممببر

 

سســببتتممببر  11كممــا تُتطالعننــا األدببييییــات الغرببييییــة ممننــذ وقــوع هججممــات الــدعم الغرببــي٬، و 
٬، ييییــأتتي فــي إطــار تتججفييییــف ممننــاببع ممــا ييییححلــو للغــرب وصصــفه ببــالعننف غييییــر المُمببــرر٬، 2001

٬، ببزعاممــة الراححــلل أسســاممة ببــن "القاعــدة"السسييییاسســي٬، وفــي طلييییعتتهــا  اإلسســالمممـن ججاننــب قــوى 
 !تترييییح فييییه عظاممهببقببر تتسس" الغرببييییون"٬، وضضن علييییه "إسسالممييییون"أننكره  الذيالدن٬، 

 

لالسســتتفزاز فــي ممششــهد التتهججييییــر هــذا٬، هــو أننــه ييییــتتم ممــن دولــة ممدننييییــة  إثثــارةاألكثثــر 
 والتتــيإضضــافة إلــى أن ششــعوببننا٬، "! دييییننييییــة"إلــى دولــة ممدننييییــة ببممرججعييییــة " عسســكرييییة"ببممرججعييییــة 

األولل٬، أن عببقرييییتتهـــا : هـــي مموضضـــوع التتهججييییـــر٬، ال تتفقـــه ممـــن أممـــر تتهججييییرهـــا سســـوى أممـــرييیین
 !  والثثانني٬، أننها تُتهججر ممن دولة ممدننييییة ألخخرى ممدننييییة!! مالعال إعججابالثثورييییة ممححلل 

 

 الــزىييییتتــولى ششــئئوننها أصصــححاب  التتــيششــعوببننا تتعتتقــد أن الدولــة العسســكرييییة هــي تتلــك 
فــي ححــييیین أن ! العسســكري٬، وأن الدولــة الدييییننييییــة ييییتتــولى أممرهــا أصصــححاب اللححــى والججاللييییــب

 .ها الححكمييییسستتنند إلييیی التتيللقوة  إششارةوصصف الححكام ببالعسسكر٬، أو الششييییوخ٬، ممححض 
 

ببييییـد أن الكــارثثي ححقــًا هــو أن !! إلـى هــذه الدرججــة تتغممـر الضضــبباببييییة الكثثييییفــة فضضــائئننا
٬، ال ييییججــــرؤ (!!)ممفكرييییننــــا٬، علــــى كثثــــرة صصــــييییاححهم وصصــــراخخهم فــــي الفضضــــائئييییات السســــرطاننييییة

أححــدهم٬، رغــم سســعة اطــالع ممعظممهــم علــى األدببييییــات الغرببييییــة واألوضضــاع الداخخلييییــة٬، علــى 
ججييییر هذه٬، إمما لممننفعة ييییخخششى فقـداننها٬، وٕاممـا ممخخافـة ممصصارححة ممواطننييییه ببححقائئق عمملييییة التته
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الــرائئج فــي الممججتتممــع٬، ببغــض الننظــر عــن ممــدى صصــححتته٬، أو رببممــا الححتتــراف  الــرأيممخخالفــة 
 !تتعددت األسسبباب والخخييییاننة واححدة! ممغازلة الججمماهييییر٬، طلببًا لصصييییت وغننى

 

 !ممججتتممعاتتننا٬، ححتتى ببالفششلل" افتتتتان"ششائئع عنندننا٬، وهو مما ييیُیفسسر " قصصر الننظر"
 

وأعننـــي ببهـــا ممفكـــرييیین ييییرتتـــدون الفضضـــييییلة٬، وال ! ا إذن مماسســـة لصصـــفوة فاضضـــلةححاججتتننـــ
ييییقاتتلون٬، كننظرائئهم فـي العـوالم األخخـرى٬، علـى الخخطـوط ! تتتتششوش الححقييییقة عنندهم ببالييییقييیین

ننظرييییة الممؤاممرة٬،  أو ججلد الـذات٬، أو : ممن قببييییلل(ال تتردعهم صصواعق !! األمماممييییة للممعرفة
 !ذوق ييییننببوع الممعرفةعن ححب الححقييییقة٬، وتت) الخ..كالم ممسستتششرقييیین٬، 

 

ننوششــك علــى الــدخخولل  والتتــي٬، "11/9ممــا ببعــد "فلييییسســممح ححكاممننــا الجُجــدد فــي دولــة 
التتكييییـــف ممـــع  سســـييییئإلييییهـــا فـــي كافـــة أرججـــاء العـــالم العرببـــي٬، ببتترببييییـــة ننقدييییـــة للـــننشء٬، تتججعلـــه 

فكممــا ! ممححييییطـه ببطرييییقـة ننقدييییـة٬،  ححتتــى ييییتتسسـننى لممـواطنني دولتتننـا الولييییــدة٬، ممواججهـة الممسسـتتقببلل
ــم تتننقــد وتُتطــور أن األفــراد ييییمموتتــون٬، فاألصصــالة ! تتممــوت الححضضــارات والثثقافــات٬، إن هــي ل

الححضضارييییة ال تتعنني تتكرار المماضضي واسستتننسسـاخخه٬، وٕاننممـا اتتخخـاذه تتكـأة للوثثـوب ننححـو الججدييییـد 
 !ال ممفر ممن الممخخاطرة واأللم إن أردننا لححضضارتتننا العتتييییقة الححييییاة! والمُمببتتكر
 

اححتتــرم ننضضــالهم عببــر ! ججــحعلــى األر  إسســالممييییونأححتتــرم ححكاممننــا الجُجــدد كثثييییــرًا٬، وهــم 
ببكـلل ! أكثثر ممن ننصصف قرن وصصممودهم فـي ممواججهـة دولـة العسسـكر ببكـلل خخسسـتتها وننـذالتتها

أححتتــرممهم كثثييییــرًا ! دييییمماججوججييییتتهــا واسســتتهاننتتها ببكراممــة الببششــر وححقهــم فييییممــا وراء الخخببــز والممــاء
عمملييییـة  إننججـاحلدورهم الببارز٬، إلى ججاننـب الححركـات الششـبباببييییة الثثورييییـة الححدييییثثـة ننسسـببييییًا٬، فـي 

 !ممججتتممعاتتننا ممن دولة العسسكر سسييییئئة السسممعة خخروج
 

وششـهدائئها األببـرار٬، وأرببـأ  اإلسسـالممييییةغييییر أنني وٕان كننـت أثثـق كثثييییـرًا ببـرواد الححركـة 
ببهــم أن ييییــذوق ممــواطننييییهم علــى أييییــدييییهم ممــا ذاقــوه هــم أننفسســهم علــى أييییــدي العسســكر٬، تتظــلل 

ببـار ممخخاوفي٬، أننا وغييییري٬، قائئممة ممن أججييییالل قادممة تتخخلف الججييییلل الححـالي٬، وممعظممـه ممـن ك
تتججرببتتننــــا ! السســــن٬، تتتتفــــتتح أعييییننهــــا٬، ججببــــرًا ال اخختتييییــــارًا٬، علــــى تتفكييییــــر فقهــــي وممــــالل وسســــلطة
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الححضضارييییة تتعزز لألسسف الششدييیید ممن هذه الممخخاوف٬، خخاصصة فـي ظـلل غييییـاب ششـببه كاممـلل 
 !ببدفع أذى العسسكر اإلسسالممييییييیینلممححاوالت الننقد والتتطوييییر٬، رببمما الننششغالل 

 

دييییــة للــننشء هــي الكفييییلــة ببتتججننييییــب ممــن هننــا٬، تتــأتتي قننــاعتتي ببأننــه وححــدها التترببييییــة الننق
فـي أن  أممتتـيوكـذا قننـاعتتي ببححـق ننـشء ! دولتتننا الولييییدة وأججييییالننا القادممة الممزييیید ممن اآلالم

كــــوننهم ! وقصصــــتتهم ودورهــــم الححاسســــم فــــي ممصصــــييییر أوطــــاننهم" السســــببتتممببرييییييیین"ييییعــــرف ببخخببــــر 
 !بباألسساس ضضححاييییا لدولة العسسكر٬، ولييییسسوا فقط جُجنناة٬، كمما ييییححلو للغرببييییييیین تتصصوييییرهم

 

ممــا أتتممننــى تتــدببر ممفكرييییننــا وححكاممننــا الجُجــدد ججييییــدًا لممــا أججمملــه كــارلل سســانندببرج ولششــد 
٬، فهــو ييییننطببــق "تتُقــاس الششــججرة قييییاسســًا صصــححييییححًا عننــدمما تتسســقط: "ببببالغــة رائئعــة٬، فــي عببارتتــه

ــ1945(ممــا ببعــد الححــرب العالممييییــة الثثاننييییــة"ببقــوة علــى دولــة  ٬، وأعننــي ببهــا ببــالطببع )"2001ـ
اننببثثـــاق ببــــدائئلل عرببييییـــة ششـــدييییدة االننححطــــاط ششـــهدت  التتـــي٬، تتلــــك "الزائئـــف"عقـــود اسســـتتقاللننا 

لألننظممــــة المُمغــــادرة٬، علــــى خخلفييییــــة اننتتهــــاء الححــــرب العالممييییــــة الثثاننييییــــة٬، وممنناهضضــــة القــــوتتييیین 
 "!!التتقلييییدي"االتتححاد السسوفييییتتي٬، لالسستتعممار األوروببي & الوالييییات الممتتححدة : األعظم
  

 !ممعمملل الممسستتقببلل فالمماضضي هو ممعمملل الححاضضرألننه إذا كان الححاضضر هو 
 

 ــــــــــــــ
للممزييیید ممن التتححلييییـلل٬، ييییممكـن لممـن ييییرغـب ممراججعـة دراسسـة ممطولـة٬، ننششـرتتها ممننـذ ببضضـعة (*) 

 ]!قد أعاد كتتاببة التتارييییخ العرببي أي دمٍ : [ششهور على االننتترننت٬، عننواننها
 
 
 
 
 
 
 

 الفصصلل السسادس
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 "نُنبْبِغُض  الذيالفكر "ممطلوب ححمماييییة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ببدأ في الدسستتور ييییسستتححق ببصصورة أكثثر إلزامماً إذا كان ثثممة أي مم"
 تتعلييییق أهممييییة علييییه أكثثر ممن غييییره فهو ممببدأ ححرييییة الفكر ـ لييییس 
 "ننببغضضه الذيححرييییة الفكر لممن ييییتتفقون ممعننا ولكن ححرييییة الفكر  

 القاضضي األممرييییكي                                    
 لييییفر ونندلل هولممزأو                                                  

 

فـــي عـــدم اكتتـــراث واضضـــح ببطببييییعـــة التتححـــوالت الراهننـــة فـــي عالممننـــا العرببـــي٬، وفـــي  
تتججاهــلل ششــببه كاممــلل لممــا تتششــي ببــه هــذه التتححــوالت ممــن زححــف غرببــي مُمــننظم وممــدروس ننححــو 

 ٬، تتممضضــي ممججتتممعاتتننــا ششــدييییدة ضضــييییق األفــق وششــدييییدة االفتتتتــاناإلسســالممييییةججــوهر الححضضــارة 
 !ق سسائئر٬، أصصم ال ييییسسممع٬، أعممى ال ييییرىببدٍم ببارد٬، كعممال ننححو ممصصييییرها الممححتتوم

 

ممــن ججهــود العالممــة الفرننسســي أرننسســت رييییننــان٬، ووصصــفه  االغرببييییــون وال ششــك اسســتتفادو  
اإلسســالم ببأننــه ممفتتــوح كلــه علــى الححاضضــر٬، وهــو ممــا تُتعــولل علييییــه قــوى اإلسســالم السسييییاسســي 
كثثييییـــرًا٬، وأن الننببـــي ممححممـــد ببعييییـــد كـــلل الببعـــد ححتتـــى عـــن ممججـــرد التتظـــاهر ببالقداسســـة٬، ممقارننـــة 

 !ييییاننتتييیین الييییهودييییة والممسسييییححييییة٬، فال أسسرار وال كهننوت وال ببركات تتُقدمببالد
 

لـن ييییببقـى اإلسســالم علـى قييییـد الححييییــاة فـي الممسسـتتقببلل٬، ولسســوف ييییتتالششـى ببرممتتـه تتححــت  
الرييیینناننييییـــة٬، ييییججتتهــــد الغرببييییـــون الييییــــوم  تممثثـــلل هــــذه التتننببـــؤا. تتـــأثثييییر الممـــد الححضضــــاري الغرببـــي

لالممتتــــداد الــــدننييییوي " اعمننــــ"لتترججممتتهــــا علــــى أرض الواقــــع٬، عببــــر ممــــا ننششــــهده ممــــن قصصــــف 
ـــه علـــى الححاضضـــر٬، ييییسســـممح لقداسســـة ! لألصصـــلل الـــدييیینني لإلسســـالم فكـــون اإلسســـالم ممفتتـــوح كل

األصصلل الدييیینني ببالتتسسرب إلى كافـة ججواننـب الححضضـارة اإلسسـالممييییة٬، وممـن ثثـم ييییججعلهـا مُمغلقـة 
ومُمششــفرة علــى الننقــد والتتطــوييییر٬، خخروججــًا علــى ننــامموس الححييییــاة٬، وهــو ممــا سســوف ييییظــلل ببكــلل 

 !دالل ححضضارة أخخرى ـ غالببًا ححضضارة الغرب ـ ببهاتتأكييیید ييیُیغري بباسستتبب
 

 "!صصفوة فاضضلة"اممتتالك الححق في عن تتننازلها ل ٬،ممججتتممعاتتنناتتدفعه ثثممن غالٍل  
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االححتتـراف : "ممـن قببييییـلل(فممن ييییصصدق أن ييییممر ممرور الكرام تتغلغلل مُمببتتكرات غرببييییـة  
الدييییممقراطييییـــــة النناممييییـــــة أو غييییـــــر "٬، "الببرججممـــــاتتيححـــــرب الالعننـــــف أو الالعننـــــف "٬، "الثثـــــوري

 ..ورودننا الثثائئرةفي ننفوس ) الخ..٬، "التتححكم المما ببعد ححداثثي"٬، "رالييییةاللييییبب
 

السسييییاسسـي علـى ححكـم األممـر  اإلسسالمممن ييییصصدق أن ييییممر ممرور الكرام ننزولل قوى  
علـى الطرييییقـة الغرببييییـة٬،  "دولـة ـ وطـن"اآلن هـي  اإلسسـالممييییونييییببننييییهـا  التتـيفالدولة ! الواقع

الششــــورى أو  تولييییسســــ(ا هــــي إال الدييییممقراطييییـــة ييییعتترفــــون ببهــــا٬، ممـــ التتـــيوالتتعددييییـــة الححزببييییــــة 
٬، والممججتتممــع الممـدنني الــذي ييییننتتششــر فـي ممججتتممعاتتننــا ال ييییننطببــق علييییـه تتححدييییــد الممججتتممــع )الببييییعـة

 !لم ييییببق إذن سسوى الممرأة والممسسائئلل األخخالقييییة !الممدنني اإلسسالممي
 

بباألفكــــار والممممارسســــات الغرببييییــــة٬،  "الالمُمــــدرك"ممـــن ييییصصــــدق أن ممثثــــلل هــــذا التتششـــببع  
ى ممــرأى وممسســممع ٬، ييییححــدث علــلهييییممننــة الغــربلقــييییم الممححافظــة والممنناهضضــة ييییلتتححــف ا والــذي

 !!ححرك لدييییهم سساكننًا٬، وكأن على رؤوسسهم الطييییرييییُ ٬، دون أن ممن ممفكرييییننا وسساسستتننا
 

 ٬، خخاصصـةببممـا ممـر ببـه ممفكـرو العـالمـ وهـم ُكثثـُر ـ  كننـت أتتصصـور أن ييییممـر ممفكروننـا 
ردة٬، ححـييیین اخخـذوا علـى الغرببي٬، في أعقاب اننهييییار الممعسسـكر الششـرقي واننتتهـاء الححـرب الببـا

ببهـا العـالم٬، فـي غييییـاب  واسسـعة األفـق ـوششعوببهم هم  ـ عاتتقهم إييییججاد طرق ججدييییدة ييییعرفون
 !ممعالم واضضححة تتقسسم العالم إلى ششرق وغرب أو ششممالل وججننوب

 

كننـت أتتصصــور أن ييییقــود ممفكروننــا ششــعوببهم ننححـو الممسســتتقببلل ببقببضضــة ممفتتوححــة ولييییسســت  
ـــا الججدييییـــدةخخاصصـــة وأن ! ممضضـــمموممة ٬، تتتتششـــاببه لألسســـف "ممألوفـــة"رائئححـــة  تتفـــوح ممننهـــا وججهتتنن

 "!دولة العسسكر"تتهججييییرننا إلى عنند  ٬،ششممممنناها ممن قببلل التتيالرائئححة الششدييیید ممع تتلك 
 

للــي عننــق " ـ فكرييییــًا ببــالطببع ـ الخخوننــة"غييییــر أن ممــا ييییححصصــلل هــو لججــوء ممفكرييییننــا  
 "!هرمششدييییدة ال" "تتقلييییدييییة"على االتتسساق ممع ممرججعييییات  إلججببارهاالححقائئق والوقائئع٬، 

    

٬، تتججـد )2001-1945(ممثثًال إلى دراوييییش اآلبباء الممؤسسسسـييیین لدولـة العسسـكر أننظر 
أن السســـقوط المُمهـــييیین لدولـــة هـــي غـــرس ييییـــد زعممـــائئهم٬، لـــم ييییـــدفعهم ححتتـــى للتتفكييییـــر٬، ممججـــرد 
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ببننـــى هـــؤالء الزعممـــاء  التتـــيالتتفكييییـــر٬، فـــي إممكاننييییـــة وججـــود هششاششـــة وعششـــوائئييییة فـــي األسســـس 
 !ححصصلل الذيإن العكس هو ببلل . األوروببييییييیینعلييییها دولتتهم٬، ببعد رححييییلل 

 

وأفكـارهم  !فكلممات اآلبباء الممؤسسسسـييیین ال تتـزالل ننصصوصصـًا مُمقدسسـة٬، تتتتلـى فـي خخششـوع
 خخلطهـم -1: وعببقـرييییتتهم ال تتـزالل أمماراتتهـا تتكممـن فـي! ال تتزالل ننببع الهام ثثـوري ال ييییننضضـب

ـــاء وببـــييیین القممـــع  رفعهـــم لـــواء التتححـــرر ممـــن  -2. واإلرهـــابالمُمرببـــك ببـــييیین اإلصصـــالح والببنن
لضضــممان الببقــاء فــي  علــى ممــرأى وممسســممع ممــن ششــعوببهم٬،دي٬، االسســتتعممار األوروببــي التتقلييییــ

تتتتججــه كافــة األوضضــاع داخخــلل ببالدهــم ننححــو االسســتتقرار المُمششــببع  الــذيالسســلطة فــي الوقــت 
٬، ممـــن خخـــاللل عـــدم الممننـــافسييییججننييییـــه " رببـــح"تتـــأقلممهم إلـــى ححـــد ممـــا ممـــع كـــلل  -3. ببـــالخخراب

ممة فـــي اممـــتتالكهم القـــدرة علـــى اتتخخـــاذ قـــرارات ححاسســـ -4. لهـــم" خخسســـارة"اعتتببـــاره علـــى أننـــه 
أن ييییـــدعوا ٬، ببعـــض الممكاسســـب والممغـــاننم٬، دون ممننافسســـييییهمالممواقـــف الححرججـــة٬، تتححقـــق لهـــم ول
 !  أن تتراها على ححقييییقتتها الممججالل لقطعان أوطاننهم خخلفهم

 

سســممعت وقــرأت كثثييییــرًا عــن سســننوات ممــا قببــلل دولــة العسســكر فــي وطننــي ممصصــر٬، لقــد 
وأححممـد  ححسسـييیینطـه عببـد الـرححممن ببـدوي وٕادوارد سسـعييیید و : ولششد مما سسرنني ممعرفـة أن أممثثـالل

 !ت ببصصدورهم أححالممننا٬، وججاللطفي السسييیید٬، ممششوا ييییوممًا فوق ثثرى ببالدي
 

٬، فلــم تتلــدن أححــرارًا "دولــة العسســكر"فــي ظــلل ننــا لممــاذا عقممــت ححرائئر : سســأللورأييییتتننــي أ
ششخخصصــييییات لــم تتلــدن سســوى ! ٬، وييیُیرججــع الخخلــود صصــدى أعممــالهمفضضــلهمييییطممــئئن الضضــممييییر ل

 .الذكاء علييییها أممرها وييییمملك التتواء خُخفاششييییة٬، ييییججرح ننور الححقييییقة عييییوننها
 

عقـدة السسـلطة عننـد ننسسـببة إلـى ظـن العسسـكر علـى ممـا ييییببـدو ببننزعـاتتهم الببونناببرتتييییـة ـ  
وممــا علممــوا أننهــم ييییــوردون ! الزعممــاء ـ٬، أن تتججفييییــف ممننــاببع الفكــر الححــر ييییححصصــننهم ودولــتتهم

فممـــا قييییممـــة الممججتتممعــات إن هـــي خخلـــت ممـــن ! ٬، ننببــع الفننـــاء٬، ببـــلل وححضضـــارتتهم أييییضضـــاً ثثقــافتتهم
 !رة واسستتششرى فييییها الخخوف وغاببت عننها الفضضييییلةأصصححاب الننفوس الحح

 

ممـــا أراه ححـــولي و ! الوضضـــع فـــي ببـــالدي أخخطـــر ممممـــا تتصصـــورتته ييییوممـــًا وكتتببـــت عننـــه 
 !الششيء..  ال دور ننششر وال دورييییاتفال ننقد و ! ججعججعة ثثورييییة ببال طححنممححض 
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الرببييییــع العرببــي ـ وقــد كــان قببــلل ممججييییئئــه هــو األممــلل ـ ييییننزلــق علــى عقــولل وقلــوب  
فالننـاس تتتتببـع ممـن ييییححممـلل ججـوالل الخخببـز وججـرة ! ون أن ييییتتـرك أثثـرًا ييیُیـذكرالنناس فـي ببـالدي د

 !وهو مما ييییببعث على اإلححبباط !فقييییرهم وغننييییهم في هذا سسواء! المماء
 

 !٬، ولييییس الممييییادييیین والسساححات فححسسبالثثورة ممكاننها عقولل وقلوب النناس
 

أوروببــــي  ياسســــتتعممار فــــي الببداييییــــة ححكــــم ! وححضضــــارتتي أممتتــــيدائئــــرة ججهننممييییــــة تتببتتلــــع  
أججييییـــاًال  أممتتـــيكـــلل دولـــة تتننهـــب ممـــن ...! م دولـــة عسســـكر٬، ثثـــم دولـــة ششـــييییوخ٬، ثثـــمتتقلييییـــدي٬، ثثـــ

كـــلل دولـــة تتسســـتتهلل "! المُمتتعببـــة"صصـــدقها الششـــعوب وتتُ  خخالصببششـــر ببـــالكـــلل دولـــة تتُ ! وأعممـــاراً 
 !وتتغتتالل فييییها األمملل ححكممها ببرخخاء عششوائئي٬، ثثم ال تتلببث الممرارة أن تتغممر الننفوس

 

ري كييییــف ننثثــق ببهــم وببننواييییــاهم ـ وال أد! الممعرفــةواسســعو الغرببييییــون ششــدييییدو القسســوة و  
ال ييییببدو أننهم وعوا درس ببن الدن ورفاقـه ! ـ٬، وفاششييییة العسسكر غرس ييییدهمأممرييییكا خخاصصة 

 وممححـو ببـن الدن٬، رغـم أن لتتخخلييییـد ذكـرى ببـوعزييییزي ييییببـذلون قصصـارى ججهـدهم كـوننهم! ججييییداً 
 ! وججهان للييییأس العرببي ببوعزييییزي وببن الدن

 

٬، ببــلل هــو ننظــر ييییكــاد ييییكــون ممعــدومعــد الممأسسـاتتننا تتكممــن فــي ضضــييییق أفــق ششــعوببننا٬، فببُ  
فكـــر إسســـتتراتتييییججييییو الغـــرب ففـــي ححـــييیین ييیی! أولببراييییـــتممـــادلييیین ببالفعـــلل٬، علـــى ححـــد تتعببييییـــر ننـــادر 

 ! ييیینورببمما السسنن هور٬،والششاألييییام ببصصييییغة  أولو أممرننافكر ييییُ  ٬،نببصصييییغة العقد والقر 
 

والننتتييییججـــة الححتتممييییـــة لهـــذا تتزاييییـــد فـــرص قييییـــام ححكوممـــة ممسســـتتببدة٬، تتتتسســـكع أمماممننـــا ببكـــلل  
 !٬، ورببمما على ننححو أسسوأ"دولة العسسكر"ششهدتته  الذي٬، على الننححو ببششاعة وقذارة

 

العرببــي٬، وببالتتــالي القضضــاء المُمببــرم  اإلننسســانببننــاء  إلعــادةممــن هننــا تتببــرز الححاججــة  
 ! تتقتتلل ممججتتممعاتتننا٬، واسستتببدالل ممججتتممع صصالح ببها التتي" القطييییع الصصالح"على أسسطورة 

 

م الرائئـــع٬، أعننـــي خخلـــو ببييییـــد أن ثثممـــة عقببـــة كئئـــود تتقـــف ببييییننننـــا وببـــييیین ببلـــوغ هـــذا الحُحلـــ
ممججتتممعاتتننا ممن صصفوة فاضضلة٬، ييیُیسستترششد ببأننوارها ححييیین ييییسسود الظالم٬، علـى ننححـو ممـا تُتعـانني 
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فالرججــــلل . ممججتتممعاتتننــــا الييییــــوم٬، وييییججــــد ننــــشء ببالدننــــا فييییهــــا الممثثــــلل األعلــــى والقــــدوة الفاضضــــلة
 !ييییتتخخذ ممثثًال أعلى عظييییممًا٬، ييییححدوه ننححو قوة إرادة وممججد الذيالعظييییم هو 

 

ورببممـــا ييییكـــون ! ببـــاألممر الهـــييیین٬، وٕان لـــم ييییكـــن ممسســـتتححييییللخخلـــق صصـــفوة فاضضـــلة لـــييییس 
٬، هـو الببداييییـة "التتفكييییـر الفلسسـفي"فـي ممججتتممعاتتننـا٬، وفـي ممقـدممتتها " الششـهييییدة"الممعـارف  إححييییاء

أن تتسســتتعييیید ححقهــا فــي اممــتتالك ممثثــلل هــذه الصصــفوة٬، والتتــي  االصصــححييییححة٬، إن ُأرييییــد لممججتتممعاتتننــ
 !   ييییسستتقييییم ببدوننهاتتثثببت تتججرببتتننا الححضضارييییة الممرييییرة أن عود الممججتتممعات ججممييییعها ال

 

لتتعلــييییم التتفكييییــر الفلسســفي٬، ييییكــون ببــدوره المُمعــادلل " أهلــي"فلننكتتتتــب ممــن أججــلل ممعهــد  
السسييییاسسي الفقهي٬، وتتفكييییر ممششروع زوييییـلل العلممـي ـ ببششـقييییه  اإلسسالملتتفكييییر قوى " الالغائئي"

 !٬، على ننححو مما هو ممعروف"غائئي"ـ٬، وكالهمما  الححاثثيومما ببعد  الححاثثي
 

& العلممــي & الفقهــي (ه الطرائئــق الممخختتلفــة ممــن التتفكييییــرفببــدون تتواججــد ححقييییقــي لهــذ 
ييییصصعب على أي ممججتتممع٬، وممن بباب أولـى ممججتتممعاتتننـا٬، التتممتتـع بباممتتييییـاز اممـتتالك ) الفلسسفي

صصــفوة فاضضــلة٬، وهــو ممــا ييییعننــي اسســتتممرار عججزننــا عــن اسســتترداد ممقالييییــد ححضضــارتتننا٬، أو ححتتــى 
 !صصون مما تتببقى ببممننأى عن أييییدي أببنناء الححضضارات األخخرى٬، خخاصصة الغرببييییة

 

أححد رواد التتفكييییر الفلسسفي عننـدننا٬، ولـييییكن  اسسموللممعهد األهلي المُمقتترح أن ييییححمملل  
٬، علـــى خخلفييییـــة 1967هـــاججر ممـــن وطننـــه ممصصـــر فـــي فببراييییـــر  الـــذيعببـــد الـــرححممن ببـــدوي٬، 

سسـييییرة ححييییـاتتي ـ "ففـي ممذكراتتـه الششـهييییرة . اننححطاط الححييییاة األكادييییممييییة في ظـلل ححكـم العسسـكر
 : ه ودع ممصصر ببهذه الكلمماتاألولل والثثانني ـ٬، ييییححكي ببدوي أنن ببججزأييییها

 وداعًا أييییها الوطن المُمكببلل ببالقييییود٬، "
 الححافلل ببالججواسسييییس والممخخببرييیین٬، 

 فضضاع صصوت األححرار ممن الممواطننييیین
 "ببييیین ججممهور الممواطننييیین الممسستتسسلممييیین 

 

لممعهد عببد الرححممن ببدوي للتتفكييییر الفلسسفي٬، إن قُـدر لفكرتتـه أن تتخخـرج إلـى ولييییس  
ـــى األقـــلل فـــي ممرححلـــة الننـــور٬، أن ييییسســـتتعييیین ببـــأٍي ممـــن أسســـاتت ذة الفلسســـفة فـــي ججاممعاتتننـــا٬، عل



 200 

٬، ححتتــى ال تتننتتقــلل إلــى الولييییــد الججدييییــد أممــراض الححييییــاة جالتتأسســييییس وقببــلل ببلــوغ ممرححلــة الننضضــ
فدولــة العسســكر لوثثــت الممججتتممــع كلــه٬، "! ششــدييییدة ضضــييییق األفــق"األكادييییممييییــة فــي ممججتتممعاتتننــا 

 !م مما ننالهوأسساتتذة الججاممعة عنندننا٬، خخاصصة أسساتتذة الفلسسفة٬، ججزء ممن الممججتتممع٬، نناله
 

ـــة   وفـــي تتأسسييییسســـننا للممعهـــد المُمقتتـــرح٬، ييییممكننننـــا الرججـــوع لخخببـــرات ممـــا قببـــلل ممججـــيء دول
العسسكر في ممصصر٬، أعننـي خخببـرات تتأسسـييییس الججاممعـة األهلييییـة فـي صصـدر القـرن المماضضـي٬، 

 .اننضضممت الححقًا إلى الججاممعة الححكوممييییة٬، وخخضضعت ببالطببع لوزارة الممعارف والتتي
 

ي٬، حُحلـم ببعييییـد الممننـالل٬، ببـلل هـو ممسسـتتححييییلل٬، ممعهد عببد الرححممن ببـدوي للتتفكييییـر الفلسسـف 
 ! خخاصصة في هذه اآلوننة وننححن على وششك الدخخولل إلى دولة ممدننييییة ببممرججعييییة دييییننييییة

 

 : تتقولل كلمماتتها! لكنني قرأت ييییوممًا عببارة ججممييییلة لهرببرت رييیید٬، أعمملل ببها
 "ممن ححارب ببال أمملل٬، ححارب ببكييییاسسة"
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