
  االمبرياليه االمريكيه: عوبشراع االيمن لقهر المؤشرات ضعف الذ
  صبرى محمد خليل.د

 بداية يجب التمييز بين أمريكا كشعب،وأمريكا كنظام امبريـالى اى كقائـده للنظـام   

الراسمالى الذي نشا في أوربا و أصبحت أمريكا قائدته في مرحله الحقه، و امتد إلى 
 ته على اراده الشعوب واألمم بالسيطرة العسكرية وأطراف األرض، فارضا إراد كل

  .واالقتصــــــــــــــادية والثقافيــــــــــــــة

المتحدة األمريكية حليفان  فقد مضت فترة من الزمان كان االتحاد السوفيتي والواليات
باألمم والشعوب والدول  غير أن تنافسهما على االستبداد. موضوعيا في قهر الشعوب

الحرية في مقابـل أن   البشر ثغرة لكسب قدر من كان يتيح للمستضعفين الذين هم كل
الدولتين العظميين  ولقد استفادت دول كثيرة من التناقض بين. يكونوا تابعين ألحدهما

األيسر لقهر األمـم   إلى أن انسحب االتحاد السوفيتي من حلبة المنافسة، فشل الذراع
ــعوب   .والشـــــــــــــــــــــــــ

المتحدة األمريكية ومؤشـرات   تفلما شل الذراع األيسر ضعف الذراع األيمن الواليا
ــك   :ذلـــــــــــــــــــــــــــ

فكل نفر مـن  . دولة متعددة االثنيات أمريكا ليست دولة قومية، بل: المشكلة القومية 
دائما إلى خطر التمزق كدولة  فهي معرضه. سكانها ينتمي إلى أمة أو شعب خارجها

 يتولى البـيض األنجلـو   إلى عدد من دول كل منها قومية، و قد قامت على أساس أن
. حضارة و مصـيرا  صهر بقية القوميات فيهم لغة و) الواسب(سكسون البروتستانت 

حركـه   ولكن هذا األساس لقي معارضه متكررة من هذه الجماعات االثنيه، فظهرت
عـام   الحقوق المدنية التي يعد مارتن لوثر كنج المغتال احد ابرز زعمائها، كما قامت

 اضطرت الدولة الفيدرالية الـى التراجـع  ، و " الزهرة الطفلة"ثورة أسميت  1968

الجزئي برد حق كل جماعة اثنية في أن تتكلم لغتها القومية، و تستعملها في مدارسها، 
  .في كنائسها، و أن تكون لها صـحفها، و أعيادهـا، و مجتمعاتهـا، و أزيائهـا     و

المستوى ظهرت أول مؤشرات ضعف الواليات المتحدة االمريكيه كـذراع   وعلى هذا
والشعوب باندالع العنف بين القوميات في الواليات المتحدة األمريكية  ايمن لقهر األمم

االتحاد السوفيتي مباشره،ذلك العنف الذي قاده السود و البـيض وأبنـاء    عقب انهيار
ــوارع و ــة  الشــــ ــة المنظمــــ ــاطرة الجريمــــ  ...أبــــ

واليات المتحدة أول رئيس لل وجاء فوز اوباما في انتخابات الرئاسة االمريكيه ليصبح
البيض األنجلـو سكسـون    )االمريكيه من أصول افريقية اى من خارج اثنيه الواسب

ففوزه من جهة هو  .وان سبقه جون كيندي المغتال والذي كان كاثوليكيا) البروتستانت
المقهورة ودليـل   انتصار رمزى للجماعة االثنيه االفريقيه والجماعات االثنيه األخرى

على  واسب على المجتمع االمريكى دون أن يعنى زوال سيطرتهاعلى ضعف قبضه ال
ومن جهة أخرى هو مؤشر أخر لضعف الواليات المتحدة لـذراع  . هذا المجتمع تماما



 .لقهــــر الشــــعوب علــــى المســــتوى االجتمــــاعي ايمــــن

الواليات المتحدة األمريكية هي التـي بـدأت    كانت: اإلرهاب الحرب العالمية الثالثة
. 1984يمكن تسميته بحرب اإلرهاب عـام   العالمية الثالثة ممثله في وأعلنت الحرب

ريجان تعليمات بشن غـارات انتقاميـة    ففي هذا العام اصدرالرئيس االمريكى رونالد
األمريكيـة وتوجيـه ضـربات     ضد الجماعات اإلرهابية في خارج الواليات المتحدة

أحداث الحادي عشـر مـن    وكانت. وقائية إليها باستخدام القوة قبل أن تقع أية أحداث
االسـتباقيه   وجاءت سياسة بـوش فـي الحـرب   .سبتمبر رد فعل على هذه السياسة 

الخاسـر   غير أنه في هذه الحرب كانت الواليات المتحد ه هي. استمرارا لهذه الحرب
لخصمها  األول ألنها عاجزة فيها عن استخدام أسلحتها المتطورة وفى ذات الوقت تتيح

واالمنيه  وجاء إنهاك القوه العسكرية. نتصار باستخدام أبسط أدوات التدميرامكانيه اال
 ألمريكا في حرب اإلرهاب مؤشر أخر على ضعف الواليات المتحده كذراع ايمـن 

  .لقهـــر الشـــعوب علـــى المســـتوى العســـكري واالمنـــى     

 المالية العالمية االخيره إلى صـميم النظـام   ترجع جذور االزمه: االزمه االقتصادية
الليبرالية كمنهج والقائلة بان مصلحه المجتمع ككل  االقتصادي الرأسمالي المستند إلى

فـرد تحقيـق مصـالحه الخاصـة،اى النظـام       ستتحقق حتما من خالل محاوله كل
للمجتمـع ،وهـو مـا اثبـت واقـع       االقتصادي القائم على عدم تدخل الدولة كممثل
التاسع عشـر حتـى كانـت     تهي القرنالمجتمعات االوربيه ذاته خطاه ،إذ قبل أن ين

في مدى هـذا   ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات االوربيه، وان اختلفت
ظهـرت   إال انه بعد انسحاب االتحاد السوفيتي من حلبه المنافسـة العالميـة  . التدخل

الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة وهـذه الـدعوات شـكلت األسـاس     
ولتصبح االزمه االقتصادية االخيره مؤشـر  . مه االقتصادية االخيرهلالز االيدولوجى

الواليات المتحده كذراع ايمـن لقهـر الشـعوب علـى المسـتوى       آخر على ضعف
ــادي  .االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهائي لقدره هذا الذراع على قهر الشعوب فمرهون بسعي هذه الشعوب  أما التعطيل
ا، بالتـدريج، وحسـب اإلمكانيـات    حريتها، وإلغاء القهر الممارس عليه إلى استرداد

  ،وبمزيد من التضامن بين هذه الشعوب المتاحة لها،
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ح التصوف وقيمه ساهمت الطرق الصوفية في نشر اإلسالم في السودان، وأصب
أحد مكونات الشخصية السودانية، بصرف النظر عن ) موضوعيا(السلوكية والمعرفية 

منه،وهنا نجد أن الكثير من القيم االيجابية التي تميز الشخصية )الذاتي(الموقف 
... السودانية كالتسامح والزهد والتضامن مع اآلخرين والتعايش السلمي مع األخر

  . مرجعها التصوف
ساهم التصوف في حل مشكلة المعرفة باإلسالم ذاته، نسبه لجهل الناس بدالالت  كما

ألفاظ القران والحديث، وعدم فهم كتب التراث اإلسالمي؛ نسبه ألسلوب تدوينها 
المختلف عما تعارف عليه الناس في عصرهم،وهو ما أدى إلى أن يصبحوا غير 

بقاً لمذاهب فقهيه لم تحط بواقعهم قادرين على استنباط قواعده ، ويمارسون حياتهم ط
فأكملوا ما لم يجدوا فيها . القبلي والشعوبي، وال تراثهم الحضاري بصوره تامة

اإلسالم؛ ولكنها ) روح(بقواعد، وطرق، وتقاليد، وآداب سلوك تتفق بصوره عامة مع 
  .غيره للتعامل مع) كطريقة( أن يتبعها) يريد(أكثر تفصيالً وأسهل إدراكاً يتبعها من 

 غير أن واقع تخلف النمو الحضاري  للمجتمع السوداني أدى إلى اختالط التصوف 
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كما اثر األسلوب الجماعي في الحياة الموروث من النظم القبلية على كيفيه تكوين 
  . الطرق الصوفيه 
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اإلبقاء على واقع التخلف والسلوكية السلبية  التي تفرزها، وبالتالي يساهم في 
  .الحضاري 
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نها محاوله التقدم ال يمكن أن يتم إال بإلغاء الدين أو تهميشه،وهو موقف فاشل أل
  . الجتثثاث الشخصية من جذورها

وهناك قطاع من الجماعات االسالميه الذي يدعو إلى تكفير الصوفيه استنادا إلى فهم 
خاطى للموقف الحقيقي ألعالم المذهب الحنبلي من التصوف باعتباره رفضا مطلقا  

لحقيقي  من للتصوف ،بينما القراءة المتانيه لهؤالء األعالم تكشف عن أن موقفهم ا
التصوف هو الموقف النقدي القائم على اعتباره اجتهادا يتضمن الصواب  والخطأ 

ألجل ما وقع في كثير من االجتهاد والتنازع فيه "فعلى سبيل المثال يقول ابن تيمية 
وقال أنهم مبتدعون ) الصوفية والتصوف( فطائفة ذمتتنازع الناس في طريقهم 

ئفة من األئمة في ذلك من الكالم ما هو معروف خارجون عن السنة ونقل عن طا
وادعوا أنهم أفضل  وطائفة غلو فيهمتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكالم 

والصواب أنهم مجتهدون . وكال طرفي هذه األمور ذميمالخلق وأكملهم بعد األنبياء 
ب بحسب في طاعة اهللا كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة اهللا ففيهم السابق المقر

اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد 
فيخطئ وفيهم من يذنب ويتوب أو قد ال يتوب ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه 

  "عاصٍ لربه
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يعانى المجتمع السوداني من تخلف النمو االقتصادي المتمثل في عجزه عن االستغالل 
  .لموارده المادية والبشرية المتاحة له إلشباع حاجاته المادية والمعنوية المتجددة لاألمث

فاالقتصاد السوداني كان أساسا عبارة عن اقتصاد قبلي جماعي بسيط مكتفى بذاته 
  ....)الرعي،الزراعة التقليدية،التجارة التقليدية(غير مستند إلي العلم أو التقنية الحديثة

لتحديث االقتصاد السوداني في العهد التركي،وفى مرحله وقد قامت محاوالت 
خطوط السكة حديد،بناء (االستعمار االنجليزى حيث تم بناء كثير من البنيات التحتيه

واستخدام التكنولوجيا الحديثة ...) مشروع الجزيرة(وبناء مشاريع عديدة...) المدن
السودان المادية والبشرية  حينها،غير هذه المحاوالت تمت في إطار استغالل إمكانيات

اقتصاد (لخدمه مصالح  المستعمر البريطاني حيث تم ربطه باالقتصاد البريطاني 
أحادى اإلنتاج متمثل في زراعه القطن لتزويد مصانع النسيج البريطانية بالمواد الخام 

، كما تمت في إطار وضع بذره النظام االقتصادي )وكسوق للسلع البريطانية
  .الراسمالى

وبعد االستقالل استمر تطبيق النظام االقتصادي الذي وضعه المستعمر مع قليل من   
باستثناء يدايه العهد المايوى تمت محاوله إللغاء النظام ...) سودنه الوظائف(التحوالت

توسيع قاعدة ( الراسمالى وأقامه نظام اشتراكي ورغم تحقيقه لبعض اإلنجازات
إال انه فشل ألنه استند )صحة وبعض مشاريع التنمية الضمان االجتماعي كالتعليم وال

إلي فلسفات وأفكار بعيده عن القيم الحضارية للمجتمع  ،ولبعده عن الديمقراطية 
تأثرا بالماركسية ) ال االجتماعية( واستناده إلي البيروقراطية، وانحيازه إلي الجماعية

  ...وما تفرزه من تواكلية،وانعدام التخطيط
بيق النظام االقتصادي الراسمالى وان تسارعت وتيرة تطبيقه بعد ثم استمر تط 

المتغيرات الدولية االخيره تحت شعار العولمة وأداتها الخصخصة،وفى طل  هذا 
السوداني،وانفتح هذا االقتصاد على العالم  دالتطبيق حدث مزيد من التحديث لالقتصا

تم إنشاء العديد من البنيات  الخارجي،وارتفعت نسبه االستثمارات االجنبيه فيه،كما
غير أن كل هذه التحوالت االقتصادية لم تحل مشكله ...التحتيه والمشروعات الجديدة

تخلف النمو االقتصادي في السودان، وظلت قطاعات واسعة من الشعب بعيده عن 
  .  التحوالت هالتمتع بثمار هذ

الجمود ، شيوع (اب ذاتيةأن استمرار تخلف النمو االقتصادي السوداني يرجع إلى أسب 
االستعمار،التبعية (وموضوعيه...)أنماط التفكير شبه الخرافي وشبه االسطورى

  .متفاعلة،وكجزء من تخلف النمو الحضاري للمجتمع السوداني...)االقتصادية
احد هذه األسباب  هو التناقض بين النظام االقتصادي الراسمالى  الذي تم تطبيقه في 

ونظم متعاقبة والقيم الحضارية للشخصية السودانية، فهذا النظام  السودان عبر مراحل



االقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الحضارية المشتركة للشخصية السودانية 
وأوالها قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن عالقات اإلنتاج في ظل هذا النظام 

الل أطرادها إلى قيمه االقتصادي تصبح مصدر لالنانيه والفردية التي تتحول من خ
اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية للشخصية 

في ...) ,المشاكل االسريه، التفكك األسرى، ارتفاع نسبه الطالق(السودانية في االسره
اتخاذ المفكرين لموقف الدفاع عن الواقع ، ( في الفكر) تحول العلم إلى تجاره( العلم

في ..) اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحهابدال من 
الخ نرى األثر المخرب للقيم )... التدهور االخالقى في كافه مجاالت الحياة( األخالق

الفردية التي تتقدم على أشالء اآلخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته : الراسماليه
سان في ظل الراسماليه إال إن يكون طرفا في عالقة نظام استغاللي، وال يمكن الى إن

استغاللية مستغال أو ضحية استغالل  بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا ال تجدي 
النصائح والوعظ المثالي وحسن النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة 

على مقاومه  لالستغالل، وال يمكن إلغاء االستغالل وباقي القيم السلبية إال بالعمل
و ) الفقر والجهل والمرض و البطالة(النظام االقتصادي الذي يكرس للمربع المخرب

يفرز هذه القيم السلبية، واقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الحضارية للشخصية 
  .السودانية و يهدف إلى تحقيق مصلحه المجتمع السوداني ككل

يتم إال من  ون اى التقدم االقتصادي الواالنتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يك
حكومة (خالل ما هو ممكن، وما هو ممكن اقتصاديا ال يتم إال بالعمل المشترك

...)  ومعارضه ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين والقطاعين العام والخاص وشعب
التأكيد على دور الدولة في اداره االقتصاد مع العمل على :ويأخذ إشكال عديدة منها

وتجاوز موقفي . ح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية واالختالل االدارىإصال
االليه االساسيه للعولمة في شكلها ( الرفض المطلق أو القبول المطلق للخصخصة

العمل على وقف خصخصة المؤسسات : و اتخاذ موقف نقدي منها قائم على) الليبرالي
ية وديمقراطية الخصخصة للقطاعات أالستراتيجيه والسلع الضرورية،وضمان شفاف

وتوجيه القطاع الخاص .والسلع األخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه ألدوله
واالستثمار االجنبى نحو المجاالت االنتاجيه التي تحقق الفائدة للمجتمع ال المجاالت 

وتفعيل  .وتفعيل مؤسسات الضمان االجتماعي.االستهالكية على حساب المجتمع
. باعتبارها احد ضمانات تحقيق الغايات السابقة) كالنقابات( تمع المدنيمؤسسات المج

والتعاون االقتصادي مع المجموعات االقتصادية العربية واالفريقيه واالسالميه والعالم 
 .ثالثيه
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الشباب هم شريحة من المجتمع تندرج تحت إطار مرحله عمريه معينه لها خصائصها 
  . متعددة  الفسيولوجية والفكرية والوجدانية المشتركة،رغم تباين أفرادها طبقا لمعايير
أفراده في   وإذا كان التقدم الحضاري الى مجتمع ال يتحقق إال بمشاركه كل أو اغلب

الحياة العامة، فان من البديهي أن التقدم الحضاري الى مجتمع ال يتحقق إال بمشاركه 
الشباب فيها، غير أن هناك الكثير من المشاكل التي تحول دون مشاركه الشباب في 

ووضع الحل الصحيح مشكله مشاركه الشباب في الحياة العامة لها  ال . الحياة العامة
عزل عن البحث في تاريخ المجتمع بمظاهره الفكرية والثقافية يمكن أن يتم بم

  ...والعلمية
فالمشاركة هي جزء من  العديد من المظاهر السلوكية والفكرية االيجابية التي تميز  

الشخصية السودانية التي مصدرها القيم الحضارية لهذه الشخصية ،فهي مالزمه لنمو 
يرث هذا القيم الحضارية ثم يطورها  المجتمع السوداني،وفى ظله فان كل جيل

كما أن السلبية واالنعزال عن حركه المجتمع هي جزء من العديد من .  وينميها
المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية التي مصدرها تخلف نمو الحضاري المجتمع 

وبالتالي فان تحقيق مشاركه . السوداني نتيجة لعوامل ذاتية و موضوعية متفاعلة
في الحياة العامة ال يمكن أن يتم بدون إلغاء هذه المظاهر السلوكية والفكرية الشباب 

وتأكيد وتطوير القيم ).تخلف النمو الحضاري(السلبية ومنها السلبية بإلغاء سببها 
من زاوية أخرى فان هذا تغيير . الحضارية للمجتمع السوداني ومنها قيمه المشاركة

في الحياة العامة ال يتم بالقفز على  هذا الواقع،  واقع ضعف أو انعدام مشاركه الشباب
 . بل بالتدرج باالنتقال به مما هو كائن إلي ما هو ممكن ما ينبغي إن يكون

وللتعليم دور اساسى في اإلعداد لمشاركه الشباب في الحياة العامة، غير أن هناك عدد 
التوازن بين  ( الدور من المشاكل التي تعوق تحقيق التعليم العالي في السودان لهذا 

الكم والكيف ، انخفاض مستوى ومحدودية البحث العلمي،البرامج التعليمية ،طرق 
  ).التدريس ،التمويل

لذا فان قيام التعليم بدوره في اإلعداد لمشاركه الشباب في الحياة العامة ال يتحقق إال 
. اركه الطالبمن خالل حل هذه المشاكل باستحداث أساليب التعليم القائمة على مش

واستحداث أساليب وطرق تمويل تستند إلى واقع اتجاه التعليم إلى سياسة الخصخصة 
وتفعيل . وإلغاء الدعم الحكومي المباشر دون أن تؤدى إلى اإللغاء الفعلي لحق التعليم

الطالبية بدال عن االقتصار  تالدور الخدمي والثقافي واالكاديمى واالجتماعي لالتحادا
  ط السياسي على النشا

ويلعب االقتصاد دور أساسيا في إعداد الشباب للمشاركة في الحياة العامة، فضال عن 
أن النشاط االقتصادي ذاته هو احد أشكال هذه المشاركة،غير أن هناك العديد من 



المشاكل التي تحول دون قيام النظام والنشاط االقتصاديين بهذا الدور، واهم هذه 
ف النمو االقتصادي المتمثله في عجز المجتمع عن االستغالل المشاكل هي مشكله تخل

لموارده المادية والبشرية المتاحة له إلشباع حاجاته المادية والمعنوية  لاألمث
المتجددة،حيث يحول تخلف النمو االقتصادي دون مشاركه قطاع واسع من الشباب 

مشاكل وفئات أخرى من المجتمع في حل المشاكل العامة وانشغالهم بال
واالنتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون اى التقدم االقتصادي كشرط .الخاصة

يتم إال من خالل ما هو ممكن،  موضوعي لتفعيل مشاركه الشباب في الحياة العامة ال
التأكيد على دور الدولة في اداره :وما هو ممكن اقتصاديا يأخذ إشكال عديدة منها

  .وتفعيل مؤسسات الضمان االجتماعي.الح القطاع العاماالقتصاد مع العمل على إص
والعمل السياسي هو المظهر األساسي للمشاركة المباشرة الشباب في الحياة العامة 
غير أن هناك العديد من المشاكل التي تحول دون مشاركه الشباب طبقا لهذا البعد، 

بعد السياسي لمشكله أهم هذه المشاكل هي  مشكله التخلف الديمقراطي التي تمثل ال
انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية وحل هذه :التخلف الحضاري ، وتتمثل في

المشكلة يكون مساهمه الجميع في حل مشكله  التخلف الديمقراطي بتشجيع الممارسة 
وان تكون وسائل ممارسه الديمقراطية إحدى الخدمات . الديمقراطية على أوسع نطاق

 التي تقدمها الدولة
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هناك العديد من المظاهر السلوكية والفكرية االيجابية : االيجابيةالمظاهر : أوالً
هذه المظاهر .. التي تميز الشخصية السودانية كالشجاعة والكرم والتضامن



مصدرها القيم الحضارية التي تكتسبها هذه الشخصية من خالل عالقات 
لسوداني، انتمائها االجتماعية والحضارية المتعددة، فهي مالزمة لنمو المجتمع ا
 .وفي ظله فان كل جيل يرث هذه القيم الحضارية ثم يطورها وينميها

غير أنه نتيجة لعوامل ذاتية وموضوعية متفاعلة فقد : المظاهر السلبية: ثانياً
وقد أصبح األخير مصدراً . لمجتمع السودانيل الحضارى نموالحدث تخلف في 

مكرساً لحدوث انفصال أو و. للعديد من المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية
قطيعة بين ما ينبغي ان يكون ممثالً في المظاهر االيجابية التي مصدرها القيم 
الحضارية السابقة الذكر، وما هو كائن ممثالً في المظاهر السلبية التي 

 .مصدرها تخلف نمو المجتمع السوداني

جابية التي تميز فهناك العديد من المظاهر االجتماعية االي: المظاهر االجتماعية
الشخصية السودانية مصدرها القيم الحضارية التي تكتسبها هذه الشخصية من 

وهناك العديد من المظاهر السلبية . خالل عالقتي انتمائها الوطنية والقومية
أن يحول تخلف النمو االجتماعي دون أن تبرز (مصدرها تخلف النمو القومي 

أن يحول تخلف النمو (والوطني ) شعوباألمة كطور ارتقت إليه القبائل وال
 )..االجتماعي دون أن يبرز الوطن كأرض مشتركة

يسود المجتمع السوداني كمحصلة لتخلف : نمط التفكير والسلوك الجماعي/ أ
نموه االجتماعي، الجماعية القبلية التي قد تفرز أنماطاً من التفكير والسلوك 

كنها تفرز أيضاً أنماطاً من التفكير ل.. اآلخرين.. االيجابي كالتضامن ومساعده
والسلوك السلبي، كالتدخل في شؤون الغير، المجاملة، التقليد واالعتماد على 

 ....اآلخرين وعدم االستقالل الشخصي، الحسد، النميمة والمحاباة

األول : هنا يجب التمييز بين نمطين من أنماط العنصرية: العنصرية/ ب
: ألطوار القبلية والشعوبية إلى طور أمةمصدره شعوب وقبائل تجاوزت ا

فأصبحت جزءاً من كل، والثاني مصدره شعوب أو قبائل لم تتجاوز بعد 
األطوار القبلية أؤ الشعوبية فهي كل قائم بذاته، مع قيام دولة تضم هذه 

ويسود في الواقع االجتماعي السوداني العنصرية طبقاً لنمطها . الجماعات
على جماعة قبلية سودانية، بل يمتد ليشمل كل وهو غير مقصور . األول

الجماعات القبلية والشعوبية السودانية، رغم تفاوته من جماعة القبلية إلى 
 .أخرى

وضع اإلسالم قواعد مطلقة عن قيود الزمان والمكان  وقد :الطائفية/ ج
وترك للمسلمين أمر االجتهاد في وضع ما دون ذلك من قواعد ). األصول(

وهنا تكون المذاهب، لذا تعددت المذاهب ). الفروع(زمان والمكان محدودة بال
وعندما تخلف نمو هذه . عندما كانت المجتمعات المسلمة في حالة نمو

المجتمعات تجمدت هذه المذاهب على مضامين كسبتها في مراحل تاريخية 



. سابقة وأصبحت قاصرة عن أن توفى بحلول لمشاكل الحياة في مرحلة الحقة
ن هذا التخلف حال دون أن تبرز االمة كطور ارتقت إليه القبائل كما أ

ومن أشكال . وهنا يبدأ الناس بالبحث عن روابط أضيق من األمة. والشعوب
هذا البحث العودة إلى المذاهب الدينية محاولين اتخاذها رابطة اجتماعية بديلة 

ى جماعة أو يحلون من خاللها مشاكلهم؛ فالطائفة إذاً مذهب ديني مقصور عل
وتفرز الطائفية أنماطاً من ). عشيرة أو قبيلة أو شعب معين(جماعات معينة 

غير أنه يجب ... التفكير والسلوك السلبي كتقديس الزعماء، التقليد، التعصب
بمعنى مذهب ديني : التمييز بين نوعين من أنواع الطائفية؛ طائفية ضيقة

، وطائفية )أو شعب معينعشيرة، أو قبيلة، (مقصور على جماعة معينة 
عشائر، أو قبائل، أو (بمعنى مذهب ديني يضم عدداً من الجماعات : واسعة
والطائفية في السودان هي من النوع . وإن لم يتعداّها إلى غيرها) شعوب
 .الثاني

للشخصية السودانية انتماءات  واذا كان :الخلط بين عالقات االنتماء المتعددة/ د
) افريقيه(قاريه) زنجيه(عرقيه) عربيه(هيقوم) هسوداني(وطنبه(متعددة
يسود الخلط فانه ، والعالقة بينها هي عالقة تكامل ال تناقض، ),,,)اسالميه(دينيه

بين عالقات االنتماء المتعددة هذه، واعتبار أن العالقة بينها هي عالقة تناقض، 
ات االنتماء وبالتالي فإن اإلقرار بعالقة االنتماء المعينة يقتضي إلغاء عالق

 ).مذهب الوحدة المطلقة(األخرى 

إن امتداد الحياة في ظل تخلف النمو االجتماعي افرز العديد : المظاهر الثقافية
لتصبح هذه المظاهر . من المظاهر السلوكية السلبية بين المتعلمين والمثقفين

قفين السلوكية السلبية احد عوامل استمرار هذا التخلف؛ ألنها تفتك بمقدرة المث
وهنا يجب عدم . الذين هم قادة حركة التطور االجتماعي في كل المجتمعات

أي الذين لهم المقدرة الفكرية إلدراك المشكالت (الخلط بين المثقفين 
، )االجتماعية ومعرفة حلولها والمقدرة على العمل الجماعي الالزم لحلها

ال ما تعلموه في معاهده الذين ال يعرفون من العلم إ(والمتعلمين أو األكاديميين 
المتخصصة، ويجهلون عالقتها بمشكالت الواقع االجتماعي أو ال يهتمون بتلك 

 ).الصلة

من أهم هذه المظاهر السلوكية السلبية هي الفردية، ومرجع هذه : الفردية
النزعة الفردية عند بعض المثقفين أنهم في المجتمعات المتخلفة قوة نادرة فال 

عنهم، يمكن أن يضاف إلى هذا أسباب عدة،  تستغنيأن  تستطيع مجتمعاتهم
منها التغريب، ومنها ميراث الممارسة الليبرالية كمذهب فردي يترتب عليه 

هذه الفردية قد . إطالق الفرد من التزاماته المترتبة على انتمائه إلى مجتمعه



على  تأخذ شكال سلبياً كالعزلة عن الجماهير، أو شكالً إيجابياً كاالستعالء
   .الناس

نسبة لتخلف النمو الحضاري للمجتمع السوداني ظهرت : المظاهر الفكرية
بعض خصائص التفكير األسطوري ، في بعض أنماط تفكير الشخصية 
السودانية وليس في أغلب أو كل أنماط التفكير فيها؛ أي أن الشخصية 

؛ )تشرقينكما يرى بعض المس(السودانية لم ترتد إلى نمط التفكير األسطوري 
الشك (بل تحولت إلى شخصية يختلط فيها التفكير العقالني بخصائصه 

النزعة (مع التفكير األسطوري ) المنهجي، العقالية، المنطقية والروح النقدية
 ).القطعية، الال عقالنية، الال منطقية، الرفض أو القبول المطلقين

تخلف علمياً أيضا  وبتخلف نمو المجتمع السوداني حضاريا: المظاهر العلمية
وهنا لم ترتد الشخصية السودانية إلى . ألن العلم أحد أنماط النشاط الحضاري

نمط التفكير الخرافي، بل أصبحت تتبنى بعض أنماط التفكير العلمي في بعض 
وبالرجوع . شؤونه، بينما ينتهج بعض أنماط التفكير الخرافي في البعض اآلخر

مع بين النمطين من أنماط التفكير ماثالً في إلى الشخصية السودانية نجد الج
اإلقرار بعدم إمكانية نجاح أي فعل دون معرفة والتزام هذه القوانين ألغلب 
الناس في األحوال العادية، مع االعتقاد بإمكانية نجاح فعل بعض الناس في 

كما نجد عدداً من خصائص . حاالت معينة، دون معرفة والتزام هذه القوانين
رمي الودع وقراءة الكف (الخرافي كاالعتقاد بإمكانية العلم بالغيب  التفكير

وشيوع هذا االعتقاد حتى بين المتعلمين، رغم ) وضرب الرمل وقراءة األبراج
وانتفاء الموضوعية ومن . وعدم احترام قيمة الزمن. تحريم اإلسالم القاطع له

، التبرير بدال عن )يةالموضوع.. اإلنكار الذاتي للحقيقة(أشكالها خداع الذات 
الدفاع الذاتي عن الواقع بدال عن المحاولة الموضوعية لمعرفة الواقع (التفسير، 

 ).تمهيدا لتغييره

) االستاتيكي(ومن خصائص التفكير الال علمي شيوع التفكير االحصائي 
والمتمثل في التعميم غير العلمي ) كبديل للبحث العلمي ال كخطوة من خطواته(

ومن أنماط ). االستثناء يثبت القاعدة(و) لكل قاعدة شواذ(عنه القول  الذي يعبر
ما ينبغي أن (إلى ) مما هو كائن(التفكير والسلوك الال علمي محاولة القفز 

ما ينبغي أن (إلى ) ما هو ممكن(إلى ) مما هو كائن(، اي دون تدرج )يكون
قاء على ما هو كائن إلى اإلب) في التحليل النهائي(، هذه المحاولة تؤدي )يكون

. ، أما ما ينبغي أن يكون فيصبح مجرد حلم أو أمنية مقطوعة الصلة بالواقع
عالم : وقد تؤدي إلى القطيعة بين الكالم والفعل، اي إيجاد عالمين منفصلين

وعالم وقعي يجسد ما هو . مثالي يجسد ما ينبغي أن يكون يظهر في الكالم
أنماط التفكير والسلوك الال علمي  ومن. كائن ويظهر في السلوك الفعلي



خصائص إصدار أحكام قبلية على األشياء واالحداث والناس، اي قبل التحقق 
 ).األحكام االنطباعية(من صدق أو كذب هذه األحكام 

وقد اكتسبت الشخصية السودانية الكثير من القيم الدينية : المظاهر التدينية
اء ديني حضاري، غير أن واقع والحضارية من خالل اإلسالم كعالقة انتم

تخلف النمو الحضاري للمجتمع السوداني أدى إلى شيوع بعض أنماط التفكير 
والسلوك البدعي، والبدعة هي االضافة إلى أصول الدين دون االستناد إلى 
نص يقيني الورود قطعي الداللة، فنمط التفكير البدعي وان كان يتفق مع الدين 

وبالتالي عن نمط (هو غيبي مطلق، فانه يختلف عنه في الموضوع، فيتناول ما 
في وسيلة المعرفة، فهو يستند الى الحواس والعقل ) »االجتهاد«التفكير الديني 

دون أن يكون محدوداً بالوحي كما في األخير، وبالتالي فإنه يتضمن نمطي 
 بين وسائل المعرفة) جزئياً(التفكير شبه الخرافي وشبه االسطوري ألنه يخلط 
 .المستخدمة في مجاالت المعرفة االنسانية المتعددة

إن تغيير الشخصية السودانية ال يعني إلغاء القيم الحضارية لهذه : التغيير
؛ إذ أن محاولة )كما يرى التيار التغريبي(الشخصية، واستبدالها بقيم جديدة 

. اجتثاث أية شخصية من جذورها محاولة فاشلة لن تؤدي إلى حطام شخصية
كما يرى (ا أنه ال يتم من خالل اإلبقاء على هذه الشخصية كما هي كائنة كم

؛ ألن هذا يعني اإلبقاء على المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية )التيار التقليدي
بل بإلغاء هذه المظاهر السلبية بإلغاء . التي افرزها تخلف النمو الحضاري

الحضارية كمصدر للمظاهر  ، لتبقى هذه القيم)تخلف النمو الحضاري(سببها 
من زاوية أخرى فإن التغيير ال يتم بالقفز على . السلوكية والفكرية اإليجابية

باالنتقال به مما هو كائن إلى ما هو ممكن إلى ما ينبغي (الواقع، بل بالتدرج 
األولى هي مرحلة االنتقال : على هذا فإن التغيير يتم عبر مرحلتين). أن يكون

كما أنها مرحلة نشر األفكار التي تسهم في . ى ما هو ممكنمما هو كائن إل
تأكيد هذه القيم الحضارية وتطويرها، واستيعاب ما ال يناقضها من قيم 

كما أنها مرحلة محاربة التفكير البدعي . وأساليب وحلول من مجتمعات أخرى
ونشر التفكير » والتفكير شبه الخرافي وشبه االسطوري المضمن فيه«

 -الذي ال يتناقض مع الوحي  -والتفكير العلمي والعقالني «ي االجتهاد
.. كشرط ذاتي لتحقيق التقدم الحضاري للمجتمع السوداني» المتضمن فيه

وهي مرحلة . والثانية هي مرحلة االنتقال مما هو ممكن إلى ما ينبغي أن يكون
المظاهر تطبيق النظم التيُ تجسّد هذه القيم الحضارية وتطويرها، التي تلغي 

السلوكية والفكرية السلبية بإلغاء مصدرها المتمثل في تخلف النمو الحضاري، 
 .باالحتكام إلى الجماهير ذاتها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


� ا��� ب ا��� +� ا���دا�� �6ا��5 70��$  

   sabri.khalil@hotmail.com امعه اخلرطومجبالفلسفة  استاذ/ صربي حممد خليل.د  

السياسي السوداني مؤخرا استخدام مصطلح التهميش، غير أن كثير شاع في الخطاب 
من هذه االستخدامات خاطىء، ألنه يقوم على الخلط بين دالالته المتعددة ، وللتوصل 



تحديد الداللة التاريخية  بإلى استخدام صحيح للمصطلح،والتحرر من هذا الخلط، يج
ديد الدالالت المتعددة ،وتح)اى النسق الفكري الذي ظهر من خالله(للمصطلح

للمصطلح والعالقة الصحيحة بينها، وتحديد الداللة التي يعنيها مستخدم المصطلح 
  .هباستخدامه له، و طبقا للنسق الفكري الذي ينطلق من

حيث ترجع الداللة التاريخية لمصطلح التهميش إلى  كتابات ما أطلق عليه اسم 
لتطوير أو تجديد الماركسية ، وابرز  مدرسه التبعية التي يمكن اعتبارها محاوله

وذ�A ��(�0"  $��70 $�آ@ وا?<�اف أو ا�5 $6 ا�=ي ا+��;م  أ$��+
�� .دروادها 
��� دول �C ,�$Dت ا� &D'آ@ ا��
الدول  (6وا�5 $ )الدول الرأسمالية المتقدمة(ا�

5
  وا+2�DHلوا�,!DF �F G& ت ا���'�� ،)النامية���I *�ا�.   
م في شيوع استخدامه في الخطاب السياسي السوداني بصيغ متعددة وقد ساه  
تبنى بيان الحركة الشعبية لتحرير السودان  ) الهامش،المناطق لمهمشة،التهميش(
  .م للمصطلح، تأثرا بااليديولوجيه الماركسية1983الصادر عام ) المانفستو(

المصطلح على تعدد  وإذا انتقلنا إلى تحديد دالالت  مصطلح التهميش يتضح لنا أن
دالالته  هو مصطلح سالب وليس موجب، بمعنى أن المصطلح يصف مشكله معينه 

وال يتضمن اى حل لهذه المشكلة ، فاالتفاق على وجود مشكله ) هي مشكله التهميش(
دون االختالف حول طبيعة حل هذه المشكلة، لذا فانه من غير  لالتهمبش ال يحو

مذهب في التهميش، الن اى مذهب هو مجموعه من الصحيح الحديث عن مدرسه أو 
  .لمجوعه من المشاكل) الصحيحة أو الخاطئه (الحلول 

ولمصطلح تهميش دالالت متعددة  ألنه يعبر عن مشكله متعددة األبعاد ،فهناك داللته 
السياسية ممثله في انفراد حزب أو فئة بالسلطة دون الشعب، وهناك داللته االقتصادية 

بالثروة دون باقي الفئات،وهناك داللته العرقية ممثله في ) طبقه(نفراد فئة ممثله في ا
ممثله في شيوع الثقافة الذكوريه ) أنثى/ ذكر(االستعالء العرقي ،وهناك داللته النوعية

غير أن هناك  من يستخدم المصطلح مقصورا على دالله واحده ... التي تقصى المراْه
 االستخدام الشائع للمصطلح في الخطاب السياسي مع إلغاء دالالته األخرى ،فمثال

السوداني يكاد يقصره على داللته العرقية، ثم يقصر االخيره على استعالء عرقي 
وإذا K00L  ا2+��;ام  ا�� �J ��;  يمارسه العرب أو الشماليين على من سواهم ،

�(�N& KI $	 ا��ا&	�
1 �5�K +� أن $� S;F أو�R، ) ا�
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5* وا&'� I(\ إ< ر ا��5
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كما ان كثير من   ).ا?+�د ا�(�ة(ا��( �G $	 ا�(�آ� ا�!'��� ��(��1 ا���دان

ستعالء العرقي نتيجة الخلط بين الجماعات السودانية ذات األصول العربية تتعرض لال
وهي داللة ال  -ما يقابل األعراب في القرآن -احدي دالالت لفظ عربي بمعنى البدوي

تزال تستخدم حتى اآلن للداللة على من ال يزال في طور البداوة، ولم ينتقل إلي 
ي اجتماعي متقدم عن أطوار التكوين االجتماعي القبل نالتمدن ، والعروبة كطور تكوي

أما لفظ شمالي فذو دالالت .والشعوبي يتضمنهم فيكملهم ويغنيهم ولكن ال يلغيهم
، (جغرافيه متعددة فيعنى كل السودان ماعدا الجنوب، و يعنى سكان الواليه الشمالية

غير انه ال يتطابق مع لفظ عربي طبقا لالستخدام السابق ألنه ينفى صفه العروبة عن 
كما أن الواليات .وهم نصف سكان الواليات الشماليةالقبائل ذات األصول النوبية 
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مستوى اجتماعى موضوعى يتمثل فى وحدات التكوين :لمشكله الهوية مستويين 
ومستوى فردى ذاتى  ...)اسره،عشريه،قبيله،شعب(االجتماعى التى تميز المجتمع المعين

انتماء اسرى،عشائرى، فبلى، (رد الى تلك الوحدات يتمثل فى عالقات انتماء الف

، و سنتناول هنا ...)سياسيه، اقتصاديه، قانونيه(،كما أنها مرتبطة بمشاكل متعددة ..)شعوىب
مشكله الهوية السودانية طبقا لمستوى واحد هو عالقات انتماء الفرد الى وحدات 

القتها بمشكله الوحدة والتعدد التكوين االجتماعى التى تميز المجتمع السودانى ، وفي ع
اى هل نقول بوحدة ...: كقضية فلسفيه لها تطبيقاتها الثقافية،السياسية،االقتصادية

مطلقه تلغى اى شكل من أشكال التعدد أم نقول بتعدد مطلق يلغى اى شكل من أشكال 
ن الوحدة أم نجمع بين الوحدة التعدد اى نقول بوحدة نسبيه وتعدد نسبى، كما ننطلق م

مسلمه هي تعدد عالقات انتماء الشخصية السودانية، حيث أن هناك ثالثة مذاهب  في 
  :تحديد طبيعة العالقة بينها هي

العالقة فهناك أوال مذهب الوحدة المطلقة ويتمثل في العديد من المذاهب التي ترى أن 
إلى عالقة  بين عالقات االنتماء المتعددة هذه هي عالقة تناقض، وبالتالي فان استنادها

هذه الوحدة المطلقة في مجال  ..االنتماء المعينة يقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى
 مضمونها... الهوية ترتبط بوحدة مطلقه في المجال السياسي االقتصادي القانوني

بالسلطة  )باعتبارها ممثال  لعالقة االنتماء املعينه( انفراد جماعات قبلية سودانية معينه وa,ب 
  .دون باقي الجماعات القبلية أو الشعوبية السودانية... و الثروة 

من مذاهب الوحده المطلقه مذهب العصبية القبلية العربية الذى يرى أن العرب 
في السودان وغيره هم سالله عرقية لعرب الجاهلية، ووجه الخطأ في هذا   الحاليين

نيه يمكن اعتبارها سالله المذهب ال يكمن فى اقراره بوجود جماعات قبيله سودا
عرقيه لعرب الجاهليه ، ولكن يكمن في انه يفهم العروبة على أساس عرقي ال لغوي 

ما يقابل األعراب يف ( حضاري ،  ومرجع ذلك انه يخلط بين  العرب في الطور القبلي

، والعرب في طور االمه، حيث ان مناط االنتماء فى الطور االول النسب، بينما )القرآن
كما انه بخلط بين معيار االنتماء االسرى .ط االنتماء فى الطور الثانى اللسانمنا

، فهو يتجاهل التطور خالل )اللسان(ومعياراالنتماء القومى )العنصر(والعشائرى و القبلي 
ويرتب على هذا انكاره لحقيقة اختالط اغلب الجماعات القبلية ذات األصول . الزمان

األصول غير العربية،رغم وجود  توالشعوبية السودانية ذا العربية بالجماعات القبلية
بعض األسر أو العشائر في إطار هذه الجماعات القبلية ، باالضافه إلى بعض 
الجماعات القبلية األخرى التي لم تختلط بالجماعات القبلية والشعوبية السودانية ذات 

أو  )الطور القبلي يف العصبية كشيوع رواسب(األصول غير العربيه إال قليال ألسباب ثقافيه

،  همن هذه القبائل الرشايد(كهجره بعض القبائل العربية إىل السودان يف مرحله متاخره(تاريخية 



كاستيطان بعض اجلماعات القبلية العربية يف بعض املناطق الطرفية أو (أو جغرافيه  ...))الزبيديه

  .)...املعزولة
الذى يرى أن تقرير عالقة  عوبية النوبيةمذهب الشومن مذاهب الوحده المطلقه  

، فهي االنتماء النوبية للشخصية السودانية يقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى
الن هذا المذهب يلزم منه أن األثر تقتضى مثال إلغاء عالقة االنتماء الوطني 

انه الحضاري الشعوبي النوبي يقتصر على القبائل ذات االصول النوبية لينفى بذلك 
ساهم في تشكيل الشخصية السودانبه ككل ، كما يرى أن العنصر النوبي يقتصر على 

ذات االصول النوبية،في حين انه في واقع األمر يمتد فيشمل بالمصاهره  لالقبائ
والهجره اغلب القبائل ذات األصول العربية في الشمال والوسط وبعض القبائل ذات 

كما أنها تقتضى إلغاء عالقات االنتماء القومي . هاالصول غير العربيه فى جبال النوب
والديني،الن هذا المذهب ينكر تحويل اإلسالم للوجود الحضاري الشعوبي النوبي إلى 

وايه ..جزء من الوجود الحضاري العربي االسالمى يحده فيكمله ويغنيه ولكن ال يلغيه
شتركه مع احتفاطهم باللغه هذا دخول النوبين فى االسالم،واتخاذهم للغه العربيه كلغه م
  .التونيه الشغوبيه القديمه بلهجاتها القبليه المتعدده كلغه خاصه

الذى يرى أن تقرير عالقة  الشعوبية السودانيةومن مذاهب الوحده المطلقه مذهب 
االنتماء الوطني للشخصية السودانية يقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى،فيرى مثال 

نتماء الوطني تعنى إلغاء عالقة االنتماء القومي ،فيخلط بين أن تقرير عالقة اال
  ..الوطنية يما هي عالقة انتماء إلى وطن و القومية بما هي عالقة انتماء إلى أمه

االنتماء  ةومن مذاهب الوحده المطلقه المذهب التقليدي الذى يرى أن تقرير عالق 
فهى يقتضى . االنتماء األخرىاإلسالمية للشخصية السودانية تقتضى إلغاء عالقات 
ن انتماء المسلمين إلى االمه إلغاء عالقات االنتماء الوطنية والقومية بتقريره ا

االسالميه يلغى انتمائهم إلى أوطانهم و أممهم ،كما يقتضى إلغاء عالقات االنتماء 
  .. أن اإلسالم يلغى الوجود الحضاري القبلي والشعوبي السابق عليهالتاريخية بتقريره 

ومن مذاهب الوحده المطلقه مذهبى االفريقانيه أو الزنوجة كعالقات انتماء اجتماعي 
االنتماء االفريقيه أو الزنجية للشخصية  ةحضاري اللذان يريان أن تقرير عالق

فهو يقتضى مثال إلغاء عالقة . السودانية يقتضى إلغاء عالقات االنتماء األخرى
الحضاري فى حين ان عالقه االنتماء -لساني انتمائها القومي ذات المضمون ال

حيث أن العرب يتوزعون بني قاريت أسيا (االخيره غير جغرافيه شان عالقه االنتماء االفريقيه 

  ).حيث اختلط العرب بكثري من األعراق(وغيرعرقيه شان عالقه االنتماء الزنجيه )وأفريقيا
دد عالقات انتماء الشخصية وهناك ثانيا مذهب التعدد المطلق الذي يتخذ  من تع 

السودانية كدليل على تعدد الشخصيات الحضارية ونفى وجود شخصيه حضارية 
سودانية واحده،واهم ممثليه مذهب الفردية المطلقة اى الليبرالية التي تتطرف في تأكيد 

كما هو ماثل يف (وجود الفرد إلي درجه تلغى فيها وجود الجماعة،مما يؤدى في الواقع 



مبا فيها (إلى إلغاء أو إضعاف عالقات االنتماء المتعددة للشخصية المعينة)عات الغربيةاتم

هذا التعدد . فيصبح انتماء الفرد إلى ذاته ووالئه إلى مصلحته )عالقة االنتماء األسرى
المطلق في مجال الهوية يرتبط بتعدد مطلق في المجال السياسي االقتصادي 

ي التأكيد على حرية الجماعات القبلية والشعوبية مضمونه التطرف ف... القانوني
المكونة للمجتمع السوداني لدرجه إلغاء وحده مجتمع السوداني مما يؤدى إلى 

  .الفوضى
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ا مذهب العالقة الجدلية بين الوحدة والتعدد القائم على اعتبار أن الشخصية وهناك ثالث
كما (السودانية ذات عالقات انتماء متعددة،وان العالقة بينها عالقة تكامل ال تناقض  



األمر يف عالقات انتماء الشخصية الفردية حيث ال تزال عالقة االنتماء إىل االسره،أو إىل القرية،أو إىل 

، .)ائمه جبوار عالقة االنتماء إىل الدولة أو إىل الوطن أو إىل الشعب بدون خلط أو اختالطاحلزب ق
وطبقا لهذا المذهب فان المذاهب السابقة الذكر ليست على خطا مطلق وال صواب 
مطلق بل يتضمن كل مذهب من هذه المذاهب قدرا من الصواب وقدر من الخطأ 

و موقف جدلي اى موقف يتجاوزهم كمذاهب ،وبالتالي فان الموقف الصحيح منها ه
بأخذه ما هو (وفى ذات الوقت يؤلف بينهم )برفضه ما هو خطا يف هذه املذاهب (متناقضة 

إن العالقة الجدلية بين الوحدة والتعدد في .. )صواب يف هذه املذاهب لتركيب مذهب جديد
مجال السياسي مجال الهوية ترتبط بالعالقة الجدلية بين الوحدة و التعدد في ال

بتقرير املساواة بني اجلماعات القبلية (متمثله في التأكيد على الوحدة ...االقتصادي القانوني

بتقرير حرية هذه اجلماعات القبلية ( وفى ذات الوقت التأكيد على التعددية )والشعوبية املكونة له

  ). والشعوبية

ي ال يتناقض مع اجلمع بني الوحدة الذ(حيث يتصف الواقع الديني السوداني بالتعدد النسبي 

،كما أن هناك الديانة  ن، فهناك اإلسالم كدين لغالبية السودانيي)والتعدد على هذا املستوى
المسيحية بمذاهبها المختلفة، باالضافه إلى بعض الديانات  والمعتقدات القبلية المحلية 

صية السودانية على وبالتالي فان تقرير اإلسالم كعالقة انتماء ديني حضاري للشخ.
: أوال:الوجه الذي ال يتناقض مع هذا التعدد النسبي يقتضى االلتزام بعده ضوابط هي

أن تعدد االنتماء الديني في المجتمع السوداني ال يلغى وحده هذا المجتمع، فتعدد 
في المدينة في ظل الوثيقة لم يلغى انتمائهم إلى المدينة  )مسلمني ويهود(االنتماء الديني

أن معنى اإلسالم هنا ال يقتصر : ثانيا) ..)أن اليهود من بين عوف امة مع املؤمنني( وطنك
على اإلسالم كدين، بل يمتد ليشمل اإلسالم كحضارة،اى كمصدر لكثير من القيم 

ان اإلسالم لم يلغى الوجود : ثالثا.  )املسلمة وغري املسلمة(الحضارية للشخصية السودانية

بالغاء ما (شعوبي السابق عليه، بل حدده كما يحد الكل الجزء الحضارى القبليى وال

��!," ه=ا ا��(;1; $  �1
�  )، واإلبقاء على ماال يناقضه...يناقضه من معتقدات ومفاهيم وعادات

أن انتماء المسلمين في السودان إلى االمه االسالميه :رابعا. � ��;�1 ا�!'�� ا���دا��
كوطن الن االسالم ميز ولم يفصل بين امه التكليف ال يلغى انتمائهم إلى السودان 

تقرير الحرية الدينية ممثله في حرية االعتقاد وحرية ممارسه : خامسا. وامه التكوين
ويؤكدها  مالشعائر واألحوال الشخصية ألصحاب األديان األخرى التي قررها اإلسال

،فضال  )تفاقيه البقطا(تاريخ السودان حيث كان دخول اإلسالم إلى السودان بدون فتح 

والممالك االسالميه المحلية  ...) النوبة، الفونج(عن قيام السكان المحليين المستعربين



بدور اساسى في نشر الدعوة االسالميه في  )الفور ـ الفونج ـ تقلي ـ املسبعات ـ الكنوز(
في ومساهمه الطرق الصوفية التي تتميز بالدعوة السلمية في نشر اإلسالم .السودان
  .السودان 

الذي ال يتناقض مع اجلمع بني الوحدة (كما يتصف الواقع اللغوي السوداني بالتعدد النسبي

، فهناك اللغة العربية كلغة حياه لكثير من الجماعات القبلية )والتعدد على هذا املستوى
السودانية، وفى ذات الوقت فان كثير من الجماعات القبلية والشعوبية احتفظت بلغاتها 

وبالتالي فان تقرير العربية كعالقة انتماء قومي .الشعوبية القديمة أو لهجاتها القبلية 
إلى أمه على الوجه الذي ال يتناقض مع هذا التعدد النسبي يقتضى تقرير أنها ذات 

ليست العربية فيكم من أب وأم؛ إمنا العربية اللسان، فمن (مضمون لساني حضاري ال عرقي 

، فهي تعنى أن اللغة العربية هي اللغة المشتركة بين الجماعات )عريبتكلم العربية فهو 
القبلية والشعوبية السودانية بصرف النظر عن أصولها العرقية أو لهجاتها القبلية، 
والحديث هنا عن ليس عن اللغه العربيه فى ذاتها بل كلغه مشتركه متمثله فى اللهجه 

العربيه، ومصدر الخصوصيه انها محصله السودانيه كنمط خاص الستخدام ذات اللغه 
تفاعل اللغه العربيه مع اللهجات القبليه واللغات الشعوبيه السابقه على دخول العرب 

وبالتالي فانه ال توجد جماعات قبليه معينه تنفرد بتمثيل عالقات . واالسالم السودان
  .االنتماء العربية للشخصية السودانية

عالقة االنتماء الوطني فهي عالقة إلى انتماء إلى وطن أما فيما يتعلق بالسودانية و
، وهى ال تلغى عالقات االنتماء القبلي والشعوبي بل تحدها كما يحد الكل )إقليم أو ارض(

الجزء فتكملها وتغنيها كما أن عالقات االنتماء الديني والقومي ال تلغيها بل تحدها كما 
  ..يحد الجزء الكل فتكملها وتغنيها

فان  )ومنها النوبية(ا يتعلق بعالقات االنتماء التاريخي الحضاري القبلي والشعوبيأما فيم
السودان كان في الماضي عبارة عن قبائل غير مستقرة على أرض معينة، باإلضافة 

وقد صنع اإلسالم من تلك . إلى شعب تجاوز الطور القبلي، واستقر على ضفاف النيل
فاإلسالم إذاً لم يلغى الوجود الحضاري القبلي . القبائل وهذا الشعب جزءاً من أمة

فكان بمثابة إضافة أغنت  .والشعوبي السابق عليه، بل حدده كما يحد الكل الجزء
وكان محصلة هذا ما نطلق عليه . تركيبه الداخلي، وأمدته بإمكانيات جديدة للتطور

يل عالقة االنتماء الشخصية السودانية، وبالتالي فانه ال توجد جماعات قبليه تنفرد بتمث
  النوبي للشخصية السودانية 

قبليه متعددة،  تأما فيما يتعلق بعالقة االنتماء القبلي فان للشخصية السودانية انتماءا
ويكاد يكون لكل قبيلة تقاليد خاصة ، ،وليس في هذا ما يناقض الحضارة المشتركة، 

  .كما في كل المجتمعات



يقيه للشخصية السودانية فهي عالقة انتماء جغرافي وفيما يتعلق بعالقة االنتماء االفر
قاري، وليس لها مدلول حضاري أو اجتماعي ايجابى او سلبى، بمعنى انها ليست 
وحده اجتماعيه حضاريه ، إذ أن قارة أفريقيا تضم العديد من األمم والشعوب والقبائل 

إلى أن تكون  )عة اجلغرافيةتفاعل جمتمعاا مع ذات الطبي(التي لم يرقى ما هو مشترك بينها 
كما انها ليست عالقه انتماء عرقى اذ يوجد فى قاره افريقيا الحاميين .. أمه واحده

كالسودانيني واالرتريني والصوماليني (والحاميين الساميين  )كسكان افريقيا جنوب خط االستواء(

 الذين استوطنوا ىف جنوب كاالوربيني(واالريين  )كالعرب مشال القاره(والسامين  ...)واالثيوبيني

واالفريقيه كعالقة انتماء تشمل كل الجماعات القبلية السودانية وال . ...)افريقيا وغريها
  . تنفرد بتمثيلها جماعات قبليه معينه الن السودان كقطر داخل قارة أفريقيا

لوحدة الذي ال يتناقض مع اجلمع بني ا(كما يتصف الواقع العرقي السوداني بالتعدد النسبي

، إذ نجد أن اغلب السودانيين هم محصلة اختالط )والتعدد على هذا املستوى

، باالضافه إلى وجود جماعات قبليه سامية و )العرب(مع الساميين )الزنوج(الحاميين
أخرى حاميه لم تختلط ببعضها إال قليال ، نسبه لتفاوت درجه هذه االختالط من 

ية وجغرافيه متفاعلة، وابه هذا اتخاذ لعوامل تاريخ هجماعه إلى أخرى كمحصل
،عدم ..)الشماليني،اجلتوبيني،اهل الشرق، اهل الغرب(االتجاهات الجغرافيه كممبز اجتماعى

وبالتالي فان تقرير عالقة ... معرفه القبيله التى ينتمى اليها االفرد بدون سؤاله عنها ،
ذي ال يلغى هذا التعدد االنتماء العرقي الزنجية للشخصية السودانية على الوجه ال

النسبي يقتضى االلتزام بما سبق ذكره، والذى يترتب عليه ان الزنوجه السودانيه 
زنوجه مختلطه او نسبيه وليست زنوجه خالصه او مطلقه، باالضافه إلى تقرير أن 
الزنوجه هى  استجابه فسيولوجيه لمعطيات مناخ المنطقه االستوائيه ، تنتقل بالوراثه 

كما يدعى انصار (منيه طويله ، وليس لها دالله حضاريه أو اجتماعيه سلبيه عبر حقب ز

كما يدعى انصار مذهب الزنوجه كرد فعل على مذاهب التمييز (او ايجابيه )مذاهب التمييز العنصرى

، فهى ال تشكل وحده اجتماعيه حضاريه، اى ان الزنوج ليسوا أمة واحدة بل )العنصرى
أما لفظ حاميين . قبائل عدة في جميع أنحاء العالميتوزعون على أمم وشعوب و

فمصدره تقسيم علماء األجناس البشر إلى ثالثة أقسام بين ساميين وحاميين وآريين؛ 
ولكن هذا التقسيم هو تقسيم لغوي وليس تقسيماً عرقياً فقط، فقد ثبت ان هناك الكثير 

اطار احد فروع هذا من الجماعات القبليه والشعوبيه والقوميه التى تندرج تحت 
التقسيم من ناحيه لغوبه بينما العالقه عرقيه فضال عن عالقه اجتماعيه او حضاريه 
. بينها كانتماء االكراد والسيخ فى الهند وااليرانيين وااللمان الى الجنس االرى

وبالتالي فان عالقة االنتماء العرقية الزنجية للشخصية السودانية تشمل كل الجماعات 
مع تفاوت درجه هذا االختالط من (السودانية سواء باالصل العرقى،او بالتصاهر القبلية



مع تفاوت درجه البعد او (،أوبالتأثر بالبيئة الجغرافية للمنطقة االستوائية)مجاعه إىل أخرى

  . ، وال تنفرد بتمثيلها جماعات قبليه  معينه)القرب من املنطقه االستوائيه
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أدى إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكره توقيف بحق الرئيس عمر البشير إلى فرز 
احدهما مؤيد واألخر معارض : القليميه والعالمية إلى موقفين أساسيينالقوى المحلية وا

، وقد تعددت الدوافع الحقيقية الكامنة وراء اتخاذ هذه القوى لموقفها المعين ، كما 
تعددت تصورات هذه القوى للعدالة، والمواقف القيميه التي تستند إليها هذه التصورات، 

  . ذ موقفها المؤيد أو الرافضوالتي شكلت مبرراتها الفكرية التخا



الموقف األول هو الموقف المؤيد إلصدار المذكرة، ورغم تعدد القوى المؤيدة لصدورها 
، إال أنها  جميعا  استندت إلى تصور واحد للعدالة، وموقف قيمي واحد، شكال مبررها 

يد الفكري االساسى التخاذ  هذا الموقف المؤيد،مضمون هذا التصور للعدالة هو تأك
العدالة الدولية وإلغاء العدالة الوطنية، كما أن هذا التصور للعدالة يستند إلى موقف 
قيمي يقوم على القول بالوحدة المطلقة على المستوى القيمى ، اى القول بالعدالة كقيمه 
مطلقه يلزم من االلتزام بها إلغاء االلتزام بكل القيم األخرى كالسالم واالستقالل والسيادة 

  ... نيةالوط

والكشف عن الدوافع الحقيقية التي تكمن وراء اتخاذ هذه القوى موقف التأييد إلصدار 
، بل بمعرفه ما يلزم  اقتحام ضمائر الناس لمعرفة نواياهمهذه المذكرة ال يكون ب

موضوعيا من  موقف التأييد بصرف النظر عن حسن أو سوء النوايا الذاتية، فهناك 
ن قد يكون دافعهم إلى تأييد إصدار المذكرة الرغبة في تحقيق العديد من اإلفراد الذي

كما أن هناك العديد منهم قد ... العدالة الدولية ، أو تعاطف انسانى مع ضحايا الحرب
يكون دافعهم الرغبة في االنتقام، أو فجور في الخصومة ،أو التطرف في العداء ، أو 

لكن حسن أو سوء نوايا هؤالء اإلفراد و... توقع تحقق مصلحه ذاتيه حقيقية أو متوهمة
ال يلغى حقيقة أنهم جميعا يقفون موضوعيا في خندق واحد مع قوى محليه وإقليميه 

  . وعالميه تتجاوز دوافعها الحقيقية هذه النوايا  الذاتية 

من هذه القوى الواليات المتحدة االمريكيه قائده االستعمار الجديد التي لم يقتصر  
رد تأييد إصدار مذكره توقيف الرئيس عمر البشير، بل تجاوزه إلى دور موقفها على مج

نسبه ألنها غير مصدقه على ( اساسى في إصدارها، وان كان  بشكل غير مباشر
ويمكن تقسيم الدوافع  ) . المحكمة الجنائية الدولية ، وهو احد أوجه التناقض في موقفها

لالستعمار الجديد من تأييد إصدار هذه   الحقيقية للواليات المتحدة االمريكيه كقائده
القسم  األول يتضمن دافع يتعدى مداه : المذكرة والمساهمة في إصدارها  إلى قسمين

السودان إلى اغلب دول العالم الثالث ،وهو اتخاذ هذه المذكرة كخطوه تجريبية، تمهد 
الوطنية للدول  لمرحله جديدة من مراحل االستعمار الجديد ، قائمه على إلغاء السيادة

، أو )كليا أو جزئيا(الصغرى ، بما يسمح لالستعمار الجديد تغيير نظم هذه الدول 
الضغط عليها، لتقديم تنازالت في اتجاه تحقيق دوافعه السياسية واالقتصادية والثقافية 

إما القسم الثاني فيتضمن دوافعها السياسية واالقتصادية والثقافية . واالستراتيجي 
اتيجي المقصورة على السودان على الوجه الذي أشار له العديد من المحللين واالستر

  . السياسيين واالستراتيجيين،والتي ال تخرج عن إطار ضمان تبعية السودان لها

ومن هذه القوى إسرائيل التي لها هدف استراتيجي ثابت هو إضعاف تماسك أو تفتيت  
حتى الدول ألموقعه معها على معاهدات  -دول الحزام العربي االسالمى المحيط بها 

لضمان سالمه وجودها المصطنع ... على أساس طائفي شعوبي قبلي عشائري –سالم 



وفى هذا السياق يمكن أن نفهم الدور الكبير الذي مارسته المنظمات الصهيونية في  .
تفتيت  توجيه الراى العام الغربي تجاه تايييد اصدارهذه المذكرة بدافع إضعاف تماسك أو

  . السودان

وهناك النخب السياسية واالقتصادية والثقافية  المتغربة  التي لم تخرج دوافعها من تأييد 
إصدار هذه المذكرة عن إطار دعوتها لقبول االستعمار الجديد ، احتجاجا بقوه البطش 

ة ،وتمسكا بما هو كائن، واتساقا مع ايديولجيتها ألقائمه على تكريس  التبعية السياسي
  . واالقتصادية والثقافية

الموقف الثاني هو الموقف الرافض إلصدار هذه المذكرة ، وقد تعددت القوى المعارضة 
لصدورها ، كما تعددت تصورات هذه القوى  للعدالة والموقف القيمى الذي يشكل 

وهناك العديد من هذه المبررات . مبررها الفكري التخاذ  هذا الموقف المعارض
ا تستند إلى تصور خاص للعدالة يقوم على تأكيد العدالة الوطنية وإلغاء مرفوض، ألنه

العدالة الدولية ، كما تستند إلى موقف قيمي قائم على اعتبار السيادة الوطنية واالستقالل 
إما المبرر الفكري المقبول .  قيمه مطلقه تلغى القيم األخرى من عدالة وسالم وغيرها

لعدالة مضمونه تأكيد أن العالقة بين العدالة الدولية والعدالة فهو الذي يستند إلى تصور ل
كما أن هذه التصور . الوطنية هي عالقة الكل بالجزء يحده فيكمله ويغنيه ولكن ال يلغيه

للعدالة ينبغي أن يستند إلى موقف قيمي ، يقوم على القول بالجمع بين الوحدة والتعدد 
بما فيها العدالة والسالم واالستقالل  -ل القيمعلى المستوى القيمى ، اى القول بان ك

مقيده ، وبالتالي  ال يلزم من االلتزام باى منها إلغاء االلتزام بالقيم  -والسيادة الوطنية
  ...األخرى

كما تعددت الدوافع الحقيقية الكامنة وراء اتخاذ  هذه القوى لموقف الرفض لصدور هذه 
ء رفض بعض هذه القوى هو  حماية مصالحها المذكرة، وقد يكون الدافع الكامن ورا

وخصوصا القوى  –الذاتية، ولكن الدافع الكامن وراء رفض اغلب  هذه القوى 
أو ) االسالمى(أو الديني ) العربي(أو القومي ) السوداني(هو انتمائها الوطني  -الشعبية
  .المجرد من المصلحة الذاتية) العالمي(أو االنسانى ) االفريقى(القاري 

قد أدى صدور هذه المذكرة إلى تشكيل واقع محلى واقليمى ودولي جديد ، يمكن و
  . ، تتطلب حال صحيحا اعتباره مشكله ذات إبعاد متفاعلة

االلتزام بالوحدة  -على المستوى السياسي-وحل المشكلة طبقا لبعدها الوطني يقتضى 
ارات المختلفة من اجل الحوار بين التي، وبين الدولة والنظام الوطنية، بتجاوز الخلط

ولما كانت أراده الشعب هي الصخرة . المجتمعااللتقاء على ما هو مشترك من ثوابت 
التي تتحطم عليها أهداف المستعمرين، ولما كان الشعب هو المصدر االساسى لشرعيه 



اى نظام،فان مقاومه االستعمار الجديد ،وقطع الطريق إمام اعتباره لنفسه مصدرا 
الديموقراطى  بتبني الديمقراطية من حيث هي  لولية، يقتضى انجازا لتحوللشرعية الد

عن إرادته ، دون أن يعنى ذلك تبنى الليبرالية كنظام  بنظام فني لضمان تعبيرا لشع
 هياى خطوه تجاه السالم  أنكما ..). علماني رأسمالي فردي(شامل متكامل  للحياة 

 .د لثغره ينفذ من خاللها لالستعمار الجديد، وس المشكلةذات الوقت خطوه تجاه حل  في
كما يقتضى على المستوى االقتصادي تجاوز كل من موقفي القبول المطلق للخصخصة 

ألنه تكريس (، والرفض المطلق لها )ألنه تكريس للتبعية أالقتصاديه لالستعمار الجديد (
لتأكيد على دور ا: قائم على  ، إلى موقف نقدي منها)االقتصاد العالمينعزال عن لال

الدولة في االقتصاد ، مع العمل على إصالح القطاع العام ، وإيقاف خصخصة 
المؤسسات اإلستراتيجية والسلع الضرورية،وضمان ديمقراطية خصخصة القطاعات 
والسلع األخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدولة،وتفعيل مؤسسات الضمان 

  .االجتماعي

  القانوني، اى مقياسلل طبقا االستقرار الحفاظ على تماعياالجلمستوى ا يقتضى علىكما 
 مقياس خاص لالستقرار غير المقياس إما وضع  ،اتفاق عالقات الناس مع القانون 

ال يتوافر له أسبابه  الذيففرض االستقرار  االستقرار ،  عدمالقانوني فانه لن يؤدى إال 
  .  الواقعيزيف  خاصة  إجراءاتمجتمع عن طريق  فيالموضوعية 

القانوني يقتضى االستمرار في تطوير القضاء لمستوى كما أن حل المشكلة طبقا ل
الوطني، ووضع المزيد من الضمانات الستقالله، وتقديم كل من توافرت ضده أدله على 
تورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد االنسانيه للمحاكمة إمام القضاء الوطني وطبقا 

ض ضحايا الحرب وأسرهم، وإنشاء وتفعيل إدارات ومراكز للقوانين الوطنية، وتعوي
  . قانونيه للنظر في شكاوى المواطنين

غير الدخول في صدام إما حل المشكلة طبقا لبعدها العالمي فال يكون بالدعوة إلى 
ومصالحه  االنعزال عن العالم ودوله متكافئ مع دول االستعمار الجديد ، أو الدعوة إلى

،  داالستعمار الجديالتحرر من هيمنة  بهدف العالم فيقوى التحرر ، بل بالتوحد مع 
  على األرض لكل الدول على قدم المساواة  السيادة وتحقيق نظام عالمي قائم على  تأكيد

فنجد أن القوى االسالميه قد اتخذت موقفا ) االسالمى(إما فيما يتعلق بالبعد الديني 
مفاهيم العقدية والمعايير القيمين والقواعد وقد تعددت ال.رافضا لصدور هذه المذكرة

وإذا كان .التشريعية االسالميه التي استندت  ألبها هذه القوى في موقفها المعارض هذا
بعض هذه المفاهيم والمعايير والقواعد مختلف فيها، الن مصدرها مذاهب اجتهادية 

والقواعد متفق عليها بين فان العديد من هذه المفاهيم والمعايير . تمثل فهم أصحابه للدين
من هذه المفاهيم العقدية تحريم اإلسالم . اغلب هذه القوى الن مصدرها اإلسالم كدين



لالستكباروالذى يلزم منه عبودية الناس  لغير اهللا تعالى، وبالتالي إلغاء المساواة بينهم 
: المؤمنين(﴾ عاِلين  قَوما نُواوكَا وملَِئه فَاستَكْبروا فرعون ِإلَى كما في قوله تعالى ﴿

يلزم من هذا رفض اإلسالم لالستعمار ، ألنه شكل من إشكال االستكبار الذي ). 46
حرمه اإلسالم ومضمونه عبودية دوله لدوله أخرى باالستيالء على إمكانياتها وتسخيرها 
لخدمة مصالحها كما في قوله تعالى ﴿ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية 

المتمثل في .  فاإلسالم على هذا الوجه يتعارض  مع الواقع الموضوعى...وها﴾أفسد
استغالل المحكمة الجنائية الدولية من  قبل االستعمار الجديد ، و كون أنها بإصدارها 

ومن هذه المعايير القيمين تحريم اإلسالم . لهذه المذكرة تمهد لمرحله جديدة من مراحله
اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم (قوله تعالى  الزدواجية المعايير كما في

،وهو ما يتعارض مع ازدواجية المعايير الناتجة من استغالل االستعمار )تتلون الكتاب
ومن هذه القواعد  التشريعية تقرير اإلسالم للسياده ، والتي .الجديد لهذه المحكمة

ن المسلمين وهوما يتعارض مع عبرعنها الفقهاء بوجوب أن تكون بالد المسلمين بأما
كون هذه  المذكرة هي سابقه تؤسس لقاعدة جديدة في العالقات الدولية قائمه على إلغاء 

ومن هذه القواعد ما قرره . السيادة الوطنية للدول الصغرى، بما فيها الدول االسالميه
إجماع  الفقهاء من عدم جواز االستعانة باالجنبى لمحاربه الحاكم  المسلم فضال عن

علماء اإلسالم على انه إذا نزل العدو بأرض المسلمين فالجهاد فرض عين على 
>�و�  =%��# هI1 ا��1آ�ة �,ا-%3 دول أa'�� الجميع، هذه القواعد تتعارض مع   .  

وأخيرا فإننا نستبعد صفه االسالميه عن بعض  اآلراء التي ال تستند إلى اإلسالم كدين 
وال ترقى إلى أن تكون اجتهادا فقهيا مجردا مـن بواعـث    ممثال في أصوله الثابتة،

صاحبه الذاتية، وقائمه على انتقاء ما يتفق مع هذه البواعث، وتجاهل مـا يتعـارض   
  .معها
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بناءا  على  هذا فان األمثال السودانية هى تعبير صادق عن الشخصية الحضارية 

  .ومظاهرها الفكرية والسلوكية االيجابية والسلبية  السودانية
إذ أن هناك العديد من المظاهر السلوكية والفكرية االيجابية التي تميز الشخصية  

السودانية مصدرها القيم الحضارية التي تكتسبها هذه الشخصية من خالل عالقات 
 األمثال من الكثير نجد انتمائها االجتماعية والحضارية المتعددة ،وفى ذات الوقت فإننا



الحق  ( ،) مشترك( )الدار قَبل الجار: (االيجابية المظاهر ذهه عن تعبر التي السودانية
 -الجنوب(  dyer biny tyam pyed) )(دير بنجى تيام بى فيت()يقهره الباطل ال

 )الشلك
متفاعلة فقد حدث ) االستعمار(و موضوعية ) الجمود(غير أنه نتيجة لعوامل ذاتية

ر مصدراً للعديد من المظاهر الفكرية تخلف في نمو المجتمع السوداني، لبصبح  األخي
 .التي تعبر عنها السودانية األمثال ونجد الكثير من..والسلوكية السلبية

 ومصدره الجماعي والسلوك التفكير نمط نجد االجتماعية المظاهرففيما يتعلق ب

 النمط لهذه تكرس التي السودانية األمثال وهناك الكثير من الحياة ، في القبلي األسلوب

 )مشترك() عرس الجماعة موت( :التفكير أنماط من
األسطوري   التفكير نقيض العقالني التفكيرفإننا نجد أن  الفكرية المظاهروفيما يتعلق ب 
 عن تعبر وأخرى العقالني التفكير خصائص عن تعبر السودانية األمثال بعضو

 على القائم قديالن الموقف العقالني التفكير خصائص فمن: األسطوري التفكير خصائص

 صواب هو ما أخذأن كل األفكار تتضمن قدرا من الصواب وقدرا من الخطأ وبالتالي 

 لفكره المطلق القبول علي فيقوم األسطوري التفكير أما ،خطأ هو ما ورفضفيها 

 للموقفين ادانه نجد السودانية األمثال وفى.األخرى لألفكار المطلق الرفض وبالتالي

 )عجينه بي ودي طينه يب دي سد(:السابقين
 فكرة صحةب التسليم عدم علي القائم المنهجي الشك العقالني التفكير خصائص من و

 المطلق الشك علي فيقوم األسطوري التفكير أما.صحيحة كونها من التحقق بعد ال معينة

 بصحة التسليم أي -القطعية النزعة أو ،-فكرة أي صحة من التحقق إمكانية إنكار أي-

 للشك نماذج نجد السودانية األمثال وفى. -كاذبة أم صادقة كونها من التحقق وند فكرة

  .)باليقين الشك قطع( :المنهجي

 ).حسسو في ما راسك ليك قالوا كان اثنين:(القطعية النزعة عن تعبر نماذج نجد كما

 التفكير بخالف للمعرفة كوسيلة العقل إلي االستناد العقالني التفكير خصائص ومن 

 يلغى استنادا مطلقا بحيث والخيال الوجدان أو اإللهام علي يستند الذي ألسطوريا

 :للمعرفة كوسيلة العقل الستعمال تكرس التي السودانية األمثال من العديد وهناك.العقل

 تكرس التي األمثال من العديد هناك أن كما،)والوسط الشمال( )َراحة في العقْول أهل(

 ).حدثني قلبي(:للمعرفةمطلقه  لائوسك الخيال أو لإللهام

 التفكير أنماط هو بما المنطق إلي االستناد اى المنطقية العقالني التفكير خصائص ومن  

 التفكير نمط بخالف التناقض عدم قانون وأهمها التفكير قوانين إلي المستندة السليمة

 تذم التي لسودانيةا األمثال من العديد نجد وهنا ). المتناقض ( الالمنطقى االسطورى

 له والبس عريان) *(مشترك)( كضاب بالين صاحب(:مختلفة مجاالت في التناقض

 ).الشرق( )سديرى

 منهج أسس بعض يقرر ما السودانية األمثال في نجد العلمية المظاهروفيما يتعلق ب 



 ما كان دالعو)*(مشترك( )نَار بال دخان ال( :السببية تقرر التي كاألمثال العلمي التفكير
 مظاهر بعض يقرر ما السودانية األمثال من هناك أن كما).الوسط()طق بقول ما شق فيه

   )الفشفاش في العضمة يالقي الحظ تعيس( :الحظ في كاالعتقاد الخرافي التفكير

 ).الحجر جربت االرضه(:التجريبية كالنزعة

 قة انتماء ديني حضارىكعال اإلسالم  فإننا نجد أن التدينيه المظاهرأما فيما يتعلق ب

 واقع للعديد من القيم الدينية والحضارية ،غير أن رالسودانية هو مصد للشخصية

 مشكله منها ذاته باإلسالم بالمعرفة المتعلقة المشاكل من عددا يفرز الحضاري التخلف

 الخاطئ الفهم من أنماط شيوع إلي يؤدى مما والحديث القران ألفاظ بدالالت الجهل

وهناك الكثير من األمثال السودانية التي ..الدين إلي نسبتها قدسيه تكتسب والتي لإلسالم
 )وخاِلفوهن شاوروهن)*( الوسط()قَرع محمل جمالً البنَات أبو:( نعبر عن هذه األنماط

 ).مشترك(

 والفكرية السلوكية المظاهر من العديد هناكفان  السياسية المظاهروفيما يتعلق ب

التي اكتسبتها الشخصية السودانيه من  الحضارية القيم مصدرها التي االيجابية يةالسياس
 من العديد في لها تجسيد ونجد خالل عالقات انتمائهااالجتماعيه والحضاريه المتعدده،

  ).بيخَرب ما الشَّورى بيتْ:(السودانية األمثال
 التخلف في والمتمثل الحضاري التخلف لمشكله السياسي البعد أن غير

 وموضوعيه ذاتية عوامل بفعل الديمقراطية التقاليد ضعف أو انعدام:الديمقراطي

 التي السلبية السياسيه والفكرية السلوكية المظاهر من العديد شيوع إلى أدى متداخله

 منك رغاص(:االستبداد إلى كالدعوة:السودانية األمثال في عنها يعبر ما نجد

 .)مشترك()خنافة بدور الكلب(:دستبداتبرير اال أو،)مشترك()أكله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 �  <��'�5  و$� دره : ا�' دات وا��� ��; ا���دا��
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 N��G�3 وا��) ا�%�� Aآ N،��ن إذا آ��8 ا�>(�رة ه� >A���=  94 ا�C�Hن 
 �U�،N��G�ا� N>A���=  94 ا�C�Hن  �B�،ا�>(�رة (ا���دات وا������U ه� a\ء 

��X=�4ل ا�>��� ��) ا�'�س ��  3m��ت ا�	�E�ا�  =����اه��ى ا�C�Hن :	ل 
 �BU��%= 9,ك،وا`�دCا� (�	�7ت ا�'�س ،�B@�m أ���`� � A4�= 9,لh إ��، N��G�ا�

8�9Uدة، وا��G��B ا�'�س ��  � X,9h��E	ت \�3 9$aل ا`�ده� إ�� 7,ا�� دار	:
��ون �Ba $1آ� ?B=�7	� .  

 3��) ا���4در ا��� Iف،وا�1ي ا����و����� ����U�دات وا���وا-�� ا��9��ء ا��9C��) ا�
3�$�E9�.  

 ،�����aXوأ`,ار =�,$'  ا N��G�آ  ا��h زم	ا�>(�رة = (وا���دات وا������U آG\ء 
�Q���G�9  ا��,اA ا�1ا=�3 وا��,t,��3 ا��� =�Cه? �� =%,ر أو =�P9 وه� I�Qg و I

N��G�ه1ا ا�.  



 �Bع ا�>9,ل ا��� اه��ى إ��,�G�'�ءا ��9 � -�# ��ن ا���دات وا������U ا�C,دا��3 ه� 
����=  ���E	ت اX=�4ل ��) ا�'�س �� ا���G�N ا�C,دا��  . ا�C�Hن ا�C,دا�� :	ل 

����U�دات وا���) :	ل �	�7ت ا�����BV  هI1 ا� 3'��=���B�C ا�E�3�4 ا�>(�ر$3 ا��
N ا�E�3�4 ا�>(�ر$3 ا�C,دا��3 ا���  �اaX�����3 وا�>(�ر$3 ا�����دة،وآ1ا ا.

  . اآ�8�C ��دا=�B و=����Uه� ) :	ل �	�7ت ا�����BV ا�����دة 
7�� X ���UQ ���C� ن,�)��3 آ�	37 ا����ء 7,� ذات ��(�,��B أن �B'�ك ا� �

��3 ه� ا�9[3 ����3 ا�C,دا��3 ��4ف �� ا�9[3 ا�,�E3�9 وا��Uت ا�����Gا� (��ا��E��آ3 
3�9�Uا� �B=�GB3�7 و���) ا���دات وا������U ا�C,دا��3 . ا�'�i �) أ�B�,m ا� ��
�1ا ��G ا��

B'  �� ةوا.:��) ا�B���3(و) دق ا�3�,9E(و )ا�>'3(و) د:�ن ا�%9&( �ذات أm,ل ��
A��U= )3������ ا��9�U) ا�4�3�9 ا���  ) .ا��Gه�9(ا��� `�Bت �� ا���G�N ا�

وهناك االسالم كعالقة انتماء ديني حضاري لذلك نجد الكثير من العادات والتقاليد ذات 
  .أصول اسالميه

وأصبح التصوف وقيمه .وقد ساهمت الطرق الصوفية في نشر اإلسالم في السودان 
أحد مكونات الشخصية السودانية ،لذا نجد أن كثير من العادات  -السلوكية والمعرفية 

حلقات الذكر والرقص الصوفي والنوبة والطار :السودانية ترجع إلى التصوف منها
  .وزيارة االضرحه

�# ��9 اX-	م ا�1ي �Cا� ��,�E�9 وا��Uا�>(�ري ا� ��ء ا���ر$����X�7ت ا	وه'�ك �
 A$>� ا�� ��آ Iد�h A����Uات و��دات، (ا�G\ء �? 9$[� ،  (���H[�ء ��� $'�7(  

 )7�'$ X���Uء ��9 Hت ). وا�����y�  =��3 إ3��t أ@'8 =�آ�  ا��ا:�9، وأ�
�����ن 
  .�a$�ة �9�%,ر

) ا���دات وا������U ا�C,دا��1a  Na�= 3وره� إ�� ا���اث ا�>(�ري  ��
�1ا ��G أن آ
�# ��9 اH-	م آ�Cا� ���� ا�',,�Eا� Nt9,خ ووEو ا� \V�'Gس ا.��اس وا�,U%

ا�,!? ��9 ا�I��E وا��CG ا��� =�Na إ�� ا�>(�رة ا���و$3 وا��اآ,�  و=\$�) ا��'�زل 
�BV	`و.  

) ا���دات وا������U ا�C,دا��1a Na�= 3وره� إ�� ا���اث ا�>(�ري   ��
آ�� ��G أن آ
�# ��9 د:,ل اX-	م آ��U��Xد �dن�Cا� �U$��X�9 ا�Uر  ا��G!.ب وا�E�.ا ���

��ل  س=�Qg �� ا�'�) ا���وق(� �Q3 ا���ن ���%9 �U$��X�9 ا�Uد ا��U��Xا  �a�ا�1ي 
� ا.دوات ا��'\��3 و ا������ ����9 ا�9C,ك وآv�1 ا��7| و�Xت ا���4 آ��>�اب و

  �%Uا� A
) ا�>� AU�3 ا��U$��.ا AV��U9� �'Qو �U`  9mا�\ار ا�1ي ه, �� أ �B'3E و
  .إ�� ا�C,دان 
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فان .كرموز لمعاني مشتركه) األلفاظ(إذا كانت اللغة عبارة عن مجموعه من األصوات
ومصدر الخصوصية عده عوامل اللهجة هي نمط خاص الستخدام ذات اللغة،

 . متفاعلة...حضارية،تاريخية وجغرافيه 

آ�� $�ل ��9 ه1ا ا��a,ع  نمط خاص الستخدام اللغة العربية، يواللهجة السودانية ه

�B'  :إ�� :V�4| ا�3GB9 ا�C,دا��3 و


A آ9ٌ] ) ا��4>� •�>�آ�) $�? =>�$�   (��=�4&  �'� و7,ع �hف -�آ) 
�3 آ1���v�)�Bx) (��7 (3 َآ9ِ] �� ا������ ��7 �Bt &�4= �<4����.  

•  �� �G� ��,از$3 آ�39 ا��ا��� =V�@ ( &�4](ا��B�,ز $�>,ل إ�� �hوف ا�
 . =�>,ل إ�� �7ا ) �7أ( @�$]



•  A
  U%� �� AB-ف أ�h ز إ��,�B�ا� A$,<=)الg- (���4&  ا�=)ل��-(.  

أ:�ى ='%# ا�1ال �tدًا  ='%# ا�1ال زا$ً� وا�
�ء -�'ً� وا��iء �tدًا و�� X�hت •
&�m &�  .آ�� �� ذ


A  ��م ا���A إ�� ا-����ل ا�B�\ة،و ا�>�وف ا��Cآ'3 •) ذ(وا.m,ات ا�>�دة 

A) ظ(و) ث(و 3�U9<ف  و ا�>�وف ا��h)ق.( 

  :�'>8 ا����دات���ذج   •
  .هNC : هI1 ا�3��C ،  !',: أي !� ه, ، ��Eن : �d! �9ن :اX:��4ر

��0�E= : 0 : ا�\$�دةE= 0ّ9- ، : ��ّ- ، 0�9C= : #'�،���- :ة�U'�  

 [9Uا� : q)� : 3U�9  ،�G� :3U9�.  
�8 ،ا�أة : ود ، �'8 : و�� : ا�>1ف  : P4� ، ة� :|�.  

��، أ$) : آ(? ، daر : آi? : إ��ال ا�>�وفa : ��'�'�� : و$) ، .  
�3 �� ا�C,دان(���7-?،�7,س ا��GB9ت ا� P$�Eن ا�,�(  

شكيل هذه الخصوصية أن الشخصية السودانية ذات عالقات انتماء وقد ساهم في ت
محصله تفاعل الوجود الحضاري القبلي والشعوبي ��B  ،حضاري واجتماعي متعددة

مع ) المتضمن للهجات القبلية واللغات الشعوبية القديمة السودانيه(السابق على اإلسالم
ويمكن التدليل على هذا ). والمتضمنة للغة العربية(العربية االسالميه ةالحضار

السودان  يفاللغة العربية ف(بالرجوع إلي اثر اللغة النوبية القديمة على اللهجة السودانية
� . د)( دائنة للغة النوبية بنحو الثالثين في المائة من معجمها H0ا� ، V�
I ا�5 دي ;�F


	 ،ص��
* ا� ���أسماء  أسماء عدد كبير من(وفى هذه اللهجة نجد أن )9ا�'�
النشاطات الزراعية، وتربة النيل، وأدوات الحراثة، والزارعة، والرعي، والمنتجات، 

ا�
�R	 ( )ذات جذور نوبية... وأسماء الطيور، والمصطلحات المنزلية والعائلية، 

ارجع  ماكن سودانيةاأسماء ونورد هنا على سبيل المثال ال الحصر  ).93ا�� �J، ص 
  :غويه الى اللغه النوبيهبعض الباحثين اصولها الل

  . ساق النخيل أي خشب النخيل: أمبو  : أ����ل 

. وهو من االسماء النوبية المشهورة منها سور كتي  katti أصلها كتّي : آ
	�ب 



= علي : أضيفت إلى كثير من األسماء ،مثل  فهي الحقة جعلية) آب( أما االحقة 
  ... وهكذا...زيداب =علياب ، زيد 

االعصار وقد  : فتعني) : كشوار(تعني مرقد الخيول ، أما إذا صار االسم  : آ��ر
  . يكون وصفا لشدة اندفاع الماء في الجندل

  . تعني الثوب االبيض: كدى أرو  أصلها : آ�رو

�تعني :تعني البيت ، اسنجر  : اسنجر ، كا+ تتكون من مقطعين ، كا :  آ���
  .المكان البعيد من البحر او من الماء

تعني الثوب كما ذكرنا سابقاً : باس ، كدى + تتكون من مقطعين ، كدى  : آ���س 
  . القطعة من الثوب بعد شق عرضها لنصفين تعني: باس . 

 وتعني العنكبوت ، أما تاء التأنيث فهي الحقة عربية: كرب : أصلها  : آ���

جزيرة = ، بنقنارتي آرتي كما في حسينارتي: أما الجزيرة فتسمى بالنوبية  .للتصغير
  .الجراد

  . نوع من التربة الطينية الخصبة : قرير 

  .وتعني األبواب: كبنجي  أصلها : آ���	�

اسم لشجرة تنمو في أطراف النيل وغالباً ما  : kurmei– أصلها كورمى : آ���
  .االسفل منها داخل الماء يكون الجزء

فتعني نوعا  : koortei-ما كورتيتعني الركبة، بشد الراء وضمها ا :kurti-آ�ر��
 . همن العصيد

الدافع ،  : kalla – كال .الجيش:تعني  : kell -كل: تتكون من مقطعين  : آ�آ��
  .يدفع: وفعله كلِّي 

  .)الراكوبة( وتعني المظلة   : kerriالراء وكسرها كري بشد:أصلها  :آ�ري

�و���  .خل النيلالممتد إلى دا تطلق على الجزء البارز:زومة : ا

والذي تنقطع المرأة بعده عن  تطلق على المولود االخير: تونكسي  : �� ��



  .االنجاب

  الهوائية القوية التيار الجارف، ويطلقها البحارة في النيل على التيارات :����
ومع هذا فان اللغة المشتركة ال تعنى اختفاء اللغات الموروثة من عهود ما قبل  

تعمال اللهجات أو اللغات القديمة ال يلغي االشتراك في استعمال التكوين القومي،فاس
  .اللغة القومية في كل األمم

وعلى سبيل المثال نجد أن كثير من قبائل  شرق السودان تتحدث بلهجات سامية 
قديمة،كما ان النوبيين يتحدثون بلغه  تبدو أو بدويت ، وهي لغة سامية قديمة موروثة 

ا نجد الكثير من اللهجات القبلية في دارفور وجبال النوبة من الطور الشعوبي ،كم
لكن هذا ال يلغي اشتراك هذه الجماعات في استعمال اللهجة ... وجنوب السودان

  .السودانيه كنمط خاص الستخدام اللغة العربية مع غيرها من الجماعات السودانيه
��) ا����د وا�,�hة ،3GB99� b�h ا�C,دا��  ه� =���� �) a�N ا�,اN7 ا�9[,ي ا�C,دا�� 

��B=�GB9  القبلية والشعوبية السودانية$��
A ا����د ا�9[,ي �� اh���ظ هI1 ا�G����ت 


A ا�,�hة ا�9[,3$ �� ��= ��'��،3�$�U3 ا���,�Eا� �B=�]3�9 و��Uأن اللغة المشتركة بينها ا�
هي اللهجة بصرف النظر عن أصولها العرقية و لهجاتها القبلية أو لغاتها القديمة 

  .السودانيه كنمط خاص الستخدام اللغة العربية
  

  ) -�0-�ا�;K1* وا�'0
* وا�( ا�
 ط ا��-,��

                                 sabri.khalil@hotmail.com امعه اخلرطومجبالفلسفة  استاذ/ صربي حممد خليل.د    

لمعين لكن على مستوى يتناول ذات المشاكل التي يطرحها الواقع االتفكير العلمي 
جزئي عيني، أي منظور إليها من جهة معينة هي البحث في قوانين تحول الطبيعة 
. وتطور اإلنسان،والتي البد أن تأتي حلول هذه المشاكل على مقتضاها لتكون صحيحة

ويتصف هذا التناول بخصائص أو خطوات معينة هي خصائص أو خطوات المنهج 
  .ض، التحققالمالحظة، االفترا: العلمي

أما التفكير الخرافي فهو نمط من أنماط التفكير المناقض للتفكير العلمي، ألنه يشترك 
. المنهج فيولكنه يختلف عنه ) تفسير الظواهر الجزئية العينية(الموضوع فيمعه 

فالتفكير العلمي يقوم على اإلقرار بان هناك قوانين حتمية تضبط حركه األشياء 



حتمية  تحقق السبب بتوافر المسبب وانتفائه بانتفاء والظواهر، ومضمون ال
،بينما التفكير الخرافي يقوم على إنكار هذه القوانين الموضوعية التي تضبط بالمسب

حركتها أو إنكار حتميتها ، اى يقوم على امكانيه انقطاع اطراد هذه السنن اإللهية أو 
  .امكانيه حدوثها بدون سبب

العلمي ورفض التفكير الخرافي حين قرر القران أن حركه وقد اقر اإلسالم التفكير  
��� �� ���� ا� ���	�� و�� " لالكون خاضعة لسنن إلهيه ال تتبد

كما ورد النهى عن كثير من أنماط التفكير الخرافي ."�� ���� ا� ��	��
   .لتطيركالكهانة  والتنجيم والعرافة وا:المجتمع العربي الجاهلي فيالتي كانت سائدة 

ذات المشاكل التي يطرحها الواقع المعين لكن على  أما التفكير العقالني فيتناول
الكلية، (مستوى كلي مجرد أي منظور إليها من جهة معينة هي األصول الفكرية 

  . لهذه المشاكل) المجردة
اى عدم التسليم بصحة حل معين ): النسبي(ويتصف هذا التناول بالشك المنهجي 

اى استخدام ملكة اإلدراك :والعقالنية. ال بعد التحقق من كونه صحيحللمشكلة إ
كوسيلة للمعرفة في محاولة إدراك الحلول الصحيحة للمشاكل الكلية ) المجرد(

اى أن العقل لكي تصل إلى حلول صحيحة لمشاكله يجب أن :والمنطقية. المجردة
اى أن كل : والنقدية. كريستند إلى القوانين أو السنن اإللهية التي تضبط حركة الف

تتضمن قدراً من الصواب والخطأ وبالتالي نأخذ ما ) بما هي اجتهادات إنسانية(اآلراء 
  نراه صواباً ونرفض ما نراه خطأ 

القبول المطلق لفكره وبالتالي الرفض المطلق :أما خصائص التفكير االسطورى فهي
قق من صحة أي فكرة، أو لألفكار األخرى ، الشك المطلق أي إنكار إمكانية التح

النزعة القطعية أي التسليم بصحة فكرة دون التحقق من كونها صادقة أم 
( الالمنطقيه ). الذي يلغى العقل( واالستناد إلى اإللهام أو الوجدان والخيال  .كاذبة

واإلسالم يدعو إلى التفكير العقالني ويحارب التفكير االسطورى، فالموقف ) .التناقض
ا�!	� 	� ��ن ا���ل ( عليه اإلسالم كما في قوله تعاليالنقدي حث 

، والشك المنهجي نجد نموذج له في وصف القرآن ) ��%���ن أ#��"
من االعتقاد بربوبية القمر إلي االعتقاد بربوبية الشمس إلي ) ع(النتقال إبراهيم 

منفذ من االعتقاد بربوبية اهللا تعالي،كما استخدمه اإلمام الغزالي كما في كتابه ال
بما ال يتناقض الحواس والوحي كوسائل (كما حث اإلسالم علي إعمال العقل .الضالل 
و�� آ)ن '� &�� ( كما أشار القران  إلى قانون عدم التناقض ).المعرفة

كما رفض الشك المطلق .)-* ا� ��,�وا ��" ا+%��) آ�*ا 
 )�)�6اأ5 23��4 '1ض أم ار(الذي عبر عنه القرآن بمصطلح ريب 

#���) ا� و') و,��) &��" إ6)ؤ�) :4)��(والنزعة القطعية 
  ) .أو �� آ)ن إ6)?:2 ; 	�� �ن <�=ً) ; 	:%�ون



كما أن التفكير الديني يتناول ذات المشاكل التي يطرحها الواقع معين زماناً ومكاناً 
اً ولكن منظور إليها من جهة عالقتها من حيث هي جزء من الواقع المحدود زمان

،اى هو نمط التفكير الذي يحدد فيه )ووسيلة معرفته الوحي(ومكاناً بالمطلق الغيبي 
الوحي وال يلغى نوع المشاكل التي يواجهها اإلنسان وطريقة العلم بها ،ونمط الفكر 

والعالقة بين التفكير الديني .الذي يسوغ حلولها ،وأسلوب العمل الالزم لتنفيذها
قة تحديد ال إلغاء، إذا الكل يحد الجزء وال يلغيه، وال والعقالني والعلمي هي عال

يحدث التناقض بينهما ما دام كل نمط من أنماط التفكير مقصور على مستوى الوجود 
يتضمن نمطي التفكير العلمي ) االجتهاد(و نمط التفكير الديني.الذي يهدف إلى تفسيره

غنى ولكن ال يلغى محاوله  والعقالني ألنه نمط التفكير الذي يحدد الوحي فيكمل وي
الجزئي استنادا إلى الحواس ، أو الوجود  يالعقل تفسير الوجود على المستوى العين

على المستوى الكلى المجرد استنادا إلى العقل وقوانينه ،فالوحي هنا بمثابة ضوابط 
موضوعيه مطلقه لضمان استمرار فاعليه العقل  دون أن ينحرف إلى موضوعات ال 

كما  أن نمط التفكير البدعى يتضمن نمطي التفكير شبه . ه امكانيه تفسيرهاتتوافر ل
والتفكير شبه ) الجزئي العيني(ألنه يخلط بين الغيب و الحواس وموضوعها( الخرافي

لكن هذا ) ).الكلى المجرد(ألنه يخلط بين الغيب والعقل وموضوعه ( االسطورى
ير االسطورى في شكلهم الكامل التفكير ال يتضمن نمطي تفكير خرافي أو التفك

  .                                  لتناقضهم مع الدين

  

 

  

  

 �  I-��� ا?DLم ��� ا�'V0 وا���ا
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محاوله حل (نشاط أو فاعليه معرفيه يمكن تعريف األحالم منهجيا بأنها 
  ).)شعور اجيايب(أو بحل المشكلة )شعور سليب(الشعور بمشكله(وجدانيه)مشكله

بين النشاط  هذا النشاط يجى كمحصله لشكل معين من أشكال عالقة التأثير المتبادل
 هتوقفال (الجهاز العصبي  سكونفي مرحله ) المخ(وجهازه المادي ) الوعي(العقلي 
،فاإلنسان ال يفلت من  للمؤثرات الخارجية تميز بانخفاض االستجابةت والتي) الكامل 



قوانين الطبيعة الكلية وهو جزء منها فال يستطيع أن ينفصل منها عن الظروف التي 
  .تحيط به أو أن ال يتأثر بها  أو يتوقف عن التأثير فيها

������ض ����9  ا�ChHس،N ا-���ار كما يتميز هذا النشاط  3���) 3Ba و-�AV ا��
 ...ا��4,ر ا��1آ� اHدراك :�Gد �d!���  ا����3�9ا������ ا��

��GB'9  $�'�7� ���B : و$��) ا������ �) @�$3 ه1ا ا�'�Eط �E Ah  و��<�� ����G$ا
 ,B� ، =ذا ( �B���) a�h�  آ�� $ Iو�  =>�ر�<��واN7 ا�C�Hن N أراد=  ،و-���9 

A�� أو Ah 9  أو�E (� ����المشاكل أو تفسير  لولما كان العقل كجهاز لح. =
الوجود يتصف باالتساق، فالحل الذي يتحقق بالعمل ينهي بها تناقض، وينشا تناقض 
جديد كخطوه إلى اإلمام وهكذا فان هذا النشاط المعرفي للعقل في النوم يبدأ من ذات 

اى انه يبدأ . النقطة التي انتهى إليها العقل في حاله اليقظة،من ناحية التناول ال الزمان
ن أخر مشكلة حاول العقل حلها دون أن يصل إلى حل نهائي لها ، أو واقع حاول م

  .تفسيره دون أن يصل إلى تفسير صحيح له 
وتتنوع األحالم طبقا لمضمون المشاكل التي يعير عنها الحلم أو لحظات حل 

 تذكر(أو وسيله المعرفة االساسيه التي تستخدم في الحلم) المشكلة،الحل،العمل(المشكلة
  ...أو المؤثر الذى أحدث الحلم."....) ..حتليل، تركيب"،تخيل، إدراك

بشرى : الرؤيا ثالثة « : )ص(أما الرؤية الصادقة فهي نوع من أنواع األحالم لقوله
نفسه فيراه في منامه  اإلنسانمن اهللا ، وتحزين من الشيطان ، والذي يحدث به 

ير أن وجه االختالف بينها وبين باقي غوبالتالي ويمكن تعريفها بذات تعريف الحلم، »
أنواع األحالم أنها حلم يتصف بالصدق،اى يتضمن معرفه صحيحة بالمشكلة التي 
يواجهها اإلنسان أو الحل الصحيح لهذه المشكلة أو أسلوب العمل الصحيح الالزم 

ومصدر الرؤية هي الخبرة المعرفية المتراكمة، فهي  .لتنفيذ هذا الحل في الواقع
ه ذاتية البد لها من معيار موضوعي لها لألخذ بها كوسيلة للمعرفة ، هو اتساقها معرف

الوحي في إدراكها لما هو تكليفي والحواس في مع وسائل المعرفة األخرى وهى 
  .إدراكها لما هو تكويني

بناءا على التعريف المنهجي لألحالم السابق ذكره، فان غاية تفسير األحالم منهجيا 
محاوله تحديد المشكله أو الحل أو العمل التي يعبر عنها الحلم،  :جابيةمن ناحية اي



ووجوديا تحديد الواقع الذي . التي يعبر عنها الحلم ةومن ناحية سلبية تحديد الحاج
  :ولتحقيق هذه الغاية البد من مالحظه االتى.يعبر الحلم عن محاوله تفسيره

اى التمييز بين األحالم التي تعبر عن  التمييز بين األنماط المختلفة لألحالم،: أوال
المشكلة التي يواجهها اإلنسان أو الحاجة التي يسعى إلى إشباعها أو الواقع الذي 

  ..يسعى تفسيره ، واألحالم التي ال تعبر ذلك
التمييز بين الرموز ذات الداللة الواحدة المشتركة التي تعبر عن وحده البشر : ثانيا

الذين ينتمون إلى مصدر حضاري واحد، والرموز ذات كنوع ،أو وحده األفراد 
  .الدالالت المتعددة التي تعبر عن تميز كل شخص عن األخر

ولما كان العقل في الحلم يبدأ من ذات النقطة التي انتهى إليها في حاله اليقظة : ثالثا
مثل في الذاتي المت من ناحية التناول ال الناحية الزمانيه، فانه البد من مراعاة البعد

معرفه الشخص الحالم بالمشكلة أو الحاجة أو الواقع الذي انتهى العقل إلى محاوله 
  .معرفته أو تفسيره في حاله اليقظة

����'� ا�  '�A4 ا���G] ا���I��h �� �9  : را$ X  م	h.ا ��C��� ي�i'ا� N�أن ا�%�
9��Ah �9� A ا��9�E  أو إ!��ع ا�>�3a أو =� �B�$ ,B� ،ن�C�Hا ���[��� ا�,اN7 ا�1ي $

 I��C�= ?= ا�>9? ا�1ي  '�. 
 

 

 

���  �Lل ا�'Dج � ���ان ا�,�V1 و�bا
 

���� ا���ذا��.د ��  Sabri.khalil@hotmail.com-�( ,+� *( ا�)"'&م�$#"ى  �

($��� ����Cن V�7? ��9 �  ا��	-Xا��4,ر ا :�@ ����دي ،@�� أن  ����� رو�h و 
 9�-X�9 ا�  ��aX1اه] =>�ول ا I�� ؟: ه'�ك($����) ه1$) ا�� 37	�� ه� `���3 ا� 

�اض وا��A9 وا���=�3% �1B$) ا����$)؟Hا (�� 37	�� ه�  و� ه� `���3 ا� �������و
� و��C9� ؟	-X3 ا�%] ا���`  

�اض وا��A9 ا���=�%3 �  $'�� أن $�,ن ا��Uان:1ه] ا�'�� ا��#9%r� اء,- �a	
�� ا���دي ������ ا�[��� ا��و�C��� �hن ، أو ا.�اض ا���=�3% ����ا��(,ي (

آ�.�اض ا��(,$3 ا��� $�'�و��B �9? ا�%] وا.�اض ا�'�3�C (����Cن)وا�9C,آ�



��� �) a,ه�  .)ا�%] ا�'��C-ا��� $�'�و��B �9? ا�'�� اHآ�9'��� $ X [1هوه, 
 �	-Xا��4,ر ا.  

$U,م ��9 ا��09 ��)  ا���� ا�[��� ا��و�C��� �hن ،وا.�اض :1ه] ا��QHت ا��#9%
����Uان �Ba	� وا��� $�,ن ، �ا��(,ي (و ا���� ا���دي .وا��A9 ا���=�3% 

آ�.�اض ا��(,$3 ا��� $�'�و��C���) ?9� �Bن ،و ا.�اض ا���=�3% �  )وا�9C,آ�
، وا��� )ا�%] ا�'�3�C�'� -�C ا��� $�'�و��B �9? ا�'�� اHآ�9'��� ا�%] وا.�اض ا

�a,�,��- أو �hا�a أو �V���آ� �Ba	� ن,�$...  

�	-X1ه] $�ى أن ا�%] ا�1ا ا�B�)ان�U���) )ا�1ي $I�4U ��9 ا��	ج  A�! ,ه
A$أ!��ل ا�%] ا���Alternative Medicine:  ن اى ا�1ي�� أيا�%] �C$ ?9���م 

  .�'  ��$Aآ
@�� أن هI1 اw$�ت . و$C�'� ه1ا ا��1ه] إ�� ورود ��I  �$�ت =P4 ا��Uان ��d  !��ء 

�� ا��و�h ا�[��� ����Cن وا���=�0 �����اض ا��� =�=�0 r� ج	ان ��Uل ��9 أن ا��=
 �������اض ا��� =�=�0 r� ج	ل ��9 أ�  ��= X (و��، ����= ���  �7	��

� ،وه, ا.� ا�1ي =��E إ��  آ�] ا����-��،��A��- �9 ) آ�ا��(,ي وا�9C,(ا���دي
 $Xا ��C�= �� ��
وMN�َ�ُFُل ِ'َ� اْ�ُ�J1َءانF' I) هDَ>ِ F�G)ٌء ( : $U,ل ا�) آ
Oَ�ِ'ِJPQ �ْ�ِ �ٌF J#RرFا  وSر(F�+َ (T�Iإ Oَ ِ�ِ(TUا� G�	INF	 (�َFو

َأْي ُ$1ِْه] َ� ِ�� ا9ُUُ�ْ,ب ِْ) َأَْ�اض ِْ) َ!vّ َوِ�َ��ق َوِ!ْ�ك َوَزْ$�  ) (...82:اH-�اء()
 [9ََ̀ ْ) َذvَ�ِ ُآ9ّ  َوُهَ, َأْ$ً(� َرَhْ��Bَ��ِ A4ُ<ْ$َ 3 اyِ�ْ$َ��ن َواْ�ِ>ْ�َ�3 َوِ ��ِEْ$َ ْ��نUُ�ْ��َ A�َْوَ

�ِ  َو7َ��mَُ  َوا=�َ�َ�ُ  اْ�َ�ْ�� َوا���ْ@3�َ ِ��ِ  َوَ�ْ�َ� َه1َا ِإ��� ِ�َ�ْ) �َِ (َ... .(  

كدليل ) عليه أجراً كتاب اهللا  إن أحقَّ ما أخذتم(  ρρρρآ�� $C�'� ه1ا ا��1ه] إ�� 7,�  
غير أن الحديث ال يدل على االباحه المطلقة بل . ا��h  ا:1 ا.�a ��9 ا��	ج على 

لذي أشار له كثير من االباحه المقيدة بضوابط تشير إليها نصوص أخرى،وهو األمر ا
  . العلماء

يرى أن  البعد الغيبي الروحي لإلنسان ال يلغى البعد المادي له  :مذهب اإلثبات المقيد
  .ولكن يحده ، وان العالقة بينهما عالقة وحده ال خلط وتمييز ال فصل

  :بين نوعين من األمراض أو العلل )ال الفصل(يجب التمييز   وانه

والسلوكي ) األمراض العضوية التي يتناولها علم الطب(لعضوي ترتبط بالبعد ا:األولى
لإلنسان والسنن ) الطب النفسي-األمراض النفسية التي يتناولها علم النفس اإلكلينيكي (

  وهنا يكون عالجها كيميائي أو جراحي أو سيكولوجي. اإللهية التي تضبط حركته



: أي (وفى تفسير ابن كثير...) وFإIَذا ' F�G:�َ GWJXI1F	IODِVْF ( قال تعالى 
إذا وقعت في مرض فإنه ال يقدر على شفائي أحد غيره، بما يقدر من األسباب 

  .)الموصلة إليه

 .ا����ري "� أ�\ل ا� داء إX أ�\ل �  !��ء: "��9  و-9? و �7ل �9m ا�

N ا�\$�دة  3a� (�): "ورواI أ$(� ا�'�V�C وا  �9  �9Ba (  9Baو  �وأ:" �9  a�
 .وI�<<m أ$(� �I1B ا�\$�دة ا�) ��hن وا�>�آ?

3���
���3 وا��\ام ا�U,ا�� :ا��� �Ba	� ن،و$�,ن�C��� �hا�[��� ا��و ������ 0��=
�h,�4ره� ا�  ...وه'� $d=� ا��	ج �����Uن. ا��,t,��3 ا��3U9% ا��� 

�hه, رو ��� ،A9���) ا�',��) ) ا� 37	��'� إ�[�ء ا�$ X دي @�� أن ه1ا�� ه,  �<$ 

  �9? ا�%] �U$ دي ا�1ي��ج ا�	�����Uان $>� ا� �hج ا��و	�وX $9[� ، و������� �yن ا�
 �]9$ X (9  و������. A�Eأ!��ل ا�%] ا� ( A�! ,ه �	-X1ا ��ن ا�%] اB� �U�`و 

comprehensive Medicine  ?9�  �U$ دي ا�1ي��ج ا�	���) ا� N�G$ ا�1ي
	�) أ!��ل ا�%]،وا� A�! ,ان،وان ا.:�� ه�Uا�  �U$ ا�1ي �hا�%] ج ا��و

A���ا�  Medicine Complementary $ُ اى ا�1ي N  .$��9   أيا�%] �C ?9���م 

�(,ا�0 =�,$'�3 و=����9  وردت ��  ��U�'�ء ��9 � -�# ��ن ا��	ج ����Uان 
 �$����3 ا��3�X، وذآ�ه� ا�%U3 ا�,رود ا��'�Uا�'4,ص ا���B'  :) ا��9��ء 

•  �]9$ X (9  و���9? ا�%] ����� .أن $>� ا��	ج ����Uان ا��	ج 
أن ال تكون غاية المعالج بالقران استغالل الناس لتحقيق الربح  بل رضا اهللا  •

و; �V\وا (6	�Z [�() ( تعالى ونفع الناس لقوله تعالى
  .وهو ما قرره العديد من العلماء ،..)�4��

وكان الْجعل على عافية (   بشرط الشفاء، يقول ابن تيميـة ةأن تكون األجر •
 -، وقـال  ) 128/  $18�
�ع ا�-� وى   () التالوة  مريض القوم ال على


�ع ا�-� وى  ( ) الْجعل كان على الشفاء ال على القراءة  فإن: (  -أيضاً �$
جوز الجعل على ال ي: ( زيد القيرواني المالكي  لذا قال ابن أبي).  507/  20

من اإلنسان ألنه ال يعرف حقيقته وال يوقف عليه وكذا الجعل  إخراج الجان
0
�0*  ص  ) ( على حل المربوط والمسحور� Sب ا�!�ك و$4 ه� �آ �F D��

169  
السلف ،وحديث أبي لم يعرف ذلك عن عدم اتخاذ العالج بالقران كحرفه ، إذ  •

أن الذي رقى هو  الثابتة الداللة علىسعيد ألخدري وقع في الروايات الصحيحة 
لم يصبح أبو سعيد رضي اهللا . وإما بالتورية  أبو سعيد الخدري إما تصريحا



واتخذ ذلك خاصا به يقصده الناس ألجله وال بعد  عنه يرقى الناس بعد ذلك
 . وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم

اخذ ما يدفعه جواز تحديد اجر ثابت ومسبق وجواز  ميترتب على ما سبق عد •
 .المعالج برضاه وحسب سعته

أن ال يتخذ العالج بالقران كوسيلة لتزكيه النفس، أو أن يعتقد المعالج انه  •
ا_!وا أ#�)ره2 وره�)^2 (واسطة بين الناس واهللا تعالى
وقاص  فقد روي أن رجال جاء سعد بن أبي،)أر6)6) '� دون ا�

ستغفر لي ، فاستغفر له ، فجاءه يا صاحب رسول اهللا ا: رضي اهللا عنه فقال 
أ�� ( ) ال غفر اهللا لك وال له ، أو تحسبني نبي : فقال استغفر لي فقال  آخر

  .)ا+(J أ�! <�* ، اF2�� م
ا�;آ��ر 0F* ( لذا فان األصل  في السنة النبوية أن يرقى اإلنسان نفسه وأهله  •

�� �-�	 ا�'�0 �*، ا��}&� �b �0Fء ��F;ة أه" 
� وا��Kا�� ��L  ذه �Iوا �F  ”
فعن جابِر بن عبد اللَّه، يقُوُل  )  79 - 75دار ا��-�ة ا�� ه�ة  ص . ط 

خَّصصلى اهللا علي ر هالنَّبِي ةيالْح ةقْيي   رمٍ فزقَاَل. وسلم آلِل حو  اءمَألس
قَالَتْ الَ  .   " تُصيبهم الْحاجةُ  ةًما ِلي َأرى َأجسام بني َأخي ضارِع  " بِنْت عميسٍ

هِمِإلَي رِعتُس نينِ الْعلَكقَاَل   .  و "   يهِمقفَقَاَل   .  " ار هلَيتُ عضرقَالَتْ فَع "   يهِمقار "  
  . مسلم  

  
 


	 ا�
;�*$-�5م  ��
   ا�

   sabri.khalil@hotmail.com ماستاذ الفلسفة جبامعه اخلرطو/ صربي حممد خليل.د      

��د ا����C9ت و'�هq ا�����3 ا��� ='�و��  ����دت =��$��ت �B,م ا���G�N ا����� =
 �d� ��Vا�aإ  ���G�,ع ا��'�i��ت، @�� ا�>�,�3، ا��� $U,م : ����را-3، و $��) أن �

3$,)���B`�E�  �9 ��9 ا���A ا��%,��، ا�1ي �B�C$ Xف ا���& ،وC= X�'� ��  ا�
3�  .روا�0 ا��م و ا��Uا

�B,م ا���G�N ا�����  (� �ا�[����G� �'�y� 3 أن أر-%,  ا���C-�3 ا��3�C9-��ق  ��أ
ا��,����3 ،و��'  �? $��\ ��) ا��و�3  ا����3�C9  أول ) أ!�ر إ�� �B,م ا���G�N ا�����

�U= �-��Cا� ����ا� N��G�رآ3 �� ه1ا ا��E�أن ا� ��،آ����ا� N��G�3،  وا����4 ��9 ا�'
 .و$>�م '�B و) h# ا��,ا`'3 ا����ل و ا.��a]  وا�'�Cء 



 �� �='�و�8 �B,م ا���G�N ا����� اXور��  ا�>�$
�G� �'�y� 3  أن ا����9ا��3  ا��3�C9أ
  �7,���  $C�'�  إ�� ���I ا���U,ن ا�%���� ،و 1ه] �9���� ��  qB'ا-�'�دا إ�� 

,) ا7X��4د ،د$��Uا`� ) ا��$) ، ��دى ��   �7,)  ا���G�N، را-���� ��   �7
) ا��و�3   �7,�ن ا���B,م ا����9ا�� �9��G�N ا����� وا�  �'�ءا ��9 ه1ا �. ����ا�� �� 

�(�ورة =�9U| دور ا��و� 0�=�3  N��G�ا� Iادار ��. (� ($ا�� A4ا��و�3و� ) فيستبعد

�] �t ).ع الديين من مؤسسات اتمع املديناجلماعات واملنظمات واهليئات ذات الطابEدة ا���C�و 

 .ا-���اد ا�>��م

 �حمصله تطبيق املنهج (�رآ� ���  ا-�'�دا  إ�� ا��'qB ا���دي ا����G وا���د$3 ا���ر$��3أ

ا���ر$  -�3h ��49اع ��) ا�%��Uت  ا���� أن  ��وا��� =�ى  )التاريخ يفاملادي اجلديل 

=�9� I��C��B,م رآ\ ��9 ا��,اA  أن. �3h ا��4اع ا�%��Uا���G�N ا����� ه, -
 Aه�G=7��4د$3 وXا��4ا��  أوا N�) دور ا��,اA ا�
3���U آ�� رآ\ ��9 ا�%� A97

�N ا���Eرآ� � �` Aه�G=و ����ا� N��G�9�.  

 �G��m���  ا��	-Xو�� ا`�ر ا���� ا  N��G�م ا�,B� ( 3�9��  P7ا,
B� N'�ك ا���� :ا����� #�ا���  #9%��B,م ا���G�N ا����� �>3G أن ه1ا ا���B,م $�%�

3����9�N اH-	م ) ا�h أرآ�ن ا�'�iم ا����9ا��(ا� �وه'�ك ا��U,ل ).ا����9U(و ا��� =�'�7
��ت ��G�ا� �� ����ا� N��G������) ا��U,ل  0�ا��� #9%��B,م ا���G�N ا����� ، اى ا��

اى ا-���ال ا��U? ...)ا���دي، ا��ا-����، ا��9����( ا�� ا��9C�3 وا��U,ل ���'�iم ا����9
 3����U? و7,ا�� @�  �	-Xا�� ا,U3 ).ا��[�$](وا�G��',��7) �� ا��ف ا�	ور@? ا:�

��) ا���G�N ا����� وا����9ا��3 �	37  37	��A ا�a 3 وه��U�ن �� ا��U��$ ��Bأ� Xإ
#��%=.  

,P7 ا�'�Uي ) ا���G�N ا����� آ��B,م و=%��# أ� ا��,P7 ا�1ي ��اB� �<�<m I, ا��
��3 اى %U3 ا�,رود ا��'�U9  �� ا�'4,ص ا��
�7� أm,ل ا��$) �'$ X �ا:1 و�7,ل 

�B)7�'$ � ���� $��# ) ا���G$�(ا��3�X، ورد ور� N��Gه1ا ا��,P7 $��, إ�� 
� وا��3�C9 اaX����) ��9 ا��C�,ى ا�'�iي(	-X3 ا���'qB ا�� N 3�-��C3 ا��

 #C�$و ، �	-Xا)�U��%�ى ا�,�C�3 ، -,اء ا=�# ) ��9 ا��9C�ت ا�����G�ا� N7وا N
 P9�:ي(أو ا�i'ى ا�,�C�إ�� ) ��9 ا� �'�C�ا� ����ا� N��G�9� ا��4,ر ا����9ا�� N

��ت ا�[���3 ) ��9 ا��C�,ى ا��%���U(ا����9ا��3 آ�3�C9 و'qB ،و��G�ا� N7وا N
��� `�9� �U�V�4| آ�� .ا�����mة  N��G �	-Xا���ر$  ا �� �Bx �7  ى ا��$

� �7 أ�%�ت أ	-Xا  ����ا� N��G�آ  ه1ا ا��h 3 ،@�� أنU��Cأو  وا� d%�� 3G��� 8�7,=
�aدا:�9  و:�ر A,�� 3G��� 3�9C�ت ا�����G�9� ا��%,ر ا�>(�ري P7,=3 9����3.  



الكالسيكي قد تبلور في سياق رالي الليبالمجتمع المدني حسب المفهوم  إذا كانف
، فانه القرن الثامن عشر الليبرالية في فالسفةا نظريات العقد االجتماعي كما نادى به

وفى . قد وجه النقد لفكره العقد االجتماعي باعتبارها فرضيه ال يمكن إثباتها تاريخيا 
أو يقارب مفهوم  ذات الوقت فانه في الفكر السياسي االسالمى نجد مفهوم البيعة يقابل

العقد االجتماعي ، لكن يمتاز عنه بأنه ذو طابع واقعي عيني مضمونه أن 
. نائب ووكيل عن الجماعة لها حق تعيينه ومراقبته  )السلطة التنفيذية أو الدولة(الحاكم  

و من المقومات االساسيه للمجتمع المدني التطوعية وعدم استهداف الربح وهو ما 
وكذلك مفهوم .لمفاهيم االسالميه كمفهوم اإلنفاق في سبيل اهللايتسق مع  كثير من ا

من "حصوله  تعاىل الشارع يريد الفعل الذي( وتعريفه انه.فرض الكفاية أو الواجب الكفائى

  ).به على وجه التعيني من غري نظر إىل من يقوم" املكلفني جمموع
روابط وحده األصل و  كان المجتمع المدني يستند إلى مفهوم المواطنة ويتجاوز وإذا
فان الوثيقة المسماة الصحيفة كانت بمثابة تطبيق عملي   ).االسره والعشرية والقبيلة(الدم 

) . وطن( إلقرار اإلسالم النظري بالمواطنة عالقة انتماء إلى ارض مشتركه 
فاإلسالم ال يلغى الوطنية يما هي عالقة انتماء إلى وطن، أو القومية بما هي عالقة 

  .اء إلى أمه بل يحددها فيكملها ويغنيهاانتم

التطوعية، التي  تالمسلمة العديد من التنظيما العربيه ظهر في تاريخ المجتمعاتوقد 
ال تستهدف الربح ، و التي تمتعت بقدر من االستقالل عن الدولة ، والتي يمكن 

لمجتمعات االسالمى اتفقت مع واقع االعربى اعتبارها نواه لمؤسسات المجتمع المدني 
المسلمة في ذلك الزمان والمكان ،ويمكن تطويرها بما يتفق مع الواقع العربيه 

 ..،والطوائف الدينيةالطرق الصوفية و املساجدو األوقافك.المعاصر لهذه المجتمعات

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   ا����ر ا���ا�� و اF2�� دات ا�!'��� ��� او�� ء ا{
 sabri.khalil@hotmail.com ه اخلرطومامعجب استاذ/ صربي حممد خليل.د

الواو والـالم واليـاء   :قال ابن فارس(القرب  لاألوالمعنى  :لها معنيان : لغـة الواليه 
: تباعد بعد ولْي ، أي : يقال  .القرب : من ذلك الولْي  .أصل صحيح يدل على قرب 

: واليـة  وال(الثـاني النصـرة   المعنى و ) .6/141: معجم مقاييس اللغـة  )( بعد قرب 

مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب األصفهاني ، ص ( )  تولي األمر: النصرة ، والوِالية 

885.(  

عالقة مضمونها القرب والنصرة، بين طرفين هما العبد وربه، فهـي      :الوالية اصطالحا
ــة   ــروطها الذاتي ــزام بش ــد الت ــة العب ــن جه ــن  (م ــران ع ــر الق ــي عب الت

، ومـن جهـة اهللا   )عبر القران عن جملتها بالتقوى التي(هوالموضوعي)باأليمانهاجملت
َأ; إنT ( قال تعالى. تعالى وعد بنفي الخوف والحزن،والبشرى في الدنيا واالخره

ا�Tـِ!	َ�  * َأو�ِa�F)َء ا��a�+َ ; "ِTٌف &�َR�a2I:a وF; ه a2G	NَJ̀Fُ��َن 



�ـ�َن  ُT%F	 َآ)ُ��اFُ��ا وF'e *    ِـ)ةF�gَا hى ِ�ـR1ـVْQا�� Q2ـG:�َ 
   Fـ�Gه jََذِ�ـ "ِTِت ا��(F �ِlَ�ِ mَ	�ِa��َ ; ِةR1+ِnا h�ِFو (F��ْoا��

Q2�UِR�ُز ا�a�Dَ64 - 62: يونس ) [ ا� . [        

  :وللوالية قسمان: أقسام الوالية
وهى عالقة قرب ونصره بين اهللا تعالى وفرد معين ، وهذا القسـم مـن   : والية خاصة

تلزم العصمة، وهو مقصور على األنبيـاء  أقسام الواليه يكون بواسطة الوحي، و يس
انتهـى هـذا   ) ص(والرسل، وبالتالي فانه بختم النبوة وانقطاع الوحي بوفاة الرسول 

  . القسم من أقسام الواليه
الذاتيـه  (وهى عالقه قرب ونصره بين اهللا تعالى ومن التزم بشروط الواليه :واليه عامه

انـى الـى االلتـزام بشـروط     بدون تعيـين، لعمـوم الخطـاب القر   ) والموضوعيه
يخْبِر تَعالَى َأن َأوِلياءه هـم  ( ،يقول ابن كثير في تفسير االيه) االيمان والتقوى(الواليه

ويقول  .). ..الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون كَما فَسرهم ربهم فَكُّل من كَان تَقيا كَان ِللَّه وِليا
هو من كَان , َأعني وِلي اللَّه , الْوِلي : والصواب من الْقَول في ذَِلك َأن يقَال  (الطبري

الَّذين آمنُوا وكَانُوا { كَما قَاَل اللَّه , وهو الَّذي آمن واتَّقَى , بِالصفَة الَّتي وصفَه اللَّه بِها 
 تَّقُوناقسام الواليه ال يكون بواسطه الوحي ، بل بااللتزام بالوحى  وهذا القسم من. )ي

الن الوحى والعصمه مقصوران علـى الرسـل   .  وال يستلزم العصمة إنما  العدالة.
فى االمـه  )  رض(مع اختصاص الصحابه. وتتفاوت درجات الواليه العامه. واالنبياء

  ..القران لهم بالوالية ،ولشهادة)ص(لقربهم من الرسول المحمديه باعلى هذه الدرجات
 (يقـول اإلمـام الطبـري   وقد اختلف العلماء في من تنطبق عليه صفه الوالية العامه 

هم قَـوم يـذْكَر اللَّـه    : فَقَاَل بعضهم , واخْتَلَفَ َأهل التَّْأوِيل فيمن يستَحقّ هذَا اِلاسم 
وقَاَل آخَرون في ذَِلك بِما حدثَنَا َأبـو   ...ير والِْإخْبات ِلرْؤيتهِم ِلما علَيهِم من سيما الْخَ

 يفَاعم الراشه...  : لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسا  : " قَاَل رـادبع اللَّه ادبع نم ِإن
 اءدالشُّهو اءالَْأنْبِي مغْبِطُهيَل " . يق :مه نول اللَّه  مسا ر؟ قَاَل , ي مهبلَّنَا نُحفَلَع " :  ـمه

علَى منَـابِر مـن   , وجوههم من نُور , قَوم تَحابوا في اللَّه من غَير َأموال ولَا َأنْساب 
ويمكن رفع هـذا  ،) ...ولَا يحزنُون ِإذَا حزِن النَّاس, لَا يخَافُون ِإذَا خَافَ النَّاس , نُور 

فهناك واليه العلم ووالية الحكمـة   االختالف بتقرير أن للوالية  العامه أقسام متعددة،
  ....  وواليه الحق

ألنها هي النبوة ) ص(و الوالية الخاصة ختمت بوفاة الرسول :حول مفهوم ختم الواليـة 
طها مـن إيمـان   ، أما الوالية العامة فتختم بقيام الساعة بوفاة أخر مسلم التزم بشرو

إال إذا حمل  هذا القول على . وتقوى ،أما قبل ذلك فال يصح القول بختم الوالية العامة
بان مسلم معين، قد بلـغ  ) ال اليقيني( معنى مجازى كاالعتقاد بعض المسلمين الظني

درجه عالية من درجات الوالية العامة، في مجال معين ،بحيث يصعب علـى غيـره   
دون أن يعنى هذا استحالة أن يبلغ غيره هذه الدرجة أو (تجاوزها بلوغ هذه الدرجة أو



، أو اعتبار أنصار مذهب اسالمى معين أن مؤسس المذهب هـو أعلـى   )يتجاوزها 
دون  أن يعنى هذا عـدم ظهـور علمـاء    ( علماء المذهب درجه ألنه واضع أصوله

، أو عـدم   يجددون هذا المذهب  طبقا لذات هذه األصـول ) أدنى درجه(آخرون بعده
فهو خالف المعنى الحقيقي ). ظهور مذاهب اسالميه أخرى في ازمنه أو أمكنه أخرى

  .المذكور سابقا الذي ال يصح حمل معنى ختم الوالية العامة عليه
 يترتب على ما سبق انه إذا كان من الجائز أن نطلق صفه: شروط اطالق صفه الواليه 

بشروطها، فانه ال يجوز أن تطلق على وجـه    هالواليه العامة على من علمنا بالتزام
الذي ينفـرد  ) النية(ال يتجاوزه إلى الباطن)  العمل(اليقين، الن علمنا محدود بالظاهر

بعلمه اهللا تعالى ذو العلم المطلق ،و انه إذا كان من الجائز أن تطلق صـفه الواليـه   
ه االنفراد فتكـون  العامة على كل من التزم بشروطها فانه ال يجوز أن تطلق عليه وج

  .مقصورة عليه دون غيره
  

  
  
  
  

  و�bا��5 ا�!���F) ص(رؤ1� ا��+�ل

   sabri.khalil@hotmail.com امعه اخلرطومجبالفلسفه   استاذ/ صربي حممد خليل.د      

فـي المنـام بادلـه    ) ص(قرر العلماء ثبوت امكانيه رؤية الرسـول : 3#&2/� و أد��/�
 )صلى اهللا عليه وسلم(أن رسول  )رضي اهللا عنه( أبي هريرةصحيحة منها ما رواه 

 . رواه الشـيخان " رآني فإن الشـيطان ال يتمثـل بـي     من رآني في المنام فقد: "قال
  :وللرؤية شروط وضوابط أشار لها العلماء هي: :"وط ا�"ؤ67 و5&ا,4/�

يه صلى اهللا عل (الرسول  رؤيةأن  فقد قررالعلماء: الرؤية ال تستلزم  عصمه الرائي
ـ ي تعـالى  وبشـارة مـن اهللا  صالحه رؤيا في كل األحوال هي  منامالفي  )وسلم ل وق

باطلة وال أضغاثاً، بل  رؤيا النبي صلى اهللا عليه وسلم في كل حال ليست (القرطبي 
فَتصور تلـك   هي حق في نفسها، ولو رؤي على غير صورته صلى اهللا عليه وسلم،

ل اهللا تعالىالصورة ليس من الشيطان، بل هي من قولكنهـا ال تسـتلزم عصـمه     ).ب
بحسن الخاتمة والوفاة على اإليمان أو موعظـة   بشارة الرائي الن مضمونها قد يكون

الرسـول   ارؤو) رض(كما أن الصـحابة . لالبتعاد عن المعاصي وتذكرة له لصاحبها
   .يقظة ومناما دون أن يكونوا معصومين)ص(
صلى اهللا عليـه  (العلماء أنه من رأى الرسول  فقولقد ات:مطابقتها ألوصاف الرسول    

وأما مـن   .في السنَّة الصحيحة فقد رآه قطعاً في المنام على الصورة المذكورة )وسلم



قال فريق من المحدثين والعلماء إنه من ،فوقع الخالف فقدالصورة  هغير هذرآه على 
 يعتبـر أنـه رآه،   الصورة أو األوصاف فال هذه والسالم على غير رآه عليه الصالة

واستدلوا على ذلك بأن بعض التابعين كان إذا رأى النبي صلى اهللا عليه وسـلم فـي   
أخبر الصحابة فيقولون له صفه لنا فإذا كان رآه على وصفه بشَّروه بأنـه رآه   المنام

 إنه يكون قد رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم في الجملة وإن كان آخرفريق  وقال. إال
 ولكن تُؤول هذه الرؤيـة ) أي ذاته(س هو النبي صلى اهللا عليه وسلم بعينه المرئي لي

 بحسب اختالف حال الرائي ألنه صلى اهللا عليه و سلم كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها ما
  .يقابلها 

و الرؤية  ليست تشريعا، الن التشريع هـو كـل قاعـدة     ::::وجوب خضوعها للشرع    
تنصب على واقعه معينـه زمانـا أو مكانـا أو    ال (مجرده)تخاطب الناس كافه(عامه

مـن عنـد اهللا أو   (مصدرها نص يقينـي الـورود   ) أمره أو ناهيه(ملزمه) أشخاصا
،وقد قرر العلماء عد توافر خصـائص  )ال يحتمل التأويل(قطعي الداللة)) ص(الرسول

زكريـا  اإلمـام  سـئَل    فـي الرؤيـة،  ) العموم والتجريد واإللزام(القاعدة التشريعية
وسلم في المنام يـأمره أن يـأمر    ألنصاري أن رجالً رأى رسول اهللا صلى اهللا عليها

صومه وال نأمر به المسلمين بل  ال يجب علينا (المسلمين أن يصوموا يوم كذا، فقال 
يقينية (، وكذلك عدم توافر شرطي مصدر القاعدة التشريعية)يندب صومه للرائي فقط

عـدم تمثـل   (العلماء أن اليقين الذي يفيـده الحـديث  فيها، فقد قرر ) الورود والداللة
أما الرؤية فجاء  (اإلمام النووي متعلق بالرؤية ولبس ما وراء الرؤية، يقول )الشيطان

أما ما وراء الرؤيـة  . أن يتمثل به صلى اهللا عليه وسلم بها النص فال يمكن للشيطان
ى في سمع النائم وتالعب فيه نص يمنع أن يكون الشيطان ألق كالكالم وغيره فلم يأت

وإخبار النبي صـلى  ( كما أن الرؤية تفتقد شرط الضبط ، يقول اإلمام النووي .  )به
واإلخبار ال يقبل فيه إال  اهللا عليه وسلم في المنام من قبيل الرواية واإلخبار، والرواية

يترتب على ما سبق وجـوب إخضـاع مضـمون    ),الضابط، والنائم ال يعتبر ضابطاً
ــرعالرؤ ــة للشـــــــــــــ   .يـــــــــــــ

حقيقة ) رض(يقظة ثابتة للصحابة) ص(ورؤية الرسول:يقظة) ص(حول رويه الرسول
وبعـد  ) رض(أما لغيـر الصـحابه  ).ص(،فى الحياة الدنيا، فى حال حياته اال مجاز

الشـيخان   ىروال حقيقة، ) التشبيه و التمثيلعلى اى ( فهي ممكنه مجازا) ص(وفاته
 "من رآني فسيراني فـي اليقظـة  : " ليه وسلمالنبي صلى اهللا ع عن أبي هريرة عن

ـ ي  . ".ومعنى الحديث ان من رانى مناما فكانما رانى فى حال اليقطـه  ل الشـيخ  وق
حديث رقـم  (، وأبو داود ) 2266حديث رقم (والرواية أخرجها مسلم  ( شحاتة صقر

أو . فسيراني في اليقظـة «الذي فيه اللفظ المذكور بلفظ ) 5/306(، و أحمد ) 5023
وهذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ إنما هو لفـظ  » لكأنما رآني في اليقظة 

؛ ألن كلًا منهما ورد في روايات كثيرة بالجزم ولـيس  »فقد رآني«أو » فكأنما رآني «



كما أنها ممكنه في االخره ال في الحيـاة الـدنيا يقـول    . )فيها شيء شك فيه الراوي
    ).بصفة القرب والشفاعة اصة في اآلخرةيراه رؤية خ (العالمة المناوي 

، فـي الحيـاة   )رض(يقظة ال مناما، حقيقة ال مجازا ،لغير الصحابة) ص(أما رؤيته 
  .فغير ممكنه ) ص(الدنيا، بعد وفاته 

لم يصل إلينا ذلك ـ أي ادعاء وقوعها ـ عن أحـد مـن      (ل الحافظ السخاويوقي. .
صلى اهللا عليه وسلم حتى ماتت   ة عليهالصحابة وال عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطم

كمدا بعده بستة أشهر على الصحيح وبيتُها مجاور لضريحه الشريف ولم تنقل عنهـا  
وذكـر  ).295،ص5،جالمواهب اللدنيـة ،القسطالني  )(رؤيته في المدة التي تأخرتها عنه

 أن ابن أبى جمرة نقل عن جماعة من المتصـوفة أنهـم  (الحافظ ابن حجر العسقالني 
رأوا النبي في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عـن أشـياء كـانوا منهـا     

، ثم تعقب الحـافظ ذلـك    )متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء األمر كذلك 
وهذا مشكل جدا ولو حمل على ظاهره لكان هؤالء صـحابة وألمكـن بقـاء     (بقوله

معا جما رأوه في المنام ، ثم لم يذكر واحد الصحبة إلى يوم القيامة ويعكر عليه أن ج
  ).385،ص12،ج ،فـتح البـاري   (منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصـادق ال يتخلـف   

   
يقظة على الوجه االنف ذكره في عالم الشـهادة يترتـب   ) ص(فتقرير رؤية الرسول 
 ، وما يترتب على ذلك مـن )30:الزمر)(انك ميت وإنهم ميتون(عليه نفى وفاته ص 

يقظة على الوجه األنف ذكـره فـي   ) ص(أما تقرير رؤيته.نفى ختم النبوة والصحبة 
 .عالم الغيب فيترتب عليه علم الرائي بالغيب الذي اختص اهللا تعالى نفسه به 
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هناك العديد من الظواهرالغامضه، والتي تبدو وكاْن حركتها غير منضبطة بقانون 
موضوعي ، أو أنها غير خاضعة للسببية فتحدث بدون سبب، وقد اتخذ الباحثون 

 :والمفكرون والعلماء عده مواقف من هذه الظواهر
تحقق أوال من ثبوت وجودها اإلقرار بوجود هذه الظواهر قبل ال: األول الموقف

بانقطاع بالتجربة واالختبار العلميين ، مع االعتقاد بأنها خارقه، اى أنها تحدث 
فيتخذ منها وسيله إلنكار  اضطراد القوانين الموضوعية التي تضبط حركه الوجود،
وهذا الموقف يقود إلى . القوانين الموضوعية التي تضبط حركه الوجود وحتميتها 

لخرافي القائم على  قبول الفكرة المعينة دون التحقق من صحتها بالبرهان التفكير ا
  .تضبط حركه الوجود التيالتجريبي ،وانكارحتميه القوانين الموضوعية 

وهو بمثابة رد فعل للمذهب األول، فيرفض اإلقرار بوجود هذه : الموقف الثاني
تح الباب للتفكير الخرافي الظواهر حتى ال ينكر القوانين الموضوعية أو حتميتها فيف

لعب دورا التجاري الذي ي اإلعالم وطبقا لهذا الموقف فان مرجع االعتقاد بوجودها
، غير ان هذا ...الحيلالظواهر ، آو اإليحاء الذاتي أو تلك الترويح لوجود كبيرا في 

الموقف يمثل نزعه علميه متطرفة تتناقض مع العلم ذاته ألنه قائم على إنكار وجود 
وبعض .لعديد من  هذه الظواهر التي ثبت وجودها بالتجربة واالختبار العلميينا

انصار هذا المذهب يستند إلى فلسفه ماديه ترى ان الوجود يقتصر على الوجود 
  .الشهادى المحدود وال تتجاوزه إلى وجود غيبي مطلق

  :    المواقف االسالميه 
المفكرين اإلسالميين يعتقدون أن  هناك العديد من:اإلثبات المطلق:الموقف األول 

الموقف االسالمى من هذه الظواهر  يتطابق مع الموقف األول اى اإلقرار بوجودها 
  .دون التحقق  من ثبوت وجودها  علميا، مع االعتقاد بأنها خارقه

غير أن هذا الموقف يخالف المنهج االسالمى ألنه دعا إلى التحقق والتثبت من صحة 
، كما ان القول بأن هذه الظواهر خارقه يعنى أنها )م فاسق بنبأ فتبينواان جاءك(األخبار

للعقل امكانيه معرفته ونهى  رتنتمي إلى الغيب المطلق الذي قرر اإلسالم انه ال تتواف



 ; mْ4ُ	F�Q2�َJ  (عن الخوض فيه بدون دليلي نقلى يقيني الورود قطعي الداللة
 G"Tا�� ;Iإ Fqa�rَ�ْا IضJرsَ�ْاFاِت وFو(F tا�� h�ِ �ْF'.(  

ان الموقف االسالمى الصحيح في رأينا يتجاوز كال : اإلثبات المقيد:الموقف الثاني
  :إلى موقف ثالث يقوم على الموقفين

  اإلقرار بوجود الظواهر التي ثبت وجودها بالتجربة واالختبار العلميين :أوال
  :انطالقا من 

و') أو��%2 '� ا���2 ( تقرير القران محدودية العلم االنسانى •
فالعلم قد توصل ).و��ق آm ذي &�2 &��2)(إ; �4�� 

ا، إال انه لم يتوصل إلى معرفه الظواهر وقوانين حركته نإلى معرفه الكثير م
  .كل هذه الظواهر

دعوه القران إلى اتخاذ الحواس وبالتالي التجربة واالختبار العلميين كمعيار  •
للتحقق من صحة األفكار التي تفسر عالم الشهادة وظواهره الجزئية 

و; ��� (' y�j� x 6" &�2 أن ا�� w (العينية
  )=�;وا��1z و ا��Dاد آm أو�=j آ)ن &�" '�

أن هذه الظواهر ليست خارقه، الن اإلسالم يرى أن هناك قوانين موضوعيه : ثانيا
W�+ �4 '� ( تضبط حركه الوجود عبر عنها القران بمصطلح السنن االلهيه

��{ 2l��4) (m�4 �' ��+ �	!وان هذه  )}�" ا� 5 ا�،
وافر المسبب القوانين أو السنن االلهيه حتمية ومضمون الحتمية  تحقق السبب بت

��� �� ( ، وقد عبر القران عن الحتمية بعدم التبدلبوانتفائه بانتفاء المسب
 ).43:فاطر )(���" ا� ���	� و�� �� ���" ا� ��	�

ويقول ابن تيمية في معرض رده على من أنكروا كون حركة الكواكب لها أسباب 
ن حركة الكواكب قد يكون إنه ليس من السلف من أنكر كو(حسية يجب تفسيرها بها 

من تمام أسباب الحوادث، كما أن اهللا جعل هبوب الرياح ونور الشمس والقمر من 
والظواهر الخارقة الوحيدة التي اقر اإلسالم بوجودها هي معجزات ). أسباب الحوادث

األنبياء بما انقطاع اضطراد القوانين الموضوعية التي تضبط حركه الوجود الشهادى 
فلما (ذاتيا )همضمون الربوبي(هور الفعل المطلق الذي ينفرد به  هللا تعالىكمحصله لظ

بخالف اضطراد هذه القوانين كمحصله لظهور الفعل )تجلى ربه للجبل جعله دكا
المطلق الذي ينفرد به اهللا تعالى صفاتيا، غير انه في ذات الوقت فان اإلسالم قد قرر 

')آ)ن | � أ6) )" )ص(اة محمد ان المعجزات  قد انقطعت بختم النبوة بوف
O�ر}�ل ا� و+){ ا��� �l2 و�l�(,ا#� '� ر."  

هذه القوانين الموضوعية التي تضبط حركه الوجود الشهادى تنقسم إلى :ثالثا.
القوانين الكلية  التي تضبط حركه الوجود الشامل لإلنسان المستخلف والطبيعة :قسمين

والقوانين النوعية التي تضبط حركه نوع ) متبادلالحركة والتغير والتأثير ال(المسخرة



معين من أنواع الوجود، وطبقا لهذا فان  تفسير هذه الظواهر ال يخرج عن إطار 
معرفتنا بهذه القوانين الكلية مع جهلنا بالقانون النوعي لها والذي يحدد لنا شرط فعالية 

حتمية بين األسباب هذه القوانين الكلية فيها، ، في تتم على مقتضى العالقة ال
  .والمسببات ،اى تتم بسبب ولكننا نجهل هذا السبب 

الغيب النسبي الذي يتضمن كل ما لم بعبارة أخرى فان هذه الظواهر تنتمي إلى : رابعا
تتوافر لإلنسان إمكانية معرفته في مرحلة معينة مع توافر هذه اإلمكانية في مرحلة 

العلمي و العقلي فيه ألنه يقع أصالً في نطاق  تالية والذي ال ينهى اإلسالم عن البحث
h�ِ اnَ�)قI وh�ِF َأI1�ُF{�'َ=ِ�$َ�  [T%R# a2I:�ِDُ�ْ	a2I: {عالم الشهادة

 o�R̀�ْا G"Tَأ� a2G:�َ �َt�F�%َF	{]53،54:فصلت 

( المعلومة المسبب ) العلة(وهنا يجب عدم الخلط بين الظواهر المجهولة السبب  
، الن  ككائن غيبي اقر القران بوجوده والجن) المجهولة السبب مثالكالحرائق )(األثر

كون هذه الظواهر معلومة المسبب فهذا يعنى أنها تنتمي الى عالم الشهادة،وبالتالي 
اى أن لها سببا سواء عرفه اإلنسان (خاضعة لحتمية السنن االلهيه التي تضبط حركته

السنن االلهيه بمعنى انه مفارق لها ،  ، بينما الجن غير خاضع لحتمية هذه) او جهله
اى انه ال ينتمي الى هذا العالم والسنن االلهيه الحتمية التي تضبط حركته ولكنه ينتمي 

فال يحترق ( الى درجه أخرى من درجات الوجود خاضعة لحتمية سنن إلهيه أخرى 
ه عالم ال بمعنى انه خارق لحتمية  السنن االلهيه التي تضبط حرك). بالنار مثال

فال يمكنه ( اى ال تتوافر له امكانيه إلغاء او إبطال حتمية هذه السنن االلهيه،(الشهادة 
 )).إلغاء العالقة الضرورية بين النار واحتراق  األجسام المادية فى عالم الشهادة  مثال
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sabri.khalil@hotmail.com   

بخالف التصور المادى للوجود فى إطار الفلسفة الغربية والقـائم علـى أن الوجـود    
التصور االسالمى للوجود  قائم علـى أن الوجـود ال   يقتصر على الوجود المادى، ف
متد ليشـمل الوجـود   بل ي ،)المتضمن لوجود اإلنسان( يقتصر على الوجود الشهادى

كوجود كائنات غيبيـه كالمالئكـة والجـن    )(بذاته مغير القائ(المحدود:الغيبي بشكليه 
عن حواس ) غائب(وهو وجود ). كوجود اهللا تعالى)( القائم بذاته(والمطلق ،)والشيطان

      .اإلنسان، وبالتالي عن إدراكه وتصوره
ماهى طبيعـة العالقـة بـين    : هغير أن هناك عده مذاهب تحاول االجابه على االسئل

عالمي الغيب والشهادة؟وهل هناك اتصال بين اإلنسان والجن؟ومـاهى طبيعـة هـذا    
  االتصال في حال وجوده؟ 

فهناك مذهب النفي المطلق ويقوم على أن عالقة عالم الغيب بعالم الشهادة هي عالقة 
   .فصل،وانه ليس هناك اى شكل من أشكال االتصال بين الجن واإلنسان

وهناك مذهب اإلثبات المطلق أو االتصال الحسي المادي، و يقوم على أن عالقة عالم 
الغيب بعالم الشهادة هي عالقة خلط، وان هناك اتصال بين الجن واإلنسان ، و أن هذا 

المـادي   البعـد االتصال  ذو طبيعة حسية ماديه،أو أن للجن مقدره على التأثير على 
  ..التي تضبط حركته الحتمية اللهيهللطبيعة واإلنسان والسنن ا

ا�ـ!	� 	ـsآ��ن   ( {ومن االدله التي يستند إليها هذا المذهب ظاهر االيه  
ا�61ــ) ; 	��'ــ�ن إ; آ ــ) 	�ــ�م ا�ــ!ي 	%���ــ"  

xن '� ا�(��Vا� { )غير أن االيه  تصف قيام  أكلى الربـا   .)275: البقرة
َأي لَـا  : ال يقومون(قول ابن كثيرمن قبورهم يوم القيامة كما قال جمهور المفسرين  ي

وتشبهه  بحال من تخبطه الشيطان من المس، فهي ). يقُومون من قُبورهم يوم الْقيامة
تقرر المس الشيطاني بما هو شكل من أشكال االتصال بين الجن واإلنسان  ولكنها ال 

العرب أيام الجاهلية معتقد  توافقأن هذا االتصال ذو طبيعة حسيه ماديه ،فهي   تقرر
معتقدهم في أن هذا االتصال  توافقفي امكانيه االتصال بين الجن واإلنسان،ولكنها ال 

) رد على ما يزعموناأي التخبط والمس ، و: وهو ( البيضاوييقول ،الحسي المادي 
وايه هذا أن القران استخدم مصطلح مس  وليس .  )173/  1 -تفسير البيضاوي   (

الحسي فقط ،بينما يشمل األخير  لا يقتصر األخير على معنى االتصامصطلح لمس إذ



 { )ع(معنىٍ االتصال  الحسي وغير الحسي كما في قوله تعالى على لسـان أيـوب  
Oَ ِ#ِ2 ا��1اR#Jَأر RW�َْأFو �1oا�� h�ِt�F' hM83: األنبياء( }َأ�.(  

ن يسـبب أمـراض    كما أن هذا المذهب يرى أن هذا االتصال الحسي المادي بـالج 
وهذا يعنى الخلط بين  البعد الغيبي الروحـي  ). سيكولوجية(ونفسيه) جسديه(عضويه 

ومنها المس بما هو اتصـال غيبـي بـين    (لإلنسان واألمراض والعلل المرتبطة به 
لإلنسان )العضوي والسلوكي(و البعد المادي ) اإلنسان والجن ويكون عالجها بالقران

كاألمراض العضوية التي يتناولهـا علـم الطـب    (رتبطة به و األمراض أو العلل الم
والتي يكـون  ) الطب النفسي-واألمراض النفسية التي يتناولها علم النفس اإلكلينيكي 

ِإن اللَّه َأنْزَل الداء والـدواء  )( ص(عالجها كيميائي أو جراحي أو سيكولوجي لقوله 
اءود اءَل ِلكُلِّ دعجو امٍ فَتَدرا بِحواولَا تَدا وووقد رفـض كثيـر مـن العلمـاء      .))او

الشيطان على  وأما كالم: ( ابن حزم يقولصراحه   الراىالمتقدمين والمتأخرين هذا 
العجائز  العزامين ، وال يجوز إال في عقول ضعفاء قمخاريلسان المصروع فهذا من 

إن  كيف صار لسانه لسان الشيطان ؟، ونحن نسمع المصروع يحرك لسانه بالكالم ، ف
تعالى  هذا لتخليط ما شئت ، وإنما يلقي الشيطان في النفس يوسوس فيها ، كما قال اهللا

فهذا  ) 5اآلية  –سورة الناس (  }	I�a{F�QسG�Q� h�ِ QورI ا��T)سI  ا�!ي{: 
 وأما أن يتكلم على لسان أحد فحمق عتيق وجنون ظـاهر ،  .هو فعل الشيطان فقط 

/  3 –رسائل ابن حـزم الظـاهري   )(نعوذ باهللا من الخذالن والتصديق بالخرافات ف
228 (  

و من االدله التي تضعف هذا المذهب  استخدام القران لمصطلح المس فـي وصـف   
واذآ1 &�ـ��) أ	ـ�ب إذ    {بعض أحوال بعض األنبياء كنبي اهللا أيوب

، مما )41: ص( }�)دى ر6" أ�h '�� ا�V��)ن qz�6 و&!اب
عنى عدم الربط بين المس و العلل النفسية والعقلية، الن الربط بينهما يتناقض مع ما ي

وإذا كان بعض المفسـرين قـد   . هو ثابت من تنزه األنبياء من العلل النفسية والعقلية
قالوا أن المراد بالنصب والعذاب  في االيه مرض بدنه وفقدان مالـه وأوالده  ممـا   

درة على التاثبر على التركيب المادي للطبيعة واإلنسـان  يعنى أن للشيطان والجن الق
 -فرض صـحة هـذا التفسـير    -والسنن االلهيه التي تضبط حركته،فان ذلك على 

لكننـا  ). ص(مقصور على مرحله ما قبل حتم النبوة وانقطاع المعجزات بوفاة محمد
ن يقول نرجح تفسير النصب والعذاب بوسوسة الشيطان له كما قال كثير من المفسري

َأي ما يلْحقُـه  " َأنِّي مسني الشَّيطَان بِنُصبٍ وعذَاب : " وقَد قيَل في معنَى ( القرطبى 
  . )واَللَّه َأعلَم  . من وسوسته لَا غَير 



ال يعبر عن جـوهر  -فيما نرى  -اإلثبات المطلق أو االتصال الحسي الماديومذهب 
  االعتقـادات الشـعبية  جن وعالقته باإلنسان، ومرجع شيوعه فى التصور االسالمى لل

( ذات األصول غير االسالميه انه يختلط فيها التصور االسالمى للجن مع االعتقادات 
كديانة عبادة االرواح التي سادت في الشعوب القديمة و التي تفسر كافة مظاهر الحياة 

  ).باألرواح الخيرة والشريرة التي تدخل الجسم
ما مذهب اإلثبات المقيد أو االتصال الروحي أو الغيبي فيرى أن عالم الغيـب يحـد   أ

ال (وتمييـز  ) ال خلط (عالم الشهادة وال يلغيه ، وان العالقة بينهما هي عالقة وحده 
7�  ا�����_�   وبالتالي فان إثبات الوجود الغيبي بشكليه المحدود والمطلق ال ). فصل�_'$

 �_�9�للوجـود الشـهادي   ) الحقيقي(يه إنكار الوجود الموضوعي يترتب عل النه ال ا�
��ـ�  () السببية(المحدود بالزمان والمكان أو انضباط حركته بسنن إلهية ال تتبدل 
  . .)�� ���� ا� ���	�� و�� �� ���� ا� ��	��

أن هناك شكل من أشكال االتصـال بـين  الكائنـات الغيبيـة     كما يرى هذا المذهب 
غير أن هذا االتصال هو اتصال روحي غيبي ال اتصال حسـي مـادي    ،واإلنسان 

آ1ا'ـ)   ،وإن &��OU�(g 2l  {،ومن أشكاله حفظ المالئكة لإلنسان 
 O��(ن،آ���D� (' ن� ��	{ ورؤية الجن للنـاس  ،}    G"ـT� إ

F�Gه a2اُآR1F	 Fو ����4  (َ�ـ �ُa�R# �ْ'ِ  2^ـ1و� { ) 27:األعـراف 
والجن مقدره على التأثير على التركيب الروحي لإلنسان  دون ، كما أن للشيطان )...

الشـيطان  وسوسـه  تركيبه المادي والسنن االلهيه التي تضبط حركته، ومن أشـكاله  
ومرجـع   ).  5:الناس(}	I�a{F�QسG�Q� h�ِ QورI ا��T)سI  ا�!ي  {لإلنسان

التصور االسالمى  فى) المحدود(هذا االتصال او التأثير الغيبي او الروحي أن الوجود 
ذو درجات ، وان الكائنات التي فى الدرجة األعلى تتوافر لها امكانبه معرفه الدرجـة  
األدنى والكائنات التي تنتمي إليها، بينما الكائنات التي تنتمي الى الدرجـة األدنـى ال   

فهي  تتوافر لها امكانبه معرفه الدرجة األعلى والكائنات الى تنتمي إليها ،إال استثناءا،
  . غيب بالنسبة لها

بين نوعين من األمـراض أو  ) ال الفصل(بناءا على هذا المذهب فانه يجب التمييز و 
  :العلل

والسلوكي ) األمراض العضوية التي يتناولها علم الطب(ترتبط بالبعد العضوي :األولى
 لإلنسـان، ) الطـب النفسـي  -األمراض النفسية التي يتناولها علم النفس اإلكلينيكي (

وهنا يكـون عالجهـا كيميـائي أو جراحـي أو     . والسنن اإللهية التي تضبط حركته
فَتَداووا ولَـا   ِإن اللَّه َأنْزَل الداء والدواء وجعَل ِلكُلِّ داء دواء) (ص(سيكولوجي لقوله 

  )تَداووا بِحرامٍ 



المس بما هو اتصال روحىغيبـي  تربط بالبعد الغيبي الروحي لإلنسان ومنها :الثانية
  .بين اإلنسان والجن ويكون عالجها بالقران

ومن أشكال االتصال بين الجن واإلنسان رؤية اإلنسـان  :رؤ67 اC<-�ن ��+A@ ا ?�<�(  
للجن ،والتي اتفق العلماء على إمكانية تحققها لألنبياء، باعتبارها من المعجزات التـي  

بعض ) األنبياء(ال إطالع اهللا تعالى لبعض عباده خصهم اهللا تعالى بها، فهي احد أشك
ذلك امكانيه تحققها لغير األنبياء وامتدادا لمن الغيب والذي ينفرد بالعلم به اهللا تعالى، 

امتـدادا   اباعتباره ، اى امكانيه تحققها لغير األنبياء قبل ختم النبوة لكنقبل ختم النبوة
للجن بعد ختم النبوة فقد اختلف العلماء فـي   أما رؤية غبر األنبياء. األنبياء لمعجزات

  :امكانيه تحققها  

ويقوم على نفى امكانبه رؤية غير األنبياء بعد ختم النبوة للجن بـاى  :  المذهب األول
ِ'ـْ�   �4��� وF إ� G"T	R1Fاُآa2 هF�G {صوره من الصور استنادا إلى االيه 

(�َ �ُa�R# 2^1و�{ )27:االعراف (  

وإذا أخبرنا اهللا عز وجل أننا ال نراهم فمن ادعـى أنـه   : ( لظاهري ابن حزم ا يقول
يراهم أو رآهم فهو كاذب إال أن يكون من األنبياء عليهم السالم فذلك معجزة لهم كما 
نص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه صالته قـال  

صبح موثقا يراه أهل المدينة أو كمـا  فأخذته فذكرت دعوة أخي سليمان ولوال ذلك أل
، وكذلك في رواية أبي هريرة الذي رأى إنمـا هـي معجـزة     -عليه السالم  -قال 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية جني بعد موت 
الفصـل  ) ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنما هي منقطعات أو عمن ال خير فيه 

ــي  ــل   فــــ ــواء والنحــــ ــل واألهــــ   )  12/  5 –الملــــ
  

: ( في هذا دليل على أن الجن ال يرون ، لقوله : قال بعض العلماء : القرطبي ويقول 
 منَهوثُ ال تَريح نجائز أن يروا ، ألن اهللا تعـالى إذا أراد أن يـريهم   : وقيل  .) م

يدل على أن الجن ) ونَهم من حيثُ ال تَر: ( قال النحاس  .كشف أجسامهم حتى ترى 
ال يرون إال في وقت نبي ، ليكون ذلك داللة على نبوته ، ألن اهللا عز وجل خلقهـم  
خلقا ال يرون فيه ، وإنما نقلوا عن صورهم ، وذلك من المعجزات التي ال تكـون إال  

ال أجرى اهللا العادة بأن بني آدم : قال القشيري  .في وقت األنبياء صلوات اهللا عليهم 
" " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم : " يرون الشياطين اليوم ، وفي الخبر 

  .)  186/  7 –الجــــامع ألحكــــام القــــرآن " ) ( متفــــق عليــــه 
وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه اآليـة علـى أن رؤيـة    : ( الشوكاني ويقول  

ــة  ــر ممكنــ ــياطين غيــ ــدير  (  )الشــ ــتح القــ   )  197/  2 –فــ



بإسناده عن الربيع سمعت " مناقب الشافعي " وروى البيهقي في (افظ بن حجر قال الح
فـتح  ( )من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته ، إال أن يكـون نبيـا   : الشافعي يقول 

  )  555/  1 -الباري 

الصورة االصليه له وهى التي خلق اهللا تعالى : ويقوم على التميز بين: المذهب الثاني
وهنا ينفون امكانيه رؤية غير األنبيـاء للجـن علـى هـذه الصـوره      الجن عليها ، 

والصورة أو الصور التي يتشكل عليها الجن، وهنا يرون  امكانيه رويه غير األنبياء .
  .للجن على هذه الصورة أو الصور

وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له : ( قال الحافظ بن حجر في الفتح 
أن رؤية الشيطان على صورته التي خلق : رته األصلية فقالوا غير متشكل بغير صو

ِإنَّـه  ( عليها خاص بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وأما غيره من الناس فال لقوله تعالى  
  ــه ــو وقَبِيلُـ ــراكُم هـ ــة ) يـ ــاري  ) ( اآليـ ــتح البـ   )  555/  1 -فـ

يدعي رؤيـتهم علـى   وهذا محمول على من  ( تعقيبا على ما نقل عن الشافعيوقال  
صورهم التي خلقوا عليها ، وأما من ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور علـى  

 -صور شتى من الحيوان فال يقدح فيه ، وقد تواردت األخبار بتطورهم في الصور 
فـتح  ) (  000 31ص  –" اإليقـاظ  " وبمثل كالم الحافظ قال السخاوي فـي  : قلت 

ــاري     .)  344/  6 –البـــــــــــــــــــــــــــــ
الذي في القرآن أنهم يرون اإلنس من حيث ال يـراهم اإلنـس ،    (ابن تيميه  قولوي 

وهذا حق يقتضي أنهم يرون اإلنس في حال ال يراهم اإلنس فيها ، وليس فيه أنهم ال 
يراهم من اإلنس بحال ؛ بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضـاً ، لكـن ال   

   .)  7/  15 – مجموع الفتاوى) ( ...يرونهم في كل حال 

يجـب   )وبداهة المذهب األول(وإذا كنا نرجح المذهب األول،فان تقرير المذهب الثاني
حتى ال نخلط بين التصور االسالمى للجن والتصـور   أن يخضع لجمله من الضوابط

  :الخرافي لها
Eأن الجن غير خاضع لحتمية السنن االلهيـه التـي تضـبط حركـه الوجـود       :أو

عنى هذا انه تتوافر له امكانيه إلغاء أو إبطال هذه الحتمية، فعالقـة  الشهادى،دون أن ي
وجوده وحركته بهذه الحتمية هي عالقة غيريه ال عالقة نفى، ألنه ال ينتمي وجـودا  
إلى درجه الوجود الشهادى بل درجه من درجات الوجود الغيبي المحـدود، كمـا أن   

هيه أخرى، فهـو مفـارق ولـيس    حركته غير خاضعة لهذه السنن االلهيه بل لسنن إل
والقول بامكانيه إلغاء حتمية هذه السنن االلهيه بواسـطة  .خارق لهذه السنن وحتميتها

الجن أو غيره هو نقض لالراده االلهيه التي تظهر تكوينيا فـي الوجـود الشـهادى    
المحدود بالزمان والمكان في شكل سنن االلهيه حتمية، كما تظهر في درجات الوجود 



'F�VَJـR1  	ـ)   {المحدود في شكل سنن إلهيه حتمية أخرى، قـال تعـالى   الغيبي
     Iـُ!وا ِ'ـْ� َأ4َْ�ـ)رDُ�ْ�َ َأْن a2%ُJ��َ%َـa{ا IنIإ Ix�ْI��ْاFو M�I��ْا
ــ)   T�Iــُ!وَن إ Dُ�ْ�َ (ــ ــُ!وا َ� Dُ�ْ(�َ IضJرsَــ ــ F)وFاِت وFاْ� tا�� 

ِإن اسـتَطَعتُم َأن   :َقَاَل ابن عباس  (:...يقول القرطبى)  33:الرحمن (  }���6)ن
 وهلَمض فَاعي الَْأرا فمات واومي السا فوا ملَمتَع , نم نَةيبِب لْطَانٍ َأيِإلَّا بِس وهلَمتَع لَنو

من سلْطَاني  لَا تَخْرجون" لَا تَنْفُذُون ِإلَّا بِسلْطَانٍ : " وعنْه َأيضا َأن معنَى . اللَّه تَعالَى 
 كُملَيي عترقُدة . ولَك : قَتَادم لَكُم سلَيو لَكِإلَّا بِم يَل . لَا تَنْفُذُونقِإلَّا ِإلَى : و لَا تَنْفُذُون

َأي ]  100: يوسـف  " [ وقَد َأحسن بِـي  : " كَقَوِله تَعالَى , الْباء بِمعنَى ِإلَى , سلْطَان 
وبالتالي فان الجن قد يفوق اإلنسان فى بعض  . )َأمر تَعجِيز" فَانْفُذُوا : " وقَوله . لَي ِإ

  .القدرات لكن قدرته ليست مطلقه

 �A�>�3: أن الجن ال يعلم الغيب  لقوله تعالى}  Rتaـ�F �ْا "ِa��َR& (�َa�R�4َ (t �َ�َ
Jرsَ�ْا �ُt6اRد (T�Iإ "ِ�ِa�F' [�َR& a2G:T�Rد (F'   G"�َsَـF��ْ'ِ mُُآـsْ�َ Iض

   Fqـa�rَ�ْـ�َن اQ �َJ�F	 َآ)ُ��ا a��َ َأْن ��I��ْا Wِ�َt�F��َ �1+َ (t �َ�َ
IOI:Q �ْا Iاب!َR��ْا h�ِ ُ��اI��َ (F'{ )والمقصود بالغيب هنا ، )41 :سبا

اى ماغاب عن علم (الغيب المطلق الذي ينفرد بالعلم به اهللا تعالى، أما الغيب النسبي 
سان في مكان أو زمان معينين وفى ذات الوقت ينتمي إلـى الوجـود الشـهادى    اإلن

وبالتالي فان الجن قد يفوق . فتتوافر للجن امكانبه العلم به ) المحدود بالزمان والمكان 
  .اإلنسان علما فى بعض األحوال لكن علمه ليس مطلق

�F��3:  انه يجب عدم الخلط بين الظواهر المجهولة السبب) �( المعلومة المسـبب   )ا�'�0

، الن كون هـذه الظـواهر معلومـة    والجن ) كالحرائق المجهولة السبب مثال()ا?��� 
المسبب فهذا يعنى أنها تنتمي الى عالم الشهادة،وبالتالي خاضعة لحتمية السنن االلهيه 

، بينما الجن غيـر  ) اى أن لها سببا سواء عرفه اإلنسان او جهله(التي تضبط حركته
ية هذه السنن االلهيه بمعنى انه مفارق لها ، اى انه ال ينتمي الـى هـذا   خاضع لحتم

العالم والسنن االلهيه الحتمية التي تضبط حركته ولكنه ينتمي الى درجه أخرى مـن  
ال بمعنى ). فال يحترق بالنار مثال( درجات الوجود خاضعة لحتمية سنن إلهيه أخرى 

اى ال تتـوافر لـه   (بط حركه عالم الشهادة انه خارق لحتمية  السنن االلهيه التي تض



فال يمكنه إلغاء العالقة الضـرورية  ( امكانيه إلغاء او إبطال حتمية هذه السنن االلهيه،
 )).بين النار واحتراق  األجسام المادية فى عالم الشهادة  مثال

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ��$D+2ا., �� ت  :ا�!�1'� ا�
  70 و��F ت ا�����I� J(;1; ا�

   sabri.khalil@hotmail.com امعه اخلرطومجبالفلسفة  استاذ/ صربي حممد خليل.د
عالقة هي العالقة بينها  فان عالقات انتماء متعددة، اتذ المسلمة اتالمجتمعإذا كانت 

عالقة انتماء الديني الحضاري االسالمى ومن هذه العالقات . ..تكامل ال تناقض
بناءا  .لهذه المجتمعاتلكثير من القيم الحضارية  ،وطبقا لها فان اإلسالم هو مصدر

غير .االسالمىالقانونى  حضاريا لقبول النظام  همهيأ ات المسلمةعلى هذا فان المجتمع
�',$� و����C  اتالمجتمع هأن هناك بعض العقبات  التي تحول دون اكتمال  تهيؤ  هذ

����UQو ...�B�ا� I1ه  A����� �B�Ba, ( ��X �������  .�3و
1�4�:أو2Kا�'�� ت ا�:  

1/�$D+2إ< ر ا�-,� ا *:  
� D+eم/ ا *Fإن إكمال تهيئه المجتمعات المسلمة لتطبيق النظام القانوني  :�!� ا��

ال يتم إال بنشر الوعي باإلسالم كعقيدة وشريعة ... اإلسالمي  معنويا ونفسيا وثقافيا 
ن القيم الحضارية لهذه المجتمعات ؛ وفكر ،  ألنه إذا كان اإلسالم هو مصدر لكثير م



لهذه المجتمعات يفرز عدداً من المشاكل المتعلقة   يفإن واقع تخلف النمو الحضار
بالمعرفة باإلسالم ذاته، منها مشكله الجهل بدالالت ألفاظ القران والحديث، وعدم فهم 

اس في كتب التراث اإلسالمي؛ نسبه ألسلوب تدوينها المختلف عما تعارف عليه الن
ومنها شيوع نمط التفكير البدعى مما يؤدى إلى شيوع أنماط من الفهم .عصرهم

ومن أسباب استمرار هذا . الخاطئ لإلسالم؛ والتي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين
والذي يساهم في اإلبقاء على واقع . الجهل بالدين، وبالتالي استمرار الفهم الخاطئ له

التغريبي يرى أن التقدم ال يمكن أن يتم إال بإلغاء الدين أن التيار  - التخلف الحضاري 
وهو بهذا يكرس للجهل بالدين وسط المثقفين الذين من المفترض أن . أو تهميشه

يكونوا طليعة المجتمع في تثقيفه، وتوعيته باإلسالم وقيمه الحضارية اإلنسانية، 
قع التخلف الحضاري،  ومحاربه الفهم الخاطئ للدين الذي يساهم في اإلبقاء على وا

         .               وتقديم فهم صحيح له

�/ ب'1; 70��$ .�1;)I :  شاع في العصر الحديث استخدام المصطلح مقصورا
على دالله النظام القانوني االسالمى، بينما داللته االصليه اشمل من ذلك فهي تشمل  

أحوال شخصية ومعامالت الفرد  المعامالت الفردية من: العبادات والمعامالت بنوعيها
والمعامالت التي تنظم العالقة بين األفراد في ... من بيع وأجاره ورهن وكفالة

  ...الجماعة وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم االقتصادية السياسية القانونية
��� ا��!�1	 / ج @��
مستوى النص ميز اإلسالم على  ) :ا�-��(و اR2�5 د ) ا�!�1'�(ا��

  :القرانى وعلى مستوى اجتهادات العلماء بين
اى حق وضع القواعد القانونية التي ال تخضع للتغير والتطور مكانا : ا��!�1	:أو2

وزمانا، وبالتالي ال يباح تجاوزها، والتي اسماها الفقهاء واالصوليون األصول،والتي 
ينفرد به اهللا تعالى ﴿ شرع لكم  تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتشريع

  من الدين ما وصينا بة نوح والذي أوحينا إليك ﴾ 
وهو سلطة وضع القواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا  :اR2�5 د:� �� 

ومكانا، وبالتالي يباح للناس تجوزها بإلغائها أو تعديلها،والتي أطلق عليها الفقهاء 
  ه القواعد محلها الفقه في اإلسالم ،هذ. واالصوليون الفروع

واالجتهاد حق للجماعة المسلمة المستخلفة عن اهللا في إظهار شرعه وهذا األمر يقوم  
  :علي أساسين

أن االجتهاد حق الجماعة ابتداء ، إذ لكل مسلم الحق في االجتهاد مادامت  :ا?ول
ووجود فئة من شروطه متوافرة فيه وال ينفرد به فرد أو فئة دون الجماعة ، 

يقول أبو األعلى . الفقهاء في المجتمع هو علي وجه التخصيص النفراد
كما ال يعتبر أي من أحكام اإلسالم مما جاء به عالم من علماء :(المودودى

المسلمين وال كل مسالة استخراجها إمام من أئمتهم بقياس أو اجتهاد علي أساس 
ال تعتبر إي حكم من أحكام اهللا تعالي  كما... االستحسان القانون في  حدها ذاتها 



أو قياس أو اجتهاد أو استحسان لم  ينعقد علية إجماع أهل الحل ) ص(و رسولة 
وأما إذا . ... والعقد في بلد من بالد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم قانون لذلك البلد

تي ال تتفق سألني احد بعد ذلك ماذا ستكون علية في الدولة اإلسالمية حال الفرق ال
مع اغلبيهم ؟ فجواب هذا أن لمثل هذه الفرق أن تطالب بتنفيذ فقهها علي اعتبار 
قانون ألحوالها الشخصية وهي مطالبة البد من إجابتها في الدولة اإلسالمية أما 
قانون الدولة العام فال يكون ، وال يجوز أن يكون إال القانون المبني علي مذهب 

  ). 43لقانون وطرق تنفيذة ، مؤسسه الرسالة، ص المودودي ،ا( )األغلبية
أن السلطة في الدولة اإلسالمية نائب عن الجماعة المسلمة في إظهار شرعه  :ا�[ �*

تعالي وذلك بان ينوب عنها في ضمان نفاذ النظام األصول التي هي وضع الشارع 
أو أغلبيتها ، الفرع التي هي اجتهاد ارتضته الجماعة  –تعالي والمستند إلى القواعد 

فللجماعة المسلمة حق تعين ومراقبة وعزل هذة السلطة لضمان قيامها بهذا األمر 
إال فراعوني فان استقمت " االنفراد به دونها  و أدلة ذلك ما ورد عن أبو بكر  موعد

إن رأيتم في " وما ورد عن عمر بن الخطاب "  فأعينوني وان زغت فقوموني 
  .اعوجاجا فقوموني

ح التمييز السابق بين التشريع واالجتهاد إال انه يشيع عند بعض المسلمين رغم وضو
الخلط بينهما ويتمثل هذا الخلط في ترتيب البعض علي مقولة التشريع صفة ربوبية 

وقد رد الهضيبي على هؤالء . نفي حق البشر في وضع القواعد القانونية إطالقا
ر أو وضع التنظيمات التي تنظم اعتقاد عامة الناس أن األولي األمر حق إصدا(

جوانب من حياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية بناء علي نصوص من القران 
الكريم والسنة الشريفة واعتقاد ليس فية شبهة الكفر أو الشرك بل هو اعتقاد في أصله 

  ). 73ص  ةالهضيبي، دعاة ال قضا) (حق 
هذه " مقوالت سيد قطب كقوله  وقد استند هذا البعض إلى فهم  خاطىء لبعض

الجاهلية تقوم علي أساس القانونية االعتداء علي سلطان اهللا في األرض وعلي اخص 
أنها تسند الحاكمية إلى البشر ، فتجعل ..  ةوهي بالحاكمي.. خصائص األلوهية 

بعضهم لبعض أربابا، ال في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية ولكن في 
حق وضع التصورات والقيم والشرائع واألنظمة واألوضاع بمنزل عن . ة ادعاءصور

  ) .لم يأذن اهللا
��� ا�(;ود وا�'��� ت/ د @��
الحدود هي القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال يباح  : ا��

 اللّه حدود تلْكوقد وردت الكلمة بمعني القاعدة اآلمرة كما في قولة تعالي﴿ .مخالفتها

كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي )  229: البقرة( ﴾  تَعتَدوها الَفَ
 ﴿لْكت وددح ا فَالَ اللّهوهبوسميت حدودها فوارق بين الحالل ) 187البقرة.(﴾ تَقْر

والحرام وبالتالي ال يباح مخالفتها وان أطلق الفقهاء الكلمة علي العقوبات المقدرة في 
ابن ( أما تسميه  العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث" ة تالية يقول ابن تيميةفتر



هذا الخلط أدى إلى أن يقصر البعض الشريعة على العقوبات ).41تيميه، الفتاوى، ص
  .الشرعية

S /5 د�R2ب ا � 7�بناءا على  أن اإلسالم وضع القواعد القانونية الكلية وترك  :
مر االجتهاد في القواعد القانونية الجزئية، فان فتح باب للمسلمين أمر االجتهاد أ

ويتضمن فتح باب . االجتهاد هو شرط الزم لتطبيق النظام القانوني االسالمى
  :االجتهاد

تجاوز الموقف التقليدى من االجتهادات الفقهية السابقة والقائم على اعتبارها نقطه :أوال
  . اية ال نقطه نهاية لالجتهاد الفقهينهاية لالجتهاد، إلى موقف يعتبرها نقطه بد

  ...)حقوق األقليات،حقوق المراْه حقوق اإلنسان(االجتهاد في القضايا المعاصرة:ثانيا
االستفادة من إسهامات المجتمعات األخرى في المجال القانوني ما لم تناقض :ثالثا

  .اصل من أصول الشرع
ق النظام القانوني االسالمى ومن العقبات التي تواجه تطبي: ا��1�H^ ا�� ���*/ب

التغريب  الذي يقوم على االعتقاد بأن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال 
وبمنظور علم . يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم وقواعد المجتمعات الغربية

) ةالحضارة الغربية الليبرالي(أصول الفقه يقوم على تبني قيم وقواعد حضارة أخرى
وقد ال يعي أصحاب هذا الموقف بهذا (وان تناقضت مع أصول الدين وفروعه 

فهو موقف يقوم على الرفض المطلق للنظام القانوني االسالمى، والدعوة ). التناقض
...  إلى تطبيق  نظم قانونيه ذات مصدر ليبرالي تكرس الفردية والراسماليه والعلمانية

وهذه العقبة ال يمكن تجاوزها  باتخاذ لموقف .اى تكرس للتبعية القانونية للغرب
الرفض المطلق إلسهامات المجتمعات الغربية في كل المجاالت بما فيها المجال 

التيار (والقبول المطلق) التيار التقليدى(القانوني،بل بتجاوز موقفي الرفض المطلق
والرفض إلسهامات المجتمعات الغربية إلى موقف نقدي يقوم على األخذ ) التغريبي

  . طبقا لمعياري االتفاق أو االختالف مع القواعد األصول وواقع المجتمعات المسلمة
 �� �:�  :ا�'�� ت ا�������

�/ اF 
من أهم شروط تطبيق النظام القانوني اإلسالمي أن يؤدى : $�اF ة 0�$(� ا��
ذلك أن هذا التطبيق الى حل للمشاكل التي يطرحها واقعنا الزماني والمكاني ، ومرجع 

مقصد التشريع اإلسالمي تحقيق مصلحة  الفرد والجماعة وهو ما قررة علماء 
إن أحكام الشريعة ما شرعت إال مصالح الناس وحيثما ( يقول ألشاطبي. اإلسالم

وجدت العمل به فيه حق هللا من جهة وجوب العمل به وفية حق للعبد من جهة انه ما 

   ). ألشاطبي ، االعتصام ()شرع إال المصلحة

فشرعه تعالي قائم علي أصول ما تحقق للجماعة مصالحها في كل زمان و مكان أما 
متغيرة ومتطورة مكانا وزمانا فقد ترك )مرسلة ( ما دون ذلك من مصالح متجددة 



اإلسالم للجماعة وضعها علي الوجه الذي يحققها في إطار أصول الشرع المطلقة  
  .لنظام القانوني مصلحة الجماعة وفى هذا ضمان موضوعي مطلق الن يحقق ا

إن تغيير اى واقع ال يتحقق دون اتخاذ هذا الواقع منطلق للتغيير،  :اF�� ر ا��ا&	/ ب
وبدون . وهو ما ال يتم دون دراسة هذا الواقع والمشاكل التي يطرحها دراسة علميه

أشار  ذلك تعتبر الدعوة إلى تغييره مجرد دعوه مثاليه مفصولة عن هذا الواقع، وقد
  .علماء اإلسالم وفقهائه إلى اعتبار الواقع  عند تطبيق النص

إذا كان ما هو كائن  في المجتمعات المسلمه على المستوى القانوني هو  :ا��;رج/ ج
...  أما تطبيق  نظم قانونيه ذات مصدر ليبرالي تكرس الفردية والراسماليه والعلمانية

تطبيق نظم قانونيه مبنية على اجتهادا فقهيه اى تكرس للتبعية القانونية للغرب ،أو 
لمشاكل طرحها واقع  غير واقعنا المعاصر، أو تطبيق نظم قانونيه تخلط بين 

فان االنتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون  ال يتم إال بما هو . النوعين
د إلى ممكن،وليس بالقفز المثالي مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، اى  باالستنا

قاعدة التدرج التي قررها اإلسالم في كثير من األحكام والتزم بها 
  ).المرحلة المكية والمرحلة المدنية)(ص(الرسول

كما أن نجاح تطبيق النظام القانوني االسالمى يتوقف على مراعاة : $�S F ا�'�ف/  د
طلق أو العرف الذي يسود في المجتمعات المسلمه ، وذلك بتجاوز موقفي القبول الم

الرفض المطلق لهذا العرف إلى موقف نقدي يقوم على اخذ وقبول ما وافق القواعد 
وهذا الموقف نجد أسسه في اعتبار االصوليون . األصول ورد ورفض ما خالفها

  .للعرف كمصدر من المصادر التبعية للشريعة االسالميه

S / ��F�b�
�� ا�!�وط ا��I:عية السياسيةكما انه يجب توفير الشروط الموضو "
  .لتطبيق النظام القانوني اإلسالمي"....العدل االجتماعي" واالقتصادية" الشورى

  
  ا�
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� ���5 ا�!'�ب

   sabri.khalil@hotmail.com امعه اخلرطومجبالفلسفة  استاذ/ صربي حممد خليل.د  
بداية يجب التمييز بين أمريكا كشعب،وأمريكا كنظام امبريالى اى كقائده للنظام 

كا قائدته في مرحله الحقه، و امتد إلى الراسمالى الذي نشا في أوربا و أصبحت أمري
و كل أطراف األرض، فارضا إرادته على اراده الشعوب واألمم بالسيطرة العسكرية 

   .واالقتصادية والثقافية
حليفان  فقد مضت فترة من الزمان كان االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية

االستبداد باألمم والشعوب والدول غير أن تنافسهما على . موضوعيا في قهر الشعوب
كان  يتيح للمستضعفين الذين هم كل البشر ثغرة لكسب قدر من الحرية في مقابل أن 

ولقد استفادت دول كثيرة من التناقض بين الدولتين العظميين  . يكونوا تابعين ألحدهما
هر األمم إلى أن انسحب  االتحاد السوفيتي من حلبة المنافسة، فشل الذراع األيسر لق

   .والشعوب
فلما شل الذراع األيسر ضعف الذراع األيمن الواليات المتحدة األمريكية ومؤشرات 

  : ذلك



فكل نفر من . أمريكا ليست دولة قومية، بل دولة متعددة االثنيات: المشكلة القومية 
فهي معرضه دائما إلى خطر التمزق كدولة . سكانها ينتمي إلى أمة أو شعب خارجها

دد من دول كل منها قومية، و قد قامت على أساس أن يتولى البيض األنجلو إلى ع
. صهر بقية القوميات فيهم لغة  و حضارة و مصيرا) الواسب(سكسون البروتستانت 

ولكن هذا األساس لقي معارضه متكررة من هذه الجماعات االثنيه، فظهرت حركه 
احد ابرز زعمائها، كما قامت  عام الحقوق المدنية التي يعد مارتن لوثر كنج المغتال 

، و اضطرت الدولة الفيدرالية الى  التراجع " الزهرة الطفلة"ثورة أسميت  1968
الجزئي برد حق كل جماعة اثنية في أن تتكلم لغتها القومية، و تستعملها في مدارسها، 

  . و في كنائسها، و أن تكون لها صحفها، و أعيادها، و مجتمعاتها، و أزيائها

وعلى هذا المستوى ظهرت أول مؤشرات ضعف الواليات المتحدة االمريكيه كذراع  
ايمن لقهر األمم والشعوب باندالع العنف بين القوميات في الواليات المتحدة األمريكية 

عقب انهيار االتحاد السوفيتي مباشره،ذلك العنف الذي قاده السود و البيض وأبناء 
  ...ظمةالشوارع و أباطرة الجريمة المن

وجاء فوز اوباما في انتخابات الرئاسة االمريكيه ليصبح أول رئيس للواليات المتحدة 
البيض األنجلو سكسون ( االمريكيه من أصول افريقية اى من خارج اثنيه الواسب

ففوزه من جهة هو . وان سبقه جون كيندي المغتال والذي كان كاثوليكيا) البروتستانت
ثنيه االفريقيه والجماعات االثنيه األخرى المقهورة ودليل انتصار رمزى للجماعة اال

على ضعف قبضه الواسب على المجتمع االمريكى دون أن يعنى زوال سيطرتها على 
ومن جهة أخرى هو مؤشر أخر لضعف الواليات المتحدة لذراع . هذا المجتمع تماما

 .ايمن لقهر الشعوب على المستوى االجتماعي

كانت الواليات المتحدة األمريكية  هي التي بدأت : مية الثالثةاإلرهاب الحرب العال
. 1984وأعلنت الحرب العالمية الثالثة ممثله في يمكن تسميته بحرب اإلرهاب عام 

ففي هذا العام اصدرالرئيس االمريكى رونالد ريجان تعليمات بشن غارات انتقامية 
مريكية وتوجيه ضربات ضد الجماعات اإلرهابية في خارج الواليات المتحدة األ

وكانت أحداث الحادي عشر من . وقائية إليها باستخدام القوة قبل أن تقع أية أحداث
وجاءت سياسة بوش  في الحرب االستباقيه .سبتمبر رد فعل على هذه السياسة 

هي الخاسر  هغير أنه  في هذه الحرب كانت الواليات المتحد . استمرارا لهذه الحرب
زة فيها عن استخدام أسلحتها المتطورة وفى ذات الوقت تتيح لخصمها األول ألنها عاج

وجاء إنهاك القوه العسكرية واالمنيه . امكانيه االنتصار باستخدام أبسط أدوات التدمير
ألمريكا في حرب اإلرهاب مؤشر أخر على ضعف الواليات المتحده كذراع ايمن 

  . لقهر الشعوب على المستوى العسكري واالمنى
 صميم النظام  ترجع جذور االزمه المالية العالمية االخيره إلى: زمه االقتصاديةاال

كمنهج والقائلة بان مصلحه المجتمع ككل  الليبراليةالمستند إلى الرأسمالي االقتصادي 



النظام  ستتحقق حتما من خالل محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى
واقع  تكممثل للمجتمع ،وهو ما اثباالقتصادي القائم على عدم تدخل الدولة 

المجتمعات االوربيه ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر حتى كانت 
ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات االوربيه، وان اختلفت في مدى هذا 

ظهرت انسحاب االتحاد السوفيتي  من حلبه المنافسة العالمية إال انه بعد .  التدخل
عوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة وهذه الدعوات شكلت األساس الد

ولتصبح االزمه االقتصادية االخيره مؤشر . االيدولوجى لالزمه االقتصادية االخيره
آخر على ضعف الواليات المتحده كذراع ايمن لقهر الشعوب على المستوى 

  .االقتصادي
الشعوب فمرهون بسعي هذه الشعوب  أما التعطيل النهائي لقدره هذا الذراع على قهر

إلى استرداد حريتها، وإلغاء القهر الممارس عليها،  بالتدريج، وحسب اإلمكانيات 
  .المتاحة لها، وبمزيد من التضامن  بين هذه الشعوب،
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تتحدد مواقف الفلسفات والمذاهب من التعددية الحزبية طبقا لمواقفها من مشكله الوحدة 
والتعدد، فهناك فلسفات أكدت على وحده المجتمع ولكنها تطرفت في هذا التأكيد 

زية كالهيجليه والماركسية والنا) مذهب الوحدة المطلقة( لدرجه إلغاء حرية األفراد فيه
كما أن هناك .والفاشية ،وهذا الموقف يقود إلي الرفض المطلق للتعددية الحزبية

فلسفات أكدت على حرية األفراد المكونين للمجتمع،لكنها تطرفت في هذا التأكيد 
كالفوضوية والليبرالية، وهذا ) مذهب التعددية المطلقة( لدرجه إلغاء وحده المجتمع 
  .ق للتعددية الحزبيةالموقف يقود إلى القبول المطل

وهناك من المسلمين من يعتقد أن اإلسالم يدعو إلى الوحدة المطلقة وبالتالي فان 
موقفه من التعددية ألحزبيه هو الرفض المطلق،غير أن هذا االعتقاد غير صحيح، 

يقوم على الجمع بين الوحدة والتعدد ) استنادا إلي مفهوم الوسطية( فالتصور اإلسالمي
على وحده المجتمع  من خالل تقريره  وجوب خضوع كل المجتمع  د،فهو يؤك
أن األصول التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة ﴿ -للقواعد 

﴾  ه!� أ'%2l أ'" وا#��  وأ�) ر2l6 �)&��ون



ا�!	� ��41ا د	�:2 وآ)��ا <��) آN# mب �) ﴿
د المكونين له وذلك من ﴾ ويؤكد على التعددية و حرية األفرا ��	:2 �1#�ن

الفروع التي مصدرها النصوص الظنية  -خالل أباحه اختالف الناس في القواعد
وعلى هذا  يمكن أن وعلى هذا الوجه أباح اإلسالم التعددية السياسية  , الورود والداللة

وحرية تكوين األحزاب ،اى أن االباحه هنا مشروطة بعدم مخالفه أو عدم االتفاق 
  :القواعد األصول وأدله ذلك على مخالفه

أن التعددية السياسية هي شكل من أشكال التعددية  التي اقرها اإلسالم على المستوى  
  .النظري ويؤكدها التاريخ اإلسالمي على المستوى التطبيقي

 َ<)ء وa��َFفعلى المستوى األول نجد أن القران قد قرر التعددية كسنه إلهيه ﴿ 

G"�ّا� a2lُ�َR�R��َ ً�ُأt' ًةR�#ِاF48:المائدة( ﴾  و (﴿ �ْ'ِFو "ِ�ِ(F	e  G��ْ+َ
 إIنh�ِ T وFَأF��ْاa2lُ�ِ َأْ�ِ�َ�ِ%a2lُ وFاْ+ِ%َ�)ُف وFاsَ�ْرJضI ا��F t)وFاِت

jَ�ٍِت َذ(F	��َ Oَ ِ�ِ(R��ْM� ﴾)22:الروم(  
( وقد اقر كثير من علماء اإلسالم التعددية على هذا الوجه فابن تيميه مثال يقول

األحزاب التي أهلها مجمعون على ما أمر به اهللا ورسوله من غير زيادة أو نقصان، 
وإذا زادوا في ذلك أو نقصوا مثل ... فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم

فهذا من التفرق الذي ذمه اهللا ... التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل
  ). 112زاب والجماعات االسالميه، ص الصاوي، شرعيه االنتماء إلي األح)(ورسوله

وإذا بغت طائفة (كذلك اقر علماء اإلسالم حرية المعارضة السياسية يقول الماوردى
على المسلمين،وخالفوا رأى الجماعة،وانفردوا بمذهب ابتدعوه ،و لم يخرجوا عن 

 اتركوا ولم يحاربو... المظاهرة بطاعة اإلمام ،وال تحيزوا بدار اعتزلوا فيها 
  )    األحكام السلطانية)( أجريت عليهم أحكام العدلو
ويعلق السرخسى في المبسوط على موقف اإلمام على بن أبى طالب من الخوارج  

فيه دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج، فاإلمام ال يتعرض لهم بالحبس ( بقوله
-125، ص10ج)(رالتعذي بوالقتل، وفيه دليل على أن التعرض بالشتم لإلمام ال يوج

126(  
( أما على المستوى الثاني فنجد التعددية الفكرية الدينية حتى في إطار أهل السنة

( ،كما نجد التعددية القانونية )االشعريه، الحنابلة، الطحاويه،أهل الظاهر،الماتريديه
  ...). المالكي، الشافعي،الحنبلي الحنفي(حتى في إطار أهل السنة) الفقهية

فان ما هو ممكن يتحدد . سبق من حديث ينصب على ما ينبغي أن يكون وإذا كان ما 
الموقف معه طبقا للموقف من الديمقراطية الليبرالية، والموقف الذي يتسق مع الموقف 
االسالمى الصحيح هو تخليص الديمقراطية من حيث هي نظام فني لضمان سلطه 

...) انية والراسماليه والفرديةاى من العلم( الشعب ضد استبداد الحكام من الليبرالية
مع وجوب مالحظه أن الديمقراطية . وذلك بالديمقراطية ذاتها ال بإلغاء الديمقراطية

كنظام غير مقصورة على نموذج واحد، وبالتالى وجوب مراعاة الظروف الخاصة 



وهذا الموقف نجد له سندا من دستور المدينة الذي  اقر الحريات الدينية . بكل مجتمع
وهنا يجب تقرير أن النشاط السياسي  لألحزاب ). اليهود( سياسية لغير المسلمينوال

إطار  ىاالسالميه ليس صراع ديني بين مسلمين وكفار، بل صراع سياسي يدور ف
االجتهاد في وضع حلول للمشاكل التي يطرحها الواقع طبقا للمنهج االسالمي يجب أن 

هذا الموقف مبنى على تقرير . س ال بالقوةيتم باليات سلميه وبالرجوع إلي رأى النا
بخالف الشيعة الذين ( من فروع الدين ال أصوله) السلطة( أهل السنة أن االمامه

كما هو ). قرروا أن االمامه من أصول الدين وبخالف الخوارج الذين كفروا مخالفيهم
وان مبنى على عدم نفى القران صفه األيمان عن الطوائف المتصارعة﴿

'� ا�O�'P ا��s� ��%%4`�ا 6��: ) �)ن  �)?D%)ن
 �# hr�� ا ا�����(�Wr6 أ#�ا�) &�] ا�+1ى �

كما هو مبنى على أن الصحابة  اختلفوا في مسالة .﴾�hDء إ� أ'1 ا�
) رضي اهللا عنهم أجمعين ... على وعائشة -على بن أبى طالب ومعاوية(السلطة 

  .دون أن يكفر احدهم األخر
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يعتبر مفهوم المواطنة من المفاهيم السياسية المعاصرة الهامة،و هناك بعض ممن 
التيار  -التيار التغريبي(ينتمون إلى تيارات فكريه مختلفة إلى حد التناقض 

يعتقدون أن اإلسالم ينكر مفهوم المواطنة أو يحرم غير المسلمين من  ...) التقليدى
و يلغى مفهوم ) الدينيه(حق المواطنة في حاله إقراره به ، ألنه يستند إلى مفهوم االمه

  .مطلقة ) دينية(ويدعو إلى وحدة).السياسية -االجتماعية:التكوينيه(االمه 
  .غير أن هذا الراى غير صحيح من كل أوجهه

بين نوعين من أنواع األمم طبقا لمضمون تمييزها ) وال يفصل(فاإلسالم أوال يميز 
أن ه!�  التي تتميز عن غيرها بالمضمون العقدي﴿: أمه التكليف:عن غيرها

وأمه ).92:األنبياء(﴾أ'%2l أ'" وا#�� وأ�) ر2l6 �)&��ون
� و�4��)ه2 ا��التي تتميز عن غيرها بالمضمون االجتماعي﴿: التكوين

وعلى هذا يمكن استخدامها للداللة ) 159:األعراف(﴾&�1V أ}�)�) أ�)
على االسره والعشيرة والقبيلة والشعب ونستخدمها للداللة على الشعب المعين الذي 

وجعل العالقة بينهما عالقة تكامل ال . يتميز عن غيره باألرض والتاريخ والحضارة 
فاإلسالم ال يلغى .  ملها وتغنيها ولكن ال تلغيهاتناقض وإلغاء، فاألولى تحدد الثانية فتك

هي عالقة انتماء إلى وطن أو القومية بما هي عالقة انتماء إلى أمه بل  الوطنية يما
  . يحددهما فيكملهما ويغنيهما



أن انتماء المسلمين إلى االمه االسالميه ال يلغى انتمائهم  وطبقا لهذا فان اإلسالم  يقرر
  .إلى أممهم
اإلسالم ثانيا يقوم على الجمع بين الوحدة والتعدد على المستويين التكليفى كما أن 

  .والتكويني استنادا إلي مفهوم الوسطية
 وa��َF وطبقا لهذا اقر بالتعددية على المستوى التكويني  بإقراره التعدد كسنه إلهيه﴿

تعددية على كما اقر بال) 48:المائدة) وFاِ#�Rًة ُأ'R��َ �ًt�a2lُ�َR ا�ّ�"G َ<)ء
  . المستوى التكليفى بإقراره تعدد الشرائع

وطبقا لهذا فان اإلسالم اقر تعدد االنتماء الديني في االمه الواحدة دون أن يمس هذا 
التعدد وحده  االمه لذا نجد في القران عشرات اآليات التي تنظم العالقة بين المنتمين 

لكتاب إلي ما هو مشترك في األديان إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أهل ا
�  السماوية ال التخلي  عن دينهم واالنتماء إليه فهو يدعوهم معه ال يدعوهم إليه

m4 	) أهm ا�l%)ب ��)��ا إ� آ� " }�اء 6���) 
آل (﴾ و6��2l أ; ���� إ; ا� و; �1Vك 6" <�=)،

اصح عقيدة دون أن وفى هذه الحياة المشتركة يكون الحوار حول أيهم ) 64:عمران
أهm ا�l%)ب  او; �)د��يمس أو يهدد الحوار هذه الحياة المشتركة ﴿

  )46:العنكبوت.(﴾إ; 6)�� هh أ#��
وعلى المستوى التطبيقي نجد انه في المدينة المنورة و في ظل الصحيفة  تكون 

ن يتوحد ولك)  المسلمين أمه واليهود أمه(تتعدد فيه عالقات االنتماء إلى الدين" شعب"
الناس فيه مع اختالف الدين في عالقة انتماء إلى ارض مشتركه ، اى عالقة انتماء 

  .إلى وطن
وهناك الكثير من  القضايا التي طرحها الفكر االسالمى  تتعلق بحق المواطنة لغير 

إسناد األعمال لغير المسلم،واألخذ برأيه في :المسلمين في الدولة االسالميه منها
ية الدينية لغير المسلم، ومفهوم أهل الذمة، والتمييز بين الذميين الشورى،والحر

والمسلمين ،والجزية، لذا وجب تناولها الن هناك من يتخذ  من بعض االجتهادات 
المتعلقة بالقضايا السابقة الذكر، والتي قدمها بعض الفقهاء ،في ظروف زمانيه 

  .لمين من حق المواطنةومكانيه معينه،كدليل على أن اإلسالم يحرم غير المس
ففيما يتعلق بإسناد األعمال لغير المسلم فإننا نجد  أن هناك من يرى المنع المطلق 
كأغلب المالكية واإلمام احمد، لكن هناك من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض 
المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء حيث يرى ابن 

كما جوز ). 16،268ابن العربي، "(أن كانت في ذلك فائدة محققه فال باس به" العربي
الماوردي وأبو يعلى لغير المسلم أن يتولى وزاره التنفيذ دون والية التفويض 

والذي نراه وجوب التمييز بين غير المسلم المواطن .وتاريخيا استعان بهم الخلفاء.
األعمال له مادام شرط الكفائه متوفر له،  وغير المسلم االجنبى، فاألول يحق له إسناد

  .ألنه جزء من حق المواطنة  أما الثاني فيتوقف على مصلحه الدولة



أما فيما يتعلق بالشورى فانه يحق لغير المسلم  األخذ برأيه في الشورى الن مجال 
( الشورى هو  الفروع ال األصول، يقول ابن كثير في تفسير االيه اسألوا أهل الذكر

  ).3/215)(فلوا أهل العلم من األمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائاسأ
أما فيما يتعلق بالحرية الدينية فقد قرر اإلسالم الحرية الدينية ممثله في حرية االعتقاد 
وحرية ممارسه الشعائر واألحوال الشخصية، بشرط الخضوع لقواعد النظام العام 

  ).ال إكراه في الدين( اإلسالمي
الفيروز (مفهوم أهل الذمة فان الذمة لغة العهد والكفالة والضمان واألمان أما عن 

التزام تقرير الكفار في ديارنا ( أما اصطالحا  ) 4/115ابادى، القاموس المحيط، 
أبو زهره المجتمع )( وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية واالستسالم من جهتهم

ة لغير المسلم في الدولة االسالميه فهو تقرير حقوق المواطن) 194االنسانى، ص  
في ( مع احتفاظه بحريته الدينية على المستوى الدستوري) اليهود أمه مع المؤمنين(

  .ضمانا لعدم إهدارها بواسطة االغلبيه المسلمة مادام قائما بواجباتها) ذمه اهللا ورسوله
بعض قال به أما التمييز بين الذميين والمسلمين فلم يقل به احد من المتقدمين،و

في مرحله تاريخية الحقه، لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين  المتاخرين
عبد (من باب االحتراس ،فهو ليس قاعدة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه

  )199، ص1العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج
في الصلح مع  أما الجزية فهي حكم من أحكام الحرب كبدل لإلعفاء من الجندية ورد

ليس على أهل الذمة مباشره قتال وإنما أعطوا الذمة على أن ال ( نصارى نجران
لذا ال تؤخذ في حاله أداء الخدمة العسكرية كما في الدولة الحديثة إلي هذا ) يكلفوا ذلك

 دالفر( وعبد الكريم زيدان ) 698،صبأثار الحر(ذهب رشيد رضا ووهبه الزحيلى 
سوابق تاريخية تؤيد ذلك ففي صلح حبيب بن مسلم  وهناك) 98والدولة،ص
أنهم طلبوا األمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وان ( للجراحجه

أن ( ومع أهل ارمينه) 217ص/ 1البالذردى، فتوح البلدان،ج)( ال يؤخذوا بالجزية
ري، تاريخ الطب)( على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك... ينفروا لكل غاره

  .).257،ص 5األمم، ج 
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  :وهى) السلطة(هناك ثالثة حلول لمشكله عالقة الدين بالدولة 
ويقوم على الخلط بين الدين والدولة، ومن ): الثيوقراطيه() عالقة خلط(الحل األول

ممثليه الثيوقراطيه والتي تعنى لغويا الحكم االلهى، ومن المذاهب الثيوقراطيه نظريتي 
وفى الفكر اإلسالمي تقارب الثيوقراطيه مذهب . الحكم بالحق االلهى والعناية االلهيه

دون الجماعة باالستخالف عن اهللا في االستخالف الخاص اى القول بأن الحاكم ينفرد 
األرض،وهو مذهب قال به بعض الخلفاء األمويين والعباسيين، وقال به الشيعة في حق 

غير أن هذا المذهب يخلط بين االستخالف ) . رضي اهللا عنه(أالئمه من أحفاد على 
) ص(الخاص المقصور على األنبياء ، والذي انتهى بختم النبوة ووفاه الرسول 

  . االستخالف العام للبشر، كما انه يساوى بين االنيباء والحكام أو االئمه في الدرجة،و
إلى محدود ) الدين(هذا الحل يودى إلى  تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان 

،أو العكس اى تحويل ما هو محدود )الدولة أو السلطة(بالزمان والمكان نسبى فيهما
إلى مطلق، وذلك بإضفاء قدسيه الدين و اطالقيته ) الدولة(بالزمان والمكان نسبى فيهما 

المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما، و هو ما رفضه  معلى البشر واجتهاداته
  .التشريع الذي جعله حقا هللا  واالجتهاد الذي جعله حقا للناس اإلسالم حين ميز بين

السلطة الدينية أو الروحية كما أن هذا الحل مرفوض من اإلسالم ألنه يرفض إسناد  
  إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة  اى الكهنوتية أو رجال الدين قال تعالى  ﴿ 
 ﴾وا_!وا أ#�)ره2 وره�)^2 أر6)6) '� دون ا� 

ليس المراد من األرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم : من المفسرين قالوا ناألكثر وو
التي عبر عنها القران (فهذه السلطة . في أوامرهم ونواهيهم بل المراد أنهم أطاعوهم

 مخوله  بموجب االستخالف العام للجماعة﴿) باألمر بالمعروف والنهى عن المنكر



آ�%2 +* أ'" أ+W,1 ���)س �s'1ون 6)��1وف و��:�ن 
 1lا�� �&﴾ .  

، واهم ممثل ويقوم على فصل الدين عن الدولة) : العلمانية)(عالقة فصل(الحل الثاني 
له العلمانية التي كانت في األصل جزء من الديانة المسيحية، تحول إلي تيار فكرى 
معين ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ االوربى،تحول إلي ثوره ضد تدخل 
الكنيسة في الحكم، انتهى إلي أقامه نظام علمانى في موقفه من الدين ،فردى في موقفه 

ى في موقفه من االقتصاد،ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة، من المجتمع، راسمال
سادت أوربا نحو سبعه ... كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية

وأضافه إلى أن هذا الحل ال يعبر عن الحل اإلسالمي للمشكلة، فان جوهر . قرون
القيم واآلداب والقواعد  الدعوة إلى العلمانية في المجتمع االسالميه هو أن تستبدل

بالقيم واآلداب والقواعد ) التي تشكل الهيكل الحضاري لهذه المجتمعات(االسالميه 
  ) التغريب(الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر باالنتماء إلى الحضارة الغربية 

لة ويقوم على أن عالقة الدين بالدو): الحل اإلسالمي)(عالقة وحدة وتمييز(الحل الثالث 
الن السلطة في ) ال خلط(عالقة وحده فهي). ال فصل(وتمييز ) ال خلط(عالقة وحدة 

اإلسالم  مقيده بالقواعد القانونية التي ال تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا وبالتالي ال 
يباح تجاوز والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام والتي تسمى باصطالح 

 jَ�ْ�ِ ﴿. ا هي القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال يباح مخالفتهاالقران الحدود إذ

GودG�G# "ِ�ّا� ���َ (RوهG�%َJ��َ �F'Fو ��R�%َF	 RودG�G# "ِ�ّا� Q2Gه jَ=َِ�ـaوsُ�َ 

��Q6R1هR) َ��� ا�ّ�ِ" #G�Gودjَ�ْ�ِ G ﴿)  : 229: البقرة( ﴾ ا�TU)ِ� �Qَن ْ�َ  ﴾
  ).187البقرة.(

الن اإلسالم ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية )ال فصل( مييزكما أنها عالقة ت
والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده استنادا إلي مفهوم  التوحيد 

والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في .
  .ماعة استنادا إلي مفهوم االستخالفاإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها للج

  :وأدله ذلك
إذا حاصرت حصناً ) (ص(ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قوله 

وسألوك أن تنزلهم على حكم اهللا ورسوله فال تنزلهم على حكم اهللا ورسوله، فإنك ال 
  ).تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك

لما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب حكماً حكم به فقال هذا ما أرى اهللا أمير و
ال تقل هذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن : المؤمنين عمر فقال

  .الخطاب
واذا كان ما سيق يمثل الحل االسالمى الصحيح للمشكلة ،على المستوى النظري ، فانه 

قي، بتجاوز موقفي الرفض المطلق والقبول المطلق يتحقق على المستوى التطبي
رفض (للعلمانية،إلى موقف نقدي يقوم على اخذ إيجابياتها التي تتفق مع الحل االسالمى 



( ورفض سلبياتها التي تتناقض مع الحل االسالمى...)الكهنونيه،االخذ بالدولة المدنية،
  .سلمى و باالحتكام إلى الشعببشكل تدريجي  ... )استبعاد الدين من الحياه ، التغريب
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هناك مذهب في إطار الفكر اإلسالمي يرى أن اإلسالم جعل األصل في العالقة بين 

أي أن اإلسالم أوجب قتال غير المسلمين  ،) الصراع(يرهم هو الحربالمسلمين وغ
استنادا إلى اجتهادات بعض الفقهاء،غير هؤالء الفقهاء بنوا  اجتهادهم في  )إطالقاً(

تفسير عالقة المسلمين بغير المسلمين على واقعهم، وهو واقع الدولة غير ثابتة الحدود 
ل تكوين األمم وانتهاء طور القبيلة وما أفرزه متعددة الشعوب والقبائل،ال واقع اكتما

إن مبدأ المعاملة بالمثل (من الدولة ثابتة الحدود والشعب الواحد، يقول محمد الغزالي 
كان وراء أحكام فقهية وصفت بأنها شرعية والواقع أنها لم تقم اعتماداً على نص، 

الدعوة بين عجز محمد الغزالي، جهاد )(وإنما على القصاص مما ينزل بالمسلمين
  ).1980الداخل وكيد الخارج، الجزائر، 

ويدل على هذا أن هناك علماء خالفوا ما قرره هؤالء الفقهاء، فنجد ابن تيمية يخالف 
وإذا كان أصل القتال المشروع هو (الرأي القائل بقتال الجميع لمجرد الكفر 

هي العليا، فمن منع هذا الجهاد،ومقصودة أن يكون الدين كله هللا ،وأن تكون كلمة اهللا 
كالنساء والصبيان  -قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة

فال يقتل عند جمهور العلماء،إال  -والراهب والشيخ الكبير واألعمى والزمن وغيرهم
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إال . أن يقاتل بقوله أو فعله

لنساء والصبيان لكونهم ماالً للمسلمين، واألول هو الصواب ألن القتال هو لمن يقاتلنا ا
و4)���ا �{ 5�m ا� ا�!	� "إذا أردنا إظهار دين اهللا كما قال تعالى 

وفي السنة  "	�)����2l و; ��%�وا إن ا� ;  q ا��%�	�
د وقف الناس عليها فقال أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازية ق) ص(عن النبي 

الحق خالداً فقل له  ال تقتلوا ذرية وال عسيفاً : ، وقال احدهم"ما كانت هذه لتقاتل"
وذلك . ال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً صغيراً وال امرأة: يقول) ص(وفيها أيضاً عنه "

أن اهللا أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صالح الخلق كما قال تعالى 
"m%�، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي "وا�D%�� أ<� '� ا�

فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أشد، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين اهللا لم 
الدار "محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم ()يكن كفره إال على نفسه

  .)79- 78م، ص1384القومية، القاهرة، 
  : أوجب القتال في حالتين فاإلسالم



و4)���ه2 #� ; " إكراه المسلمين على الردة عن دينهم وفتنته عنه : األولى
وهذا يعني عدم إكراه غير ". ��lن �%�� و	�lن ا��	� آ�" �

المسلمين على ترك  دينهم والدخول في اإلسالم، إذ أن هذا يعني إسناد صفة الهداية 
إ�j ; ¡�ي '� " ية نهي عنه اإلسالم لغير اهللا فهو شرك في الربوب

، ومن هنا كانت )56: القصص( "أ#��W و��l ا� 	:�ي '� 	V)ء
; إآ1ا� 5 ا��	� O�� �4 "قاعدة حرية االعتقاد في اإلسالم 

hrوعلى هذا فإن قتال المسلمين كان إلقرار ).56: البقرة( "ا�1<� '� ا�
المسلمين على الردة عن دينهم،أو عدم حرية االعتقاد في األرض سواء، بعدم إكراه 

إكراه غير المسلمين ترك دينهم والدخول في اإلسالم،وهذا األمر واضح في آية القتال  
أذن ��!	� 	�)���ن " عند الحديث عن البيع والصلوات مع المساجد 

s6^2 ¢� �ا وأن ا� &�] �1zه2 ���	1 ا�!	� 
) ا�، أ+1,�ا '� د	)رهr6 2* إ; أن 	����ا ر�6

 w�6و w'ا�� W'�
و�� ; د�w ا��)س 6���6 2:�£ 
  ،"و���ات و'�),� 	!آ1 ��:) ا}2 ا� آ�1ا

هي إخراج المسلمين من ديارهم ، إذ إن اإلسالم دعا لالرتقاء إلى طور :والحالة الثانية
،لذا أوجب اإلسالم القتال في )ديار(األمة الذي يتميز باالستقرار على أرض معينة 

أذن ��!	� 	�)���ن s6^2 " خراج المسلمين من ديارهم حالة إ
¢� �ا وأن ا� &�] �1zه2 ���	1 ا�!	� أ+1,�ا '� 

; 	�:)آ2 ا� " د	)رهr6 2* إ; أن 	����ا ر�6) ا�
&� ا�!	� ¦ ¥1,�آ2 '� د	)رآ2 أن �¤وه2 و�����ا 

ارهم، كما يدل وهذا يعني عدم إخراج غير المسلمين من دي) 8: الممتحنة" (إ��:2
و4)���ا �{ 5�m ا� ا�!	� "عليه النهي عن االعتداء 

: البقرة(" 	�)���آ2 و; ��%�وا إن ا� ;  q ا��%�	�
وعلى هذا فإن قتال المسلمين إلقرار حق األمم في تقرير مصيرها في لغة ) 190

  .عصرنا
في حالة ) هاءأو دار حرب بتعبير الفق(عالقة حرب :فعالقة المسلمين بغيرهم هي

أو دار عهد ( االعتداء على ديار المسلمين أو فتنة المسلمين عن دينهم ،وعالقة سلم 
  .ديار المسلمين أو فتنتهم عن دينهم ىفي حاله عدم االعتداء عل) بتعبير الفقهاء
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تعددت اآلراء حول تقييم تجريه حزب العدالة والتنمية التركي،ومرجع هذا التعدد    

مشكله كيفيه تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات  في رأينا هو تعدد المواقف من
ها المسلمة،وعالقتها بموقف هذه المجتمعات من المجتمعات المعاصرة لها وإسهامات

  ).التغريب، التقليد، التجديد(النظرية والعملية

ال يتم دون التمييز ) أو اى مذهب أو تجربه اسالميه(والتقييم الصحيح لهذه التجربة 
  : بين
األصول المطلقة عن قيود الزمان والمكان والتي ال تخضع للتطور أو التغير : أوال

والتي ال يجوز ,الداللة فيهما،والتي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية
والتي يجب االجتهاد ,والفروع المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما.االجتهاد فيها

  . فيها
ما هو عام ومشترك بين األمم والشعوب المسلمة، وما هو خاص ومنفرد يقتصر :ثانيا
  . واقع أمه أو شعب مسلم معين ىعل

حزب العدالة والتنمية التركي هو دراستها  وبناءا على هذا فان التقييم الصحيح لتجربه
ال باعتبارها تعبر عن اإلسالم ممثال في أصوله االلهيه المطلقة الصحة، بل باعتبارها 
تعبر عن مذهب في الفكر اإلسالمي المعاصر، اى كاجتهاد منسوب إلى أصحابه 

ن مضمونه محاوله وضع حلول لمشاكل يطرحها واقع معي) ويحتمل الصواب والخطأ(
  .زمانا ومكانا،وان هذا االجتهاد يتضمن ما هو عام مشترك وما هو خاص منفرد

وما هو خاص ومنفرد في تجربه حزب العدالة والتنمية يتمثل فيما هو مقصور على 
القرن الحادي (والزماني ) االمه التركية المسلمة( واقع هذه التجربة المكاني 

، والمشاكل ) زمانيه والمكانية الخاصةاى محددات التجربة ال(,)والعشرين للميالد
  .الخاصة المنفردة إلى يطرحها هذا الواقع وحلولها المحتملة 

أما ما هو عام ومشترك في تجربه حزب العدالة والتنمية فيتمثل في المشاكل العامة 
المشتركة بين األمم والشعوب المسلمة وحلولها المحتملة، وهنا سنتناول بعض هذه 

  :المشاكل



دلت التجربة على أن التغيير ال يتم بالقفز على الواقع، بل بالتدرج باالنتقال به مما فقد 
إلى ما ينبغي أن يكون ،استدالال بقاعدة التدرج التي قررها اإلسالم في كثير  هو كائن

  )المرحلة المكية والمرحلة المدنية)(ص(من األحكام واستدالال بسيره الرسول

اقع المجتمعات المسلمة إما نظم استبدادية أو الديمقراطية وإذا كان ما هو كائن  في و
الليبرالية، فان هذه التجربة دلت على أن االنتقال بهذا الواقع  من مما هو كائن إلي ما 
ينبغي أن يكون يتم بالممكن ، والممكن السياسي له أشكال عديدة كالعمل على مقاومه 

،توسيع هامش الحريات المتاح في النظم ) الجهاد المدني( االستبداد بالوسائل السلمية
االستبدايه، تفعيل مؤسسات المجتمع المدني ،الحوار مع تيارات آالمه المختلفة من 

 .اجل االلتقاء على ما هو مشترك من ثوابت آالمه
كما دلت هذه التجربة على انه ينبغي تجاوز وضع تعارض وهمي بين الشورى 

قواعد النظام االسالمى  المطلقة عن قيود الزمان  والديمقراطية باعتبار الشورى احد
والمكان وان اإلسالم ترك للمسلمين كيفيه تطبيقها في الزمان والمكان والمعينين، 
وبالتالي فان الموقف الصحيح من الديمقراطية  هو تخليصها من حيث هي نظام فني 

مانية والراسماليه اى من العل( لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام من الليبرالية
مع وجوب مالحظه أن . وذلك بالديمقراطية ذاتها ال بإلغاء الديمقراطية...)والفردية

الديمقراطية كنظام غير مقصورة على نموذج واحد ومع وجوب مراعاة الظروف 
الخاصة بكل مجتمع،وهذا الموقف نجد له سندا من دستور المدينة الذي  اقر الحريات 

  ).اليهود( لغير المسلمينالدينية والسياسية 
كما أن هذه التجربة دلت على أن المطلوب من األحزاب االسالميه اعتبار أن النشاط 
السياسي  لألحزاب االسالميه ليس صراع ديني بين مسلمين وكفار بل صراع سياسي 
يدور في إطار االجتهاد في وضع حلول للمشاكل التي يطرحها الواقع طبقا للمنهج 

هذا الموقف . ب أن يتم باليات سلميه وبالرجوع إلي رأى الناس ال بالقوةاإلسالمي يج
بخالف ( من فروع الدين ال أصوله) السلطة( مبنى على تقرير أهل السنة أن االمامه

الشيعة الذين قرروا أن االمامه من أصول الدين وبخالف الخوارج الذين كفروا 
" األيمان عن الطوائف المتصارعة مخالفيهم كما هو مبنى على عدم نفى القران صفه

فأصلحوا بينهما فان بغت أحداهما على األخرى  اوان طائفتان من المؤمنين اقتتلو
كما هو مبنى على أن الصحابة  اختلفوا في "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر اهللا

 رضي اهللا... على وعائشة -على بن أبى طالب ومعاوية(مسالة السلطة إلي حد القتال
  .دون أن يكفر احدهم األخر) عنهم

مرجع تعدد اآلراء حول تقييم تجريه حزب العدالة والتنمية وكما سبق بيانه فان 
مشكله كيفيه تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات  التركي، هو تعدد المواقف من

األول يقوم على :المسلمة وعالقتها بالمجتمعات المعاصرة لها وتنقسم إلى ثالثة مواقف
أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة 
عن المجتمعات المعاصرة، فهو موقف يقوم على الرفض المطلق للحضارة الغربية 



وهذا الموقف يقوم على الرفض المطلق لتجربه حزب العدالة .وفلسفتها أليبرالية
  .والتنمية اى إنكار كونها تجربه اسالميه

أما الموقف الثاني فيقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن 
أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم على 

القبول المطلق للحضارة الغربية وفلسفتها الليبرالية ، فهو موقف يستند إلى التغريب  
تستبدل القيم واآلداب والقواعد التي جاء بها اإلسالم بالقواعد أن  الذي يمكن مضمونه

واآلداب والقيم االوربيه التي كانت محصله تطور هذه المجتمعات لمده سبعه قرون 
وهو ما يؤدى إلى قدر من الشعور باالنتماء إلى الحضارة الغربية وهو القاعدة النفسية 

ونالحظ أن تجربه ...دي،الراسمالى،العلمانيالفر( الالزمة لنمو الوالء للنظام الليبرالي
حزب العدالة والتنمية هو دليل على فشل هذا الموقف ،اى فشل تغريب المجتمعات 

أما الموقف الثالث فيقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما ال .المسلمة
التي ) داللةالتي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية ال(يناقض أصول اإلسالم 

تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو 
و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي . إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرى

الرفض المطلق أو القبول المطلق للحضارة الغربية الليبرالية إلى موقف نقدي يقوم 
ض أصول الدين ممثله في النصوص اليقينية الورود على اخذ وقبول ما ال يناق

وهو الخيار الذي يكون التزامه دليال على .القطعية الداللة، ورد ورفض ما يناقضها
 .نجاح تجربه حزب العدالة والتنمية في مجال العالقة مع الحضارة الغربية

الحل :ولوالحلول التي قدمت لمشكله عالقة الدين بالدولة يمكن حصرها في ثالثة حل
بين الدين والدولة ، ومن ممثليه نظريتي الحكم بالحق ) الدمج(يقوم على الخلطاألول 

االلهى والعناية االلهيه وهو مرفوض من اإلسالم ألنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو 
وهو ما يلزم من هذا ( الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة اى الكهنوتية 

) التي عبر عنها القران باألمر بالمعروف والنهى عن المنكر(السلطة فهذه ، )الحل
ورغم ذلك فان قطاع كبير من التيار .مخوله بموجب االستخالف العام للجماعة

التقليدي االسالمى يتبنى هذا الحل باعتبار انه يمثل الحل االسالمى الصحيح 
العالقة بينها وبين اإللحاد للمشكلة،وهو ما يتمثل في الرفض المطلق للعلمانية، وجعل 

.عالقة تطابق،و هنا يكون االختالف بين هذا التيار و حزب العدالة والتنمية وتجربته     

التي كانت فـي  أما الحل الثاني فهو فصل الدين عن الدولة ، واهم ممثل له العلمانية،
متكامـل  البداية جزء من الديانة المسيحية،ثم تحولت إلى احد أركان الليبرالية كنظام 

للحياة ،جاء محصله عوامل فكريه وتاريخية متفاعلة سـادت أوربـا نحـو سـبعه     
العلمانية في مجتمع اسالمى يؤدى إلى استبدال القـيم والقواعـد    والدعوة إلى.قرون

، وقد أثبتت تجربه حـزب   االسالميه بالقيم والقواعد الغربية اى يؤدى إلى التغريب
مشكله العالقة بين الدين والدولـة ، ولكـن التطـور    ل العدالة والتنمية فشل هذا الحل



االجتماعي لتركيا في ظله افرز القبول المطلق لهذا الحل من قبل جزء مقـدر مـن   
 .النخبة العسكرية والمدنية التركية وقطاع كبير من الشعب التركي

ال (وتمييز ) ال خلط(يقوم على أن عالقة الدين بالدولة عالقة وحدة أما الحل الثالث ف
–القواعد الن السلطة في اإلسالم  مقيده ب) ال خلط(عالقة وحده فهي، )فصل

الن اإلسالم ميز بين النوع السابق من )ال فصل( األصول،كما أنها عالقة تمييز
القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده استنادا إلي 

والتغير زمانا ومكانا،والتي  رالتي تخضع للتطوالفروع –والقواعد .مفهوم  التوحيد 
محلها الفقه في اإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم 

وقد دلت تجربه حزب العدالة والتنمية التركي على وجوب التزام هذا . االستخالف
،على الحل قدر الوسع والطاقة ، باعتباره يمثل الحل االسالمى الصحيح للمشكلة 

المستوى النظري ، وهو ما يتحقق على المستوى التطبيقي، بتجاوز موقفي الرفض 
المطلق والقبول المطلق للعلمانية،إلى موقف نقدي يقوم على اخذ إيجابياتها التي تتفق 

ورفض سلبياتها التي تتناقض ...)رفض الكهنونيه،الدولة المدنية(مع الحل االسالمى 
بشكل تدريجي سلمى و باالحتكام إلى ... )د الدين، التغريباستبعا( مع الحل االسالمى

  .الشعب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

  �R 1ج و$ �Rج ا���Hى: ا���5د اK,.2 ز

 sabri.khalil@hotmail.com امعه اخلرطومجبالفلسفة  استاذ/ صربي حممد خليل.د

 قوله  كما في أشار القران إلى خروج ياجوج وماجوج كشرط من اشراط الساعة
ُآ"� Lََ;ٍب �0ُ�ِKْ1ََن، َواْ&َ�َ�َب اLَ  ;ُFْ�َ�ْ��� ِإذا ُِ�َ(ْ\ �Rُd1َُج َوَ$�Rُdُج َوُهVْ ِ$ْ�": تعالى

�ِ�َذا ِهَ* َ. ِ]َ�َ {J)َ�ْا "ْ�� ِ$ْ� َهَ=ا ٍَ0َ-ْ_َ *ِ  �Kُآ ;ْ&َ  K0َ1ُْر ا��ِ=1َ� َآَ-ُ�وا 1َ  َو ��ُآ�K   أْ
�َ�
ِ�َذا Rَ َء َوFُْ;" : تعالى ولهوق).97-96:األنبياء("َ� ِ�َِ *��� ِ$ْ� َرٌ
َLَْل َهَ=ا َر &َ  *�َرّ

Vْ5ُNُ'ْ�َ  Kََ�ْآIَو ، ً�ّLَ *��ْ'� َوُ�ِ-َ� ِ*  Rََ'0َُ� َدّآ َء وَآ َن َوFُْ; َرََ *
�ُج ُِ1َ =Cِ$َ�ْ1َ

ْ'Kَ ُهVْ ا��}�ِرَ�ََ  ً'
ْRَ " )99-92: لكهفا(. 

من األحاديث إلى ذلك،وان اختلف العلماء حول إثبات أو نفى كما أشارت جمله 
 هالتي تفيدها هذ تهو إثبات الدالال والمذهب الذي نرجحه.  دالالت هذه األحاديث

األحاديث،والتي ال تتناقض مع النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة ،وإنكار 
لتي تثبتها هي اعتبار أن خروج وبناءا على هذا فان الدالالت ا.الدالالت التي تناقضها

الكبرى السماوية للساعة، وبالتالي فهو مرتبط بعالم  ياجوج وماجوج من االشراط
: الغيب ال عالم الشهادة والسنن االلهيه التي تضبط حركته، ومضمون هذه الدالالت

عث ياجوج و ب ،)َرّ�* Rََ'0َُ� َدّآ َء َِ�َذا Rَ َء َوFُْ;( دك السد الذي بناه ذي القرنين
قبيل يوم  )ُآ"� Lََ;ٍب �0ُ�ِKْ1ََن Lَ��� ِإذا ُِ�َ(ْ\ �Rُd1َُج َوَ$�Rُdُج َوُهVْ ِ$ْ�(وماجوج 

آD اذا دآ\ ا?رض (التي سيقترن بها دك األرض كلها  )َواْ&َ�َ�َب اFْ�َ�ُْ; اْ�َ(J}(القيامة

�'���ن(وبعث جميع الناس )دآ  دآ � V5إ� Dآ( .  

�] Gh ?= �7\ه? :P9 ا��C ا�1ي وإذا آ�ن ا��Uان Eج آ,a�ا���$? �7 �7ر أن $�a,ج و
�'�I ذي ا����U)،��ن ��دا ) ا��9��ء �7 �7ر أن ���a,ج و�a,ج �AC ���7 :�رج 

���E �) 7��دة �7ل   ا��UC	��ا�) �Gh ا��C، أورد   (� ���$ad,ج : و) روا3$ -
Cا� (���Uذو ا� �'�وآ��8  (� ��9 إ�hى و��E$) وad,ج Q'��ن و��Eون 39��7 ، 

وأ:�ج ا�)  ،)��U,ا دون ا��C  )اى ا�
�Hل('3�V�@ 39��7 ?B �� ا�[\و وه? ا.=�اك
) -�ا$� $ad,ج وad,ج  )اى ا�
�Hل(ا���ك (�دو$  ) `�$# ا��Cي �7ل  3$�-

�aا :�ر,U�� �Cا� �'�� (���Uء ذو ا��G� ��]= 8a�: .( (�:رg�ا� ���و�h �7د 



�,ب ا��[,ل ا��Uا� وا�Eا� I1ه (�,ب آC	�  ���a,ج و�a,ج، Eا� ��� (�Q�<�
 (  �,�G) a'��\ :�ن)ا-�%�ع ا��� ا�AV��U ا���'��hة وا����ر ا�1$( آ��,ا �� ا���ا3$ 

E��ك و=>8 -9%�ن وا�hأن $,�hه�  I�G=3 . �� ا��
8a�: b�h هI1 ا�G�,ع ا��
��,ادي �-�  �B'`ا, ( 3Eh,��ا��4: وا� ,<� �ً�,'a7ً� و�! (  b�h ن�: \��'a ���

!��Xً و@��ً�  وأورو��3 رو-�3،و�>, ) م1211م ـ 1207-,ر ا��4) :	ل ا����ة 
 �ً�,'aو �ً��@ �'B) وا���9C�د ا�	�و��v9= 8Q ا�AV��U �� ا.رض ��Cدًا و=���ًا . و�>, 

) A�7 و�hزت =v9 ا�AV��U ا���  9
>�ة �h �9,ا�� أآ
� و-��ً� و�BE$ ?� �ً7�h ا���ر$  
�BU�U<= A�7 ( [�! N%�C$ ?� 3h�Cو��h �9�7 �$�U= �9وب .) �P4 ا.رض وه� 

� $�Uرب   !,�aن و�: \��'a20 �9,ن ���، ،وا.-%,رة ا��[,��%<=8  �9� 3��7 
7���a (�� 3,ت , �� (��9C�ا� �$)[,ل ،)م1260/هـ658�ا� A:3 د%�C���ه� ����ة �و

���dاد �\ا$�ة ��(��9C�ا� �� �ً�$�U= ا,�  .� ا�C'�) �� اH-	م h�� ذا

  b�h ،ز�'�!Xد ا,Bب ا��,�Eا� I1ه (� $'AU ا��آ�,ر �4�P�- 8 ا��و�  و��7,ل 
��وف ��-? ا��\ر، �ا��gر:,ن dن ) -	�  $ad,ج وad,ج !�] و�Eh ا�%��ع 

Cد ا��<=Xا ( ��,'Gء ا�\Gة �� ا��$��و$U,ل .  ,���� ا�>��� وا�1ي آ��9V��7 ?�U= 8  ا�
  �ا��'E,ر ��م " ا��G�N ا��B4,�� ا�
��� " ا��gرخ ا�����m ا���$� ���'��ل �� آ��

1983 ) �B� (���) ا����ة ا�,Q'��) آ�ن $a �� ?�U',ب رو-��  [�أن ا��\ر وه? !
 dG� �Uزون ، و�� �<�ا��,��G وا��ون، ا���E ��9 !,ا`� ا��>� ا.-,د و�>� 7\و$) و

Bا ا��,Cو��� ،b��
? ا��B,د ا�1$) `�دوا ) ا�CU%'%�'�3 أ$�م ا�>�آ? ا���\�%� ��, ا�
ا����E$) ا���C>��) وا��9C��) وآ�C,ا ا����7ن �,Xن �hآ?  ا��\ر �B�9,د$3 �>, ��م 

740  v9= A�m��=  �����  آ9  ، وان ! ?Q  ���	د3$ ،����  إ�� ا��B,د�m 3$,ة !
 AV�-'�  ر�اث �7 =(�h.اى ا�Ch ا�>�:�م (�����د�3 ��) ا����7ن a,ز$P ا��\رى و

�9�� اa��ح ا��[,ل �	د ا��\ر ه�ب ا��B,د اX!�'�ز إ�� )..  915-1970(�) !�وط 
رو-�� وا������ وا��9%�# و�,�'�ا ،وأ�m& هXgء اX!��'�ز ا�%�@�) ��دا ��9 ا��B,د 

) `�ق أ:�ى ، وه�1ا ��ن ا. ��) $B,د !�ق ا�1$) و9m,ا ا�� أورو ��i�@3��9 ا�
 	mأ (������A�m أآ
� أو اA7 واردة �� دا�Vة ).  أورو�� ��C,ا $B,دا -� �B=34 ذاUا�

ا�39��U " و�� آ��ب ا��gرخ �ر�Q آ,-��9 ا���',ن .  13ا����رف ا.�$��3 ا�G\ء 

�E� 3ة ��
C7?  ا�1ي $'AU �) أ��اه�م �,���ك ، ر��V 1976ا��'E,ر �� �'�ن ��م " ا�

�A= 3 أ��]  –=�ر$  ا��B,د �� ا��Uون ا�,-%� �a .  �,7 ) (��9�� ا�����و�1Bا ��ن 
�,�'�ا (،هXgء )) ا��B,د ا��\ر $C�,ن أ��BC? ا!�'�زى �'�� $�a�Bون 

��) ا��B,د ، و ه? ا�>�آ�,ن ور�aل دو�3  ( 3��,�B4زى ه? 7,ام ا�>�آ3 ا��'�!Xا
3'$�B4ا�.  

C'��8 أن �C� ?B	 وإذا آ�ن ا�U,ل �
a��� �7�� A,ج و�a,ج >A :	ف، ��ن ) ا�
�9��ء اaX���ع وا�>(�رات ا���Uرن أن $U,ل (  �4�P�- 8 ا��و�  .د $U,ل ،h(�ر$�

 (ا�A��B ا�>(�ري �E9���$ 3�4�A�7 �'$,�= A أن $��9 ا�E�| ا��Cد-�E� 3ة 



) :	ل ا. ?r� \ة���ا�>(�ر$3 ا� ?�Uا� AU�'= ، I��� (�$ أن ���، (B���`ت إ�� أ�B
 [C��$ أن �� |�! Aة $��أ آ�E� 3-د�Cا� ����B'�U9= �7 وه) أ`��ل ) أB=�B) ،و

��)$ � 3m��ا�  ���G= (  �%�C$ Xإ�� ه��9  ، وN  ��]$ | أن�اى ! |�!
 [C�اآ ���  ���� ��` ,� ��h  9ع . ه�����aXء ا��ل �9,U$ ��1 $[��ب آ'��h  ا� .


���3 ، أو �د$3 ، أو إ�3���C ، أو ) ه'� �>(�رات رو3�h أو  \���= 39�� آ�,���ن !
�,ب � $���... ��د3$Eا� (�>(�رة و3�Eh ا�hه�� $�a,ج و�a,ج، �7ل =����  \و "

، �? $a Aa AU	�  أ�B? )  94 –ا��PB (  "إن �Rd1ج و$�Rdج $-�;ون * ا?رض 
C��- ?Bون أو أ��C�$ ?Bوا أو أ��C3 ا��t��ا� ?B����9 أ�� ?�<= X  3$wن اX ، ون�

 ?Bأ�  �d! Aa �7ل A� ، 39�U�C�ة أو ا��t�<ا?رض " وا� *��� " $-�;ون  ��'$  �.
 X3 وان =�) !�$�ة إ�3 @�� �7�9� 39�[�� Ch] ا.ز�ن ، وه� `�����` (ه? ��9  

) :	ل ا.�Bت إ�� أ`���B) و= AU�'= �B� 3$ر�)h 3��7 �Bأ� �C��ا� [�Eا� [h�4
9�h X ،  V�'� ��h3 ه1ا ��  �( . \���=  و`��U ��� -�# ��ن اى 39��7 أو !�] أو أ

 ?B9C� () �a�$ AC,ج و�a,ج ا�>�)ري وان �? =�(   �B�  �Ehرة و�)<�
 �B
��ا����7،وه� $�a,ج و�a,ج ا�4[�ى ،:	ف $�a,ج و �a,ج ا����ى،وا��� 

�ت ا�3��C ا����ى	� (�,ب ا��[,ل وا����ر �7$�� ،وا��B,د Eا� I1ه (،و
��اوى �� =�I��C)اX!�'�زى(Eا� ��,� ��<  �Eل ا�,U$ ، �
$�h ) ( ?B�ا� ��وإ�

ا�m �9� &��4	y� ، hذا =�4ى �B?  نB�47? أ�B? 7,م ��Cون �� ا.رض X $��آ,
و�a,ج ه? أهA  ا�����) �� ا.رض ���9  أن $>,ل ��'B? و��) ه1ا ا�C�Hد، و$�a,ج

 ).ا���Cد �� آA ز�ن و��ن

 

 
  


