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I -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللددددووووررررااااتتتت»»»»    ::::

1 ---- «الدورة االفتتاحية»، أبريل 1980.
ليمَتيك»، (علم التعامل عن بُعد)، نونبر 1980. 2 ---- «التـِّ

3 ---- «القدس تاريخياً وفكرياً»، مارس 1981.
4 ---- «األزمات الروحية والفكرية في عالمنا المعاصر»، نونبر 1981.

5 ---- «الماء والتغذية وتزايد السكان»، القسم األول، أبريل 1982.
6 ---- «الماء والتغذية وتزايد السكان»، القسم الثاني، نونبر 1982.
7 ---- «اإلمكانات االقتصادية والسيادة الدبلوماسية»، أبريل 1983.

8 ---- «االلتزامات الخُلُقية والسياسية في غزو الفضاء»، مارس 1984.
9 ---- «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، أكتوبر 1984.

10 ---- «شـروط التوفـيق بين مـدة االنتداب الرئاسي وبين االسـتـمرارية في السـياسـة
الداخلية والخارجية في األنظمة الديمقراطية»، أبريل 1985.

11 ---- «حلقـة وصـل بين الشـرق والغـرب : أبو حــامـد الغـزالي ومـوسى بـن مـيـمـون»،
نونبر1985.

12 ---- «القرصنة والقانون األممي»، أبريل 1986.

13 ---- «القضايا الخُلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات اإلنجاب»، نونبر 1986.

14 ----    «التدابير التي يـنبغي اتخاذها والوسائل الالّزم تعبـئتها في حـالة وقوع حادثة
نووية»، يونيو 1987.

15 ---- «خَصاص في الجنوب وحيرة في الشمال : تشخيص وعالج»، أبريل 1988.



16 ---- «الكوارث الطبيعية وآفة الجراد»، نونبر 1988.

17 ---- «الجامعة والبحث العلمي والتنمية»، يونيو 1989.

18 ---- «أوجه التشابه الواجب توافرها لتأسيس مجموعات إقليمية»، دجنبر 1989.

19 ---- «ضــرورة اإلنســان االقــتــصــادي من أجـل اإلقــالع االقــتــصــادي لدول أوروبا

الشرقية»، مايو 1990.
20 ---- «اجتياح العراق للكويت ودور األمم المتحدة الجديد»، أبريل 1991.

21 ---- «هل يُعطي حق التدخل شرعية جديدة لالستعمار ؟»، أكتوبر 1991.

22 ---- «التراث الحضاري المشترك بين المغرب واألندلس»، أبريل 1992.

23 ---- «أوروبا اإلثنتي عشرة دولة واآلخرون»، نونبر 1992.

24 ---- «المعرفة والتكنولوجيا»، مايو 1993.

25 ---- «االحتمائية االقتصادية وسياسة الهجرة»، دجنبر 1993.

26    ---- «رؤسـاء الدول أمام حق تقـرير المصـير وواجـب الحفـاظ على الوحدة الوطنيـة

والترابية»، أبريل 1994.
27    ---- «الدول النامية بين المطلب الديموقراطي وبين األولوية االقتصادية»، نونبر 1994.

28    ---- «أيُّ مستقبل لحوض البحراألبيض المتوسط واالتحاداألوروبي ؟»، مايو 1995.

29    ---- «حقوق اإلنسان والتشغيل بين التنافسية واآللية»، أبريل 1996.

30    ---- «وماذا لو أخفقت عملية السالم في الشرق األوسط ؟»، دجنبر 1996.

31    ---- «العَوْلَمة والهُوية»، ماي 1997.

32    ---- «حقوق اإلنسان والتصرّف في الجينات»، نونبر 1997.

33    ---- «لماذا احترقت النمور األسيوية ؟»، ماي 1998.

34    ---- «القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء ؟»،  نونبر 1998.

35    ---- «هل يشّكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع ؟»، ماي 1999.



36    ---- «فكر الحسن الثاني : أصالة وتجديد»، أبريل 2000.

37    ---- «الســــيـــاســـة الـمـــائيــــة واألمن الغــــذائي لـلمـــغــــرب في بدايـة القـــرن الـواحـــد
والعشرين»، نونبر 2000. (مجلدان باللغة الفرنسية).

38    ---- «الســــيـــاســـة الـمـــائيــــة واألمن الغــــذائي لـلمـــغــــرب في بدايـة القـــرن الـواحـــد
والعشرين»، نونبر 2001. (مجلد واحد باللغة العربية).

39    ---- «أزمة القيم ودور األسرة في تطور المجتمع المعاصر»، أبريل 2001. 

40    ---- «أي مسـتقـبل للبلدان المتنامـية في ضـوء التحوالت الـتي تترتب عن العـولمة»،
نونبر 2001.

41    ---- «العــالقــات الدوليــة في الـعـشــرية األولـى من القــرن الحــادي والعــشــرين، أي
أفق؟»، أبريل 2002.

42    ---- «الحــروب اإلقلـيــمـيــة والـمــحليــة وآثارها عـلى التنمــيــة االقــتــصــادية والـتطور
الحضاري واستتباب السلم في العالم»، دجنبر 2002.

43    ---- «الذكرى الخمسون لثورة المَلك والشعب»، غشت 2003.

II -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللتتتتررررااااثثثث»»»»    ::::
44    ---- «الذيل والتكملة»، البن عـبد الملك المـراكشي، السـفْر الثـامن، جزءان، تحـقيق

محمد بنشريفة، 1984.
45     ---- «المـــاء ومـــا ورد في شـــربه مـن اآلداب»، تأليف مـــحـــمـــود شكري األلـوسي،

تحقيق محمد بهجة األثري، مارس 1985.
46 ---- «مَـعْلَمة الـملْحون»، تصـنيف محـمـد الفاسي، الـقسم األول والقـسم الثـاني من

الجزء األول، أبريل 1986، أبريل 1987.
47 ---- «ديوان ابن فَرْكون » تقديم وتعليق محمد بنشريفة، ماي 1987.

48 ---- «عـين الحــيـاه في علم اسـتـنبـاط المـيـاه» لـلدمنهـوري، تقــديم وتحـقـيق مــحـمـد
بهجة األثري 1409هـ/1989.



49 ---- «مَعْلَمـة المَلْحون»،  تصنيف مـحمد الفـاسي، الجزء الثالـث، «روائع المَلْحون»
.1990

50 ---- «عـمدة الطبـيب في معـرفة النبـات»، القـسم األول والقسم الثـاني، ألبي الخيـر
اإلشبيلي، حققه وعلق عليه وأعاد ترتيبه محمد العربي الخطّابي، 1411/ 1990.
51 ---- «كتاب التيسـير في المداواة والتدبير»، البن زهر، حقّقه وعلّق عـليه محمد بن

عبد الله الروداني، 1991/1411م.
52 ---- «مَــعْلَمــة المَلْحــون»، تصنيف مــحــمـد الفــاسي، الجــزء الثــاني، القــسم األول،

«معجم لغة المَلْحون»، 1991.
53 ---- «مَـعْلمــة الملْحـون»، تصـنيف مـحـمــد الفـاسي، الجـزء الـثـاني - القـسم الثـاني

وفيه : «تراجم شعراء المَلْحون»، 1992.
54 ---- «بغيات وتواشي الموسيقى األندلسية المغربية»، تصنيف عز الدين بناني، 1995.

55 ---- «إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبـوع»، لمحمد البوعصامي، تحقيق
عبد العزيز بن عبد الجليل، 1995.

56 ---- «مَـعْلمـة الملْـحـون، مـائة قـصـيـدة وقـصـيـدة في مـائة غـانيـة وغـانـيـة»، تصنيف
محمد الفاسي، 1997.

57 ---- «رحلة ابن بطوطة»، خمسة أجزاء، تحقيق عبد الهادي التازي، 1997.

58 ---- «كنّاش الحائك»، تحقيق مالك بنّونة، مراجعة وتقديم عباس الجراري، 1999.

59 ---- «األناشيـد الوطنية المـغربيـة ودورها في حركـة التحـرير»، تحقـيق عبد الـعزيز
بن عبد الجليل، 2005.

60 ---- «مذكرات مهندس الماء في القرن العشرين»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.

61 ---- «حكايات في الماء»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.

62 ---- «األطلنتيد : زيارة جديدة في ضوء سنة 2000»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.



63 ---- «العَطاء العــربي لحـضـارة المــاء والنهـضـة األوروبيــة»، تأليف روبيـر امـبــروگْـجي،
.2006

64 ---- «مرشد مُهندس الماء»، تأليف روبير امبروگْجي، 2006.

III -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««تتتتااااررررييييخخخخ    ااااللللممممغغغغرررربببب»»»»    ::::
65 ---- «اإللمـام»، تـأليف مـحـمــد التـازي سـعـود، طـبع سنة 2006، وهو مـدخل لـتـاريخ

شمال أفريقيا القديم.
66 ---- «سال ورباط الفتح، أسطولهمـا وقرصنتهما الجهادية»، تأليف جعـفر بن أحمد

الناصري وتحقيق أحمد بن جعفر الناصري، 6 أجزاء، 2006.
67 ---- «تاريخ شمـال أفريقيـا القديم»، تأليف اصْطيـفان اگْصـيل، ترجمه إلى العـربية

محمد التازي سعود في 8 أجزاء، 2007.

IV -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللممممععععااااججججمممم»»»»    ::::
68 ---- «المعجم العربي-األمازيغي» الجزء األول، تأليف محمد شفيق، 1990.

69 ---- «المعجم العربي-األمازيغي» الجزء الثاني، تأليف محمد شفيق، 1996.

70 ---- «الدارجة المـغربية مجال تَوارد بـين األمازيغية والعربـية» تأليف محمـد شفيق،
 .1999

71 ----    «المعجم العربي-األمازيغي» الجزء الثالث، تأليف محمد شفيق، سنة 2000.

V -     سسسسللللسسسسللللةةةة    ««««ااااللللننننددددووووااااتتتت    ووووااااللللممممححححااااضضضضررررااااتتتت»»»»    ::::
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ممممددددخخخخلللل

من الظواهـر غـيـر اإليجـابـيـة في الثـقــافـة العـربيــة المـعـاصــرة، قلّـة المـعــرفـة
برجــاالت العلْم والثــقـافــة واألدب والفكر اإلســالمي في البــالد غـيــر الناطقــة باللّغــة
العــربـيــة في أنحــاء شــتّـى من العــالم اإلســـالمي، وتتــمــثّــل هذه الظاهـرة وبصــورة
واضحة، في أن معظم أسـماء األعالم التي اتّسعت شهرتها فـي العالم العربي ممّن
ينتمون إلى بلدان إسالمية في آسيا وإفريقيا وأوروبّا، في الفترة الممتدّة من أواخر
القـرن التـاسع عشـر إلى هذا العـصـر، ال يتعـدّى أصـابع اليـدين، يمكن لنا أن نذكـر
ممّن يـأتي في طليعـتهم من المشـاهير الذين تتـنوّع مجاالت اخـتصـاصاتهم : جـمال
الدين األفــغــاني، مــحــمّــد إقــبـال، أبـا األعلى المــودودي، أبا الحــسن علـي الحــسني

الندوي، شكيب أرسالن، رشيد رضى، والحسن البَنّا وسيد قطب وغيرهم.

والواقع أن الحياة الفكرية والعلْمية واألدبية والثقافية في معظم أقطار العالم
اإلسـالمي، عـرفت خـالل القرن المـاضي، حـركـة نشـيطة تنوّعت عطاءاتهـا، وتعـدّدت
إسـهـامـاتهـا في إغناء الحـضـارة اإلسـالمـيـة في تلك األقطار الشـقـيـقـة. ولذلك، فـإن
عدم رواج المعلومات في البالد العـربيّة عمّا يجري في البالد الشقيقـة غير العربية،
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والتي هــي جـزء ال يتــجــزّأ من العـــالم العــربي اإلســالمي، يشكّـل في حــقــيــقــتــه،
ظاهرة تســتـوقف الـنظر في التــاريخ الفكري والثــقـافي الحــديث والمــعـاصـر لـألمّـة
العـربية اإلسـالمـية، وتتطلّب مـراجـعة دقـيـقة، ألنهـا تتناقض وحـقيـقـة األمّـة العربيـة
اإلسالمية ذات التوجّـهات واألهداف الواحدة، في الحاضر والمصير المشتركين.

ولقد كـان التأمّل في هذا الوضع غـير الطبـيعي، أحد الدوافـع التي حدث بي
إلى الوقوف طويالً، أمـام شخـصية إسـالمية سـامقة المكانة رفـيعة الـمنزلة، عاشت
في تركيـا الشقـيقـة، في الفتـرة ما بين 1873م و 1960م، وهي الحِـقبة الزمنيّـة التي
شهدت تحوّالت عميقة، ليس في مـوطن هذه الشخصية، وإنما في العالم اإلسالمي
كلّـه، مـمّـا ترتّب عليـه تغيـيـر الخريطـة السيـاسـيّة لهـذا العـالم، ودخـول المجـتـمعـات
اإلسالميـة عموماً، سـواء أكانت عربيّـة أم غير عربيّـة في مراحل من التطوّر لم تكن

كلّــها إيجابـية.

هذه الشــخـصــيـة اإلســالمـيــة ذات التـأثيــر القـويّ فـي مـحـيـطـه وفي مــجـرى
التـحوّالت العمـيقـة التي عرفـتهـا تركيـا الحديثـة، هي بديع الزمان سـعيـد النُّورْسي،
مـؤلّف «رسائل النور»، ومـؤسّس  جـماعـة النّور في تركـيا، التي كـانت وال تزال من

أقوى الجماعات اإلسالمية المعتدلة فكراً وتوجّهـاً وممارسة وسلوكاً.

ممممــــــــووووللللــــددددهههه        ووووننننــــــــششششــــــــأأأأتتتتــــــــهههه

وُلد سعيد النُّورْسي الذي لُقّب ببـديع الزمان، في قرية (نورسي) إحدى قرى
خــيــزران التــابعــة لواليـة (بتليس)، شــرقي األنـاضــول سنة 1293هـ/1873م. وكــان
والده (الصـوفي مـيـزا)، ورعاً يُــضرب به المـثل في الورع. ونـشأ سـعـيـد موصـوفـا
بمخـايل النبوغ والذكاء، حـيث كان دائم السؤال واالسـتطالع لكلّ ما استـغلق عليه
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فهـمه، فكان يحـضر مجـالس الكبار، ويصـغي إلى ما يدور بينهم من مناقـشات في
مسائل شتّى، وال سيما علماء قريته الذين كانوا يجتمعون في منزل والده.

وتحت رعـاية السـيخ مـحـمـد جاللي، قـضى سـعـيـد فـتـرة قصـيـرة في دراسـة
جادّة مكثّفـة، قرأ فيها جـميع الكُتب التي كانت تدرس عادة فـي مثل هذه المدارس
الدينـيــة، كــان يقــرأ في اليــوم الواحــد مـن مــتــون أصــعب الكُتـب مــائتي صــفــحــة،
ويفـهـمـهـا دون الرجـوع إلـى الهـوامش والحـواشي، ثم التـحق بـمـدرسـة العـالم فـتح

ه أفندي الذي وجّه إليه السؤال اآلتي : اللـَّ

إن ذكــاءك خــارق، ولكن دعنا نرقـب  حـفـظك، فــهل تســتطيع أن تقــرأ بضــعــة
أسطر من هذا الكتـاب مـرّتين وتحـفظهـا ؟ ومـد له كـتـاب «مـقامـات الحـريري»، فـقـرأ
سـعيـد صفـحة كـاملة منه مـرّة واحد، فـإذا بهـا كافـية لحـفظهـا ممّـا أذهل العالم فـتح

اللَّه أفندي، وجعله يقول :

. إن اجتماع الذكاء الخارق مع القوّة الخارقة للحفظ شيء نادر جدّاً

لقــد حـرصت على أن أنقـل هذه الفـقــرات التي كـتــبـهــا مـؤرّخ سـيــرة سـعــيـد
النُّورْسي بـاللغــة العـربيــة، األســتـاذ إحــسـان قــاسم الصــالحي، للتــأكــيـد على قــوّة
شـخصـية هذا العـالم المفـكّر المربّي الذي امـتدّت آثارها الـتربوية والتـوجيـهيـة من

تركيا إلى أوروبّا وأمريكا، والذي ترجمت رسائله إلى العديد من لغات العالم.

لقد كان سـعيد النُّورْسي في مرحلته التـعليمية األولى في مدرسـة العالم فتح
اللَّه أفـندي، يحــفظ عن ظـهــر قلب كــتــاب «جــمع الجــوامع» فـي أصــول الفــقــه البن
السبكي. كما كان يحفظ «القاموس المحيط» للفيروز أبادي حتى حرف السين عن
ظهر قلب أيضـاً، وكان في تحصـيله العلمي أعجـوبة أثارت االنتباه إليـه، وجمع في
تعليـمـه بيـن العلوم الدينيـة واللُّغـويـة والفلسـفـيـة، وبين العلوم الـبـحـتـة مـثل الفـيـزياء

والكيمياء والرياضيات والفلَك والجيولوجيا.
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لقــد انتــقـل ســعــيــد النُّورْسي فـي سنة 1894م إلى (وان) بدعــوة مـن واليــهــا
حـسن بـاشـا، حـيث أقــام عنده، وتهـيــأت له ظروف االلتـقــاء ببـعض أسـاتـذة العلوم
الحديثة ، من جـغرافية، وكيـمياء، وغيرهمـا. وحينما دخل عليهم، شعـر بقصور في
هذه العلوم، ممّـا جعله يقبل على تعلّمـها بشغف عظيم حـتى أتقنها وأصبح مـتمكّناً
لدرجـة أنه كان قـادراً على التـأليف ومناقـشـة المخـتـصّيـن فيـهـا، ففي مـدّة قـصيـرة
جـــدّاً، اســـتطاع أن يـتــقـن الرياضـــيـــات والفـلَك والكيـــمـــيـــاء والفـلســـفـــة والتـــاريخ

والجغرافية وغيرها.

ولتعدّد مواهبه وملكاته وقدراته وذكائه الخارق، أطلق عليه لقب «بديع الزمان».

وهذه المـوسـوعــيـة كـانت الطابع المـمــيّـز لشـخـصـيـة سـعـيـد الـنُّورْسي، يكاد
ينفـرذ بها بين أعـالم عصـره، ومشـاهير زمـانه، إذ أننا ال نجد فـيمن عـاش في تلك
المرحلة من رجـاالت العلْم والفكْر والدعوة اإلسـالمية، مـن العرب ومن غيـر العرب،

من اجتمعت فيه تلك المواهب والقدرات العقْلية النادرة.

ويجب أن نالحظ هنا، أن سـعيـد النُّورْسي، ولد ونشأ وعـاش حياته كلـها في
تركــيـا، التي كــانت عـهــدئذ، تمـرّ بـظروف دقـيــقـة، وكـانـت مـراكـز الـثـقـافــة العـربـيـة
اإلسالمية بعـيدة عنه، وهو األمر الذي يقدّم لنا صورة واضحـة عن المستوى الذي

بلغته الثقافة العربية اإلسالمية في تركيا في آخر عهد دولة الخالفة العثمانية.

ححححييييااااتتتتهههه    ااااللللععععممممللللييييةةةة    ووووججججههههااااددددهههه    ااااللللففففككككرررريييي

ال أريد أن أســتـرسـل في الحـديـث عن مـرحـلة التـحــصــيل في حــيـاة ســعـيــد
النُّورْسي، فـحـسبي أنّي أوردت نبـذة مـختـصـرة عنه، تدلّ داللة واضـحة عـلى سمـو

منزلته وتميز شخصيته وتفرده بتلك المكانة السامقة بين رجاالت عصره.
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لقـد توافـرت لسـعـيـد النوُّرْسي قـدرات ليـقـوم بدور بالغ التـأثيـر في مـجـتـمـعـه
الذي كـان يـعـيش مـخــاضـاً صـعــبـاً، أدّى إلى انتــقـال تركـيــا من الدولة اإلسـالمــيـة
القــائمــة عـلى نظام الخــالفــة، إلـى الدولة العلـمــانيــة التي نـاصــبت اإلســالم العــداء

وحاربت علماءه، وأحدثت انقالباً فكرياً واجتماعياً في تركيا.

بدأ سعـيد النُّورْسي حيـاته العمليـة مجاهداً بالفكر والقلـم والدعوة بالتي هي
أحــسن، يحــارب الـجـهـل والفــقــر، ويقــاوم الظلْـم واالعــتــداء على كــرامــة اإلنســان،
ويتـصــدّى لإللحـاد في العـقــيـدة، واالنحـالل في السـلوك، فكان حـرباً علـى المظاهر
السلبـيــة التي عـمّت وطـنـه فـي تـلك الفـتـرة الـدقـيـقـة، وكـان لـه تالمــيـذ وأتـبـاع وال

يـزالون يـعـدون بعـشرات اآلالف.

ومـمّـا يبـرز لنا االهتـمـامـات المـبكّرة باإلصـالح االجـتـمـاعي والسـيـاسي عند
سـعيـد النُّورْسي، لقـاؤه بالسلطان عـبـد الحمـيـد الثاني الخلـيفـة العـثمـاني الشـهيـر،
حـين انتــقل إلى العـاصـمــة اسطنبـول، حـيث طـلب من السلطان في هـذا اللقـاء، أن
يعــمل على نشــر العلوم الحــديثـة في الـبـالد، خــاصّـة في المنـاطق الفـقــيـرة، ومنـهـا

المنطقة التي ينتسب إليها إليمانه بأن النهضة تقوم على أساس العلوم.

لقـد اتجه الجـهاد الفكري الذي خـاضـه سعـيد النُّورْسي إلى مـحاربة األعـداء
الثــالثة الذين قــال إنهم: الجــهل والفــقـر والفــرقــة، يقـول ســعــيـد : «إن أعــداءنا هم
الجهـل والبؤس والفـرقة، وسنجاهـد ضدّ هؤالء األعداء بـأسلحة الصناعـة والمعـرفة
واالتّــفــاق». ويقـــول أيضـــاً : «إن أعــداءنا لـيــســـوا هم األجــانـب، بل إن عــدوّنـا هو
ه، وما نتج عنه من مـخالفة الشـريعة، الجهــل، ومـا تولّد عنه من منع إعالء كلمـة اللـَّ
ثم البـؤس، وثمـرته سـوء األخالق، وسـوء التـصـرّفات، والخـالف، ومـا يتـولّد عنه من
الحِــقـــد والنّـفــاق، وغـــاية اتّحــادنـا، هي الهـجـــوم على هـؤالء األعــداء الخــالـين من

اإلنصاف».
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وكـان مـهـتـمّـاً بالبـحث عن الحلول لمـشـاكل العـصـر من زاوية العـقـيـدة، ومن
زاوية التـفكيـر اإلسـالمي. والمـيـزة التـي امتـاز بـهـا بديع الزمـان النوُّرْسي بصـفـتـه
مفكّراً إسالميـاً مجدّداً، أنه لم يدرس حقائق اإلسالم وأهدافهـا من الناحية الدينية
واألخالقـيّة فـحسب، ولكن من الناحـيتين االجـتماعـية والثـقافيـة أيضاً. يقـول : «لقد
أثبـتت لألجـيـال التي تربّت عـلى الثـقـافـة المنقـولة لهـا، والمـتـرجـمـة عن الغـرب، بأن
العـقـيــدة اإلسـالمـيـة والفكـر اإلسـالمي عـبـارة عن منـظومـة من القـيم الـتي ال يمكن

.« التخلّي عنها أيضاً

و«رسائل النور» التي كتبها سعيد النُّورْسي، تخاطب العقل اإلنساني حسب
الطريقـة الـتي ارتآها والتي انفـرد بـهـا، ومـؤلّفـاته تمـتــاز بأنهـا تجـيب عـلى األسـئلة
التي تشغل ذهن اإلنسان، وتشغل المجتـمع، وتشكل المسائل المدرجة على جدول
أعمـاله، وهو يستند إلى القرآن واألحـاديث كمنبع، وكمـصدر للحلول التي يرتئيـها،
ومــؤلّفــاته وأفكاره تقــيم عــالقــات وارتبـاطـات مع كل نظم العـلْم، من الفلســفــة إلى

السياسة، ومن االقتصاد إلى علم االجتماع، ومن المنطق إلى العلوم الطبيعية.

لقـد نـظر إلى المـشــاكل التي تعــاني منهـا اإلنـسـانيـة الـتي عـجـزت الـمـذاهب
المــادّية عن إيجــاد الحـلول لهــا، وآمن أن الدين وحــده هو الكفــيل بـإيجـاد الـحلول
وتوجـيـه اإلنسـانيـة إلى الرشـاد. ويقـول النُّورْسي : «إنّنا مـعـسكر المـسلمـين. نتـبع
البرهان، ونلج إلى الـحقائق اإليمـانية بعقـولنا وأفكارنا وقلوبنا، وال نفعل  مـا يفعله
بعض أفـراد األديان األخـرى وتقليـداً منهـم لرهبـانهم، إذ ال نتـرك البـراهين، ولهـذا
السبب فإن المـستقبل الذي سيحكـم فيه العقـل والعلْــم، سيكون الحكم فـيه للقرآن

الذي يستند إلى البراهين العقـلية التي استخلصت أحكامها من العـقل».
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إن الظروف التي مــرّت بتـركـيـا في عـصـرنـا الحـديث، جـعلت النـوُّرْسي يهـتمّ
بقــضــيــة الهُــوية، واالرتـبــاط بالمــاضي، مــؤكّــداً أن فــهم المــاضـي ضــروري لفــهم

الحاضر.

تقـــول الدكـــتـــورة آنامـــاســـاال، من جـــامـــعـــة رومـــا في بحـث لهـــا حـــول هذا
المــوضـوع: «في الـقـرن العــشـرين عـندمـا بدأت الـمـدنيّــة المـادّيـة ببـعــثـرة الذاكــرة
الجـــمــاعــيــة لـألمّــة اإلســالمـــيــة، ظهــرت مـــشكلة طـالمــا وقف عـندها بديع الـزمــان
النُّورْسي، وهـي مـشكلة الـهُـوية لدى المــسلمــين، والفكرة القــومـيــة التي نمت بنـمـوّ
المـدنيّــة المـادّية، حـاولت سـحـب عـالقـة المـسلمــين مع مـاهيّـتـهم إلـى تاريخ أقـدم ،
وهذه المحاولة وضـعت مفهوماً غامضـاً ومفهوماً مجـرّداً للمواطن الحالي، بدالً من

الثروة اإلسالمية الغنية في هذا الخصوص».

ثم تقــول : «يمكن عــدّ القـومــيـة الـتـركــيـة ناجــحـة من خــالل الخــمـســين سنة
األخــيــرة، ولكن ينـقــســهـا أنـهــا لم تحــافظ علـى النســيج الثــقــافي، وعـلى الوظيــفــة
االجتماعية، وعلى فعاليتهـا، أي على ما قام به اإلسالم، حتى العهد الجمهوري في

تركيا، من تنظيم السجل اليومي للمواطن».

ويقـول سعـيد النُّورْسـي : «إن اإلنسانيـة في حاجـة إلى دين يسـاير الحيـاة ،
ويُغــذّي الرّوح ويسـتــجـيب لمــتطلّبــات الفكر والعــقل والقلْب، وينـظر إلى اإلنسـانـيـة
نظرة الوحدة الكـاملة المجرّدة عن العـصبيـة والعنصرية المـقيتـة، وتحتـفظ لكل أُمّة

أو شعب بخصائصه القويمة، وليس ذلك إالّ اإلسالم».

إن كـثـيـراً من العلمـاء األجـانب قـامـوا بمـتـابعـة التطوّرات الفـكرية في العـالم
اإلســالمي، وتعــرّفـوا إلى أعــالم العلـمـاء المــسلمــين الداعــين إلى التــجــديد وإبراز
حـقائـق اإلسالم. ومن العـلماء الذين درسـوا أفكار النُّورْسـي ودعوته، الدكـتـورة آنا
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مــاســاال، التي ســبــقت اإلشــارة إلـيــهــا، والدكــتــورة أورســوال ســيــولر، من إحــدى
الجامعات بألمانيا، ومن العلماء األتراك الدكتور إبراهيم جانان وغيرهم كثير.

ُّووووررررْْْْسسسسيييي    ااااللللممممتتتتصصصصــــووووّّّّفففف ااااللللننننُُُّّّ

ورْسي  ليـس متـصـوّفـاً، وقـال في بعض مـا كـتـبـه إن الوقت لقـد قـالوا إن النـُّ
ليس وقت التـصـوّف، ولكنه وقت اإلقناع واالقـتناع عن طريق الفكـر، ولكن المتـتـبّع
لما كـتبه وعاشه الـنُّورْسي يُدرك أنه تأثر كثيراً أو قليـالً بالتصوّف والصّوفـيّين، بل
أشاد ببـعضهم، ووصفـهم بالتقديس، كـإشارته للشيخ عـبد القادر الجـيالني، وأظن
أنه تأثـر بهم في قــضــايـا السلوك والتــربـيــة الشــخــصــيــة، وأدرك بحـــسّــه الروحي
والوجـداني، ارتباطهم بروح الـقرآن، وعـروجهم إلى أعلى عـن طريقه، فكان سلوكـه
القرآنـي، ومعراجـه إلى أعلى عن طريق القـرآن، يربطه بهم، وباألخص أولئك الذين

التزموا بالقرآن، أساساً لمعرفتهم وروحانيتهم.

لقـد قال في صـيـقل اإلسالم : «إن أصـول العـروج إلى عرش الكمـاالت، وهو
مـعـرفـة اللَّه جلّ جـالله أربعـة، أولهـا: منهـاج علمـاء الصـوفـيـة المـؤسّس على تزكـيّـة
النفـس، والسلوك اإلشــراقـي،  ثانيــهــا: طريـق علمــاء الكـالم المــبني علـى الحــدوث
واإلمكان . هذان األصــالن وإن تشـعّـبـا من القــرآن الكريم، إالّ أن فكر البــشـر قـد
أفرغـهما في صور أخـرى. ثالثها: مـسلك الفالسفـة، هذه الثالثة ليست مـصونة من
الشـبهـات واإليهـام. رابعهـا : المـعراج القـرآني، الذي يعلنه ببـالغـته المـعـجزة، فـال
يوازيه طريق فـي االسـتـقـامـة والـشـمـول، فـهـو أقــصـر طريق وأوضـحــه وأقـربه إلى

اللَّـه، وأشمله لبني اإلنسان».

ونحن قد اخـترنا هذا الطريق(1). ويقول في المكتوبـات : «فالكلمات واألنوار
المـسـتـقـاة من القـرآن الـكريم، أي رسـائل النور، إذن ليـست مـسـائل عـلمـيـة عـقليـة



29 ااااللللممممففففككككرررر    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي    ووووااااللللددددااااععععييييةةةة    ااااللللممممججججدددددددد    ببببددددييييعععع    ااااللللززززمممماااانننن    سسسسععععييييدددد    ااااللللننننووووررررسسسسيييي

وحـدها، بل أيضاً مـسائـل قلبيـة وروحيـة، وأحـوال إيمانيـة، فهي بمـثـابة علوم إلهيـة
نفيسة، ومعارف ربّانية ساميّة»، ص 459.

لقـد كـان يعـتـقـد أن الطرق الصـوفـيـة في هـذا العـصـر، ال تسـتطيع الوقـوف
أمـام الهـجـوم المـشكّك في اإلسـالم، ألنهـا تعـتمـد التـجـربة الذاتيـة، وال تعـتـمـد في
إدراك الحـقـائق على البـراهـين المنطقـيـة، والحـجج العـقليـة، واألدلّـة العلْمـيـة، التي
هي صـفـة هذا العصـر، ومـا تمـوج فيـه من تيـارات وفلسـفـات.  وفي رسالـته حـول
الوالية والتـصـرّف، انتـهى إلى أن هذه الدنيـا هي دار حركـة وعـمل وسـعي، وليس

دار جزاء وثواب.

لقد كان يدعو إلى التـغيير االجتماعي المنظّم، والذي يـتمسّك بقانون التطوّر
الفطري التـدريجي، ويجب أن يبـدأ من القاعـدة، ويصعـد إلى القـمّة. وكـان  حكيمـاً
في دعوته، رصيناً في أسلوبه، مستنير العقل متفتّح الفكر، بحيث عمل على إرساء
القـاعــدة المـتـينـة لتكوين األجـيــال المـؤمنة باإلســالم، المـتـحـمّــسـة للعـمـل من أجله

بالحِكمة والعقل والعلْم.

قـال في خطـبـة له شـهـيــرة ألقـاها في المــسـجـد األمـوي بدمــشق سنة 1911
أمـام حــشـد ضـخـم من المـؤمنيـن، زاد عن عـشـرة آالف شــخص، منهم زهـاء مـائة
عالم سوري : «إن األسباب القوية التي تدفع اإلسالم إلى الرقي، تبيّن أن اإلسالم
وحـده سيكـون حاكـمـاً على قـارّات المسـتـقبـل ، حكماً حـقـيـقيّـاً ومـعنويّاً، وأن الذي

سيقود البشرية إلى السعادتين الدنيوية واألخروية ليس إالَّ اإلسالم».

وقـال أيضـاً : «إن األسـبـاب الـقـوية التي تدفع اإلسـالم إلى الـرقي، تبـين أن
اإلسالم سـيسـود المستـقبل مـادّياً أيضاً، في زمانـنا هذا عام 1911، يتوقف إعالء
كلمة اللَّه على الـتقدّم المادّي، والدخـول في مضمـار المدنية الحـقيقـية، وال ريب أن
شخصية العـالم اإلسالمي المعنوية سوف تدرك وتحقّق في المستقبل تحـقيقاً تامّاً

ما يتطلّبه اإليمان من الحفاظ على عزة اإلسالم».
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كـانـت دعـوة سـعــيـد النُّورْسي، مــرتبطة بالـقـرآن، وجـاءت رســائله ومـؤلّفــاته،
مـؤكّـدة هذا االرتبـاط، وكـان يؤمن أن طريق النجـاح هو طريـق التـعلّق باللَّه. وبهـذا
السـالح حارب الـطغيـان والظلم والعلمـانيـة واإللحـاد في بالده. وقد تعـرّض بسـبب

مواقفه هذه، إلى المحاكمات العديدة، ودخل السجن مرّات كثيرة.

ننننــــففففييييهههه    ععععنننن    ممممددددييييننننتتتتهههه

في سـنة 1926 نفـي إلى  «بـارال»، وتقع عـلى ســــفـــــوح جــــبل «طـوروس» في
جنوب غرب تركيا، وبقي في منفاه الذي هو عبارة عن بيت خشبي قديم في الخالء

نحو 8 سنوات ونصف.
في سـنة 1935 قــــدّم إلى المــــحـــاكــــمــــة ، وأدخل الســــجن، وذلـك في عـــهــــد
«أتاتورك»، الذي عــاشـت تـركـيــا في أيّـامــه أيّـامــاً حـالكة، حــورب فـيــهـا  القــرآن،

ومنعت الدروس الدينيّة، 

ـر اآلذان الـشــرعـي، فــصـــار باللـغــة الـتــركـــيـــة، وفــرض الـزّي األوروبّي وغُـــيـِّ
والسفور للنساء واسـتبدلت الحروف العربيّة بالحروف األجنبيّـة، كان المقصود من
نفـيــه، ثم سـجنـه، إخـمـاد ذكــره ونسـيـانه، ولـكنه اغـتنم فــتـرة نفــيـه وسـجنـه، فـألّف
«رسـائـل النور»، التي أقــبل عليــهـا الناس، فــصـاروا يـنسـخــونهـا ويـنشـرونهــا لدى

الرجال والنساء على السواء.

كانت رسائل النور تصل إلى الناس مهرّبة، ويقـول أحد التالميذ الذين كانوا
يهرّبونها :

- «كنتُ أُغـادر قـرية إسالم بعـد المـغـيب، حامـالً في حـقـيبـتي الرسـائل التي
اســتنـســخــهــا الحــافظ عـلي، وأســيــر اللـيل كلّه مــشــيـــاً على األقــدام بيـن الجــبــال
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والوديان، حتى أصل مع الفجر إلى بارال، وأرى األستاذ في انتظاري، ويستقبلني
بسرور بالغ، نصلّـي معاً صـالة الفجر، ثم أسـتسلم للنوم، وفي اليوم الـتالي أتسلّم

المسودّات من األستاذ، وأوصلها إلى الحافظ علي.

انتشـرت األخبـار واألحاديث عنه وهو في منفـاه، وقيل عنه إن لديه كـرامات،
ذكروا الـبعض منهـا عن بعض زواره، وتالميـذه، سجن في عـدّة سجـون، ونفي إلى
عدّة جـهات كان من جـملتها نفـيه في سنة 1944 إلى جهة تدعـى «أمير داغ»، وتقع

وسط اآلناضول، وبقي فيها إلى سنة 1948.

عاش الـفقر والحـاجة في منـفاه حتى اضـطرّ أن يبيع فـراشه ليـشتري بـه ما
يحتاجه من أكْل، حاولوا قتله بالسُّم، ولكن اللَّه نجّاه.

بعــد ســراحـــه سنة 1950، اتّجــه إلـى تكوين الطـلبــة، وإعطاء الـدروس، وبقي
يعطي دروسه إلى أن لقي ربّـه عام 1960.

ــــووووررررْْْْسسسسيييي ُّ ّمممماااانننن    ااااللللننننُُُّّّ ااااللللظظظظــــررررووووفففف    ااااللللتتتتيييي    ععععااااششششههههاااا    ببببددددييييعععع    ااااللللــــــــززززّّّ

عاش النوُّرْسي ظروفـاً قاسيّـة متعـدّدة األشكال واأللوان، ففي عهـده حصلت
تقلّبـات في تركـيـا، وتغـيّـرات في مـجـتـمـعـهـا، وبرزت صـراعـات وتحـدّيات، أدّت إلى
سقوط الخالفة العثمانية، وإعالن الجـمهورية التركية التي قامت من جملة ما قامت
به، بإلغـاء أحـكام الشـريعـة اإلسـالمـيـة، والـسـيـر في المنهج الغــربي في األحكام
كلهــا، فـقـصت عـلى المـحــاكم الشـرعـيــة، وحـاربت اللّـغـة العـربيــة حـرباً شــعـواء،
ومنعت الدروس ، وفـرضت السـفـور على النسـاء، وألزمت الرجـال بلبس الـقبّـعـة،
وشـجعت اإللحـاد لهـا وأعلنت أن الدولة علمـانية ال عـالقـة لها بالدين فـيـما يتـعلّق

بشؤون الحياة.
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في هـذه الظروف الـحـــالـكة الظـالم، نشــــأ بديع الـزمـــان الـنُّورْسي الـذي برز
بحـركـتـه النُّورانيـة، فـقـاوم اإللحـاد، والتـزم بالدعـوة إلـى اإليمـان الحقّ، وعـمل على
تكوين أجـيال تؤمن بـاإلسالم، حقّ اإليمـان، وتعمـل جاهدة على تثـبـيتـه في القلوب،
وترسـيـخـه في الـنفـوس، وتوضـيح مـرامـيـه السـامـيـة إلصـالح الـمـجـتـمع، إصـالحـاً

حقيقيّاً، ال يتنكّر للدين، وال يرفض الحضارة العلْمية المتقدّمة.

يقول األستاذ سمير رجب الذي كتب مؤلّفاً عن حياة النُّورْسي :

«يعتبـر بديع الزمان، من أعمق المـصلحين إيماناً، وأغزرهم علمـاً، وأصلبهم
جهاداً، وأمضاهم قلمـاً، وأشرقهم أُسلوباً، وقد انبثق في سماء تركـيا انبثاق البدر
في حالك الظالم. فـقام بدور عظيم في بعث الهـمم، وإنقاذ اإليمـان، ومقاومـة الغزو
الفكري، بعرض حقائق اإلسالم، والوقوف كالطود الشامخ، أمام الكفر ومؤامراته،
داعـياً إلى األخـوّة والمحـبّة، وبناء الذات، والخـالص من األنانيـة، فاسـتنارت بفكره
العقـول، وصفت بدعـوته القلوب، واطمـأنّت بروحانيـته النفـوس إلى آخر مـا جاء في

كتاب سمير رجب».

كـان النُّورْسي يتـتـبّع هذه األحـداث عن كـثب، ويـتـأثر لهـا، ويفكّر فـيـمـا يجب
عمله، وذات يوم وهو يطالع الصـحف السيارة، قرأ خـبراً أثاره ونشرته الصـحافة،
هو أن غـــالدســتــون، زعـــيم حــزب األحـــرار في أنجلتـــرا، ألقى خطـاباً في مـــجلس
النواب بأنجلتـرا، وكان يحمل نسـخة من القرآن الكريم جـاء فيه : «لـن نستطيع أن
نحكم المسلمين، مادام هذا القرآن في أيديهم، لذلك ال مناص لنا من أن نزيله من

الوجود أو نقطع صلة المسلمين به».

أثار هذا الـتــصــريح في نفس الـنُّورْسي انزعــاجــاً عظيــمــاً، وهـزّ كــيــانه هزّاً
كبيراً، وكان هذا الخبر هو الذي زاده شـجاعة ألداء ما يجب عليه أن يقوم به، وما
هي رسالته في الحـياة، ثم قال : «ألبرهنن للعالم على أن القـرآن، شمس معنوية ال
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يخــبــو ضــوءهـا، وال تنطفىء أنـوارها». وهكذا اتّجــه إلـى العلم وإلـى القــرآن وإلى
اإليمـان ، وصـار يعـمل على تأسـيس المـدارس القـرآنيـة، والسـعي إلنشـاء جـامـعـة
إسـالميـة، تدرس فيـها العلوم القـرآنيـة والعلوم الحديثـة، لتكوين جـيل مثـقّف ثقافـة
صـحيـحة. تجـمع بين الحقـائق القرآنيـة، والعلوم العـصرية، وصـار يكتب المقـاالت
في الصــحف، داعــيـاً إلى أفـكاره، ومـبــادئه، مــوضّـحــاً رســالة اإلسـالم، ومـنتـقــداً
األفكار اإللـحــادية، دون أن يتــهــجّـم التــهــجّــمــات الطـائشــة، ودون أن يتــخـلّى عن

رسالته اإليمانية.

ولكن الحـكم العـسـكري الذي تسلّط علـى البـالد، لم يـرتض كـتــابتـه ودعــوته،
فـاتهـمه بـالتحـريض ضـدّ الحكومـة، وأحـاله على المـحكمـة العـسكرية، كـان الحـاكم
العـسكري إذ ذاك، اسـمـه خـورشـيد باشـا، فـخـاطبـه قـائالً : وأنت أيضـاً تدعـو إلى
تطبــيق الشــريعـة اإلســالمــيـة ؟ إن من يطـالب به، يشنق هكـذا... وأشـار بيــده إلى

جثت المشنوقين التي كانت ترى عبر النافذة.

فنهض بديع الزّمان من مكانه، وردّ على الحاكم قائالً :

لو أن لي ألف روح، لمـا تردّدتُ أن أجـعلـهـا فداء لحـقـيقـة واحـدة من حقـائق
اإلسالم، فقد قلت : إنّني طالب علْـم، لذا، فإنّي أزن كلّ شيء بميزان الشريعة، وال
أعـتــرف إالّ بمـلّــة اإلسـالم، وأقــول لكم هذا وأنا أقف أمــام البــرزخ الذي تسـمّــونه
السّـجن، في انتظار الـقطار الذي يمـضي بي إلى اآلخـرة، لكيـال تسـمـعـوه وحـدكم،
بل لِيَتَنَاقَلَـهُ العالم كلّـه، لقد حان للسرائر أن تنكشف وتبدو من أعماق القلب، فمن
غيـر مَحرمَ فـال ينظر إليهـا، إلى آخر المـرافعة المـؤثّرة التي صرّح بهـا، والتي كان

لها تأثير حتى على الحاكم العسكري نفسـه، فحكم ببراءتـه.

كـان النُّورْسي مـؤمناً بأفكاره، ومـؤمناً برسـالتـه التي تهـيّأ لـها، لقـد كـانت له
دعوة ومنهج في إصالح المجتمع التركي، وتغييره لما هو أفضل، ولم يكن منغـلقاً

على الحضارة الغربيّة رافضاً لها رفضاً كـلّياً.



أأأأببببوووو    ببببككككرررر    ااااللللققققااااددددرررريييي34

كـان مـتـفــتّـحـاً على الجـديد، ولكـن في غـيـر ابتـعـاد عن اإلســالم، كـان يُقـسِّم
ثقـافـة الغـرب إلى قـســمـين : قـسم يجب األخـذ به، وقـسم يجـب االبتـعـاد عنه، كـمـا
يقول : أرجو أن تعوا أوروبّا على قسمين : أوروبّا التي تخدم البشرية بالصناعات
النافعة، وأوروبّا التي أخذت كلّ ما يبغضه اإلسالم والدين المسيحي الخالص، ثم
يقــول : ال تفــهــمــوني خطأ، فــأنا ال أخــاطب في مــقــاالتي هذه أوروبّا الـتي تســعى
لخـدمــة البـشـرية. بل أخـاطـب أوروبّا التي سـاقت البــشـر إلى الضـاللة والســفـافـة،

واعتبرت سيآت الحضارة حسنات، وارتمت في أحضان الطبيعة.

وفي مـوضـوع الفكر والفلسـفـة يقول : إن رسـائل «النّور» ال تهـاجم الفلسـفـة
مطلقــاً، بل تهـاجم الفلســفـة التي تسـتنـد إلى الثـقـافـة الغــربيـة التي تهـدم الـبـشـرية
واألخـالق، ثم يقــول : إن الحـضـارة الغــربيـة تسـتنـد إلى القـوّة، وشـأنهــا العـدوان،
وهدفـها المنفـعة، وشـأنهـا التزاحم، ودسـتور حـياتـها هو الحـرب، وشأنه الصـراع،
ورابطتها التي اتخـذتها أساساً، هي فكرة العنصـرية، وشأنها التصادم، ومنهـجها

تسهيل الشهوات، وشأنها تحقير اإلنسان.

ولدى تعرّضه ألسباب تأخر المسلمين، يقول إنها ستّـة :

أوالً : اليأس والقنوط الذي ما زال يجد أسباب الحياة في نفوسنا.

ثانياً : موت الصّدق في حياتنا االجتماعية والسياسية.

ثالثا : حبّ العداوة.

رابعاً : تجاهل الروابط الروحية التي تربط المومنين بعضهم ببعض.

خامساً : ذيوع االستبداد.

سادساً : حصر الهمّة في المنفعة الشخصية، دون االلتفات إلى النفع العام.
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ويوضّح في موضع آخر أهمّ األسس لتقدّم المسلمين في ثالث نقط :

1. تنظيم الوقت والعمل.

2. توافر األمن والطمأنينة بين المسلمين.

3. تيسير سُبل التعاون فيما بينهم.

ثم يوضّـح أن هذه األمــور ال يمكن تحــقــيــقـهــا إالّ باالمــتــثــال ألوامــر الدين،
وترسيخ التقوى في القلوب، والصالبة الدينية.

لقـــد اهتـمّ النُّورْسي بـفكرة االتحـــاد اإلســـالمي، ونادى بـضــرورتـهــا فـي كل
تحــرّكـاته، وحــذر من القـومــيـة المــتـعــصّـبـة لـلجنس أو الوطن، ودافع عـن القـومــيـة
اإلسـالمـية التـي تحمي أُسُـس اإلسالم، وال تتـعـارض مع فكرة االتحـاد اإلسـالمي،
ثم يقول :(2) البدّ أن تكون فكرة القومية حصناً حـصيناً، ودرعاً واقياً لإلسالم، وال
يجوز أن تحل محلّ اإلسـالم، بل يجب أن تكون حامية لألخوة اإلسـالمية، إن فكرة
القــومـيـة الـعنصـرية مــرفـوضــة، وال بدّ أن تكون األخـوة اإلســالمـيــة نقطة التــحـرّك
للتــعـاون بين الـمـسلمــين، خـاصّــة إن العـالم اإلســالمي في حـاجــة مـاسّــة إلى هذا

التعاون، ثم يزيد فيقول :

إن أوروبّا هي منبـع الفكر العنصـري الذي نشـأ في الـعـالم اإلسـالمي، فـهي
تهـدف من هذا الفكر إلى التفـرقـة بين المسلمـين، وتوجـيهـهم الوجهـة التي تريدها،
إن أوروبّا بإدخـالهـا هذا الفـكر العنصـري بين المـسلمـيـن، أرادت تفـريقـهم، ولهـذا
أسـمّي هـذا الفكر «المـرض األوروبّـي» فـالعنصــرية سُمٌّ قـاتل، ومــرض أوروبّي في

المجتمع اإلسالمي، يبعث فيهم روح التفكّك وتشتيت الشمل.
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ــــوووورررر ُّ ررررسسسساااائئئئلللل    ااااللللننننُُُّّّ

بدأ النُّورْسي يوجه رسائل النّور من منفاه في خفية مع بعض مريديه. فكان
يتلقّـاها أصــحـابه وتالمـذته ومـريدوه وتأثروا بهـا، وصـاروا يـجـتـمـعـون لدراسـتـهـا،

سواء أثناء نفيه، أو بعد سراحه، وحتى بعد وفاته.

وأهمّ أســاس لرسـائل النّـور هو التـفكّـر، وهذا األسـاس هو الخــاصـيــة التي
سارت عليها حياة بديع الزمان منذ شبابه، يقول النُّورْسي :

«إن الرسـائل ليـست كـبـقـيّـة مصـنّفـات العلمـاء، تسـيـر على وفق خطى العـقل
وأدلّته ونظراته، وال تتـحرّك كمـا هو الشأن لدى األولياء المـتصوّفين بمـجرّد أذواق
القلب وكــشـوفـاته، وإنمـا تـتـحـرّك بخطى اتحــاد العـقل والقلـب مـعـاً وامـتـزاجــهـمـا،
وتعاون الروح واللطائف األخـرى، فتحلّق إلى أوج العـال، وتصل إلى مراق ال يصل
إليها نظر الفلـسفة المهاجـمة، فضالً عن أقدامهـا وخطواتها: فتبـيّن أنوار الحقائق
اإليمانية، وتواصلها إلى عيونها المطمـوسة»، (المالحق/ قسط من ترجمة إحسان

قاسم، ص 103).

ورسـائل النور، مـائة وثالثون رسـالة ترجـمت إلى العـربيّـة في ثمـان مـجلّدات
وهي :

1. الكلـمـات 2. والمـكتــوبــات 3. واللّمـــعـات 4. والشـــعــاعــات 5. وإشـارات
اإلعـجـاز 6. والمثنوى العربي 7. والمالحق 8. وصقيل اإلسالم.

ه عـلى قلبــه من مـعــاني وهذه الرســائل من ألمع وأفــيــد وأنور مـا أفــاض اللـَّ
القرآن، فبقـيت شاهدة على علْم الرجل، وفقهه في الدين، ونورانيـته التي أضاء بها
قلوب تـالمـذتـه الصــادقـيـن الذين انكبّــوا علـى اسـتـنســاخـهــا ونشــرها ودراســتــهــا
واالسـتـفـادة من توجـيـهـاتـهـا في حـيـاته وبعـد وفـاته، وكل مـؤلّفـاتـه كـانت تدعـو إلى
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تقـوية اإليمان فـي النفوس، والعـمل للوحـدة اإلسالمـيـة، وقال في بعض مـا كـتبـه ال
ريّاء من العرض، وأكبر فريضة في هذا العصر، هو االتحاد اإلسالمي.

ُّووووررررْْْْسسسســــــــيييي ممممــــنننن    أأأأققققــــوووواااالللل ااااللللننننُُُّّّ
ه وليّك، فـكل شـيء لك إن كنـت تريـد وليــــاً، فكـفى بـاللَّه ولـيّــــاً، فــــإن كــــان اللـَّ

صديق.

وإن كنت تـريد أنيــســـاً، فكفى بـالقــرآن أنـيــســاً، فــفـــيــه تعـــيش مع األنبـــيــاء
والمالئكة وتأنس معهم.

وإن كنت تريد مـاالً، فـكفى بالقناعـة كنزاً، فـالذي يـقنع يقـتـصـد، والمـقـتـصـد
يجد البركة الواسعة.

وإن كنت تريـد عـدوّاً، فكفى بنـفـسك عـدوّاً، فــالذي يعـجب بنـفـسـه، ال مــحـالة
يبـتـلى بالمـصــائب، بخـالف مـن ال يعـجب بهــا، إذ يجـد الســرور والراحـة والرحــمـة

الواسعة.

وإن كنتَ تريد واعـظاً، فكفى بالمـوْت واعظاً، فـالذي يـذكـر المـوْت، ينجـو من
حبّ الدنيا، ويسعى لآلخرة سعياً حثيثاً.

ووووممممنننن        ووووصصصصااااييييااااهههه

ال ترتبـطوا بي شــخـصــيــاً، بل كــونوا على صـلة وثيــقــة برســائل النور، فــأنا
إنسان عاجز، ولي عـيوب وتقصيرات، أما «رسـائل النور، فهي ملك القرآن الكريم،
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ومشـدودة به، فإنهـا تكفيكم، وأنا فـرد مثلكـم، وال تميزوني كـشخص عظيـم، فالذي
يتكلّم في رسائل النور، هو لسان الدليل والبرهان والحقيقة.

كــان يجــاهد إلنقــاد اإليمــان وحــفظه، ولتنقــيــة الجــو المــحــيط باإليمــان من
الجـراثيم المسلّطـة عليه، من شـبهـات ووسـاوس، وكان يدعـو إلى االتحاد والوحـدة
دائمـاً، ويتـجنّب كلّيـاً األمـور التي تـعيـق االتحـاد وتعـرقله، وكـان يجـاهد لكي يحـول
إيمـاننا من اإليمـان التـقليدي، إلى اإليـمان التـحـقيـقي، المـرتكز على أُسس علْـميـة،
وكـان يقــول : يجب علينـا أن نقـوي إيمـانـنا لنتـمكّـن من اجـتـيــاز فـتنة آخــر الزمـان

بسالم.

وقال جواباً عن سؤال من أحد تالميذه :

نعم، خف وارتعـد مـن الغـرور، فـفي هذا الزمـان، وهو زمـان الغـفـلة عن اللَّه،
ترى أصـــــحــــاب األفـكار الـمنحـــــرفــــة عـن الديـن، يجــــعـلون كـل شيء آلـة ووســــيـلة
لمـصـالحهم الـخاصـة. فـتـراهم يستـخـدمـون الدين والعـمل األخروي وسـيلة لمـغـانم
دنيوية، إالّ أن حـقائق اإليمان، والعمل لنـشر رسائل النور، هذا العمل المـقدّس، ال
يمكن أن يكـون وسـيلة لجـر مــغـانم دنيـوية قطّ، ولـن تكون غـايتـه ســوى رضى اللَّـه
سـبــحـانه. بيـد أن االصطـدامـات التي تحـدث جــرّاء التـيـارات الســيـاسـيـة الـضـالّة،
تجـعل المحـافظة على اإلخـالص، والحيلولة دون جـعل الدين وسـيلة للدنيا عـسيـرة.
والحل الوحيد أمام هذه التيارات هو االستناد إلى العناية اإللهية، واستمداد القوّة

منها.

قالـوا عن النُّورْسي :

قال الدكتور محسن عبد الحميد :

ال شكّ أن المـجدّدين المـخلصيـن الملهمـين، الذين بعثـهم اللَّه تعـالى لتجـديد
أمـر الدين والحيـاة، كـان لهم الدور الريادي في نهـضة المـسلمـين الحاضـرة ألنهم
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قادوا حـركة االستـجابة للتـحدّيات، بعقليـة إسالمـية أصيلة، تعـمّقت في فـهـم جوهر
الدين وحقـائـقـه، وأدركت طبيعـة المرحلة الحضـارية الخطيرة التي مرّت بهـا أمّتنا
المــقـــيــدة بأغــالل الجــهـل والمــرض والجــوع فـي القــرون األخــيــرة، واســتـــشــرفت

المستقبل العزيز الذي ينتظر أمّة اإلسالم. 

وكـان من فـضل اللَّه على مـجـتمع الـمأسـاة في تركـيـا الحـديثـة، وعلى شعـبـه
المكافح الجريح، الذي خنق فيه الطغاة األنفاس الطيّـبة، واآلمال البارقة، وسحقوا
بذور الحـــركــة الناهضــة، أن قــيـض اللَّه له رجــالً ربّـانيّــاً طاهراً، وعــالـمــاً حــركــيّــاً
منصـفـاً، ومجـدّداً مـتنوّراً واعيـاً، هو األسـتـاذ الجليل، والمـرشد الخطيـر، والمـربّي
الكبــيـر، والســيـاسي الـنظيف، بديع الزمــان سـعــيـد النُّــورْسي رحـمــه اللَّـه تعــالى،
فدخل الـحياة الفـاسدة القلقـة من أوسع أبوابهـا، مصارعـاً قويّاً، ال تأخـذه في اللَّـه
لومـة الئم، وهو ينبّـه الغـافلين، ويزيل جـهل الجـاهلين، ويفـضح الطغـاة المجـرمـين،
ويخطّط لـتكوين جــيل مـؤمن، قــويّ البنيــان، رصـيـن الفكرة، يرفض الـذّل، وينشىء
العــزّ، ويعــود إلى اللَّه تـعــالى بهــدوء وحكـمــة، ويقف خلـف رســول اللَّه ¤، ويعــتــز
باالنتماء إلى أمّـة القرآن، ويبغي التغيـير السديد، والبناء الجديد لحضـارة إنسانية
مـتـوازنة، ترفض القـوّة الـغـاشـمـة، والمنفـعـة األنانيـة، والعنـصـرية الضـيّـقـة، وتؤمن

باألخوّة والمحبّة والحقّ والخير والسالم.

وجاء في كتاب «ذكريات عن سعيد النُّورْسي»، ترجمة السيد إحسان قاسم:
لم يكن األستاذ يعمل لراحـة نفسه، وال لينقذ نفسه من آالم المتـاعب والمضايقات،
وإنمــا كــان يجــاهد إلنقــاذ اإليمــان وحـفـظه، ولتنقــيــة الجــوّ المــحــيط باإليمــان من

الجراثيم المسلّـطــة عليه من شبهـات ووساوس.

وكــان يدعـو إلـى االتحـاد والـوحـدة دائمــاً، ويتــجنّب كلّيــاً األمــور التي تعــيق
االتّحاد وتعرقله، ولذلك كان يقوم بتوضيح المسـائل التي تهمّ المؤمنين الحقيقيّين،
وال يشغــل نفسه بأمـور فرعية غير مهمّـة، حيث كـان يجاهد لكي يحوّل إيماننا من
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اإليمان التقليدي، إلـى اإليمان التحقيقي، المرتكز على أسُس عـلميّـة، وكان يقول :
بأنه يجب علينا أن نقــوّي إيمـاننا، لنتمكّـن من اجتياز فتنة آخـر الزمان بسالم.

ـورْسي، وجـزاه علـى مـا قــدّم من رحم اللَّه اإلمــام، بديع الـزّمـان، ســعـيــد النـُّ
الصالحات لشعبه وأمّته.

ااااللللههههووووااااممممشششش

1) صيقل اإلسالم، «المحاكمات»، ص 122.
2) عن الفكر األدبي والديني عند الداعية اإلسالمي بديع الزمان سعيد النورسي، ص 244 وما قبلها،
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ممممؤؤؤؤتتتتممممرررر    ااااللللججججززززييييررررةةةة    ااااللللخخخخضضضضررررااااءءءء
((((أأأأببببررررييييلللل    1906))))

ّاااابببب    ببببننننممممننننصصصصوووورررر ععععببببدددد    ااااللللووووههههّّّ

عــرف المــغـــرب في بداية القـــرن العــشــرين هزّات داخـليــة عنيـــفــة، وتعــرّض
لمــؤامـرات خــارجـيــة رهيـبــة، خـصـت كل هزّة منهــا ومـؤامــرة بدراسـات أكــاديمـيــة
وتحليـالت عَمـيقـة، وكتـبت بشـأنها مـئات الكتب وءاالف الـمقـاالت بعديد من اللغـات،
وفي أوقات مختلفـات، منها بالنسبة للداخل ثورة بُوحْمارة وفـتنة الريسوني وإطاحة
األمـيـر مـوالي حَـفـيظ بأخـيـه الـسلطان مـوالي عـبـد العـزيز، ومنهـا بالـنسـبـة للخـارج
سعي فرنسا القتسـام التركة المغربية وزيارة إمبراطور ألمانيا لـطنجة وعقد مؤتمر
دولي بالـجـزيـرة الخــضـراء لـمـعــالجــة المــشـكلة المــغــربيــة، ثم االحــتــالل الفــرنسي
لمنطقتي وجدة والدار البيضاء والتوسع األسباني في الريف، وأخيرا فرض حمايَة
على المـغرب أفـقـدته عديـدا من مظاهر السيـادة وقـسمـتـه إلى مناطق حـماية ونفـوذ
وإدارة دولية، دون الحـديث عَن أراضيـه الشاسـعة الفسـيحة الـتي اقتطعتـها فـرنسا
وإسبانيا من جسمه العليل وألحقتاها بمستعمراتهما في الشرق والغرب والجنوب.

وقـد اختـرت أن يكون حديـثي عن مؤتمـر الجزيـرة الخضـراء دون غيـره من
المـسائل األخـرى التي كـانت تتوالـى وتستـرسل ءاخـذا بعضُـها بـتالبيب البـعض،
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لسبـبين اثنين : أولهما، التـذكير به أو إحيـاء ذكراه، إذْ في مثل الشهـر الماضي
منذ مـئـة عـام انفضّ جـمـعـه وأمضي عـقـده، وثاني السـبـبـين أن هاذا العـقـد ـ أو
«مـــعــــاهدة الخــــزيرات» كـــمـــا يـســـمى بـلســـانـنا الدارج ـ هـو الذي أعطـى الدول
األجنبـية حقّ التـدخل بصفـة علنيـة مبـاشرة في شـؤون المغـرب من خالل األمـور
التي نـاقــشــهـــا المــؤتمـــر ووافق السلطـان عليــهـــا كــالبنـك والشــرطة واألشـــغــال

العمومية.

ححححااااللللةةةة    ااااللللممممغغغغرررربببب    ففففيييي    ببببددددااااييييةةةة    ااااللللققققررررنننن    ااااللللععععششششرررريييينننن

ولكي نعـرف الظروف التي انعقـد فيـها مـؤتمر الجـزيرة الخـضراء واألسـباب
التي أدت إلى اتخـاذ مـقـرراته وإبرام عـقـده ال بد أن نفـتح نـافذة نـطل منهـا إطاللة
لن تكون إال سطحـيـة وخفـيـفة جـداً عن الحـالة التي كـانت تسود المـغـرب في بداية
القـرن العشـرين وعن التـآمـر الدولي بزعامـة فـرنسا لـإلجهـاز عليـه واقتـسـام تركتـه

التي يكون لها الحظ األكبر منها.

كـانت حـالة المـغـرب يومـئـذ سـيـئــة غـاية السـوء، واألوضـاع فـيـه مـتـردية إلى
أسـفل الدركـات، مــرد ذالك في نظري وتحليلـي إلى سـبـبـين رئيـسـيـيـن : فكر ديني
جامـد بعيـد كل البعـد عن سمـاحة اإلسـالم ويسره، وحكم انفـرادي أقصى الشـعب

عن الحكم ومراقبة السلطة ومحاسبتها وأخرجه من دائرة حسابه واعتباره.

كــان سلطـان المــغــرب يومــئــذ هو مــوالي عــبــد العــزيز بن السـلطان مــوالي
الحــسن األول الذي اســتــوى صــوريا على عــرش الملك وعــمــره ثالث عــشــرة سنة
بمكـيـدة دبرهـا مع أمـه الـشـركــســيـة حــاجب أبيــه احــمـاد بـن مـوسى سـليل عــبـيــد
البــخـاري الســود، وقـد اســتـقل هاذا الحــاجب بالحكـم والتـدبيــر، وشـغل الـسلطان
الفـــتى عن التــعـلم وألهــاه بـآالت ولعب غــريـبــة في ذالك الـعــهــد مـــمــا يخلب ألـبــاب
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الصبـيان كالدراجـات وءاالت الفوتوغـراف والفُنوغراف وبَنادق الصـيْد والحرّاقـيات
أو الشــهب االصطناعــيـة، فلـمـا تخلـص السلطان من وصــاية الحــاجب بمــوته سنة
1900 وجد نفسه أمامَ فَراغ حكومي وخصاصٍ مالي وحاشيةٍ قَليلةِ الخبرة منعدمة

الضمير.

كـان المغـرب يعـيش يومـئذ في فـوضى عـارمـة بسبب ثورة الروگـي بوحمـارة
التي طالتْ تسـعة أعـوام، وفتـنة أحمـد الريسوني ومـراوغـاته التي استـمرت إلى مـا
بعـد فرض نظام الحـماية، وكـانت جهـات كثيـرة في المـغرب شبـه مسـتقلة ال تنالـها
األحكام، لم تكن في الـمغـرب هيـأة حكومـية لهـا رئيس يجـمـعـها بانتـظام للنظر في
شؤون الدولة واتخـاذ القرارات لمعالجـتها، ولم يكن فـيه دستور وال مـجلس شورى
مـعـين أو منتـخب، ولم تكـن فـيـه مدارس تـعليم وال مـعـاهد تكوين وال مـسـتـشـفـيـات
معالجة وتطبـيب، بل لم تكن فيه طرق معبدة وال سكك حديدية وال أضـواء كهربائية
وال مـواصــالت سلكيـة أو السلكـيـة، كـان شـغل الـمـخـزن الوحـيــد مـحـاربة العــصـاة
وجـمع األمــوال والنظر في األمــور الطارئة عندمــا تطرأ، دون توقع لطـروئهـا ودون

اتخاذ مبادرات وال إعداد تخطيط لـمـواجهتها.

ااااههههتتتتمممماااامممم    ااااللللددددوووولللل    ااااألألألألججججننننببببييييةةةة

وكـانت الدول األجنـبـيـة تعـد المـغـرب دولة علـيلة مـثله مـثل تركـيــا التي كـانت
منابرها الصحـفية وأنـديتها الدبلومـاسية والسـياسيـة تطلق عليهـا الرجل المريض،
وامـتـازت من بين الدول التي كـان يعنيـهـا مـعـالجـة أدواء المـغـرب بالمـقـاييس التي
ترتئيها ثالث دول : فـرنسا وإسبانيا وبريطانيا العظمى، تليهـا إيطاليا وألمانيا، ثم

دول أخرى تأتي في االهتمام بأمر المغرب بعدها.

فأمـا فرنسـا فلمطامعهـا في امتـالكه بعد احـتاللهـا للجزائر وفرض حـمايتـها
على تونس ورغبتـها في تعبيـد طرق برية وسكك حديدية بين ممتلكاتهـا الواقعة في
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الضـفة الـجنوبية لـلبحـر المـتـوسط وبين مسـتـعـمراتهـا بوسط إفـريقـيا وغـربهـا، وال
يتأتى لها ذالك إال بالمرور عبر التراب المغربي الذي كان يشمل ـ نظرياً ـ األقاليمَ
الصـحـراويةَ بمـا فـيـها إقـليمُ شَنچـيط ؛ وأمـا إسْـبانـيا فلـرغْبـتـهـا في تَوسـيع حُـدود
المدُن والجُـزر التي تملكها في شَمـال المغرب وتَوسيع حُـدود المراكز التي تحـتلُّها
ا بريطانيـا الـعُظمى فلرغْـبـتـهـا فـي أنْ ال تسـتـقـر دولة على شـاطئـه األطـلسي ؛ وأمـَّ
كـبيـرة في شـواطئ المغْـرب الشـماليـة يُمكنُ أن تُهـدّد أو تعطّل حـرية مـرور سفنهـا
بمـضـيق جـبَل طارق الذي هـوَ أحـدُ مَنافـذها إلى مـسـتـعـمـراتهـا في شَـرق إفـريقـيـا
وجنوبـهـا والمــحــيطَين الهـندي والهــادي والشــرْق األقـصَى مــثله مــثل باب الـمندب
وقَناة الـسـويـس ؛ وأمــا إيطاليــا وألمــانيــا اللـتـان لـم تســتكمــال وحــدتهــمــا إال بعــد
منتـصف القَرن التـاسع عشر فـقد حـصلت لهمـا غيـرة من دول أوربية صَـغيـرة مثل
هوالندة وبَلجـيكـا والبـرتغـال تملكُ مـسْـتـعـمـرات واسـعـةً في شـتّى أرجـاء المـعْـمـور،
وتاقـتا إلى أن تجـدَا لنَفـسـيهـما مـثلَ مـا للدول األخـرَى من مسـتـعمـرات، ولن يكون
ذالك إال في أراض لـهــا حكمٌ ضَــعــيـف ومَــقــدرات مَــحــدودةٌ أوْ ليْس لهـــا نظامٌ وال

مَقدرات بالمرة.

سسسسععععيييي    ففففررررننننسسسساااا    للللتتتتصصصصففففييييةةةة    ااااللللققققضضضضييييةةةة    ااااللللممممغغغغررررببببييييةةةة    للللصصصصااااللللححححههههاااا

وفي بداية القـرن المـاضي كان المـسـؤول عن سيـاسـة فرنسـا الخـارجيـة هو
امْـيي، تولـى وزارة خـارجـيـتـهـا سنةَ 1898 تْيـوفـيل ديلْكاسـي المـولود سنة 1852 ببـَّ
وقـضَى فـيـهـا أطول مـدة قـضاها فـيـهـا وزير فـرنسي في عـهـد الجـمـهـورية الثـالثـة،
وكان موصوفاً بالمكر والخداع والمهارة أيضاً فيهما، واتجه اهتمامه أكثر من أي
شيء ءاخـرَ إلى حلِّ الـمـسـألة المـغـربيَّـة معَ الـدول التي يَعْنيـهـا أمـر الـمـغـرب وعلى
انْفـراد أيْضـاً ولكن لمـصـالح فـرنْسا في كـلتا الـحالتَـيْن، وكـانت في نَظره لـمعـالجـة
ة ثالثةُ حلول ال حل واحـد، أولهـا حَل اقـتـصـادي يتـمـثلُ في تَوغل المـسْـألة المـغـربيـَّ
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اقـتــصـادي فـرنسـي تَدريجي في المــغـرب يقـوى بـه النفـوذ الفــرنسي، وثانيــهـا حل
دبلومـــاسي يقـــوم على صـــرف نظر اهتـــمــام الدول عـن المــغـــرب والحــصـــول على
اعترافها بتفـوق نفوذ فرنسا وحرية عَملها فيه، معَ ترضيـات تقدم لها طبعاً، وثالث

الحلول عَسكري، وكانَ ديلكاسي يستبعده إال عند الضرورة القصوى.

وبدأ وزير خارجية فـرنسا في تنفيذ خطته مع الدول المهتمـة بأمر المغرب ،
فــدارت بيـنه وبين وزير خـــارجــيــة إيطاليـــا مــحــادثات بيـنَ سَنَة 1900 وسَنَة 1902
انتهت باتفـاقهما على أن تطلق إيـطاليا يد فرنسا في المـغرب مقابل إطالق فـرنسا

يد إيطاليا في ليبيا.

ودارت بين فــرنســا وإســبــانيــا بدايةً مـن سنة 1902 مــشـاورات ومــذاكــرات
لتصـفيـة قضيـة المغـرب انتهت يوم 3 أكتـوبر سنة 1904 بعقـد اتفاق سـري يقضي
بتحديد مناطق احتاللهما في المغرب ونشر تصريح علني لتغطية االتفاق السري.

كما دارت بين فـرنسا وبريطانيا العظمى مذاكرات ومسـاومات انتهت يوم 8
أبريل سنة 1904 بعقد االتفـاق الودي الشهير الذي يحتـوي على بنود سرية تتخلى
إنجلترا بموجبها عن امتيازاتها لصـالح فرنسا في المغرب مقابل تخلي فرنسا عن

امتيازاتها في مصر لصالح بريطانيا.

غغغغضضضضبببب    أأأأللللممممااااننننيييياااا

ولم تكن ألمـانيـا الدولة القـوية الناشئـة لتـرضى بتـهمـيـشهـا أو لتـخفـى عليهـا
األوفــاق الـســرية الـتي أبرمـــتــهــا فـــرنســـا مع كل من إيـطاليـــا وبريطانـيــا العـظمى
وإســبـانيــا وال لتــقف وقـفــة المــتـفــرج من إيفــاد فـرنســا بعــثـة بـرئاسـة ســان روني
تايانديي إلى فـاس لمـفـاوضة السـلطان ورجال دولتـه قـصـد إدخال إصـالحـات إلى
المــغـرب تكون لفــرنسـا الـيـد الطولى فـي تمـويلهــا وإنجـازهـا، لذالك قـررت حكـومـة
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برلين أن تتـضمن رحـلة اإلمبـراطور غليـوم البحـرية زيارة طنجـة، وأبلغت السلطان
عبد العـزيز بواسطة قنصلها بفاس الدكتور واسل أن هاذه الزيارة تعـتبر رداً على
االتفـــاقــيــات الـتي عُــقـــدت في العـــام المــاضي بـشَــأن المـــغــرب في غـــيــبـــتــه، وأنَّ
األمبراطورَ غليوم يَنْوي دعم اسـتقالل المغرب وتأكيدَ سـيادة سلطانه، وبالفعْل زارَ
اإلمبراطورُ غَلْيوم طنجةَ يوم 31 مارس 1905 لمدّة ساعـتين صرّح أثناءَها في دار
المفوضـية األلمانية التي ال تزال قائمة العـين والذات بسوق برا أنه يزور السلطانَ
بوَصـفـه حاكـمـا مـسـتقـال، وأنه يأمـل أن يبقى الـمغـرب تحت سـيـادته حـرّاً مـفتـوحـاً
للمـنافــســة السّلمـــيــة لكلّ الدول بدون احــتـكار وال اسْــتــثناء وعلَـى قــدم المــســاواة
المطْـلَقــة... ولمـــا قــابلَ اإلمـــبــراطورُ غلـيــوم عمّ السـلطان ومــمـــثّله في اســـتــقــبـــاله
والترحيب به طلبَ منْه أنْ ينصحَ موالي عبد العزيز بإقـامة عالقات طيّبة معَ فرنسا
على الحدود شـريطةَ أن ال يعطيهـا أيّ امْتـيازٍ سيـاسي أو اقْتـصادي في أيِّ مَكانٍ

ءاخرَ من مملَكتِه.

وهاكـذا انهارَ بزيارة اإلمـبراطور غليـوم لطنجة وتَصْـريحاته العَلنـية ونصـحه
للسـلطان كلُّ مــا حــاكَ ديلْكاسـي من مكايدَ وعــقــد من أوْفــاق في الظالم، فــأعــفــاهُ
روڤــيي رئيـسُ الحكومــة الفــرنـســيــة في نَفس السـنة من مَنْصــبــه الـذي طالتْ مــدةُ
ممارستـه له سبعةَ أعوام، وكان إعـفاؤه استجابةً لطلب األمبراطور نـفسه واجْتناباً
أليِّ تصــادم مـسـلَّح معَ ألمــانيـا، وصــارَ واضــحـاً أنَّ مــسـألـةَ المـغــرب تتــجـهُ نحــو

التدويل.

ُ    إإإإللللىىىى    ععععققققدددد    ااااللللممممؤؤؤؤتتتتممممرررر    :::: ااااللللددددععععووووةةةةُُُ

سـارعَت ألمانيـا بعدَ هاذه الزيارة إلى تَـعْيـين سَفـيرها في البـرتغال البـارون
طاطنباخ سفيراً جديداً لها في المغرب، وهوَ في الحـقيقة سفير جديد قديم، قضَى
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ســبع سنوات علـى رأس المـفــوضــيــة األلمــانيـة بـطنجــة قـبـل أن ينقل إلى منـصـبــه
بعاصمة البرتغال، وكـان شديد الخبرة بالشؤون المغربية متتبـعاً لما تجري فرنسا
من مناورات ومساعي لإلطاحة بالمغرب في قبضتها، كما كان ذا صلة وثيقة بعدد
من المـسؤولين الـمغـاربة في ذالك العَـهد سـاقط الكلفـة معـهم، وأحتـفظ عن عـالقتـه
بهم بحكايات ونوادر ليـست موجـودة في كتـاب، سمـعتـها مـمن عـرفه وقـتئـذ وعرف
فـيـمـا بـعـد حـفـيـده الجنرال طـاطنبـاخ رئيس بعـثـة الـهـدنة األلمـانيـة التـي اسـتـقـرّت
بشمال أفريقيا بعد انهزام فرنسا أمامَ ألمانيا في شهر جْوان سنة 1940، وسارعَ
السلـطان من جـــانبــه إلـى جــمع مـــجلس ألعـــيــان المـــملكـة خــوله الـنظر في الئـحــة
اإلصـالحـات التي كان الـمبـعـوث الفـرنسي سـان روني طايَّانْديي يُلحُّ على إدخـالهـا
على النظم المـغربية، وعمـل السلطان واألعيان بنصـائح أمبراطور ألمـانيا وسفـيره
الجديد، فقيدوا قبول االقتراحات الفرنسـية بشروط تجعلها شبه مرفوضة، وظهرتْ
فكرة عقـد مؤتمر دولي للـتباحث في اإلصـالحات المراد إدخـالها إلى المغـرب، وما
زالت الفـكرة تخــتــمــر في األذهـان، فــرنســا تثــبط وألـمــانيــا تســتــحــسـن وتشــجع،
والسلـطان يتــدبر العــواقـب والتــبــعــات، وأخــيــرا قــر قــراره علـى الدعــوة إلى عــقــد
المـؤتمر، وأوعـز إلى نائبـه في الشؤون الـخارحـية المـقـيم بطنجة الـحاج مـحمـد بن
العــربـي الطُّريس بـاتخــاذ اإلجــراءات الالزمـــة، فــوجّــه الطـريسُ يومَ 30 مــاي سنة
1905 مــذكــرة إلى الهــيــأة الدبلومــاســيــة يدعــو لعــقــد المــؤتمــر، فــانتــقلت قــضــيــة
اإلصـالحـات من مـسـألة خـاصــة بين فـرنسـا والمـغـرب إلى مـسـألة تـعني كل الدول

التي لها مصالح فيه.

ااااننننععععققققاااادددد    ااااللللممممؤؤؤؤتتتتممممرررر

ال أرَى الوقت يسمح بذكر مـا تال دعوة المغرب إلى اجتمـاع المؤتمر الدولي
يومَ 30 مــاي سـنة 1905 وبيـنَ افـــتـــتـــاحـــه رســـمـــيـــاً يوم 16 ينايـر سنة 1906 من
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مـوافـقـات ومـخـالفـات ومــسـاومـات ومـحـالفـات حـول مكان انعـقـاد الـمـؤتمـر وتاريخ
اجتمـاعه ونفقات إعداده والدول الممـثلة فيه والمواضيع التي تـطرح للمناقشة على
بسـاطـه، فـذالك شيء يطول ذكــره كـمـا طالـت المـبـاحــثـات بشـأنـه أكـثـر من تســعـة
أشـهر، إلى أن حـصل االتفاق على كل شيء ووقع الـتفـاهم على تمثـيل األدوار بين

الدول التي تنتظر مكاسب ومغانم سياسية واقتصادية من وراء مقرراته.

افتتح المؤتمر كما ذكرت يوم 16 يناير بمدينة الجزيرة الخضراء اإلسْبانية،
وانتخب دوق المدور (دوكي دا المـودوفار) رئيساً له باقتراح من المـمثل األلماني،
وقد ألقَى الرئيس المـذكور خطاباً بين فيه المـبادئَ التي يقومُ عليهـا المؤتمر، وهيَ
ثالثة : سيادة السلطان، والوحدة الترابية لبالده، والتساوي في التعامل بين الدول

من الناحية التجارية، وهي المعبر عنها بالباب المفتوح.

وواجهت الوفد المغربي الذي كان يرأسـه النائب السلطاني الحاج محمد بن
العـربي الطـريس عـدة مـشـاكل، أهمـهـا مـشكـلة التـرجـمـة التي قـال بـشـأنهـا الحـاج
محـمد المقـري أحد أعـضاء الوفد : إننا جـالسون هنا شـبه تماثيل، ال نـستطيع أن
نقـول شـيـئـاً وال أن نفـهم شـيـئـا مـمـا يقـال، صـحـيح أن بـعض التـراجـمـة كـانوا معَ
الوفـد المـغـربي، منهم واحـد من المـغـرب اسـمـه عـبـد الوهاب جـاءت به ألمـانيـا من
معهد الدراسات الشرقية ببرلين الذي كان يعمل به، ومنهم عم والدي موالي أحمد
بن عبـد الله بنمنصور الذي تولى فـيما بعد قـيادة طابور الشـرطة بالرباط وباشوية
الدار البـيضـاء، ثم باشـوية وجدة، ولقي الوفـد مـساعـدة قيـمـة من صحـفي مصـري
اسـمه أحـمـد زكي كـان من أنصـار الجـامعـة اإلسـالمـية ويعـمل في جـريدة المـؤيد،
ولكن لم تكن هنـاك ترجمـة فـورية وال ءاالتهـا، وأخـيرا لم يجـد الوفـد بدا من اتخـاذ
عـبـد القـادر ابن غـبريط تـرجمـان المـفـوضـيـة الفـرنسـية ترجـمـانا رسـمـيـا له، فكان
يجلسه مـعه مسلهمـا مجلببـاً معممـاً مثل بقية أعـضاء الوفد المـسلهمين المجلبـبين

المعممين.
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ومن المشـاكل الكبرى التي كانـت تقض مضجع الوفـد المغربي في المـؤتمر
صـعـوبة االتصــال بالسلطان الذي كـان ال بد مـن إطالعـه على الكبـيــرة والصـغـيـرة
مــمــا يجـــري في المـــؤتمـــر، وال يمكـن اتخـــاذ أي قــرار بنـفي أو إثبـــات، قــبـــول أو
اعـتراض، إال طبق تعليـماته ومـا يأذن به، فـممـثلو الدول األوربية واألمـريكية كـانوا
يسـتطيـعـون االتصـال بعـواصم بلـدانهم السـتـشـارة حكومـاتهم بسـهـولة، أمـا فـاس
عاصـمة المملكة فلم يكن بـها تلفون وال تلغـراف وال تفضي إليهـا سكك حديدية وال
طرق ســيــارات مــعــبـــدة تمكن من إطـالع السلطان عـلى مــداوالت المــؤتمــر وتـلقي
تعليــمــاته فـيــمــا يخص إبداء المــالحظات والمــوافـقــة باســمـه عـلى قـبــول أو رفض

االقتراحات.

طالـت مـــداوالت المـــؤتمـــر أكـــثـــر من شـــهـــريـن ونصف، درس الـمـــؤتمـــرون
والمـتآمـرون خاللهـا عديداً من القـضايا التـي هي من مسـائل السيـادة وفتـحت لهم
البـاب ليتـدخلوا فـيهـا، وفي يوم 2 أبريل عـقد المـؤتمـر جلستـه الختـامـية التي تقـرر
فيها أن يجري التوقيع علـى ميثاق المؤتمر العام يوم 7 أبريل، ولما حل ذالك اليوم
أمضى الـممثلون األوربيـون واألمريكيـون الميـثاق أو العـقد، وامـتنع الوفد المـغربي
من اإلمـضاء بدعـوى أنه ليس له تفويض مـن السلطان في إمضـائه، فقـرر المؤتمـر
تكليف وزير إيـطاليـا المـفـوض بصـفـتـه عـميـد السـلك الدبلومـاسي بإجـراء مـسـاعي

لدى السلطان من أجل تصديقه على الميثاق، وهو ما حصل بالفعل.

تتتتححححللللييييلللل    ممممييييثثثثااااقققق    ااااللللججججززززييييررررةةةة    ااااللللخخخخضضضضررررااااءءءء    ووووببببيييياااانننن    مممماااا    ففففييييهههه    ممممنننن    تتتتققققييييييييدددد    للللللللسسسسييييااااددددةةةة    ااااللللووووططططننننييييةةةة

وأتخيل أننا جميعاً نتطلع إلى معرفة ما تضمنه ميثاق الجزيرة الخضراء أو
عـقده الذي أسـفرت عنـه مداوالته من تقـييـد لحـرية الدولةِ المغـربيـة وإشراك للقـوى

األجنبية في تدبير أمورها، فأقول :
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يتـألف عـقـد الجـزيرة الخـضـراء من مـئـة وثالث وعـشـرين مـادّة عدا مـقـدمـتـه
التي نصّت، للتـمويه، على سـيادة السـلطان ووحدة مـملكته التـرابية وتسـاوي الدولِ

في التعامل االقتصادي معه دون تمييز.

فأما فصوله التي وزعت علـيها مواده فسبعة، ألخصـها حسب ورودها مرتبة
فيه باآلتي :

1 ـ تنظيم البوليس : ينص هاذا الفـصل الذي تتضمنه اثنتا عـشرة مادة من
المـيثـاق (من 1 إلى 12) على تنظيم قـوة بوليـسـيـة في المـوانئ المـفـتوحـة للتـجـارة
تكـون تحـت سلطـة السلـطان، يـتـــراوح عــــدد أفــــرادها بـين 2000 و2500، يؤطـرها
ضـباط فـرنسيـون وإسبـان، وتخـضع لتفـتيش عـام من قـبل ضابط سـويسري كـبيـر
يقدم تقاريره ومالحظاته واقتراحاته إلى السلطان وإلى الهيأة الدبلوماسية بطنجة،
ويكون التأطير مختلطاً في طنجة والدار البـيضاء، وإسبانيا في العَرائش وتطوان،
وفـرنسـيـا في باقي الـمـراسي، أمـا تمـويل هاذهِ القـوة البـوليـســيـة فـيكون من طرف

البنك المخزني الذي يقدم المال كسلفة ألداء الرواتب وشراء المعدات.

2 ـ ويتعلق الفصل الثـاني من الميثاق بمـراقبة تهريب األسلحة ومنع بيـعها،
وعـــدد مـــواده ثمـــانيـــة عـــشـــر (من 13 إلى 30)، ويقـــضي بـمنع إدخـــال األسلحـــة
والذخـائر الحـربية الـمسـتـخدمـة لهـا وحظر االتجـار فـيهـا، وتقـيـيد إدخـال األسلحـة
التي تستعمل للصيد والزينة، وحجز األسلحة والذخائر والمواد الممنوعة، ومعاقبة
المــهــربين والـمــخـالـفــين، وتتــعــهــد فــرنســا وإســبــانيــا بمنع الـتــهـريـب على حــدود

ممتلكاتهما المجاورة للمغرب.

3 ـ إنشاء البنك المخزني، وخـصصت سبعة عشر مـادة من الميثاق (من 31
إلى 58) إلنْشاء بَنك للدولة (بترخـيص من السلطان ولمدَّة 40 سنة)، وهو ما عرف
إلى عـهد االسـتقـالل بالبنك المـخـزني، يمارس كل العـمليـات التي تمـارسهـا البنوك
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ويصدر السندات، ويقوم وحـده بدور الخازن الصراف للدولة، وهو المعتـمد المالي
للحـكومــة المــغــربيــة دون غــيــره داخل المــغــرب وخــارجــه، ويدار بـحـسـب القــانون
الفـرنسي، ويرفع الدعاوي علـى غيـره إما أمـام محكمـة قنصليـة وإما أمـام القضـاء
المـغـربي، أمـا الدعـاوي المـقـامـة عليـه فـتـقـام أمـام مـحكـمـة مكونة من ثالث قـضـاة
قنصليين ومعـاونين، ويطبق القانون الفرنسي وتستـأنف األحكام في لوزان، وحتى
إذا ما حـدث خالف بين الدولة المغـربية والبنك فـإن محكمة لوزان السـويسرية هي

التي تبت فيه.

ويسـيـر البنـك مـجلس إدارة مـؤلف من أعـضـاء بحـسب نـسـبـة الحـصص في
رأس المـال األصلي، ويـكون لبنك ألمـانيـا اإلمــبـراطوري ولبنوك فـرنســا وإسـبـانيـا

وإنجلترا حق تعيين رقباء لدى البنك المخزني لمدة أربع سنوات.

4 ـ تلي الفـصول الثـالثة المتـقدمـة فصـل يتعلق بالضـرائب وعائدات جَـديدة،
وعــدَدُ مــوادِّ هاذا الفَــصل 18 مــادة (من 59 إلى 76)، وهو خطيــر جــدا ألنه ينص
على دفع األجانـب لضريبة التـرتيب ولكن مقـابل السماح لهم بتـملك األرض في كل
المـغرب بعـد مـوافقـة السلطان، مـا عـدى في الموانـئ المفـتـوحة للتـجـارة والمناطق
التي تبعد 10 كلم عنها ، ومدن القصر الكبير وأصيلة وأزمور والمناطق التي تبعد
عنها كلمترين، فهذه ال يحتاجون لتملك األمالك فيها إلى إذن السلطان، كما نصت
مــواد هـاذا الفــصـل على جــواز فـــرض رســوم علـى المــؤســـســات بالـمــدن يؤديـهــا
المـغـاربة واألجــانب دون تمـيـيـز إلنفـاق جـزء مـنهـا على تحـسـين الـمـدن، كـمـا أخـذ
المــؤتمـــر بعــين االعــتــبــار اقــتــراح الـمــغــرب فــرض رســوم على بعـض التــجــارات
والصنـاعــات والحــرف على الـمــغــاربة وحــتى على األجـــانب ـ بعــد تطبــيــقـــهــا على
المـــغــاربة ـ إذا وافـق السلك الـدبلومــاسـي أن تشــمـلهم !، كــمـــا نصت مـــواد هاذا
الفــصل عـلى وضع الطوابع عـلى الرســوم الشــرعــيــة والعــقــود وجــوازات الســفــر،
وإمكان فـرض رســوم على األرصـفـة والـمنارات لتـحـســين المـوانئ، وعلـى احـتكار
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الكيف والعـفيون والتـبغ بحيث ال يسـمح باستيـراد شيء من المخـدرات إال لألطباء
والصيادلة بطلب من المفوضية التي ينتمون إلى دولتها.

5 ـ وجاء بعد هاذه الفصول األربعة فصل يتعلق بالجمارك وتهريب البضائع
وعــــدد مـــــواده 18 (من 77 إلى 104) تنـص علـى أن تكـون كل ســـــفـــــينـة ترد عـلى
الموانئ المـغربيـة مزودة ببيـانات ما تحمـل من بضائع يطلع عليـها رجال الجـمارك
المـغـاربة ، وتصـادر البضـائع لصـالح المـخـزن إذا كـانت البـيانات غـيـر صـحيـحـة،
وتفـرض عقـوبات على المهـربين تنظر فـيهـا لجنة تقيـيم جمـركيـة مؤلفـة من أعضـاء
يعينهم المخزن وءاخرين يعينهم السـلك الدبلوماسي ومندوب عن بنك المغرب، كما
أوجـدت لجنة أخرى دائمـة تسمى لجنـة الجمـارك مؤلفـة من مندوب مخـزني وعضـو
من السلك الدبلـوماسي ومـندوب عن بنك المـغـرب وتضم واحـدا أو أكثـر من رجـال
الجـمـارك ، مـهـمــتـهـا بيع البـضـائع المــصـادرة لمـصلحـة الدولة، وترك تـطبـيق هذا
النظام للـمـغـرب وفـرنســا في الحـدود المـشــتـركـة بينهــا وبين المـغـرب، وبـينه وبين

إسبانيا في حدود الممتلكات اإلسبانية.

6 ـ يأتي بعـد ذلك فصل يتـعلق باألشغال والـمصالح العـمومـية، فـيه 16 مادة
(من 105 إلى 120) تنص عـلى تطبــيـق مــبــدإ الحــرية االقـــتــصــادية بيـن الدول في
التـعامـل مع المغـرب دون تمـيـيز، وتبـقى سلطة الدولة عـلى المشـاريع الكبـرى ذات
المنفعـة العامة كالمـوانئ والطرق والسكك الحديدية، والكنهـا تحبذ مسـاعدة الدول
بهـذا الخــصـوص، ويقـوم إعطاء القــيـام بأشـغـال عـمــومـيـة على أسـاس المـناقـصـة
العلنـيـة دون تمــيـيــز بشــرط أن تطلع الحكـومـة المــغـربـيـة السلـك الدبلومــاسي عند
إجـــراء أي مناقـــصـــة على كـناش الشـــروط والمـــخطـطات وكل الوثـائق المـــتـــعلقـــة
بالمناقـصـة ليـتـمكن كل األجـانب من االطالع علـيهـا، ويحـدد ظهـيـر شـريف شـروط
استـغالل المـعادن شـرط أن يستـوحي الظهيـر التشـريعات األجنبـية الصـادرة بهذا

الخصوص.
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7 ـ أمـا الفــصل األخـيـر مـن عـقـد الجــزيرة فـعـدد مــواده ثالث (من 120 إلى
123) تنص علـى المـصــادقـة عـلى المـيــثـاق فـي أجل أقـصــاه يوم 31 دجنبــر 1906
وعلى أن المعاهدات واالتـفاقات المبرمـة بين المغرب والدول األجنبيـة تبقى سارية
المفعول إال إذا حدث خالف بشأنها فتكون بنود ميثاق الجزيرة هي المعمول بها.

تلك بـنود عــقــد الجــزيرة الخــضــراء المــئــة والثــالث والعــشــرين اخــتــصــرت
مضـامينها اختـصارا، وبتأمل ما فـيها مخـتصرا أو مطوال يرى المـرء أنها غلّت يد
المــغــرب وأطلقت أيـدي الدول األجنبــيــة في تدبيــر أمــوره وسن قــوانينه، هـي التي
أنشأت للمغرب قوة شرطة يؤطرها األجانب ويقودها سويسري يرفع تقاريره عنها
إلى السلـطان وإلى الهـيــأة الدبلومـاســيـة بطنجــة، وهي التي أنشــأت للمـغــرب بنكا
رأس مــاله أجنبي ومــجلـس إدارته أجنبي ومـنحـتــه احــتكارَ مــاليــة الدولة بـصـفــتــه
خازنَهـا وصرافهـا، وهي التي ربطت أداء األجانب لضـريبة الترتيب بإباحـة تملكهم
لألراضي في مناطق صـغـيرة جـداً بدون إذن السلطان وفي سـواد المغـرب وعمـوم
أرضــه بإذنه، وعلقـت أداءهم للضــرائب على بـعض التــجـارات والـصنائع والحــرف
بعد تطبيقها على المغاربة بموافقـة ممثليهم الدبلوماسيين والقنصليين عليها، وهي
التي أباحت لألطبـاء والصـيـادلة ـ وكـانوا جـميـعـاً يومـئـذ من األجـانب ـ جلب بعض
المــخــدرات التـي تدخل في عــملـهم بطلب مـن مــفــوضــيــاتهم ال بطـلب مــبــاشــر من
الحكومـة المغـربية صـاحبة السـيادة، وهي التـي جعلت مـعاقبـة المهـربين البحـريين
بين يد لجنة تقييم مشتركة نصفهـا من المغاربة ونصفها يعينه السلك الدبلوماسي
بطنجــة، وهي التي أوجــبت أن يطلع الـمـخــزن المـغــربي الهـيــأة الدبلومــاسـيــة على
جـميع المناقـصات التـي يجريهـا إلنجاز أشـغال عـمومـيّـة مع تقديم كناش الشـروط
والخـرائط وكل الوثائق والمسـتندات المـتعلقـة بالمناقـصة إليـها، وهي التي أوجـبت
على السلطان ـ إذا ما أصدر ظهيـراً يتعلق باستغالل المعادن أن يستـوحي ما فيه
من التــشــريعـات األجـنبـيــة، وهي التـي... وهي التي... وهي التـي... فـال غــرابةَ أن
يبديَ األجانب فرحـهم بإقرارها ألنها قوت نفوذهم فيه وأحكمت قبـضتهم عليه، وال
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غرو أن يغضب المـغاربة ويستنكروا ما فيـها حتى إن عبد الكـريم بن سليمان وهو
من أبرز السياسييـن المغاربة في ذالك الوقت شبه إمضاء المغرب عـليها بإمضائه
على وثيـقة موته، وال غـرابة في أن يشتـد التذمـر واالحتـقان في الشارع حـتى أنزل

السلطان الذي وضع طابعه عليها من عرشه.
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إن الظـاهرة البـــارزة التـي يندهـش لهـــا فكـر المـــؤرخ الناقـــد هـي مـــا انفـــرد
بمالحظتها ثلة قليلـة من رجاالت التاريخ التنظيري بين معطيات الحوليـات المغربية
واألوربيــة خــاصـة منـذ بداية القــرن العــشـريـن إلى اسـتــقــالل المــغـرب عــام 1956.
وتندرج ضـمنهـا فـتــرة الحـمـاية الفـرنسـيـة التي لم تدم فـي الحـقـيـقـة إال عـقـدين من
السنين (1936-1956) نظرا الســتــمـرار المــقــاومـة المــسلحــة بالمــملكـة في سـهــول
المـغـرب وجــبـاله وصـحـرائه عــالوة على ثورة المـجـاهـد امـزيان عـام 1909 والزعـيم
الخطابي في مـنطقـة الريف. وقـد حللت هذا الجـانب إجـمـاال في كـتـابي حـول تاريخ
المـغـرب (في مـجلديـن). وهذه الظاهرة هي التي توالـت مـجـاليـهـا ومـجـاالتهـا طوال
ألف عام كان المغرب القطر اإلسالمي الوحيد لذي احتفظ باستقالله خاللها - كما
يقــول ليـفي بـروفنصـال - حــيث اصطدم (الفــاطمـيــون) في القــرن الرابع الهــجـري
بصـمـود عـارم عندمـا تصـدوا الحـتـالل منطـقـة فاس وبـوابة الصـحـراء في تافـيـاللت
وسـجلماسـة، كمـا اصطدم األتراك بأشـد مقـاومـة عندما قـاموا بـنفس المحـاولة في
القـرن التـاسع الهجـري. وعندمـا عـجز الـفريقـان عن تحـقـيق أطمـاعهـمـا - للفِتّ في
عـضد الكيـان المـغربي - اتـجهـا إلى باقي المـغرب الكـبيـر وإلى بالد الكنانة لبـسط

نفوذهما على نواح شاسعة منها.
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وإلى جانب هذه الحوليات التي مـا زال بعضها غامضا خاصـة في ما سماه
(كوتيي) Gautier بـ «العصـور الغامـضة في تاريخ المـغرب» ألقيـت بعض األضواء
على فـترة غامـضة - إن لم أقل مـجهـولة - من تاريخ المغـرب المعـاصر وهي فـترة
ما بين سنتي 1900 و 1912 (أي قبيل الحـماية الفرنسية باثنتي عـشرة سنة). وقد
قـمت بتـحليل وثيق للكثـير مـن التقـارير القنصليـة األوربيـة ال سـيمـا منهـا الفـرنسيـة
واألنجـليــــزية واإلســــبـــانيــــة لتــــقـــصـي بعض الـحـــقــــائق الـتي ظلـت دفـــيـنة الوثـائق
الدبلوماسية السرية والتي بدأ الكشف عنها ولو جزئيـا بعد الحماية الفرنسية. وقد
قضيـت فترة غير قـليلة في تحليل استقرائي لـمعطيات هذه الحوليـات تمكنت بعدها
من رسم تصـور شـامـل أحـيـانا وتفـصـيلي تارة أخـرى عن مـا جــريات كـانت بعض
حـواضـر المـغـرب ميـدانا لهـا. وطلب مـني آنذاك رئيس جـامـعة الـمحـمـدية (فـضـالة
سـابقـا) الدكـتـور عبـد الواحـد بلقـزيز إلقـاء مـحـاضـرة في المـوضوع لـخصـتـهـا في

خمسين صحيفة.

وكـانت هذه الـدراسـة فـاتحـة لسـلسلة من األبحـاث أســهـمت بهـا في تحــقـيق
جـوانب شـتـى من تاريخ المـغـرب الـمـعـاصـر، يخص قــسط منهـا صـحــراء المـغـرب
شرقا وغربا وقـد جمعت ما عثرت عليه مـن معلومات ناذرة في جذاذة Fichier تبلغ

عدد بطاقاتها ربع مليون وحدة.

وكـانت مـصـالح اسـتـعمـارية تابـعة إلدارة الحـمـاية الفـرنسـيـة قـد شـرعت في
إعداد ونشـر مجـموعـات حول مدن المـغرب وقـبائله لم تكن تخلو مـن فوائد تتخلـلها
أحـيـانا إيعـازات مـغرضـة مـمـا حـداني إلى العـمل على تصنـيف مجـمـوعـات مـوازية
باسم (معلمات جهوية) (Monographies régionales) تتبعـت فيها المعـالم واألعالم
الحـضارية والفكرية والسـياسـيـة لكل منطقة مع تحـريات تنظيـرية دقيـقة للنصـوص
المـغـربية والعـربيـة واألجنبـيـة. وقد أصـدرت منهـا لحـد اآلن المـعلمات األولـية حـول
المـغرب الشـرقي بعنوان (المسـار األلفي لمنطقـة وجدة) بإشـراف (جمـعية أنـجاد)
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و(فـاس منبع اإلشــعـاع في القـارة اإلفـريقــيـة) بإشـراف جـمـعـيـة فــاس - السـايس
و(وزان المنبع العلمي والروحي) بإشـراف (دار الضمـانة) بوزان و(معلمـة تطوان)
بإشـراف (جـمعـيـة اسـمـير) و(مـعلمـة الغـرب والقنيطرة) بإشـراف (جـمـعـية سـيـدي
مشـيش)، ومعلمـات أخرى منها (سـال أولى حاضرتي أبي رقـراق) بإشراف مكتـبة
الصـبـيـحي ومـليليـة وسـبـتـة بعـنوان (مـعـقـالن مـغـربيـان بارزان في الـبـحـر األبيض
المــتـــوسط). وال تزال هنـاك نحــو العــشـــرين مــعلـمــة جــاهزة للـطبع تحـلل خــواص
وممـيزات المناطق الـمغربيـة األخرى شـماال وجنوبا وجـباال وسـهوال باإلضـافة إلى
مـعلمات ثقـافـية فنيـة حـضارية تـلقي الضوء على الـمجـاالت المـختلفـة في المـجتـمع

المغربي.

وكانـت مطالبة المـغرب باسـتقـالله في ميـثاق حـادي عشـر يناير 1944 حافزا
لحـماية اإلدارة الفـرنسيـة على إصدار تاريخ جـديد للمغـرب لم يكن يخلو من توجـيه
غيـر أن فوائده انـصهرت فـي كثيـر من عوامـل الطمس أو اللبس للواقع الموضـوعي
المـغـربي فـتـصـديت مـنذ أن صـدر الكتـاب في أواخـر 1946. صنفـه األسـتـاذ هنري
طيراس Henri Terrasse (مدير معهد الدراسـات المغربية العليا) (وهي السنة التي
أنهيت فيها دراستي الجامعية وانضممت إلى هيئة التحرير في كل من جريدة العلم
ولسـان الحـركـة الوطنيـة (L’Action du Peuple) التي حـملت بعـد ذلك اسم (جـريدة
االسـتـقالل) (بـالفرنـسيـة) وكـان مـديرها إذ ذاك هو المـرحـوم األسـتاذ عـبـد الرحـيم
بوعبـيـد يساعـده األستـاذ مـحمد اليـازغي وكنت أحـرر القـسم الثقافي والتـاريخـي،
فـأصــدرت أثناء الخــمـســينـات سلسلـة أبحـاث نقــضـت فـيــهـا مـا تـهلهل في كــتـاب
(طيــراس)، وجـــمـــعت هـذه الدراســـات في كـــتـــاب واحـــد هو «الـتـــيـــارات الكبــرى
"Les Grands للحـضارة المغربيـة» بتقـديـم األستاذ الكبـيـر الزعيم عـالل الفاسـي
"Courants de la Civilisation du Maghreb عـززته بكتـابين آخريـن باللغة الـعربيـة
بعنوان «مظاهـر أو مـعطيـات الحـضـارة المـغـربيـة» حللت فـيـهـمـا جـوانب شـتى من

المجاالت والمجالي العمرانية واالجتماعية واالقتصادية للمملكة عبر العصور.
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وقد اهتبلت هذه الفرص فأعددت ضمن جذاذتي (Fichier) ما علق بذاكرتي
من أحداث عشتها شخصـيا في الحقل الثقافي واإلعالمي والوطني، وهي ثرية بما
انطوت عليه من مـعالم وتحليل لهذه المـعالم تعطي صورة ولو مـقتضبـة عن جوانب
عامـضة مـما طبع المـجتمع المـغربي من ظواهر لهـا أبعادها في جـميع المـسارات
الحضاريـة. ولعل لبعض النظرات والتقديرات الشـخصية - مـهما يكن صاحـبها -
وزنا ال يخلو من فائدة ال سيـما إذا انصبت هذه التحليالت في نظرات توليـفية بين
مـعـالم تعـتـبـر أسـيـسـة لتطور المـجـتـمع المـغـربي في فـتـرة مـضطربة من مـسـاراته
التاريخية وفي ضـمنها عناصر لم يتح بعد الكشف عنها نظرا لصلتها بـشخصيات
وطنية أو ثـقافيـة تركنا لها مـجال إزاحة السـتار عنهـا كال أو بعـضا مخـافة الحـياد

عن الحقيقة.
والواقع أنه مــهــمـا تـكن إسـهــامــاتنا في تطعــيم ذاكــرة األحـداث نـحن الذين
عشنا هذه الفترة - فسيظل الواقع الحق في حـاجة إلى تحليل وتنظير موضوعيين
من طرف شـخصـيـات عايـشت األحداث. ونذكـر أن زمـيلنا مـحمـد إبراهيم الكتـاني
قـد صنف بـحـثـا حـول نشـاطه ونـشـاط أصـدقـائه من المــجـاهدين في منفــاهم كـمـا
ساهم في هذا المجال كل من زميلينا أبي بكر الـقادري وعبد الكريم غالب ومازال
عندهما الكثيـر نرجو أن ال يضنا به  لرفع الغموض عن بعض الجـوانب الهامة في

تاريخ المغرب وكذلك األمر بالنسبة لباقي الزمالء.
وكان حصـول المغرب على استقـالله فرصة لخوض غـمارات جديدة في دعم
الكيـان الـحـضـاري المـغــربي، فـسنحت لـي فـرصـتـان ثمــينتـان عـمـلت خـالل األولي
كـمـديـر للتـعليم الـعـالي والبـحث العـلمي على تأصـيـل التـعليم اإلســالمي في كل من
جـامـعـة القـرويـين بفـاس وكليـة ابن يوسـف بمـراكش وفـروعـهـمـا في المــملكة وذلك
بتنظيم بـرامجـهـمـا بالعـلوم الحـديثـة واللغـتـين الفـرنسـيـة واالنجليـزية. كـمـا اهتـبلت
الفرصة الثانية عندما أحيلت إلي إدارة (مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي)
التـابع لجامـعة الدول العـربية فـواصلت في إطاره عملي التـأثيلي للغة القـرآن طوال
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ربع قـرن (1961-1984) فكانت الـنتـيــجـة أن تحــقق توحــيـد المــصطلحــات العلمــيـة
(التقنية واالجتماعية واالقتصادية) في مختلف أطوار التعليم الثانوي ألول مرة في
تاريخ اللغة العربيـة، وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات للتعـريب ضمن ثلة من رجاالت
المـجـامع العـربيـة والهـيئـات اللسـنية واألفـراد العلـميـين. وكـان لذلك وقع كـبـيـر في
األوساط العلـمية في الشـرق العربي واإلسـالمي مما حـدا كال من رئيـسي مجـمعي
دمـشق وعمـان إلى اإلشادة بـها ورغـبتـهـما في إعـادة طبعـهـا تعمـيمـا للفـائدة. كمـا
أبرز الصــحـافي القــدير (أنيس مـنصـور) في إحــدى افـتــتـاحــيـاته لجــريدة األهرام
المـصـرية) مكانة هذا النتـاج التـوحـيـدي مالحظـا أنه لو لم يكن من أعـمـال جامـعـة
الدول العــربيــة إال هذا العطاء لكـفـر عن كــثـيــر من نواقــصـهــا - كـمــا يقــول أنيس
منصور - وهذا مجـال آخر يندرج في إسهاماتنـا المتواضعة في تطعـيم المصادر
العربية بخـصوص المشرق والعالم اإلسـالمي دعمناه بالوثائق التي حققنا بعـضها
وحـررنا بعـضـهـا اآلخـر في كل مـن المـجلتـين اللتـين أشـرفنـا على إدارتهـمـا وهمـا
(مـجلة الـلسـان العـربي) التـي صـدر منهـا أزيد من ثـالثين مـجلدا و(مـجـلة القـدس)
التي صدر منها بالفرنسية نفس العدد عززناها بكتابين اثين باللغة الفرنسية حول
(فلسطـين) و(عـاصـمــتـهـا الـقـدس). وكنا نخلـل هذا العطاء بإلقــاء مـحــاضـرات في
أزيد من عشرين جامـعة في القارات الثالث (آسيا وإفريقيـا وأوربا) مع المساهمة
في عــضـوية المــوسـوعــات العــربيـة ومــخـتلـف الدوريات العلمــيـة والـحـضــارية التي

تصدر شرقا وغربا باللغتين.

وقـد عرضت علينـا حينذاك مناصب سـامـية وزارية ودبلومـاسـية عـامي 1957
و1958 غير أن اهتماماتنا العلميـة واضطالعنا برسالة خالدة في ميدان الدراسات
اإلسالمية من جهة واللغوية من جهـة أخرى لم تسمح لنا بقبول ما عرض علينا من
مناصب. وكــانت من جــملة مــا عكفنا علـى تجـمــيـعــه وتحليلـه التـســجـيـل عن طريق
الحـاسوب لكل مـا شـاهدناه أو عشناه في الـحقل الوطني والعلـمي والثقـافي. وهنا
بدأ صـراع جـديد لدعم مـغربـية الصـحـراء ال سـيـما بعـد أن عـينني أمـيـر المـومنين
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مـحــمـد الخــامس عـضــوا في كل من «لجنـة الحـدود» وعــملي فـيــه مع الزعـيـم عـالل
الفـاسـي وكـذلك «المـجـلس االسـتـشــاري» الذي كـان يرأسـه الـمـرحـوم المــهـدي بن
بركــة، وكنت أنوب آنذاك مـع زمـيلـي المـرحــوم عــبـد الجـليل القــبـاج مــدير (جــريدة
العلم) عن حاضـرة الرباط بالمجلس المذكـور. وما زالت لدي الوثائق المتـعلقة بكل
ذلك ولم تكـد تبـرز قــضــيـة الصــحــراء المـفــتــعلة في المــيـدان الـدولي حـتـى صنفت
كتـابين أحدهمـا باللغة العـربية وهو «مـعلمة الصـحراء» رسـمت فيـه صورا حـية عن
مـعـالم وأعــالم ومـخـتلف مـجــاالت الفكر والثـقـافــة والعـمـران بالصـحــراء مع إثبـات
نصوص معاهدات واتفاقات دولية تشهد بمـغربية الصحراء. أما الكتاب اآلخر فهو
(الحـقـيـقـة حـول الصـحـراء) (Vérité sur le Sahara) نشـرته مـؤسـسـة Horvath في
مديـنة (ليون) بفـرنسا، كـان له انتشـار في القارة األوربيـة. وظللت منساقـا في هذا
المـسـار عندمـا عـينني جـاللة المـرحـوم مـحـمـد الخـامس عـام 1960 في الوفـد الذي
رافق صـاحب الـسـمـو الملكي األمــيـر مـوالي الحـسـن ولي عـهـد المـمـلكة آنذاك إلى
نيـويورك لـلمـشـاركـة فـي الدورة السنوية لمنـظمـة األمم المـتــحـدة وذلك كـخـبــيـر في
 le Livre Blanc «الشــؤون اإلفـريقــيـة، أسند إلي جــاللتـه تحــرير «الكتــاب األبيض
حـول الصـحراء باللغـة الفـرنسـيـة وقد ترجم بعـد ذلك إلى مـخـتلف اللغـات فكان في
هذه الوثائق مساهمة أوليـة في دعم مصادر المغرب المعاصـر في وحدته الترابية.
وبعـد وفــاة جـاللة الملـك مـحـمــد الخـامس أحـال عـلي مـؤتمن ســره أمـيـر المــؤمنين

الحسن الثاني قضيتين أساسيتين تتعلقان بالصحراء :

األولى : تحليل وترجمة نصوص عربيـة منها نص بيعة (قاضي الداخلة) إلى
اللغـة الفـرنسيـة إفـراغا لهـا في قـالب دولي إلدراجـها في ملـف الصحـراء بالمنظمـة

األممية.

والقضية الثانية هي إعداد تقـرير «لمحكمة الهاي» الدولية التي أحيلت عليها
قضية الصحراء.
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وكــان أمـد النـقـاش قــد طال فــيـهــا بين مــمــثلي وفــود المــغـرب ومــوريطانيــا
والجـزائر ممـا حـدا القـاضي اإلنجليـزي إلى وضع سؤال ذكي للـخروج من المـأزق
وهو «معـرفة هل المـذهب المالكـي انتشر فـي الصحراء وكل مـن الجزائر والمـغرب
أم انتـشـر في المـغـرب وحده مـع صحـرائه ؟» ورسـائل مطبـوعـة ومـخطوطة تشـهـد
كلهـا بوحــدة الفكر المـالكي بيـن المـغـرب والصـحـراء مع انتـشــار مـذهب الخـوارج
اإلباضــيــة بالجــزائر. فـتــوجــهنا بأمــر من جــاللتــه صـحــبــة الزمــيلين عــبــد الوهاب
بنمنصـور وعبد الهـادي التازي لتـقديم تقـريري الذي تلوته أمام جـاللته فوافـق عليه
فـتـبلـورت في نصـه الذي ترجـمــتـه للفـرنسـيــة حـجـة بالغـة ارتـكزت عليـهـا المــحكمـة
الدوليـة لالعـتـراف بمناهج البـيـعـة التـقليـدية الصـادرة عن شـعب الصـحـراء للعـرش
المغـربي فانطلقـت غداة صدور هذا القـرار (المسـيرة الخـضراء) التي فـجرت دويا

صاخبا من التأييد في كثير من أقطار العالم.

وقد صدرت دراسات بمختلف اللغات لتحليل هذه الماجريات تخللتها أحيانا
انتــقــادات غـيــر مــســؤولة ناتجــة عن جــهل مــركب للواقع المــغــربي، فلذلـك واصلت
تحليــالتي لمـعـطيـات حـضــارية وسـيــاسـيـة تـمس جـوانب من تـاريخ المـملكـة خـالل
العـــصـــور الـوسطى والـعـــصـــر الحـــديث إلدراك طـابع االســـتـــمـــرارية مـع الفـــتـــرة

المعاصرة التي عشناها خالل القرن العشرين.

وقــد أصـدرت إلبـراز هذه المــعطيــات مــصنفــات ألقت الضــوء على مــخــتلف
المظاهـر التي تبـرز مــا عـرفــتـه المـمـلكة من مكانة فـي الحـقل الدولي خــاصـة عــبـر
ضفتي البحر  المتوسط حيث أصبح األسطول المغربي في وحداته األربعمائة أول
أسطول في المـتــوسط - كـمـا يؤكـد ذلك أندري جليـان - مــمـا حـدا (صـالح الدين
األيوبي) إلى االسـتنجـاد به لمحـاربة الصليـبـيين على أن األسطـول المرابطي كـان
يمخر عباب المـياه الفلسطينية قبل ذلك بمائة سنة حسب تأكيـدات (مذكرات) أمير

.(Alfonse VII) قشتالة ألفونس السابع
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وكـان األمـير المـوحـدي عـبـد المـومن بن علي أول من تنبـه إلى اسـتـراتيجـيـة
جــبل الفـــتح أو جــبل طارق في سـنة األخــمــاس (عــام 555 هـ) وقــد الحظ (أندري
جـوليان) كـذلك أن هذا األسطول اسـتطاع القـضـاء على القـرصنة البحـرية بإنشـاء
ميـليشيـات تصدت للـصوص البحـر مسلمـين منهم أم مـسيـحيين، مـما أضـفى أمنا
نسبيا على الحركة التجارية الدولية التي أصبحت ترتكز على مناهج طريفة أبدعها
الموحـدون، كان لها دور في بلورة القـانون الدولي اقتـصاديا وتجاريا. كـما يالحظ
ذلك أيضـا المؤرخ الفرنـسي (أندري جوليـان) و(ماس الطري) Mas-Latrie. وممـا
ركز وحدة المـبادالت بين الدول عبر البحر المـتوسط مساهمة المغـرب بنقد أصبح
له وزن دولـي هو الـدرهم الـمــــغـــــربي الـذي سك عـــــامي 181 هـ و183 هـ وال يزال

نموذجان منه في متحف كاركوف بروسيا والمكتبة بباريز.

والواقع أنه ال يـخلو أي عــصـر في تـاريخ المــغـرب من مــأثرات ومــآثر، فــفي
العهد السعدي كـان لمعركة وادي المخازن آخر القرن العاشـر الهجري تأثير قوي
رفع راية المـغرب بين الدول التي خطبت. وده وتهـاوت آنذاك إحدى كـبريات الدول
االستعمارية وهي البرتغال التي فقدت استقاللها طوال ستة عقود من السنين كما
كـانت هزيمـتـهـا عـامـال على تحـرير مـسـتـعـمـراتهـا في الـخليج العـربي. وقـد حـاولت
البـرتغـال االنقضـاض على المـغـرب من صـحرائه المـمـتـدة إلى حدود «مـالي» فـهب
أحـمـد المنصـور إلى إقـامـة حـواجـز جنوبي المـملكة لسـد الطريق على الـمسـتـعـمـر
الذي انبـرى المـولى إسـماعـيل العلوي بعـد ذاك بأزيد من قـرن لتـحـرير مـا كان قـد
احتله البرتغاليون من جيوب استكمل تطهيرها من براثن االستعمار حفيده المولى
محمد بن عـبد الله بتحريره لمدينة (الجديدة) (مازاغـان) وإقامة طريق جديدة على
طول المـحيط لوصل شـمال المـغرب بجـنوبه بعد أن عـزز المسـارات الداخلية جـده
المـولى إسمـاعيل بأربع وسـبعـين قلعـة امتـدت على طول البالد وعـرضهـا. وقد قـام
المـولى مـحمـد الثـالث ألول مـرة في تاريخ اإلنسـانيـة باسـتئـصـال ربقـة االستـرقـاق
بجميع أصنافه فأدرج ذلك في بنود مـعاهداته مع أوربا التي أكد المؤرخ الفرنسي
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(كايي) Caillé أن هذا العـاهل الفذ قـد لقن أوربا بمآثره الطريفـة أسيـسة القـانون
الدولي الحديث.

على أن فـترة مـا بين 1900 و1912 م رغم غـمـوضهـا لم تكن مـجـردة من أي
عطاء ثري يدرج المملكة في عداد الدول المتطورة، ألن المغرب عرف كيف يستغل
«مؤتمر الـجزيرة الخضراء» الذي انعـقد عام 1906 لتدويل قـضية المغرب والـقضاء
ولو نسـبـيـا على تكتـالت االسـتـعمـار األوربي وخـاصـة منه الفـرنسي لتـمـزيق وحـدة
المملكة إال أن الدسائس كانت أدهى مما يستطيع المغرب تحمله رغم ما أذكاه إذ
ذاك من طمـوحات وانتـماءات للفكر التـحرري النابع من نـشاط (تركـيا الفـتاة) مـما
حـدا األمـيــر مـوالي عـبـد الـحـفـيظ إلى وضع «مــشـروع دسـتـور» ال يقـل تحـررا عن
الدسـاتيــر المـعـاصـرة. وقــد ترجـمنا نصــه الكامل إلى الفـرنـسـيـة في كـتــابنا حـول
(التيـارات الكبرى). كما أن المـولى عبد العزيـز شكل (مجلس األربعين) لمعـارضة
هذه الدسـائس، ولكن (المـافيـا) التي كـشـفت الوثائق القنصليـة األوربيـة عن بعض
تفــعــيـالتهــا المــأســوية خــاصـة في مــجــال رهانات المــديونيــة زادت في الطيـن بلة

وعجلت بمأساة الحماية.

وقـد كـان المــغـرب أمـينا في حـركـتــه الهـادفـة إلى نشـر الفـكر اإلسـالمي في
بعـده المسـالم. فـإذا مـا دققنا النـظر في مخـتلف فـصول تـاريخ المغـرب منذ الفـتح
اإلســالمي إلى اليــوم الحظـنا بكل اعــتــزاز أن الفــتح اإلســالمي لم يـقم في العــهــد
األول إال باســتطـالعـات قــام بـهــا (عــقــبـة بـن نافع) (عــام 52 هـ). تلـتـهــا حــركــات
توجيـهيـة في عهد (مـوسى بن نصيـر) و(طارق بن زياد) عام 82 هـ (وقيل 92 هـ).
وكــانت دولة إسـالمــيـة قــد تأســست آنذاك تلقــائيـا فـي عـهــد الوليـد بـن عـبــد الملك
بمنطقـة الـريف باسم (مـملكة نكور) أو (دولة بـني صـالح) أنشـأت أول مـسـجـد في
المـغرب على غـرار مـسجـد الفـسطاط بمـصر. وقـد شـبت حوالي (عـام 122 هـ) ما
يسمـيه بعـضهم بثـورة البربر فكانت حـقا انتـفاضـة ال ضد اإلسالم ولكن ضـد بني
أمـيـة الذين انحــرفـوا عن اإلسـالم حـيث أرادوا تخـمـيس البـربـر المـسلم أي فـرض



ععععببببدددد    ااااللللععععززززييييزززز    ببببننننععععببببدددد    ااااللللللللهههه64

الجـزية عليـه. والدليل على ذلك أنه لم يـكد يمر نـصف قرن حـتى دخل إلى المـغـرب
(عام 172 هـ) المولى إدريس األول مرفـقا بموالي راشد ورائد بربري، فـهبت اثنتا
عشـرة قبيلة بربريـة لاللتفاف حـول شخصـه الكريم بصفتـه من ساللة الرسـول عليه
السالم. ولم تـكن هذه القبائل لتـنصاع بهذه العـفوية لرجل أجنبي وهي الـتي كانت
دومـا فــيـمـا بينـهـا في صـراع مــسـتـمــر مـمـا حـدا الـمـؤرخ العـربي ابـن خلدون إلى
وصف هذه الظاهرة بأنهـا تكاد تكون الوحيـدة في تاريخ اإلنسانية، السـيمـا وأنها
شكلت مظهـرا حرا لتقـرير المصـير قـبل أن تعرف أوربا مبـدأ تقرير المـصيـر. وقد
عـمل المـغـرب على مــحـو كل مـا كـان يتـذرع به المـسـتـعـمـر لوصل المـمـلكة بتـاريخ
الذين حـاولوا اسـتـعـمـارها. من ذلك أن الفـاتح اإلسـالمي عـوّض اسم (مـوريطانيـا
الطنجية) الروماني باسم إسالمي هو (سوس األدنى)، وظل هذا االسم جاريا إلى
القرن الحـادي عشـر الهجري. وقـد أكده كل من ابن عذارى في («الـبيان المـعرب»
ج 1، ص 307) وهو المـتـوفى عـام (695 هـ/1295 م) وابن القـاصي المـتـوفى عـام
1025 هـ) وهو مــؤلف «درة الحـجــال» و«جـذوة االقـتــبـاس» و«المنتــقى المـقــصـور»
حــيث الحظ ســوس األدنى يمــتـد من وادي ملـوية إلى وادي أم الربيع (تـندرج فـيــه

منطقة فاس).

تلك عـجالة مقـتضـبة تبـرز من خاللهـا روح وثّابة أذكت الشعب المـغربي عـبر
العـصور، بل روح مـواطنة إنسـانية فـتحت قلبـهـا وموطنهـا لكل منبـوذ أجنبي شعـر
بالـبـــغـي والظلـم فكان الـمـــغــــرب ملـجـــأً يـؤويه ويؤمـنه كــــمـــا فــــعل بآالف األعــــالج
المسـيحـيين الذين فـروا من سطو قادة اإلقطاع بأوربـا وكذلك آالف اليهـود ا لذين
طردتهم مـن ربوعـهـا هولنـدا والدنمـارك وفـرنـسـا والبـرتغــال وإسـبـانيــا طوال ثالثة
قــرون فــيــمــا بين (1200-1422 م) وهذا الفـكر التــحــرري هو الذي جــعل المــغــرب
يحتفظ باستـقالله طوال أزيد من ألف سنة كما تذكيه اليـوم روح عارمة للدفاع عن

وحدته الترابية في هذا القرن الواحد والعشرين.
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أقصد بالنظم ما قصده عبد القاهر الجرجاني في كتابه «دالئل اإلعجاز».

أقصد بالبيئة في عنوان هذا الحديث كل األرض وما يتصل بها من جفاف أو
خصب، من ميـاه وأشجار ونبات وحيـوان، من حر وبرد، وطيب هواء أوحرارته وفي
مقدمة البيئـة اإلنسان وما فيه يفكر وكيف يعيش وما به يتعـبد، وتعايشه مع العائلة:
المـرأة، األطفال، البنات، الوالـدين ثم العائلة الكـبرى، القـبيلة مـثـال. ولو كان للمـدينة
أو القـرية دورهمـا ألعتـبـرناهمـا من البـيـئة. كـيف يتـعـامل مع القـبيلـة ؟ كيف تتـعـامل
القـبائل بـعضـهـا مع بعض ؟ الحرب والـسالم. كـيف يعـيش بدويتـه وحضـارته ؟ ومن
البـيئـة أخالق اإلنسـان، الكرم والجـود أو البخل، الحـقـد والعناد والسمـاح، اإلعتـزاز

بالنفس والتواضع، الغدر والوفاء إلى غير ذلك من األخالق التي تتصل باآلخر.

والدراسـات القـرآنيــة في حـاجـة إلى مـزيد من التـجـديـد والتـحـديث. ورغم أن
القـرآن كـان مـصـدر الثـقـافـة العـربيـة واإلسـالمـيـة، ورغم أن العلوم - الـتي ابتكرها
الدارسـون - اإلسـالميـة عـقليـة وأدبيـة وتاريخـية ولغـوية وفلسـفـيـة كلهـا كانت تتـخـد
القرآن منطلقـا لها، أو يحاول البـاحثون فيـها أن يعيدوها إلى نصـوص القرآن، ولو
اقتبـسوها من ثقافات قديمـة كالثقافة اليـونانية والفارسيـة، رغم ذلك فإن الدراسات
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القـرآنيـة ظـلت حـتى اآلن - فـيـمـا يبـدو لي ـ قــاصـرة عن أن تسـتـجـيب لمـا يـتطلبـه
القرآن من دراسات علمية معمقة وموضوعية أو موضوعاتية وقطاعية.

اهتـمام المـسلمـين بالقـرآن اهتمـام كبـيـر. ولكن اعتـبـاره كتـابا مـقدسـاً، دفع
ببــعــضـهم أحــيــانا إلى أن يحــفظوه وال يـقـرأونـه والذين قــرأوه بعناية اتجــهــوا في
قراءته على نحـو ما حفظوه يبـدأون : بالحمد لله رب الـعالمين وينتـهون : من الجنة
والناس. من هذا المفهـوم - وهو أن القرآن أصل - كان التفـسير، وهو علم، أنفق
فيه المسلمـون جهدا جهيدا، منذ بداية التدوين حـتى العصر الحديث عند األلوسي
ومحـمد عـبده فـي تفسـير جـزء : عَمَّ يَتَسَـاءَلُونَ. ورشيـد رضى والطاهر بن عاشـور
وفـريد وجـدي وطنطاوي جـواهري وسـيـد قطب فـيـمـا نعلم. وقـد كـان عـملهم مـهـمـا
جـدا من الوجـهــة العلمـيـة ولخـدمـة الـقـرآن، فـقـد حـاولوا تقـريب مـعــاني القـرآن من
أذهان القــارئيـن والدارســين تقــريب مــضــامــين القــرآن إلى قــرائـهم على قــدر مــا

فهموا. فكانت علوم التفسير في قمة علوم اإلسالم والعربية.

وقـد اخـتـلف المـفـسـرون فـي اتجـاهاتهم فـمـنهم من اتجـه إلى شــرح األلفـاظ
وبيــان مـخـتــصـر لمــفـهـوم اآليات، وبـعـضـهـم تعـمق في الفـكر اإلسـالمي، وخــاصـة
اإللهــيــات والتـشــريع واألحكـام والوعظ. وكــثـيــر منهم كــان سطحــيــا كـمــا لو كــان
المـفـسـر يشـرح نصـا لغـويا أو كـتابـا في الفـقه أو الـنحو، وبـعضـهم حـاول تفـسـيـر
الظاهر من القرآن، بينما اتجه بعـضهم كالزمخشري إلي استخـالص قواعد النحو
وتطبـيقـاتهـا، وبعضـهم اتجـه إلي البـالغة... بينمـا اتجـه بعـضهم إلى ربط التـفـسيـر
بالدعـوة المــعـاصـرة ليكون القـرآن مـصـدرهـا. وهذا التنوع في التـفـســيـر ناتج عن
نوع الثـقـافة اإلسـالمـيـة والعـربيـة التي كانـت سائدة في الـبالد اإلسـالمـيـة عمـومـا،

وفي قطر المفسر على الخصوص.

أعـتقـد أن كل هذا العمل كـان مضـيعـة للوقت. ولعل فـائدته للقرآن كـانت أقل
مما يبذل فيـه من جهد. والمستفيدون من قراء القرآن من هذه التـفاسير كانت أقل
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ممـا يظن. كانت التـفاسـير تدرس في بعض الكليـات اإلسالميـة قبل أن يصـدر أمر
منعـهـا علـى عـهـد الحـمـاية في المـغـرب، وقــبل تنظيم الدراسـة في القــرويين. ولكن
اسـتفـادة المـتحلقـين حـول أساتذة التـفـسيـر كـانت محـدودة جـدا ال تعدو فـهم نص

من النصوص لغة ونحوا ومفهوما.

في اعتقادي أن القرآن يجب أن يدرس موضوعيا وقطاعيا. لماذا ؟

أوالً : ألن ترتيب القـرآن على نحـو مـا جـمع في عـهدي أبي بـكر وعثـمـان من
الحـفاظ ومن المـخطوطات روعـيت في الدقـة والثبـوت وانعـدام الشك في صحـة آية
أو كلمة من آيـة. والقرآن نزل منجمـا روعيت فـيه تواريخ نزوله األحـداث التي كانت
تشهدها السـاحة اإلسالمية كالغـزوات وحادث هجرة النبي التي كان معه فـيها أبو
بكر ˚إذْ هُمَا في الغارِ إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ الَ تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا˝ وكحاجة المؤمنين
إلى مـــا يـثـــبت إيمــــانهم فـي مـــواجـــهـــة الكـافـــرين والمـنافـــقـــين، وكــــحـــادث اإلفك

وكالتشريعات المختلفة ومنها األركان الخمسة...

نحن كما قلنا في غـير زمن إعادة ترتيب القرآن بحسب موضـوعاته قطاعيا،
إن القرآن نزل منجـما، بحسب الظروف التي كان يقـتضيها الوحي وهو فـي جملته
يكمل بعضه بعضا، وقد شعر األقـدمون بما يمكن أن يعتبر غير ترتيب في اآليات.
فاسـتدلوا بأحاديـث تؤكد أن النبي ¤ كان يرتب اآليات عنـد نزولها وبعد قـراءتها
وتحـفيظـها لحـفـاظ القرآن كـان يقـول لهم فيـمـا تروي اآلحاديـث : ضعـوا هذه اآلية
بعــد آيـة كــذا وقــبل آية كــذا. وحــاول بـعض المــحــدثـين من الذين قـــامــوا بدراســة
الترتيـب كالشيخ عـبد الله دراز أن يجـدوا في السور مـوضوعـات أساسيـة بعضـها
مـرتبط ببعـض. وحاول تطبـيق هذه المـقولة في سـورة «البـقرة» و«آل عـمـران» مثـال
كـسورتين من أطول سـور القـرآن فارتأى أن «البـقرة» تشـتـمل على مقـدمة وخـمس
مـوضـوعـات أسـاسـية بـعضـهـا يرتبـط ببـعض، ليـسـتنتج من ذلك وحـدة السـورة في
مـوضــوعـاتهـا الرئـيـسـيـة، وأكــاد أجـزم بأن هذه المــحـاولة فـيــهـا نوع من التــجـاوز
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والتمـحل، فأؤكـد أن القرآن في غـير حاجـة إليهـا، ألن القرآن ليس كتـاب علم يرتب
علمـيـا ومنطقـيـا، على أسس يتطلبـهـا المنهج الـحديـث بل هو كـتاب هدايـة وحيـثـمـا
وجـدت اآلية في مكانهـا من سـورة مـا، فـهي تؤدي رسـالتـها الهـادفـة مـثلمـا تؤديهـا

مثيلتها في سورة بعيدة عنها.

التـرتيب والتنظيم المـنهجي لـيس ضروريا فـي القرآن ألن نزولـه كان منجـمـا
أوال وألن االهتداء به يكون علـى نحو ما نزل وعلى نحـو ما جمـعه الحفـاظ والكتاب

في عهدي أبي بكر وعثمان.

نحن اآلن لسنـا في عـصـر االقـتـراح فـالذين خـدمـوا القـرآن وجـمـعـوه قـامـوا
بمـجـهود تقـصـر همـة مـسلميـن في العصـر الحـديث وتقـصـر معـارفـهم بالقـرآن عن
القــيـام به. ولـو بقي القــرآن غـيــر مـجــمـوع حــتى بعــد به العــهـد عـن عـصــر النزول
والوحي وعن عـصــر حـفظتـه وكـتـابه األولـين، لحـدث له مـا حـدث للـثـوراة واإلنجـيل
والكتب المنـزلة التي أصـبح لكل حـواري إنجـيل أو ثوراة، وأصـبح المـتـعـبـدون بهـا
يقـرأون عــدة أناجـيل منســوبة إلى الحـواريـين وليس فـيـهــا من الكتـاب المـنزل على
النبي عيسى إال االسم. لسنا في عهد اإلقـتراح. ولو جاز القترحنا تصنيف القرآن
بحسب المـواضيع. ورغم أن التصـنيف الحالي يضع أسمـاء سور حسب مـوضوع
ورد فـيـهـا رغم أن بعـضـهـا يتـضـمن مـئـات المـوضـوعـات «كـالبـقـرة» و«آل عـمـران»
و«إبراهيم» و«الشـعـراء» و«القـصـص» و«األنبـيـاء» إلى آخـر المـائة واألربعـة عـشـرة
سـورة. فـإنهـا في أغلـبـيـتـهـا التتـضـمن من المـوضـوع الذي تحـمـل عنوانه إال آيات

قليلة وبعضها طويل طول «البقرة» و«آل عمران».

كــذلك فــإن البــاحث فـي مـوضــوع اإليـمـان والـمــؤمنين والنفــاق والـمنافــقــين
والكفـر والكافـرين سـيـقرأ القـرآن - جـمـيـعه - مـسـتـعيـنا بقامـوس خـاص يحـصي

الكلمات المتماثلة ليجمع اآليات التي تتفق مع الموضوع.
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التـرتيـب الحـالي يجـعـل القـارئ غـيـر الـمـتـبـصــر الذي يجـد قـصــة مـوسى أو
إبراهيم مـثال فـي كثـير من الـسور ويكاد يشـعـر بالتكرار، ومـا هو بتكرار ولكن كل

آية تكمل بقية الصورة عن موسى أو إبراهيم مثل :

قــصـة مــوسى مــوجـودة في كــثـيــر من اآليات مــوزعــة بين ســور يونس، هود
الفــرقـان، اإلســراء، الكهـف، مـريم، طـه، ابراهيم، األنبــيـاء، الـمـؤمنـون، البـقــرة، آل
عمـران، النساء، المائدة، األنعام، األعـراف، الشعراء، النمل، القـصص، العنكبوت،

السجدة، األحزاب والصّافّات.

قصة عيسى موجودة في كثير من اآليات موزعة بين سور البقرة، آل عمران،
النساء، المائدة، األنعام، مريم، األحزاب، الشورى، الزخرف، الحديد والصف.

قــصــة إبراهيم مــوجــودة في 24 آية مــوزعــة بين ســور البــقــرة، آل عــمــران،
النســاء، األنعـام، التــوبة، هود، يوسف، ابـراهيم، الحــجـر، النحل، مــريم، األنبــيـاء،
الحج، الشــعـراء، الـعنكبــوت، األحـزاب، الصّــافّـات، الشــورى، الزخــرف، الداريات،

النجم، الحديد، الممتحنة واألعلى.

نفس الشيء نجـده في آيات التوحـيد، ووحـدانية الله ال تكاد تخلو سـورة من
سـور القــرآن إال وفـيـهـا جـزء يتــحـدث عن الله وقـدراتـه وصـفـاته، ويجـادل بالـحـجـة
القــرآنيــة الذين ينكـرون الله ابتــداء من الوجــود حــتى قــدراته وتصــرفـه في مـلكوت

السموات واألرض واإلنسان والدواب والحشرات والنبات إلى آخر المخلوقات.

هل في هـذا التــوزيع مــا ال يخـــدم الصــراع بين اإليمـــان واإللحــاد ؟ ومــا ال
يهدي غير المهتدين ؟ أعتقـد أن آية واحدة تكفي لتأكيد ما يريده الله من كتابه من
أنه الـله الذي ال إلـه إال هو القـــادر علـى كل شيء الـمـــتـــصـــرف في كل شـيء الذي
يتـمــتع بكل الصــفـات المـثلـى والذي يسـمــو عن كل مـا كـان الـكافـرون والمنافــقـون

يصفونه به.
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ومع ذلك فـإن الظـروف المـتنوعـة والمـخـتـلفـة، سـواء منهـا الظروف الـنفـسـيـة
والعـقـليـة، والعــمليـة، للمــعـاندين الواقــفـين في وجــه اإلسـالم، أو ظروف اإلنتــصـار
لإلسالم أو غـير المواتيـة لهذا االنتصـار، كل هذه الظروف كانت تقـتضي نزول آية
من القـرآن متـنوعة في الشكـل واألداء والموضـوع، وتسـتهـدف تأكـيد وحـدانيـة الله

وصفاته، وقدراته، وعمله الدائب في توجيه البشرية نحو مستقبلها األفضل.

ومـعـروف أن نـزول القـرآن - في مـعظـمـه - كـان اسـتـجــابة لوضـعـيــة فكرية
وحياتية، وكثـيرا ما كانت تتعلق بجوهر اإليمان، أو سياسيـة، وكثيرا ما تكون هذه
الحـاجة لمواجـهة خـصوم اإلسـالم، أو تتعلق بوضـعيـة تشريعـية بحـسب حالة تقـبل
المـسلمين النفـسـية وقـدرتهم - في وجـه معـارضة شـديدة - على تحـمل تشريعـات
اإلسـالم. التـشـريع نفـسـه نزل منجـمـا لتـمـرين نـفسـيـة المـسـلمـين على التـقـبل، ألن
بعض التشريعات كانت في عصر الوحي ثقيلة على رجال ونساء كانوا ال يحتملون
أداءها، حـتى الصـالة نفـسـهـا - وهي من أبسط التـشـريعـات وأسهـلها - وصـفـهـا
القـرآن بقـولـه : «وإنهـا لكبـيـرة» والزكـاة طـبـعـا كـانت عـمـال شـاقـا، بـدليل أن بعض
المنحـرفين تمنـعوا عن أداءها بعـد وفاة النـبي، حتى أقـسم أبو بكر بأنه سـيقـاتلهم
ولو منعــوه شلو بعـيـر، ربمــا الصـيـام لم يكن شــاقـا ألنهم يألفـون الجــوع والعطش
وألن بعض القـبائل عـرفـته قـبل اإلسالم. أمـا الحج فـهو من تقـاليد الـقبـائل العربيـة

قبل اإلسالم وقد تقبلوه لمكانة البيت الحرام والكعبة في نفوسهم.

هذه اإلستـجابة الفـكرية، المادية أو السـياسـية أو التـشريعيـة. كانت تخـتلف
باختـالف البيئة التي ينزل فـيها القرآن. فـاإلستجابة الـفكرية في اآليات المكية هي
غـيــر اإلسـتـجــابات الفكرية في اآليـات والسـور المــدنيـة الخـتــالف البـيــئـة وطبـيــعـة
األرض والناس وهم عـنصـر أســاس في البـيــئـة، وألن سكان المــدينة عــرفـوا - أو
عـرف بعضـهم ولو مـعرفـة سطحـيـة سمـاعـية - اليـهـودية والنصرانـية (من نصـارى
نجـران ويهـود المـدينة) واتصلوا ببـعض المـتـدينين بهـمـا، ولو أنهم قلـة ومعـرفـتـهم
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بالديانـتـين مــحـدودة، ولـكن المـهـم هو أن البـيــئـة الـعـامــة التي تنتج الـمـاء والنبــات
والثـمــار والنخـيل فـي المـدينة هي غــيـرها في مكة، ولـذلك يخـتلف أسلـوب الخطاب
ونوعـيـة اإلسـتـجابة تـختـلف، ولعل هذا اإلخـتـالف من مـميـزات القـرآن ومن طبـيـعـة
رســــالتـــه، ألنـه نزل للـناس كــــافـــة. والـناس يخــــتلف بـعـــضــــهم عـن بعض. وبـعض
االخـتــالف نابع من البــيـئــة التي يتــفـاعلون مــعـهــا. ولهـا تـأثيـر في طبــيـعــة التـقــبل
والرفض، الحــوار والتــمنع. وأظن أنه لـو رحل النبي إلى بـالد فـارس والروم وكــان
في اإلمكان عـمـليـا أن ينزل بعض القـرآن فـي بيـئـات أخـرى غـيـر البـيـئــات العـربيـة
لنزل، ولـوجــدنا قـــرآنا ينزل - مـــثــالً - في البـــالد التي تنطـبع بيــئـــتــهــا األرضـــيــة

والبشرية في القرآن.

وفي مقدمة مظاهر البـيئة اللغة التي يتحدث بها المجتـمع ويتعلمها في فنون
من القـول، مـدى تأثيـر هذه اللغـة في تطـور فكره، وفي الرقي بذوقـه وثقـافـتـه، وفي
القــيــمـة الـتي يمنحــهــا للغــة : هل هي لغــة حــديث ووســيلة لنقل أبـسط مــمـارســات
اإلنسان أم هي لغة فكرية حضارية، يقدر فيمتها المتنورون فيبعتون بأطفالهم إلى
البادية حيث صفاء اللغة ونقاوتها وغناها، ليثقفوها ويتفقهوا فيها ويتقنوا أداءها.

 ثم هي لغـة أداء فن يتـمـيـز الموهـوبون من بينهم في التـعـبـير بـها شـعـراً عن
مـضـامـين ســامـيـة ترتفع أحـيـانـا من التـعـبـيـر عن الذات واآلخــر ووصف تصـرفـات
الحياة بما فيها الرحلة ووسيلة الـرحلة - الناقة والفرس - والمدح والهجو وأسباب

الهجو والمدح، ترتفع عن كل ذلك إلى الحكمة وفلسفة الحياة والتعلق بالله.

هذه اللغـة في البيـئة العـربية كان لـها أثر كبـير في الحـياة العـادية كمـا قلنا،
ولكن كان لهـا أثر كبير فـي الحياة المتـميزة. األسـواق وهي مظهر هام من مظاهر
الحـيـاة اإلقـتـصــادية واإلجـتـمـاعـيـة - كـانت كـذلـك مظهـرا للحـيـاة الثــقـافـيـة، كـانت
مـسـرحـا ثقــافـيـا للشـعـراء يلـقـون فـيـه قـصـائدهم. وفـيــهـا يكتـسب الشـاعــر مكانتـه
الثـقافـية واإلجـتمـاعيـة، وتكتسب قـبيلتـه مكانة مـتمـيزة ألنهـا قبـيلة شاعـر، أريد من
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ذلك أن أؤكـد أن مكانة اللغـة في المـجـتـمع العـربي كـانت مكانة سـاميـة سـمـو الفن
والعلم والمعـرفة، والبيـئة التي تجتـمع للغتها كـل هذه المميزات ليـست بيئة جـاهلية
بمفهوم كلمة الجهل القاموسية. بل هي بيئة عالمة - وإن كانت ال تكتب وال تقرأ -
وكثـير من الفـالسفة واألنبـياء والرسل لم يكونوا يعـرفون القراءة والكتـابة - والعلم
ليس هو فــقط الفـزياء والكمــيـاء، ولكن التــجـارة كـجـزء من االقــتـصـاد علم، وتـأبيـد
النخل علـم، ووصف الفـرس والناقـة ذلك الوصف الرائع الـجـمـيل والحـديث إليـهـمـا

علم وفن.

أخلص من ذلك إلى أن البيئة العربية بكل ما تحدثنا عنه من أخالق اإلنسان
وممـيزاته وصـفاته ومـمارسـاته ولغته لـم تكن بيئـة جاهلية. وقـد ظلمهـا أولئك الذين
وضعـوا اإلصطالح «الجاهلـية» بهذا اللفـظ والصيغـة تميـيزاً لهـا عن عهـد اإلسالم،
وربمــا اســتندوا في ذلك إلـى اآلية الكريمــة ˚وَالَ تَبَــرّجْنَ تَبَــرُّجَ الـجَــاهِلِيَّــةِ األُوْلَى˝
(األحزاب، 33) فظنوا أن الكلمـة في القـرآن تعني الجـهل، بل إنهـا تعني عـصر مـا

قبل اإلسالم.

مـا أثر هذه البــيـئـة في النظم القــرآني ؟ هل تأثر بهـا ؟ هل غـيــر منهـا ؟ هل
تجاوب معها وهو يوجه المجتمع إلى اإلسالم ؟

ثم إن هذه البـيـئـة عـرفت الديانات - إن لم يعـرفـهـا بصورة واضـحـة إنسـان
عـهد النبي فـقد عـرفتـها األرض والتـاريخ - كـانت أرض إبراهيم وبنيه، وكـانت في
مجـموعـها أرض مـوسى وعيـسى بالتأكـيد. ال أستطـيع أن أجزم بأنهـا كانت أرض
نوح وسليمان وهود وصالح وأيوب، ويونس وغيرهم من األنبياء الذين تحدث عنهم
القـــرآن ولكـن الذين وجـــدوا في األرض الـعــربـيــة أثـروا في البـــيـــئـــة. إبراهيم بـنى
الكـعـــبـــة. ˚وإذْ قَـــالَ إبْرَاهِـيمٌ رَبّ اجْـــعَـلْ هَذَا البَـلََدَ آمناً واجْـنُبْنِـي وَبنِيَّ أَنْ نَـعْـــبُـــدَ
...˝ إلى قــوله تـعــالى : ˚رَبِّي إنِّي أسْـكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِـي بِوادٍ غَــيْــرَ ذِي زَرْعٍ األصْنَامَ

عِنْدَ بَيْتِكَ المُحرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّالَة˝ (إبراهيم، 37-36).
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وموسى انتقل من مصر - بعد أن دعا فرعون إلى عبادة الله فلم يستجب -
عن طريق سينا إلى فلسطين.

وتأخذ قصة موسى الحظ األوفر من قصص األنبياء. وعيسى وأمه مريم من
نتاج البيئة العربية. وقصة يوسف قبلهما إذا وسعنا مفهوم البيئة العربية.

هذا النمـوذج من اإلنسان الذي عـاش ودعا إلى الله وتعـامل مع أقوام عـانى
من عنادهم وكفرهم وأذاهم. كل سور األنبـياء انطبعت في القرآن - وذلك جزء من

تأثير البيئة.

طبـعا ال يراد منـها الحكاية عن الـبيـئة - ولـو أن البيـئـة الطبيـعـية ظهـرت في
قصة إبراهيم : عبـادة األصنام، واد غير ذي زرع، بناء الكعبة نفـسها، وهي البيت
الذي ظل له أثـر كـبــيــر في المـجــتــمع العــربي حــتى جـاء اإلســالم فــأعطاه مكانتــه
الحـقــيـقـيـة في الحـج والصـالة، ومن المـؤكــد أيضـا أن القـرآن ال يريـد من قـصص
األنبياء حكاية التـاريخ، ولكن يقصد الوعظ والهداية وتقديم المـثل من رسل وأنبياء
عـانوا مـثل أو بـعض مـا عـاناه النبي، ولعـل بعض هذه المـعـاناة، مِــمَّـا عـاناه هؤالء
الرسل، يـحـاكي مــا عــاناه النـبي مـحــمــد : ˚يَا قَــوْمِ لِمَ تُوذُونَـنِي وَقَـدْ تَـعْلَمُــونَ أَنِّي

˝ (الصَّفُّ، 5)، محاولة قتل اليهود لعيسى. رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

انطبعت سورة األنبياء ومعاناتهم ال لحكاية التاريخ، ولكن لتحقيق هدفين :

أولهما : تثبيت النبي وأصحابه في مواقـفه، فمعاناته جزء من معاناة الرسل
من قـبلـه، وقـد اخـتـارهم الله لتــبليغ رسـاالته، وهي رسـالـة سـمـاوية تتـحـدى عــقليـة
قومهم وسلوكهم المنحرف، وتؤدي أمانة الله للبشر، وهي مهمة صعبة ال يمكن أن
تواجـه التحـدي دون أن تبلغ حد مـحاولة القـتل أو مـحاولة االغـتصـاب الجنسي في
حـالة يوسف. ومـحمـد يأخـد الدرس من أبي األنبـياء إبـراهيم ومن موسـى وعيـسى

وقبلهم أيوب ويوسف وغيرهم.
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الهدف الثاني هو التـأكيد بأن النصر كان حليفـهم رغم كل ما أصابهم. وهو
مثل عملي لما ينتظـر محمد من نصر. وهو بالتالي امتناع ألصـحابه حتى ال تتردد

منهم النفس الضعيفة أو يخور القلب غير الثابت.

مـثال آخـر نأخـذه ممـا انطبـعت فيـه البـيئـة العـربية على الـقرآن هو الثـالثي :
«اإليمان» و«الكفر» وبينهما «النفاق».

اإليمـان هو جـوهـر اإلسـالم. وهو في أنفـه األسـمى إخـراج الفـكر اإلنسـاني
وقلبه من الضالل، ضالل العبادة، وضـالل التوجه، فكر اإلنسان لم يهتدي إلى حل
لغــز خطيـر هو هـذا الكوكب كــيف تم وجـوده من أبـسط الحـشــرات إلى الســمـوات
العـال، وبيـنهـمـا اإلنســان المـعـجـز الـذي يتـمـيـز بـعـقل تشـتــرك كـثـيـر من الـمكونات

المعجزة في تفعيله ألداء رسالته.

وأغلب هذه األشـيـاء خفـيـة حـاول العلم أن يجـسدها في آالف خـاليا الدمـاغ
والقلب وبقـايا اآلليات الجـوهرية التي ال يعـتبـر الجسم الظاهر فـيه إال آلة مـسخـرة
للخــاليا الخـفـيــة التي تنبض بالحــيـاة من الداخل فــتنبـعث بإشــاراتهـا الخـفــيـة إلى

القلب لينبض والعقل ليفكر والجوارح لتتحرك.

وهذا المـثل المـعـجـز في الكون جـعل المـفـكرين منذ مـفكري مـصـر والصـين
والعـراق واليونان، وقـبلهم وبعـدهم كثـير، يجـتهـدون ليـفهـموا، فـاقتـرب بعضـهم من

الحقيقة وضلّ الكثير منهم في متاهات الضالل.

وجـاءت األديان السـمـاوية فـحلت المـشكلة وقـالت هـو الله الذي ال إله إال هو
خالق كل شيء ومصدر كل توجه لكل ما خلق من ماء وحشرات وحيوان وإنسان.

حلُّ هذه الـمـشكـلة بهــذه الصــورة الغـيــبــيــة كـان تـحـدياً لـلذين يعــبــدون هُبَل
والالّت والعُزَّى ومَنَاة وتحديا للـذين يؤمنون بالسحر والطاغوت ويمارسـون السحر
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على أنه سـرّ وجــود بعض الكون حـتى إنه يـحـول العـصـا إلى حـيـة، وتـحـدياً ألولئك
الذين يـؤمنون بجــبــروت اإلنســان، فــالقــوة العــضلـيــة أو النفــوذية أو السلـطوية أو

المالية هي الفاعلة القادرة.

 اإليمـان بـالله ليس قـضــيـة سـهلة وإذا كــانت جـوهر اإلسـالم. فــإنه ال يؤدي
رسالته بغير اإليمان.

وبمـا أنهـا كـانت تـحـديا لكل مـا وجـد العـرب عليـه آبـاءهم، فـقـد عـالج القـرآن
هذا التحـدي في مئات اآليات واستـعمل كلمة اإليمان ابتـداء من أمن اإلنسان على
نفسه ثم في كل صيـغها... وليس ذلك من تكرار القول ولكن مواجهة البيـئة العربية
المـتـجلـيـة في اإلنسـان واخـتـالف العــقليـة بحـسب الشــخص والمـجـمـوعـة والقــبـيلة
والمكان والـزمـان، كل ذلك جـعل الـقـرآن ينوع خطابـه وحـواره وحـجـجــه وكل طرق

اإلقناع والحكاية عن كل ذلك.

مـجمـوعـة من األفـعال والمـواجـهات. شـغلت البـيـئة الـعربيـة بقـضـية اإليمـان،
«اإليمـــان» الذي أراد به النـبيّ مــحـــمــد أن يـغــيــر فـكر العـــرب وقلبـــهم وعــقـليــتـــهم
وسلوكـهم جـمـيـعـا ليـجـعل منهم مـجـتـمع المـؤمنين . لذلك فـإلحـاح القـرآن عـشـرات
المـرات في كل سورة وأحـيانا في كل آية إنمـا هو تعـبيـر عن الوضعـية التي كـانوا
عليهـا. ولو آمنوا من أول يوم وحسن إيمـانهم ربما كان القـرآن في غير حـاجة إلى

هذا اإللحاح.

وال أحــتــاج أن أطـيل ألتحــدث عن الـكفــر بمــا تـحــدثت به عن االيـمــان، وهو
عكسه، إال أن الكفر والكافر والكافرين ظاهرة شغلت المـجتمع العربي فجعلت منه
فـريقـين يتـجاذبان الغـلبة، وأدى ذلك إلـى حروب : أُحُـد، وبَدْر - كـمـثال - وغـيـرها
من الحروب التي انتهت في مـعظمها بانتصار المـؤمنين، ولكن الله ابتلى المؤمنين

في إحداها بالهزيمة في البداية لألسباب التي حللها القرآن.
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˚وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذْ أَعْجَبَـتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شيْـئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ األرْضُ
يْتُمْ مُدْبرينَ، ثُمَّ أنَْزلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَى رَسُـولِهِ وَعَلَى المُؤمِنينَ وَأَنْزَلَ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلـَّ
جُنـوداً لَمْ تَرَوْهَا، وَعَـــذَّبَ الّـذِينَ كَـــفَـــرُوا وَذَلِكَ جَـــزَاءُ الكَـافِـــرِينَ˝ (التـــوبة، 26-25).

˚وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفَْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا˝ (التوبة، 40).

الكفـر بمـا يحـمل من انحـراف نفـسي وعـقلي وسلوكـي انطبع في القـرآن في
آيات كـــثــيـــرة ال تقل إال قـليـــال عن آيات اإليمـــان. ولم يكـن يراد من ذلك تـســجـــيل
أحـداث تاريخـية بمـقـدار مـا كان يـراد وضع الصراع العـقلي والقـبلي والشـخـصي
في مكانه من الحـيـاة العـربيـة التي أراد لهـا اإلنسـان أن تخـرج من وضعـيـة الكفـر

إلى وضعية اإليمان.

ويأتي النفــاق، حـالة عـقليـة ونفـسـيـة خطـيـرة بينهـمـا، ولعل النـفـاق الجـمـاعي
أحـيانا ظهـر في عصـر النبوة بمـا لم يظهـر به في أي عصـر آخر... هل هو طبـيعـة
إنسانية، كـما نشهده عند كثيـر من الناس حتى اآلن، أم هو خلق من أخالق بعض
القـبـائل العـربية، وبعـض أفرادها علـى األخص، وتجلى كظاهرة خطيـرة في تعـامل
هذه القبائل وهؤالء الناس مع اإلسـالم والدعوة المحمدية. أعتـقد أن جوهر الدعوة
اإلسالمـية كانت تدعـو بعض الجبناء من مرضى القلوب إلظهـار إيمان غيـر صادق
ليكونوا مع زمرة المومنين إذا ما حققوا مكاسب، وليكونوا في صف الكافرين إذا
كان النصر لهم، ثم ليشاركوا في إذاية النبي وتخديل المسلمين كلما أمكنهم ذلك.

مـجـمـوعـة من خـصـوم اإلسـالم كانـوا أخطر من الكافـرين، ألنهم كـانوا غـيـر
واضحي العداوة ولكن النبي كـان يعرفهم بسيماهم. وانطبع نفـاقهم في القرآن، ال
ليــتـحــدث عن ظاهـرة في المــجـتــمع العــربي تســجــيـال، ولكـن ليـفــضــحـهـم وليـؤكــد

مصيرهم : ˚إنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ األَسْفَلَ مِنَ النَّارِ˝.

˝ (اإلسراء، 97) ˚مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً
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˝ (التوبة، 81) ˚قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ
˚إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ˝ (األنبياء، 97)
˚وَالَّذِينَ يَـقُــولُونَ رَبَّنَا أصْــرِفْ عَـناَّ عَــذَابَ جَــهَنَّمَ إِنَّ عَــذَابَـهَــا كَــانَ غَــرَامَــا˝

(الفرقان، 65).

˚وَلَكِـنْ حَقَّ الـقَــــوْلِ مِـنِّي ألَمْــــألَنَّ جَـــــهَنَّـمَ مِنَ الـجِنَّةِ وَالـنَّاسِ أَجْـــــمَــــعِـــــينَ˝
(السجدة، 13).

كُمُ يُـخَـــفـِّفْ عَنَّا يَـومــــاً مِنَ ارِ لَِخَــــزَنَةِ جَــــهَنَّـمَ ادْعُـــوا رَبـَّ ˚وَقَــــالَ الَّذِيـنَ فِي النـَّ
العَذَابِ˝ (غافر، 49).

كـما تجلت البـيئـة العـربية في جـانبـها البـشري في القـرآن تجلت في جـانبهـا
الحيـواني وحتى مـا هو منه الحشـرات والنبات : يستـخدم العـرب الجمال ليـأكلوها
ويركبـوها، قيـمة الجـمال عندهم أسـمى من كل حيـوان، فالناقـة صديق ومـؤنس في
الغـربة وعـناء السـفـر البــعـيـد، مـحــبـوبة لهـا أثر فـي نفـسـيـة الـعـربي وعـقله وحــيـاته

ومشربه ومأكله.

˚وَاألنْعَامَ خََلَقَـهَا لَكُمْ فِيهَـا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ˝ (النحل، 5) ˚وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ˝ (المومنون، 22)

... وَلَكُمْ فِـيـهَـا مَنَافِعُ وَلِتَـبْلُغُـوا عَلَيْـهَـا حَـاجَـةً فِي ˚الَّلهُ الَّذِي جََـعَلَ لَكُمْ األَنْعَـامَ
...˝ (غافر، 80-79). صُدُورِكُمْ

ـورَى، 11) ˚... جَـــعَلَ لَكُـمْ مِنْ أَنْفُـــسِكُم أَزْوَاجـــاً وَمِنَ األَنْـعَــامِ أَزْوَاجـــاً˝ (الشـُّ
˝(الزُّخْرُف، 12). مقارنة األنعام بالنفس... ˚وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَاألنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

هذه النماذج الكثيرة التي تحدث فيها القرآن عن األنعام تؤكد أهمية األنعام
في المجتمع العربي. والقرآن يقصد إلى هدف ربما كان أهم من أداء صورة يعتز
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بها المجتمع العربي، يقصد الشيء المهم هو مجابهة أولئك الذين يعتزون باألنعام
هو الذي خلـقـهــا. واسـتــعـمل الـكلمــات : جـعل وأنزل بـعـد كلمــة خلق... خلـقكم من
نفس واحـدة... وأنزل لكـم من األنعـام... الله الذي جـعل لكـم األنعـام، أي سـخـرها

لكم.

نأتي إلى مـوضـوع مهم جـدا احـتـفل به القرآن ووظـف مئـات اآليات للتـعـبيـر
عنه. وهو العـقـاب والجـزاء. فكانت الـجنة جـزاء المـومنين الصـادقـين. وكـانت النار

عقاب الكافرين والمنافقين.

مثـال آخر نأخـذه من تصوير القـرآن للجنة والنار، في هذا البـاب نجد مـئات
اآليات، ألن الجنة والنار هي الجـزاء والعقـاب للذين آمنوا والذين كفـروا، واإلسالم
كله قـائم على اإليـمان ضـد الـكفـر. وقـد عـانى اإلسـالم من الكافـرين مـثل مـا عـانى
المــؤمنون من مـحنـة وعـذاب وحـرب وإذاية، وخــاصـة في الـفـتـرة المـكيـة من حــيـاة

اإلسالم. ولذلك شدد القرآن على جزاء الؤمنين بالجنة وعقاب الكافرين بالنار.

نأخـد بعض صور الجنة التـي أكثـر القرآن من وصـفهـا : ˚جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
˝. وصفها بكل مباهج الحياة المادية والمعنوية. تَحْتِهَا األَنْهَارُ

ـمَـوَاتُ وَاألَرْضُ أُعِــدَّتْ كُمْ وَجَنَّةٍ عَــرْضُـهَــا السـَّ ˚سَــارِعُـوا إِلَى مَــغْــفِـرَةٍ مِنْ رَبـِّ
لِلْمُتَّقِينَ˝ (آل عمران، 133)

قُـونَ تَجْرِي مِـنْ تَحْتِـهَـا األنْهَارُ أُكْلُهَـا دَائِمٌ وَظِلُّهَـا ˚مَـثَلُ الجَنَّةِ الّتِي وُعِـدَ المُتـَّ
تِلْكَ عُقْبَى الّذِينَ اتَّقَوا وَعُقْبَى الكَافِرِينَ النَّارُ˝ (الرعد، 35)

˚وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَـاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْـتِهَا
˝ (العنكبوت، 58). األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ

حَتْ أَبْوَابُهَـا ˚وَسِـيقَ الّذِينَ اتَّقَـوا رَبَّهُمْ إلـى الجَنَّةِ زُمَـراً حَـتَّى إِذَا جَـاءُوا وَفُـتـِّ
˝(الزّمر، 73) وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَالَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ
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˚مَثَلُ الجَنَّةِ الّتِي وُعِدَ المُـتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَـاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ
رْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَـمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَـارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، وَلَهُمْ فِـيهَا لَمْ َيتَغَيـَّ

مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ˝ (محمد، 15).

العنـصــر األســاسـي في كل هذه األوصـــاف هو النعـــيم والطقـس المــعـــتــدل
والمـاء واألشـجــار والفـواكـه ومـخـتلف األطعــمـة «وجنات لهم فـيـهــا مـا يشـاءون»...
ة مِنْ فِضَّـةٍ وَأَكْـوَابٍ كَانَتْ قَـوَارِيراً، قَـوَارِيراً مِنْ فِـضَّةٍ قَـدَّرُوهَا ˚وَيُطَافُ عَلَيْـهِمْ بِآنِيـَّ
تَقْـدِيراً وَيُسْـقَـوْنَ فِـيـهَـا كَـأْسـاَ كَـانَ مِـزَاجُـهَـا زَنْجَـبِـيـالً عَـيْناً فِـيـهَـا تُسَـمَّى سَلْسَـبِـيـالً
. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ وَيَطُوفُ عَلَـيْـهِمْ وِلْدَانٌ مُــخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَــهُمْ حَــسِـبْــتَـهُـمْ لُؤْلُؤاً مَنُثُــوراً
رَأَيْتَ نَعِـيـمـاً وَمُلْكاً كَـبِـيراً عَـلِيهـمْ ثِيَـابُ سُنْدُسٍ خُـضْرٌ وإسْـتَـبْـرَقٌ وَحُلُّوا أَسَـاوِرَ مِنْ
˝ . إِنَّ هَذَا كَـانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً

(اإلنسان، 22-15).

مــشـاهد الـجنة في القــرآن حـافـلة بالمــاء والغـذاء والـشـراب وصــور النعــيم،
وإنهـا لصـور بعيـدة عن أحـاسيـس العرب ألنهم لـم يروا مثـيـال لها فـيـمـا عرفـوا من

حياة. وفيها ما تشتهي أنفسهم مما هم محرومون منه.

لمـــاذا كل هذا التـــقــديـم المــادي لـلجنة ؟ هل جـــزاء المـــومنين والـمــجـــاهدين
والشهداء، ويتقدمهم األنبياء والرسل والصالحون هو كل هذه النعماء المادية مع أن
المفروض في الجنة أن تكون شيئا خارقا لما هو كان يمكن أن يكون في الدنيا ؟

هنا تأتي البيئة العـربية لتقدم لنا الجواب فالعرب كانوا مـحرومين من الماء،
من الشـجــر، من الخـضـر والفــواكـه، من الظالل، وبالـطبع مـحـرومـيـن من األشـربة
التي يطوف بها الولدان المـخلدون، محرومـين من الذهب والفضة والفرش الناعـمة
من الحـرير. حرمـانهم هذا كـان له مقـابل في الجنة ينعم به المـؤمنون منهم ويحـرم

الكافرون والمنافقون.
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الصـــورة المــقــابـلة هي صــورة الـعــذاب الذي يلـقــاه الكافـــرون والمنافـــقــون
والمحاربون والذين آذوا الله ورسوله وحاربوا اإلسالم والمسلمين.

صــورة النار هذه ال تـخلو من مــشــاهد مــادية : ˚يَوْمَ يُحْــمَى عَـلَيْــهَــا فِي نَارِ
جَـهَنَّمَ فُـتُكْوَى بِهَـا جِبَـاهُهُمْ وَجُنُـوبُهُمْ وَظُهُـورُهُمْ هَذَا مَا كَـنَزْتُمْ ألَنْفُـسِكُمْ فَذُوقُـوا مَـا

˝ (التوبة، 35). كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
التصوير المادي  للترهيب والبعد عن ممارسة ما يفضي إلى الجحيم.

السـؤال المــهم : أليـست هنـاك وسـائل للجـزاء فـي الجنة غـيـر هـذه الوسـائل
المادية ترغب المومنين والـمحسنين في إيمانهم وإحسـانهم ؟ أليست هناك وسائل
تعـذيب غـيـر هذه الوسـائل التـعـذيبـيـة التي اخـتـارها القـرآن لتكون عـقـابا للكافـرين
والمـســيـئـين عـمــومـا ؟ اخـتـار الـقـرآن النار ألنهـا بـعض مـا يعـيش فــيـه من البـيــئـة
˝ (التوبة، 81). واختـارها ألن الحارة. ˚قُلْ نَارُ جَـهَنَّمَ أَشَـدَّ حَرّاً لَوْ كَـانُوا يَفْـقَهُـونَ
البـيــئـة العــربيـة ال ظل فــيـهـا وال شــجـر وال مـاء. آيـة رائعـة ˚وَمَـا يَسْـتَــوِي األَعْـمَى
وَالبَــصِــيـرُ وَالَ الـظُّلُمَــاتُ وَالَ النُّورُ وَالَ الظِّلُّ وَالَ الحَــرُورُ وَمَــا يَسْــتَــوِي األَحْـيَــاءُ وَالَ
˝ (فـاطر، 19-21) وضــعت اآلية «تمــاثل الظل والحــرور، كـتــمــاثل الحـيــاة األَمْـوَاتُ
والموت، واألعمى والبصـير، والظلمة والنور. إلى أي درجة يعتبـر الظل مثل البصر
والحــيـاة والنـور، والحـرور مــثل المــوت والظلمــة والعـمى ؟ الـذي عـاش في البــيـئــة

العربية ذات الطقس الالهب يدرك أهمية هذا التماثل.

السؤال الكبير الذي نطرحه في آخر هذا العرض :

ماذا لو نزل القـرآن في غير البـيئة والمـجتمع العـربي ؟ ماذا لو نزل في بالد
باردة كروسيا أو بالد الشمال مثال ؟

هل كـان سـيكون بين أيدينا القـرآن الذي عـرفتـه اإلنسـانيـة قـبل أربعـة عشـر
قـرنا ؟ أم كـان سـيكـون بين أيـدينـا قـرآن آخـر ذو طبـيـعـة أخـرى، مـعـبـرا عن قـوم
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آخرين وبيئة أخرى ؟ هل كانت تعرفه وتعرف من جاء به لهذه المنطقة الممتدة من
مكة والمـدينة ومن الصـحـراء العـربية غـربا حـتى المـغـرب وجزء مـهـمـا من افريـقيـا
شرقـها وغـربها، ويعرفـه شرقـا هذا العالم اإلسالمـي الممتـد شرقـا من بالد فارس
وتركيا والدول اإلسالمـية األسيوية في جنوب روسيا وجزء من بالد روسـيا وشرقا

حتى الصين ؟ أم لعله كان يمتد في أروبا وقد يرحل إلى أمريكا وكندا ؟

أسئلة ال نطمح في الجواب عنها. وإنمـا يمكن أن نحاول الجواب على أسئلة
أخـرى. هل كـان سينـزل بهذه اللغـة العـربيـة الرائعـة السـاميـة التي مـا أظن أن لغـة
أخـرى كـان يمكن أن تتـفـوق عليـهـا في أداء المـفـاهيــم الكبـرى فـي اإلسـالم والتي
تضـمـنهـا القــرآن ؟ لغـة القــرآن اسـتـوحت من لـغـة البـيــئـة التي نزل فــيـهــا القـرآن،
وحملتها المفاهيم التي جاء بها اإلسالم فأصبحت لغة عالمة مثقفة ذات أبعاد فنية
مـتـمـيـزة. مـن الجـائز أن تكون اللغـة الـمـفـروض أن ينزل بهـا القـرآن لـهـا مـثل هذه
القـوة. ولكن التـاريخ ال يـكاد يعـرف لغـة في مـثل قـوة وروعـة العـربيـة إال الفـارسـيـة

بصفة محدودة. ال أحكم على لغات أخرى وإنما أتوقع.

ثم أكانت جهنم بنارها المتوهجة كما وصفها القرآن هي مأوى العقاب ؟

أكانت الجنة بلطف هوائها ونعيمها مأوى المومنين والمسلمين والصالحين ؟

أظن أن الحرارة ما كانت ترغب هؤالء القوم وهم يعيشون أربعين درجة تحت
الصـفـر، ربمـا كـانـت جـهنم الصـقـيع والبـرد القـارس هـي دار العـذاب. ثم إن الظالل
واألشجـار والميـاه والفواكه ولحـوم الطير مـا كانت تزيد في إغرائهـم باإلسالم ألنهم

يعرفون جزاء هذا النعيم. إذن الجنة والنار سيكون لهما مفهوم آخر.

ولنسأل : أكـان القرآن يتحـدث عن أنبياء، أرض األنبـياء. ولكل منهم أثر في
البيئة - المجتمع العربي -؟
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مــا أبـعــد أهل الـشــمـــال عن هؤالء األنبـــيــاء، ولم يـتــركـــوا أثرا في بيـــئــتـــهم
ومـجتـمـعهم، وال ابـراهيم بنى فيـهـا الكعـبة وال مـوسى تردد في جنبـاتهـا يالقي من
قــومـه العــذاب، وال عـيــسى بن مــريم الذي لم يعــرف أباً فكان مــعــجـزة الدنيــا، وال
األنبياء اآلخرون ألنهم جميـعا ارتبطوا ببيئة معينة عرفتهـا منطقة الجزيرة العربية.
وإذن فهذه الصـورة العظمى من القرآن ما كانت ترد في قرآن آخـر. صورة أخرى
مهـمة جدا مـا أظن أن بيئـة أخرى تفرزها كـما أفرزتهـا البيئـة العربيـة وهي صورة
المنافـقـين، بـنفـسـيـاتهم المـتنوعـة وأخـالقـهم الثـقـافـيـة، وقـدرتـهم على أن يخـتـرقـوا
مجتـمع المومنين ومجـتمع الكافرين معـا ويكونوا لهم مجتـمعا خاصا، كـان القرآن
رائعـا جـدا في وصـفـهم. ربمـا كـان النفـاق طبـيعـة بشـرية، يوجـد في اية بـيئـة غـيـر
البيـئة العربية ولكن أتـصور وصف القرآن لهم وفضـحه لسلوكهم وتصـرفاتهم أنهم

متفردون في البيئة التي وجدوا فيها.

أخلص من كل هذا الـتـساؤل إلـى القـول : ان القـرآن مـا كـان يمكن أن ينزل
على الصـورة التي نزل عليـهـا إال في البـيئـة العـربية. وأن رسـالتـه مـا كانت تـنتشـر
علـى هذه األرض الواســــعـــة إال ألنهـــا خــــرجت من ســــرة العـــالم ووسـطه، العــــالم
المعـروف آنذاك وأن نزوله باللغـة العربية والقـيم والمبـادئ التي حملهـا أهله ليكون

دينا غالبا بأفكاره ومبادئه في العالم الواسع الذي وصله.

ولذلك ال مـجـال للتـسـاؤل. القـرآن هـو كـمـا هو في عظمـتـه واكـتـمـال رسـالتـه
والمبادئ التي حملها.
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ععععببببااااسسسس    ااااللللججججرررراااارررريييي

يســـعـــدني أن أقـــدم هـذا العـــرض المـــرتجـل في نطاق أحـــاديـث الخـــمـــيس.
وســـأديره حـــول هذا الســـؤال الذي يـمـــثل إشكالـيــة كـــبـــيـــرة في الفـكر اإلســـالمي
المـغربي، ويكاد يثـير مـعادلة تحـتـاج إلى حل : لماذا المـغرب، وهو تحت لواء أسـر
تنتمي إلى آل البيت منذ نحو أربعة عشر قرناً، لماذا يسير من حيث االعتقاد، ومن
حـيث المـذهـبـيـة الفـقـهـيـة وغـيـرهـا في االتجـاه السُّني وعلى فـقــه اإلمـام مـالك ؟ مع
مـالحظة هامـة، وهي أنه حـتى األسـر التي ال صلة لهـا بآل البـيت، فـإنهـا لكي تثـبت

لنفسها، كانت تزعم االنتساب لهم، كما حصل مثالً بالنسبة للموحدين. 

لكـي يفــهـم هذا المـــوضـــوع في الحـــقــيـــقـــة، البد من إثـارة بعض القـــضـــايا
األساسـية، وبصـفة خـاصة قـضيـتين اثنتـين : القضـية األولى : كيـف دخل اإلسالم

المغرب ؟ 

المـغـرب على عكس سـائر الدول اإلسـالمـيـة، تأخر فـيـه الفـتح وتعـثـر، إذ أننا
في عـهد عـثـمـان بن عفـان سنجـد عـمرا بن العـاص يكتب للـخليفـة ويقـول : «إن الله
فـتح علينا طـرابلس وليس بينهـا وبين إفـريقـيـة إال تسـعـة أيام»، فـيـجـيـبـه : «ال إنهـا

ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها ال يغزوها أحد ما بقيت».
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لهـذا فـإن الفـتح اإلسـالمي تأخـر إلى الـعهـد األمـوي، أي فـي ظل الدولة التي
كانت مـعروفـة بفتـوحاتهـا وباستـعمـال البحـر لتحقـيق بعض هذه الفـتوحـات. وكانت
أوائل الفـتح للمغـرب على يد عقـبة بن نـافع سنة إحدى وسـتين واثنتـين وستـين في
عـهـد مـعـاوية، إذ اسـتطـاع أن يفـتح عـدداً من المناطق ويـوصل اإلسـالم إلى بعض
المـدن واألقــاليم، حـيث وصل إلـى طنجـة و وَليلي حــتى سـوس، إال أنه قـتـل بجنوب

بسكرة ؛ فقد كانت تواجهه بعض الزعامات المحلية، مثل كُسيلة والكاهنة.

المـرحلة الثانيـة تمت على يد مـوسى بن نصيـر في عـهد الوليـد بن عبـد الملك
سنة تسع وسـبـعين. ومع ذلـك، ودائماً في نطاق صـعـوبة الفـتح اإلسالمي لـلمغـرب،
سنجـد عند مؤرخي هذا الفـتح، أن البـربر ارتدوا اثنتي عـشرة مـرة قبل أن يسـتقـر
فـيهم اإلسـالم ؛ وكـان حسـان بن النعـمان قـد كـتب لعبـد الملك بأنه من المـسـتحـيل

فتح هذه البالد، وأنه متى قُضي على قبيلة بربرية إال وتخلفها أخرى. 

ومع ذلك وجدت بعض األسباب التي ساعدت على انتشار الدين الجديد، من
بينها مـشاركة البـربر في فتح األندلس. فـقد كان هذا عـامالً مسـاعداً فتح لهم أفـقاً
جعلهم يبـتعدون عـن مواجهـة الفاتحين، وينطلقـون إلى عالم آخـر ال شك أنهم كانوا

بحكم الجوار يعرفون عنه الكثير.

هذا سـبـب أول مـسـاعــد على انتـشــار اإلسـالم وتهــدئة الوضع في المــغـرب.
سبب ثـان هو أن المغـرب فتح صدره لـلمعارضـات، أي للحركـات التي كانـت تواجه

الدولة المركزية في المشرق، بدءاً من الدولة األموية إلى الدولة العباسية.

فـفي هذه الفـترة الحـرجـة، سيـأتي الخـوارج، وسيـنشرون مـذهبـهم في بعض
المناطق، حيث وجـدت زعامات مـحلية من أمثـال ميسـرة المضغـري الذي كان على
رأس الصـفـرية أصـحـاب زياد بن األصـفـر. فـقـد بايع هذا الزعـيم لنفـسـه بالخـالفـة
سنـة اثنتـيـن وعـشـرين ومائة أيـام تولية عـبـيـد الله بن الحـَبْـحَـاب على المـغـرب من

قبل هشام بن عبد الملك. 
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وعلى عكس مـا يقال عن الـخوارج، فـإنهم هم الذين أقنعـوا المغـاربة بسالمـة
الدين اإلسـالمي وصـالحـه، وذلـكم انطالقـاً من إيمـانهم بـمـبـدإ المـسـاواة (ال فـضل
لعــربي على عــجـمـي وال ألبيض على أســود إال بالتــقـوى). ومــعــروف أن هذا مـبــدأ
أساسي عندهم ؛ وبه ومن خالله استطاعوا أن يقنعوا المغاربة بهذا الدين الجديد.

وبسـبب انتـشـار الـمـذهب، وتأسـيس إمـارات له على نحــو مـا كـان في طنجـة
وسـجلماسـة، وجهت الدولة األمـوية حملتـيـن : هُزمت األولى في طنجـة، كمـا هزمت

الثانية في سبو. 

هكذا إذن كـان لـلخـوارج دور إيجـابي في إقنـاع المـغـاربة بضــرورة مـحـاربة
الدولة الفــاتحــة، وليس مــحـاربـة الدين. ثم بعــد ذلك سـيــأتي آل البــيت مــمـثـلين في
المـــولى إدريس. بطبـــيــعــة الـحــال، آل البــيـت جــاءوا مناضـلين ومــواجـــهــين لـلدولة

العباسية ومهزومين أمامها كما هو معروف.

هنا نطرح سؤاالً: لماذا اتخذ المغاربة هذا الموقف المعارض من الفاتحين،
وال أقـول مـن اإلسـالم ؟ الجـواب أن الـتـجـربة الـمـغـربـيـة مع القــوى الخـارجـيــة، مع
الرومــان وغــيـرهـم، هي تجــربة مــريرة مــمـتــدة عــبــر تاريخ طويل لهـم في مــواجـهــة
الوافـدين الـذين يريدون أن يسـتـعـمــروهم. وهذا مـا جـعلهـم يقـابلون الفـاتحــين على
النحـو الذي رأينا، أي باتخـاذ مـوقف رافض لهم، ظـناً بأن هؤالء سـيسـتـعـمـرونهم،
لدرجة أننا نقـرأ في التاريخ أن الكاهنة أمرت بإحـراق المزروعات وتبـديد الثروات،
حتى تثني هؤالء الفاتحين كي يعودوا من حيث أتوا، إذا كانوا يطمعون في خيرات

البالد. 

هذه هي القضية األولى وتتعلق بتأخر الفتح وتعثره، أما القضية الثانية فهي
التـي ســتـــفـــتح لنـا أفــقـــاً علـى التطـورات التي حـــدثت بعـــد، والتـي تتـــصل بدخـــول

المذاهب، سواء منها االعتقادية أو الفقهية. 
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في االعــتـقــاد، أي مــا يمس العــقـيــدة، سنجــد أن بعض المــذاهب التي كــان
يُضـيق عليـهـا في المـشـرق وكـانت فـي المـعـارضـة لقـيت صـدى في المـغـرب، وعلى
رأســهــا الـمــذهب االعــتــزالـي الذي يقــال في الـتــاريخ إن قــبــيـلة أوربة التـي رحــبت
بالمــولى إدريس كــانت على مــذهبــه. كـذلك يـحـدثنـا التـاريـخ أنه كـانت فـي المـغــرب
جـماعـة يطلق عليـهـا الواصلية، نسـبـة إلى واصل بن عطاء الذي هو زعـيم المـعتـزلة
وفــقـيــهـهم. كـل هذا في وقت مــبكر، وقـبـل أن يسـتــقـر الـمـغــاربة على الخـط السني
المالكي ؛ دون أن ننسى الخوارج بطبيعة الحال، فقد كانت لهم مبادئهم السياسية

والعَقَدِية.

ثم يحـدثنا التـاريخ في الجـانب الفـقـهي، فـيـقـول إن المـغـاربة كـانوا في بداية
األمر على مـذهب أهل السنة، ثم بعد ذلك أخذوا بالمـذهب الحنفي. وبين هذا وذاك
كـانوا يأخـذون أو كـانـوا مـيـالين إلى مـذهب األوزاعي الـذي كـان إمـام أهل الشـام،

وكان له وجود في األندلس، ثم بعد ذلك سينتقلون إلى المذهب المالكي. 

لدينـا في هذا المــجــال مــعلومــات عن الـعلمــاء الذين كــان لهـم دورٌ في نشــر
المذهب على فتـرات متباعدة، ومن أهمهم عـلي بن زياد، وابن أشرس، والبهلول بن
راشـد، ثم القـاضي عـبـد السالم بـن سحنـون المتـوفي سنـة أربعيـن ومائتـين ؛ مـمـا
سـيـجـعـل المـذهب يتـقـوى، وال ســيـمـا على يد الملــك المُـعـز بن باديس الـصنهـاجي

المتوفى سنة أربع وخمسين وأربعمائة.

هنا يثـار السؤال : لمـاذا انتشـر المذهب المـالكي ؟ كمـا سيطرح سـؤال بعد
ذلك: لماذا تم هذا االنتشار في ظل آل البيت ؟

من األسـباب التي تذكـر في هذا الصدد بالنسـبة النتـشار المـذهب، كمـا عند
ابن خلدون وغـيره ؛ هنـاك أوالً : الرحلة، والمقـصـود بها الرحلـة إلى المشـرق وإلى
الحـجاز ألداء فـريضـة الحج. فالمـغـاربة كانوا يتـصلون في المـدينة المنورة باإلمـام

مالك وأصحابه، ويتعرفون إلى فقهه.
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ابن خلدون يتـحدث أيضـاً عن قـضيـة قابلـة للنقاش يعـزو فـيهـا االنتشـار إلى
طابـع البـــــداوة، إذ يرى أن هـذا الطـابع هو الـذي قــــرب الـمــــذهـب إلى الـمــــغـــــاربة
واألندلسـيين. ويبـدو أنه إذا كان هذا القـول ينطبق على المغـاربة يومـئذ، فهـو بدون
شك ال ينطبق على األندلسييـن. ولهذا فإن سبب البداوة ال يستـقيم إال إذا كان ابن

خلدون يعني به بساطة الفكر وميله للملموس والمحسوس.

كذلك يتـحدث العلماء عن سـبب آخر النتـشار المذهب في المـغرب واألندلس،
فــيــقــولون إنـه انتــشــر بقــوة السلـطان. وهذا هو رأي ابـن حــزم الذي كــان يرى أن
مـذهبــين انتـشـرا بـالسلطان : المــذهب الحنفي في العــراق، والمـذهب المــالكي في
األندلس. ويكاد هذا الرأي أن يكون قـريباً مـما ذهب إليـه ابن خلدون حيـن ذكر أن

الدولة تقوم على العصبية القبلية.

ثم إن هناك أسـبـابـاً أخـرى نذكـر منهـا شـخـصـيـة اإلمـام مـالـك، إذ يكفي أنه
فـقيـه المـدينة. وهنا يشـار إلى الحديـث : «يوشك أن يضرب النـاس أكبـاد اإلبل في
طلب العلم فـال يجـدون عـالمـاً أعلم من عـالم المـدينـة» أي اإلمام مـالك. لهـذا اعـتـبـر

المغاربة أن فقيه المدينة هو أولى من غيره باالتباع.

كـمـا يذكـر االتصـال بـاألندلس التي تحـولت من مـذهـب األوزاعي الذي كـانت
عليــه أول األمـر، ثم الحنـفي، مع مـالحظة أن الـتـشـيع في األنـدلس كـان يظهــر عند
أفراد، كـما ظهر عند الحـموديين في قرطبـة، وإن كانوا - كاألدارسـة - لم ينشروا
المـذهب. ويـذكـر كـذلك من األســبـاب مـا حـدث في القــرن الثـاني وبداية الـثـالث من
وصول فئات من علماء األندلس والقيـروان المالكيين إلى المغرب، كان لهم دور في
تقــوية المــذهب. من الـقـيــروان وصل ثالثـمـائـة أهل بيت، أي ثالثـمـائة أســرة وكــان
مـعظم أفرادها فـقهـاء مـالكيين. ثم كـان وفود عـدد من األسـر جاءت فـارة إثر وقعـة
الربض سنة اثنتين ومـائتين على عهـد الحكم ابن هشام. ويقول التـاريخ إن عددهم

بلغ أربعة آالف أهل بيت، وهي أسر كان معظم أفرادها من فقهاء المالكية.
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وبعــد هـذا سنجــد أن المــذهـب ســيــســتــقــر اســـتــقــراراً قــويّاً في ظـل الدولة
المـرابطية التـي اعتـمدته. فـهي التي ركـزت الدعـائم األساسـية والـقوية التي أصـبح
من الصـعب فـيـمـا بعـد أن تهـتـز أو تتـزعـزع، على الرغم من كل مـا سـيـواجـهـهـا أو

يعترض المغرب فيما بعد.

هنا أود أن أشيـر إلى رأي أراه غريبـاً تحدث عنه المـستشـرق هنري الوست
في كـــتـــابـه عن الفـــرق اإلســـالمـــيـــة ”Les shismes dans l'Islam“، يقـــول فـــيـــه إن
المنصـور الموحـدي انتقل من المـالكيـة إلى الظاهرية، أي إلى مذهب ابن حـزم، ثم
انتـقل من الظاهرية إلى الشـافعـية، أي أصـبح شافـعيّـاً. الحـقيـقة أنه ليس هناك مـا
يثبت مثـل هذا الرأي، وإن كنا متأكدين من أن المـغاربة لم يكونوا في أي وقت من

األوقات ال ظاهريين وال شافعيين.

إذن في نطاق هذه المـعطيات المـختلفـة حول دخـول اإلسالم وكـيفـية دخـوله،
وتلقي المغاربة للمذاهب، يثار السؤال: وماذا عن الشيعة ؟

قلنا من قـبل إن المـغـاربة استـقـبلوا المـعارضـة الخـارجيـة، وكـذا المـعارضـة
الشـيـعــيـة. وتجلى هذا المــوقف األخـيـر عند التــرحـيب بآل البـيت من خــالل المـولى

إدريس.

في مجـيء المولى إدريس إلى المـغرب هناك روايتـان : األولى معـروفة، وهي
التي تقول بأنه جاء فـاراً من وقعة فخ سنة تسع وستين ومائة، يطلب اللـجوء فتلقاه
المــغــاربة ورحــبــوا به. والـرواية الثــانيــة - وهي غــريبــة - تـقــول إنه جــاء قــبل هذا
التاريخ بنحو عـشرة أعوام، موفداً من قبل أخـيه محمد النفس الزكـية، يطلب العون
من المـغـاربة للوقـوف إلى جـانب الشـيـعـة وآل البيـت. ال يهم، الذي يهم هو أنه جـاء
فـاستـقبله المـغـاربة ورحبـوا به، وتم تأسـيس الدولة. ولكن الغـريب هنا، وحيث تبـدأ
المـعــادلة، أن المـولـى إدريس وهو شـيـعـي وأسـرته مناضلـة وفي مـعـارضــة الدولة،

يأتي إلى المغرب ثم ال ينشر المذهب الشيعي وال يقيم الدولة عليه.
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بطبـيـعـة الحـال، هذه مـعـادلة يحـتـاج حلهـا إلـى نقـاش طويل، هل ألن المـولى
إدريس كـان يكفـيـه أن يجـد ملجـأ، أو أن يـقيـم دولة كـيـفـمـا كـانت هذه الدولة ؟ هل
ألنه حاول ولكنه وجد المغاربة غـير مستعدين لقبول عدد مـن األفكار الشيعية، على
الرغم من اعتدال األدارسـة في ذلك بالقياس إلى بقية الشـيعة ؟ فالمغـاربة كما هي
طبيعتهم ميالون إلى المحسوس والملموس، وال يمكن أن يقبلوا غيبيات من مثل ما
كان يعتقده الشيعة ؛ هذا باإلضافة إلى أن كـثرة الفرق الشيعية كانت أحد أسباب
نفورهم من التشيع. ثم لماذا اختاروا المذهب المالكي ؟ أو لماذا اختاروا مساندة

هذا المذهب ابتداء من هذه الفترة من التاريخ ؟

هنا يشـار إلى عـدة عوامل، منهـا تأثر األدارسـة بالزيدية المـعتـدلة، ثم يشـار
إلى العالقة التي كـانت بين أسرة موالي إدريس واإلمام مـالك ؛ إذ أن اإلمام مالكاً
يروي فـي مــوطاه عـن عــبـــد الله الكـامل، والد المـــولى إدريس ؛ مـــمــا خـلق عــالقـــة

حميمية بين اإلمام مالك وبين األسرة اإلدريسية. 

ثم إن مـالكاً كـان له موقف لصـالح الشـيـعة ولصـالح أسـرة األدارسة، وعـذب
في سبيل ذلك ألنه قال بـأن بيعة أبي جعفر المنصور كـانت على اإلكراه وأنها لذلك
باطلـة. وكــان أفـــتى ببطـالن طالق المكـره، وعُــذب في ذلـك، ويقــول الـمــؤرخـــون إنه

انخلعت كتفه من جراء التعذيب.

هذه كلهـا أسـبـاب تجـعل من المـولى إدريس أو األدارسـة قـريبـين من اإلمـام
مالك. ولكن بعد وفـاة إدريس الثاني وانقسام األدارسة، سـوف يحافظون فقط على

واليتين : في فاس وفي البصرة بالشمال، وكانت تعرف ببصرة الكتان.

هنا سيـأتي الغزو الفاطمي للشـمال عام خمـسة وثالثمائة، وخاصـة في فاس
حــيث أقـيم حـكم األئمـة، اعــتــمـاداً على الـقـبــائل الصنهــاجـيــة، في مــقـابل اعــتـمــاد

األمويين على القبائل الزناتية.
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ثم إنه سـتتـجلى بعض المظاهر وتـبرز بعض التـيـارات، مثل الحـركـة البَجليـة
الرافـضـية لعـبـد الله البـجلي في تارودانت ؛ وهي الحـركـة التي قـضى عليـهـا داعيـة
المــرابطين عـبــد الله بن ياســين. ثم سـيــأتي المــهـدي بن تومــرت بفكره االعـتــزالي
الشــيــعـي ويحــاول تأســيـس الدولة على ذلـك، بحــثــاً عن شــرعـــيــة لحكمــه، فـــينادي
بالعصمة والمهدوية ويدعو لنفسه باإلمامة، مما هو معروف في تاريخ الموحدين. 

إال أنه سيالحظ أنه بمجرد وفاة المهدي، انتهى المذهب، إذ تنكر له خلفاؤه:
عـبــد المــومن والمنصــور، وال سـيــمـا المــامـون. بل إنهـم كـانوا يســخـرون مـن ذكـر
اإلمـام، فيـقولون حـين يثار أمـر يحتـاج إلى إمام : أين اإلمـام ؟ أين اإلمام ؟ وكـان
المامون يسبه ويقول : «ال تدعوه بالمهدي المعصوم ؛ بل ادعوه بالغوي المذموم».

إذن وقع تراجع عن كل مـا جاء به ابن تومـرت، ولكن بعد ذلك، سـيظهـر عدد
من مـدعي المـهـدوية والفـاطمـيـة. لدينا بعض األسـمـاء المـعـروفـة في التـاريخ، منهـا
مـحـمـد بن عـبـد الله الهـادي المـاسي الذي ظهـر في سـوس أيام عـبـد المـومن الذي
قـاتله. وعندنا كـذلك عـبـد الرحـيم القحـطاني الذي ظهـر في زمن الناصـر باألندلس،
وحـورب وقـتل وحـمل رأسه إلى مـراكش ؛ وكـان يروج لنفـسـه انطالقـا من حـديث :
«ال تقـوم الساعـة حتى يخـرج رجل من قحطان يمـأل األرض عدالً كـما ملئـت جوراً»
بعـد القحطـاني سيظهـر التـويزري الفـاطمي في المائـة الثامنة علـى عهـد يوسف بن
يعـقـوب المـريني مـدعيـاً أنه الفـاطمي المنتـظر ؛ وكان مـآله القـتل في سـوس. كـذلك
سيظهر في هذا القرن العباس الفاطمي في اغمارة، وقد دخل فاساً قبل أن يُقتل.

هنا وبهـذه المـواقف الصـارمـة، يبدو أنه قـد تبـين حـتى للمـدعـين أنه ال مكان
لهـم في المـــغــــرب. فـــقـــد ورد عن بـعض آل البــــيت الوافـــديـن من كـــربالء أنـه قـــال
ألصـحابه : «ارجـعـوا فـقد أزرى بنا الـغلـط، وليس هـذا الوقـت وقـتنـا» ؛ وكـان ذلك

زمن يوسف ابن يعقوب المريني.
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أمام هذا الـواقع التاريخي ومـا يكشف من رفض للتشـيع، نالحظ أنه عمـليا،
وفي الفكـر المـغــربي يوجــد طابع قـوي لـألفكار الشـيــعــيـة ؛ وهذا ربمــا مـمــا يعـقــد
المـسـألـة. ويمكن أن نقـول إن المـغــاربة كـانوا شـيـعـة بـالعـاطفـة، ولكن من الـناحـيـة
السـياسـية أو الفـقـهيـة، ظلوا من أهل السنة ؛ وإن كـانت بعض الدول - كـالسعـدية
والعلويـة - تتـخــذ شـعــارات ترمـز إلى مــحـبــة آل البـيت واالرتـبـاط بهم في االتـجـاه

الحسني وليس الحسيني الذي كان التشيع أكثر التصاقاً به.
ومـعروف أن عنـدنا عدة مظاهـر تثبت مـا للمـذهب الشـيـعي من أثر في الفكر
وال سـيمـا في الثـقـافة الشـعـبـية. منهـا مـثـالً ما يحـدث في عـاشـوراء، رغم التناقض
المـالحظ بين ما هو فـرح ومـا هو حزن، مـا هو فرح يـدل على التوجـه األموي، ومـا
هو حـزن يثبت التـأثر الشـيعي، وال سـيـما مـا حـدث للحسـين ؛ مـما ال يتـسع الوقت

لتفصيل الحديث عنه.
كــذلك نجـد فـي األدب، وخـاصــة في الشـعــر المــعـرّب والمـلحـون، كــثـيــراً من
الحديث عن مأساة الحسـين بصفة خاصة. أما علي فهو بطبـيعة الحال من الخلفاء

الراشدين، وال يمكن أن يذكر اسمه من غير أن يتبع بعبارة (كرم الله وجهه).
هذه وغـيرهـا ممـا ال نطيل بذكـره، تثـبت ما كـان للمـذهب الشـيعـي أو التوجـه
الشـيــعي من بصـمــات واضـحـة في فـكر المـغـاربـة وسلوكـهم ؛ مــمـا يشكل مــعـادلة
تجـعلهم يحبـون آل البيـت ويقدسـونهم ويتأثرون بهم فـي بعض األشيـاء، ولكنهم في
اتجـــاه آخــر من حــيـث المــمــارســـات والعــبـــادات هم من أهل الـسنة ؛ وكــأنـي بهم

يرددون ما قاله الشافعي :
إن كان رفضاً حب آل محمد       فليشهد الثقـالن أني رافضي

والمقصود بالرفض هنا التـشيع، إذ يطلق اسم الروافض على الذين رفضوا
بيـعة األموييـن والعباسـيين، وليـس الذين رفضـوا الرسالة المـحمـدية كما زعـم غالة

خصومهم.
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وإذا كنا قــد ذكــرنـا من قــبل أنه كــان يوجــد خــالل التــاريـخ من يزعــمــون أو
يدّعون المهدوية والفاطمية، ففي منتصف القـرن الماضي، ومباشرة بعد االستقالل
- وحـتى قــبله بقليـل، أي منذ أوائل الخـمــسـين - ســيـفـاجــأ الناس، وال سـيــمـا في
بعض مـدن الشمال، بـالحركة الـبهائيـة. البهـائيون هم من الـشيعـة في األصل، ومن
اإلسمـاعيليـة وينتمـون إلى اإلثني عشـرية. وهم ينتسـبون إلى بهـاء الله أو باب الله.
ونشـيـر إلى أن منشئ هذا المـذهب في المـشـرق هو مـيرزا الـشيـرازي الذي عـاش
في القـرن التـاسع عـشـر، وآراؤه منـحـرفـة عن اإلسـمـاعـيليـة ؛ إضـافـة إلى أنه كـان
يقول بفكرة الحلول السـبئيـة. كما نشيـر إلى أنه سيظهر مـيرزا علي محمـد صاحب
كـتاب (البـيـان)، ويبـدو أنه كان يزعـم تمثـيل جـميع األنـبيـاء، وأنه ال يعـتمـد الرسـالة
المحمدية، وكـان ال يومن باآلخرة ويرفض الكعبة كقبلة، ويومـن بالحلول كما ذكرت
من قبل - أي أن الذات اإللهيـة تحل في اإلنسان -. كما أنه كـان يرفض معظم ما
نهى عـنه اإلســالم، فــيـــحلل ويحـــرم وفق مــا اتفق لـه. ثم خلفـــه ابنه عــبـــاس افندي
المـعروف بعـبد البـهـاء. المهم أنه تمـت محـاكمـة أتباعـهم في المـغرب، وصـدرت في
حقهم أحكـام صارمة ؛ وكانت للعلماء يومئذ كتابات تفضح توجهاتهم المنحرفة. 

هذا، وقبل بـضع سنوات، قرأنا عن جـماعة من الشـيعـة تحدث عنهـا اإلعالم،
وأعلنت عن نفسـها في مكنـاس وأظهـرت مبادئهـا، لكن دون أن يتعرض أصـحابهـا

ألي موقف.

إذن المـشكل أو اإلشكال يظل قـائمـاً: هل للمغـاربة اسـتعـداد لبـعض األفكار
الشيـعية خارج التـعاطف الذي تحدثنا عنه، وبعـيداً عن بعض المدعـين الذين كانت
الدولة تحاربهم باستمرار ؟ ونتساءل: هل الصراع ما زال موجوداً لحد اآلن ؟ هنا
نالحظ أن إخواننا اإليرانيين حين يأتـون إلى المغرب، أو حين نزورهم في بالدهم،
يبـدون اسـتغـراباً كـبـيراً أمـام عـدم تشـيع المـغاربة على الـرغم من انتـساب األسـرة
الحــاكــمـة آلل الـبـيـت. وهو اسـتــغــراب يزول عند الـنظر إلى اإلشكـال المـذهـبي في

المغرب من خالل المعادلة التي أثيرت باختصار في هذه العجالة.
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وبعد، فـإن الشيء الذي أريد أن أختم به هذا العرض، هو أننا نـفتخر ونعـتز
بكونـنا من أهل الـسنة وعلـى مــذهب مـــالك، ليس ألنـه أفــضل المـــذاهب، ولكـنه ألنه
وحّـدنا ويوحدنا في تـسامح مع بقـيـة المذاهب والنظـر إليهـا باحـترام وتقـدير. وهي
وحـدة قلمـا نجـدها في بلدان أخـرى تتـعـدد فـيـهـا المـذاهب العـقـدية والفـقـهـيـة. إذن
المـذهب أصبح عنصـراً قويّا في توحـيد األمـة، لكننا اليوم نالحظ بأسف شـديد أنه
لم يعـد هناك هذا التـمـسك بالمـذهب، إذ يكفي أن تدخلوا إلى أي مـسـجـد، لتنظروا
كيف يصلي الناس، فهذا على مـذهب مالك، وذاك على المذهب الحنفي، وثالث على
نحو مـا تأثر به في مكة أو المـدينة مما هو مـتصل بالمـذهب الوهابي. بل إن بعض
الناس، بل بـعض المـســؤولين - لبــعــدهم عن المــذهب وجـهلـهم بالدين والتــاريخ -
يظنون أننـا حـين نتـحـدث عن مـذهب مـالك، فـإنـنا نقـصـد الملك، أي النظـام الملكي

الذي يسير عليه المغرب. 

وأكاد أزعم أنه توجد اليوم بؤر التـجاهات ومذاهب مختلفة قد ال يسـتبعد أن
تكون في بعضهـا منحرفة. لهذا أثير السؤال ويـنبغي أن نثيره جميـعاً على أنفسنا:
مـا هو مآل الـمذهب المـالكي ؟ وكـيف السـبيل إلى الـحفـاظ على هذا المـذهب الذي
وحـد المغـاربة طوال أربعـة عـشر قـرناً، في غـيـر تعدد، وبـعيـداً عن أية طائفـيـة ممـا

تعانيه مجتمعات عربية وإسالمية أخرى.

وأضـيف بـأنه تحت ضـغط األمــيـة والجـهـل المـسـتــبـدين بالمــغـاربة المـيــالين
بطبيعـتهم للتقليد، أي تقليـد األجنبي والغريب، وبسبب غيـاب توعية دينية صحـيحة،
أخشى أن يكون المذهب قد أصبح مجرد شعـار سياسي مفرغ من أي مضمون ال

أكثر وال أقل.

السؤال صعـب وملح، واألمر في غاية األهميـة والجدية، وما عرضتـه إنما هو
إشارات سـريعة قصدت منهـا إلى إثارة النقاش لالستـفادة منه في موضوع حـيوي

بالنسبة للفكر المغربي في حاله ومستقبله.
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ممممححححممممدددد    ششششففففييييقققق

حَـداني إلى طرق هذا المـوضـوع الرغـبـة في البـحـث عن تجـربة لِغَـيـرِنا، نحن
المـسلمـين، في حِـقبـة مَـا من تاريخ  ذلك «الغـيـر» عسـانا أن نسـتـخلِص منهـا عِبـرةً
نستفيـد منها في معالجة أحوالنا الثقـافية وأوضاعنا الحضارية. لقد ظَهـر لي شيئاً
فـشيـئاً من خـالل ما أقـرأه بشأن تطوّر الثـقـافة األوروبيـة، أنّ بين ما نجـتازه اليـومَ
من االهتزاز في أنساقنا الفكرية، نوعاً من التشابه والتوازي مع ما مرَّت به أوروبّا

الغربية في القرن الميالدي السادس عشر.

من المحقَّق أن المسيحـيّة هي التي «لَتَّنَت» كُـلِّـيّاً أو جُزئيّاً، جلّ بلدان أوروبّا
نْـها» االسـتعـمار الرومـاني من قبل إالّ سـطحِيّـاً ؛ المـسيـحيّـة هي الغـربية، ولم «يُـلتـِّ
التي وحّــدت لُغــةَ الثــقــافــة، أي لغــة النّخــبــة، وجــعلتــهــا هي الالّتـينيــة، ألن اإلنجــيلَ
المـتـرجم إلى لُغـة الرُّومـان صـار هو المُـعتـمَـدَ في أوروبّا الغـربيـة كلِّـهـا، وصـار هو
المِحورَ الوحيدَ الذي أضحت الثقافة تدورُ حوله، وهو البدايةَ والنِّهايةَ في كلِّ ما قد
يتُـوق إليه اإلنسـان من «التنوير للعـقل والسـموِّ بالفكر، والتـهـذيب لألخالق، والجـزاءِ
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الحـسن في اآلخرة». واسـتمـرّ اإليمان بهـذا المُعْــتَقَـد دونما أدنى خلل يعـتريه مـدَّةَ
أكـثــرَ من ثالثة عــشـرَ قـرنـاً، من أواخـر القــرن الثـالث حــتى أوائل القـرن الـسـادس
عـشـر، بحـيث كـان من يخـرج عن هـذا اإليمـان من األفـراد يُعـتـبـر مـصـاباً بِشـذوذ.
فـمـاذا حدث في أواخـر القـرن 15 وأوائل القـرن 16 حـتى يُصـابَ الفكرُ المـسيـحيّ

األوروبّي بالقلق، ويرى من نفسِه ومن «ثوابته» ما يُريبُه ؟

حَـدَثَ أن تكوَّنتْ تراكــمـاتُ ُ مـعـرفـيّـة داخليّـة ناتجـة من الـدراسـات اإلنجـيليّـة
نفـسِـهــا، وأُخـرى خـارجـيّـة المــصـدر، اجْـتُـلِـبـتْ عَناصِـرُها بحُكم الـتـجـاور مع «دار
اإلســـالم»؛ أو نُبِشَ عنـهــا في طـيّــاتِ المـــاضي األوروبّي ذاتـه، المــاضـي اليــونـاني
ـرَ انتــشــارَ األفكارِ الجــديدة بالدرجــة األولى، والالّتـينيّ بدرجــة أصــغـر. ومــمّــا يَسـَّ
Gutenberg المُـتـولِّدة من تلك التـراكـمـات، وجـودُ المطبَـعة الـتي اختـرعـهـا األلمـاني
بين 1434 و 1438، واخـتــرع مـعـهــا مِـداداً يمكّـن من الطبع على صــفـحـتـيِ الورقـة
الواحدة. وسـاعد على الرجوع بقـوَّة إلى الفِكر اليونانيّ القـديم نُزُوح عددٍ كبـير من
المـــثـــقّـــفـــين اإلغـــريق عن اآلســـتـــانة وَلُجـــوؤهـم إلى أوروبّـا الـغــربـيّـة بـعـد دخـــول
المـسلمـين األتراك عـاصمـة «الروم» سنة 1453. ولقـد حمـل أولئك النازِحُـون معـهم
كَمِّـيّات ضـخمـة من المخطوطات والمـؤلّفات؛ فـرحَّب بهم مُثـقّفـو الغَرب، أو بعـضهم
على األقلّ، إذ «سَـعِـدوا، حــسب قـول أحـد المـؤرِّخـين، بأن يتـأتّى لـهم االطّالع على
المُتُونِ اليونانية كاملة بَدل االِكتفاء بنُبـذٍ منها»، مشيراً بالنُّبَذِ إلى ما عرفَتْه أوروبّا
الغـربيّـة من فكرٍ  يوناني بواسـطة المـسلمـين، في األندلس، وفي صِـقِلِّيـة، وفي بالد

الشّام أثناء المدّة التي استغرقتها الحروب الصليبيّـة.

ومـمّـا ســاعــد عـلى تــفـعـيل الــتـراكـمـات الــتي أُشـيـرَ إلـيــهـا آنـفـاً حــركــة
«االنبــــعـــاث» (La Renaissance) الفـنّي التـي انطـلقت مـن إيطالـيـــا، والـتي ظهــــرت
بوادِرُها األولـى في أواخــر القــرن الثــالث عـــشــر، وبَلَغت مــداها فـي أواسط القــرن
السادس عـشر بالذات، وبالقيـاس إلى مفعولـها اإليجابي في الثقـافة سُمِّـيَت في ما
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بعـدُ مـجـمـوعــة القـرون التي سـبـقـتـهـا، الـمُـبْـتـدئة بالربع اآلخـر من الـقـرن الخـامس
(476)، والمنتــهـيّــة  بالسنـة التي اكـتــشـفـت فـيــهـا أمــريكا، أي 1492، سُـمّــيت هذه
الحِقـبة الطويلة من تاريخ أوروبّا بـ «القرون الوسطى» اعـتباراً لكونهـا عـهـدَ رُكودٍ،
وعـهــد فــصل بين القــديـم والمــتــجــدّد من الحــضــارة األوروبّيــة؛ وال يزال مــفــهــوم
«القـــرون الوُسْطى» فـي العــقـليــة األوروبّـيــة مُـــشــرَباً مَـــعْــنَـى التــخـلّف والتّـــقــهـــقُــر
واإلقطاعــيّـة، ألنّ الـحِـقــبَـة كــانت مطبــوعـةً بالـطّابع الدّيني الـصّـرف، فطغـت عليـهــا
الثقافة اللَّفظية (Psittacisme) البَبَّغَائيةُ وَاالِسمية، (Nominalisme)، فأُنْسِيَتْ فيها
القِـيَمُ اإلنسانيـة التي آمَنَت بهـا أوروبّا في العـصور القـديمـة، عصـورِ ازدهـار أثِينا
ورومـا وغـيـرهـمـا من العـواصـم الحـضـارية. وشـيـئـاً فـشـيـئـاً انتـشـر االعـتـقـاد بأن
المثـقّـف هو المتمكّن من اليـونانية والالّتينية. فـكان من الطّبيعي أن تتـزعّم إيطاليا
حركـة التجـديد، بما أن االنبـعاث الفنّي توَلَّد مـن مُبادراتهـا، وبما أنّـهـا هي الوارثة

.«Latium لُغةِ «الالّتِـيُـوم ،«Latinitas = الشرعيّة لـ «الالّتينيّـة الفصيحة

لكنّ حـركيّة التـجديد بالرجـوع إلى القديم مـا قبل المـسيـحية، امـتدّ مـفعـولها
إلى ألمـانـيـا، وفـرنسـا وهوالنضــا، وانتـشـر الشـعــور بضـرورة التـخلّص مـن ثقـافـة
«القــــرون الوسطـى». فنَبـغ في ألمـــانـيـــا Johannos Reuchlin  (1455-1522) الذي
درس العِبريّة ودعا إلى تدريسها كي يُستنجَـد بها في تفسير «العهد القديم»، وبرَّز
في هوالنضــا Erasmus، فـتــعـمّـق في دراسـة اإلغــريقـيّــة والالّتينيــة كي يتــمكّن من
تفسـير اإلنجيل على الوجـه الصحـيح ؛ ونـدَّد Rabelais الفرنسي بسخف الطرائق

التي كانت الدروس الكَنَسِيّة تُلـقَّـن بـها ...

وفي إيطالـيـا نفــسِـهــا واصلت جــامـعــة Padova (Padoue) التــابعـة للـبُندُقِـيــة
تدريسَ الفلسـفـة الرُّشدِية، ثم تخطّــتهـا إلى فلسـفة مـفسّـر آخـر لفكر أرسطو، وهو
الفيلسوف الالّتيني Alexandre d'Aphrodisias الذي عاش في أواخر القرن الثاني
وأوائل القــرن الثـالث ب.م، والذي كــان يَقـول بتــبَـعـيّـة الـروح لِلْبَـدَن تَحْــيَـا بحـيــاتـه
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الت. وأُولِـعَ األدبـاء وتفنَى عند فنائه ؛ فـأوحى بذلك أن الجنّـة وجـهـنّم مُجَــرَّدُ تخـيـُّ
. بقـراءة مــا رُوِيَ عن الفــيـلســوف Celsus (ق II ب. م) خَــصْمِ المــسـيــحـيّــة اللَّدودِ
ومن أبـرز أســاتـذة جــامــعـة Padova األسـتــاذ Pomponazzi (1462-1525)، الذي
نُعـتَ بأنه «آخــر مـــمـــثّــل للـتـــدريس الكَـنَسِي» الـمطبـــوع بـدكـــتـــاتوريـة األســـتـــاذ !
Magister Dixit (La scolastique)، وأوّل رائد لعـصــرِ األنوار في آن واحـد»؛ وذلك
ألنه جدّدَ أساليب التـفكير بفضل اطّالعه على فلسفـة أرسطو في مخطوطاتٍ كاملةٍ
غيرِ مـنقوصة، زَوَّدَه بها ناشـر بُـندقيّ غنيّ؛ وطعن في صحّة شرح ابـن رُشد وكذا
في صـــحّــة شـــرح طومـــاس األكـــويـني (Thomas d'Aquin 1227-1274) ألرسطو،
ونَبَــذَ تلك الشــروح. ودعــا Pomponazzi إلى «ترك اإليـمـان بالـوحْي وبالمــعــجـزات
جـانبـاً في دراسة األشـيـاء الطبـيـعـيّة»، وإلى إعـمـال العـقْــل وحـده، فكَتَبَ مـا يلي :
«إنّ فـي دراســـــة األســــــبــــــاب الـطـّــــبــيـــعــيّــة لَـكِــفــايــةً لـكي تُــفـــهَـــمَ الـــظــواهــر
ـخــريـة أن يُـتـــرك مـــا هو الطــبـيــعـيّــة... إنــه لـشــذوذُ ُ فـي الفــكــر ولَمَـــبْـعــثٌ للسـُّ
مشـهود مَرْئي، وما هو مُـبرهَن عليه بالعـقل، وأن يُبـحث عمّا ال يُشهـد وال يُرى وما
ال يُتصـوَّر...، وهذا ينـطبق على مُعجـزات المسيح ومـعجزات الحَـوَارِيّين». وبفضل
عمل  Pomponazzi اشتهرت جـامعة Padova، فوفد عليـها آالف الطّـلَـبة من أوروبّا
كلّهـا، وقُرئت مـؤلّفاتـه في كلّ الجامـعات ؛ وقـد كان مـن تالمذته أو من القـرّاء الذين
(1592-1533) Montaigne(1494-1553) و Rabelais كَــــــرَعــــــوا مـن مَــــــعــــــيـن فِكـره
الفــرنسـيــان الـلّذان تألّـق بفـضـلهـمــا النثـر الـفـرنســي في القـرن الـسـادس عــشـر،
وكـذلـك المفكّــرون الّذين نُسبـوا إلى اإلبـاحيـة والفـجـور «Les libertins» في القرن
السـابع عــشـر، ألنهم كـانوا يَشُــكّـون في نُزول الكُتُب الســمـاويّة. ويُعـتـبــر فـالسِـفـة
«عــهــد األنوار» تالمــذةً روحــيّــين لـ Pomponazzi، ألن الـقــرن الثــامـن عــشــر هـو
القـرن الـذي سَـيـبلُـــغ فـيـه نفــوذ أُطروحـاته أقــصى مـداه. ومن اآلراء التي مــهّـدت
Ficino تلك الـتي عــبّــر عنـهــا قــبلَـه مـــواطنه ،Pomponazzi الطريـقَ لمــا ذهب إليــه
ر األشــيـاء، (1433- 1499)، إذ كـان يـكتب ويقـول : «إن في قُــدرة اإلنسـان أن يُغــيـَّ
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وأن يُحسِّـن صُنْعَ الطّبيعة، ويُتمِّمه بما يخترعه من األدوات واآلالت، وما يَبْتَنِيه من
مُنشــآت؛ وبتطـوير المَــصنُوعــات وتطوير طرائـق صُنعِــهـا ســيطور اإلنـسـان نـفـســه
». وهكذا نشَّـأَ Ficino مـفـهوم التـقـدّم وكـينونتـه ويضـعهـا في حـالة تحـسّن مـسـتمــرّ
(Le progrès) في أذهان المـفكّريـن األوروبّيّـين، وهو مـفـهـوم لم يسـبق له أن خـامَـر
أذهان الفــالسـفـة اليــونان أنفـســهم. وقـد تجــسّـدت رؤية Ficino لألمـور في أعــمـال
المـــهندس Leonardo de Vinci (1452-1519) الذي كـــان في آن واحــد مِـــعــمـــاريّاً
ونحّــاتاً ورسّـامـاً وصــانعـاً لـآلالت الحـربيّــة وغـيـر الحــربيّـة (آالت النــسج). وكـان
De Vinci ال يُسنِـد تقنيــاته إلـى النّظريّــات الفلســفــيــة الـمُــجــرّدة، بل كــان يرى أن
الواقع المـلمـوسَ ال يُدرَك كُـنهُـه عــقليّـاً إالّ فـي العـملـيّـاـت والـمـعــادالت الرياضـيــة ؛
وكـان يقول «اليُمـكن أيَّ بحثٍ أن يُسمَّى بـحثـاً عِلْمـياً مـا دام ال يعـتمـد على البـرهنَة
لَ جـوهـرُه الرّياضـيّـة ...»؛ وكـان يعـتــبـر أن الكـونَ كلّـه قـابل ألنْ يُـقــاسَ وأن يُحلـَّ
بواسطـة «العــالئق» (Les relations) الرياضـــيّــة. وكــان من الـذين يرون أن األرض
ليــست هي مــركـزِ الكون وأن مـن قـد يَصــعَـد إلى الـقـمــر سَـيَــرى األرض كـمــا نرى
القـمـر، وكــان من الذين عـارضـوا النظريـة القـديمـة التي ترى في األشــيـاء «جَـوْهراً
وعَــرَضــاً»، فـجــعل الكـوْنَ «مكاناً وزَمَناً، وكُــتَــالً، وطاقــات». وذهب مــذهبَــه مُــواطِنه
الرّياضي  Niccolo Fontana (1499- 1557) الملقّب بـ Tartaglia، وسار أبعد منه،
فـبيّــن أن التّـفَـلْـسُــفَ ال طائل مــن ورائه ما لم يسـتند إلى الحـسـابات الريـاضيّـة،
ودعـا إلى اإليمـان بأنّ «الواقع في الحـقـيـقـة مـا هو إالّ بُنْيَـةُ ُرِياضـية خَـفِـيّـة». فـغلّب
نظـريّـةَ «الـكَـمّ» علـى نظريّـة «الكيـف». ومـــمّـــا جـــعــلـه يـتـــجـــرّأُ على هـدْم النظـريات
األرسطوطالـيـة كـون عـلْم الرياضـيّــات قـد قطـع شـوطاً هامّــاً في أوروبّا في القــرنين
Nicolas Oresme الرابع عــشـر والخــامس عـشــر بفـضل الرياضـيّ الفلَكي الفــرنسي
(1325-1382)، مُــــخـــتــرع الهـندســة التـــحـليـليّــة وواضعِ األسُــس األولى للـحـــســاب
ح بقـوّة التــفـاضــلـي (Le Calcul Infinitésimal). وهكذا صــارت آراء أفـالطـون تُرجـَّ
علـى آراء أرسطــو. لكــنّ  Pomponazzi ومن تـتلْـمــــذ له أوّلوا فِـكرَ أرسـطو وجــــعـلوه
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رائداً «للحلولية» أو «وحـدة الوجود» (Le Panthéisme)، بمعنى أن الخـالقَ  وما خلق
ذاتُ ُ واحدة، أو بعبارة أخرى، «العالم مادّة يُخامرُها الرُّوح القُدّوس»... كما قالوا.

وفي هذا السّيـاق من الغَليان الفكــري الهادف إلى وضعِ المعـتقـدات الدّينية
على مِــحَكِّ العـقل المــجـرّد، حـدث أن كـثُــرت «المُـعـجــزات» من النَّمط المــألوف عند
المــسـيــحـيّــين. فــفي سنة 1514 شــاع أن الصّـورة المــعـروضــة في إحــدى كنائس
 Brescia في شـمـاليِّ إيطاليـا فَـتـحتْ عـينيْـهـا ثـمّ أغمـضـتْـهـمـا يومَ عـيـدِ الخـمـسـين
Pentecôte؛ وأن تمــاثيل القــدّيسـين صــارت تَعْـرَقُ كــمـا يَعْــرَقُ اإلنسـانُ الـحيُّ عند
Napoli المـوجـود في «Januarius» ـره... وأن تمـثـال القِـدِّيس خـجله أو خـوفـه وتحـيـُّ
تقطُر منافـذه دَماً من حـين آلخر، وأن في بعض األيام تشـرق ثالثُ أشمُس ويتـبوَّأُ
كَـبِــدَ السـمــاء ثالثة أقــمـار، واسـتــمـرّ اإليمــان في األوسـاط الـشـعـبــيّـة بوقــوع هذه

الظواهر مدّة عُـقود.

فلمّا اخترع Galilei ميزان الحرارة في أواخر القرن، تبيّن أن ما كان يقطرُ
من تمثال القدّيس Januarius إنما هو مادّة حمراءُ مَـخزونة في تجاويفه تذُوب كلّما
جـاوزتِ الحـرارة تِسعَ عـشْـرةَ درجـة. وتبـيّن أن الكنيـسـة، أي السّلـطة الدينيّـة، هي
التي كـانت من وراء تلك الخُزَعـبِالت كلّها، سـاعيـةً إلى إثارة العقـول الساذجـة ضدّ
التـــيــار الـفكري الجـــديد، وهو تــيّـار صـــار يقــوَى سنـةً بـعــد سنــة، ألن النظـريات
المُـجدِّدة لرؤية اإلنـسان للكون صـارت تفـرض نفسـهـا شيـئـاً فشـيـئاً، مع أن البـابا
أدان اإليمان بأن األرضَ كروية الشكل. وليس من المُـفارقة في شىء أن يكون من
ــيـــســـين من يُســـهـم بقـــوّة في تجـــديد الـرؤية للـكون، بمـــا أنّ بيـن الرُّهبـــان والقـــسـِّ
القسّيسين والرُّهبان كانوا من أكثر الناس تملُّـكاً لألدوات المعرفية. وقد بَرَّز منهم
Kopernik Nicolaj ـــــيـسُ البـــــــوالنضـي فـي النـصف األول مـن القــــــرن 16 الـقِــــــسـِّ
Kopernik َّاإليطـاليــة. اِنـكب Padova (1473-1543)، وهــو من خـرّيـجـي جـــامـــعــة
على دراسة الفلَك كما تصوَّره Ptolemaios (90-168)، فوجد أن نظريّة هذا األخير
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ناقــصــة قــاصــرة، فــشــرع في إعــادة النظر فـي األشـيــاء، واعــتــمــد في عــملـه على
الرّياضـيّـات. فـاسـتـمـرّت تحـليـالتُه وتركـيـبـاتُه لعناصـر المــوضـوع أكـثـر من ثالثين
De revolutionibus orbium» سنـة، حـــتى تـوَّجَـــهـــا بـتـــحـــريـر مـــؤلَّفِــــه المـــشــــهـــور
Kopernik وخــوفـاً مـن غَـضَب الـسلطة الكنَـسـيــة لم يجْــرؤ ،«caelestium bibri sex
على نشـر مـؤلَّفِـه إالّ عندمـا شـعر بقُـرب أجلـه ؛ وبـالفعـل لم يُنشـر كتـابه إالّ بضـعـةَ
(1642-1564) Galilei م عـــملَه بَعـــدَه الفلَكـيّــان أيّام قـــبل وفــاتـه، سنة 1543. فــتـــمـَّ
اإليطالـي وKepler (1571-1630) األلـمـــاني. فـــحــاكـــمـت Galilei إحــدى مـــحــاكم
التـفتـيش سنة 1616، واضطرَّتْه إلى التنكُّر العَلَنـيِّ للقول بأن األرض كوكـب سابح
في الفـضــاء حـول الشـمس. وعـنـد خـروجـه من المـحــكمـة وهُبـوطِه فـي درَجِـهـا لم
Eppure, si» يتمالَك من أن يُجمجِـمَ، بين مسموعٍ وغيرِ مسموع، عـبارتَه المشهورة

! muove»، «ومع ذلك، إنها لحارِكِـة !»

ومــمّــا تجـدر اإلشــارة إليــه والتــأكــيــد على التــذكــيــر به أنّ رياضــيّي أوروبّا
يها في الـقرن السادس عـشر لم يتـمكّنوا من تغـيير رؤاهم الـعِلْمية إالّ بـفضل وفلكيـِّ
Aristarkhos لـهـم الشـــامـل لمـــا أنتـــجَـــه عُلـمـــاء اليـــونان، أمـــثـــال اطّالعـــهـم وتمـــثـُّ
(230-310 ق.م)، الذي أدانه فـالسـفـة زمـنه ونَسـبـوه إلى الكُفـر، ألنـه قـال بمـركـزيّة
284-192) Eratosthenês الشـمس في نظام الكواكب بـدل مركـزية األرض، وأمـثـال
ق.م)، وهو أوّل من أخرج بالحساب أن طول محيط األرض 250.000 غَـلْوَةٍ يونانية
(Stades)، أي 45.000 كلم عِــوضَ الـ 40.000 الـمــعـروفـة اليــوم، ولم يجـادلْــه أحـد
ـتـهــا ؛ وأمــــثـــال Hipparkhos (القـــرن 2 ق.م)، في كُــرَويّــة األرض أو عـدم كُــرويـَّ
الذي كان أوّل من قَسَّم الدائرة إلى 360 درجة، والدرجة إلى 60 دقيقـة، والدقيـقـة
،(astro-labion) إلـى 60 ثـــانـــيــــة، كـــمـــا كـــان هـــو أوّل مـن صــنـــع األسـطُـــرالب
(168-90) Ptolemaios واعــتـمــد بانتــظـام علـى العـمــل باإلحــداثـيّـــات ؛ وأمــثـــال
Megistos) «ّالذي أخـذ عـنه الجـغـرافــيّـون المـسلـمـون وعـرّفـوا بـكتـابه «المِـجِــسْطِي
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Biblos، بالـيـــونـانيــــة، أي الكتــــاب العــــظـيــم)؛ وPtolemaios هـــو الـــذي أحـــدث
العـمـلِـيّـات الـحـسـابيّـة لمــعـرفـة مـواعــيد الخُسـوف والكسوف، وحـاول ألوّل مرّة
تقــديـرَ المــســافــة بيـن األرض والقــمــر، ثم بيـن األرض والشــمس، واخــتــرع عـــدّة
أدوات للرَّصْــدِ وطوّرَ األدوات التي اخــتُـرِعـت قـبل عــهـده ؛ وقــد بلـغ عــدد النجــوم

التي رصدها 1022 نجْـم.

وَلْنَعُد، بعـد هذا االستطراد، الذي لم يكن منه بدُّ ُ، إلى مسار حـديثنا، لنقول
إنّ الحـركـة الثـقافـيـة التي انطلـقت بقـوّة في آواخر الـقرن الخـامس عـشـر وازدادت
قوّة في أوائل القرن 16 صارت تُشـوِّش على المسـيحيّـة الكاثوليكية أيّمـا تشويش،
ألنها لم تعد تجعل من الـكتاب المقدّس مرجعهـا الوحيد وال األهمِّ، بل صارت تُنوِّه
ة»، أي الـمـذهــب الفلْـســفـيِّ القــائل بأولويّــة القِـيم اإلنســانيــة، وتجــعل بـ «اإلنسِــيـَّ
مثـلـها األعلى هو الوصـول بالبشـرية إلى حيث تسـتنير بمـبادىء «اللّـطافة والرحـمة
والكرم واإليـمــان الراسخ بطـيْــبــوبة اإلنســان وبضــرورة الـتــواضع والتّــســويـة بين
الناس...» فصار لزاماً على التيّار الكَنَسيّ المُضادّ أن تصدر عنه رُدُود فعل قويّة؛
فـأمـر البـابا الفنان Michelangelo (1475-1564) بأن يرسم على الجـدار الرئيـسي
(األمـامي) للكـنيـسـة Sextine في الڤــاتيكان «صـورة القِــيـامـة» يـرمـز فـيــهـا إلى أن
الدّوران الـحــــقــــيــقـي لـيــس هـو دوران األرض كــمــــا تصــوّره Kopernik، لكـن هو
الدّوران المـرعب الذي ستـدوره البشـرية جمعـاء حول المـسيح  يوم القـيامـة، ذاهلـةً
ينتـابهـا الهلـع الشـديد، ال يرجـو السـالمـة إالّ عـدد قليل من الحـوارِيّـين والقـدِّيسـين،
بقلوب واجِـفَة وعـقول شـاردة. وحذا حـذْو Michelangelo رسّامـون آخرون وصـوّروا
المسـيحَ وحوله الدَّهمـاءُ الكالِحَة الوجـوه، تَشُقّ عليه رؤيتُـها (Tiziano Vicellio المعروف
بِِـ Le Titien، 1490-1576) ... وهكذا ... ولـم يَتَــفطَّن رجــال الدّين إلـى ضَـعْـفِ الحُــجَجِ
التي كــانـوا يُحــاجّــون بهــا - وأنّى لـهم ذلك ! - ولم يتــفـطَّنوا حــتى إلى كــونـهم لم
يعودوا صالحين لِِيُقـتدى بهم، بل كَثُر من رجال الكنيسة ونسائهـا الفُسَّاقُ الفُجَّارُ،
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وسيْطرت على نفوس كـبارهم الرغبة في اإلثراء، وغلب الشـره على نفوس صِـغــار
يــسـيــن والرّهــبـان. ولــم يسلَــم الـبــابا نــفـسُـــه مـن مــمـارســة االِرْتـشــاء القِــسـِّ
والمـــحــســـوبيــة عـند توزيع الـمناصب. فـــاغــتنـم الدّاعــون إلـى عــقلـنة الدّين مـــواتاة
الظروف للتحامل على عـدد من المُعتقدات، كـاإليمان، مثالً، بأن على البشـرية كافّةً
إصْـرَ الخطيـئـة األولى التـي أخـرجت آدم من الجنّـة. فـصــار قِـسِّـيـسـون ورهـبـانُ ُ
من الـنزهـاء ذوي النّيـــــات الحــــسنـة يفـكّرون في الـعــــمل مـن أجل إصــــالح الـدين،
فأدركوا أن ذلك اإلصالح ال يمكن أن تُسْتَنْبَتَ بـذوره إالّ في تُربة اإلنسية اليونانية
يس الفــرنسي Lefèvre d'Etaples (1450-1537) الفـالســفـة نفـســهـا. فـوضع الـقِـسـِّ
اإلغـريق فـي مـصـافِّ األنبــيـاء، وقـام بـإنجـاز أوّل ترجــمـة لإلنجـيـل إلى الفـرنســيـة.
وعمّق الراهب Erasmus (1469-1536) الهـوالنضي دراسـاته اإلغريـقيـة والالّتينيـة،
وحـاول في أوّل مــرحلة أن يوفِّق بين عــقل اليـونان واإليـمـان بمـا ورد في اإلنـجـيل،
ودعـا إلى ترجـمـة اإلنجـيـل إلى جـمـيع اللغـات، حـتى إلى لغـات الـمـسلمـين، وحـاول
جـادّاً أن يُصلح التـفكيـر الكنسيّ بالتي هـي أحسن. فـعـارض Luther األلمـاني في
ما يتعلّق «بحرّية االختـيار»: كان يرى على عكس ما يرى Luther، أن اإلنسان حُرُّ
ُفي اخــتــيــاراته ومــســؤولُ ُ عن أعــمــاله. فــأثار مــؤلّفُــه De servo arbitrio حــفــيظةَ
Luther، فـتَمّتِ القطيـعة بيـن الرجُلين، وعزم هذا األخـيرُ أن يثـور على الكاثوليكيـة،
وأسّس المـعـابد األولى للُّوثيـرِيَّـة (1526-1527-1528) في ألمـانيـا، ثم في السـويد،
ثم في الدّانمارك. فـسانده القِسّيس السّـويسري Zwingli، (1480-1531) فانتشرت
اللُّوثيـرية بسـرعة في أوروبّا الالّتينيـة؛ فلم تَعُـد البـابويّة مرجـعيّـة لهـا، ألنها صـارت
تدعو إلى التمسُّك بمَـتْن اإلنجيل وحده، نابذة ما سِواه من المرجعيات الالّهوتيّة.

فـقرّرت البـابوية أن تُصلـح الكاثوليكيـة، وروّجت في الوقت نفـسه هـذا الشعـار:
Luther (Excommunié) «ْالخـالص لـلمـسـيــحـيّــة إالّ بالخـضــوع للبـابا !»، و«حَــرَمَت»
(1521)، فاغتـنـم الالّهوتــيّـون الكـاثـولـيـك الـفرصـة إلدانـة Erasmus الـقائـل بحرّيـة
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االختيـار (Le libre-arbitre) وهكذا تكوّنت في الفكر المـسيحيّ ثالثة تيّارات افـترقت
طُرقُـها في الثّلث األول من القـرن 16 : تيّـار الكاثوليكيـة التـقليـدية المـحافظة، الـهامّـة
باإلصـالح العــاجـزة عن اإلصـالح ؛ والتـيــار اللُوثيـري الذي أسّس لـلبـروتيـسـتــانتـيّـة،
والتيّار «اإلنسيّ» الذي سيكون لـه أُدبــاؤه وشُعـراؤه طَـوال الـقـرن السـادس عشـر:
Montaigne وَ Budé (1467-1540) الفــــرنســــيـــان وَ Hutten (1488-1523) األلمــــاني.
Valla(1380-1459) و Poggio(1304- 1374)، و Petrarca وقبل القرن السادس عشر
Philippe Monnier ّ(1407-1457)، في إيطاليـا خـاصّـة. وقد قـال الكاتب السـويسـري
(1864-1914) عن الحـركــة اإلنـسِـيّـة «إنهــا كـانـت ترمي إلى مــحْـو المـسـيـحــيـة من

.(XV القرن) Quattrocento فه الوجـود»، وذلك في مؤلـَّ

 فصـارت السلطة الكنسـية تحـاول بجدّ أن تقف في وجـه «البروتـيسـتانتـية»،
وفي وجــه الحــركــة «اإلنْســيّــة» مــعــاً. فــعــمــدت إلى تشــجــيـع نوع من «التــصــوُّف»
المــســيــحي. فــأنشــأ Inigo Lopez de Loyola (1491- 1556) البَــسْكِي «رهْـبـانـيّـة
يسوع» La Compagnie de Jésus سنة 1540، التي اتّخـذت العـبـارة اآلتية شـعـاراً
Les» «كــتـابـه «التّـمــرينات الـرّوحـيّــة De Loyola فــألّف .«Oratio non ratio» : لهــا
exercices spirituels» (1548) الذي كان أشـبـه شـيء بمـجـمـوعـة مـن الضـوابــط
العــسكريّــة، ثــم ألّـف كـتــابـه «الدَّســاتيــر» «Les Constitutions»، الذي دعــا فـيــه
تُ Perinde ac cadaver. ويظهــر أن المــريـد إلى طاعــة رئيـســه «كـمـا يطــيع المَــيـِّ
الشِّـعَــارَين oratio non ratio وPerinde ac cadaver، أُخِـذَتْ مـن تعـابيــر الصـوفــيـة
الُه !»، ويدلّ على اإلسالمـية «الذِّكر ال الفِكْـر»، و «ما عند الميِّت مـا يقول قدَّام غَـسـَّ
ذلك أن De Loyola فـرض على مُـريدي «رَهبـانية يَسـوع» خَـمْسَ صلوات في اليـوم

تُــقـامُ أوالها في منتصف اللَّيْـل.

وفي هذه األثناء ازدادت الحركـة البَروتستـانتيّة قـوّة وانتشاراً؛ وقـد كان من
وراء هذه القـوّة وهذا االنـتشــار، في الثـالثينات من القـرن 16 القِـسّـيس الفـرنسي
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(Cauvin Calvin 1509- 1564) الالّجىء إلى سُـويسرا، خـاصّة بعـدما ألَّف كتـابه :
l'Institution chrétienne بالالّتينية وترجـمه إلى الفرنسـية (1536-1541). وقد كان
. وتكريسـاً لرفـضـه مـبـادىء Calvin مـتـمكّناً من اللّغـتـين الـعِـبـرية واليـونانيـة أيضـاً
الرهبـانيّة الكاثوليكيـة أقدم على الزواج. ومن البلدان التي تـبنّت مذهبَـه اإلصالحي
البـروتستـانتي هوالنضـا وإنجليـتِرّا وسكوطالنضـا، وفـرنسا جُـزئيـاً. وفي إنجليتـرّا
بالذات اغـتنـمت الملكيّـة الفـرصــة فـتـخلّصت من سلطـة البـابا نهـائيّـاً، وأعـلن الملِك
،(The Anglican Church) سنة 1533 أنه هو رئيس الكنيسـة الوطنية Henry VIII
وخـــوَّل لنفـــســه الـحقّ في أن يـمــارس السـلطة الـرّوحـيّـــة باإلضـــافــة إلـى السـلـطة
الـدّنـيــويّة. فــازدادت الـبـــابوية حـنقــاً عـلى «المــارِقـــين»؛ فـــقــرّر البـــابا العـــودة إلى
ممارسة «التفتيش» (1542.07.21)، وجعل من «رهبانية اليَسوعيّـين» مِيليشِيّة دينيّة
ين والمُـلْحـدين»، فـعــملت في أسند إمْـرَتَـهـا إلى de Loyola وكلّفــهـا بقـمْع «المُـنْشـقـِّ
إيطاليــا وإســبـانـيـا وفــرنســا خـاصّــة، أي في البـلدان الالّتينيــة. فــاسـتــغلّ أنصــار
ة البلْبَلة الواقـعة فـي التنظيـمات الكنـسيـة، ونشـروا فكرة ضـرورة االحـتكام اإلنسـيـَّ
إلى العـقْــل وحـده، وأشـادوا بالفلـسـفـة الرُّشـدية وبمــا وراءها من فلسـفـة يـونانيـة،
ودرَّسوها عالنيّـة أو تحت غطاء المجادالت الدّينيـة؛ فكان زعماء اإلنسِيـة هم قدماء
جـامعـة Padova. فلم يلبث البـابا Paul III أن تَفَطّن إلى ضـرورة مواجهـة األخطار
المُـحـدقــة بالكاثوليكيــا بأسـاليب أخـرى غـيــر أسـاليب الزّجْـرِِ والرّدع. وبـإيعـاز من
Carlos Quinto، امـبــراطور ألمـانـيـا، ملك إســبـانيـا وأمــيـر هوالنضــا، أمـر «مـجــمعَ
األســـاقِــفـــة» بتــدارس األوضـــاع (22 مــاي 1542)، فـــانعــقـــد مــجــلس «المـــجــمــع»
(Concile) في مـــدينــة Trento اإليطـاليـــة ثالث مـــرات (1545-1549، و1552-1551،
و1562-1563) من أجل البـحث عن طرائق لتـحقـيق مـا سُمِّـيَ من بعد بـ «اإلصـالح
المُـضـادّ» (Contre-Réforme) ؛ فـبـاإلضـافـة إلـى مـا أُدْخل على مـعطيــات العـقـيـدة
نفسـها من تعـديالت، شرعت السُّلطة الكـاثوليكية في بَـثِّ شـعارات كانـت تَرَى أنها
ـرْ اإلنسِــيّــة». وشــرَعت فــوق ذلك في الـعـمـل من أجل فــاعِـلَــة، مــثل شــعـار «فـلْنُنَصـِّ
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تحـسين طرائقـهـا التعليـميّـة؛ فـقام اليـسوعـيّـون بتجـربة بِيوداجـوجـيّة اسـتغـرقت 35
سنة (1564-1599)، فــأســفـرت عــن عُــقْـم التــربيّــة الـقَـسْــريــة وأظهـرت شــرورَها،
ـرة لإلنســيّـــة» في وبيَّنــت في الوقــت نفــســه فــوائـد التــربيّــة التــحـــريريـة، «الـمُنَصـِّ
نظرهـا. فــأنشـــأ اليَــسـوعــيّــون عــدداً مـن «المـــعــاهــد» Les collèges. فـقــلّـدتْـهـم
جــمـعـيّــات ديـنـيّــة أخــرى مـن الالّتـي أدركت أن «اإلقــنـاع أحــسـن مـردوديــةً مـن
 de Port-Royal ; les Jansénistes ،(Les oratoriens) «اإلكـراه فـي زرع اإليـمـــان
«Les Petites Ecoles» للبنـات. فلمّـا يـكُنْ قـد مَــضى من القــرن السّـابع عــشـر ثُلـتُـه
األوَّل حـتّى ازدهَرت فـي أوروبّا كلّهـا التـربيّــة المـجـدَّدَة الطرائق، الســيّـمـا أن أحـد
ر للعـــمل رجـــال الدّين التّــشِــيِـك، وهو Komensky (Comenius) (1592-1670)، نظـَّ
ـفـات لهــا مكانتُـهــا في اآلداب التـربـوية حـتى يومـنا هذا. ولم التــربوي في ثالثة مُـؤلـَّ
يكن في حُـسـبـان الجـمـعـيّـات الدينيّـة المـجـدِّدة ألسـاليب التـدريس أن من مـؤسّـسـاتهـا
سـيـتــخـرّج أجـيـال من المـفــكّـرين والفـالســفـة المـتـحـرّريـن، كُلّيّـاً أو جـزْئيّـاً، مـن قـيـود
R. Simonو (Jésuite) (1650-1596) ،Descartes العــقــــيــــدة الـمــســــيــــحــــيّــة، أمــــثــــال
(1755-1689) Montesquieuفي القــرن الســـابع عــشـــر؛ و ،(Oratorien) (1712-1633)
(Oratorien) وVoltaire (1778-1694) (Jésuites) وغيرهما في القرن الثامن عشر؛ وهم
الذين عــبّــدوا الطريق لِـلعَلْمنـة والالّيِيكيّــة. وبالتّــوازي مع تـحـرُّر الـفِـكر صــارت اللّغــات
الوطنـيّــة تتــغـلّب على الالّتـينيــة فـي اإلنتــاج األدبي. فـــفي إيطاليـــا فــرضت اللّـهْــجــة
IL (1469-1527) كتـابه Machiavelli الطوسكانيـة نفـسهـا، خاصّـة بعـدما ألّف بهـا
Principe. وفي إسبـانيا نبغَ Cervantes (1547- 1592) نبوغـاً لم يكن يتوقّع ؛ وفي
-1494) Rebelais (1533-1592) والرِّوائي Montaigne فــرنســا اشـــتــهــر المــفكّـــر
يت la Pléiade؛ وفي ألمانيا انطلق التأليف في 1553) وثُـلّـة من سبعة شـعراء سُمـِّ
-1494) Sachs اللّغـة األلمـانيـة الـسـائرة في طريق التـوحـيـد والتنمـيط مـع الكاتبـين
1576) وFischart (1546-1590)، وذلك بمـجرّد مـا فرض Luther نوعـاً من التَّعْـيِيـر
اللّسانـي في ترجمة الكتـاب المُقـدَّس. (وسَيسْـتمـرّ التَّباري بـين األلمانية والالّتـينية
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في ألمـانيـا حتى أواخـر القـرن 17، فـيُـتَخـلّى إذّاك عن الالّتينيّـة نهـائيّـاً في اإلنتـاج
-1564) Shakespeare ّاألدَبي). أمّا فـي بريطانيا، فـال يخفى مـا أكسـبه المسـرَحي

1616) للُّغة اإلنجليزية من شهرة، في القرن 16 بالّذات وأوائل القرن 17. 

لكن السلطة البـابوية ومُناصـريها فـي عمليّـة «اإلصالح الـمُضـادّ» لم يُرضهـا
شيء من هذه التـطوُّرات كلِّهـا، فـوصـفتْ كلّ جـديد فـي اآلداب أو الفنون «باألشْـوَهِ
Barocco (Es), Baroque (An), Baroch (Al), le Baroque (Fr),) «الـمَــــــــسِـــــــــيـخ
فـة كل Barocco (It)، من البـرتغاليـة: Barroco = الدُّرَّةُ العَـوْجـاء)، فلزِمتْ هذه الصـِّ
مــا أبْدعــه الفنّانون، وخــاصّــة منهم الـمِـعــمــاريّون، من القــرن 16 حـتّى الـقـرن 18،
وكــذلك كلّ مــا أبدَعــه الكُـتّــاب والشّــعــراءُ في أواخــر القــرن 16 وأوائل الـقــرن 17

بالخصوص.

 ااااللللممممررررااااججججعععع
Histoire générale des Civilisations" (1" لمجـموعة من المؤرّخـين، تحت إشراف Maurice Crouzet، سبعة
مُـجلَّدات، نشـر .P. U. F، 1967، باريس (وبخـاصّـة المـجـلّدات الثـالثة : الثـالث والرابع والخـامـس، المكوَّنة

من 1953 صفحة).
Gaston Mialaret لِمــــجـــمُــــوعـة مـن المــــؤرخـيــن، تــحـت إشــراف "Histoire Mondiale de l’Education" (2
Jean Vial، أربعـة مُـجلَّدات، نشـر P. U. F، 1981، باريس (وبخـاصّــة المـجلّدان األول والثـانـي، المُكَوَّنَان وَ

مِن 783 صفحة).
فَيْن J. Leif وَ G. Rustin مجلّـد واحِد، 381 صـفحـة، Pédagogie générale : études des doctrines" (3" للمؤلـِّ

نشر Delagrave، 1959، باريس.
4) «النَّصُّ المُؤَسِّس وَمُجـتَمَعُه» لِصاحِبِـهِ خليل عبد الكريم، األستاذ الـسابق بجامعة األزهر، والمُتًـوَفَّى، رحمه
الله، سنة 2004، بعـــد أن أُقِـــيل من منـصــبـــه واضْطُـرَّ إلى الهـــجـــرة ؛ سِــفـــران اثنـان، نشـــر «دار مــصـــر
المـحروسـة»، الطبعـة الثالثـة، 2002. (وفي هذا الكتـاب يتجلَّى أَنَّ هناك، في العـالم اإلسالمي، تَيّـاراً فِكرِيّاً
َينْهَج نَهْجَ «اإلِنـسِِيـة» عنـد حدوثـها فـي أوربّا. لقـد تعـامل خليل عـبـد الكريم مع تفـسـيـر النصّ القـرآني كـمـا

حاول Richard Simon أن يتعامل مع تفسير نَصَّي العَهْدِ القديم والعَهد الجديد مَنَ اإلنجيل).
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شـغلني هذا المـوقع الجـغـرافي منذ اهتـمـامي أوائل السـتـينات بدراسـة «تاريخ
الموحّدين»، حيث كنتُ أتصوّر جيّداً أهمّيته من حيث الدور االستراتيجي المحْوري
الذي كـان له في مـغـرب األمس وهو الدور الذي ال يقلّ عن دور سـبـتة إن لـم يفقـهـا
في بعض األحـيـان، وقــد زُرت أطالله وشـاطئـه في أوائل السـبـعــينات. واليـوم أعـود
إليـه وقد شـعـرت باالرتيـاح يغـمرني عندمـا رأيت بعثَ الحـيـاة في هذا المـوقع الذي
يعتـبر أقربَ ثغـرٍ يربط المغـرب بأوروبّا، وعندما رأيت تهيـئتَه من جديد وتقـديمَه في

حلّـةٍ جذابة تتجلّى في مشروع طنجة المتوسّط.

هذا القـــصــر الذي ينعــتـــونه بـ «الصــغـــيــر»، هو في الواقـع صــغــيــرُ ُ بالمـــعنى
المـتعـارف عليه عـند الجغـرافيّـين: يعني مـساحـةً صـغيـرة الحجم، لكنـه كبـير وكـبيـر
بامـتداد الحـديث عنه عبـر التاريخ الطويـلِ للمغـرب، امتـداد الحديث عنه في التـاريخ
العــسكري للمــغــرب، امـتــداد الحــديث عنه ونحـن نتـحــدّث، عن شــبكات االتصــاالت
البـحـرية والنهـريـة في بالدنا، عن الحـيـاة السـيـاسـيـة والدبلـومـاسـيـة في بالدنا، عن

الحياة االجتماعية واألدبية كذلك.
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وإذا كــان «القــصــر الـصــغــيــر»(1) يعــيـش هذه األيام حــيــاة المــدن الـقــديمــة،
الدّارسـة النائمـة، فـقـد كـان له مـن ماضـيـه الـشـامخ مـا يسـتـوقـفنا اليـوم لمـراجـعـة
أيامه المـاضية على مـختلف الصُّـعُد، بفـضل  يقظة رجال المغـرب الذين قرّروا أن

يجعلوا منه محطّـةً محوريّةً حيّةً بصناعتها وخصوصيتها.

إن إلقـاء نظرة خـاطفـة على الـخارطـة التي تحـتـضن هذه المـدينة بتـصـمـيـمـهـا
الدائري الفــريد يجــعل منا هـواةً لهـا، مــتطلّعــين لزيارتـهـا، واالســتـمــتــاع بهـوائهــا

ومناخها.

خخخخااااررررططططةةةة    للللممممووووققققعععع    ««««ااااللللققققصصصصرررر    ااااللللصصصصغغغغييييرررر»»»»    ممممققققييييااااسسسس    1:50000    ووووههههيييي    ممممنننن    ققققسسسسمممم    ااااللللخخخخررررييييططططةةةة    ااااللللتتتتااااببببعععع    للللووووككككااااللللةةةة    ااااللللممممححححااااففففظظظظةةةة    ااااللللععععققققااااررررييييةةةة
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يقع هذا «القـصر الصـغيـر» على ساحـل البحـر المتـوسّط الذي كان يُعـرف في
وقت من األوقات باسم بحر الرّوم... على بعد ستة وثالثين ميالً شرق مدينة طنجة
مــســقط رأس الرحّــالة العــالَمـي ابن بطّوطة، عـلى امــتــداد مـســاحــةٍ أهلـيّـةٍ، آنســةٍ
ساحـرةٍ بمناظرهـا الخالّبة الجدّابة، في خليج تحـميه المـرتفعات من حـواليه، وعلى
مـصبّ نهـر كبـير يـحمل نفس اسم «القـصـر الصغـير»، في اسـتطاعـته أن يسـتقـبل
المـركب والسفن التي كـانت تزوّد المـدينة وناحـيتـها بمـا تحتـاج إليـه، على نحو مـا
كــان يزوّد «الـقــصــرُ الصـــغــيــرُ» جــيـــرانه اآلخــرين بـمــا يمــتلـكه اإلقليـم من ثرواتٍ
وعطاءاتٍ عــبـر هذا المـجْــرَى الذي تقـابلــه على الصـفّـــة األخـرى القــارّة األوروبّيـة

على بعد ثمانية عشر ميالً فقط.

وسنـقـــوم فـي هذه اإلطاللـة باســــتـــعــــراض عــــابرٍ لمــــا قــــيل عن هـذا المــــوقع
االسـتراتيـجي ومـؤهّـالته المـالحيّـة التي كـانت وراء اسـتقطابه لنـشاط مِـالحي هامّ
منذ العـصـور القـديمة، األمـر الذي تدلّ عليـه آثار المـصـانع التي كـانت هنا لتـمليح

األسماك والتي تتبعـها بطبيعة الحال التجمّعات البشرية.

وهكذا سنالحظ بـادىء ذي بدءٍ أن المـوقعَ، مـوضـوعَ الحـديث كـان مـسـتـودعـاً
نزل به الفنيـقـيّون قـبل أن يمسـي مدينةً رومـانيـة، حملت على مـا يبـدو اسم «ليسـا»

Lissa أو «إكسيليسا» Exilissa عند بْلين األكبر وعن بْطُوليموس(2).

وال بدّ أن نـشــيـــر هنـا إلى مـــا ردّده ابن ســـعـــيــد مـن أنه كـــان بين «القـــصـــر
الصـــغـــيــر» بـالمـــغــرب وأوربّـا قنطـرة عظيـــمـــة تصل بيـن البـــرّيْن، يزعم الـناس أن

االسكندر بناها ليعبر عليها من برّ عدوة األندلس إلى برّ العدوة المغربية(3).

وتتــحــدّث بعض المــصــادر المــغـربـيـة عـن تشــيـيــد حــصنٍ هنا مـن قـبل أمــيــر
مـصـمـودة منذ األزمـان األولى للفـتح اإلسـالمي، سـنة تسـعـين للهـجـرة المـوافـقـة لـ
708م(4)، وقـد كـان يحـمل اسم «قـصـر مـصمـودة» قـبل أن يحـمل أسـمـاء أخـرى كـ

«قصر المجاز»، و«قصر الجواز» و«القصر الصغير».
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وقد سـمّاه البكري «القـصر األول»(5)، وقال: إنه مـسكون من لدن بني طريف،
وحــوله غــراســات كــثـيــرة، وأن الـمـراكـب تدخل إلى  واديه حــتى تـصل إلى حــائط
القــصـر، وأن بين مـنْبع الوادي المــذكـور ومــصـبّــه في البـحــر نحــو سِكتـيـن، يعني

بريدين اثنين(6).

   ولزيادة البيان ساق البكري نصّ محمد بن يوسف قائالً :

إذا خـرج الخـارج من طنجـة إلى سـبـتـة في البـحـر، فـإنه يأخـذ جـانب الشـرق،
فأول ما يلقى جـبل المنارة، ثم مرسى باب اليمّ، وهو غير مُكَـــنٍّ، أي بدون حماية،

وفيه سكنى ورباط، وواد لطيف يصبّ في البحر.

قـال : ويقابـل باب اليمّ من «جـزيرة األندلس» مرسى «جـزيرة طريف» وبيـنهمـا
.Tier de Journée :ثلث مجرى، أي ثلث يوم، كما ترجمه البارون دوسالن : هكذا

ثم يلقى الخـارج بعـد باب اليمّ، وادي زلول: عليـه ثمـار وعـمـارة كثـيـرة، ووادي
باب اليمّ الذي يصبّ في البـحـر. حوله بسـاتين، وعليـه سكنى، وعـمارة لمـصمـودة،

.Toura : ثم حَجَر ثابت في البحر... إلى أن يذكر جزيرة تورة

ويتحدّث كـاتب مجهول من الـقرن السادس الهجري فـي تأليفه « االستـبصار في
عـجــائب األمــصـار» عن قــرية تعـرف «بـقـصـر مــصـمــودة»،  لهـا نـهـر عــذب يصبّ في
البحر، قال : ومن هذا القصر يقرب الجواز إلى جزيرة طريف : ثمانية عشر ميالً(7).

وقد ذكر الشـريف اإلدريسي في موسوعته المـعروفة(8) أن جزيرة طريف التي
توجـد في الضـفّـة الثانـية من الـبحـر يقـابلهـا مـرسى القـصر الـمنسـوب لمصـمـودة.

. وعرض البحر بين جزيرة طريف وقصر مصمودة اثنا عشر ميالً

ومن غريب مـا الحظه اإلدريسي أن هذا البحـر يَجزُر في كلّ يوم وليلـة مرّتين،
ويمـتلىء مـرّتين، فـعالً دائمـاً، ذلك تقـدير العـزيز الحكيم يقـول اإلدريسي، وقـال عن
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القـصـر الدي نـحن بصـدد الحـديث عنه : أنه حــصن كـبـيـر يقع على ضـفّــة البـحـر.
مـضـيـفــاً إلى هذا هذه المـعلـومـة الهـامّـة : التي تقــول بأنـه في هذا الحــصن كـانت
تُنشـأ المراكب والحـراريق(9) المـعـدّة للسـفر. قـال اإلدريسي: وهو أي القـصـر يقع

على رأس المجاز األقرب إلى ديار األندلس.

وال يمكن أن نمـرّ على «دار الصنـاعة» المـشـار إليـهـا عند اإلدريسي دونمـا أن
نفكّر فيمـا كانت تعنيه دار الصناعة من مواد استـراتيجيةٍ تتبعـها صناعات أخرى،
لقـد كان «القـصـر الصغـيـر»  يتوفّـر على جـمهـور من مـهرة صنّاع السـفن، السـيمـا
وهو يجاور عدداً من الغابات المتناثرة هـنا، يضاف إلى هذا أن تلك الجهات كانت

تهتمّ بزراعة القـنّب الذي يساعد على صناعة الحبال على مختلف األشكال.

وال بدّ أننا قـرأنا عند ذكـر أخبـار أميـر المـسلمين السلـطان العظيم يوسف بن
تاشـفين، قـرأنا أنه بعد غـزوة «الزالّقة» الشـهيـرة، قرأنا نقـالً عن ابن أبي زرع  في
«روض القرطاس» أنه لمـا كانت سنة 481 هـ 1088م  جاز أمـير المسلمـين الجواز
الثـاني برسـم الجـهـاد بعـد مـؤتمـر قـمّـةٍ جــمع بين المـعـتـمـد ابن عـبّــاد ويوسف في
مـدينة «المــعـمـورة» : حلق  وادي سـبــو «المـهـدية اليــوم» حـيث اشـتكى المــعـتـمـد
إلى يـوسف مـا يلقـاه المـسلـمـون من عــدوان في حصــن ليـيط Aledo. هنا وجـدنا
الحـديث عن ركـوب يـوسـف الـبـحـر مـن قــصر المـجـاز إلـى الخــضراء فــي شـهـر

ربـيـع األول 481 = يوليه 1088(10).

لكنّ المــصــدرَ األكـثــر مــادّة في الحــديث عن «قــصـر مــصــمـودة» أو «الـقـصــر
الصغـير» هو المـصدر الذي فَـلَتَ لكل المـؤلّفين والناشـرين مغـرباً ومشـرقاً، والذي
يعـتـبـر الحـديث عـن المـوحّـدين، بدون االطّالع عليـه، حـديثـاً نـاقـصـاً، هو الذي ألّفـه
مـؤرخ الدولة المـوحّـدية: عـبـد الملك ابن صـاحب الصـالة البـاجي الذي كـان يعـيش
فترة ازدهار«القصـر الصغير» وكان يرافق ركب الموحّدين وهـم يتنقّلون عبر أنحاء

المغرب واألندلس.
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لقـد ألّف ابن صـاحب الصـالة كـتـابه الذي كـان يحـمل عنواناً طويالً يبـتـدىء
هكذا : «كـتاب المنّ باإلمـامـة على المسـتـضعـفيـن بأن جعلهم اللَّــه أئمّةً وجـعلهم

الوارثين...» الخ(11).

لقـد تضـمّن كـتابُ «الـمنّ باإلمـامة» أو مـا بقي من أجـزائه الثـالثة، مـعلومـاتٍ
في منتـهى األهـمّـيـة والطرافـة عن هذا المـوقع الذي كـان لـه - على مـا أشـرنا -
دور مـحــوري بين ضـفــتي المـضــيق عـالوة على تـصـمـيــمـه الدائري الفــريد، هذا
الموقع الذي عاش في العهد الموحّدي األول فترةَ ازدهار وتألّقٍ لم يعرفها موقع

من ذي قبل.

وقـد حظي الـكتـاب المـذكــور بتـعليـقــات جـدّ مـفـيـدة مـن مـخـتلف الذيـن أمكنهم
اإلطّالع واالسـتـفادة منـه، فمن تـلك الهوامـش وحدها قـرأنا عن أمـر مـسـافة قـصـر
مـصـمـودة في العـدوة الغـربـيـة إلى طريف في العـدوة األندلسـيـة، ومـنهـا عـرفنا عن
تعـوّد المـوحّـدين على النزول  «بجـبل طارق» عندمـا يكون عـبـورهم من سـبـتـة، على
نحـو مافعـل الخليفـة عبـد المؤمن في السنة المـعروفـة بسنة األخـماس 555 = 1160
وعلى أن مــديـنة «القــصــر الكبـــيــر» كــانت مــجــمــعــاً لعــددٍ كــبــيــر من رجــال الـفكر
والسـيــاسـة من «السـادة» - وهم أعــضـاء األسـرة الحـاكــمـة، والشـيـوخ، والـحـفّـاظ
وأهل الخـمـسـين، وأبناء الجـمـاعـة، وأهل الدار، وطلَبـة الحَـضَـر، وطلبـة المـوحّـدين
عالوة على الذيـن كانوا يسيـرون في الركب الموحّـدي  من أمثال أسـرة الوزير أبي
العُـلَى إدريس ابن جـامع ، وهي األسـر الشهـيـرة التي قـام أفرادها بعـد أن أدبرت

.(12)Merida من الدنيا أيّامهم، مغرَّبين مبتعدين بمدينة ماردة

هنـا في «القـــصـــر الكبـــيـــر»، كـــان علـى أعـــيــان الـدولة أن يكـونوا حـــاضـــرين
مــوجـوديـن عند وداع الخلـفـاء، وعنـد اسـتــقــبــالهم بمــا يصــحب ذلك الحــضــور من
مظاهـر االحـتــفــال واألبـهـة والـعظمــة، ومن حــفــالت االســتــعــراض المــعــروفــة عند

الموحّدين باسم التَّمييز حيث تمرّ كلّ الطبقات أمام أنظار الخليفة(13).
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قـرأنا عـن هذا القـصـر أنه كــان «رباطاً» ألصـحـاب الـغـيـرة على البــالد، ونحن
نعلم عـمّا تعنيـه كلمة «الرباط» في اصطالح المـقاومـين المناضلين من عيـونٍ يقظةٍ

«على بروج مشيّــدة».

لقـد كان من «خـصـوصيـات» الخليـفة عـبـد المؤمن البـحث عن كل مـا يمكن أن
يكون منفـذاً للـمغـرب على أعـالي البحـار، اعـتقـاداً منه - وهو اعـتقـاد اسـتراتيـجي
صحيح - أن البالد دون بواباتٍ  مباشرة أو غير مباشرة على البحور والمحيطات

تبقى سجناً كبيراً لدى ساكنتها !

ومن هـنا فكّــر أوّل من فـكّر في أن يـزود «مـــدينة فــــاس» منذ سـنة 1152-552
بنافـذة على البـحر تربط مـدينة فـاس العاصـمـة األولى لإلسالم بالمـغـرب، بالمحـيط
األطلسي وتجــعل منهـا، أي من فـاس، مـدينـةً مـتـفـتّـحـةً على «أعـالي الـبـحـار» حـيث
وجدناه يربط العـاصمـة فاس بمرسى مـعمورة سـال، عن طريق وادي سبـو انطالقاً
من مـيناء خوالن القـريـبـة مـن حَـمَّة سـيدي حـرازم (ابـن حرزهم) على بـعـد أميـالٍ

فقط من أسـوار المدينة(14).

إنه المــوقع الذي أشـار إليــه المـؤرّخــون القـدامى عنـدمـا ذكـروا «جُــوطة» التي
ينتـسب إلـيـهـا األمـيـر يحـيى ابن قـاسـم الجـوطي قُـعْـدُد األشـراف الـجُـوطيّـين(15)،
وهو الميناء الذي يقـرب من الميناء المذكور في كـتاب : «جنى زهرة اآلس في بناء
مــدينة فــاس» ألبي علي الـحـسـن الجــزَنَّائي. والذي كــان مــســتـعــمــالً منذ العــصــر
الوسـيط، في عهـد أمـير المـؤمنين عبـد المـؤمن، كان نافـذة المـوحّدين إلى عـواصم

دولتهم الكبرى الممتدّة شرقاً إلى وادي النيل.

ائي يتحدّث عن «محاسن فاس» على نحو ما فعل ابنُ أبي زرع في كان الجزنـَّ
كـتابه : «الـقرطاس»، لكنـه أي الجزنّائي تـنبّه إلى التـركـيـز على إحدى الـخصـائص
التي غابـت عن صاحب القرطـاس، قال : «ومنها قـربُها من وادي سـبو الذي تسـير
منه جميعُ القـوارب والسفن الصغار إلى البحر األعـظم، وتطلـع منه، أي من البحر
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األعظـم، إلى واديهـــا»، قــال : «وقـــد كـــانت دارَ صنعـــة إلنشـــاء القـــوارب والســـفن
االت، من أرض بني عـبُّودة التي بقـرب الصـغار وغـيرهـا بالموضع المـعـروف بالحبـَّ
ملتـقى وادي فـاس، في أيام الخليـفـة عـبـد المـومن المـوحّدي، حـين أراد أن يتـوجّـه
لفتح المـهدية سنة اثنين وخمـسين وخمسـمائة، كذا وجـد بخطّ الفقيه أبي عـبد اللَّه

محمد بن القاضي أحمد بن ميمون القشتالي»(16).

والشيءُ بالشيء يُذكر، فـإن الخليفة العـبّاسيَّ المنصور عندمـا بنى بغداد على
شاطىء دجلة قال كلمته المشهورة: «هذه دجلــةُ فقد أصبح بحر الصّين عندي !

إن البـالد، أيةَ بالد عندما يكون لهـا منفـذ على البحـر فإن أصـحابهـا يشعـرون
وكــأنهم يمـلـكون الدنيــا بحــذافـيــرها، وهكذا فــإن األنهــارَ والبــحـار مــا كــانت أبداً
عنصر انفصـال، ولكنها كانت دوماً وسائل اتصال. وعلى قـياس هذا نقول : «هـذا

سَبُو فنحن إذن على صــلـةٍ بسائر أطراف الدنيا» !

لقــد كـان «القــصــر الصـغــيــر» مـركــزاً لتنفــيـذ األوامــر. وتحــرير الرســائل إلى
مـمـثّــلي  القـيـادة العُــلـيا فـي سائـر جهـات اإلمـبـراطورية المـغـربيـة. وكـان القـصـر
عاصمةً يلتـقي على جنباته الواردون من األندلس والمتّجهون إليهـا سادةً وأشياخاً
(17)، على نحـو ما نشـهـده اليوم ونحن نتـحدّث عن قـاعـدةٍ بحريّةٍ تربط قـارّة وتجّاراً

بقارّة! نحن نتحدّث بالفعل اليوم عن صلـةٍ قارّة إفريقيا بقارّة أوروبّا !

في هذا «القـصر الصغـير»، ورد األمـر إلى السيـد أبي سعـيد ابن الخليـفة أمـير
المـؤمنين باالرتـحـال من قُـرطبـة وااللتـحـاق بالقـصـر المـذكـور حـيث نقـرأ عن خـروج
... والتقائه بأخيه السيد أبي إبراهيم «بقصر مصمودة» في السيد من قرطبة مبادراً
اليـوم العاشـر من ذي القـعدة من عـام 7/561 شتنـبر 1166، وخـروج الشيخ الحـافظ
أبي عـبد الـلَّه ابن أبي إبراهيم من إشـبيلـية للقـاء السـيـد أبي إبراهيم إسمـاعـيل إلى

طريف، وانصرف في صحبته إلى إشبيلية حيث عيّـن والياً عليها(18).
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لغــزْو األعــادي واقـتنـاء الرغـائــــــــــب!
ولكــنَّ صــدقَ الـوعــد خلـق األعـــارب!!
ومــن كــــان مــن آتٍ إلــيــنــا وذاهـــــب
فــــيــرغب فـي أمــثــــالــهــــا كلُّ  راغـــــب

أقـيـمــوا صـدورَ الخـيل نحـو الـمـغـارب
وما خُـلُق األعراب إخالفُ موعــــــــدٍ 
سنعلم مَـن أوفى ومن خـاس عـهــــــدُه
وتظــــهـرأحـــــوالٌ يـروق ســـــمــــاعـــهــــا

ومــا جـمــعتْ من باسـل وابن باســــــل
عـــواقــبـــهـا مــقــصـورة بـاألوائــــــــل
ثـــقـاالً خـفــافــاً بيْن حــافٍ ونـاعـــــــل!
تُبــــوئكـم في المــــجـــد أسـنى الـمنـــازل
ه أعـــــدل عــــــــادل! وحــسـبـكـم، والـلـَّ

بنـي العـمّ من عـليـــــا هِـاللِ بن عـــــامــر
تعــــالـوا فـــقــــد شُــدَّت إلى الـغَـــزْونـيـّــة
فطـيــــروا إليــــهــــا يا هـاللَ بن عــــامـــر
وال تُخـــدعــوا عن حظّـكم من إجــابـــةٍ 
أهبْـنَا بـكم للـخــــيــــر، واللَّه حــــســــبـنـــا

وفي هذا «القصر الصغـير» بلـغنا الخبرُ عن اتصال سير أمـير المؤمنين حتى
البـحـر إلى أن وصل إلى «قـصـر مـصـمودة»، حـيث ابتـدأت العـسـاكـر باإلجـازة من
أوّل رمـضــان 8/566 مــايه 1171، وتلقّــاه أشــيـاخ األندلـس بجـزيـرة طريف، ودخل

إشبيلية يوم 12 شوال بعد صالة الجمعة من عام 8/566 يونيه 1171.

لقـد كـانت سنة 1170-1171 سنةً مـشـهـورةً في حـيـاة الخـليـفـة أبي يعـقـوب بن
أمـيـر المـؤمنين بعـد وصـول العـرب إلى الـديار المـغـربيـة في أعـقـاب النداء المـوجّـه
إليـهم من لدن الـدولة المـوحّـدية، وهنا ال بدّ أن نتـذكّـر قـصـيـدةَ ابـن طفـيل يخـاطب

العرب عندما تـقرّر استقدامُـهم :

وقـد كـان مـمّا خـوطب بـه أولئك األعـراب ما قـاله الخـليـفةُ عـبـد المـومن نفـسـه،
على ما قاله عبد الواحد المرّاكشي في كتابه «المعجب»(19) :

وقد كان ممّن قـدمهم أبو العُلى إدريس ابن جامع للخليفة أبي يعـقوب الشاعر
أبو الحكـم بن رضى البلنـسي، الذي قـال من جــملة مــا قـال، وهـو يصف البـوغــاز،
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فـــفي ســيـــاقــتـــه المـــأمــولُ والســـــــول
وحظـهـــا منـه في يُمـناه تقــــبـــيــــــــــل !
والمــغــربان، كــمــا غـصّــت خــالخـيـــل؟
أو وَجْـــــــهُــه فـي ظـالم الخـطـب قـنديـل!
وغـــاية الـســـيف مـــسنونُ ُ ومـــصـــقــول
وعـــــضــــــدُه تحـت ثنْـي الـدّرْع مـــــحلـول
كـــــــأنـه قـــــــيـــــــصــــــــر ! والقِـلـع إِكـليـل !

والبـــحــر كــالبـــرّ إذ يصطـف أسطول !
سِــيـــان بالـنصــــر تكثــــيــــرُ ُ وتقـليــــــل
ومـقـتضى الـمُـلكِ ترهيبُ ُ وتهـويـل!(20)

وسُقْ حــــديـثَ أبي يعــــقــــوب مـن طُرُق
مــلــكُ ُ تـودّ مــلــوكُ األرض لــو غــنـيـــــت
قــاد الجـيــوش يغصُّ المــشــرقـان بهــا
من كـلّ مُـــعـــتـــقِل ســـمــــراءَ لهـــذمُـــهـــا
أو مــرتــــــدٍ لحــســـــــام مــثـلِـــــه درِب
أو مـــحــتـبٍ فــوق مـــثل الـنَّهْي ســـابغـــة
أو راكبٍ فـــــوق مـــــتن الـمــــاء مـــــرتـفق

فــالبَــر كــالبــحــر إذ تُســتـن أذرعُـهـــــا
ولـــم يـفـــدهـا لـمـــن نـــاوى مـظـــاهـــرةً
لـكـنـهـــــــــا هـمـــــةُ ُ أوقـت عـلـى رجـــــلٍ 

وكيف أصبح سطحه بـين قصر المجاز وطريف، وكأنه جسـر، يربط بين محطّتين،
وكأنّ البحر أمسى بـرّاً يابساً بين المائين !

وهي قـصيـدة طويلة تتـضمّن أفكاراً ولو أنـها لم تعـجب عـبد الملك بن صـاحب
الصـالة الذي كـان حـاضراً فـي هذه التظاهرة، حـيث تسلَّم ظهـيـر الوالء(21) من يد
الخليفة أبي يعقوب عنـدما قدمه الوزير أبو العَالء بن جامع، والفقيه أبو مـحمد عبد
اللَّه المالقـي. وكان الخليفـة متّــكئاً على مـخادّ كـثيرةٍ وثيـرةٍ، فرِّشت تحتـه ووُضِعت
حوله في مجلـسه العالي تُعينه على القـعود، وتُدمث له موضعه المطلـع له بالسعود،
وقد خـصّص الخليـفةُ المؤرخَ ابـن صاحب الصـالة بأسهام وواسـاه بما وسع عـليه

من عطاء.

وهكـذا نرى، مـن خـــــالل هذه النـصـــــوص الواردة فـي هذا المـــــصـــــدر الهـــــام
المـعـاصـر لفـتـرة أوْج الدولة المـوحّـدية، أن «القـصـر الصـغـيـر» كـان مـحطّــةً هامّـةً

وازنـةً في العصر الوسيط لتاريخ المغرب.
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وبمــا أن ابن عَـذَاري المــرّاكـشي صـاحـبَ كـتـاب «البــيـان المُــعـرب في أخــبـار
األندلس والمغرب»(22)، كان يعـتمـد في معظم مـعلوماته على ابن صـاحب الصالة،
فقـد وجدنـا فيه بـعض المعلومـات عن «القصـر الصغـير»، كـانت تحتـاج منّا إلى أن
نسجّـلهـا، وكان منها أن المصـحف التاريخي المنسوب لعـثمان ابن عفّـان كان من
الكتب التي شـاهدتها سمـاء القصر الـمذكور أثناء تنقل الركـب الخالفي، وال بدّ أن

نقرأ عن المصحف العثماني ما ورد عند ابن صاحب الصالة(23).

ومن المــهم أن نعـيــد إلى األذهان أن هذه المــدينة بالـنظر لمـركــزها المــذكـور
كـانـت منتـدى األدبـاء والشـعــراء، وكـانت مــالذاً للعناصــر النيّـرة فـي التـاريخ مــمّن

يسير في ركب الدولة وممّن اختار المقام بها ممّن جرى ذكرهم في التاريخ.

وإن مــجـرّد إلقــاء نظرةٍ على األركــاب الخليــفـيــة بمن كــانت تضـمــه من عـيــون
األطبّـاء وكـبـار العلمـاء من أمـثـال ابن طفـيل وابـن زُهْر، مـمّن عـرفنا أسـمـاءَهم في
كــتـــاب «المنّ باإلمـــامــة»، إن مــجـــرّد ذلك يعـطينا فـكرةً عن ليـــالي وأيام «القـــصــر

الصغير».

وإن الحديث عن وجود مـصنع للنسيج في هذا القصر يعنـي أنه كان على نحو
مــدينة فــاس عندمـا كــانت تتــوفّـر عـلى عـشــرات المــصـانع فـي النســيج على عـهــد

الموحّـدين.

وكلّ هذا كـــان يشــيــر إلـى األهمّـيـــة الزائدة التي كـــانت تعطـيــهــا الدولـة لهــذا
الموقع، ليـس كمعـبّر مؤقتٍ تحـتاجـه الناس للعبـور، ولكن كموقع حـيوي يتـوفّر على
كل مــا تتـوفّــر عليــه المـدن الكـبـرى، بل ويســتـغنـي عنهـا، وقــد سـمــعنا عن الـغـزوة
الشــــهــــيــــرة باألرك Alarcos عــــام 591-1195 التـي قـــال عنـهـــا ابـن أبي زرع: إن
أمـيرالمـؤمنين يعـقوب خـرج من حضـرة مـراكش» يوم الخمـيس 18 جمـادى األولى
591-30 أبريل 1195. فلمــا انتــهى إلـى قـصــر الـمـجــاز أخــذ في إجــازة الجــيــوش
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الواردة عليه: فـأجاز أوالً قبائـل العرب، ثم زناتة، والمصـامدة، وغمارة، والمـتطوعة
من قـــبـــائل الـغــرب، واألغـــزار الـذين وردوا من الشـــرق، ثـم الرمـــاة، والمـــوحّـــدين

والعبيد، ثم جاز أميرالمؤمنين في موكب عظيم.

ونتــذكّــر جـيّــداً مــدى النصــر الذي أحــرز عليــه المــوحّـدون، والـذي يقـول فــيــه
شاعرهم أبو العبّـاس الكراوي في هذه المعـركة الكبرى:

ت جميع المسلمين به البُشْرَى ! هو الفتح أعْـيى وصفُـه الشعـرَ والنثرا     وعمـَّ

هذا النـصـرالـذي كـان وراء بـناء أو ترمــيم أو الزيادة في عــدد من الـمـســاجــد
ه - كــان فـي هذه المــســـاجــد: اثنان في الـمــغــرب العظـمى تعــبـــيــراً عن الشكـر للـَّ
أحـدهمـا بـمـراكش «الكُتُـبـيّــة»، والثـاني بالرباط «حــسّـان»، أمـا الثـالث فــفي القـارّة

األوروبّية بإشبيلية «الخيرالدا»(24).

كلّ الزوار الذين يـتـقـاطرون على الغـرب اإلســالمي من مـخـتلف جـهــات العـالم
يرفـعـون بأبصـارهم لـيـشـهـدوا شـمـوخ منارة جـامع «الكُتٌـبــيّـة» في مـدينة مـرّاكش،
وبقـايا «الخـيرَالدا» فـي إشبـيليـة، وجـامع «حسّـان» في مـدينة الرباط، وهم ينـتهـون
إلى وحـدة التـصـمـيم فـي المنارات الثـالثة، وإلى مـا تعـبـر عـنه تلك «الوحـدة» سـواء
أكـانت في القـارّة اإلفـريقـيـة أو القارّة األوروبّيـة من طمـوحٍ ومـا تدلّ عليـه من بُـعـد

النظر.

هذه الغـزوة التي عـزّزت من طمـوح المـوحّـدين إلى تحـقـيق الوحـدة اإلسـالمـيـة
الكبرى. واسـتمـر تألق «القـصر الصـغـير» طَوال عـهـود الخلفـاء الموحّـدين األوائل.
إلى أن كانت أيام الخليفة أبي عبد اللَّه محمد الناصر (595- 610 = 1198- 1213)،
عندما تكامـلت حشوده، وخـرج من مرّاكش يوم 19 شعـبان 607 = 5 يبراير 1211،
فـانتـهى إلى قـصـر المـجـاز، وأقـام به وشـرع في إجـازة الجـيـوش ابتـداءً من أوائل
شـوال... إلى طريـف التي قـام فـيـهــا ثالثاً قـبل أن يقــصـد إشـبـيليــة... بيـد أن هذه
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المعـركة التي عرفت في التاريخ بمـعركة العِـقـاب (بكسر العين) أسفـرت عن نكسة
قـصـمت ظهر الـمغـرب، وكـان لهـا أثر كـبيـر على الحـركـة الدائبـة التي كـان يعرفـهـا
«القـصر الـصغـيـر»، األمر الذي كـان طالِعَ نحْس بالـنسبـة لهـذا المـوقع الجـغـرافي

الذي ظلّ ذكره يتردّد على كل لسان(25).

لقــد اتخـــذت المــشــاريع المــوحّــديـة في هذا المــوقـع ترجع القــهــقــرى شــيــئــاً
فشـيئاً... وهكذا نرى أنه عند الحـديث عن أيام الخليفة أبي مـحمد عبـد اللَّه العادل
الذي وجــــده الحـــال بـاألندلس حــــيث بويـع يوم 15 صـــفــــر 621 = 8 مـــارس 1224
بمرسية، وقرّر أن يستمكل ترتيبات البيـعـة بالمغرب. فقصد المغرب، وفي «القصر
ـو، حيث سـأله الصـغيـر» دخل عليـه األمـير عـبـد الواحد بن أبـي حفص المـدعـو بعبـُّ
الخليـفـة العادل: كـيف حـالك؟ فأجـابه مـتمـثـالً بقول المـتنبّي يمـدح علي بن منصـور

الحاجب :

حـالٌ مَـتَى عِـلـم ابن منصــور بهــا     جـاء الزمـان إليَّ منهـا تائـبـــاً !

ـو لمــوافــقـة اسـم منـصـور فــيــه الســم والد الـعـادل، ويـعني أن تمــثّـــل بـه عـبـُّ
الحالة حرجــة !(26).

وقد اخـتفت دولة المـوحّدين، وظهـرت دولة بني مرين التي ابـتدأ حكمهـا بوالية
يعقوب بن عبد الحق عام 657 = 1259.

سنجـد الـمـغـرب بالرغم مـن انشـغـاله بتــضـمـيـد جــراحـه في أعـقـاب الـنكسـات
المــتـواليــة التي تـعـرض لهــا في األندلس وهـو يدافع عن حلفــائه هناك، بـالرغم من
ذلك يبعث السلطان أبو يوسف يعقوب مستجيباً لرسالة استصراخٍ وردت عليه من
السلطان ابن األحـمـر ملك غرناطة، حـيث نجـد العاهل الـمغـربي يبـعث بابنه األميـر
أبي زيان الذي نـهض من فـاس فـي شـوال 673 = أبريل 1275 في اتجـاه «الـقـصـر
الصغـير» (قـصْر المـجاز)، حـيث اجتمـعت لديه عشـرون قطعة من األسطـول أسهم
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بهـــا صــاحب ســـبــتـــة... وتَـــمّ النزول بطـريف يوم 16 ذي القـــعــدة 673 = 13 مــايه
.(27)1275

وقـد قـام السـلطان يعـقـوب بن عـبــد الحق نفـسـه بجــوازه األول إلى طريف من
«القـصر الصـغـيـر» لنجدة أهل األندلـس في صفـر 674 = غشت 1275، حيث سـجل
التــاريخ طائفـةً مـن المـواجــهـات بين الطـرفـين انتــهت إلى الحــصـول على عــدد من

الغنائم وأسر عددٍ من  الفرنج.

وقد كانت عودة العاهل من طريق طريف «القصر الصغير».

وفي جــوازه الثــاني نرى السـلطان أبا يوسف يـعـقــوب بن عــبــد الحق، أواخــر
المــحــرم 676 = يوليــه 1277، بالقــصــر الصــغــيــر أيضــاً عــابراً إلـى طريف مــزوّداً

بالدروع السوابغ، والبيض اللّوامع، والسيوف البواتر.

وال بدّ لنا أالّ ننسى أن هـذا «القصـر الصـغـير» شـهـد حشـوداً من نوعٍ خـاصّ
في ظروف خـــاصّــة، ولـهــدف خـــاصّ، وكــان ذلك أوائـل ربيع الثـــاني 681 يوليــه -
غشت 1282 عندما قام هذا العاهل نفسه يعقوب بن عبد الحق - باالستجابة، هذه
المـرّة، ليس لنجدة إخـوته في األندلس، ولكن لنجـدة ألفونـسو العـاشر ملِك قـشتـالة

! Don  Sanche الذي تمرّد عليه ابنه األمير ضون صانش

كــان هذا الـحــدث من أعظـم األحــداث التي ســجّـلهــا التــاريـخ المــشــتـــرك بين
المـغـرب وقشـتـالة، في سـبيـل العمل عـلى مناصرة الـشرعـيـة الدوليـة بالرغم من أن
العــالقــات الـثنائيــة بيـن المــغــرب وإســبــانيــا لم تـكن على مــا يرام بـســبب حــوادث

الحدود، وبالرغم من أن المغرب ال يعتنق نفس االعتقاد الذي كان أللفونس ...!

كـانت مــبـادرةً مـغـربيـةً رائـدةً، ال سـيـمـا وقـد قــام العـاهل المـغـربـي إلى جـانب
مناصـرته للـملك اإلسـبـاني، قـام بتـحـرير رسـالة هامّـة جـدّاً إلى ملـك فـرنسـا فـيليپ
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مـن عـنــد ألـفـــــــــونـصــو لـه إعـــــــــتــــــاب
انـظــر مـلــيـكــاً فـلـبـــــــه مـكـســــــــــــــور!!

ثــــــم أتـى مـنــصـــــــــــــورَنـا كـــــــــــــتــــــابٌ
يـقـــول فـــــــــيــه : أيّـهـــــــــا الـمـنـصـــــــــور

ننننسسسسخخخخةةةة    خخخخااااصصصصةةةة    ممممنننن    ااااللللررررسسسسااااللللةةةة    ااااللللههههااااممممةةةة    ااااللللتتتتيييي    ببببععععثثثث    ببببههههاااا    ممممللللكككك    ااااللللممممغغغغرررربببب    للللممممللللكككك    ففففررررننننسسسساااا
    ببببتتتتااااررررييييخخخخ    20    ررررججججبببب    681=1280/10/24

لوهاردي بتاريخ 20 رجب 681، يطلب إليـه مـصـالحة ألـفونس، ويبـدي ملك المـغـرب
استعداده لتقديم أيّـة مساعدة من أجل إرضاء طلب ألفونس.

ينبغي أن نقرأ عن هذا الحدث الكبير في عيون المصادر المغربية وخاصّة في
تاريخ ابن أبي زرع وابن خلدون وبالشعْر أيضاً... حيث يقول الملزوزي :

وقــد وقـفنا علـى نصّ هذه الرســالة التـاريـخـيــة في المـتــحف الوطنـي في باريز
.200 - AE III  وهي تحمل رقم
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وكان ممّا جاء في آخرها خطاباً لملك فرنسا :

«فإن كان أصابكـم ما غيَّر خاطرَكـم مـن قـبـل الملك المذكـور أو غيّـر خاطرَه
من قِــبلكـم فنحن نضــمن لـكم زوال ذلك حــتى تعــود المــودّةُ على أكــمل مــا به تـقـرُّ

العيون...»(28).

وفي جـوازه الرابع واألخـير قـام ملك المـغـرب السلطان يعـقوب ابن عـبـد الحق
في إطار نجـدته إلخـوته الذين طلبـوا إليه نجـدتهم، بالرحـلة إلى األندلس عن طريق

«القصر الصغير» في غرة صفر عام 684 = أبريل 1285 (29).

ويأتي بعــد يعــقـوب ابنه الـسلطان أبو يعــقـوب يـوسف الذي - بعـد االجــتـمــاع
بملك غـرنـاطة، قـام بنجـدة ملوك األندلس حــيث سنجـده ينزل بالقـصــرالصـغـيـرعـام

.1286 - 685

هنا وبتــاريخ 686 = 1287، أمــر بتــســوير المــديـنة وتحــصــينهــا وبنـاء أبوابهــا
وتشْـييد مرافق عديدة، وترمـيم جنباتها، وتوسيع منشآتها كالمسـجد والحمّام. لقد
كان يتوقّع األيام المقـبلة التي تنتظر الوجود اإلسالمي - باألندلس. ومن أجل ذلك
قام بهذه االسـتعدادات الكبيرة في هذا «القـصرالصغير» الذي ازدادت أهمّـيته في

هذه الظروف العصيبة.

لكـن األحــوال لـم تلــبث أن تطوّرت مـن ســـيّىء إلى أســـوأ بين الـمـــغــرب وبـين
قـشْـتالة حـيث حلّ العاهل الـمغـربي بقصـر المجـاز في جمـادى األولى 690 = يناير
1291، ثم شاهدت مياه البحر المتوسّط معركةً بحْريّة باألساطيل، ضاع فيها خلق

كثير، وعتاد واسع، وأموال طائلة. واضطرّ الجيش المغربي إلى االنسحاب(30).

وبسـقوط مـدينة طريف أمـسى «القـصرالـصغـيـر» مهـيضَ الجناح، ولكن رجـاله
لم ييأسـوا وتحوّلوا إلى مُدافـعين عن ديارهم، لكن خـصومهم على الضـفّـة األخرى

اعتبروا هذا الدفاع عن الديّار بأنه قرْصنة وإرهاب !
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ومن هنا توالت المواجهات، وسقطت سبتة عام 818 = 1415، وهاجم ألفونسو
الخامس ملك البرتغال مدينة «القصرالصغير» عام 862 = 1498، هاجمها بأسطول
من مائة وثمـانين قطعةً بحرية كمـا تقول بعض الروايات(31)، وبجيش قـوامه سبـعة
عـشـر ألف عـسكري، وبعـد مـقـاومـةٍ شـرسـةٍ للمـغـاربة وإحـبـاطهـم لهـجـومـين اثنين،
اضطرّوا لتـرك المقاومـة أمام المـدفعـية المـسيـحية التـي كانت تعتـمد على أسـاليبَ

حديثةٍ لم يتدرّب عليها المجاهدون المغاربة.

وقـــد الحـظ الحــــسن ابن الـوزان أن المــــدينة كــــانت علـى درجـــةٍ كــــبـــيــــرةٍ من
التـحـضّـر، وكـان أهـلهـا من النبـاهة بمـكان، يكاد جـمـيع السكان أن يـكونوا بحّـارة
يؤَمِّنون العـبور بـين القارّتين، وفـيـهم خبـراء في النسـيج، وتُجّـار أغنياء، إلى جـانب

أنهم محاربون أقويّاء.

ويذكـر ابن الوزان أن سلطان مـدينة فـاس - وكـان على ذلك العـهـد آخـر ملوك
بني مرين عبد الحق بن أبي سعيد 823 - 869 = 1420 - 1464، اضطر أمام رداءة
األحـوال الجـويـة إلى االنسحـاب ورفـعـ الحصـار عن المـدينة يوم 26 صفـر 863 =

2 يناير 1459.

وال يفــوتنا هنا إبـرازُ دور المـغــرب وهو يتلــقّى هذه الضــرباتِ المــوجـعــة  في
إشغال الغزاة عن التفكير في االتجـاه نحو المشرق - دور المغرب في صرف ملك
البـرتغـال عن احـتـالل البـقاع المـقـدّسـة : مكّـة والمـدينة ! فلقـد كـانت نيّـة ألفـونسـو
الخــــامس أن يهــــيئ األسـطول لضــــرب تلك األمـكنـة، وذلك يتــــحـــريض مـن البــــابا
كــاليكْسط الثــالث Calixte III على مــا يذكــره المــعـلّـقــون على ترجــمــة كــتــاب ابن
الوزّان، سـالف الذكـر، وهكذا نذْكُـر مـرة أخـرى أن المـغـرب كـان حامـيـاً للمـشـرق،

وأن جامع القرويّين في قلْب فاس كانت حاميةً للكعـبةِ في قلْـب مكّـة.

لقـد اضطرّ المقـاتلون المغـاربة لالنسـحاب من المـدينة بسالحـهم وأمتـعتـهم...
ودخل البـرتغاليـون الساحـةَ العامّـة للقـصرالصـغيـرالمذكـور يوم 19 أكتـوبر 1458 =
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10 ذو الحــجـّة 862، حــيـث  حــوّلوا المـــســجـــد األعظم الذي كـــان الخلفـــاء يؤدّون
الصالة فـيه إلى كنـيسة حـملت اسم Sainte marie de la Miséricorde. كمـا حوّلوا
الحـمّام إلى سـجن ! وقام العـسكر البرتغـالي بتـعزيز المـواقع وتنصيب حـاميـةٍ هنا
من ثالثة آالف جندي بـرئاسـة الدون ذو مـينسـيـز De Menesees، وويل ألمّـة تحكَّم

في مصيرها محتلّوها !

بقي «القــصــر الصـغــيـر» تـحت هيــمنة البــرتغـال إلى عــام 1540 = 946 - 947،
طَوال أزيد من ثـمـانين سنة كــان خـاللهــا مـعـرضـاً لـعـدد من التــغـيـيــرات، كـان في

صدرها ما أشرنا إليه من طمس معالم المسجد والحمَّّام.

وقد قـام  القائد البـرتغالي المـذكور بتحـصين باب البـحر، وتزويده بمَـمرّ يربط
القلعـة بالبـحر. وأصلح باقـي التحـصـينات، وجعل من المـوقع منطلقـاً للعـدوان على
طنجـة وأصــيـال 876 = 1741(32). وأمــام توالي هجــومـات المــغـاربة عـلى «القـصــر
الصـغـيــر»، نجـد الملك الثـالـث يضطر لتـرك «القـصــر» بعـد أن قـام جـيـشـه بـتـهـديم

المعالم وتفكيك المنشآت العسكرية.

وسـيـبـقى على رجـال اآلثار أن يسـتنطقـوا المـبـاني البـاقـيـة ليـعـرفـونا بحـقـبـهـا
التـاريخـية، ومـا كـان منهـا يعـود لعهـد المـوحّـدين وبني مـرين، ومـا كان منهـا يعـود
لعـهد االحـتـالل البـرتغالي بمـا في ذلك الخنـدق الذي يصل عمـقـه إلى أربعـة أمتـار،
وبمـا فـي ذلك األبواب الثـالثة الـتي يتـوفــر عليـهــا القـصـر: باب الـبـحـر في الـمـدخل
الشمـالي، وباب سبتة الذي يـنفتح على الجهة الـشرقية، وباب فـاس الذي يوجد في

الجهة المقابلة لليابسة، والتي تبقى أكثر عرضةً للهجومات المحلّية(33).

وبعد سنوات من إجالء البرتغال عن «القصـرالصغير»، نرى أن األمير الفرنسي
أنطوان دوبوربون A. De Borbon بالديارالـمـغـربـيـة، وبالذات بـمـدينة فــاس في بالط

السلطان محمد المهدي من دولة األشراف السعديّين 951 - 964 = 1544 - 1556.
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لقــد كـان لـلحـروب الـتي صـدمت الـمـمــاليكَ األوروبّيــة بعــضـهــا ببــعض بســبب
التنـازع على وراثة العــرش من جــهــة، وظهــور الـمــذهب البــروتيــســتــاني من جــهــة
أخـرى، كــان لهـا أثر علـى توجّـه بعض المــمـاليك األوروبّيــة إلى المـملـكة المـغــربيـة

طمعاً في أن تحمي هذه ظهـرَ تلك المماليك من المدّ اإلسباني.

وقــد كـانت مــملكة نَاڤــارا Navarre ضــمن الجــهــات التي اســتــهـدفـت في هذا
التاريخ إلى االنقضاض على أطرافها من جانب إسبانيا.

وبمـا أن المــغـرب جـارٌ قـريب إلســبـانـيـا، وفي اسـتـطاعـتـه أن يقـوم بعــمل مّـا
يشـغلـها عـن جبـال «البِّرِيـني» التي تمتـدّ على جـانبهـا مـملكة نَڤـارا، فقـد بعث  ملك
نَڤارا سنة 1559م - 966 هـ  بسـفيرٍ  يـحمـل كتاباً إلى السلطـان مـوالي عبد اللَّـه

الغـالب باللَّـه 964 - 981 = 1559- 1574.

كان هذا السفيـر هو مونْتفور Montfort الذي كان مرفـوقاً بشخصيـة برتغالية
تحـمل اسـم مـيلتـشـيــور دازْفـيـدو Melchior D’azevedo الذي كـان له صـهــر يقـيم
Partolomé ببـالدنا يقـوم بمـهـمّـة وكيـلِ ملكِ نافـار بالمـغرب، هو بـارْطُولومي رابيلو

.Rabelo

وعن هذه السفـارة وتلك الرسالة أجـاب العاهل المغـربي السلطان المولى عـبد
اللَّه الغـالـب أنطوان دو بوربون A. De Bourbon ملك نَڤـارا بـتـاريخ شـهـر رمـضـان

966 =  يونيه - يوليه 1559.

لقـد جاء فـي هذا الجواب التـاريخي الذي نسـوق نصّـه الكامل(34) لمـا فيـه من
فــــوائد جلّـى تكـشف عن أسـلوب الرســــائل الـدبلـومـــاســــيــــة، وعن حــــضـــور الـدّين
والمـــعــتـــقــدات في تـلك الرســـائل، كــمـــا نعــرف مـن خــاللهـــا الوضع االجـــتــمـــاعي
والسـيـاسي والجـغـرافي للمـغـرب، هـذا طبـعـاً إلى أن الجـواب نمـوذج حي لمـا كـان

عليه اآلدب اإلداري في بالدنا بما يصحبه من مقدّمة وخاتمةٍ  وذكر التاريخ :
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الحمد للَّه العليّ الحـميد، الواحد في ملكه، المنزّه عن الشريك والند، المـتعالي
عن اتّخـاذ الصاحـبة والولـد، وتعالى أن يكون في ملـكه ما ال يرد، الذي خـتم رُسُله
بالنّبي الـهـاشـمي العـربي ســيّـدنا ونبـيّنا ومـوالنـا مـحـمّـد المـصطـفى من نسل آدم،
المــفـضّل عـلى كلّ من تأخّــر وتقـدّم، الذي خــتم به رُسُــلَه، وبعـثــه إلى كــافّـة خلقــه،
ونسخ به كلّ شـرْع وديـن تقـدّم قـبله ¤ وعلى جـمـيـع النبـيـئـين وكـافّـة الـمـرسلين،

وسالم عليكم سالماً يدوم إلى يوم الدين.

أمّا بعد، فـهذا كتاب من عبـد اللَّه تعالى أمير المؤمنين، وسـلطان المجاهد في
سـبـيل ربّ العـالمـين المـؤيّـد بالنصـر والتـمكين والفـتح المـبـيـن، الشـريف الحـسني
أحـسـن اللَّه تعـالـى إليـه، وأيّد بعــزيز نصــره أمـره، وأعـزّ بـتـأييــده نصـره، وأســعـد
زمــانه المــبـارك وعــصـرَه، وأبـقى في مـراقـي المـجــد األســمى فـخــره، وأعلى أمــره
وأظهره، وسهّـل له سبيل  الخيرات ويسّره، وخلّد ملكه، وأطال في السعادة عمره،
إنه على ذلك قـدير، وبـاإلجـابة جـدير، ال رَبَّ غـيـره وال مـعـبـود سـواه، إلى السلطان
األرفع في مـلّـتــه، األنجــد المــعـظم في قــومــه ومــملكـتــه المــتــوادد إلينا بـمــراسلتــه
ومــودّتـه، الزعــيـم في بسطـتــه، الكريـم في ســؤدده وأســـرته، السـلطان أنطـون ملك
أنباره، واصَلَ اللَّه له أسباب التوفيق والهداية، وأوضح له مسالك النور التي تؤدّي
سالكها إلى سـبيل النجاح الكامل العناية، سـالم اللَّه على متبعي الهـدى، ومتجنّبي
ســبـيل الـغي والردى، والذي أوجب كــتـابـنا هذا إليكم، وســبب البــاعث في إرســال
خطابنا هذا نـحـوكم وإيراده عليكم أنه قـد ورد على سـمـي مـقـامنا رسـولكم القـادم
علـينا بخـطبكـم الذي خطـبـــتم فـــيـــه من جـــانبـنا بسـط جناح الـصلح  والمـــواصـلة،
وسـررنا بمـا فـاتحتـمـونا به من خطابكـم المسـتـدعي جـمـيل المـصالحـة والمـعـاملة،
وأنهى إلينا رسولكم ما أشخـصتموه بسببه من أغراضكم وألقى إلينا مـا حملتموه
إلقاءه بين يدي فخامـتنا من مئاربكم وأوطاركم، فألقينا إلى خطابه سـماع القبول،
وأوسـعـناه من برنا مــا حظي منه بإبالغ الـمـأمـول، وتـلقـينا مــقـاصــدكم بالتــرحـاب
وسـاعـدنا لُبانـتكم بقـضاء اآلراب، فلتــثـقوا مـن جانبنـا بكل خيـر وجـمـيل، والوصل
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ههههنننناااا    صصصصووووررررةةةة    ااااللللررررسسسسااااللللةةةة    ممممعععع    ااااللللخخخختتتتمممم    ااااللللذذذذيييي    ييييححححمممملللل    ااااللللععععببببااااررررااااتتتت    ااااللللتتتتااااللللييييةةةة    ::::
ااااللللغغغغااااللللبببب    ببببااااللللللللهههه،،،،    ااااللللغغغغننننيييي    ببببهههه    ككككمممماااا    سسسسووووااااهههه،،،،    ععععببببدددد    ااااللللللللهههه    ممممححححممممدددد    أأأأممممييييرررر    ااااللللممممؤؤؤؤممممننننيييينننن    ااااللللششششررررييييفففف    ااااللللححححسسسسننننيييي    أأأأييييدددد    ااااللللللللهههه    أأأأممممررررهههه    ووووأأأأععععزززز    ننننصصصصررررهههه

ووووااااللللخخخخططططاااابببب    ببببتتتتااااررررييييخخخخ    أأأأووووااااخخخخرررر    ررررممممضضضضاااانننن    966    ====    ييييووووننننييييهههه،،،،    ييييووووللللييييهههه    1559....

الذي يقــتـضـي ببلوغ كل قــصـد وتأمــيل، واعلمــوا أن مـآربـكم لدينا ملحــوظة بعــين
اإلســعـاد، مــحــمـولـة على عــاتق الودّ الذي يبلـغ األمل والمــراد، والوفـاء الـمـعــروف

ألفضل الملوك األمجاد، وهذا ما وجب الكتب به إليكم.

وكــتـب بذلك بأواخـــر شــهـــراللَّه المـــعظّم رمـــضــان المكـرّم عــام ســـتــة وســتّـــين
وتسعمائة(35).
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وقـد أسـفـرت هذه االتصـاالت فعـالً عن مـعـاهدة التـعـاون بين المـولى عـبـد اللَّه
الـغـــــالب بـاللّــه، وبــيـن أنطــــوان دوبوربـون Antoine de Bourbon، تـحـــــمل نـفــس

الـتاريخ السابق 1559/966(36).

وتتلخّص في أن يزوّد ملكُ «نافرة» ملكَ المغرب بجيش قوامه خمسمائة جندي
مــسلّح . وبحــرسٍ يـتـألـف من ثالثين مـن الرّمــاة الذين يســيــرون أمــام ركب أمــيــر

المؤمنين، وبعــشرة فرسان، عالوة على المعـدّات واألجهـزة الحربيّة.

على أن يتعهّد العاهل المغربي في مقابل ذلك بنفقات الجيش من جهة، ويسلم
من جهـة أخرى ألمير «نافرة» مرسى «قصر المجاز» ، حيث يمكن لهذا األخير أن
يشيّــد هناك حِصناً لمناوشـة عدوّته «قـشتـالة»، إضافـة إلى االلتزام بتـسوية حـقوق
مـتروك الهـالكين من الفـرنسيّـين بالمـغرب، وكـذلك تقديم المـسـاعدة  للمـراكب التي
تضطرّ لاللـتـجـاء للسـاحل المـغـربي، وتـسـهـيل مـهـمّـة تبـادل األسـرى بيـن الطرفـيْن

المغربي والفرنسي.

وقـد أبـرم هذه المـعــاهدة عن «نَڤــارا» السـفــيـر الفــرنسي مــيلتـشــيـور الســابق
الذكـر، وتوجـد نصـوصـهـا الكاملة في مـجـمـوعـة دوكـاسـتـري، ومنهـا ننقل كنمـوذج

لالتفاقيات الدولية  للمغرب(37) :

ه وحـده، فــمن أمـيــر المــؤمنين، المــؤيّد بالنصــر والتــمكين، والفــتح «الحــمـد للـَّ
المـبيـن، الشريف الحـسني أحـسن اللَّه تعـالى إليـه، وأيّد بعـزيز نصـره أمره، وأعـزّ
بتأييـده نصره، وأسعـد زمانه المبـارك وعصره، وأبـقى فخره وأعلى أمـره، وأظهره

وأيّده على ما أواله وخلّـد ملكه، وأطال في السعادة عمره، إنه وليّ ذلك».

اقتضت رغبة رسول ملك الروم ببالد «أنباره»، واسم الرسول المذكور بلشيور
بايس دو شـبــيـدو أن يسـاعــدهم مـوالنا أمـيــر المـؤمنين نصــره اللَّه تعـالى عـلى مـا
طلبــوه منه من الصلح التـام الشامل العام المـتّصل على الدوام، المنوط بالمـعاونة
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والمـعاضـدة بين الفـريقين في البـرّ والبـحر وينبـرم ذلك باأليمـان المغلـظة مسـتمـرّاً
معـهما، ومع أوالدهما حـسبمـا بلغ الرسول المذكور عـن ضيفه المـذكور، وعن ابنه

.(38) Vendôme ،وأكبر أوالده صاحب بندومة

فما وقع عليـه الصلح المذكور، وانبرم به أن يعطي القبطان المـذكور نائباً عن
أضـيافـه المـذكـورين لمـوالنا أميـر المـؤمنين نصـره اللَّه تعـالى خـمسـمـائة رجل من
النصـارى يسـعوْن بين يـديه بالخدمـة، النصف من الـعُدّة المـذكـورة تكون سـالحهـا
المـدفع والسـيف والقلمـون (غطاء الرأس) والبطاش (خَنْـجَر) مع كل أحـد، وسـالح
كل رجل مـن النصف اآلخــر، رمح بلنـز (بلدة بلنـز تجلب منهــا الرمــاح)، ومــصــفح
وقلمون، وسـيف، وبطاش، ويقدمهـما رجالن من أجـود القبطانات، وأميـر المؤمنين

أيده اللَّه ونصره يُجري لهم ما يقوم بهم من المرتّب لجميعـهم.

Alabaderos ويأتي القـبطان المذكـور رسوالً وسـفـيراً بثـالثين رجالً ألَبَـديروش
تسير أمام أمير المؤمنين  بأيديها الرِّماح أسنّـتها أمثال الشواقير.

ومع ذلك عـشرة من الفـرسان عليـهم مصفـحات الحـديد سابغـة من األعلى إلى
األســفل، وكل فــارس مـعــه حــصـانـان من خــيل فـرنـصـيــة مــجلّلة بأرمــاش (دروع)

الحديد كفرسانها.

وتحــمل الرســول الـمــذكـورة ألمــيــر المــؤمـنين بإتيــان كلّ مــا يـريده من العُــدّة
والسـالح مـن األنفـاظ والمـدافع والـرمـاح البلنز بمــا تسـاويه في بالد الـنصـارى أو

بمصانعها ليصنع أمير المؤمنين ما يريد من ذلك.

ومــا يحـتــاجـه مـن األجـفــان يأتون بهــا من المــرسى الذي يريده، وعلى أن مــا
يأتون به من األنفاظ التـي يحتاجهـا أمير المـؤمنين نصره اللَّه يعطيـهم قدرَها وزناً

من النحاس.
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وعلى أن يعطيـهم أمـيرُ المـؤمنين نصـره اللَّه تعـالى مـرسى «القصـر الصـغيـر»
ليبـتنوا عليهـا حصناً يتحـصّنون به لقتـال عدوّهم وأعداء أمـير المؤمنـين نصره اللَّه
تعالـى، ويعمرونه بسـكناهم وينتفـعون بما يُـحدثونه فيـه من الغرس والبنـاء والحرث
ورعـاية المـواشي، ويسـقط عنهم فـيـه كلّ وظيف، ويأذن لهم أمـيـر المـؤمنين نصـره
اللَّه تعـالى باتخاذ سـوق تعمـر يوماً فـي األسبـوع، ويسرح لهم أمـير المـؤمنين إذنه
العـالي بمـا يحتـاجـون إليـه من معلّـمي البنيـان و«رجال الشـغل» ، واألجـرة في ذلك
عليهم حتى يكملوا بناءهم ويهيّـئوا المرسى المذكورة، ويسهل فيهـا السبيل لدخول
األجفان، كما أن أمير المؤمنيـن نصره اللَّه تعالى، يأمر لهم برجالٍ يحرسونهم من

العدوّ ليالً ونهاراً حتى يفرغوا من بنائهم.

وأن من أراد الغــزو مـن المــسلمــين مـع النصــارى الفــرنســيّــين فـي أجــفــانهم
يأخذون حصّـتهم ممّا يغنمـونه، وأن جميع أجفـان النصارى الفرنسيـة كانوا تجّاراً
أو غـــزاوةً إذا ألجـــأهم عـــدوّ أو جـــاءوا تجـــاراً، فـــإنهم يـدخلون حـــيث يـمكنهـم من
مـراسي المـسلمين فـي بالد أميـر المـؤمنين أيده اللَّه تعـالى، وإن كل من يمـوت من
تجـار الفـرنسيـين ببـالد أمـيرالمـؤمنين نصـره اللَّه تعـالى يجـمع مـتروكـه حـتى يدفع

لمن يبلغه من أمثالهم(39).

ومـا تكـسـره الرياح من ســفن الفـرنســيـين في جــمـيع أحكام أمــيـر المــؤمنين،
نصره اللَّه تعالـى، اليؤخذ لهم منه شيء، ال سلع وال رجال، ويعينهم في اسـتخراج
نين من غـيــر ذلك المــسلمــون بأجـرتهـم فـيــمـا يســتـخــرجـونه، ويـرجـعــون بذلك مـؤمـَّ
مـعـارض، وذلك عـهـد أجـرى لجـمـيـع الفـرنسـيـين من أيّ حكم كـانوا، فـي حكم ملك
آنبــاره، أو حكم ملـك فـرانســة لكونـه عَـمَّ الذي وقع مــعــه الصلح بعــد أن التــزم كلّ

ضرر أو إذابة تصذر من جانب عمّه سلطان فرانسة.

وأن جمـيع أسارى  فرانسة الذين تحت حكم أمـير المؤمنين نصـره اللَّه تعالى
عند غيـره من بالده يعطون في فدائه ثمـانين أوقيـة ثقيلة، لكل أسيـر، ويعطون ثمن
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ذلك عـدةً وسالحاً مـصنوعاً، وأنـه ال يمنع أحد عنده (وجـود) أسيـر فرنسي حـيثـما
وجد في بالد أمير المؤمنين نصره اللَّه. 

وأنهم إن جـاؤوا بأساري من قـشـتالة أو برتـغال فـإن موالنا نـصره اللَّه تعـالى
يعوض لهم مكانهم أسارَى فرنسيّين...

ومـتى اسـتصـرخـهم أمـيـرالمؤمنـين يُمدونـه بما يحـتـاجـه من القـوى والجند في
البحر والــبرّ.

وأن ال يتــعــرّضـــوا لتــجــار النصـــارى من غــيــرهم، الذيـن بأيديهم كُـــتُب أمــيــر
المؤمنين نصره اللَّه تعالى باألمان، على دخول بالده واإلذن بالوفود على حضرته.

في حالة إقبالهم إلينا ورجوعــهم من عندنا ال يُتعرض لهم بإذاية».

وقـــد كــــان أهم مـــا فـي هذه االتفــــاقـــيـــة، عـلى مـــا رأيـنا، التـنازل عن مــــركـــز
«قصـرالمجاز» الذي كـان الفرنسيون ينـوون أن يبادلوا به فيليب قطعـةً من «نَڤارا»
مـحتلّــة من قبل اإلسـبـان، بيـد أن االتفاقـيـة لم تحقّـق أهدافهـا، فـإن الفرنسـيـين لم

يتوصّلوا «بالقصرالصغير»(40).

ويظهر أنه نتـيجة لوجـود بعثـة فرنسيـةٍ بالعاصمـة المغربيـة عام 1560 = 967 -
968 بقيادة مـونتفور Montfort، كانت رسالة األمان والتـأمين التي حرّرت عن إذن
األمـير مـوالي عبـد اللَّه الغالب، نيـابة عن والده، وقـد كانت تخصّ التـاجر الفـرنسي
روبير بْرودي  Robert Brodet الذي كان يعمل لحساب فرنسا، وهي بتاريخ أواخر

رجب 968 = 16 أبريل 1561 (41).

وقـد كــان التـاجـرالمــذكـور قـام بنـشـاط كـبـيــر لصـالح العــالقـات التـجــارية بين
البلدين كما يـدلّ عـلى ذلك الجواب الذي بعـث بـه فيما بعـد - األمير سيدي مـحمد
ه الغالب إلى شارل التـاسـع من قصره بفـاس الجـديد، يخـبر بن السلطان عبـد اللـَّ



ععععببببدددد    ااااللللههههاااادددديييي    ااااللللتتتتااااززززيييي134

فــيـه ملك فـرنسـا بأن والـده المـقـيم بمـرّاكش يثني على إخـالص واسـتـقـامـة روبيـر
بْرودي. وكـانت رسـالة األمـيــر مـؤرّخـة بأوائل رجب 0968 = 27 مـارس 1561، وقـد
جاء فيها عالوةً على تزكيّـة التاجر الفرنسي أنه بعث إلى والده في مراكش برسالة

العاهل الفرنسي، وأن ملك المغرب أجاب بما يلي :

إنه يعـتــزم إعطاءَ شـارل امـتـيـاز، شـراء الـسكر المـغـربي، شـريـطة أداء الثـمن
الموجـود اآلن بالمغـرب، مع إضافـة نسبـةٍ في المائة يتـفق الطرفان على تحـديدها،
وفيمـا يتعلق بالنحاس المغـربي، فإن العاهل المغـربي يقبل اقتراحـات ملك فرنسا،
شـريطةً أن يكون الثـمن من الـمعـدّات الحـربيـة، وأن مـبـدأ إعطاء االمـتـيـاز لفـرنسـا

يقضي على هذه األخيرة أن تقتني سائر حاجياتها من المملكة المغربية(42).

وال بدّ لنـا أن ال ننسى ونحـن نذكــر هذه البــعــثـــة الدبلومــاســيــة الـتي وردت من
مملـكة نَاڤارا على بالط فـاس عام 966 = 1559، ال ننسى أن نذكر حـدثاً هامّاً ارتبط
Barre بهذه السفارة التي قام بدور الترجمة فيها بين الطرفين السيد بار دو النسي
de Lancy، حدثـاً أثار انتبـاهنا إلى عمل حـضاريّ هامّ في تاريخ المـغرب اإلقليـمي،
Jeoffrouy de Nuade ويتــعلق األمــر بإشـارةٍ  وردت في رســالة جــيـوفــروي دو نواد
الذي كـان ضمن البـعثـة الفرنسـية المـذكورة إلى المـغرب... رسـالة بعثـها مـن قادس

بتاريخ 3 شتنبر 1560.

لقـد كـانت البـعـثـة على مـا نعـرف نزلت فـي مـرسى أگـادير وأخـذت الطريق برّاً
إلى مــدينة فــاس للتــفـاوض مع العــاهل المــغـربـي، لكن جــيـوفــروي دو بواد، أحسّ

بوعكةٍ في صحّـته فبقي بالعاصمة فاس للعالج.

وبعــد أن شُـفي من مــرضـه أخـذ طريـقـه - وهذا مــهمّ - على مـتن مــركب ورد
على مـيناء فـاس مـحـمّـالً بالسلـع ومـستـعـداً لحـمـل بعض البـضـائع المـشـحـونة إلى

مارسيليا.
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لقد نبهتنا هذه المعلومة الثمينة إلى أنه كان هناك مرسى نهري على ضفاف وادي
سـبــو، على مـقْــربة من فـاس، في خــوالن القـريبــة من الحـمـة الـمـعـروفــة تحت اسم

سيدي حرازم...

إنه المــيـناء الذي ورد الحــديـث عنه في «جَنَـى زهْرة اآلس» ألبي علي الـحــسن
الجــزنائي. والذي كــان منذ العــصـر الـوسـيط نـافـذَة فــاس على المــحـيـط األطلسي
والبـحـر المـتـوسط على مـا أسلفناه عند الحـديث عن اهتـمـام الخليـفـة عـبـد المـؤمن

بأمر الموانىء.

وال بدّ أن نشير في ختام هذا العـرض إلى الوقْفة الكبرى التي كانت للسلطان
المولى إسماعيل، وهو يُجلي بريطانيا العظمى عن طنجة عام 1094 = 1683 (43).

لقـد كان حُـلم انجلترا - لـكي تملك ممـرّ بوغـاز جـبل طارق - أن يمتـدّ نفـوذها
في الضــفّـة األخـرى بـمـا فـيــهـا طنـجـة ومـديـنة «القـصــر الصـغــيـر»، لكن الـسلطان

المولى إسماعيل فوَّت عليها الفرصة بإجالئها نهائياً عن المملكة المغربية.

ويتـأكّـد أنه منذ ذلـك التـاريخ بقي المكان على مـا كـان عـليـه من غـيـر أن تكون
هنا مـحـاولة إلعـادة الحـيـاة إليـه، ولقـد تركـه الـسكان وهجـروه... ولم يبق فـيـه مـمّـا
يثـير االنتـبـاه سوى األطالل المـتـمثـّلة فـي بعض األقواس (ربمـا قـوس باب البحـر)
والنواظر (جمع نـاظور)، والمستـودعات واألسوار التي كـانت تحمي المـيناء. وكأن

تلك اآلثار لم تيأس من انبعاث حاسةٍ وطنيةٍ تجدّد لها حيويتها ونشاطها.

والمُفرح اليوم - كـما أشرنا في ديباجة العرض - أن الـمنطقة بكاملها تتطلّع
إلنجاز مشاريعَ عمالقةٍ وازنةٍ واعدةٍ تشـمل مختلف األقطاب الهامّة التي يحتضنها
شمـال المغـرب من أجل غدٍ أفـضل لهذا الـثغر الـذي كان - ولفـترة مديدة - الـباب
المــفــضّل للمــغــرب لربط عــالقــاته بأوروبّـا، وبالعــالم الخــارجي، غــدٍ أفــضلَ جــدير

بماضي المغرب وطموحاته التي تضرب في جذور التاريخ ...
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دعاني إلى تنـاول هذا الموضوع في حـديث الخمـيس أني عثرت عـلى رسائل
موحّـدية جديدة تـكرّر فيهـا ورود اسم ينعت بلقب السـيد، وهو اللقب الرسـمي الذي
ينعت به بنو عـبد المـومن، هذا االسم هو السيـد أبو حفص عـمر بن عـيسى. وتـذكر
الرســـائل أنه كــان والـيــا على واليـة شــاطبـــة في شــرق األندلـس. ولمــا رجـــعت إلى
الحـوليات التـاريخـية وفي مـقـدمتـها «البـيـان المُعـرب» لم أجـد لهذا االسم ذكـرا بين
أسـمـاء الوالة الذين أسندت إليـهم واليات في المـغـرب واألندلس وإفـريقـية في عـهـد
المــوحــدين. ومن حــسن الحظ أنـنا وجـدنـا مـعـلومـات حــوله فـي مـجــمــوع الرســائل
الموحّدية التي ذكرتها آنفا وعنوانها «نور الكمائم وسجع الحمائم» للكاتب أبي بكر
عـبد الرحـمن بن محـمد الـشاطبي الذي كـان كاتبـا لدى السـيد أبي حـفص عمـر بن
عيـسى خالل مـدة واليتـه على شاطبـة. ولو لم يصل إلينا مجـموع الرسـائل المـذكور

لظل هذا السيد مجهول االسم منسي الذكر.

لكن لمـاذا الحديث عنه فـي موضـوع الصراع بين التـومـرتيين وعـبد المـومن.
والجواب أنه تبـيّن من الرسائل المشـار إليها أن السيـد أبا حفص عمر ابن عـيسى
هو تومـرتي من جـهـة األب ومـومني من جـهـة األم، فـعـيـسى المـذكـور في اسـمـه هو



ممممححححممممدددد    ببببننننششششررررييييففففةةةة142

الشيخ أبو موسى عيـسى بن ومغار الهرغي أخو المهدي بن تومـرت، أما أمّه فبنت
عــبــد المــومن. وقــد عــرفنـا هذا من قــول ابن مــغــاور الشــاطبـي كــاتب الســيــد في
االعـتـذار إليـه، قال هـذا الكاتب : «وغـبت عن مـجلسـه أيامـا في نزهات ومـتنزّهات،

وخذ في حالل وهات، ثم صعدت إليه، وهجمت باالعتذار إليه، وأنشدته :

فقال السيد : قد قبلنا اعتذارك، وعرفنا أخبارك».

فـمن قول هذا الكاتب الشـاعر : «مـن عمـه المهـدي أو جده» اسـتفـدنا أن أبا
حـفص عــمـر بن عـيـسى هو ابـن أخي المـهـدي بن تـومـرت وسـبط عـبـد الـمـومن بن
علي. وتقـدم الرسـائل دليال ثـانيا هو قـول ابن مـغـاور متـحـدثا عن وفاة الـسيـد أبي
حـفص : «واتصلـت وفـاته رحـمـه الله بابـن خـاله السـيـد األجل األفـضـل أبي الربيع
ابن السـيــد األكـرم أبي مـحـمـد ابن الخـليـفـة األعظم أمـيــر المـومنين وهو ببلـنسـيـة
حــرسـهــا الله فــركض طرفــه وأجـهــده، رجـاء أن يـدركـه قــبل أن يودع لحــده» وفي

المرثية التي ألقاها ابن مغاور عند وقوف أبي الربيع على قبره يخاطبه قائال :

يا سليل الخال صبراً بعده       أنت أعلى أن نسلّى وأجلّ

واآلن وقد عـرفنا أن أبا حفص عيـسى بن عمـر هو ولد عيسى أخي المـهدي
الذي ثار علـى عـبـد الـمـومن ودبر مع أخــيـه مــؤامـرة ضـده لـنتـحــدث عـمّـا كــان من

أمرهما.

لم يكن للمـهدي ابن تـومرت صـاحب الدعوة ومـؤسس الحـركة ولد، فـقد كـان
كمـا قيل حـصورا وكـان له ثالثة إخوة هم عـيسى وعـبد العزيز وأحـمد. فـأما أحـمد

يا ســــيــــداً أحـــرز شــــأوا العـلى
ومـــن غــدا المــجــد لــــه حــلّــــةً
عـبــدكــم اآلبــــــق مــسـتــوحــش
فــابـذل له الـعـتــبـــى ودع عـتــبــه

فـي عـــــفــــــوه األبـعــــــد من شــــــدّه
مـن عـــــمّـــــه المــــــهـــــدي أو جـــــدّه
يـعــــــــــثـــــــــر لـلـخــــــــــجـلـة فـي بـرده
مــــــــا دامـت األعــــــــذار من جـنـده
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فكان كفيـفا عاجزا ال يقـدر على شيء، وأما عيسى وعبـد العزيز فقد كـانا طامحين
إلى السلطة طـامعـين في األمـر مـتـشـوفـين إلى خـالفـة المهـدي بكثـيـر وال يوجـد مـا
يشـيـر إلى طبـيـعـة العـالقة بـينهـما وبـين أخـيهـمـا األكـبـر، وكل مـا هنالك أن البـيـدق
مــؤرخ المـهــدي وحـركــتــه ذكـر هذين األخــوين مع أخــيـهــمــا الكفــيف في «أهل دار
اإلمـام» الذين يسمـون اختـصارا بأهل الدار ولكنـهم يجيـئون في آخـر القائمـة التي
تشــتــمل علـى تســعــة عـشــر اســمــا يدعى كـل واحــد منهم بلقـب الشــيخ. ويبــدو أن
المـهدي بن تـومرت لم يكن يعـطي األسبـقـية لقـرابة النسب أو عـصـبيـة القـبيل، وقـد
استبـدل هذا بنظام الصحبة وقـانون التآخي، فقد آخى بين عـدد من أصحابه وبين
هرغة قبيلته مستلهما في ذلك السيرة النبوية في التآخي بين المهاجرين واألنصار
وممـن آخى بينهم وبين قبـيلته عـبد المـومن بن علي الكومي الزناتي الذي كـان لقـيه
المهـدي بماللة عندمـا كان راجعـا من الشرق وتوسم فيـه ما توسم فـاصطحبه مـعه
وأصــبح من طـلبــتــه النابـغــين وأصــحــابه األقــربين وكـــتب له أن يرث علـمــه ويكون
خليفـته لسـابقته في خـدمة الحركـة الموحـدية وحماسـته وشجـاعته ونبـاهته وكـفاءته
ومـواهبـه القيـادية. وينسب إليـه البـاحـثون «اسـتـراتيـجيـة» قـامت على عـدم مـواجهـة
المرابطـين في السهول إال بعـد السيطرة على الـجبال المـحيطة بهـا لتطويقهـا. وقد
أدى نجاحـه في هذه «الستـراتيجيـة» إلى نهاية دولة المـرابطين. ومع هذا فإن عـبد
المـومن رغم تبني الهـرغـيـين له وتزوجـه منهم فـإنه ظل فـي نظرهم أجنبـيـا ولم يكن
قـبوله لخـالفـة المـهدي أمـرا سـهال. وقـد بقي مـوت المـهدي مكتـومـا ثالث سنين من
سنة 524 هـ إلى سنة 526 هـ ولم يعلن عن وفاتـه إال بعد التوصـل إلى حـل تحدث

عنه اإلخبـاري ابـن أبـي زرع فقال :

«لمـا مـات المـهـدي تشوف كـل واحد من الـعشـرة إلى الخـالفـة بعـده، وكـانوا
من قـبائل شـتى، وأحبت كل قـبيلة من قـبائل المـوحدين أن يكون الخليـفة منـها وأن
ال يلي عـليـهــا أحــد من غــيـرهـا فـتـنافـســوا في ذلك وتـحـاســدوا فــاجــتـمع الـعـشــرة
والخـمسون وتآمـروا بينهم وخـافوا أن تفـسد كلمـتهم ويتـفرق جـمعهم فـاتفقـوا على
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خالفة عبد المومن لكونه غريبا بينهم ليس منهم مع ما كانوا يرون من ميل المهدي
إليه وثنائه عليه فبايعوه».

وقـد رعى عبـد المـومن بعد ذلك ألصـحـاب المهـدي وقـرابته مـصـالحهم. ذكـر
ابن عـذاري أنه لم يزل منذ وفاة المـهدي يـتألف عـبد العـزيز وعيس أخـوي المهـدي
ويحـسن إليهـمـا باإلحسـان التام واإلنـعام العـام، وجاء في رسـالة صـادرة عن عبـد
المــومن مـن إنشــاء كــاتبــه أبي جــعــفــر ابـن عطيــة مــا يلي : «ولـم نزل بعــد اإلمــام
المـعــصـوم المـهــدي المـعلوم رضي الـله عنه من أول هذا الزمـن نحـملهم في حــجـر
الكفـالـة والكفـاية، ونجــريهم بمـجـاري العـناية والحـفـايـة ونسـعى في تدريجــهم على
مـدارج المعـرفة والدراية، ونرى وصل أرحـامهم مـن جملة مـا يجب لحرمـة المهـدي
رضي الله عنه من الحـفظ والرعـاية» ويفهم مـما ورد في هـذه الرسالة التي سنعـود
إلى الحديث عنها أن أخوي المهدي كان عند وفـاته شابين، فقد جاء فيها : «ونحن
مع األخـذ بأيديهم وكـفـهم عـمـا يرديهم نرجـو أن شـعب الجنون من شـبـابهم تسكن
ومـسـتـأنف األحـوال من قـبــيح آدابهم يحـسن». ومن جـملة اســتـئـالف عـبـد المـومن
لهـذيـن األخـوين أنه زوج بنتــه لعـيـسى مـنهـمـا، وقــد كـان لعـبــد المـومن بنتــان همـا
صـفـيـة وعـائشـة زوّج أحـداهمـا لـعـبـد الله بن وانودين من قـادته الـعـسكريين وزوج
األخـرى لعـيـسى أخي المـهدي تـألفا لـه. لكن أخـوي المهـدي كـانا يدالن بأخـوتهـمـا
للمهـدي ويتجرآن على عبـد المومن ويخالفـان أمره. ذكر الؤرخ ابن عذاري أن عـبد
المــومن لـمــا تغلَّب عـلى مــراكش ودخلـهــا سنة 541 هـ جــمــعـت زينب بنت عـلي بن
يوسف جمـيع مالهـا وذخائرها ورفعـته إلى عـبد المومن فـحمد فـعلها ونفـذ أمره أال
يباع من بنات من مـعها، لكن أخـوي المهدي عـيسى وعبـد العزيز أخذا منهـا بنتين
كـرها علـى الخـليـفـة، وهذا أول حـضـور وقـفنا عليـه ألخـوي المـهـدي في الفـتـوحـات
العـسكرية. والحـضور الـثاني لهـمـا في حـركات المـوحـدين كـان باألندلس في نفس
السنة تقريبا، فقـد كانا هما ويَصْالتن ابن عمهما أو صهـرهما ضمن الجيش الذي

دخل اشبيلية سنة 541 هـ وذلك بعد فتح مراكش.
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وقد تحـدث الؤرخ ابن عذاري طـويال عن قبـيح فعلهـما وسوء سـلوكهمـا ونقل
عن المؤرخ ابن عبد الملك المراكشي ما يلي قال :

«لمـا وصل عـبد العـزيز وعـيسى إلـى إشبـيليـة مع عـسكر الموحّـدين الغـازين
نظر الـناس حــيث ينـزلونهم للـسكنى فــاتـفق الرأي علـى حــومــة الجــبــانـة من داخل
إشـبـيليـة ليكـونوا قـريبـا من قـصـر ابن عـبـاد حـيث سكنـه أشـيـاخ المـوحـدين كـأبي
يحــيى بن الجــبــر وأبي إسـحــاق براز النـاظر في المــخـزن بـاألمـر العــالي ليــتــصل
المــوحــدون بعـضــهم بـبـعض، فـنزلوا فــيـهــا فلم يـحـفظـوا سكناها وابتــدأوا بحــرق
سقفـها وعمل أصاطب (اصطبالت) من بيـوتها لدوابهم، وكانوا قوم سوء، فـفسدت
الديار في أقــرب مـدة واسـتطـالت أيدي أتبـاعــهم على األندلسـيــين المـجــاورين لهم
فـفــروا أمـامـهـم وسـاءت حـال أهل إشــبـيليــة بهم»، ويبـدو أن عــبـد المــومن في هذا
التاريخ كـان يتبع مع «آل الشـيخ» كمـا كانوا يدعـون، سياسـة الترضـية لهـما ولمن
يسندهمــا من الهـرغـيـين، وهذا مـا يفـســر لنا وجـودهمـا كـقـائدين فـي هذا الجـيش
الذي دخل إشبـيلية. ولسنا نـدري هل تركا إشبـيلية باخـتيارهـما بعد أن عـاثا فيـها
فـسـادا، كــمـا يقـول المــؤرخـون، أم أنهـمـا اضطـرا إلى الخـروج منهـا حــين سـاءت
أحوالهما فرجـعا إلى مراكش ومعهما يَصْالتن. وقد بعث عـبد المومن قائدا محنكا
من أهل خمسـين ليكون واليا على إشبيليـة ويصلح ما أفسده أخوا المـهدي حسب
الروايات التي كـتـبت بعـد أن تمكن عـبـد المـومن من القـضـاء عليـهـمـا وقـد بدأ أوالً
بيَـصْليـتن الذي كان يحـرك األخـوين ويحـرضهـمـا على عـبد المـومن ويدفـعـهمـا إلى
خلع الطاعـة. وكان - كـمـا جاء في «البـيان المـغـرب» البن عذاري إذا دخل مـجلس
األمــر الـعــالي - يـعني عــبـــد المــومـن - دخل قــاطـبــا، وإذا خــرج خـــرج غــاضـــبــا
فـيــسـتـريـح، بذم األمـر بالتــصـريح، وينسـب إليـه كل قــبـيح، حـتـى فـشـا ســره وسـر
أصـحــابه، ووضح وضــوح الشـمس غــدره وغـدر أترابه». ولمــا توجـه عــبـد المــومن
بجيش الموحدين إلى فتـح بجاية وجهاتها سنة 546 هـ وكان من قادة هذا الجيش
يصالتن وابن وانودين صهر عبد المومن تنازع األخير مع يصالتن فقال هذا : ما
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حـمــقك إال الذي أعطاك وقـتلـوه. ولمـا بلغ عـبــد المـومن مــا قـال يصـالتن ومــا فـعل
غضب وأمر من تحـيل في القبض عليه بحيلة حكاها الـبيدق فتم اعتـقاله وحمل إلى
سبتة وضرب عنقه وصلب سنة 546 هـ. وقد أثار إعدامه غضب قبيلته هرغة وأهل
تينمل فأعلنوا في سنة 548 هـ عـصيـانهم فقـتلهم عبـد المومن وهجـر بني أمـغار -
يعني أخوي المـهدي - وسجنهما ثم عـفا عنهما وسـرحهما ونفاهمـا إلى فاس على
أن يخـتار لهـما خيـر منزل وأمر لـهما - كـما في رسـائل موحـدية - بما يـقوم بهـما
وجمـيع أهليـهما وبنـيهمـا «من المؤاسـات، والمحـترث والجنات». ولعـل عبد المـومن
راعى في هذا قـرابتـهمـا من المـهدي وعـالقـة المصـاهرة، ولكن هذين األخـوين ظال
مـتـربصـين ينتـظران الفـرصـة، وقـد سنحت لهـمـا عندمــا ترك عـبـد المـومن مـراكش
وأقـام في ســال وأعلن فـيـهــا سنة 548 هـ والية العــهـد لولده أبي عــبـد الله مـحــمـد،
وعين أوالده والة على واليات المـغرب واألندلس، وكـان بعضهم مـا يزال في مرحلة
التعلم فعين لهم من يعلمهم ويدربهم، وهنا تأكد ألخوي المهدي أن عبد المومن رد
المهدوية الموحدية دولة مـومنية فما كان منهم إال أن كاتبوا أتباعـهم واتفقوا معهم
على خطـة شـرحــهــا بتـفــصــيل المــؤرخ البـيــدق - وهو شــاهد على ذلـك العـصــر -
ووصفـها ابن عطيـة في رسالتـه التي سنشير إلـيها وذكـرها كذلك ابن عـذاري. وقد
تمكن األخوان من الخـروج من فاس رغم الحراسـة عليهمـا التي كلف بها الجـياني
عامل فاس حينـئذ وسلكا الطريق التي تمر من تادال عدوا ليال ونهارا لـم يتوقفا إال
عند أنصـار لـهم بتـادال أضـافـوهم وزودوهـم. ويذكـر البـيـدق وابن عـذاري انـهم لمـا
وصلوا إلى مراكش نـزلوا ببحيـرتهم التي بباب الدباغـين وذبحوا بقرة ووجّـهوا عن
إخـوتهم وأعطوهم «البـركـة» ثم دخلوا مـراكش وقت الـفجـر وقـصـدوا الجـامع حـيث
يصلي الوالي الذي تركـه عبـد المـومن نائبا فطلبـوا منه مـفاتيح القـصبـة أو القصـر
فامتنع فـأمروا عبيدهم فضـربوه وقتلوه وأحدثوا أحداثا ولكن حركتـهم باءت أخيرا
بالفـشل لـسـوء تدبيـرهم ووقـوف السـوقــة في وجـوههم وخـذالن أنصـارهـم لهم كـمـا
تقول المصادر التي تزعم أن السوقة تغلبت عليهم فقـتلت عبيدهم بسوق الصباغين
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وقـتلت عـبد الـعزيز عنـد باب الدباغـين وقتلت عـيـسى عند باب ايالن وقـتلت كـاتبـهم
ببـاب أغــمـات. حـدث هذا وعـبـد الـمـومن في سـال ولمـا كــتب إليـه عـاملـه على فـاس
يعلمـه بخروج األخـوين من فـاس وجه وزيره أحـمد بن عطيـة ليـصدهم عن تعـديهم،

ويردهم عن التغيير الذي يرديهم».

كما تقول رسالته ولكنه لم يصل إلى مراكش حـتى كان األمر قضي أما عبد
المـــومن فــقـــد ظل يســتـطلع مـــا حــدث إلى أن وصلـه الخــبـــر وهو في الطـريق إلى
مـراكش ولمـا حلّ بهـا ووقف على الوثائق التي عـثـر عليـهـا في دور أخوي المـهـدي

وكانت تحتوي على أسماء أتباعهما قبض عليهم وقتلوا وكان عددهم ثالثمائة.

هذا وفي «الـمـعــجب» لعــبــد الواحـد الـمـراكــشي رواية أخــرى لهــذه الحــادثة
مخالفة لرواية البيـدق وابن عذاري التي تشهد لها رسالة رسميـة ديوانية، فقد وجه
عـبد المـومن في أعـقاب هذه الحـادثة رسـالة إعالمـيـة إلى جمـيع البلدان من إنشـاء
الوزير الكاتـب أبي جـعـفـر ابن عـطيـة شـرح فـيـهــا أسـبـاب الحـادثة وظـروفـهـا وهي
طويلة توجد في مـجموع «رسـائل موحدية» التي نشـرها ليفي بروفنسـال وهي تبدأ
بشكر اللـه «على مـا وطأ أمـره الـعـزيز ومكّنه، وأضـعـف به كـيـد الشــيطان وأوهنه»
ومـما جـاء في هذه البـداية قوله : «وقـد تجـد اآلن من نصر الله وفـتـحه، ومـا تعجـز
القـوى البشـرية عن شرحـه» ثم تنتـقل إلى الموضـوع فتـقول : «وذلكم أن األشـقيـاء
فــالنا وفـالنـا وأصـحــابهــمـا كــانت نفــوسـهم الـخـبــيـثــة كــامنة على أذاها وعــيــونهم
السخينة نائمة على قـذاها». ثم تتحدث الرسالة عما قدمه عبـد المومن إليهم وكيف
أنه أخذ بأيديهم في شبابهم فلم يكونوا يـنتفعون بالتذكير أو يستمـعون إلى التنبيه
حــتى إنهم انتــبــذوا عن أمـر الـمـهــدي بالعــراء وكلمــا ارتفــعت أسنانهـم إلى أطوار
الكهـولة هوى بهـم حـرمـانهم في غـيـابات الغـفلة والذهول، وتـذكـر الرسـالة بعـد هذا
كـيف كـان يـوسع لهم في األرزاق المنعــمـة والخـيـرات المــتـمـمـة والمنازل الـمكرمـة
والخـيل المـسـومة فـال يطيب لهم إال الـمال الحـرام. وجـاء في الرسـالة بعـد هذا أنه
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لمـا لم ينفع فيـهم نصح وال وعظ هجروا ثـم رعي ذمامـهم فعـفى عنهم وبين لهم أن
الذي يثـبت به شـرفـهـم، ويرعى مـعـه أولهم السـابق وسلـفـهم إنمـا هو االسـتـمـسـاك
بعـروة الدين، واتبـاع أمـر المـهـدي على الثلج واليـقـين ونهـوا عن مـخـالطة األوباش
فأظهروا التـوبة ثم عادوا على اثر ذلك لما نهـوا عنه وهجروا مرة بعد مـرة  فعادوا
إلى ســيـئــاتهم كــرة بعــد كـرة. وتـشـيــر الرســالة اثر ذلك إلى لجــوئهم إلـى السـحــر
والكهـانة والنجامـة لمـعرفـة المـغيـبات فـتقـول : «واسـتبطنوا من سـحـرتهم وكهـانهم
شر فـئة وأسـوأ عثـرة، وتردّدت عقولهـم المعقـولة بين نفاثـة في عقدها وعـاكف على
ارتقــاب القـرانات وتـرصـدها وحــاكم على غــيب الله بخــروج األشكال على ارتـقـاب
القرانـات وترصدها وحاكـم على غيب الله بخـروج األشكال من األشكال وتولدها».
وتقول الرسـالة انهم بهذا كانـوا يرتقبون أمـرا كانوا يدعون إليـه سرا ومع هذا ظل
عــبـد الـمـومـن يحــسن الظن بهم ويـعـاملـهم بالجــمــيل فلم يزدهـم الرفق بهم ورجــاء

الخير فيهم إال نفاقا وطغيانا.

ومن أهم فـقرات هذه الرسـالة تلك التي تشـير فـيمـا يبـدو إلى المؤامـرة التي
كـانت ستـقـضي على عـبد المـومن لوال أن فـداه أحد الـمخلصـين له الذي مـات بدله
في المكـان الذي كـان ســيــغـتــال فـيــه، وكـان ألخــوي المــهـدي ضلـع فـيــهـا. وتقــول
الرسالة إنـها لما اكـتشـفت قتل جـيمع المشـاركين فـيهـا وأبقي على أخوي المـهدي
واكتفي باعـتقالهما ثـم أطلق سراحهما ونفـيا إلى فاس، وتحكي ما وقع منهـما بعد
إعـــالن والية العـــهـــد التي كـــمـــا تقـــول الرســـالة «قطعـت آمــالـهم من اخـــتـــالســهـــا
واغـتـصابهـا» وحكاية خـروجـهـمـا من فـاس وما تال ذلـك من أحداث ال تخـتلف عـمـا
عند البــيـدق وابن عـذاري، وهـذا األخـيـر اسـتــقى من هذه الرســالة الرسـمـيــة. امـا
المراكـشي صاحب «المعجب» فـقد ساق رواية مخـالفة ويبدو أنه اختلط عنـده خبر
مؤامرة االغتيال الـتي نجا منها عبد المومن بخبر المؤامرة األخـيرة التي وقع فيها

الهجوم على مراكش.
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لقــــد حـــاولنـا أن نلقـي نظرة عـلى هذا الـصـــراع بين أخــــوي المـــهــــدي ومن
ورائهـمـا - فيـمـا يبـدو - طائفـة من الهـرغيـين ولكننا نعـتـرف أننا ال نعـرف حـقيـقـة
األمـر فـيـهـا ألنه ال يوجـد بين أيدينا إال روايـة واحـدة عنهـا وهي التي دونهـا خـدام

عبد المومن.

إن إعـالن البيـعـة لولد عبـد المـومن وتعـيين أوالده والة لم يكـن وحده السـبب
الذي دفع التومرتيـين إلى تآمرهم على عبد المـومن، فقد كان هناك - فيـما يبدو -
سبب آخـر هو استدعـاء عبد المـومن للعرب وإقبـاله عليهم، كمـا أنه اعتمـد بعد ذلك
على أبناء گـوميـة قبـيلته، فلمـا نجا من مـحاولة اغـتيـاله قرر اسـتقـدام قبـيلتـه گومـية
فوصل إليه حـسب كالم ابن أبي زرع أربعون ألف فـارس فصار يعتمـد عليهم وهو
قرار أغـضب الموحـدين وعزز شـعورهم بأن دولتـهم التي قـامت أسسهـا وتقاليـدها
في تنمل، والتي كانت فـيها تراتبيـة مطبقة ونظام محـترم (مجلس العشـرة ومجلس
الخمـسين وأهل الدار) والواقع أن هذه الحادثة شكلت أزمـة خطيرة في بداية دولة
المـوحـدين وتسـببت فـي فقـدان الثـقـة بين المـوحـدين فشـاع تجـسس بعـضـهم على
بعض كــمــا يذكــر ابن عــذاري وحــاول عــبــد المــومن أن يعــالـج هذه األزمــة بزيارة
ضـريح المـهـدي في تنمل والـدعـوة إلى مـا سـمي بتـخـافـر المـوحـدين واإلنعـام على
المــتـــخــافــرين، وقـــد كــتب وزيره وكــاتـبــه ابن عطـيــة إلى البلـدان رســالة بتـــخــافــر

الموحدين.

ونرجع بعد هذا لنسأل عن مـصير أوالد عيسى وعبد العـزيز وال سيما األول
إذ كـان مـتزوجـا ببنت عـبـد المـومن. وال تشـيـر الحـوليات إلـى شيء من هذا ولكني
كما ذكرت في بداية هذا الحديث وقفت على رسائل موحدية أفادت أن عبد المومن
آوى بنتـه وكــفل ولدها الذي هو سـبطه فـنشـأ مع أخـواله أوالد عـبــد المـومن واسم
هذا السبط أبو حفص عمر بن عيسي. فلما مات عبد المومن عام 558 هـ كان أبو
حـفص هذا في الحـادية عشـرة من العـمـر فتـواله خـاله الخليـفـة الجديد أبـو يعقـوب
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يوسف بن عبد المـومن، ولما بلغ أبو حفص هذا العشـرين سنة أو أزيد بقليل عينه
خـاله واليـا على مـدينة شـاطبـة وجـهـاتهـا ولكنه لم يمكث في الـوالية إال سنة وتوفي
ويذكـر كاتبه فـي الوالية ابن مغـاور وكان أديبـا كبيـرا السن والقـدر أن السيـد كان
آية في األدب والسياسة ويقول فيه : «كان السيد األجل أبو حفص عمر بن عيسى
رحـمه الله مـوطأ األكناف عاطـر الجيب، طاهر األثواب نزيه الـغيب، فـاعتـبط رحمـه
الله عند ريعان شبابه، وتألق شهابه، ابن اثنين وعـشرين عاما، لم يلحقه درن عيب
وال اســتــحق ذامــا، ومــضى نقي الـعـرض، تـبكيــه الســمــاء واألرض، وتندبه الـسنة
والفـرض» وقــال فـيـه أيـضـا : «فلقــد كـان رحـمـه الـله هينا لينـا حـيـيــا زكـيـا كــريمـا
مقبوض يد األخـذ، مبسوط يد العطاء محفوفا بالثناء الحـارس من جميع األنحاء»،
وقـد أرخ واليتـه شـاطبـة ووفـاته بهـا فـقـال : «ولي شـاطـبـة في المـوفى عـشـرين من
شـهـر مـحـرم ثـمـاني وسـتـين وخـمـسـمـائـة وتوفي فـيـهـا صـبح يوم الخــمـيس الرابع

والعشرين من رجب الفرد عام تسع وستين وخمسمائة».

ولعل أبا حفص عمر بن عيسى آل الشيخ هو آخر التومرتيين.



151 ففففققققهههه    ااااللللممممصصصصااااللللحححح    ااااللللممممررررسسسسللللةةةة    ببببيييينننن    ااااالالالالججججتتتتههههاااادددد    ااااللللممممططططللللقققق،،،،    ووووااااالالالالججججتتتتههههاااادددد    ااااللللممممققققييييدددد

ُررررسسسسللللةةةة     ْهههه    ااااللللممممصصصصااااللللحححح    ااااللللممممُُُ ففففققققْْْ
ببببيييينننن    ااااالالالالججججتتتتههههاااادددد    ااااللللممممططططللللََََقققق،،،،    ووووااااالالالالججججتتتتههههاااادددد    ااااللللممممققققييييّّّّدددد

ممممححححممممدددد    ااااللللككككتتتتااااننننيييي

لعل أكـبـر انقالب وقـع للمسلـمين في األزمـنة الحديـثة هو انتـقـالهم من العـمل
بالشـريـعـة اإلسـالمـيـة إلـى العـمل بالقـانـون الوضـعي، الذي ظل يتــسع إلى أن أخـذ
بمقاليد حياتهم في معظم البالد اإلسالمية، إال ما كان يتصل باألحوال الشخصية،
أو فـقه األسـرة. فهـذا االنقالب كـان يعني تحـول المسلمـين من المنظومـة الحقـوقيـة

والقيمية التي جاء بها اإلسالم إلى منظومة مغايرة.

ولم يحـدث هذا االنقالب كنتـيـجة من نتـائج االستـعمـار فـقط، كمـا يتبـادر إلى
األذهان، وإنمـا كـان هنـاك قـبل هذا العـامل سـبب آخـر، يتـمـثـل فـيـمـا اعـتـرى الفـقـه
اإلســالمي منذ القــرون األخـيــرة من التــقليــد والجـمــود، بعــد سـد باب االجــتـهــاد ،
فـأخــذت السلطة الزمنيــة تتـخلص من االلـتـزام بالشـريعــة، بدعـوى أنهـا ال تـجـد في

األحكام الشرعية ما يناسب القضايا المحدثة، والمستجدات الطارئة.

وعندمــا حـلّتِ العــصــور الحــديثــة وانفــتــحـت المــجــتــمــعــات اإلســالمــيــة على
الحضارة الغربية، في نُظُمـها وقوانينها وأساليب حياتها، بدا عـجز الفقه اإلسالمي
عن مواكـبة الحـياة الجـديدة، وحينئـذ عمـدت الدولة الوطنية في كل بلد إسـالمي إلى
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األخذ بالقـوانين الوضعيـة، وهو موقف اضطراري، اعتـبره الكثيـرون حالَّ ال مناص
عنه. ولهذا نجد الفـقـيه المغربي محمـد بن الحسن الحجـوي (1956) يقول عن هـذا
االخـتـيـار : «إنه كـان خـيــراَ من تعـصب ال فـائدة منه، سـوى العــزلة، وسـقـوط هيـبـة

الشريعة اإلسالمية، ونبذ أحكامها كليا»(1).

غير أنه يجب أن نذَكّر في هذا الصدد أن التحـول عن الشريعة اإلسالمية إلى
القوانين الوضـعية ال يعنـي البتّة كون الـشريعة عـجزت عن مسـايرة التطور، وال أنها
دون مسـتوى مـتطلبات الـحياة اإلنـسانيـة، وال أنها مـفتقـرة إلى مقـومات القـانون في
أدق شروطه. وإنما وقع التـخلي عنها في ظروف تاريخية مـوضوعية. وبالتـالي فإنها
تظل بحكم شمـولها منظومة منضبطة، لها آلـياتها المتعـاملة مع المنهج القانوني في

أقوى مظاهره، والقابلة للتطور والتجديد واالجتهاد في كل زمان ومكان.

إن مـا حال بين الشـريعـة اإلسالمـية وبيـن ظهور قـدراتها الـذاتية، على النمـو
في العصور األخيـرة، وفي بداية العصر الحديث إنما هو جمـود الفكر الفقهي وسد
باب االجـتـهاد. أو بعـبـارة أخـرى تخلف الفـقـهاء فـي إضفـاء الحـيـوية على الصناعـة
الفقهـية، بوقوعهم في المختـصرات والحواشي واقتصارهم عـلى التعليم القائم على
المــذهبـيــة المــغلقـة والـتـرديد للـنصـوص التــعليــمـيــة. إذ من المــعلوم أن لكل قــانون
جـوهراَ يقــوم عليـه، وصـيـاغـة تـمـثل القـالب المنـضـبط الذي يجـعل من هـذا القـانون
مـدونات قابلـة للتطبـيق(2) فهـذا الجوهر بـالنسبـة للشريعـة اإلسالمـية كان ومـا يزال
حـيـا وقـادراَ على العطـاء. أمـا الصـيـاغـة والتـقنين المـالئمـيـن للعـصـر، فـهـمـا اللذان

تخلفا في سياق عصور سادها الجمود واالستبداد.

وإذا كـانت الخالفـة العثـمانيـة (1300-699) قد وسّـعت رقعـة العالم اإلسـالمي
خالل ستة قرون من حكمها، فإن خلفـاءها والسيما سليمان القانوني كانوا أول من
اتجه إلى إدخـال القوانين الوضعيـة. برغم كون هذه الخالفـة خطت خطوة هامة في
ســبــيل تقنيـن أحكام المــعــامــالت المــدنيــة على المــذهب الحـنفي، وأصــدرت مــجلة
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األحكام العــدليـة مـشـتــملة على هذا التـقـنين. غـيـر أنه مـنذ منتـصف القــرن التـاسع
عشر أصبح االزدواج التـشريعي، والقضائي في البلدان اإلسالميـة يسير جنبا إلى

جنب مع االزدواج الثقافي واللغوي. وعلى امتداد العالم اإلسالمي.(3)

والبد مـن اإلشـــارة هـنا إلى أن هـناك فــــرقـــا بـين الشــــريعــــة، وبين الـفـــقــــه.
فــالشــريعــة هي األحكام الـمنصــوص عليــهــا في الكتــاب والـسنة، ومــا أجــمع عليــه
الصـحابة وهي التي تعـتبـر المصـدر األول للتـشريع، والقـواعد التي ال يمكن تجـاوز
مـا توجبـه أو تحـرمـه. أما الفـقـه فـهو مـا بناه أئمـة االجـتهـاد والفـقـهاء من فـروع أو
أحكام مستنبطة من الكتاب والسنة واإلجماع بواسطة القياس، أو غيره من أدوات
االجتهاد. وإذا كـان البعض قد بنى على هذا التمييز أن التـراث الفقهـي ال يجوز له
االدعاء بأنه المـمثل األول للشريعـة وإنما هو اجتـهاد تمكن مراجعـته.(4) فإننا نقول
إن مـا كان منه لصـيـقا بظروفـه االجـتمـاعيـة والبـيئـيـة، وعوائدها وأعـرافـها كـأحكام
الرق والظهار واإليالء والديات فإنه ال يـبقى منه إال أهميته التـاريخية، لكن جل هذا
الفقه ما يزال يعتـبر أساس معرفة أحكام الشريعة في كلياتها وجـزئياتها. مما يدل

على استمرارية صالحه، لما يحتوي عليه من استنباطات حكيمة وأحكام معقولة.

وبرغم الوضـعـية الغـريبـة التي وقـعت فيـهـا الشـريعة اإلسـالمـية ومـعـهـا الفقـه
فـإنهـا ظلت مـوضع اهتـمـام الفكر اإلسـالمي الفـقـهي. فظلت تدرس في الجـامـعـات،
وتحـرر فـيـهـا األبحـاث والدراسـات المـقـارنة، وتـعـقـد لدراسـة قـضـاياها المـؤتمـرات
والندوات. فظهـرت أسمـاء فـقهـاء كـبار قـاموا بمـحـاوالت جادة في مـجـال نقل الفقـه
اإلسالمي إلى مستـوى المناهج العصرية، بحثا ومقـارنة. نذكرمن بينهم السنهوري
ومـصطفى الزرقـا، وشفـيق شـحاتة ومـحـمد يـوسف موسى وسـواهم، بل عـرفت في
الزمن األخـيـر عناية فـائقـة، تجلت في إصـدار الدراسـات الفـقـهيـة الغـزيرة، القـائمـة
على التـحـرير والـتـهـذيب والمـقـارنة، وعلى إحـيـاء التـراث األصـولـي، كـمـا تجلت في
تأسيس المـجامع الفقهـية، وهيآت الفتوى فـي معظم البالد اإلسالمـية، وفي إصدار

الموسوعات الفقهية الجامعة.
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لكنّ هذه العناية األكاديمـية بالشريعـة اإلسالميـة، لم تحقق على أرض الواقع
شيـئا يذكر، وذلك لعـوائق موضوعـية. منها صعـوبة التحول إلى الشـريعة اإلسالمـية
في مـجـتمـعـات مـحكومـة بدساتيـر وضـعـية وأوفـاق دوليـة. ومنهـا جـمود الـمتـحـدثين
باسم اإلســالم من فــقـهــاء وعلمـاء عـلى التـراث الـفـقــهي ومـذاهبــه وتقــديس أئمـتــه،

والحيلولة دون مراجعة آرائهم.

في هذا الصـدد يـذكـر أن المـفكرين السـيــاسـيـين والفـقـهـاء المــعـاصـرين في
العالم اإلسالمي انقـسموا بشأن إمكان العـودة إلى تطبيق الشريعة اإلسـالمية على

ثالث طوائف تختلف عن بعضها البعض رؤية ومنهجا.

- فهناك القائلون بضرورة العودة إلى تحكيم الـشريعة اإلسالمية وأن ذلك ال
يمكن أن يتم إال فـي ظل حكم إسـالمي هو وحـده يجـسـد اإلرادة الملتـزمـة والفـاعلة
في هذا التطـبـيق، وفي إخـضــاع حـيـاة المـسلـمـين لمـقـتــضـيـاتهــا، ومن ذلك أحكام
الحـدود، كـقطع اليـد، ورجم الزاني وقـتل المرتد، وهـؤالء الدعاة هم الـذين يسمـيـهم

خصومهم باألصوليين والمتطرفين.   

- وهناك القائلون بأن الشريعـة اإلسالمية بما تعنيه من أحكام فقـهية شاملة لم
يعـد مـمكنا تطـبـيـقـهـا بالنسـبـة لحـيـاتنا المـعـاصـرة، القـائمـة عـلى أسـاس مـخـتلف عن
األساس الذي قامت عليه حياة األسالف. وعلى خالف المنظور إلى مرجعيـة التشريع
الوضعي ففي الشريعة اإلسـالمية، يعتبر المشرع هو الله، وفي الثانية يـعتبر المشرع

هو اإلنسان، وذلك من خالل المؤسسات التشريعية الممثلة إلرادة األمة. 

ويرى هؤالء أن هـناك عــقــبــات تحــول دون تطبــيـق الشــريعــة اإلســالمــيــة، أو
العـودة إلـيـهـا. منـهـا عـدم قــدرتهـا على الـتطور المطلوب مــا دام مـصـدرهـا القـرآن،
الذي ال يمكن تعديل أحكامه. ومنهـا عدم مالءمة تطبيق الحدود اإلسالميـة الشرعية
مع القـــانون الجنائـي في القــوانيـن الوضــعــيــة. ومنهـــا عــدم إمكان تطبـــيق قــواعــد

الشريعة في مجال التجارة واالقتصاد.
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- وهناك الـفــريق الـوسط وهم القـــائلون بإمـكان التطبـــيق، لكـنه يحــتـــاج إلى
إعـداد شامل على مـستـوى تعـبئـة المجـتـمعـات اإلسالمـية نفـسـها، لالنتـقال الهـادئ
والتدريجي إلى العمل بالشـريعة من جهة، وعلى مستوى إعـداد الفقه اإلسالمي من
جهة أخـرى بصياغة أحكامـه في مدونات قائمة على االنتقـاء لألفضل واألنسب، من
االجـتهـادات المـذهبـية، في مـدونات مـتخـصـصة وتتـصف بالدقـة والضـبط. وإحكام
الصــيــاغــة، على نحــو مــا نجــد ذلك في مــدونات الـقـانـون الوضــعي. فــبــذلك تظهــر
الشريعة اإلسالميـة على حقيقتها.من حيث كونهـا صالحة لكل زمان ومكان، إذا ما

أعمل فيها منطق االجتهاد حسب األدلة المقررة في علم األصول. 
ويشــمَلُ االجـتـهــاد عـدة مناهـج منهـا القــيـاس واالسـتــحـســان واالسـتـصــحـاب
والمـصـالـح المـرسلة. واعـتــمـاد العـرف.(5) وفي هذا الصــدد يعـتَـبَـرُ المـرحــوم مـحـمـد
مــــصطـفى المــــراغـي شـــيـخُ األزهر األســــبق، أن فـي العــــمل بـالمــــصــــالح المــــرسـلة
واالســتــحــسـان، واعــتــمــاد العــرف باعــتــبــارها آليــات اجــتــهــادية قــادرة على الوفــاء
بالمطلوب، في إيجاد األحكام المالئمة لما تعرفه حياتنا المعاصرة من مستجدات(6).
وبالنظـر إلى مـا وقـع تداوله بين المفكرين والفـقهـاء في عصرنا من اهـتمـام
«بالمـصالـح المرسلة»، اعـتـقاداً منـهم بأنها ترفـع الكثيـر من ألوان الجـمـود الفقـهي
في المـعـامـالت. وتفـسح المـجـال أمـام االجـتـهـادات ارتـأيت أن أقـدم نظرة عن هذا
الدليل من أدلة االجتهاد. ومدى ما يحتمله من إمكانات تشريعية تصب في مقاصد

الشريعة اإلسالمية.
فما هي «المصالح المرسلة» من وجهة النظر األصولية ؟

إن «المـصلحـة» كـمـا تحـدث عنهـا األصـوليـون، ثالثـة أصناف بحـسب مـوقف
الشارع منها :

أأأأووووللللههههاااا : مصلحة معتبرة نَصَّ الشارعُ على مراعاتها. وهي كل ما كان يوصل
إلى تحقـيق مقاصد الشـريعة كالمحـافظة على النفس والعقل ورفع الحرج والمـشقة

عن المكلفين.
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ووووثثثثااااننننييييــــــــههههــــاااا : مـصـلحـة غــيـر مــعـتــبـرة إذ نص الشــارع على إلغــائهـا. وهي مــثل
مصلحة األنثى قـي المساواة بينها وبين الذكر في اإلرث أو مـصلحة آكل الربا، في
زيادة ثروته، ومُنتِجِ الـخمـور في االسـتـثـمـار الزراعي. وتسـمـيتـهـا مـصلحـة من باب

التجوز.
ووووثثثثااااللللثثثثههههاااا : مصلحـة لم يشهد لهـا الشارع ال باعتـبار وال بإلغاء، فلذلك سـميت  
مـرسلة. والمـراد بهـا حـينئـذ جلب منفـعـة مـحـقـقة ومـشـروعـة. ظهـرت ضـرورتهـا في
الحيـاة االجتماعـية، إما في رفع ضرر أوحـرج أو دفع مشقة أو مـا يجري على هذا
المنحى. انطالقـا من عدد من المـبادئ التي نص عليـها الشـارع، مثل قوله تـعالى :
يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ̋ (الحج، 78). وقـوله تـعـالى :̊  ˚مَـا جَــعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيـنِ مِنْ حَـرَج
.« ̋ (البقرة، 185). وقول النبي ¤ «الَ ضَرَرَ وَالَ ضِرَارَ اليُسْـرَ وَالَ يُرِيدُ بِكُمُ العُـسْرَ
ولذلك قـال الفـقيـه المـرير في شأنهـا : إنهـا أعظم مـادة تالئم العصـر الحـديث الذي
يبدو لنا فـيه كل يوم أمـر غريب(7) يمكن القـول إن باب المصالـح المرسلة في الفـقه
اإلسـالمي يفـتح الـمـجـال أمـام كل مـا ثبـتت ضـرورة األخـذ به في حـيـاة الـمـسلمـين

المعاصرة وهي فوق الحصر.
ونزيد معنى «المـصالح المرسلة التي يسـميها البـعض استصالحـا، والبعض
اسـتدالال مـرسـالً» توضيـحـا، فنذكر أنه قـد يراد بهـا أن يوكل أمـر تقدير الـمصلحـة
إلى العقول البشرية دون التـقيد باعتبار الشارع أو عدم اعتـباره لها. وهذا ما يفتح
باب االجـتهـاد المطلق في إعـمالـها. وقـد يراد بها أن تـتقـيد بأصـل منصوص عليـه،

بمراعاة المقاصد الشرعية في جملتها.
وقـد أكـد غيـر واحـد من األئمـة الفـقـهـاء كـون الشريـعة المـحـمـدية قـائمـة على
حـفظ المـصالح ودرء المـفـاسـد. فقـال العـز بن عـبد السـالم. «إذا عظمت المـصلحـة
أوجـبـهـا الله في كل شـريعـة. وكـذلك كـل مفـسـدة عـظمت حـرمـهـا الله، وإذا تفـاوتت
رتب المصالح والمـفاسد فقـد يقدم الشارع بعض المصالح في بـعض شرائعه على

غيرها. وقد يخالف ذلك في شرائع أخرى».(8)
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وقال ابن الـقيم : «إن الشريـعة مبنـاها وأساسهـا الحِكَم(9) ومصـالح العـباد.
فكل مـسألة خـرجت عن العـدل إلى الجور، وعـن الرحمـة إلى ضدهـا وعن المصلحـة
إلى المفسدة فليست من الشريعة»(10) فهذه اآلراء ليست مجرد أفكار ذاتية، وإنما
هي مسـتخلصة من الشـريعة اإلسالمـية ومقاصـدها وفلسفتـها العامـة. استخلصـها

فقهاء كبار لهم مكانتهم المرموقة في الفقه اإلسالمي على مر العصور. 
لكن رغم هذا اإلجـماع حول مكـانة إعمال المـصالح المـرسلة في إطار األدلة
المـعـتـمـدة فـي التـشـريع فـقـد وقع الخــالف بين المـذاهب الفـقـهـيــة حـول مـشـروعـيـة

إعمالها ومداه.  
وقـد كـان عـلى حـسب الله على حـق في قـوله بأنه لو أن الـفـقـهـاء من مــخـتلف
المذاهب اتفقوا على أحد المعنيـين لإلرسال. أي تقدير المصالح من منظور العقل.
أو تقـديرهـا من خـالل اسـتـشـقــاف روح النصـوص الشـرعــيـة مـا اخـتلفــوا في حكم
العـمل بدليلها. فـإن من أنكر العمـل بها كـالشافـعيـة. انطلق من التقـدير األول. ومن

جوز العمل بها انطلق من التقدير الثاني(11).
فمن الفـقهاء القدمـاء والمحدثين من اعتـبر المصالح المـعمول بها مـتى كانت
تعـود إلـى المـقـاصـد الـشـرعـيـة الخــمـسـة التـي قـامت عليـهــا الشـريعـة وهـي : حـفظ
الـنفــس والعـقــل والـديـن والنسـل والــمـال. وزاد القـاضي ابــن فـرحـون المــالـكي
(-999 هـ) مقصداً سادسا، وهو منع الفساد(12) فإنه يؤخذ بها حتى وإن لم يشهد
لهـا نص أو يعتـمـد فيـهـا على قـياس. إذ يؤخـذ بهـا حينئـذ على أنهـا دليل اجـتهـادي
قائم بذاته. ومن هنا اعـتبرت «مصلحـة مرسلة» بمعنى أنها غـير مقيدة إال بمـنطقها
الذاتي في تحـقـيق مـقـاصـد الشـريعـة. وإن كـانت مـشـروطة في جـمـيع األحـوال بأال
تناقـض األحكام المـنصــوص عليـــهــا في الكتـــاب والسنة. فكـل تشــريع يـراعى هذه

المقاصد ويسن لها ما يساعد على إقامتها فهو تشريع مصلحي ال شبهة فيه.
وهذا هو مـذهب المالكيـة على العمـوم. لكن هناك فـقهـاء آخرين قـيدوا إعـمال
المصـالح المرسلة بـأن تكون مما يشـهد له ضـرب من ضروب القـياس. وعـبروا عن
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ذلك بالمنـاسب وهو القـرب من مـعـاني األدلـة الثـابتـة. وقـد شـرح الشـاطبـي المـعنى
المنـاسب في هذا الـبــاب بأن يـكون مــالئـمــا بتـــصــرفـــات الشـــرع، بأن يوجـــد لذلك
المعنى جنس أو غرض اعتبره الشارع في الجملة بغيـر دليـل معيـن وهـو ما يمكن
تســمـيــتـه باالســتــدالل الـمــرســل(13) هـو مــذهـب الـشـافــعـيــة، أمــا الحنفــيــة فـقــد
اصطلحـوا على التـعـبـيـر عن هذا الدليـل باالسـتحـسـان. إمـا تمـشـيـا مع العـرف، أو

توخيا للمصلحة. أورفعاً لمشقة أو إيثاراً للتوسعة.(14)

وكان مـالك رحمـه الله يقول : إن االسـتحسـان تسعـة أعشـار العلم وقد عـرفه
بعض الفـقـهـاء بأنه عـدول المجـتـهـد عن أن يحكم في المـسـألة بمـثل مـا حكم به في
نظائرها لـوجـه أقـوى. هو أقـرب إلى روح الشــريعـة ومـبناه في األسـاس عـلى إيثـار

مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي أو عام، أو إعمال أقوى الدليلين.

وهناك طائفـة ثالثة رفـضت إعـمال المـصالح المـرسلة أصـال. لكون المصـالح
المعتبرة شرعا هي التي نص عليـها الشرع، الذي اكتمل بكمال الدين، ولم يعد في
حـاجــة إلى من يلحق بـه أي تشـريع. وهذا ومــذهب الظاهرية الذيـن اقـتـصــروا على

أدلة القرآن والسنة واإلجماع ال غير.

وبمـا أن المـذهب المالكي اشـتـهـر بكونه المذهـب الذي جعل «دليل الـمصـالح
المـرسلة» من بين أدلة التـشـريع المـعتـبـرة، فإننـا نتسـاءل:  على أي أسـاس اعـتمـد

مالك رحمه الله في مذهبه الرائد في إعمال المصالح المرسلة ؟ 

لقد اعتمد اإلمام مالك على هذا الدليل التشريعي في إطار شروط مضبوطة.
وهي أال تتنافى هذه المصالح مع أصل من أصول الشريعة ومقاصدها. وأن تكون
معـقولة فـي حد ذاتهـا بحيث يتلقـاها العقـالء بالقبـول، وأن يكون في األخذ بهـا رفع

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ˝. ضرر أو حرج تطبيقا لقوله تعالى :̊ 

ويسـتند اإلمـام مـالك في إثبـات مـشـروعـيـة العـمل بـالمـصـالح المـرسلة إلى
عدة دالئل :
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أولهـا عـمل الصحـابة والخلفـاء والراشـدين بالمـصـالح المـرسلة في كثـيـر من
أحكامـهم وسـياسـتـهم العـامة، من غـيـر استنـاد إلى نص من قرآن أو حـديث. حـتى
إنه قــيل بأن اإلمــام مـالك كــان عُــمـريا فـي نزعـتــه. أي يأخــذ باجـتــهــادات عـمــر بن
الخطاب ‹ الذي ســجـل له التــاريخ عـــدداً من االجــتــهــادات المـــبنيــة علـى إيثــار
مـصـالح أملتـهـا ظروف جـديـدة. كـمنعـه صـرف الزكـاة للمـؤلفـة قلوبهـم، ونزع ملكيـة
أرض الحِـمى مـن مـالكهـا دون مـقــابل، ليـخص بهـا الـفـقـراء دون األغنيـاء. وكــمنعـه
للزواج من الكتابيات، وإسقاطه للحد على السارق في عام المجاعة، وتركه للتغريب
ر، وجـعله الطالق بالثـالث في الزنى، بعـد أن لحق أحـد المـغربين بـبالد الروم وتنصـَّ
ملزمـا. كل هذه األحـكام االجـتـهـادية غلب فـيـهـا عـمـر بن الخطـاب جـانب المـصلحـة

المترتبة عليها، على النصوص الشرعية الثابتة.(15)

- الدليل الثاني من دالئل اإلمام مالك أن المصالح المرسلة إذا كانت مالئمة
لمـقاصد الشـريعة فـإن األخذ بهـا يكون موافـقا لمـقاصـدها. وإهمالهـا يكون بمثـابة

إهمال تلك المقاصد وهذا باطل في حد ذاته.

- والدليـل الثــالــث أنه إذا لم يـؤخـذ بمـــراعـاة المـــصلحـــة في المـــوطن الذي
يدعـو إلى التخـفيف والتـوسعـة على المكلفـين، وإزالة الضرر وقع هؤالء في الحـرج،
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ وذلك يتنـافى مع النصــوص القطعـيــة للشــريعـة، مــثل قـوله تـعـالى :̊ 
وَمَــا جَـعَـلَ عَلَيْكُمُ فِي الـدِّينِ مِنْ Æ̋ (البــقــرة ـ 185).̊  اليُــسْــرَ وَالَ يُرِيدُ بِـكُمُ العُــسْــرَ

Æ(78 الحج ـ) ̋ حَرَجٍ
لقد كان لمذهب مـالك رحمه الله منهج تشريعي أقوى عـقالنية وأنفذ إلى روح
الشريعة من أي مذهـب آخر. فإذا كانت المصلحة ال يمكن أن تعـارض نصا قطعيا
في ثبوته وداللتـه، فإن هذا اإلمام كان يعـتبر المـصلحة تخصص النص العام، غـير
القطعـي الثـبــوت والداللة، ومن ثم كــان يرد خـبــر اآلحـاد إن عــارض مـصلحــة، ألنه
بحـسب منهـجه يكون بـين أيدينا دليـالن. أحدهمـا ظني وهو الحـديث واآلخـر قطعي
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وهو المـصلـحـة. والقـاعـدة األصـوليـة أنـه إذا تعـارض ظني وقطعي خــصص الظني
. بالقطعي أوردَّ

يقــول الشــيـخ مــحــمــد أبو زهرة. هذا نـظر اإلمــام مــالك ‹ يخــصص عــام
القرآن بالمصلحة كما خصصه بالقيـاس، ويرد خبر اآلحاد بالمصلحة القطعية كما

يرده بالقياس القطعي.(16)

وقـد ظهـر الـتـوجـه في إعـمـال المــصـالح المـرسلة عنـد فـقـهـاء المـذهب الـحنبلي
أيضا. ومنهم من ذهب بعيدا في إعـمالها، واعتبرها أصال من أصـول التشريع، وأخذ
بهـا وإن خالفت حكمـا وقع اإلجـماع حـوله من الكتـاب والسنة. وهو الفـقيـه نجم الدين
سليـمـان الطوفي (- 716) الذي أثارت نظريتـه في إعـمـال المـصلحـة جدال كـبـيـرا بين

الفقهاء إلى اليوم، وقد اعتد برأيه عدد من دعاة التجديد الفقهي في هذا العصر. 

وقـد أقام الـطوفي مذهبـه على ثالثـة مبـادئ. وهي أن المـصلحـة هي مـقصـود
الشريعة، ومن ثم فهي أقوى أدلته. والثاني أنه ليس من الضروري أن توافق النص
أو اإلجــمـاع. فــقــد يعــارض النص أو اإلجــمـاع الـمـصـلحـة. وفـي هذه الحــال يجب
تقديم المـصلحة على النص. والمبـدأ الثالث أن مجـال إعمال المصـالح هو العادات
والمـعـامـالت. وقـد رد الطوفي كل هـذه المـبـادئ إلى الحـديث النبـوي. «ال ضـرر وال

ضرار».

ويذهب هـذا الفـقــيــه إلى اعــتـبــار مــذهبــه مـتــمــيـزاً عــمــا ذهب إليــه مــالك في
المــصــالح الـمـرسـلة، فــهــو أبلغ منـه، وهو التــعــويل علـى النصــوص واإلجــمــاع في

العبادات. وعلى اعتبار المصالح في المعامالت(17).

وقـد توسع بـعض فـقـهـاء المـالكـيـة والحنابلة في تـحليل «المـصـالح الـمـرسلة»
وصنفـوا في موضـوعهـا مصنـفات رائدة. ووقـفوا على طبـيـعتـها من حـيث ارتباطهـا

بالتجارب االجتماعية، ومنطق العقل.
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فـقالوا مـثـال بأنه ال توجـد مـصلحة خـالصـة وال مـفسـدة خـالصة، وأن تـقسـيم
العــقل لـلمــصــالح على أســاس نظـري ال يمكن تصــوره عـلى أرض الواقع. فــوجــود
مصالح خالصة أو مـفاسد خالصة، ومصالح ال تخلو من مفـاسـد، ومفاسد ال تخلو
من مـصـالح وأشيـاء تتـسـاوى فيـهـا المـصالـح والمسـاوئ على حـد سـواء، أمـر غيـر
واقعي. والمعول عليـه في باب التشريع اإلسالمي هو أن المصالح المـقصودة أمور
يغلب فـيـهـا جـانب الـمنفـعـة العـامـة على مـا قـد تنطـوي عليـه من مـضـار فـردية. وأن
المــفــاسـد أمــور يغـلب عليــهــا جـانـب اإلضـرار واألذى للـعـمــوم وإن كــان له منفــعــة

شخصية فيجب منعها.

وهذا مــا يجـده الناظر فـي بعض أحكام الشــريعـة. ويســتـفــاد مـثـال من قــوله
وَيَسْــأَلُونَكَ عَنِ الخَــمْــرِ وَالمَـيْــسِــرِ، قُلْ فِـيــهِـمَــا إِثْمٌ كَــبِـيــرٌ وَمَنَافِـعُ لِلنَّاسِ، تعــالى :̊ 
̋ (البـقرة، 219)Æ ولذلك غَلَّب الشـرع فيـهـما جـانب اإلثم وَإِثْمُـهُـمَا أَكْـبَـرُ مِنْ نَفْـعِهِـمَـا
والضـرر على مـا عداه، فـوقع تحـريمـهـما بـصفـة قطعـيـة. ويمكن أن يقـاس على ذلك
«تحريم الربـا» لما يغلب فيـها من طابع االسـتغالل والـظلم االجتمـاعيـين. وإن كانت

الربا تفيد تنمية المال بالنسبة لصاحبه.

وفي نفس الـسـيـاق حـلل الشـاطبـي مـسـألة رجــوع «المـصــالح المــرسلة» إلى
حفظ الضروري ورفع الحـرج. ونفى أن يكون العمل بها داخال في جملة البـدع كما

ادعى ذلك البعض(18).

وانطالقا من هذا األصل فإن الشارع الحكيم يحرص على إيجاب كل ما فيه
مـصلحـة راجـحـة رجـحانـا ظاهرًا، وإن شـابتـه مشـقـة أو أذى، أو جـاء على حـسـاب
مصـالح شخصـية، وعلى تحريم كل مـا كانت مفسـدته محقـقة أو غالبـة. ويفسح إلى
جانب ذلك المجـال أمام االجتهـادات الفقهية في اسـتنباط األحكام الرامية، لتـحقيق
المصـالح ودرء المفاسد، أو تغليب مـصالح على أخرى بحـسب ما تشهد به العـقول
وتجـارب الحـيـاة االجتـمـاعـيـة ودواعي السـيـاسة الـعامـة للمـجـتـمع. وقـد تقـضي تلك
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االجــتــهـادات بـإلغــاء أحكام كــانت ترمي إلى تـحـقــيق مــصــالح، في أزمــان ســابقــة
ومجتمعات قديمة، لم يعد لها وجود اليوم أو لم يعد لها اعتبار ألبته. 

ر بكون تغــيـيـر الفـتــوى بتـغـيــر الزمـان رعـايةً لمــصـالح وفي هذا الصــدد نذكـِّ
العبـاد أًخذَ صفـة البديهـيات في العصـور المتأخـرة، حتى إن الفقـيه الحنفي الكبـير
ابن عــابديـن قـال : «كــثــيــر من األحكام يـخـتـلف باخــتــالف الزمــان. بحــيث لـو بقي
الحكم عـلى مـا كـان عـليـه أوال للزم مـنه المـشــقـة والضـرر بـالناس، وخـالف قــوانين

الشريعة المبنية على التخفيف والتسيير ورفع الضرر والفساد»(19).

ونستحضر في هذا السياق ما ذكره الفقهاء واألصوليون عن اعتماد العوائد
واألعـراف في التشـريع االجتـهادي، وأن ذلك يقـتضـي تغيـر األحكام بتغـير البـيئـات
واألعـراف. يقـول القــرافي : إن األحكام المـتـرتبـة عـلى العـوائد تدور مـعـهــا كـيـفـمـا
دارت، وتبطل مـعهـا إذا بطلت، وعلى هذا القـانون تراعى الفتـاوى على طول األيام،
فـمـهـمـا تجدد الـعرف اعـتـبـره، ومـهـمـا سـقط أسـقطه، وال تجـمـد على المـسطور في

الكتب طول عمرك(20).

خُذِ وقد استشـهد الفقهاء القائلون بتحكيم العـوائد واألعراف بقوله تعالى :̊ 
العَـفْـوَ وَامُـرْ بِالْعُـرْفِ وَأعْـرِضْ عَنِ الجَـاهِلِي̋ن (األعراف - 199) لكن ال يجـوز أخـذ
هذه القــاعــدة على أطالقــهــا، فـإن الفــقــهــاء فـرقــوا بين العــوائد التـي أقـرها الـدليل
الشـرعي، أو نفـاها وبين العوائـد الجارية بين الـناس في مجـتـمع ما. مـمـا ليس في
نفــيــه وال إثبــاته دليل شــرعي، فــاألولى ثابتــة كــثــبــات األحكام الشــرعــيـة. ال يـمكن
مــعـارضــتـهــا أو مناقــصــتـهــا. إذ لوقــبلنا ذلك لكـان نسـخــا لبــعض أحكام الشــرع.

والثانية متروكة لتقدير الفقهاء.(21)

ومن الفـقهـاء المـخالفـين من ال ينكر إعـمال المـصلحـة ولكنه يقيـدها كـمـا قلنا
وال يقول بإمكان فـتح باب االجتهاد فيـها من غير ضوابط، ويخـشى هؤالء أن يصبح
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تقـدير هذه المـصـالـح مـوكـوال إلـى الناس فـيـخلطـون بينهـا وبيـن مـا يعـتبــرونـه مـن
المـصالــح الشخـصـيـة أو غـيرهـا. فإذا رأى البـعض أن «الربا» مـصلحـة ال مفـر من
األخذ بها في عصرنا، فالعمل بها إذن في نظرهم مصلحة مشروعة. وهو ما يتنافى

مع النصوص القطعية الثابتة في الموضوع.(22)

وفي هـذا الصــــدد يتـــســــاءل البــــعض : هل يـمكـننا الـيـــوم العــــدول عن حـكم
منصوص عليه كـتحريم الربا، إلى حكم آخر لكون المـصلحة تقتضي اليـوم التعامل
بالربـا، أو كــمنع تـعــدد الزوجــات أو كـــالتــســويـة بين الذكـــر واألنثى في المـــيــراث،
العتـبارات استـجدت مع التطور االجـتماعي ؟ ومـا مدى مشـروعيـة إعمال المـصالح

المرسلة مع وجود النص أو القياس المنافي لها.

مجمل القول هـنا أن القائلين بالمصالح المرسلة يعتـبرون أن النص الشرعي
إن كـان عـامــا فـإنه يجـوز اعــتـبـار المـصـلحـة الطارئة مــخـصـصـة للـعـام . وفي هذا
الصـدد يقـول الشـاطبي نقـال عن ابن العـربي : «فـالعـمـوم إذا اسـتمـر والقـيـاس إذا
اطرد فـإن مـالكا وأبا حنيـفة يـريان تخصـيص العـمـوم، بأي دليل كـان من ظاهر أو
مـعنى. ويسـتـحـسن مالك أن يـخصص بـالمصـلحة، بـينمـا يستـحـسن أبو حنيـفـة أن

يخصص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخالف القياس».(23)

وبهذا المـعنى ال يتم العدول عن الحكم الشـرعي العام. وإنمـا يتم تخصيـصه
أي اعــتـبــار المـصلحــة الطارئة اســتـثـناء كـمــا فـعل ذلـك العـديد مـن الصـحــابة. في
األمـثـلة الواردة في هذا البــاب. فـالشــروط التي يتـقــيـد بهــا إعـمــال المـصلحــة تظل

محكمة في جميع األحوال خالفا لمن أطلق إعمالها بغير شرط أو قيد كالطوفي.

ولم نذهب بعــيـداً. والقـرآن قــد اسـتـثنى من بعـض األحكام، مـراعـاة لظـرفـيـة
خــاصـة. فــقـد أباح القــرآن للمكـره على التــصـريح بالـكفـر أن ينـطق بكلمــتـه، وقلبــه
مَنْ كَــفَـرَ بِالـلَّهِ مِنْ بَعْــدِ إيمَـانِهِ إالّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُــهُ مطمــئن باإليمــان قـال تعــالى :̊ 
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مُطْمَـئِنٌ بِاإليمَـانِ وَلَكِنْ مَنْ شَـرَحَ بِالكُفْـر صَـدْراً فَـعَلَيْـهُمْ غَـضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَـذَابٌ
عَظِيمٌ˝. (سورة النحل - 106)

وقـال تـعـالى بعــد التنصــيص على العــديد من المــحـرمــات في المطعــومـات :
˚فَــمَنِ اضْطُرَّ فِي مَــخْـمَــصَـةٍ غَــيْـرَ مُــتَــجَـانِفٍ إلِثْمٍ فَــإِنَّ اللَّهَ غَــفُـورٌ رَحِــيمٌ˝. (سـورة

المائدة-3)

أمــا النبي ¤ فــقــد أوقف الحــد على الـســارق في الحــرب. وأباح بيع الـسلم
وهو بيع مــوصـوف شيء غـيـر مــوجـود في ذمـة البــائع بثـمن مـقــدم. أي شـراء آجل

بعاجل، وهو استثناء من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم. 

وقـال اإلمـام الغـزالي في هذا السـيـاق : «وإذا فـسـرنا الـمصـلحـة بالمـحـافظة
على مـقصـود الشـارع فال وجـه للخـالف في اتباعـهـا، بل يجب القطع بكونهـا حجـة،
وحـيـث ذكـرنا خــالفـاً فـذلك عـند تعـارض مــصلحـتــين ومـقــصـودين، وعنـد ذلك يجب
ترجـيح األقوى، ولذلك قطعنـا بكون اإلكراه مـبيـحاً لكـلمة الرِّدة وشُـرب الخمـر وأكل
مـال الغيـر وترك الصـوم والصـالة، ألن الحـذر من سفك الدم أشـد من هذه األمـور،

وال يباح به الزنا، ألنه مثل محذور اإلكراه».(24)

واعلم أن مـعارضـة المـصلحة للنـص أو القيـاس ال تكون إال في جـزئيات يُعَـدُّ
اعـتبـارها فـيهـا اسـتثناء مـن قاعـدة النص أو القـياس، وال يُعـد إلغـاء لواحـد منهمـا،
فــإن القــواعــد الثــابتــة بالنص أو القــيــاس هي المــعــالم الواضــحــة إلى الـمـقــاصــد

الشرعية.

وهناك من الفقهاء من قـيد «المصالح» بثالثة شروط، أحدها أن تكون مـحققة
ال مظنونة، والثاني أال تخالف نصا شرعيا، والثالث أن تندرج تحت أصل عام.(25)

وزاد بعـضهم شـرطا رابعا، وهو أن تـكون المصلحـة عامـة، ال خاصـة أي أن
تراعى مصالح العامة للمجتمع ال المصالح الشخصية.
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ويعــتــقــد المــفكر الســوري مــحـمــد ســعــيــد رمـضــان البــوطي وهـو من هؤالء
المـخالفـين أن من شروط إعـمال المـصلحة أن يراعى فـيهـا حق الله على عبـاده في
أن يقصـد بها وجـه الله. ويراعى فيـها التـوازن بين حق الجسـد وحق الروح، وبذلك
تكون المصلحة الدينية فوق كل المصالح األخرى(26) ويرتب على ذلك نتيجة غريبة،
وهي أنه ال يصح للخبرة العادية وال للمقاييس العقلية والتجريبية أن تستقل وحدها
بفهم المـصلحة التي تعتبـر شرعا، فالمصـالح الحقيقـية للناس إنما تحددهـا شريعة

الله.(27)
وبذلك يقـيـد البـوطي إعـمـال المـصـالح المـرسلـة بشـروط تقلص من فـاعليـتـهـا

التشريعية. بالنسبة لمتطلبات النمو االجتماعي والحضاري.
وبذلك يقـيـد البـوطي إعـمـال المـصـالح المـرسلـة بشـروط تقلص من فـاعليـتـهـا

التشريعية. بالنسبة لمتطلبات النمو االجتماعي والحضاري.
إن فـهم «المـصـالح المـرسلة» على أنه سـبـيل إلى االجـتـهاد الـمطلق هو الذي
جـعل المــخـالفـين يخـشـون مـن جـعلهـا بابا مـفــتـوحـا أمـام الحكم بالهــوى أو لفـائدة
المـصـالح الـبـعـيـدة عن مـقـاصـد الـشـريعـة وكليـاتهــا. وحـينئـذ سـيـتـسـع الخـرق على

الراتق. وتصبح مرجعية التشريع اإلسالمي مفرغة من مبادئها األساسية.
وتجاه هذا الفـهم ينبغي التأكـيد بأن االجتهـاد المطلق مهمـا اتسع فإنه يجب
أن يظل مـقيـداً بروح الشـريعـة اإلسالمـيـة وكلياتهـا. وبآليـاتهـا االجتـهـادية المحـددة
بدقــة عند علمــاء األصـول. إذ ال يـجـوز في جــمـيع األحــوال الذهاب بالـمـصــالح إلى
أبعــد مــمـا قــررته الشــريعــة وإذا كــان فـقــهــاء المـالـكيــة أو غـيــرهم مــمن اعــتـمــدوا
«المــصــالـح المــرسلة» قـــد أفــتــوا بمــا يخــالـف بعض النصـــوص، فــإنهم لم يـكونوا

يقصدون إال ما سبقت اإلشارة إليه.
وأورد في هذا الـسـيــاق رأيا لـلعــالمـة عــالل الفــاسي يـبـسـط فـيــه القــول حــول
القـواعد الفـقـهيـة التي تقـيد الـمصلحـة التي يجب العـمل بهـا. وذلك بالنسـبة للمـجـتهـد

الذي هو وحده الذي يقبل منه.
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ومن تلك القـواعد أن تكون المـصلحـة، فضـال عن اعتـبارها مـحقـقة ومـعقـولة،
أن تكون في خـدمـة الـجـمـاعـة، وليس في خـدمـة الفـرد. وأن مـصلحــة الجـمـاعـة هنا
يجب أن تقــدم على مــصــالح األفـراد. وبهــذا االعــتـبــار تتــجلى الروح االجــتـمــاعـيــة
للشريعة. ومن ثم يجوز للدولة أن تكبح جماح المـمارسة التجارية لألفراد حتى وإن
كـانت مـبـاحـة من قـبـل. فـيـمكنهـا مـثـال أن تسـعـر أثمـان الـبـضـائع إذا كـان في ذلك
مصلحة للمجتمع، وأن تؤمم بعض المرافق الكبرى للحـياة االجتماعية واالقتصادية
لتـحــول دون امـتـالكـهــا من لدن أفـراد يحــقـقـون بذلك الثــراء الفـاحش على حــسـاب

الجماعة.

ومن تلك القواعد أن يعمل بالقاعدة «درء المـفاسد مقدم على جلب المصالح»
فـمـتى تحـقـقت نتـائج بعض الـمـمارسـات لـلمـبـاح شرعـا أو لـلمطلوب شـرعـا، بسـبب
تغـيـر الظـروف واألحـوال وجب ترجـيح دفع المـفـســدة على تحـصـيل المـصـلحـة عند

تعارضهما.

ومن أمثلته منع تعدد الزوجات في هذا العصر، وهو ما اعتبره عالل الفاسي
بابا من أبواب المفاسد االجتماعية بالنسبة للمجتمعات اإلسالمية الحاضرة.(28)

والواقع أن الفـقهاء الـمنكرين لمشـروعيـة إعمال المـصالح المـرسلة وأتبـاعهم
على مــر العــصـور إنمــا خــشـوا من تـجـاوز الحــد في تقــدير المــصـالـح إلى إعـمــال
األهواء، ومن إطالق يد الحكـام في التـصرف في مـسـائل السـيـاسـة العامـة، بحـجـة
إعمال هـذه المصالح. كمـا رأوا أن األخذ بها ربما أدّى إلى االخـتالف الواسع بين
البلدان اإلســالمـيـة ومـجــتـمـعـاتـهـا، فـال تبــقى الشـريعـة مــوحـدة المنهج، وال شــاملة

لمصالح الجميع.

على أي حـال، فـإن النظر إلى هـذه المـسـألة ظل مـتـأثراً بالظروف التـاريخـيـة
التي عـاشهـا أئمة الـمذاهب وأتبـاعهم عـلى مر العـصور. فـمنهم من سـد الباب أمـام
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تصـرفـات الحكام غـيـر الـمنضـبطة بالشـريعـة وقـيـمـهـا، فلم يـقل بإعـمـال «المـصـالح
المــرسلة» سـداً لـلذريعـة. ومنـهم من رأى أن حـيــاة المـسـلمـين ال تزداد إال تـعـقــيـداً
بحكم التطور واتسـاع العالقات االجتـماعيـة وما تفرزه من إكـراهات يجب أن يعمل

فيها بالتوسعة ورفع الحرج. 

فالتـصرفات والمعـامالت العادية في قطاعـات التجارة والصناعة والتنظيـمات
االجـتـمــاعـيـة والعــائليـة، وكل مـا يرجـع إلى إقـامـة النظـام السـيـاسي واالقــتـصـادي
واألمني، كـل ذلك مــرجع األمــر فــيـه إلـى توفــيــر المــصــالح ودرء المــفــاســد، وجلب
المنافـع وضـمـان الحــقـوق الشــخـصـيــة والجـمـاعــيـة. وأمـا مــا يرجع إلى العــبـادات
وشـعـائـر الدين كـالصـالة والصــيـام والحج مـمّــا ليس للعـقل فــيـه مـجـال لالجــتـهـاد،
فمرجع الـعمل فيه إلى التـعبد. قال الشـاطبي : المصالح المرسلة عند القـائل بها ال
تدخل في التعبدات الـبتة. وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملـة وحياطة أهلها في
تصرفاتهم العادية، ولـذلك نجد مالكا وهو المسترسل في القول بـالمصالح المرسلة
مــشــدداً في العــبــادات، أال تقع إال عـلى مــا كــانت عليــه في األولـين فلذلك نـهى عن
أشـيـاء وكره أشـيـاء(29). وقـد أحسن الشـاطبي في القـول بأن مـالكا ‹ التزم في
العبـادات عدم االلتفـات إلى المعـاني، وإن ظهرت لبادي الرأي. فلم يـلتفت في إزالة

األخباث ورفع األحداث إلى مطلق النظافة كما قال بذلك غيره. 

أمـا المعـامالت فـالبد أن تقوم على المـصالـح التي اهتدى إليـها العـقل، ودلت
عليه التجارب، وجاءت الشريعة بتأكيده ال بتأسيسه(30) وإن كان ابن تيمية يرى أن
جلب المنفـعـة يكـون في الدنيـا وفي الدين، فـفي الدنيـا كـالمـعـامـالت واألعـمـال التي
يقـال إن فـيهـا مـصلحـة للخلق من غـير خطـر شرعي. أمـا في الدين فـمـثل كثـيـر من
المـعارف واألحـوال والعبـادات والزهادات التي يقـال إن فيـها مـصلحة لإلنسـان من
غـير منـع شرعي. فـمن قـصّـر المصـالح على العـقـوبات التي فـيهـا وقع الفـسـاد فقـد

قصّر(31).
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وهناك مـالحظة أساسـيـة أود إبرازها في هذا البـحث وهي أن عامـة الفـقهـاء
الذين قـالوا بإعمـال المصـالح المرسلة قـد نظروا إلى دورها األساسـي في سيـاسة
الدولة اإلسـالميـة وفي التدابيـر التي تقتـضيـها ضـرورة صيـانة مصـالحهـا، من باب
األولى. ولم يجـدوا فــيـمـا بين أيديهم مـن التـراث الفـقـهي أو من سنـة النـبي ¤ مـا
يقيـسون عليه بأي شكل من أشكــال القياس، ومن أهم مـا استدلوا به في إعـمـالها
في هـذا الـمـجـال االجــتـمـاعي والـسـيـاسي اعــتـمـاد الـخلفـاء الراشــدين عليــهـا ومن

بعدهم وذلك ما يتجلى في األمثلـة التالية :(32)

1. توحيـد المصـاحف، بأمر الخليـفة عثـمان ‹ وجعلهـا في مصـحف واحد
إمام وإحراق مـا عداه مما كان في أيدي الناس مـخافة االختـالف والفتنة في قراءة
القرآن قراءات متعددة ال يمكن حصرها إال باعتماد مصحف مرجعي (إمام) يجمع

عليه قراء الصحابة الكبار ويوافق عليه الخليفة.

2. اسـتـعمـال وسـائل الردع للجـناة، فيـمـا لم تنص علـيه الشـريعـة. كـالسـجن
والضرب عند تـعذر استـخالص الحق بغـير ذلك. وهو مذهب مـالك، ألنه لو لم يحكم
بالضــرب والسـجن على الـمـتـهم لتــعـذر اسـتــرجـاع أمـوال الناس بـالنسـبـة لـلسـارق
والغـاصب لتـعـذر إقـامـة الـبـينة عليـهـمـا. وقـد اسـتند القـائـلون بهـذا إلى مـارواه ابن
القـيم في كتـابه «الطرق الحكمـيـة» من أن النبي ¤ حـبس رجال في التـهمـة. وهناك
روايات عديدة في هذا المـوضوع(33). كمـا عملوا على وضع حدود لم ينص عليـها،
كـالذي وضعـوه للزجـر عن شـرب الخمـر، فـإنه لم يرد فـيه حـد مـعلوم. إال أنهم رأوا
أن السكـر مظنة الـهــذيان، والهــذيان مـظنة االفــتــراء والـمس باألعــراض. فــعـــاملوا
السكر معاملة القذف في العرض، تبعا للقـاعدة المعلومة، وهي أن الشارع قد أقام

األسباب في بعض المواضع مقام المسببات. 

3. تضمـين الصناع ألن إعفاءهم من التـضمين قـد يؤدي إلى ضياع مـصالح
الناس فغلبت المصلحة هنا على المصلحة هناك، والنبي ¤ قد قال : «ال ضرر وال
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ضـــــرار» قــــال اإلمـــــام عـلي ‹ في هـذا الصـــــدد إن الـناس ال يـســـــتـــــغنـون عن
االســتــصناع وهم يغــيــبــون عن أمــتــعــتــهم، والتــفــريـط غــالب علـيــهم فـلو لم يـحكم

بتضمينهم آلل األمـر إلى تـرك االستصناع(34).

4. فـرض الضـرائب على الـمـسلمـين تبـعـا لحـاجـة الدولة فـي تجـهـيـز الجـيش
وحفظ األمن، وصيانة المرافق العامة.

5. العمل بالعقوبات المالية، وهو أمر مـستحدث ال أصل له في الشريعة. قال
ابن القـيم : وأما الـتعـزير بالعـقوبات المـاليـة فمـشـروع في مواضع مـخـصوصـة في
مذهب مـالك، وأحد قولي الشـافعي(35) ومن هذا الباب مـا ثبت عن الخليفة عـمر بن
الخطاب من أنـه كـان يشـاطر الوالة الـذين اكـتـسـبــوا أمـوالهم بسلـطان الوالية، ألن
في ذلك صــالح الوالة وردعـهم عن اجـتـناء مـغـانم ال مــشـروعـيــة لهـا.(36) وأنه أراق

اللبن المغشوش بالماء تأديبا للغشاشين.

6. جواز العـمل بتسعيـر المبيـعات والمواد الضروريـة للعيش من لدن الحكام
والسلطات القائمـة، حينما تقتـضيه المصلحـة العامة، ومنه تحديد أجـور العمال في

إطار ما يتم التراضي عليه بين أطراف العمل.

7. جـواز القـضاء على الـمفـسـدين والمـخربيـن للحيـاة األمنيـة حـتى وإن كلف
ذلك قتل بعض األبرياء منهم. وهو المعروف عندهم «بالتترس».

وقد وردت أقـوال مخـتلفة في نسـبة العـمل بهذه المـسألة إلى اإلمام مـالك من
باب المـصالح المـرسلة فذكـر القـرافي فيـما نقله عن إمـام الحـرمين أن مـالكا يجيـز
قـتل ثلث األمة في سـبـيل إصالح ثلثـيـها. لكن المـالكيـة ينكرون ذلك(37) ويندرج في
بابهـا أيضا قتـل الجماعـة بالواحد، فـإن قـيل كيف يـجوز قتل غـير القـاتل : قـيل إن
القتل للقاتل يتصـور في صدور القتل من واحد ومن جماعة ومن نفس البـاب قضية
(التـتــرس) وهو التـحــصن واالحـتــمـاء بالتـتــرس، والمـراد به فــقـهـيــا تحـصن الـكفـار
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برهائن مـن المـسلمــين أثناء القـتــال، فـيـجــوز رمي الكفـار حــينئـذ، وإن كــان في هذا
الرمي إهالك لرهـائن المـسلمـين. وذلك فـي حـالة مـا إذا كـان في الكف عـنهم يعـرض

الجيش اإلسالمي كله للخطر أو الهزيمة المحققة.

8. جـواز التـعاطي للمـحـرم شـرعا تحـت وطأة الضرورة، كـأن يعـيش المـسلم
في بيئة ال يتـعامل فيهـا إال بما هو محرم. وال يمكن كـسب لقمة العيش إال بتـعاطيه

له، مع عجزه عن االنتقال إلى بيئة أخرى يسهل فيها الكسب الحالل.(38)

ولإلمـام الغزالـي رأي مهم في هذا الصـدد، وهو أنه إذا طبّق العـمل بالحـرام
لِكَسب الرزق كلَّ الدنـيا، أو البـلدَ الذي يعـيش فيـه المـسلم، فـإنه يجـوز التـعـامل مع
الواقع، إذ مـهمـا حـرم الكل حل الكل. والواجب حـينئـذ أن يعمل بمـا يحـفظ األبدان
والنفـوس من التهلكة، وأن يرتكـب األخف من الضرر. ويتم التـعامل مع الضـرورات
بقدرها. من غير التضييق على النفس فيـما تحتاج إليه من مطالب حيوية. وإن كان
الورع أولى لمن يحب سلوك طريق اآلخـرة. إال أنه ال وجه إليجـاب الورع على كـافة

الناس وال إلى إدخاله في فتاوى العامة.(39)

وعنـدمــا ننـظر في التـــوجــه الـذي أخــذته الـمــصـــالح المـــرسلة في الـتــشـــريع
اإلسالمي وفي األمثلة االجتهادية السابقة التي عمل بها في عهد الخلفاء الراشدين
ومن جـاء بعـدهم، والتي اسـتـدل بهـا الفقـهـاء على مـشـروعـيـتهـا. نجـدها أكـثـر صلة
بالسيـاسة العامة للدولة اإلسـالمية، من حيث تـدبير الشؤون العامـة بما يكفل األمن
واالسـتقـرار، وجلب المنافع االجتـمـاعيـة واالقتـصادية المـحقـقـة. لذلك اعتـبر الفـقيـه
الحنبلي ابن عـقـيل (-513) أن المـصـالح المـرسلـة هي عـمـاد السـيـاسـة الشـرعـيـة،

وقال في هذا الموضوع :(40)

«إن الســيـاســة هي مــا كــان من األفـعــال، بحــيث يكون الـناس مـعــه أقــرب إلى
الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يثبت ذلك عن النبي ¤، وال نزل في شأنه وحي».
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وهنا أقـول أوليس من الواضح البيّن أن هؤالء الفـقهـاء لو كانوا يـعيشـون في
عـصـرنا لقـالوا إن السـيـاسـة القـائمـة على الحـكامـة الجـيـدة والتي تراعي المـصـالح
العـامــة هي جـزء من الـشـريعـة، وأن للـدولة كـامل الصــالحـيـة فـي تحكيم المــصـالح

المرسلة في التقنين لألحكام الكفيلة بضمان المصالح العامة.

ولمــا كــان ولي األمــر في أي مــجــتـمـع إسـالمـي له هذه الصــالحــيــة في سن
التـشــريعـات المـحــقـقـة للمــصـالح، والمـانعــة من المـفـاســد. فـإن الحق الذي يعـطيـه
اإلسالم للخـليفة أو لولي األمـر في تدبير الشـؤون العامـة، ينتقل مع االخـتصـاصات
المـعطاة للمـجالس النـيابيـة، وللحكومـات التي تشـارك المـجلس أو رئيس الدولة في

السلطة التشريعية(41).

ويمكن اعتـماد هذه الفكرة القـائمة على فقـه روح التشريع اإلسـالمي بصورة
عـامـة فـيقـال إن مـا تخـوله الدسـاتيـر الحـديثـة من سلطات تشـريعـيـة لمـمـثلي األمـة،
وانطالقـا مــمـا يفـرضـه واقع درء الـمـفـاسـد وجلب المــصـالح هو من صـمــيم جـوهر

الشريعة، مثلما هو بمثابة السياسة الشرعية.

وفي هذا السـيـاق يقـول ابن القـيم وهو أحـد كـبـار أئمـة المذهـب الحنبلي : ال
نقـول إن السيـاسة العـادلة مخـالفـة للشريعـة الكاملة بل هي جـزء من أجزائهـا وباب

من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطالحي فقط. 

بعــد هذه الـجــولة في عـرض فـــقــه المــصــالح المــرسلـة يمكن أن نـســتــخلص
النتائج التالية :

أوال : أن الشـريعـة اإلسـالمـيـة قـامت على مـراعـاة المـصـالح ودرء المـفـاسـد.
لكنـهـا لـم تنص على بـعض هذه المــصــالح. ال باعــتــبــار وال بإلغــاء، فــتــركت البــاب
مـفتـوحا أمـام الفكر التـشريعـي واجتـهاد الفـقـهاء والحكام ليـضـعوا من األحكام مـا
يناسب ما اسـتجد للـناس من مصالح اقـتصادية واجـتماعـية وسيـاسية، وقـد فرض
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األخذ بدليل المصالح المرسلة نفسه على كل المذاهب الفقهية، باعتماد المجتهدين
المـتقدمـين عليـه. فلم يكن خاصـا بالمالكيـة، وال بالحنابلة، وإنمـا اعتـمده الشـافعـية
باسم توسيع القـياس فقالوا : كلما لوحـظ وجـود وصف مناسب جلي أو خفي للعلة
المـوجـبة لـلحكم كـان إعمـال القـيـاس أولى.(42) لكن برغـم مـوقـفـهم المعـارض لهـذا
الدليل االجـتــهـادي، كـانوا من الناحـيـة الـعـمليـة من كـبـار اآلخــذين به، وهذا اإلمـام
المـاوردي وهو أحد فـقـهائهم جـعل من األحكام السلطانيـة مـجاال واسـعـا للمصـالح
المـرسلة(43). واعـتـمــده األحناف باسم االسـتــحـسـان(44) أمـا الظـاهرية فـاعـتــبـروا
الكثـير من المـصالح من قـسم العـفو الذي سكت عنه الشـرع، وأما االمـاميـة فقـالوا
باسـتـعـمـال العـقـل باسـتـعـمـال العـقل االجـتـهـادي في سـد مـا سكـت عــنه الشـرع
مـن مــتطلبـات الحــيـاة االجـتـمــاعـيـة في حــفظ المـصـالح ودرء الـمـفـاسـد واالنتــفـاع

باألنظمة النافعة.
ثانيـا : أننا الحظنا أن اجـتهـادات الخلفـاء وكبـار الفقـهـاء وعلماء األصـول لم
تتـوقف في إعمـال «المـصالح المـرسلة» من أجل أن تظل الشـريعة وافـيـة بمتطلبـات
الحـيـاة الـمـتطورة. ومـا يسـتـجــد فـيـهـا من مـصـالـح يجب مـراعـاتهـا ومـفــاسـد يجب
درؤها. بينمـا جـمـد الفـقـهـاء المـتـأخـرون، وسـدوا أمـامـهم باب االجـتـهـاد، فـانفـصل
الفقه اإلسالمي عن واقع المسلمين الذين اضطروا في العصور األخيرة إلى األخذ

بالقوانين الوضعية.
ثالثـا : أن تحـرير الفـقـه اإلسـالمي من قـيـوده بفـتح باب االجـتـهـاد وال سـيـمـا
بإعمال دليل الـمصالح المرسلة إن لم يكن مـوضع خالف بين الفقهاء الـمحدثين إال
أنهم ظلوا مـخـتلفـين بـين من يقـيـد تلك المـصـالح بقـيـود تضـيق من دائرة إعـمـالهـا،
وبين من ال يقـيـدهـا بغـيـر منطقـهـا العـام كـدليل أصـولي في الـتـشـريع على نحـو مـا

عملت به المالكية.
رابعـا : أن العالقـة العـضويـة بين الفقـه اإلسـالمي، وبين السـياسـة الشـرعيـة
التي تـقــوم عليـــهــا الدولة اإلســـالمــيــة هي الـتي اقــتــضـت من الحكـام العــمل بـدليل
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«المصـالح المرسلة» في التـشريع وإحداث األنظـمة والتدابيـر لحفظ كيـان المجـتمع
اإلسـالمي، وتحقـيق مـصالحـه وضـمان حـقوقـه أفـراداً وجمـاعات. فـعل ذلك الخلفـاء
في ضوء القواعد الكلية للشريعة ومنها األصْل في األشياء اإلباحة، والمشقة تجلب
التـيــسـيـر، والحــاجـة تنزل منزلة الـضـرورة، والعـادة مــحكمـة، وتصـرف اإلمــام على

الرعية منوط بالمصلحة(45).

وإذا علمنا أن «المصلحة العامة» في القوانين الحديثة هي أساس كل تشريع،
ووضـعنـا في مـقـابـل ذلك مـا اشـتــرطه فـقـهــاؤنا لسـالمــة األخـذ بالمــصلحـة المــرسلة
(المطلقـة مـن كل قـيـد إال قـيـد النفع العـام)، ال يسـعنا - ونحـن نتـمـثل روح الشـريعـة
اإلسـالمـية - إال أن نـستـخـدم دليل المـصـالح المـرسلة التي هي مـبنى هذه الشـريعـة

وأساسها ؛ فحيثما كان العدل والرحمة والحكمة والمصلحة فَثَمّ شرع الله.
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إن الموضوع الذي سأتطرق إليه هو موضوع دقيق في مفاهيمه وواسع في
مـشـمــوالته وأن من يودّ الخـوض فــيـه لن تكفـيــه جلسـة واحـدة. لهــذا سـأحـاول أن

يكون العرض مركزا ومبسطا.

أودُّ في البـداية أن أذكـر بعض الحـقـائق الـبـديهـيـة، ذلك أن العلوم الطبـيـة ال
تتقدم إال بالـتجريب، وأن األطباء درجوا منذ الـعصور القديمة علـى اتخاذ اإلنسان
موضـوعاً لدراستـهم وأبحاثهم. ويمكن الـقول إنَّ كلَّ وصْفَـةٍ  طبية هي في الـحقيـقة
تجريب. بهـذا الصدد سبق ألبقـراط أن أشار في مـبحثه «عـن الطب القديم» أن فن
التطبـيب مؤسَّسٌ على البـحث الذي بدونه ال يكون عالج الـمرضى سوى ضـرب من

التماس الحظ.

من بين هذه الحقائق البديهية، كذلك أن التجارب الطبية على العموم تنطوي
على فروق وتناقضات بيِّنة بين قيمتين أساسيتين :
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ااااللللققققييييممممةةةة    ااااألألألألووووللللىىىى    ::::

هي إثراء الـمــعـرفــة الـعلمــيــة مع احــتــرام حــرية العــالم في الـقــيـام بـأبحــاثه
وتجاربه الضرورية المشروعة كشرط البد منه لتقدُّم الطب.

أأأأمممماااا    ااااللللققققييييممممةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ::::

فـهي احتـرام اإلنسان وحـمايتـه وعدم المـساس بشـخصـه وكرامـته. وبالفـعل
فإن ضـرورة تطوير العلم قد تَحـجُبُ عن الباحثـين، وهم يمارسـون تجاربهم، اآلثار
التي لربمــا تكون ضـارَّةً بصـحـة اإلنســان الذي تُمـارَس عليـه التــجـارب، وهي آثار
مؤكدة خاصة إذا مارس الباحثون تجاربهم على اإلنسان مباشرة دون اللّجوء إلى

الحيوان كما سنرى فيما بعد.

قــبل أن أتطرق للـبـحـث كـمــا يُمــارس على اإلنـسـان فـي عـصــرنا الحــاضــر،
ســأقــوم بتــذكــيـــرٍ يتناول من جــهــة الـمــراحل التــاريخـــيــة، ومن جــهــة ثانيــة الـنظم

والتَّوصيات التي يجري بها العملُ منذ ما يزيد عن الخمسين سنة.

فـمنذ أبقـراط وإلـى بداية القـرن العـشـرين لم يلتــزم البـاحـثـون بأية حـدود أو
ضـوابط سـوى مـا يوحي بـه ضـمـيـرهُم وإيمـانُهم وأعـرافـهم. بإمكـاننا أن نذْكُـر من
بيـن هؤالء البـــاحــثـــين الطبـــيب األنجـليــزي إدوار جـــينيـــر (Edward Jenner) الذي
اكـتـشـف في نهـاية القــرن الثـامن عـشـر الـلقـاح المـضــاد للجُـدري (Variole)، وقـد
عالج به طفال سليماً يبلغ من العمر ثماني سنوات دون أن يتسبب ذلك في إصابته
قـاح انـطالقــاً من صــديد جــدري البــقـرة. ولـعل هذه بأي مــرض. وقع عــزل هذا اللـِّ
التـجـربة، رغم حـسـن نيـة صـاحـبـهـا، وحـسب المـعـاييـر الـمـعـتـمـدة اليـوم، مـذمـومـة
أخـالقـيا ألنهـا مـورست على طفل صـغـيـر لم يكن بمـقـدوره أن يمنح مـوافـقة واعـيـة

على التجربة مِمَّا سنتعرض إليه فيما بعد.
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(Louis Pasteur) ونستحـضر في نفس السياق العالم الفـرنسي لْوي باستور
عــار (Rage) بعــد أن طعَّم راعٍ الذي أبدع سنة 1885 تقنـيـة التـلقـيـح ضـد داء الـسـُّ

شاب بڤيروس مخفَّف.

وبشكل عـام كان هدفُ األطبـاء الباحثـين أساسـاً هو تطوير العلم بمـا كانوا
يتوفـرون عليه من إمكانيـات للقيام بتـجارب متـعددة. وقد تتـسبب هذه التـجارب في

آثار كارثية على المرضى إال أن ذلك كان يظل مجهوالً من طرف الجمهور.

 وإلى جــانب هذه الـتـجــارب الـتي كــان يقــوم بهــا باحــثــون من ذوي النيــات
الحـسنة قـد يكون مـفـيـداً أن نتـعـرَّض لـبـعض التـجـارب التي أنجـزت خـالل الحـرب
العالمية الثانية في مخيمات االعتقال األلمانية والتي لم يُكشف عنها النِّقاب إال في
نهــاية الحــرب. إنهــا تجــارب إجــرامــيــة لم يقم بـهـا أطـبـاء مــجــانيـن ولكنهــا كــانت
مـقـصـودة وبسـبق إصـرار من قِـبَل أطبـاء نازيين من بيـنهم علمـاءٌ بارزون من ذوي
الكفـاءات العـاليــة، وسـأكـتـفي بذكـر طبـيـبـين من بيـن هؤالء أولهـمـا الدكـتـور راشـر
(Rascher) الذي قام ببحث يتعلق بآثار التبريد (Hypothermie) على جسم سجناء
مـدنـيـين ينتظـرون تنفـيــذ  حكم اإلعـدام عـليـهم. أراد هذا الطـبـيب أن يحــدد الوقت
الكافي لتــحـصل الوفـاة جـراء البـرد، مع الـعلم أنه في تلك السنـوات كـانت تُمـارس
بعض العــمليـات الـجـراحـيــة على الدمـاغ تـحت تأثيـر الخــفض االصطناعي لـدرجـة
حرارة الجسم إلى حدود 28/27 درجة عوض 37 التي هي معدل الحرارة الطبيعية

عند اإلنسان.

العــالِم النازي اآلخــر هو الـبـروفــيــســور كلوبيــرغ (Clauberg) وكــان يتـمــتع
بشهـرة واسعة، تتلخص تجاربه في بـث مواد سامة باألعـضاء الجنسية لليـهوديات

المسجونات بقصد تعقيرهن.

إن هَولَ هذه التـجـارب االجرامـيـة أدَّى سنة 1947 إلى إعـداد وثيـقة ذات بُعـد
دولي في مـجـال األخـالقـيات الطـبيـة صُـودِقَ عليـهـا بعـد مـحـاكمـة نورمـبـرغ، تحـمل
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اسم «مـــدونة نـورمــبـــرغ» (Code de Nuremberg) وتُلِحُّ عـلى الضـــرورة القُــصـــوى
للحصول على الموافقـة الطوعية لألشخاص المراد إخضاعـهم للتجريب، كما تنص
هذه المـدونة على أنه ال يـمكن إجـراء أية تجـربة على إنسـان إال إذا أبدى مـوافـقـتـه

الحرة وبعد أن يحْصُل على أدقِّ المعلومات المتعلقة بالتجربة(1).

توجد نـصوص أخرى تُتَـمِّمُ المبـاديء األخالقـية المـشار إليـها، ويتعـلق األمر
بـ «تـصـــريح هلـســـينـكي» (Declaration d'helsinki) الصـــادر سـنة 1964 من قِــــبَل
«الجـمعـيـة الطبيـة العـالمـية» والذي يقـضي بأنه في حـالة مـعالجـة أي مـريض يمكن
للطبــيب اللجـوء إلـى منهج تشـخــيـصي أو عــالجي جـديد إذا ارتأى أن هذا الـمنهج
يُعطي بارِقـة أمـلٍ في إنقـاذ الحـيـاة أو المـعـافـاة من المـرض أو تـخـفـيف آالم. يُلزم
هذا التـصـريح في نفس الوقـت الطبـيب بأن يعـرض خُطة بحـثـه على لجنة أخـالقـيـة
مـسـتـقلة، مع التـنصـيص على «التـزامـات  الضـمـانات الـخـاصـة في حـالة تجـربة ال
فائدة عالجـية منها، تجري على مـتطوعين سليمي الجسم أو على مـرضى مصابين

بداء ال عالقة له بموضوع التجربة»(2).

(déclaration de manille) «ومن النصوص الهامة ناتي على ذكـر «تصريح مانيال
الذي أصدرته «المنظمة العالمـية للصحة سنة 1981، وتصريح مجلس المنظمات الدولية
للعلوم الطبـيـة» ”cioms“ الصـادر سنة 1993، وهذان التـصـريحـان يُنبِّـهـان إلى ضـرورة

التزام العلماء المجربين في البلدان المتنامية بالقواعد والمعايير(3).

مـؤخـراً صـادق «المـجـلس األوربي» على توصـيـة تحـدد الـمـبـادىء األخـالقـيـة
والقـانونـيـة التي ينبـغـي أن تُراعى في التـجـارب الـطبـيـة على اإلنســان، وتنص هذه

التوصية على قواعد أساسية ثالث :

- القــــاعـــدة األولى هـي أن كل بحـث طبي يـنبـــغـي أن يُنجــــزَ في إطار خـطة
علمية، بتَبْرِيرٍ أخالقي مقبول وهو توسيع دائرة المعارف الطبية المفيدة لإلنسان.
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- القاعـدة الثانية هي لزوم مـوافقة األشخـاص الذين سيخـضعون للتـجريب،
على أن تكون هذه الموافقة حرة واعية.

- القاعـدة الثالثة هي أن احـترام أخالقـيات التجريب الطـبي ينبغي أن يكون
بضمانة مؤسسات مستقلة ومتعددة االختصاصات مثل اللجان األخالقية.

بعــد هذا التــذكــيـر التــاريخي، واســتــعـراض بـعض النصــوص والتــوصـيــات
الصـادرة عن المنظمات الدوليـة المخـتصـة للحيلولة دون التـجاوزات سـأتناول اآلن

الحديث في موضوع منهجية التجريب.

من الناحـية المنـهجـية وقـبل التـصديق النهـائي على تجـريب دواء من األدوية
البد أن تكون التـجـارب مـسـبـوقـةً بـدراسـات كـيـمـاوية وسـمـومـيـة وصـيـدليـة تسـمَّى
الدِّرَاسَـــات قــــبل الســـريـرية (Pré-cliniques)، تتـم في مـــرحلـة أولى علـى صـــعـــيـــد
المخابر قبل أن تجرى على الحيوانات من أنواع مختلفة وبأعدادٍ كافية (2-3 و4).

تُنـجــز في هـذه المــرحـلة (قـــبل الســـريرية) دراســـات تحـــرك الدواء في جـــسم
اإلنسان (pharmacocinétique) بمـا في ذلك شروط االمـتصـاص واالنتشـار واإلفراز
من لدن الجـسم بواسطـة البـراز  والبـول والعـرق واللُّعـاب. وهذه المـرحلة هي تمـهـيـد
ضروري والزم قـبل أن يسـتعـمل دواءٌ ما لدى االنسـان، وغالبـاً ما تدوم هذه المـرحلة

مدة طويلة تتراوح بين ثالث وست سنوات.

ثم تاتي فـيـمـا بعـد مـرحلة التـجـارب السـريرية التي سـوف تسـتـغـرق، حـسب
أصناف الـمـواد الـعـالجــيــة، من أربع إلى ثـمـانـي سنوات. وهذه التــجــارب تخــضع
لنـظام دقــيـق، واليمكن أن تُـمــارَس إال علـى أشــخـــاص مــتطـوعــين وقـع إخــبـــارهم
باألخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها وأعربوا عن موافقتهم المسبقة، وهم إما أن

يكونوا من المرضى المعنيين بالتجريب أو من األشخاص السالمين.
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من الالّزم أن تكون المـوافقة علـى التجريب حـرة، بمعنى أن المـريض ال يقع
عليــه أي ضـغـط ولو كـان خــفــيـفــاً، وأن يكون في كــامل قــواه العـقلـيـة، وأن يعــرف

مسبقاً أن بإمكانه االنسحاب من التجربة متى شاء ودون تقديم أي مبرّر(5).

إذا كـان التجـريب سيـقع على أشخـاص قـاصرين، أو على أشـخاص بالغـين
وموجودين تحت الحـماية القانونية، فإن المـوافقة تُستصْدَر مـن السلطة العائلية أو

من الوكيل الشرعي.

ثم إن المــوافــقـة يـجب أن تكون واعــيــة بمـعـنى أن المــريض يتــوفـر عـلى كل
المــعلومــات حـول الـهـدف من الـتـجــريب وخطتــه وســيـرورتـه، ويكون إخــبـاره بهــذه
المـعـلومـات مُـبــسطاً، ومـفـهــومـاً ومـتــجنبـاً الدخــول في التـفـاصــيل التي قـد تـخـيف
المريض وتدفعه إلى اتخاذ موقف الرفض. وجدير باإلشارة إلى أن الموافقة يمكن

أن تكون شفوية بمحضر شهود، أو كتابية.

فيما يخصُّ المتطوع السليم الـذي يخضع للتجريب يجب اإلشارة إلى أنَّه ال
يطمـعُ في الحــصـول علـى امـتــيــاز شـخــصي له عــالقــة بصــحـتــه. وعليــه فــال يكون
التـجـريب مـقـبوالً إالَّ إذا وقع الـحرص عـلى تجنيب المـتطوع التـعـرض ألي خطورة
ولو كـانت بسـيـطة، وإالَّ إذا أُجـري في ظل مـؤسـسـة طبـيـة تضـمـن سـالمـتـه وأمنه.
ومن الضـروري في هذه الحـالة أن تكون المـوافقـة الحـرة والواعـية مـوضـوع «عقـدِ
تجـريبٍ» مكتـوبٍ ومـوقَّعٍ عـليـه من الطرفـين، ينص على االلـتـزامـات المـتـبـادلة وعلى
المــبلـغ الذي قــد يؤدى للمـــتطوع، هو مــبلـغ ال يمكن اعــتــبــاره كــأجــرة، لـكن فــقط
كـتعـويض عن عـدم تمكن المـتطوع من كـسب قوتـه اليومي في الـمدة التي يتطـلبهـا

التجريب والتي يمكن أن تطول.

والبد من اإلشــارة إلى أنه في التــجـريب الطبـي يُقـصى المــسـجــونون الذين
يمكن إغراؤهم بتقليل مدة حبسهم أو العفو التام عليهم، كما يُقصى القاصرون أو
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المــوجـودون تـحت الحــمـاية القــانونيــة أو المــصــابون بمـرض ال عــالقــة له بالبــحث
الجاري، ويُعتبر عدم إقصاء هؤالء من السلوكات التي تُخِلّ باألخالقيات المرعية.

هذا وتوجـد حـاالت خـاصـة البد من التنصـيـص عليـهـا في الخطة التـجـريبـيـة
التي تُـعــرض على لجنـة األخــالقــيــات مــثل حــالة طلـبــة الطب والنـســاء الحــوامل أو
المُـــرضـــعــات واألشـــخـــاص الذيـن تربطهـم بالمـــســـؤولين عن الـتــجـــريـب عــالقـــات

عائلية...الخ.

وهناك حالة خـاصة أخـرى تستحق أن نتـوقف عندها لكونهـا تطرح عدداً من
المــشكالت األخــالقـيــة. يتـعلـق األمـر بإدمــاج أشـخــاص مـسـنين في البــحث، وهذا
البـحـث ال غنى عنه فــيـمـا يخـص األمـراض التي ال يصــاب بهـا إالَّ المــتـقـدمــين في
العـــمـــر كــمـــرض الخـــرف (Maladie d'Alzhéimer) وغـــالبـــاً مـــا تكون بـنيـــة هؤالء
األشـخـاص وصـحـتـهم هشـة، وغالـباً مـا يكـون رد فعـلهم على تناول الدواء مـخـالفـاً

تماماً لرد فعل المرضى الشباب.

من ناحيـة أخرى هناك عراقـيلُ قد تواجه التـجريب لدى األشخـاص المسنين
وذلك لألسباب التالية :

1. من المـمـكن أن يبـدو على هؤالء تـرددٌ فـيـمـا يخص خــضـوعـهم للتــجـريب،
ناتج عن الخوف من اإلبر أو أخذ العينات الدموية مثالً.

2. في الغـالب تكون صـحتـهم العـقليـة غيـر ثابتـة ممـا ال يُسـعفُـهم على اتخـاذ
قرار مقبول أو إعطاء موافقة حرة وواعية على الخضوع للتجريب.

3. تكون الحالـة الصحيـة لهؤالء من الهـشاشة مـا يفرض على الطبـيب اتخاذ
إجراءات خاصة حتى ال يقع المساس بأجسادهم أو حياتهم الخاصة.

4. كـون مَـقْــدِرَتِهِمْ مـحـدودة لـفـهم طبـيـعــة التـجـريب ولإلدالء بـتـقـيـيم صــحـيح
لنتائجه أو عواقبه.
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والعرقلة التي يصعب كثيراً تجاوزها هي التي توجد لدى المرضى المسنين
الذين هم في عـجـزٍ تام، وهم بصـفـة خـاصة المـصـابون بالخـرف. إن هذا المـرض
يتــمــيــز بنقــصــانٍ انحــاللـي في حــجم الدمــاغ، يؤدي في مــرحـلة أولى إلى فــقــدان
الذاكرة، قد يتطور تدريجيا بسرعـة أكثر أو أقل حسب الحاالت، ويؤدي في مرحلة

ثانية إلى اختالل عقلي شيخوخي تام.
ونظراً ألن هذا المرض ال يصـيب إال اإلنسان فإن اللجوء إلى التـجريب على

الحيوان غير مفيد في إعداد األدوية.
هنا نحن أمام معضلة أخالقية تُسائلنا أوالً هل يعتبر إدماج هؤالء المرضى

في التجريب الذي لن يستفيدوا منه قابالً للتَّبرير؟
ثانيـا هل يعتـبـر التخلـي عن القيـام بالتـجريب على الـمرضى مـقبـوالً أخـالقيـاً
مع العلم بأن هـذا التـجـريب يكون الفـرصـة الوحـيـدة للوصـول يومـاً مَّـا إلى الوقـاية
من المــرض أو عـالجــه ؟ وهذا التــسـاؤل مطروح مـنذ كلود برنار فـي نهـاية القــرن
التـاسع عشـر وتتلخص اإلجابة عنـه اليوم في أن ال يُضـحى بأفراد من أجل فـائدة

محتملة قد تتجلى مستقبالً وقد ال تتجلى.
إن قـواعـد التـجـارب الطبـيـة، مـهـمـا كـانت األهداف المـتـوخـاة منهـا، البد أن
تُعرض علـى لجنة مهمـتهـا األساسـية هي حمـاية األشخـاص الخاضـعين للتـجريب،
وغـالبـا مــا تُسـتـوحَى هذه القــواعـد من التنظيـمــات التي وضـعـتـهـا «إدارة الـتـغـدية
واألدوية» -.F.D.A، األمـريكيـة التـي توجـد في واشنطن وتخـتص بمـنح التـراخـيص

لقبول األدوية الجديدة في الواليات المتحدة.
تنص التنظيـمـات على أن التـجريـب يتم عبـر ثالث مـراحل، يمكن أن تُضَـافَ

إليها مرحلة رابعة عند االقتضاء:

٭ المـرحلة األولى مــخـصـصـة لدراسـة تحـمُّل االنسـان للـدواء، ويتـعلق األمـر
بضبط اآلثار الجانبيـة واآلثار غير المرغوب فيها. ويهـتم المجرب في هذه المرحلة
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بالتأكـد من شروط التأمـين الضرورية الستـعمال الدواء وتـحمله من حيث المـقادير
الموصوفة ومعايرة نشاطه وتقبّله.

٭ المـرحلة الثانـية تبـدأ حين تـكون نتائج المـرحلة األولى مُـرضيـة ويتم فـيهـا
تحــديد الفــائـدة من الدواء، وتثــمــين منـافـعــه الـعـالجــيــة، وتحــديـد أفـضـل الظروف
السـتعـماله، وبعـبـارة أخرى ضـبط فعـاليـته، ومـقادير اسـتعـمـاله. والبد للمجـرب في
هذه المــرحلة من مــواصلة االنتــبــاه إلى اآلثار الجــانبـيــة أو غـيــر المــرغـوب فــيـهــا
ومــخـــاطر تفــاعـل الدواء مع أدوية أخـــرى قــد يكون الشـــخص الخـــاضع للتــجـــربة

يتناولها.
وإذا تأكـــد المُــجـــرِّب في نهـــاية المـــرحلة الثـــانيـــة من أن الدواء ليـس له أثر
إيجـابي، أو يتسـبَّبُ في بعض المـضار فـإنه من الواجب توقـيف التـجريب، أمـا إذا
تأكـدت فعـالية الـدواء المجـرب، وأنه ال ضرر فـيـه فإنه يسـمح للمـجرب أن يمـر إلى
المــرحلة الثــالثــة التي هـي مـخــصــصـة لـلحـصــول علـى أدقِّ تقـيــيم لفــعــاليــة الدواء
بالمـقارنة مـع أدوية مرجـعيـة أخـرى موجـودة ومـستـعمـلة أو مع عناصر غـيـر فعـالة
تطلق عليـهـا لفظة (PLACEBO) وترجـمـهـا المـعـجم العـربي الطـبي المـوحـد بكلمـة
(غــفل) وهو شــبـه دواء أوبديـلٌ ال مـفــعـول لـه، يجب أن يتَّــخِـذ نفـس المظهــر ونفس

السمات للدواء المجرب.
تستـغرق هذه المرحلة الثالثـة، التي هي أغلى المراحل من حيث الكلفـة، مدة
طويلة، البـد أن تجـرى فــيــهـا الـتـجــارب على عــددٍ كــبـيــر من المــرضى، مع وجــوب
توزيعـهم إلى فـريقين مـتـجانسـين تسـحب أسـماؤهم بالقـرعـة، يخضـعـان إلى منهج
«العــمـى المــزدوج» : (Double Aveugle) الفـــريق األول يعـــالج بالـدواء المــجـــرَّب،
ا شـبه دواء (غـفل). أهم مـيزة لهـذه ا دواء مـرجعي، وإمـَّ ويُصـرَف للفريـق الثاني إمـَّ
المنهــجـيـة التـجـريبــيـة أن العـالجـات المــقـارنة تتم بطريقــة ال يعـرف فـيـهـا الـطبـيب
والمـــريض أي المنـتــوجــين هـو المــؤثر بـالفــعـل، وهذا من شــأنـه أن يجنب االثـنين

التأثر بظواهر أو إيحاءات نفسية.
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إن االعـتـراض األخـالقـي على اسـتـعـمـال الـغُـفل أو البـالسـيـبــو هو أن نَحـرِم
بعـض المـــرضى من منـافع عـــالجٍ يمكن أن يـكون فـــعــاالً، إال أن هـذا االعــتـــراض

يسقط إذا تبين أن الدواء المجرب له آثار جانبية سيئة.

هكذا تشكل الـمرحـلة الثـالثـة الحلقـة الحـاسـمـة في تقـيـيم العـالج ألنهـا تتـيح
الصــيــاغــة الـكاملة للـعــالقــة بين الفــوائـد والمــضــار، وكــذلك الـعــالقــة بين التـكلُفــة

والفوائد.

المُالحظ أن من بين ألف من المركبات الكيماوية المقترحة للتجريب نجد أن
50 فقط تصل إلـى مرحلة التقـييم قـبل السريري و10 فقط تكون مـوضوعـاً للمرحلة

الثانية وواحدة فقط تكون موضوعا للمرحلة الثالثة.

بقي أن أقـول إن المـرحلـة الثـالثـة تتـوّج بمنح شـهـادة هي نتــيـجـة تقـيـيم طبي
(autorisation de mise وإداري يتيح الحصـول على اإلذن بترويج الدواء في السوق

.sur le marché ou A.M.M.)

وحـين يصـدر اإلذن بتـرويج الدواء في السـوق تتـحـمل الدولة المـسـؤوليـة في
حــالة ظهـور أضــرار جـديـدة، لذلك يكون ملـف طلب اإلذن بتــرويج الدواء مـوضــوع
دراستـين: دراسة على يـد فريق من الصـيدلييـن المرموقـين المشـهود لهم بالـكفاءة
العـاليـة، ودراسـة على يد فـريق عـملٍ مـتكون من االخـتـصـاصـيـين في السـمـومـيـات
والصــيـدلة واألطبــاء السـريرييـن. ويشـتــرط في الفـريقــين أن ال تكون لهــمـا عــالقـة
بالمــؤسـســة الصـانعــة للدواء وال باإلدارة مــمـا يُعطي ضــمـاناً قــوياً باالســتـقـاللـيـة

العلمية لالعتراف الدولي بقيمة الدواء وترويجه.

هناك مــرحلة رابـعـة مــمكنـة - كـمــا أشــرت إلى ذلك من قــبل - مــخــصـصــة
لعمليـات تقييم إضافـية بعد أن يصدر اإلذن بالتـرويج التجاري للدواء. وتتمـيز هذه
المـرحلة بتـدقـيـق المـعـارف الطبـيـة المـتـعلقـة بـاآلثار غـيـر المـرغـوب فـيـهـا، وحـصـر
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مـضـبـوط ألنمـاط اسـتـعـمـال الدواء، تسـتـغـرق هذه المـرحلة زمـناً طويالً، وقـد تاتي
بِبـعض المــفـاجـآت غـيـر السـارة كـتـسـجــيل آثار جـانبـيـة مـتـأخـرة ال تـظهـر إال بعـد

سنوات من رواج الدواء.

وفي بعض األحيان تـكون اآلثار الجانبية سارّة كـاإلكتشاف المتـأخر لمنافع
لم تكن في الحساب وال تذخل في إطار ما هو متوخى من الدواء.

وتجدر اإلشـارة إلى أنه بالنسبة لمـعظم المنتوجـات ذات العالقة بالصـحة تمَّ
وضع مساطر شبيهة بالمساطر المتبعة في تجريب األدوية.

هكذا تخــضعُ جــمـيع اآلالت واألدوات العــالجـيــة والتـشــخـيــصـيــة والوقـائـيـة
للتصديق كلما كان استعمالها قد يؤدي مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى أخطار

تهدد صحة أو حياة المرضى أو المستعملين.

(seringues) وهذا المـقتـضى يطبق عـلى األدوات الصغـيـرة كاإلبر والـمُحَـقِّنات
الضــــمـــادات (pansements) كــــمـــا يـطبق عـلى األدوات الـكبــــرى وآالت االســـتـطالع
اإلشــعــاعي وأداة تـصــوير األوعــيــة (angiographie) والسكانـيـر (scanners) وأدوات
التصوير بالرَّنِ المـغناطيسي النووي (résonance magnétique nucléaire) كما يطبق

كذلك على األجهزة المعقدة الخاصة بالجراحة والتخدير واإلنعاش.

بل ويطـال هذا المــقــتـضـى حـتـى المنتــوجــات الدمــوية التي تـشـمـل صنفــين
متميزين :

1. المنتـوجات الـدموية الثـابتـة، المهـيـأة بشكل صناعي والتي تعـتـبر كـأدوية
رُ حـقيـقـية مـثل عـوامل تخثـرالدم وبعض الهـرمونـات كهُـرمونـات النَّماء... الخ. وأذكـِّ
هنا بالفـضـيحـة التي تسـبب فـيـها قـبل سنوات اسـتـعمـال هذه المـادة التي تفـرزها
الغـدة النُّخـاميـة (hypophyse) والتي تبـين أنهـا تحـمل عامـل مرض جنون الـبقـر أو

.(creutsfeld jacobs) مرض كروتسفِلد جاكوب
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2. المنتـوجات الدمـوية غيـر الثابتـة وهي الدم الكلوي (sang total) والبـالزما
ر كـذلك هنا بالفـضـيـحـة التـي أثارها مند والخـاليا الدمـوية مـن أصلٍ بشـري، وأُذكـِّ

خمسة عشر سنة تحقين الدم المصاب بفيروس السيدا في فرنسا.

وتســـتــعــمــل نفس اإلجــراءات التي نتـــحــدت عنهــا فــيـــمــا يخص الـكواشف
(réactifs) المستعملة في مختبرات التحليالت.

أما التجاريب في العالجات غير الدوائية مثل العالج اإلشعاعي أو الجراحي
فإن التـمييز بين المـراحل الثالث أو األربع أقلُّ وضوحـاً، بحيث إنًّ المرحلة الثـالثة

هي التي تكون حاسمة في تقييم العالج، وهي كذلك مرحلة دقيقة للغاية.

فيـما يتعلق بالتـجارب الهادفـة إلى ضبط وسائل الوقـاية يجب منطقيا القـيام
بالتــقـيــيم حـسـب نفس المــبـادئ التي يعــتـمــد عليــهـا في تـجـريب األدوية. وذلـك مـا
يتحـقق مثالً حـين يهمُّ األمر اختـبار قيـمة لقاح من اللقـاحات وفعـاليته، المـثال على
ذلك لـقــاح (ســـالك) الـمــضـــاد لشـلل األطفـــال (poliomylite) فـــبـــعـــد أن مـــورست
التـجـارب المـخـبـرية على هذا اللـقاح بـنجـاح تبـين في مـرحلة أولى أنه فـعَّـال وغـيـر
ضار لدى الحيـوانات، ثم بدأ استعمـاله لدى االنسان سنة 1957. وقد أُجريت هذه
التجارب في الواليات المتـحدة األمريكية على 400 ألف طفل، اختير النصف األول
منهم بالقـرعـة، وهذا النصف يستـفـيد من اللـقاح بينمـا أعطي النصف الثـاني دواءً
غفـالً (PLACEBO)، وبفـضل هذه التـجارب ثبـتت فـعاليـة اللقـاح في ظرف خـمسـة

عشر شهراً.

وهكذا فُـسِحَ الـمَـجَـالُ لتـعـمـيم عـمليــة التلقـيح ضـد هذا المـرض الـخطيـر في
أمريكا ثم في بقية أنحاء العالم.

المـالحظُ فيـمـا يخص الوقـاية : أن منهجـيـة التجـريب صـعبـة التطبـيق، وهذا
يرجع إلى صعوبة تشكيل مـجموعات متجـانسة وقابلة للمقارنة، وكذا إلى اسـتحالة
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عزل األفراد، ذلك مـا يحدث إذا كان التجريب الوقـائي يتطلب إدخال مادة على أي
منتوج غـذائي لمنع اإلِصابة بـمرض، كإدخـال مادة اليـود على ملح المطبخ أو على
المـاء الـصـالح للشــرب للوقـاية مـن تضـخم حــجم الغـدة الدَّرقــيـة أو كـإدخــال مـادة

الفليور للوقاية من تسوُّس األسنان.

بعــد هذه التـحليــالت ذات الطبـيــعـة التــقنيـة والـمـتـعلـقـة بسـيــر التـجــريب من
المناسب أن نتنـاول اآلن بعض األمثلـة األخالقـيـة التي تتـرتب عنه. ولقـد اتضح أن
توصــيـات المـنظمــات الدوليـة وكــذا النصــوص المــسـتنـبطة منهــا في مــعظم الدول
تفـرض عـلى كل مـجـرب احــتـرام أخـالقـيــات البـحث البـيــولوجي والطبي، وتتــصـدر
قـائمـة المـبـادئ األخـالقـيـة  حـمـاية الـكائن البـشـري ومـراعـاة كـرامـتـه(6). لكن على
الرغم من كل االحتـياطات التي تفـرضها أخـالقيات البـحث فإن التجـاوزات مازالت
مـوجـودة وتؤدي إلـى خَـرقٍ سـافـر للتــعليـمـات التي تـنص عليـهـا «مـدوَّنـة نورمـبـرغ»

و«تصريح هلسنكي».

تُمارس هذه الخروقات مع األسف بصفة أساسـية على األشخاص الضُّعفاء
ا ينتمـون إلى الدول المصنَّعـة. والمـحرومـين وعلى كل من هم في وضع هش، وقلمـَّ

لعل األمثلة التالية من شأنها أن تطلعنا على هذه الممارسات :

المثال األول :

(tuskegee) أجـــريت مــا بـين 1932 و1972 دراســـة تحـــمل اسم توسـكيـــجي
تحت مـراقبـة المعـاهد الوطنيـة للصحـة (NIH) بواشنطن ومـركز مـراقـبة األمـراض
في أطالنـطا (CDC) بالـواليات المـــتـــحـــدة (7 و8) تنـاولت هذه الدراســـات مـــرض
الزُّهَري، (syphilis) لمعـرفة كيفيـة تطوره، سواء في حالة المـعالجة أو عدمـها. وقد
شملت هذه الدراسات عـينة تعدادها 412 أمريكي زنجي يعـانون من الزُّهَري البيِّن
احــتُــفظ بهـم تحت المــراقــبــة وبدون عــالج، وعــينـةً مـقــارِنـة تعــدادها 204 أمــريكي
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ســالمــين من هذا المــرض. اســتـمــرت الدراســة ليس فــقط في المــدة التي لـم يكن
يتوفـر األطباء فيهـا على دواء مفيد، بل وحـتى بعد أن توفرت «البنسلين» المـضادة

للجراثيم وتأكدت فعاليتها.

ومــعلوم أن البنسـلين اكْـتُــشِــفت سنة 1928 على يد «الـكسندر فليــمنغ» وبدأ
استـعمـالها سنة 1940 الشيء الذي جعل هذا العـالم االنجليزي يفـوز بجائزة نوبل

في الطب سنة 1945.

لقــد توقــفـت دراســة (توسگيــجـي) حــين نبــه لهــذه الـوضــعــيــة الشــاذة أحــد
ـخط الذي عـبــرت عنه بعـض الجـرائد فـي صـفــحـاتهــا الصــحـافــيـيـن مـمــا أثار السـُّ
األولى، وقــد أدَّى ذلـك إلى مــضــايـقــة إدارة الرئيـس نيكســـون. وفي هذه التـــجــربة

يتجلى المس بالمبادئ األخالقية على مستويات عدة:

أ- أن األشخاص الذين أُخضعوا للتجريب لم يعطوا موافقتهم الواعية.

ب- لم يستفد هؤالء األشخاص من العالج األفضل بواسطة ما كان معروفاً
من األدوية.

ج - اِســـتــمـــرار الدراســة رغـم توفــر الـعــالج الـناجع مع بـداية اســتـــعــمـــال
البينسلين سنة 1940.

 وكــانت حـــجــة القــائـمــين بالـتــجــريب أن أولـئك األمــريكـيــين الســـود لم ولن
يسـتـفيـدوا على كـل حال من الـدواء المتـوفـر لقلة مـا بيـدهم، وأن البـاحـثـين اكتـفـوا

بمالحظة ما كان يجب أن يحدث بشكل تلقائي.

المثال الثاني :

جــاء سنة 1997 على يد مـنظمــة أمـريكـيـة غــيـر حـكومـيــة تحــمل اسم «فــريق
البـحث في صحـة المواطنين»، التي احـتجت بقـوة ضد الشـروط التي أنجـزت فيـها
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بعض التجارب السريرية بطايالندا وفي بعض بلدان افريقيا السوداء بهدف قياس
خطر نقل فيروس داء فقـدان المناعة المكتسبة أو السيـدا من المرأة المريضة إلى
طفلـهــا خــالل فــتــرة الحــمـل أو الرضــاعــة(9). لقــد كــان الـهــدف من تلك الـتــجــارب
الســريرية اخــضـاع الحــوامـل والمــرضــعـات لبــحـث يعـطــى فـيــه لهُـنًّ دواء غــفـل
(Placebo) لمعـرفة ما إذا كان خطر نقل الوباء فـي البلدان المتنامية مـساوٍ أو أقل
أو أكـــثــر بـالمـــقــارنـة مع النســـاء اللَّـواتي عُـــولجنَ بمـــادة AZT التي هي أول دواءٍ

اكتشف ضد السيدا.

وقـد شبَّـهتْ افـتـتاحـيـةُ المـجلة الطبـية األمـريكيـة - نيـو انجلند جـورنال أوف
مـدسـين (NEJ M) هذه األبحـاث بدراسـة «توسكـيـجي» من حـيث أنهـمـا مـعـا خـرقٌ

بيِّنٌ لحقوق األشخاص الخاضعين للدراستين.

وتشـبَّثَ األطبـاء المجـربون لهـذه الدراسـة وكذا الهـيـآة المـالية التي تـدعمـهم
بمـبررات أهمـهـا التكلفة العـاليـة لصنف الدواء AZT المـستـعمل بفـعاليـة في الدول
الغـربيـة. ومن المـعـروف، من خـالل البـحـوث المـنشـورة منذ سنة 1994 في المـجلة
الطبـية المشـار إليهـا والتي أكدتهـا فيـما بعـد دراسات أخـرى في أمريكا وفـرنسا،
أن اسـتعـمـال AZT عند النسـاء الحـوامـل المـصابـات بـالسيـدا يـقلل بنسبــة أكثـر
من 50 ٪ خطـر نقل الوبـاء إلى المـــولــود. هكذا نـجـــد أنفـــسنا أمـــام نـســـقــيـن من
المـرجـعـيـات : نسق الدول النامـيـة الغنيـة، ونسق الدول المـتـخلفـة الفـقـيـرة. النسق
األول يوظف اسـتثـمارات هائلة للقـيام بـالتجـارب، والنسق الثاني يوفـر األشخـاص
المـــصــابين الـذين يُجــرى عـليــهـم التــجــريـب، إنهــا قـــضــايا تدفـــعنا إلـى أن نطرح
تسـاؤالت عـدة حـول ظروف البـحث في الـدول المـتـخلفـة وحـول العـواقب األخـالقـيـة
النَّاجـمة عنه، عـلماً بأننا مـتـأكدين مـسـبقـاً بأن الفـئات المـستـهـدفة لن تسـتـفيـد من

نتائج التجريب حتى في حالة نجاحه(10) و(11).
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ـصــين في مــجــال إن هذه الوضــعــيــة الـمــأســاوية دفــعت ببــعض الـمــتــخــصـِّ
األخـالقــيـات إلـى التـســاؤل عن مـفــهـوم األخــالق في الدول الفــقـيــرة التي تتــعـرض
سـاكنتـهـا لمـخـاطر كـبـرى كـالجـفـاف والفـيـضـانات والجـوع وانتـشـار األوبئـة. ترى
«نُـوِل لُـونْـوَار» (Noelle Lenoir) عـضـــو اللجنـة الوطنيـــة الفــرنســـيــة لألخــالقـــيــات
الطبـيـة(12) أن األخـالق في مـفـهــومـهـا الحـقـيـقي تعـني قـبل كل شيء بالنســبـة لتلك
الدول الفقـيرة القضـاء على األميـة، وتلقِّي قدر أدنى من العناية الصـحية  والتـغذية
الكافـيـة المـتـوازنة. إذاً تقـول هذه السـيـدة مـا الفـائدة من التـفكيـر في األخـالقـيـات
ونحن نعلم أن 14 مليــون طفل يمـوتون هـناك سنويا بسـبـب عـدم وجـود التلـقـيح أو
،(rougeole = بوحـمـرون) المـعـالجـة المناسـبة ألمـراض خطيـرة مـثل داء الحـصـبة
وأن مليـونـيـن من األشخـاص يتـوفون كـل سنة من جـراء حُـمَّى المسـتنقعـات، وأن
90 ٪ من المكفـوفــين في العـالم يعـيـشـون في الدول الـفـقـيـرة، وأن مـجـمـوعـات من

السكان في افريقيا مهددة  باالنقراض بسبب وباء السيدا ؟

إذا عدنا للحـديث عن السيدا بصـفة خاصة نقـول إن أخطر مشكلة تواجهـها
الدول الغنية هي أن االستـثمار الذي توظفه الشـركات الصيدلية الكـتشاف دواء أو
لقاح هو استثمـار ضخم جدا، وأن بروتوكوالت العالج المتوفرة حاليـا والمستعملة
لـدوائيـن أو ثـالثة أو أربـعـــــــة (bi-ou tri ou quadri thérapie) فـي نفـس الـوقت فـي
الدول الـنامـــيــة بـاهظة الثـــمن، ومـن البـــديهي أن ال يـكون بمـــقـــدور مــرضـى الدول
الفــقـيــرة الحــصــول عليــهـا رغم الـجـهــود المــبـذولـة من طرف بعض الدول الـنامـيــة
كـالبـرازيل والهند وجنوب افـريـقيـا من أجـل تقليص هذا الثـمن. إنهـا جـهـود تهـدف
إلى االســتـغناء عن األدوية غــاليـة الـثـمن المنـتـجـة من لـدن الشـركــات الصـيـدالنـيـة
العالمية، سواء أكانت أمريكيـة أو أوربية، وتعويضها بما يُطلق عليه بلفظة «األدوية
الجنيــسـة» (medicaments génériques). والدواء الجنـيس هو نسـخــة طبق األصل
من دواء موجود في السـوق أصبحت رخصته ضـمن الملك العام. يمكن إذن انتاج
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هذا الدواء المرجـعي الذي يتمتع قانـونياً باحتكار االستـغالل خالل مدة التـرخيص
التي هي عشرون سنة.

إال أن الشركـات الغربية الصَّانعـة لألدوية ال تتقبل هذه المـبادرات بالرضى،
وال تعـرب عن تضــامنهـا مع الدول النامـيــة، بل إنهـا تعـتـرض اعـتـراضــاً تامـاً على
استعمال الجنيس مبررة ذلك بأن منتوجهـا المضاذ للسيدا لم يبلغ عُمره العشرين

 .(brevet) سنة القانونية وأنه مازال محمياً بالترخيص أو البروڤي

واتخذت الواليات الـمتحـدة موقف الدفاع عن الـصناعة الصيـدلية األمـريكية،
وذهبت إلى حد رفع دعوى قـضائية، في شهـر فيراير من سنة 2001 ضد البرازيل
أمـام منظمـة التـجـارة الـعـالمـيـة لتـمنع االنتـاج المـحلي لألدويـة الجنيـسـة المـضـادة
للسـيـدا كـمـا رفـعت 39 مـؤسـسـة دعـوى قـضـائيـة جـمـاعـيـة فـي نفس المـجـال ضـد
حكومة جنوب افريقيا التي قررت إنتاج هذه األدوية مـحلياً بمقتضى قانون اتخذته

سنة 1997.

تُجـاه هذه الوضعـية و بمناسـبة اجـتـماع دولي حـول السيـدا انعقـد في نفس
السنـة بأبيــذجـان، اقــتــرح الرئيس الفــرنسي (جــاك شــيـراك)، وهـو واعٍ بالمــشكل
وخطورته، إنـشـاء صندوق دولـي للتـضــامن يتكلـف بمـرضى الـسـيــدا، إال أن البنك
الدولي، ومـع األسف، ارتأى أن صــرف االعــتــمــادات البــاهظة الـتي قــد تخــصص
لدراسـة وباء السيـدا وعـالجه في افـريقيـا قـد يمنع من مـواجهـة أمراض أخـرى في
العـالم، وأنه من غـيــر المـعـقـول أن تتم إفـادة المـرضى األفـارقـة بنـفس االمكانيـات

العالجية التي يتلقاها المرضى في الدول الغربية !

مـهمـا يكن من أمر فـإن الوقـاية من وباء السيـدا أو عـالجه لن يتـما في اآلجـال
القريبة ولو بلغت مسـاعدات الدول الغربية المصنعة للدول االفريقيـة أعلى المستويات

المقترحة والموعود بها أي 1 ٪ من المنتوج الداخلي الخام لهذه الدول الغنية.
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إن تقليص الفـوارق بين الدول الغنيـة والفقـيرة مـن حيث مـواجهـة هذا الوباء
يمـــر عــبـــر تقليـل الفــوارق فـي مــســـتــوى العـــيش والدخـل. ومــعلـوم أن الفــرق بـين
المـصاريف الخـاصة بالصـحة في الدول الغنيـة والفقـيرة شـاسع ومهول إلـى درجة
أن في بعض الدول الفقـيرة اليصرف على صحـة الفرد إال 5 دوالرات سنوياً بينما
يصل هـذا المــبلغ إلى مــعــدل 1500 دوالر في الدول األوربـيــة وحــتى إلى 3000 أو

4000 دوالر في الواليات المتحدة.

هذه األرقــام بـليــغــة تُـغني عن كل تـعليق، كـــمــا تبــين بـوضــوح أن المــشـكلة
األخـالقـيـة المطروحـة على الصـعـيـد الدولي والمـتـرتبـة عن وباء السـيـدا وغـيـره من

األوبئة الفتاكة لن تجد حلها في األفق المنظور.

هذه هي الـمـالحـظات العــامـة الـتي عــملت على عــرضــهــا بصــدد أخـالقــيــات
التـــجــريـب الطبي والـدوائي على اإلنـســان. ويـالحظ كم هي عـــديدة ومـــتنوعـــة هذه
المـشاكل سـواء في جوانبـها الـتاريخـية أو التـقنية أو الـمنهجـية أو األخـالقيـة، ممّـا

يجعل من الصعب جدا تناولها في أدق تفاصيلها.

ولقـــد حـــرصت باألســـاس علـى أن أرسم مـــعــالـم هذه المـــشـــاكل وأن أثيـــر
الفضول العلمي حولها.
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اهتمّ اإلنسـان منذ العصور القـديمة ببـيئـته الطبيـعيـة، التي حاول من خـاللها
العـثـور على مـا يحـتـاج إليـه من مـوارد لـتغـطيـة حـاجـيـاته األسـاسـيـة. وهكذا تدخّل
ليُـحوِّل العـالم المـحيـط به، وخاصّـة منه النبـاتات والحـيوانات، التي تـوفّر له الطعـام
واللّبــاس، وأدوات المـأوى وحــمـاية الذات. ومع تمـلّكه ثقـافــة الحـيــاة المـجــتـمـعــيـة،
وتطوّر حــجم المــجـتــمـعـات الـسكنيــة، شَـرَع اإلنســان في مناولة وتحــويل النبــاتات
الزراعـية والمـواشي. فظهـرت الفالحـة لتـرسّخ سيـطرته على عالم األحـيـاء. لقد قـام
اإلنسـان بعمليـات تلقيح وتهـجين تـجريبـية، عَـمَدَتْ إلى تحـسين تدجـين الحيـوانات،
وتطـوير قــدرة الـنبـــاتات على الـتــأقـلم، ضـــمــانـاً لرفع وتنـويع المـــردودية واإلنتـــاج.
وتدريجـاً اتضـحت له شـروط انتـقـال الصفـات والخـصـائص الوراثيـة، من جـيل إلى
آخـر،  ممّـا مكَّنه من انتـقـاء أفـضل أصناف النبـاتات الزراعـية والحـيـوانات، مـغيّـراً

بذلك عن دون قصد وال وعي، تراثها الجيني.
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أمّا األسس العـلْمية لتـحويل الكائنات الحـيّة فـاسمحـوا لي أن أذكركم حـولها
ببعض المعطيات.

لقـد تـطوّرت العلوم عـامّــة، وعلم األحـيـاء، أي الـبـيـولوجــيـا خـاصـة عـلى مـدى
تاريخ اإلنسـانية، ومـوازاة مع التقـدم الذي عـرفتـه الزراعة، وذلك لسـبب اكتـشافـات
هامّـة، خاصـة منذ بداية القرن التـاسع عشـر. ونذكِّـر هنا بالنسبـة لعلم األحيـاء، أن
بلورة النظرية الخلوية، واإلظهـار الفعلي للخاليا، يعـتبران نقطتـا تحوّل أساسيـتان،
في معرفتنا وفهمنا للعالم الحي. فالخليّة هي بالفعل وحدة األساس لكل كائن حيّ،
ولهـا عامّـة نفس الهيكلة عند النبـات والحـيوان. وباسـتعمـال آالت مخـتبـرية متـزايدة
التطـوّر، أصـبــحـت دراســة البِنيــة الداخلـيـة لـلخليّــة مــمكنـة، لتكتــشف عـلى التــوالي
المكـوّنات الخلوّيـة المــخــتلفــة. ومن ضــمن هـذه المكوّنات هـناك النواة التـي تحــمل
الصــبـــغــيــات أو الكـرومــوســومــات الـمكوّنة لـدورها من جــيّنـات يتلخّـص دورها في
تحــديد الوراثـة ونقل الخــصــائص. لقــد مكّنت عــدة تخــصّــصــات في علم األحــيــاء،
كـالـكيـمــيـاء الحــيـويّة، وعلم األحــيـاء الجُــزيْئي، وعلم الـوراثة من اكـتــشـاف احــتـواء
الجــيّنـات لرســائل مــشــفّــرة،  تُؤدّي في الـخليّــة وعــبــر الجــسم بـأكــمله إلى تصـنيع
بروتينات مـعيّـنة. فالبـروتيّنات جـزيئات كـبـرى متـواجدة بكثـرة في األجـسام، وتقـوم

بأعمال عديدة ومتنوّعة.

وهكذا تمكّن البـاحـثون عـبر مـجمـوعـة من التّقنـيات، مـستـعمـلة في مخـتبـرات
شتّـى عبر العـالم، من التـدخل على مسـتوى جـينوم الكائنات الحيّـة لتحـويله. ويكوّن
مـجـمـوع هذه التـقنيـات ما سـمّي بالـهندسـة الوراثيـة التي مكّنت من عـزل الجـينات،
وتصــفـيــتـهــا، وتحليل هيكـلتـهــا، وتصنيع أطراف مـنهـا. ودائمــاً في إطار الهنـدسـة
الوراثيـة يمكن استـنساخ جـين معـيّن، أي إنتـاج نسخ مطابقـة لألصل له، وبكمّيـات
ـيَت في مـزارع مــخـتــبـريـة، تحت ظروف كـبــيـرة، عـن طريق إدخـالـه في جـراثيم، ربـِّ

مُثلى، تشجِّع نموّها، ثم عزل هذا الجين عن الجراثيم.
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ولنتعرف باختصار على عملية النقل الجيني

إن العـملية األكـثـر إثارة في الهندسة الوراثـية، هي نقل جـين مـعيّن من خليّـة
مـا إلى خليــة مـخـتلفـة تمـامـاً، أو من كـائـن مـا إلى كـائن آخـر. تسـمّى هذه الـعـمليـة
بالنقل الجيني (Transgenèse)، ويسمّى الكائن الحيّ الذي تم تحويله بهذه الطريقة
بالكائن المـعـدّل وراثياً. ويـمكن القيـام بهـذا النقل مـا بين كـائنات تختلـف أصولهـا،
بين الكائنات الـمجـهـرية والحـيوانات الكبـرى، أو بين الحـيـوانات والنبـاتات، أو بين
الكائنـات المـجــهـريـة والنبـاتـات. كـمــا تمكّن هذه التــقنيــات التي أدّت إلى تحــويالت
جــذرية في مــفـاهـيم علم الوراثـة وتطبــيـقــاته، من تـغـيــيــر الكائنات الـحـيّــة وتحــويل
جــينـومــاتهــا. وتكـمن الفكـرة األســاســيــة وراء هذه الـتــجــارب في تمـكين الجـــينات

. المنقولة من تصنيع بروتينات في خاليا غير تلك التي تعمل  فيها أصالً

يجب التـذكيـر هنا بأن عمـلية نقل الجـين من كـائن حيّ إلى آخر في الطبـيعـة
عملية نادرة، ولكن موجودة. وأحسن نموذج لذلك يكمن في الفيروسات المكوّنة من
حُــمض الدّنا (DNA). إن نمــوّ هذه الكائنات الـبـدائيــة ال يتمّ إالّ في حــالة دخـولهــا
خاليا حيّة لتتـسبّب بذلك في إصابتها وتعفّنها. أشهـر هذه الفيروسات، والذي كان
الســبب في حــصـول عــدد من العلمــاء الكبــار على جــائزة نوبل هـو «الفـيــروس آكل
البكـتــيــريا» (Bactériophage). فــعـند ولوج البـكتــيـــريا، يشــرع هـذا الفــيـــروس في
التــصــرّف في تـحــويل حــمــضــهــا النووي الذي هو مـن نوع دِنَا (DNA)، ليــمــزجــه

بحمضه الخاص.

وكان البـاحثـون على وعيٍ تامّ، أن قدرة تنبّىء بمـا قد ينتج عن النقل الـجيني
في العـملـيـات التـجـريبـيـة تتطـلّب في نفس اآلن مـعـرفـة الطـبـيـعـة الهـيكليـة لـلجـينات
الدخيلـة، وتحسّب التفـاعالت العـديدة والمعـقّدة جدّاً، المـمكنة فور النقـل. وفي حالة
ما إذا كـانت عملية النقل الجـيني ال تتضمن إالّ تغـييراً واحداً، أي نقل جـين واحد،

تكون، عادة، آثارها ونتائجها متوقّعة. 
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تتتتططططببببييييققققااااتتتت    ااااللللننننققققلللل    ااااللللججججييييننننيييي

بعـد هذا التـعـريف المـوجـز بعـمليـة النقل الـجيـني ننصـرف إلى التـعـرّف على
تطبــيـقـاته. يـمكن تقـســيم تطبـيــقـات النقل الـجـيني إلى مــجـمـوعــتـين، األولى تتــعلّق
بالبحث العـلْمي األسـاسي، والثانـية بالتـصـنيع الواسع لموادّ لهـا فوائد اقتـصادية

جدّ مهمّـة.
فـيــمـا يخصّ البـحـث العلْمي األسـاسـي أُعْـتُـبِـر النـقل الجـيني الذي تـبلور مع
بداية الثمانينيات، أداة فعّالة لتطوير المـعرفة. فالجين الذي يتمّ إدخاله في خليّة أو
في جسم كـائن حيّ، يحمل معه مـعلومات وراثية جديدة، وهذا مـا يمكّن من دراسة
آليات ووظائف الجينات، ودورها في مـختلف األنشطة الحيوية. كمـا تجدر اإلشارة
إلى أن تطبـيق هذه التـقنية في الحـيوان يـمكّن من الحصـول على «حـيوانات منقـولة
الجـــيـنات» (Animaux Transgéniques)، تُســـتـــخـــدم كنـمـــاذج لدراســـة األمـــراض
البشـرية. وفي هذا الباب يُمكـن ذكر بعض الحيـوانات التي تصلح كنمـاذج : الفأر،

والجُرَذْ، واألرْنب، والخِنْزير، وبعض أصناف القِردة.
فـيــمـا يـخصّ تصنيع المــواد ذات الفـوائـد االقـتــصـادية، تمّ االســتـغــالل على
الصعيد الصناعي، لتقنيات مختلفة في الهندسة الوراثية، مع االستعانة بتكنولوجيا
آالت التصنيع المُمَكْنَنَة، لضمان إنتاج واسع النطاق. هكـذا تَمّ تطوير مجال جديد
في البـيـوتـكنولوجـيـات يسـمّى بـتكنولوجـيـات الجـيـل الثـالث، والذي يتـمـتّع بـانتـشـار
واسعٍ، ويســتـعـمل أنــواع مـخـتـلفـة مـن األحــيـاء، نذكـر منـهـا الكائنـات المـجـهــريـة
(Microorganismes)، والنبــاتات والحـيـوانـات. تعـتـبــر البـيـوتـكنولوجـيــات من أنجع
التكنولـوجـيـات التي طوّرها اإلنسـان، وأدّت إلى ثورة حـقـيـقــيـة في حـيـاة البـشـرية.
بقـدر مـا تطرحـه البـيــوتكنولوجـيـات من آمـال في حلّ بعـض مـشـاكل اإلنسـانيـة في
مجـاالت الصحّة، والتـغذية والزراعة، والبـيئة، فـإنها في نفس الوقت وخاصّـة عندما
يتـعلّق األمـر بالنقل الـجينـي، تثـير نـقاشـات وجـداالت وتخـوّفـات حـادّة (كـمـا سنرى

ذلك فيما بعد).



199 ْمممم    ففففيييي    ممممننننظظظظووووممممةةةة    ااااللللممممووووررررثثثثااااتتتت    ((((ااااللللججججييييننننوووومممم))))    للللددددىىىى    ااااللللككككاااائئئئننننااااتتتت    ااااللللححححييييّّّّةةةة تتتتددددخخخخّّّّالالالالتتتت    ااااللللععععللللْْْ

وبعد التذكير باألسس العلْمية واإلشـارة إلى التطبيقات العامّة للنقل الجيني،
سنراجـع بعُــجــالة بـعض نتــائـج النقل الجـــيني في الكـائنات المـــجــهــرية والنـبــاتات
والحـيــوانات، والهـادفــة إلى الحـصــول على البـروتيـنات التي لهـا، كــمـا نعلم، تـأثيـر
واسع على األنشـطة البـيـولوجـيـة، وتقـوم بمـهـام شـتّى لدى جـمـيع الـكائنات الحـيّـة.
وكـان اإلنسـان يسـتـخلص هذه البـروتينات من ذي قـبل، من النبـاتات والحـيـوانات،

ألغراض غذائية أو صيدلية عبر طرق مكلّفة ال تضمن نقاءها.

ّففففااااتتتت    ففففيييي    ااااللللججججييييننننــــوووومممم ااااللللتتتتصصصصررررّّّ
    1----    ااااللللننننققققلللل    ااااللللججججييييننننيييي    ععععنننندددد    ااااللللككككاااائئئئننننااااتتتت    ااااللللممممججججههههررررييييةةةة

تُمكّن الهندسـة الوراثية على الكائـنات المجـهرية من تصنيع بروتينات عـديدة
عن طريق نقل جينات من مصـادر مختلفة، كجينات اإلنسان، إلى كـائنات مجهرية،
كـالخـمـيـرة والـفُطر وخـاصّـة الجـراثيم. وفي هـذه الحـالة تسـتـخلص بروتـينات نقـيّـة
بكمّـيات وفـيـرة بفضـل عمل الجـراثيم كـمصـانع فـعّالة. وبمـا أن للجـراثيم اسـتعـداد
لتـقبّل النقل الجـيني، يمكن استـغاللهـا إلنتاج كـمّيـات صناعيـة من البروتينات نـذكر
ري عند اإلنســان، أو من بيـنهــا على ســبــيل المــثــال األنســولين لمــداواة داء السُُّـكـَّ

هرمون النمو لدى بعض األطفال.

2    ----    ااااللللننننققققلللل    ااااللللججججييييننننيييي    ععععنننندددد    ااااللللننننببببااااتتتتااااتتتت

تزداد نســبـة نجــاح النقل الجـيـني عند النبــاتات والحـيــوانات عندمـا يُـطبّق في
.(Cellules Différenciées) الخاليا الجنينية، مقارنة مع تطبيقه في الخاليا المتمايزة
إذن فالـعلْم يعمل في كِـالَ الحالتـين على االنطالقة مـن الخاليا الجنينيـة للقيـام بعملـية

النقل الجيني.
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هناك عـــدة أســبــاب تـجــعل مــجـــال التطبـــيق أوسع عنـد النبــاتات، أوّلـهــا أن
الخـاليـا النبـاتيــة أكـثـر قـابـليـة من الخــاليا الحـيـوانـيـة للنّمــوّ في المـزارع األنبــوبيـة
المــخـتــبـريـة، ويمكن إيصــالهـا إلـى المـرحلـة الجنينيــة بســهـولة. كــمـا يـمكن للخليّــة
النبــاتيــة، في المــزرعــة وبعـد الـنقل الجــيني أن تلـد نبـاتـات جـديدة بـفـضل قــدرتهــا
الفـائقـة على التـجـدّد. وأدّت هذه التـقنيـة إلى تحـوّالت كبـرى في زراعـة عـدّة نبـاتات
لتؤدّي إلى أصناف غـير محـدودة العدد، من الفواكه والزهـور والخضروات. ويعتـبر
هذا األمـــر في حــدّ ذاته ثـورة بالنســـبــة إلى إنتـــاج هذه المـــواد ووجــودها بمـــئــات

األنواع في األسواق والمزارع.
باإلضـــافـــة إلى ذلـك  تكتـــسب الـنبـــاتات التـي أضــيـف إليـــهـــا جـــين دخـــيل،
مواصفـات جديدة مرغـوب فيها من طرف البـاحثين والمزارعـين. وقد تكون من بين
هذه الـمــواصـــفــات، القـــدرة على مـــقـــاومــة الحـــشــرات الـضــارّة، وكـــذلك الكائـنات
المجهرية كـالفيروسات، وأضناف البكتيريا المَـرَضية. ففي حالة مقـاومة الحشرات
يتــوصّل النـبـات بـجـيـن من أصل جــرثومي يقــوم بصـنع بروتين مــبــيــد للحــشــرات،
فـيـصـبـح النبـات بعـد النقل الـجـيني يفـرز مـبـيــده الخـاص، ليـحـتـمي مـن الحـشـرات
الضارّة. وهذا ما يغني عن االستـعمال المفرط لمبيدات الحـشرات المصنوعة التي
تضـرّ بالنبـات والبـيئـة. ومن أول النبـاتات التي طبّق فـيـهـا النّـقل الجـيني هناك نوع
من التّــبْغ يـقـاوم فــور إدخــال الجـيـن الـجـديــد، الحـشـــرات التي تضــرّ بــه عـادة.
كـمـا طبّــقت هذه التـقـنـيــة فـي الذرة - الذي اشـتـهـر بفـضـل األحـداث والتـخـوّفـات

الحالية - وفي الطماطم والبطاطس والقطن إلى غير ذلك.
وبطريقـة بـيـولوجـيـة مـمـاثلة يتـمّ تطوير القـدرة على إنتـاج مــبـيـدات لألعـشـاب
الضـارة في عـدد من النبـاتات، نذكـر منهـا اللّفت (Colza) والصـوية (Soja)، والذرة

ممّا يقلّل من ضرورة استخدام مبيدات األعشاب.
وقد أُجـريت أبحاث أخرى مـتعدّدة التوجّـهات، واستـعملت من خاللهـا تقينات
النقل الـجـيني في الـنبـاتات، أدّت إلـى بعض النتــائج اإليجـابـيـة، كـتـلك الرامـيــة إلى



201 ْمممم    ففففيييي    ممممننننظظظظووووممممةةةة    ااااللللممممووووررررثثثثااااتتتت    ((((ااااللللججججييييننننوووومممم))))    للللددددىىىى    ااااللللككككاااائئئئننننااااتتتت    ااااللللححححييييّّّّةةةة تتتتددددخخخخّّّّالالالالتتتت    ااااللللععععللللْْْ

تحـسـين صـالبة الزرع، أو قـيـمتـه الغـذائيـة، أو تمـديد مـدّة صـالحـيـتـه، أو مقـاومـتـه
للبـرد والجـفـاف. هنالـك كـذلك جـهـود ترمي مـثـالً إلى جـعل النبـاتات تنـتج بروتيّنات
كــاألنزيمـات أو الـهـرمــونات أو األجــسـام المــضـادّة. وفـي هذا الصــدد ثَـمّ مـؤخّــراً
تحويـل نوع من الذّرة ليقـوم بصناعة الليـباز (Lipase)، وهو أنزيم يكسّـر الجزئيـات
الدّهنية، ويمكـن بذلك استعـماله في مداواة االضطرابات الهـضميـة، ومرض اللزاج
المـخــاطي (Mucoviscidose). كــمـا اهتــمّت أبحــاث أخــرى بإنتــاج مـواد طبــيــعـيــة
تسـتـخـدم في تصـنيـع المـواد البـالسـتـيكيـة الـقـابلـة للتّـحلّل البـيــولوجي، والمـزلّقـات

(Lubrifiants) والمنظّفات (Détergents) إلى آخره.

هناك اليــوم عـشــرات األصناف النبــاتيـة الناتـجـة عن النقـل الجـيني وعــددها
يزداد يوماً بعد يوم.

3    ----    ااااللللننننققققلللل    ااااللللججججييييننننيييي    ععععنننندددد    ااااللللححححييييووووااااننننااااتتتت

كـثـيـراً مـا تسـتـعـمل الحـيـوانات، وخـاصّـة منهـا الثّـدييـات، فـي عـمليـات النقل
الجـيني. وألنه من الصعـب إعادة الخليـة الحيـوانيـة المتـمايـزة إلى طورها الجنيني،
فـقـد تمّ اللجـوء مـبـاشــرة إلى الخليّـة الجنينـيـة. يمكن تلخـيص عـمليـة الـنقل في هذه
الحـالة كمـا يلي: يتمّ وضع الجـين الذي اختـير إلنتـاج بروتين مـعيّن في مـحلول، ثمّ
يتم تحـقـينه مـجهـرياً داخل نـواة أو بالزما الخـلية األولى لـلجنين. تزرع هذه الخليّـة
األولى بدورهـا في رحم أُنثى، وهـذه األخــيــرة تلدُ علـى إثر ذلك حــيــواناً نـاتجــاً عن
النقل الجـيني. طريقـة أخرى للحـصـول على مثـل هذه الحيـوانات تتطلّب اللجـوء إلى

عملية االستنساخ.

إن للحــصــول على حــيــوانات عن طريق الـنقل الجــيني مــيــزتين إيجــابيــتــين،
األولى علميـة، حيث أن هذه الحيوانات تـستعمل بكثـرة في إطار البحوث األساسـية
لدراسة عدة ظواهر بيـولوجية أو إشكاليات أخرى مـعيّنة. الميزة الثانية اقـتصادياً،
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مـثـالً الـحـيـوانات التي نـقل فـيـهـا جــين إنسـاني ليس لـه مـفـعـول إالّ في غــدد الثـدي
(Glandes Mammaires)، تفـرز فـي حليـبـهــا بروتيّنات مـداوية، ذات قــيـمـة مـضــافـة
تسـتغلّ  في مـجـال الطبّ البشـري. من ضمـن هذه الحيـوانات المُـغيّـرة وراثياً نجـد
البـــقـــرات، والـنِّعـــاج، واألرانب، وأُنثـى الخنـازير. وبمـــا أن تـقنيـــات النـقل الجـــيـني
تتـــحــسّن باســـتــمــرار لـتنقص بـذلك تكلفـــتُــهــا، فـــمن المـــتــوقّع أن يزداد عـــدد هذه
البـروتيّنات. يتمّ اليـوم بهذه الـتقنيـات إنتـاج هرمونات، وأنـزيمات، وعـوامل التـخثـر،
وعوامل النمو، والعوامل المضادّة للتجلّط، والـمضادّات الجينية لصناعة اللُّقاح إلى
آخـره. لقـد تطوّر مجـال جـديد في الصناعـات الصـيدلـية بفـضل هذه التكنولـوجيـات

الحيوية الجديدة.

ً ّللللةةةة    ووووررررااااثثثثييييااااًًً ااااخخخختتتتالالالالففففااااتتتت    ووووسسسسووووءءءء    تتتتففففااااههههمممم    ححححوووولللل    ااااللللككككاااائئئئننننااااتتتت    ااااللللممممععععددددّّّ

قلّمــا تســبّب اكـتــشـاف عـلْمي وتطبــيـقــاته في مناقــشــات مـثــيـرة، وتســاؤالت
أخــالقــيــة وأدبـيــة بحــدّة، بمــثـل تلك التي أثـارها تدخّل اإلنســـان والعلم في جـــينوم
الكائنات الـحـيّـة. وقـد بادرت مـجـمـوعــة من كـبـار علمـاء األحـيــاء، خـوفـاً من حـدوث
تجـاوزات في تطبيق تقنيـات الهندسة الوراثيـة إلى إعالن وقـف هذه التجـارب خالل
اجتـماع عُـقـد في مدينة أسـيلومار (Azilomar) بوالية كاليـفورنيـا عام 1973. وكان
ذلك أساساً لتـفادي اإلنتاج غيـر المقصود لبكتيـريا أو ڤيروسات مـضرّة باإلنسان.
ثالثون سنة مرّت على انتشـار استعمال تقنيـات التدخّل في المجين في المخـتبرات
الجـامعـية والصناعـية عـبر أنحـاء العالم، ويبـقى الجدل حـول هذا الموضـوع قائـماً،
وتزداد حدّته باسـتمـرار، خاصة في أوروبا حـيث تُناضل جمـعيات عـديدة، وأحزاب
سيـاسية، وأنصـار البيئـة، وبعض الباحثـين بإصرار ضدّ انتـشار الكائنات المـعدّلة
وراثيــاً. هـؤالء يطرحــون األخطـار المــحــتــملـة الـتي قـد تتـــســبّـب فـــيــهــا الكائـنـات
المـعـدّلة وراثيـاً تُجاه الفـالحـة وصحّـة اإلنسـان والحيـوانات األليفـة، باإلضافـة إلى
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التــغـذيـة والبـيــئــة، سـواء أكــانت تلك الـكائنات من أصل نـبـاتي أو حــيــواني. إالّ أنه
ونظراً لـعــدم اســـتــعــمـــال الحــيـــوانات المـــعــدّلة وراثيـــاً في التـــغــذية إلـى حــدّ اآلن
ولمـحدودية انتـشارها وتواجـدها في الحـياة اليـوميـة، بقيت أكـثر التـخوّفـات وأعنف

ردود الفعل موجّهة ضدّ النباتات المعدّلة وراثياً.

ماذا يؤاخذ المعارضون على النباتات المعدّلة وراثياً ؟

1) أول االعتراضات هي أن العلم يغيّر النبـاتات الطبيعية، وأن هذه النباتات
المغيـرة اصطناعياً، والتي تنتشر في الطبـيعة، تمثّل قطيعـة خطيرة. وقد تؤدّي إلى
اخـتـالالت في توازنات بيـئــيـة، طُوّرت عـبـر آالف السنين. يردّ المـسـاندون لـلكائنات
المـعـدلة وراثيـاً على هذا الطرح بكـون اإلنسان، لـم ينتظر الهندسـة الوراثيـة ليـعـدّل
النبـاتات والحيـوانات باالنتـقاء والتـهـجين، مـمّا أدّى إلـى تقلّبات عـمـيقـة مع تغيّـرات

في التوازنات الطبيعية، دون أن ينتج عن ذلك كوارث طبيعية.

2) ويقول أعداء النباتات المـعدلة وراثياً أن مبيد الحشـرات التي ينتجه نبات
مبدّل وراثيـاً ليحتمي به ضدّ الحـشرات المضرّة، قد ينـتشر في البيئـة ليقضي على
الحشـرات المفـيدة دون تمـييز. ورغم أنه ثبـت علمياً أن هذا االحـتمـال شبـه منعدم،
فـإنه يبـقى مـصـدر تخوّف لـلمعـارضـين، الذين يضـيـفـون أن المـبـيـدة يُمكن أن يولّد
مــقــاومــة لدى حــشــرات أخــرى، تُمـكّنهــا من الـتكاثر لتــضــرّ بـاألراضي المــزروعــة
والمـحـاصيل. والـواقع أن المـشكل عامّ حـيث إن المـبـيـدات التي تسـتـخدم بكمّـيـات
وفــيــرة من طرف المــزارعــين، مــتــواجــدة في الطبــيــعــة بكمّــيــات تفــوق بكثــيــر تلك
المصنّعة من طرف النباتات المعدّلة وراثياً، والتي يبقى مفعولها محصوراً محلّياً.

3) توجــد نفـس التــخــوّفــات اتجــاه النبــاتات المــعــدّلة وراثـيــاً التي برمــجــهــا
الباحثون لصنع مبيد لألعشاب خاصّ بها لمقاومة األعشاب الضارّة. يزعم البعض
أن هذه النبـاتات يُمكن أن تحـوّل جـيـنهـا المقـاوم إلى األعشـاب الضـارّة والتي قـد
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تطـوّر بدورها منـاعـة ضدّ الـمبـيـدات المـضادّة لألعـشـاب، لتـتـوغّل على إثر ذلك في
الحقول وتكون النتيجة هي اإلضرار بالمحاصيل المفيدة، وكذا اإلضرار بالبيئة.

4) ومن ضـمن الـمـعـارضـين ، هناك كــذلك جـمـعـيـة حــمـاية المـسـتـهـلك. فـفي
الواليات المـتحدة األمـريكية وأوروبّا هناك تزايد مـتصـاعد في السلع الغذائـية التي
تحـتوي على مـوادّ يرجع أصلها إلـى نباتات مـعدّالت وراثيـاً. وتثور الجـمعـيات ضـدّ
هذه المـواد، زاعـمـة أنهـا قــد تتـسـبّب في تسـمّـمـات وحـسـاسـيـات للـمـسـتـهلك. وفي
الواقع لم تسجل أي حادثة تـسمّم خطيرة، أو أيّ وفاة ناتجة عن تناول مـوادّ مُبَدّلة
عند سكان الدول التي تسـمح بتـداول المنتجـات الغذائيـة، المـستـخلصة من نبـاتات
خـضعـت للنقل الجـيني. لكن هذا ال يكفي إلقناع جـمـعـيات المـسـتهـلكين. وفي نظر
أعضـاء هذه الجـمعيـات فإن انعـدام المشـاكل الصـحّية اآلن، ال يـبرّر إطالقـاً زراعة
النبـاتات المعـدّلة وراثياً، الذي يجـب تفاديهـا من باب االحتـياط، كـما يضـيفـون هنا
أن الكائنات النباتيـة المعدّلة وراثياً كـانت في السابق تستعـمل فقط في المخـتبرات
ألغراض البـحث العلْمي، وأن إنزالها اليـوم في السوق ال يسـتجيب ألي رغـبة معـبّر
عنهـا من طرف المـزارعـين أو المـسـتـهلكـين، كـمـا أنه من المـمكن مكافـحـة أضـرار
المبـيدات المـستـعملة ضـدّ الحشـرات واألعشـاب الضارّة دون إنتـاج كائنات مـعدلة

. وراثياً

تبـين هذه المواقف أن مـعـارضي النباتـات المعـدلة وراثياً يـحاربون زراعـتهـا
بكل الوسائل. وقد نظموا أنفـسهم كحركة تسعى إلى إشراك أعـضاء جدد، للتدخل
لدى األحـزاب السـياسـيـة، والتظاهر العـلني، الذي يصل في بعض المناسـبـات إلى
نزع شُــتل النبـاتات الـمـعـدلة وراثـيـاً بعنف قــوي. كـمـا يُـغـذّى هذا التــوتر من طرف
بعض وسـائل اإلعــالم التي تريد أن تجـعل من مــوضـوع الكائنات النبـاتيــة المـعـدلة
وراثياً مشكلة صحّة عـمومية، (كما كان الحال بالنسبة لجنون البـقر أو لقضية الدّم
الملـوّث بفــرنســا). وبمــا أن مــوضـوع الـكائنات المــعــدلة وراثيــاً مــرتبط بـالجــينات



205 ْمممم    ففففيييي    ممممننننظظظظووووممممةةةة    ااااللللممممووووررررثثثثااااتتتت    ((((ااااللللججججييييننننوووومممم))))    للللددددىىىى    ااااللللككككاااائئئئننننااااتتتت    ااااللللححححييييّّّّةةةة تتتتددددخخخخّّّّالالالالتتتت    ااااللللععععللللْْْ

المـسـؤولة عن الوراثة، فـقـد أدّى إلـى انعكاسـات تثـيـر الخـيـال. ويسـعى مـعـارضـوا
الكائنات المعـدلة وراثـيـاً جـاهـديـن لتصــبح لـهـذا الموضوع أبعــاد دولــيـة. وبـما
أن الشـركـات مـتـعـدّدة الجنسـيـات هي التي تتـاجـر في النـباتات الـناتجـة عن النقل
الجـيني، وفي بيع البـذور المتـعلّقـة بها، فـهي مـستـهدفـة ومـتّهـمـة بالسعي فـقط وراء
الربح، ومن أجل التحكّم اقـتصادياً في الفـالحة العالميـة، خاصة منها فـالحة الدول

النامية.

أما فيـما يخصّ العلماء، باستـثناء البعض القليل منهم، فإنهم يعـتبرون النقل
الجيني بـمثابة تحـوّل معـرفي حقيـقي في علْم األحيـاء، وأن الكائنات المعـدلة وراثياً
تعتـبر قـفزة علمـية كـبيـرة. كما يـتأسّف العلمـاء لصعـوبة إجراء نقـاش جادّ وهادىء
أمــام الرأي العــام حـول المــوضــوع، لكون هذا الرأي مــحــروم من االســتـمــاع إلى

. المبرّرات العلْمية واالقتصادية لصالح الكائنات المعدّلة وراثياً

وفي الدول األوروبيـة حـيث تنحـصـر زراعـة الكائنات النبـاتيـة المـعـدّلة وراثيـاً
أساسـاً في التجـارب العلميـة، يدقّ المجـتمع العلْمي نـاقوس الخطر، مـحذّراً من أن
توقف التجـارب الزراعيـة قد يحول دون التـقدّم العلمي ومحـاوالت االبتكار. هذا مع
العلم أن الـبـحث فـي الكائنات المــعــدّلة وراثيــاً يعـتــبـر مـن طرف الخــبـراء مــتـأخــراً
بالمـقـارنة مع الواليات المـتحـدة أو مع دول الصـين والهند، التي اسـتـثـمرت أمـواالً
باهضــة في هذا المــجـال، وال تســتطيع الـدول األوروبيـة أن تذهـب بعـيــداً للتنســيق
فيـما بين قـوانينها لبلورة معـايير مـوحدة، رغم مجـهودات االتحـاد في هذا االتجاه.
وهذه الحالة ربما قـد تُفهم في إطار المعارضة السـائدة لهذه النباتات داخل الرأي
العـام األوروبّي. كــمـا يمكن فـهم هـذه المـعـارضـة على الـمـسـتـوى الثـقــافي من باب

التمسّك المتزايد بالفالحة الطبيعية.

وكيـفما كـان األمر فـزراعة الكائنات النباتـية المعـدّلة وراثياً في تقـدم مستـمرّ
في العالم. ففي سنة 2004 ازدادت المساحـات الزراعية المخصصـة لهذه النباتات
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بمـعدّل 20 ٪ لتصل إلى 80 مليـون هكتار، أو ما يـمثل 4 ٪ من األراضي الزراعـية
في العـالم، مع العلم أن نصيب الواليات المـتحـدة من المسـاحات المـستغلـة لزراعة

هذه الكائنات تناهز 59 ٪.

من جـهـة أخـرى وفـيـمـا يخص التـغـذية، لقـد شـرعت بـعض الدول في تسـويق
المـواد الغــذائيـة الناتجــة عن النقل الجــيني من ضـمنهــا أمـريكا وكندا واألرجـنتـين
وإسـبــانيــا. ولم تالحظ المــصـالح الـصـحّــيـة في هذه الدول أي تـأثيـر سلْـبي ال على

األشخاص وال على الماشية التي أصبحت تتغذى أساساً بهذه المواد.

لقـد بدأت الصـين في تجـريب أصناف من األرز نـاتجـة عن النقل الجـيني وال
تحـتاج إالّ لـكمّيـات قليلة من المـبـيـدات، وتأمل الصين هـكذا أن تعزّز قـدراتهـا على

تغذية شعبها.

في الحقيقـة ال توجد في األسواق إالّ كمّيات قليلة من مـواد الكائنات النباتية
المعـدلة وراثياً. وبالرغم من ذلك وأمـام انتشـار هذه المواد تبقى الدول والـمنظمات
الجـهـوية واألمـمـيـة حذرة، عـاملة مـا في وسـعـهـا لطمـأنة الرأي العـام. فـاألوروبيـون
مثـالً وأمام استـحالة فتـح األبواب بصفة تامـة أمام مواد أمـريكية التي تحـتوي على
هذه الكائنات، يضعـون قوانين تجبر على وضع ملصـقات تعرف بالبضـائع الحاملة
لهـذه الكائنات، لـيكون المـسـتـهلك على علم بطـبـيعـة مـا يـشتـريـه، وليكون له الخـيـار

فيما بين سلع التغذية المختلفة.

بناء عـلى الدراســـات التي قـــامت بهـــا الوكــالـة األوروبيــة لـألمن الغـــذائي في
الموضـوع، قدّرت هذه الوكالة «أن الـكائنات المعدلة وراثيـاً ال تشكل أي خطر على
الصحـة والبيئـة». أما المنظمـة العالميـة للصحة التي عـالجت جوانب المـوضوع من
خالل بالغ صحفي صادر في يونيو 2005، فهي تؤكّد «أن األغذية الجديدة المعدلة
وراثيـاً تمكن من تدعيم الـصحـة والبيـئة». كـما تؤكـد المنظمـة على ضرورة االلتـزام
بالجــدّية والمـصــداقـيـة عنـد القـيـام بـدراسـات لتـحــديد المـخــاطر التي قـد تـنتج عن
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استـخدام هذه الكائنات مع ضرورة التقـيّد بالتفـاصيل المتعلّقـة بكل حالة في إطار
«برنامج دراسي طويل الـمدى يمكّن مـن التحـديد السـريع ألي مـخاطر قـد تحـدث».
وأكـدت المنظمة العـالميـة للتـغذية على ضـرورة نشـر أكبـر قدر من المـعلومات حـول
هذه الكائنات عـبر العـالم، كي نتمكّن مـن معرفـتهـا واختـيارها واسـتعـمالهـا. ويظن
البـعض أن هذه الكائنات النبـاتيـة يمكن أن تسـاهم في ضمـان األمن الغـذائي وفي

محاربة سوء التغذية في البلدان النامية.

ّــــالالالالتتتت    ققققــــييييممممييييــــةةةة تتتتأأأأممممّّّ

وفي النهاية ترد على الفكر بعض التـأمالت التكميلية. فرغم كل االعـتراضات
والعـراقــيل  ينبـغي عـلى العلم أن يسـتــمـرّ في مـبــاحـثـه. علمــا بأن لكل علْم جــوانبـه
اإليجـابيـة، وجـوانـبـه السلبـيـة. تحـضـر في أذهـاننا مـا حـقّـقـتـه الفـيـزيـاء النووية من

إنجازات، وفي نفس الوقت ما أسفرت عنه القنبلة النووية من ويالت.

إن حكمــة اإلنســان ينبـغـي أن ترشـده إلى تـعـزيز المـكاسب اإليجــابيـة لـلعلم
واالســـتــفـــادة من آثاره النـافــعـــة، وفي نفس اآلن أن يـحــرص علـى تجنّب األخـطار
واالنحــرافـات الـتي يسـعـى بعض الفــاعلين في حظـيـرة المــجــتـمع إلى اســتــغـاللهــا

ألغراض غير إنسانية.

في هذا الصدد يكتسي دور الباحثين أهمّـية قصوى ، إذ عليهم أن ال يعزلوا
أنفسهم عن بقيـة المجتمع، وأن يعملوا على اطالع الرأي العام عـمّا يقومون به من
مـبـاحث ومـا يتوصـلون إليـه من نتـائج، وأن يسـهمـوا دومـاً في المناقـشـات الجـارية

سواء في إطار الملتقيات أو من خالل وسائل اإلعالم واالتصال.

إن ما يـعرفه حـالياً مـجال النقـل الجيني من أعـمال ومنجـزات عُظمى تنمّ عن
خصوبة متزايدة في مجال البحث والمعرفة وعلى صعيد التطبيقات يحثّ اإلنسانية



ععععببببدددد    ااااللللللللططططييييفففف    ببببننننععععببببدددد    ااااللللججججللللييييلللل208

على أن تُحـصّن نفـسهـا ضـدّ الذين يتطلّعـون إلى اسـتغـالل علم الكائنات الـحيـة بال
حدود، وضدّ المشـعوذين الذين يحاولون بين الفينة واألخرى الدخـول في مغامرات
تؤدّي حـتمـاً إلى اإلضـرار بصحّـة الناس وتغـذيتهم وسـالمـة بيئـتـهم، بل والمسـاس

بالقيم السامية األسياسية.

على اإلنسان أن ال يضـحي بالمكاسب الرائعة التي حققـتها البيـولوجيا، وأن
يتــجـنّب الســقــوط فـي فخّ اإليديولوجـــيــات، وأن يحــتــرس من تـوجّــه البــعض لـجنْي
المنافع أو فـرض الهـيـمنة. باإلضـافـة إلى هذا وذاك مـهمّ جدّاً التـزام جـانب الحـذر
حـتى ال تـتـعـمّق الـهـوة بين الدول الـمـتـقــدمـة وبين الدول الســائرة في طريق الـنمـو،

. صناعياً وعلمياً

ممممــــــــــــررررااااججججــــــــــــــــعععع

- “Université de tous les savoirs. Qu’est-ce que la vie”, volume I
   Editions Odile Jacob, 2000.
- “O. G. M, le vrai et le faux”
   Louis Marie Houde line, Editions le Pommier, 2000.
- “Biotechnologies : le droit de savoir”
   Gerard Tobclem et Pascale Briand, Editions John Libbey, Eurotext, 1998.
- “A l’écoute-du vivant”
   Christian De Duve, Editions Odile Jacob, 2002
- “Et l’homme dans tous ça ?”
   Axel Kahn, Nil Editions, Paris, 2000.
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ححححــــققققــــووووقققق    ااااللللططططــــففففــــلللل
ــــةةةة ّ ــــييييةةةة    ووووااااللللععععااااللللممممــــييييّّّ ّ ببببيييينننن    ااااللللممممححححللللّّّ

ّااااكككك     إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللضضضضححححّّّ

حقـوق الطفل هي فرع من حـقوق اإلنسـان، وهذه األخيرة تولـد مع اإلنسان،
إنها حـقوق طبـيعـية ال يُـشـترط اعتـراف الدولة بها لوجـودها، ولو أنها ضُـمّنت اآلن

في أغلبها في القوانين الوضعية من قوانين وطنية واتفاقيات دولية ومعاهدات. 

لكي تصــبح حـقـوق اإلنســان وعـاء الحـريات الـعـامّـة يجب أن تقـنن من طرف
الدولة بـاعـتــبــار أن حق اإلنســان في أن يفــعل مــا يشــاء، ومـتى شــاء، وأنّى شــاء،
وكيفما يشاء مرتبط بالحقوق المشتـركة في المجتمع ذي المصالح المشتركة. ومن
ثَــمّ فــإن الحــرّية المطـلقـة قــد تؤدّي إلى االعــتــداء على حــرّيات اآلخـريـن، ومن هنا
تأتي نسبية مـمارسة الحرّية والوظيفة االجـتماعية للحق، حيث تنتـهي الحرية ببداية
أخـــرى، ويقـف الحق عـند بدايـة التـــعـــسّـف على حـقّ اآلخـــر، أي أن اإلنســـان لـكي
يتعـايش مع اآلخر يجب أن يتنازل عن جزء من حـرّيته وحقـوقه لعدم حرمـان اآلخر
من حـرّياتهم وحـقـوقـهم، وهو بذلك يـحصـل على مـقـابل هذا التنازل بحـمـاية حـرّيتـه

وحقوقه من اعتداء اآلخرين عليهما.
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وتدخل حـــقــوق الطفل ضـــمن هذه المــعـــادلة، فــمــمــارســـتــهــا تقف عـند حــدّ
المـســاس بحـرّيات وحـقــوق اآلخـرين، وفي هذا اإلطار تـفـسّـر الحـقــوق الواردة في

اإلعالنات واالتفاقيات وفي القوانين الوطنية.

إنه مبدأ عالمي يشـترك فيه كل أطفال العالم. ودون الخوض في التـمييز بين
الحـقوق الـعامّـة والحـقوق الخـاصـة، بين الحـقوق الفـردية والحـقـوق الجمـاعـيـة تبعـاً
لفلسـفة كل نظام، رأسـمالياً كـان أو اشتـراكياً أو مـتأرجـحاً بينهـما، ألن المـجال ال
يسمح باسـتعراض مـختلف النظريات واآلراء التي غطّت الـعديد من الصفـحات في

مختلف المؤلّفات والمقاالت.

يكفـي القــول بأن حــقــوق اإلنســان هي حــقــوق طبــيــعــيــة مــصــدرها القــانون
الطبيعي الذي يرجع الفـضل في إبرازه إلى الفيلسوف الكبير (شيـشرون) إذ عرفه
بأنه القــانون النابع عن العنـاية اإللهـيـة، ومن الـخـصـائص المـشــتـركـة بين الـبـشـر.
فالناس متسـاوون ويعاملون على قدم المساواة، وهو قانون غيـر قابل ألي تغير في
الزمان والمكان، فـهو أبدي. وكان لهذا القـانون األثر الكبير في إقرار الحـقوق في
العـصور الـتي تلت عصـر األمـبـراطورية الرومـانية. ولقـد نشـأت على إثره بعـد ذلك
مـدرسـة القـانون الـطبـيـعي في القـرن السـابـع عـشـر التي جـعلت من الـعـقـد المـبـدأ
المؤسّس للتنظيم االجـتماعي، المبنـي على القانون الطبيعي (طومـاس هوبز وجان
بودان). وبفـــضل األسلـوب البــرلمـــاني (لجـــان لوك) واألرســتـــقــراطي المـــســتنـيــر
(لمــونتـسكيــو) والشـعــبي (لجــان جـاك روسـو)، ظـهـر المــفـهــوم الجـديد للـمـجـتــمع
الســيـاسـي المـبـني على الحــرّية، وبرزت في الـقـوانيـن الوضـعــيــة حـقــوق اإلنســان
والحـرّيـات العـامّـة فـي القـرن الثــامن عـشـر، انـتـقلت بعــد ذلك إلى المـيــدان الدولي
باإلعالنات واالتفاقيات التي بواسطتها ظهرت الصفة العالمية لهذه الحقوق. لكنها
لم تسـلم من تحـــفظات بعض الـدول نتــيــجـــة الخــصــوصـــيــة في القـــيم واألوضــاع
الثقافـية الوطنية من جـهة، والتجارب الدستـورية المحلّية من جـهة أخرى، وال يزال

النقاش مستمراً.
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منذ مـؤتمـر باندونغ لسنة 1955 ظهـر تصنيف ثنائي آخـر - بعـد الرأسمـالي
واالشتـراكي - وهو الدول المـتقـدمة والدول المـتخلفـة. في الدول المتـقدمـة األولوية
للفـرد الذي له حقـوق ضدّ سلـطات الدولة والمجـتمع، وهـي حقـوق سيـاسيـة ومدنيـة
والتــقليل من قـيــمـة حــقـوق الجــيل الثـاني. وفي الـدول المـتـخـلّفـة يقع الـتـركـيــز على
ضمـان الحقوق االقتـصادية واالجتمـاعية والثقـافية والتـقليل من أهمّية الفرد مـقابل

الجماعة، فالتخلف هو حرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

إن فـردانية الحـضـارة األوروبّية (اإلنسـان مـقيـاس كل شيء كـمـا في فلسفـة
أرسطو) تقــابلهـا جـمــاعـيـة الحـضــارة اإلفـريقـيــة واألسـيـوية. هكذا ال تـعطي بعض
الدول األسبـقيـة للحقوق الـمدنية والسـياسـية، في حين ترفض بـعض الدول األخرى
الصفة العالميـة لحقوق اإلنسان باعتبار أنها لم تكن موجودة في المـجموعة الدولية
عند إعـداد اإلعالنات واالتفـاقات (إيـران مثـالً تحفظت على لـسان مـمثلهـا في األمم
المـــتــحــدة، حــيـن مناقــشـــة اإلعــالن العـــالمي لحـــقــوق اإلنســان، لـكن هذا لم يـمنع
دســـتــورها مـن أن يقـــتــبس سـنة 1980 من ذلـك اإلعــالن). و(يُشـــارهنا إلـى أن في
الفكر اإلسـالمي ما يكفي من المـبادىء النـبيلة التي تكرم اإلنسـان وتحمي حـقوقـه،
فالعدل والحـرية أساس علم الكالم لدى المعتزلة، وتكريم اإلنسان نابـع من فرضية
إلهيـة أزلية وليس عقـداً أو تنازعاً على السلطة كـما عرض لدى المـفكّرين في الدول
الغربية. ولقـد لخص الفكر اإلسالمي السيد (فلوري) في كتابه : «مـفهوم الدولة في
مواجـهة القـانون الدولي» حيث قـال إن دولة الحق غيـر مناقضـة لدولة دار اإلسالم،
الفــرق بينهــمــا أن الحـقــوق في األولى مــصــدرها الشــعب، وفي الثــانيــة مـصــدرها

اإلرادة اإلالهية».

وسـواء تعلق األمـر بـاإلعـالنات واالتفـاقـيـات أو بالمـعـاهدات، فـإنـهـا تتـضـمن
كلهــا حـقــوقـاً ذات طابع عــالمي. وتلـك الحـقــوق التي تطوّرت عــالمـيــاً تشـتــمل اآلن
األجيال الثالثة لحقـوق اإلنسان. فإلى جانب الحقوق المدنية والـسياسية (الحق في
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الحياة، في الملكية، في التـعبير، في تأسيس الجمعـيات ...الخ) يوجد جيل ثان من
الحـقـوق االقـتـصـادية واالجـتـمـاعـيـة والثـقـافيـة (الـحق في الشـغل، في الصـحّـة، في
التـعليم، في حـرية التـجارة ...الخ) وجـيل ثالث من الحـقـوق، يُدعى التـضامن، ظهـر
في وقت أحـدث، ويسعى إلى الـتشكل قـانونيـاً كحـقوق جـمـاعيـة. وهكذا أبدت األمم
المتحدة في السنوات األخيرة اهتماماً خـاصّاً جدّاً بهذه الحقوق، ويمثل ظهور حق
الشعوب في تقرير مصـيرها التعبير األكمل لها. وهناك حقـوق أخرى أقل شهرة ما

زالت موضع خالف مثل الحق في التنمية والحق في البيئة والحق في السلم.

وتتــــحكّم فـي تطبــــيق حـــقــــوق اإلنســـان علـى صـــعـــيــــد كل دولة سـلسلـة من
المتغيّرات يمكن إرجاعها إلى ثالثة عناصر :

1- طبـيـعـة نسق الـقـيم الذي تتـمـاثل مـعـه الدولة الـمـعنيـة، ووجـود أو انعـدام
التطابق مع النموذج الدولي لحقوق اإلنسان.

2 - بنيــة النـظام القــانوني الدســتــوري الداخلي، والـمـرتـبـة التـي يقــرّها هذا
النظام للمعيار الدولي الذي يحكم هذا الموضوع.

3 - مـــوقع الدولـة المـــعنيـــة فـي النظام الـدولي، وباألخـص طبـــيـــعــة الـروابط
السـياسـيـة والدبلومـاسـية القـائمـة بينهـا وبين العـالم الغـربي، علماً بـأن هذا األخيـر
يعتبر نفسه مكـلّـفاً بالتزام أخالقي للسهـر على احترام حقوق اإلنسان عبر العالم.

هذه المـتــغـيّـرات الثـالثة تحــيل بشكل مـبـاشــر إلى السـؤال المـتـعلـق بمـا هو
شــأن داخلي ومــا هو شــأن دولي، وتؤطر الـنقــاش العــام حـول اســتــيــعـاب حــقــوق
اإلنسـان داخل المنظومـة القـانونية الداخلـية، مـوضّـحة جـوانبـه الثقـافـية والـقانونيـة
والسياسية. وهناك ما يدعو إلى إحـالل التجربة المغربية في صلب هذا النقاش مع
إعطاء بضعـة عناصر لإلجـابة على اإلشكالية المثـالية : «إلى أي حدّ يـمكن للثوابت
الثـقــافـيـة والقــانونيـة والســيـاسـيــة في المـغـرب، أن تكـون ذات داللة في اسـتـيــعـاب
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داخلي تام إلى حـدّ مـا لحقـوق اإلنسـان ؟» بعـبارة أخـرى مـا الذي يبرّر التـحـفظات
واالسـتثناءات التـي تطرحهـا المـملكة المـغربيـة أحـياناً للتـخـفيـف من صرامـة بعض

آثار الشرطية الدولية لحقوق اإلنسان ؟

للوهلـة األولى، يبـدو التــسـاؤل ذا طبــيـعــة تحـمـل قـراءات مـتــضـاربة، بـيـد أن
التحلـيل األكثر واقـعيـة، ولربما األكثـر موضـوعية، يـكشف أن الحل المغـربي يصدر
عن مسعى اتـفق البعض على تسميـته : «المعالجـة المُمغربة لحقـوق اإلنسان». هذا
المــسـعى له خــاصـيــة مـزدوجــة من حـيـث كـونه في آن واحــد، أقل انتــقـاء أو أكــثـر
إنشـاءاً، بمـعنى أن االسـتـيـعاب الـداخلي للتـرسـانة المـعيـارية لحـقـوق اإلنسـان ومـا
يرافــقـهـا مـن بروز لثـقــافـة وديمــقـراطيــة مـعـيّـنة، قـد مــرّ خـالل سـيــرورة تصـاعــدية
وتطوّرية، وبالخـصـوص واعـيـة باالكـتـمالـية الـمسـتـمـرة آلليـات تدعـيم دولة القـانون.
ويُظهر تلقي آلـيات الرقابة الدوليـة بما فيـه الكفاية ذرائعيـة السلطات المغـربية التي

تحرص على اإلبقاء على «التمييز الدقيق» بين دولة الحق وحقوق الدولة.

ال يمكـن في هذه العـــجــالة أن نحـلّل تحلـيــالً شــامــالً مـــواد اتفــاقــيـــات األمم
المـتحـدة لحقـوق الطفل، ولكن سـأكتـفي بتناول نقطة أسـاسـية وهي إبراز الجـوانب
التي يتجلّى فـيها التعـارض بين ما هو محلّي ومـا هو عالمي. ففي الديباجـة إشارة
واضحة إلى أن االتفـاقية «تأخذ في االعتبـار الواجب أهمّية تقاليد كل شعـب وقيمه
». هكذا تنصّ المادة األولى على الثقافـية لحماية الطفل وترعرعـه  ترعرعاً متناسقـاً
أن الطفل هو كل إنسان لم يتـجاوز الثامنة عـشرة من عمره «مـالم يبلغ سن الرشد

قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه».

وتشير الـمادة الثالثة أن الدول تتـعهّـد بضمان حـماية الطفل ورعايته مـراعية
حقـوق وواجبـات والديه أو أوصيـائه أو غيـرهم من األفراد المسـؤولين قانونيـاً عنه.
وتتخـذ جميع التـدابير التشـريعية واإلدارية «المـالئمة». أما المـادة الرابعة المتـعلقة
بالحقوق االقتـصادية فإنها تلزم الدول باتخاذ التدابيـر إلى أقصى حدود «مواردها
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المتاحـة» وحيثما «تلزم». وتتـضمن المادة الخامـسة إشارة إلى احترام مـسؤوليات
وحقوق الوالدين حسب «العرف المحلّي».

تتناول االتـفـاقــيـة في المــادة السـادســة تكفّـل الـدولة ببـقــاء ونمـو الـطفل إلى
«الحـد المـمكن». ونقـرأ في المادة الـعاشـرة أن الدول األطراف «تحـتـرم حق الطفل
ووالديه في مغـادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم  هم، وفي دخـول بلدهم، وال يخضع
الحق في مـغادرة أي بلد إالّ للقيـود التي ينصّ عليـها القانون والتي تـكون ضرورية
«لحماية األمن الوطنـي أو النظام العام» أو «الصحة العامـة» أو «اآلداب العامة» أو
«حـقـوق اآلخرين وحـرّيـاتهم» واعــتبـار «األمن الوطني والنـظــام العـام» مـنصـوص
عليــه في المــادة 13 المـتعلقـة بحـرّية التعـبـير وجـمع المعـلومات واألفكار. والمـادة
15 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية االجتماع. وفي النقطة 2 من المادة 20

إشارة واضحة إلى أن الدول األطراف تضمن الرعاية البديلة «وفقاً لقوانينها».

من خـالل مـجـمـوعـة هذه الفـقرات الـمشـار إليـهـا بمـزدوجـتـين وغـيـرها يظهـر
بوضـوح كيف اسـتطاعت الدول أن توجـد مكاناً في االتفـاقـية للمـقـتضـيـات المحلّيـة
التي بدونهــا يصـبح تطبـيق بعـض مـقـتـضـيـاتهـا صـعــبـاً لمـخـالفـتـه بعـض المكوّنات

المحلية لمختلف الدول والمجتمعات.

وتبــقى مع ذلك بعض الـتـســاؤالت مطروحــة حـول تطبــيق مــقـتــضـيــات بعض
المواد، عـالمياً دون خضـوعها للمـقتضيـات المحلية، منهـا على سبيل المثـال المادة
18 التي تنص على أن الدول األطراف تـكفل أالّ يعرّض أي طفل للـتعـذيب أو لغيـره
من ضـروب المـعـاملة أو العـقـوبة الـقـاسيـة أو الـالَّ إنسـانيـة أو المُـهـينة، وال تفـرض
عقـوبة اإلعدام أو السـجن مدى الحيـاة، في حين بدأت المـجتمـعات تعـرف نوعاً من
االنحـرافات الخطيـرة خـصوصـاً بالنسـبة للمـجـرمين األطفـال ممّـن يقل عمـرهم عن

17 سنة، والذين يرتكبون جرائم القتل الفظيعة.
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وتجــدر اإلشـارة إلـى أن المـغــرب سـجـل تحـفّـظاً وحـيــداً على المــادة 14 في
االتفـاقـيـة الـتي تنص من بين مـا تنـص عليـه أن تكفل الدول األطراف، حــرية الفكر
والوجــدان «والديـن». ذلك أن الدين اإلســالمي هـو من بين المــقــدّســات التـي ينص
عليـهــا الدسـتـور وهو اخـتــيـار شـعـبي يـدخل في صلب حـقـوق اإلنـسـان، إذ أن لكل
شعب أن يقرّر مقدّساته التي ال يتنازل عنهـا ومن ثَــمّ كان هذا التحفظ على المادة
المـذكــورة، وهذا ال يمنع بالطبـع أطفـال الديانات األخـرى مـن مـمـارسـة شــعـائرهم

بكل حرّية.

إن الواقع الـعــالمي يجــعل مـن اإلعــالنات واالتفــاقــات والمــعــاهـدات أمنيــات
يصـعب تحـقـيق العـديد منـهـا مــن جـرّاء الهـوة التي تـزداد اتـسـاعــاً بين الفـــقيـر
والغنــي على مــســتــوى الدول واألفــراد، وليس هناك مــا ينـبّىء بتــغــيّـر هـذا الوضع
خـصـوصاً والعـالم مـقـبل على تحـوّالت اقتـصـادية واجـتـماعـيـة كـبيـرة نتـيـجة عـوْلمـة
االقتصاد وشمـوليته. وأكبر مثال على ما تلعبـه هذه الظروف نسوق المثال التالي :
أخــذت إحـدى الدراســات في الواليات المــتـحــدة األمـريكـيـة عــيّنة من العــائالت من
أنجلتـرا الجـديدة أثناء عـهـد االستـعـمـار األنجليزي ألمـريكا، وهمـا عـائلة (جـوناتان
إدوارد) الرجل الغني المبـرز، و(ماكس جيوكس) الرجل البئـيس الحطّاب الكسول،
وتتبّـعت مصير األبناء واألحـفاد منذ ذلك التاريخ، فـتوصلت إلى أن مجمـوعة األبناء
واألحــفـاد الذين بـلغـوا بالـنسـبــة لألول 1394 فــرداً، توزّعـوا كــالتــالي : 259 خــريج
جـامـعـة، 13 عـمـيـد كليـة، 100 رجل دين، 100 مـحـامي، 30 مـسـتـشـار، 80 مـوظف
عـمـومي، 65 أسـتـاذ جــامـعـي، 60 طبـيـب، 75 ضـابـط بالـجـيـش، 60 مـؤلّف بارز.
أمـا بالنـسـبـة للثــاني، بلغ عـدد ااألبناء واألحــفـاد : 2000 بزيادة 600 فـرد مــوزّعـين
كالتالى : 310 متسوّل، 300 متوفى فـي المهد، 400 منهار جـسمياً بسبـب الفساد،
60 لصّ محترف، 50 امرأة خليعة، 7 قتلى، 130 مجرم. إن هذه المؤشرات هي ما
تدفع ببــعض الدول إلى التــمـسّــك بالحـقــوق االجـتـمــاعـيــة واالقـتــصـادية وإعطائـهـا
األولوية على اعـتـبـار أن الفقـر يؤدّي إلى الحـرمـان من مـمارسـة الحـقـوق، وال قيـمـة
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للحـقـوق الـمـدنيـة والسـيـاسـة إذا كـان صــاحـبـهـا سـيكون مـصـيـره كــمـصـيـر أفـراد
العائلــة األخـيرة.

أمــا بالنسـبــة للمــغـرب فــإن أول عـائق يـسـاهم في خــفض وتيــرة تطبــيق تلك
الحـقوق هو النسـبـة المرتفـعـة لعدد األطفـال التي تقـرب من 40 ٪ من السكان. لقد
حــقّـــقت بالدنا في الـسنوات األخــيـــرة العــديد مـن اإلنجــازات لصـــالح الطفـــولة في
المـغرب، ومنهـا تلك المـتعلقـة بإعمـال االتفـاقيـة الدولية لحـقـوق الطفل حيث اتخـذت

بعض اإلصالحات التشريعية الضرورية منها على الخصوص :

- تعـديل مـقـتـضـيات مـن مدونة األحـوال الشـخـصـيـة بشـأن حـضـانة الطفل،
والوالية الشرعية والنفقـة.

- تعديل مقـتضيات من قانون االلتزامـات والعقود والمسطرة المدنيـة لتأمين
تحصيل النفقة بالسرعة المرغوبة.

- إصـدار تشـريع خـاص بالطفـولة المهـملة والطـفل المعـاق وإحـداث مـجلس
العائلة.

وتتظافـر جـهـود مـختـلف الفـعاليـات الحكـوميـة، والمـجـتـمع المـدني والمـجلس
االسـتشـاري لحقـوق اإلنسـان لتحـقيق التـطابق التام بين القـوانين الوطنيـة وقواعـد
اتفاقـية حقوق الطـفــل. ومن المبادرات األخيـرة في هذا الصدد تصويت البـرلمان
على نص يـمنح اسـتـثـناء لألشـخـاص الـملزمـين بالســر المـهنـي كـاألطبّـاء وغــيـرهم
باإلبالغ عن أعمال العنف الـتي ترتكب ضدّ األطفال وإحداث مؤسّـسة هامّة، وهي
برلمــان الطـفل كــآليــة تفــتح أمــام الطفل الـمـجــال لـعـرض مــشــاكلـه بنفــســه وليس

بواسطة الكافل.

وبفضل  تشجيعات الحكومة عرفت السنوات األخيرة زيادة ملموسة في عدد
الجـمعـيات الـتي تعتني بالـطفولة. وأصـبح يوم 25 مـاي يوماً وطنيـاً للطفل، وتجـري
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االسـتعـدادات إلحداث مـركز لتـوثيق أعمـال العنف ضدّ األطفـال ولمضـاعفـة مراكـز
اسـتــقـبـال هؤالء األطفــال بالتـعـاون مع «مــرصـد حـقـوق الـطفل»، كـمـا تعــدّدت على

المستوى الحكومي الجهـات المسؤولة عن الطفولة.

ويقوم المغـرب بمجهود كبـير لمحاربة ظاهرة تشغـيل األطفال في سن مبكّر.
فــبــعـد مــصــادقــتــه على االتفــاقــيــة رقم 138 لسنة 1976 بشــأن الحــدّ األدنى لسِنِّ
االسـتـخـدام، حـدد سن ولوج الوظـيـفـة العـمـومـيـة في 18 سنة، ووضع نظام خـاص
لألطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و 18 سنة، ومنع العمل الليلي لمن هو دون

16 سنة.

ونفس االهـتـمــام أعطـي ألنواع االســتـغــالل األخــرى كــاالســتـغــالل الجـنسي
واالغـتصـاب وهتك العـرض، بحيث يحـمى الطفل حـماية كـاملة في القـانون الجنائي

المغربي ولو كان برضاه مادام سنه يقل عن 15 سنة.

إن الئحـة المـوقّـعيـن والمصـادقـين على االتفـاقـيـة أطول من الئحـة المطبّـقـين
لهـا، كـمـا أن الهـوة ال زالت متّـسـعـة مـا بين إيجـاد القـوانين الوطنيـة المـتـالئمـة مع
االتفـاقـيـة وبين تنـفـيـذها. وتقـوم بعض الدول النامـيـة، كـمــا هو الشـأن في المـغـرب
بمـجـهـودات حـسب إمكـاناتـهـا بتنفـيـذ مـا تـسـتطيـع تنفـيـذه بكل رغــبـة في تحـسـين
وضـعـيــة األجـيـال القـادمـة، لكـن أنّى لهـا باإلمكانات الـالّزمـة لمـواجـهـة الـصـعـوبات
الناتجــة عن النقـص في المـوارد المــاليــة على الخـصــوص. وفي الوقت الـذي يُطلب
من دول الجنوب تحديـد الزيادة السكانية للحد من االنفـجار الديمـغرافي يعطى في
اإلعـالنات واالتفـاقـات الحق للوالدين في تقـرير عـدد األوالد، وفي الوقت الذي نقـرأ
في اإلعـالنات واالتفـاقـيات اعـتـمـاد طرق جـديدة فـعّالـة للتعـاون الدولي يـكون معـهـا
تكافـــؤ الفــرص حــقّــاً على الـســواء لألفــراد والدول، نرى الـدول الغنيــة تـزداد غنى،
والفــقــيــرة تزداد فــقــراً. وفي الوقـت الذي ينادى فــيــه بالقــضــاء عـلى كــافــة أشكال
االسـتــغـالل االقـتـصــادي واألجنبي ال سـيــمـا االحـتكارات الدولـيـة نشـاهد كــبـريات
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الشركات تُدمج مع بعـضها لخلق احتكارات ضخمـة تتحكّم في السوق، وفي الوقت
الذي يُنادى فـيه بضـرورة تحقـيق التـوزيع العادل للدخل الـقومي باسـتخـدام النظام
الضريبي نجد متطلّبات اقتصاد السوق والعوْلمة تقضي بضرورة خفض الضرائب

تحسّباً لهروب رؤوس األموال الوطنية وتشجيعاً لرؤوس األموال األجنبية.

إن الالّئحـة طويلة، وهذه مجـرّد أمثلة تعني قـبل كل شيء أن الزالزل القـادمة
بشـموليـة االقتـصاد سـتُحطّم العـديد من األحالم، وسـتتـطلّب منّا مراجـعة مـا بنيناه
على أســاسـهـا وإعــادة النظر في هـذا الهـيكل الضــخم من اإلعــالنات واالتفـاقــيـات
والمـعاهدات خـاصـة منها ذات الطابـع االجتـماعي لـنضع أسُسـاً جـديدة بعيـدة عن
الحلم، ذلك أنـه من حـقّنا أن نحلم بمـبــادىء إنسـانيـة عـالمـيـة، ومن حـقّـنا أن نكافح
من أجل بقـاء الطفل. لكن مـا قيـمة هذا الـبقـاء إذا كان يسـبب اإلكـراهات المحلّيـة،

عبارة عن موت بالتقسيط بالنسبة للعديد منـهـم ؟
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                                                                    ففففيييي    ااااللللققققااااننننوووونننن    ااااللللووووضضضضععععيييي

تتتتممممههههييييدددد

يهـدف القـانون باعـتــبـاره مـجـمـوعـة من القـواعـد القـانونيـة، التي تـنظم سلوك
األفراد في المـجتمع والتـي يتحقق إلزامـها عن طريق التهـديد بجزاء توقـعه السلطة
العامة، إلى التوفيق بين مـصالح األفراد في المجتمع لتيسير حيـاتهم الجماعية عن
طريق بيـان ما يجـوز لكل فرد أن يفـعله، وبيان مـا يتحـتم عليه أن يفـعله أو يتجنـبه،
أي بتـحـديـد مـا يتـمـتع به كـل فـرد من حـقـوق، وهو مــتى أقـر مـصلحـة مــا لشـخص
مــعــين، خـــول هذا الشــخص سـلطة القــيــام بـبــعض األعــمــال التـي يحــقق بهـــا تلك
المصلحة، ونهى غيره من الناس عن اإلخالل بها، وأنشـأ بذلك مركزا ممتازا ينفرد
به صـاحب المـصلحـة المـرعـيـة دون غـيره، وفـرض على سـائر األفـراد قـيـودا تقـابل
ذلك المــركــز الـمــمــتــاز، وهذا االحــتــرام الذي يفــرضـــه القــانون على ســائـر الناس
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المكلـفـين به يكون واجــبـا يقع عـلى كـاهلهـم، وهو واجب قـانوني يـفـرضـه القــانون،
بحيث إذا لم يقم األشخاص به أجبرهم القانون على ذلك.

والقانون إذا كـان يضع أمرا أو نهيـا يقيـد به سلوك فرد من األفراد، فـهو ال
يفـعل ذلك لمـجـرد األمـر أو النهي، بل هـو يهـدف من ذلك إلى تحـقـيق حـرية مـقـابلة
لدى الغـيـر، فـتـحـريم سـلوك مـعـين بأمـر القـانون ال يقـصـد بـه في الواقع إال تأكـيـد
الحق في نوع آخر من السلوك، فمن يظل في الحدود التي يـرسمها القانون، يكون
له الحق فـي أن يطلب الحــمـاية فـي هذه الحـدود، ذلـك أن كل مـا ال يمـنعـه القــانون

فهو يسمح به بل هو يضمنه.

هكذا تبدو الصلة وثيـقة بين القانون والحق، فـالقانون باعتـباره مجمـوعة من
القـواعد القـانونيـة يفرض بذلك نـظاما مـعينـا، وهو نفسـه الذي يخـول الحق فيـضع

بين يدي الشخص سلطة تمكنه من أن يعمل على وجه معين في عالقاته بغيره.

فـالتسليم بـوجود حق لشـخص من األشـخاص مـعناه أن لهـذا الشخص قـدرة
قـانونيـة على السلوك بصـورة مـعـينة بالنـسبـة للـشيء الذي يتـصل به هذا الحق. أمـا
غـيـر صـاحب الحـق فـال تكون لهم القـدرة أو السلـطة التي يعطيـهـا الـقـانون لصـاحب
الحق، بل على العكس، يكون على من عـدا صاحب الحق أن يمتنـعوا عن أن يسلكوا
سلوكـا من شـأنه أن يعـوق القـدرة أو السلطـة المـقررة لـصاحـب الحق، ومن كل هذا

يتبين أن تقرير الحقوق هو وسيلة القانون إلى تنظيم عالقات األفراد في الجماعة.

intérêt juridiquement والحق باعـتبـاره مصلحـة مشـروعة يحـميـها القـانون
protégé، أو قــــــدرة أو سـلـطة إراديـة Pouvoir de volonté يـخــــــولـهــــــا الـقــــــانـون
للشـخص(1)، هو سلطة لشـخـص من األشـخـاص، يسـتطيع بمـقـتـضـاها مـمـارسـة

سلطات معينة، يمنحها ويكفلها له القانون بغية تحقيق مصلحة يقرها.
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ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    ااااللللححححقققق

خضـعت فكرة استـعمال الحق لتـطور كبيـر تبعا للـمذهب السائد فـيمـا يتعلق
بموقف القـانون من نشاط األفـراد، ففي ظل المـذهب الفردي الذي كـان سائدا في
القرنين الثامن عشـر والتاسع عشر كان لصاحب الحق أن يستعـمل حقه على نحو
مطلق ال يرد عليه قيد، فأساس هذا المذهب يقوم على أساس أن الفرد هو الهدف
من تنظيم المـجـتـمع، وأن له حـقـوقا طبـيـعـيـة سابقـة على القـانون وعلى الـمجـتـمع،
ومن ثم تقـتـصر وظيـفـة القـانون على التوفـيق بين الحـقـوق الفـردية كفـالة لوجـودها
واحـتـرامـهـا مـعا، ومـقـتـضى هذا أال تقـيـد حـرية الفـرد في اسـتـعـمـاله لحـقـه، حـيث
يعـصمـه من المسـؤولية أن يكون العـمل الذي يأتيه داخـال في مضـمون حـقه، حـتى
لو ترتب علـى ذلك ضـرر للغـيـر، وقـد ظهـرت مـسـاوئ هذه النـظرة الفـردية لمـا أدى
إليـه إطالق حـرية الفـرد في اسـتـعـمـاله لحـقـه من ظلم للضـعـفـاء وإضـرار بالصـالح
العـام للمــجـتـمع، ولذلك اتجــه المـذهب االشـتـراكي وجــهـة عكسـيـة، فـهــو يقـوم على
النظر إلـى الفـرد بـاعـتــبــاره كـائنـا اجـتــمـاعــيــا، ومن ثم تكون وظـيـفــة القــانون هي
المـحافظـة على كيـان المـجتـمع وتسـخيـر الفـرد لخـدمتـه، فإذا مـا تحـققـت مصلحـة
المجتمع تحـققت من وراء ذلك مصلحة الفرد، حتى ذهب المـغالون من أنصار هذا
المذهـب إلى إنكار فكرة الحق واعتـباره مـجرد وظيـفة اجـتماعـية، وعلى هذا الـنحو
كــانت المــغــاالة من جــانب كل مـن المــذهبــين في النـظرة إلى الحق واســتــعــمــاله،
والحـقـيـقـة وسط بين هاتين النزعـتـين المـتطرفـتـين، فـال يجـوز أن يكون اسـتـعـمـال
الحق مطلقا لمـا يؤدي إليه من إضرار بالغـير وإغفال لـلصالح العام، وال يستـساغ
أن يقتصـر الحق على مجرد وظيفـة اجتماعيـة لمصلة الجماعـة، إذ إن للفرد غايات
وأهداف شـخصيـة ال يمكن تجـاهلها ويجب أن يكفل القـانون تحـقيقـها في الـحدود
المـعقـولة وإال فقـد الفـرد كيـانه واستـقالله، وكـان بين ذلك قـواما، وهو أنه ال يجـوز
التـعـسف في اسـتعـمـال الحق، أي أن يقـيـد اسـتعـمـال الحق  على نحـو يحـول دون
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اإلضــرار بالـغــيــر أو بالصـــالح العــام، وذلك عـلى الرغم مـن أن العــمل الذي يـاتيــه
صاحب الحق يدخل في مضمون حقه(2).

ااااللللممممببببححححثثثث    ااااألألألألوووولللل    ::::    ننننششششأأأأةةةة    ننننظظظظررررييييةةةة    ااااللللتتتتععععسسسسفففف    ففففيييي    ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    ااااللللححححقققق

تتتتممممههههييييدددد    

قـد يبدو أن اسـتـعمـال الشـخص لحـقه مع الـتزامـه حـدود هذا الحق ال يمكن
أن تترتـب عليه مسـؤولية، فـالمسـؤولية مـبعـثها الخـطأ، من يستـعمل حقـه ال يرتكب
خطأ، غير أن الـتزام الشخص حدود حقـه ال يجعله بمنجى من المسـؤولية إذا كان
يرمي إلى غـرض ال يقره القـانون، فـفي هذه الحالة يكون قـد تعـسف في استـعمـال

حقه، استعمل حقه استعماال غير مشروع.
فاستعـمال الحق الذي يعصم صاحبه من المسـؤولية عن الضرر الذي يلحق
الغيـر بسببـه هو االستعمـال المشروع الذي يخـضع في روحه وغايتـه للحدود التي

شرعها القانون.
والمـقــصـود باالســتـعـمــال غـيـر المــشـروع هو االســتـعـمــال الذي يلتـزم فــيـه
الشـخص حدود حـقـه، ومع ذلك تتـرتب عليـه مسـؤوليـته، ألن الغـرض الذي يسـيطر
عليه ال يقـره القانون، وهذه هي الحالة الـتي تتناولها نظرية التعـسف في استعـمال

.théorie de l’abus des droits الحق
ااااللللففففررررعععع    ااااألألألألوووولللل    ::::    للللممممححححةةةة    تتتتااااررررييييخخخخييييةةةة

لقـد نشـأت نظريـة التـعـسف في اسـتـعـمـال الحق وكـان حق المـلكيـة أول تلك
الحـقـوق التي تقـررت حـدودها قـضـائيـا، ثم انتـشـرت مـبادئ تلـك النظرية حـتى عمّ
تطبـيـقـهـا جـمـيع الحـقـوق من أقـدم العـصـور، ولـم يشـر إليـهـا تشـريع، أو نصـوص
قــانونيــة آمــرة، بـل شــقت طريقــهــا تلـطيــفــا لصــرامــة أو جــمــود بعـض النصــوص
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التــشـــريعــيــة، أو قــصــورهـا عن مــالءمــتــهــا لـمــوجــبــات الضــرورات االقــتـــصــادية
واالجـتـمـاعـيـة في حـيـاة المـجـتـمع، وتتـابعت مـبـادئـهـا من عـهـد القـانون الرومـاني،
فكانت السـبب المبـاشر في الحـد من الشدة في بعض نصـوصه، وتقـريب تطبـيقـها

نحو مقتضيات العدالة(3).

إن فكـرة التـــعـــسف في اســـتـــعـــمـــال الحق مـــبـــعـــثـــهـــا أن القـــانون ال يقـنع
بالمشـروعيـة الموضوعـية لالسـتعمـال، وهي التي تتحـقق إذا التزم الشـخص حدود
حـقــه، وإنمـا يـذهب إلى أبعــد من ذلك فـيــراقب الروح التي توجــه اسـتــعـمــال الحق

والمصلحة التي يراد تحقيقها من ورائه.

إن الحــقـوق التي أوالنا إيـاها القـانون وأجــاز لنا مــمـارسـتــهـا والتــمـتع بـهـا
والتصـرف فيـها ليـست بمعطيـة لنا سلطة مطلقة، نسـتطيع معـها القـيام بما تـسمح
لنا القــيـام به من أعـمــال دون مـا قـيـد أو شـرط غــيـر عـابئـيـن بمـا يمكن أن نلـحـقـه

بالغير من ضرر، وال آبهين بما يمكن أن يسفر عن أعمالنا من أذى وسوء.

إن الحـقـوق ال تجـري مطلقـة كل اإلطالق، كـالسـيل يجـرف في طريقـه كل مـا
يعتـرض سبـيله، بل إنما هي توجـد وتعيش في وسط يسـيطر عليه جـو من النسبـية
والتـقـيــيـد، بحـيث يتـحـقـق التنظيم االجـتـمــاعي ويسـود االنسـجـام بيـن الناس ويعم
العـدل في المـجتـمع، هناك حـقـوق وحـقوق، هنـاك الحق بمـعنى المكنة الذاتيـة التي
يتمتع بهـا الشخص، وهناك الحق بمعنى مجـموعة القواعد االجتـماعية أو مجـموعة
المـبـادئ والمـفـاهيم الـتي تحـفظ العـدل وتقـيم التـوازن في الـمـجـتـمع، فـحـتى يكون
استعـمال ما هو ممنوح لنا من قـدرات ذاتية بمقتضى القـانون استعماال مـشروعا،
يجب أن ال يكون متـضاربا ومتـعارضا مع هذه المـجموعـة من القواعد االجـتماعـية
وإال فـإن عــملنا رغم كـونـه في نطاق الحـقــوق المـوضـوعــيـة للحق يـكون عـمـال غــيـر
مشروع، أو بعبارة أخـرى يكون استعماال تعسفيا للحق ويتـرتب علينا مسؤولية ما

ينشأ عنه من ضرر للغير.
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ونظرية التعسف في استعمال الحق ليست نظرية حديثة فلقد عرفها القانون
الرومـاني، كـمــا عـرفـتـهـا الشـريعــة اإلسـالمـيـة، وهي وإن كـانت قـد انتـكصت تحت
تأثيـر المـبادئ الفـردية التي عـقـد لهـا لواء النصر فـي أعقـاب الثـورة الفـرنسيـة، إال
أنها عـادت ترفع رأسهـا تدريجيـا في ظل المبـادئ االشتـراكية، فظهـرت في أحكام
القضـاء منذ أواخر القرن الماضي بصـورة تتفق والنظرة الحديثـة إلى الحق، وقام
فريق من الفـقهاء المـحدثين(4) يظاهر القـضاء في اتجاهه، حـتى استقـرت النظرية
في القضاء والفقه وأخذت بها التشريعات الحديثة كالتشريع األلماني (المادة 226
مدني) والقـانون المدني المصـري (المادة 5 مدني) فنظرية التـعسف في استعـمال

الحق نظرية قديمة، وإنما الجديد فيها أمران :

األول هو معيارها، والثاني هو مجال تطبيقها.

ولمـا كـانت الشريعـة اإلسـالمـية مـوضـوعـة لصالـح العبـاد على اإلطالق، فـإن
قـصـد الشـارع من المكلف، أن يكون قـصـده في العـمل، مـوافـقا لقـصـد التـشـريع،
ولمـــا كــان قـــصـــد الشـــارع المــحـــافظـة على الضـــروريات، ومـــا يرجع إلـيــهـــا من
الحاجيات وهو عـين ما كلفه العبد، فالبـد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وعلى
هذا فإن من يرمي في تكاليف الشريعة إلى غير ما وضـعت له، فقد ناقضها وعمله
بالحتم باطل، وأن ما تهدف إليه الشريعة هو تحـقيق المصالح ودرء المفاسد، وأن

أحكامها في هذا جميعا، مبناها العدل واإلحسان.

ومن هذا يتـضح أن في الشـريعة اإلسـالمـية السـمـحة الغـراء سـهم وفيـر من
تلك القـواعد، حتى أن القـوانين المدنـية العربيـة يصدح شـراح معظمـها بأن قـواعد

التعسف التي أتت بها مستمدة من الشريعة وفقهها.
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إلى عهـد ليس ببـعيد، كـان ينظر إلى الحق باعـتبـاره مجرد مـزية فردية تـقرر
لصـاحبـه إلشبـاع حاجـة من حـوائجه، وبهـذا كان لصـاحب الحق أن يسـتعـمله وأن
يفــيــد به علـى نحــو مــا يحلو له، دون اعــتــداد بمــا قــد يتــرتب عـن ذلك من الضــرر
واألذى لغيـره، فكل ما كـان يلتزم به صـاحب الحق هو عـدم تجاوز الحدود الـمادية
لحقه، ولكنه طالما بـقي في دائرة حقه ال يتجاوزها، فقد كـان له أن يفعل ما يشاء،
فمالك األرض، مـثال، لم يكن يتقيد إال بحدود أرضـه، وفي داخل هذه الحدود، كان
له مطلق الحـرية في اسـتـعمـال األرض وفي اسـتـغاللـها وفي التـصـرف فـيهـا بكافـة
أنواع التــصـرفــات، وبالجـملـة كـان له أن يفــيـد منـهـا بالشكـل الذي يريده، دون أن

يقف في سبيله أن يترتب على عمله ضرر لغيره بالغا ما بلغ مقداره.

هكذا كــان الحق قــديمــا يتــسم بصــفــة الشــمــول واإلطالق، وقــد ثبـتـت له هذه
الصفة منذ عهد الرومان، وأقرتها له مجموعة نابليون، ومن بعدها القوانين الوضعيـة
الحـــديثـة، وهــذا مــا دعــا القــانـون الفــرنـسي إلى تعـــريـف حــق الملـكـيــة، وهو أبرز
الحقـوق المالية وأهمهـا، في المادة 544 منه بقوله : «الملكيـة هي الحق في االنتـفـاع
de la manière la ،والتصـرف فـي األشيــاء بطريقة مطلقـة إلى أبعـد حـدود اإلطـالق

 plus absolue، بشرط أال تستعمل استعماال تحظره القوانين واللوائح».

وكـان لتغـلغل النزعـة االشتـراكـية في فـرنسـا وفي غـيرهـا من البالد الحـديثـة
أكـــبـــر األثـر في زلزلـة صـــفـــة اإلطالق والشــــمـــول عن الحـق، فـــابتـــداء مـن القـــرن
العشرين، أو حتى قبله، أصبح الضمير االجتماعي يأبى أن يستعمل الحق بطريقة
تتــجـافى مـع الغـرض مـن تقـريره، وأن يـتـخــذ وسـيـلة للكيــد بالناس وإلحــاق األذى
الجسـيم بهم، وبرغم أن النصـوص القانونيـة في هذا الوقت لم تكن تتـجاوب تمـاما
مع هذه الـفكرة الجــديدة، إال أن نداء ظـروف الجــمــاعــة كــان أقـوى مـن أن يهــمل،
وأخـذ القـضـاء في فرنـسا أوال ثم فـي البلدان األخـرى، يلبي هذا النداء، ووجـد في
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«Saleilles» هذا السبـيل أكبـر العون في كـتابات الفـقهاء، وال سـيمـا العالمـة سالي
والعـمـيد جـوسـران «Josserand»، وأخـذت الفكرة تتـبلور حـول وجـوب أن ينظر إلى
الحق ال على اعتبار أنه مجرد مزية فردية تمنح لصاحـبه إلشباع حوائجه المتسمة
باألنانيـة كـمـا كـان الحـال فـي المـاضي، ولكن على اعـتـبـار أنه يمـنح قـبل كل شيء
لتـحقـيق خـيـر الجمـاعـة كلهـا، وبهذا يصـبح للحق وظـيفـة اجـتمـاعـية مـن شأنهـا أن
تؤدي إلى خيـر الجمـاعة، ويتـرك لصاحب الحق العـمل على أن يؤدي الحق وظيفـته
هذه، ويحميه القانون ما دام يفعل، ولكن إذا انحرف بحقه عن وظيفته االجتماعية،
كفّ القـانون عن حـمــايتـه، بل أوقع عليـه الجـزاء المنـاسب، العـتـبـاره مـتـعـسـفـا في
استعـمال حقه أو مـسيئا لهـذا  االستعمـال، ومن هنا نشأت في عالم القانـون، كما
سبـقت اإلشارة، نظرية من أهم نظرياته، وهي نظرية التـعسف في استعـمال الحق

أو سوء استعمال الحق أو االستعمال غير المشروع للحق.
وعند وضع القوانين المدنية الجديدة، وجد السبيل أمامها سهال ممهدا لتبني
الفكرة الجـديدة، فـفعل، بل إن األمـر لم يقف عند مـعالجـة القـوانين المـدنية الجـديدة
الحقوق على اعتبار أنها تؤدي وظيفة اجتماعية، وإنما جاءت الدساتير نفسها تتبنى
بدورها  هذه الفكرة فـيمـا يتـعلق بحق الملكيـة الذي هو أهم الحقـوق المـالية قـاضيـة
بأن له وظيـفة اجـتمـاعيـة ينظم القـانون أداءها. وهكذا فـبعـد أن نصت الفقـرة األولى
من الفـصل الخامس عـشـر للدستـور المـغربي على أن «حق الملـكية وحـرية المبـادرة
الخـاصـة مـضـمـونان» نصـت الفـقـرة الثـانيـة على أن «للقـانـون أن يحـد من مـداهمـا
وممارستهـما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو االقتصادي واالجتـماعي للبالد» كما
ورد في الفقرة الثالثة أنه «ال يمكن نزع الملكية إال في األحوال وحسب اإلجراءات

المنصوص عليها في القانون».
هكذا كـفّ الحق عن أن يتــسم بصــفــة اإلطالق والشــمـول الـتي كـانـت له في
الماضي، وأصبح مـحددا ومقيدا بوظيفـته االجتماعـية، أي بالغرض الذي من أجله

يقرره القانون، وذلك إلى جانب تقيده بحدوده المادية.
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وهكذا أصـبح الحق في الوقت الحـاضـر يتـحدد بنـوعين من الـحدود : حـدود
مـاديـة تبـرز حــيـزه المــادي، وحـدود مــعنوية يتــعـين بـهـا مــضـمـونـه، أي مـا يمنـحـه

لصاحبه من قدرات وسلطات.

ااااللللففففررررعععع    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::    ممممععععيييياااارررر    ااااللللتتتتععععسسسسفففف    ففففيييي    ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    ااااللللححححقققق
كــان مـعــيــار التــعــسف عند الرومــان هو نيــة اإلضــرار، فــالشـخـص يعــتـبــر
مـتعـسفـا في اسـتعـمال حـقه إذا لم يـقصـد به سوى اإلضـرار بالغـير، وهذا مـعيـار
شـخـصي، ثم توسع القـضـاء في ذلـك، فأوجـد مـعـيـاراً مـاديا يكـون قـرينة على هذا
المـعيـار الشخـصي، إذ اعتـبـر انتفـاء المصلحـة من االسـتعـمال الذي يلحق ضـررا

بالغير قرينة على نية اإلضرار.
واليـوم أصــبح المـعـيـار هـو خـروج الحق بواسطة من يـسـتـعـمله عـن غـرضـه
االجـتمـاعي أو وظيـفـتـه االجتـمـاعـية، وهذا مـعـيـار شخـصي مـادي، يزن اسـتـعمـال
الحق على ضوء الواقع الشخصي لصاحبه والغرض االجتماعي له في وقت واحد،
فإن كان هناك توافق بين الواقع والغـرض كان االستعمال مشروعـا، وإال كان غير

مشروع(5).
فاستـعمال الحق بقصد اإلضـرار بالغير تعسف، حتـى ولو تحققت من ورائه
مصلحـة، واستعـماله لغاية ال تتـفق والغرض االجتـماعي له تعسف كـذلك، حتى ولو
لم يكن بقـصـد اإلضـرار بالغـيـر، وهذا مـا تقـتضـيـه النظرة الحـديثـة التي ال تعـتـبـر
الحقوق سلطات مطلقة، وإنما تريدها حقوقا نسبية يمثل كل منها وظيفة اجتماعية

لتحقيق غاية معينة يجب أال يحيد الحق عنها(6).
والمالحظ في التشريعات الحديثة التي أخذت بنظرية التعسف أن أغلبها قد
أورد المـبـدأ في صيـغـة عـامة يعـوزها التـحـديد الذي يهـيئ للقـاضي ضـوابط يمكن

االسترشاد بها، وبذلك جعلت أمامه مجاال واسعا لالجتهاد(7).
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ولقد تحـرت التشـريعات المـدنية الحـديثة أن تسوغ المـبدأ صـياغة تـنأى بها
عن العمومـية والغموض، فوضـعت معايير لحـاالت ثالث يكون استعمال الحق فـيها

غير مشروع.
المعيار األول : هو أن يكون اسـتعمال الحق غير مقـصود به سوى اإلضرار

بالغير، وهذا معيار شخصي يقوم على نية اإلضرار بالغير(8).
فـاسـتـعـمـال الـحق يقع غـيـر سـائغ إذا لم يقـصــد به إال مـجـرد إلحـاق األذى
بالغـيـر، ولو تـرتب بعـد ذلك نفع لصـاحـبــه، وهذا أمـر طبـيـعي، فـالحق لم يـعـد يمنح
لصاحبـه إال ألداء وظيفة اجتماعـية تستهدف نفع الجـماعة كلها، فال يقـبل أن يتخذ

وسيلة للكيد بالناس، ففي هذا خروج صارخ عن حدود وظيفته االجتماعية.
وأسـاس االستـعمـال غيـر المشـروع في هذا المـعيـار عامل نفـسي، وأعني به
نية اإلضـرار وإلحاق األذى بالغير، وواضح أن إثبـات هذه النية بطريق مبـاشر أمر
جد عـسيـر، ولذلك جـرى القضـاء على استـخالصـها من عـدم وجود مـصلحة بالكلـية
تعـود علـى صـاحب الحق من اسـتـعـمـاله إياه، أو تفـاهة هذه المـصلحـة، مـا دام هو
على بينة مـن نتيـجـة عـمله عند إجـرائه، وهكـذا فانـتفـاء المـصلحـة أو حـتى تفـاهتـهـا
يقـوم قـرينة على نيـة اإلضـرار بالـغيـر، ولـهذه الـقـرينة مـا يبـررها، إذ إن الغـالب في
العـمل أال يلجـأ شخـص إلى استـعـمـال حق من حقـوقـه ويتكبـد مـشقـتـه ونفقـتـه، مع
تقـديره انتـفاء مـصلحـتـه منه، مـا لم يقصـد به الكيـد واألذى لغـيـره، والقضـاء حـافل
باألمثلة التي استـشف فيها نية اإلضرار بالغـير، ال سيما بالنسـبة إلى حق الملكية،
ومن ذلك حالة أقام فيها شخص على حافة أرضه أعمدة من الخشب تعلوها حراب
مسننة، لكن يضـايق جاره في االنتفاع بأرضـه (أرض الجار) في هبـوط الطائـرات
وإقالعها(9). وحالـة عـمـد فيـها شخـص إلى إدارة جهاز كهربائي في عـقاره بقصد
التـشويش على أجـهـزة السلكيـة يتجـر فيـهـا جاره، حـتى يتـعذر عليـه تصـريفهـا(10).
ومن أمـثلة تعمـد اإلضـرار أيضا حـالة انتهـز فـيهـا شخص اسـتـعداد جـاره للصيـد،

فعمد إلى إحداث الجلبة والضوضاء حتى يزعج حيوانات الصيد فتبتعد(11).
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ومن هذا يتجلى أن المهم في هذا المعيار أن تكون نية اإلضرار هي الدافع
الوحيـد الذي حمل صـاحب الحق على استـعماله، فـفي هذه الحالة يكون اسـتعـمال

الحق غير مشروع حتى ولو ترتبت عليه منفعة لصاحبه.

وإذا كــان الـدافع مــزيـجــا من قـــصــد اإلضـــرار وابتــغـــاء المنفـــعــة أضـــحى
اســتـعــمـال الحق مــشـروعــا، ولكن يجب فـي هذه الحـالـة أن تكون المنفــعـة المــراد
تحـقـيـقـها لهـا أهمـيـتـهـا بالنسـبـة إلى الضـرر الذي يلحق الغـيـر، فـإن لم تكن كـذلك
أصبح االستعمـال غير مشروع، وفق ما سنوضحه في المـعيار الثاني. ويالحظ أن
القـضـاء يعـتبـر انعـدام المـصلحـة أو ضـآلتـها فـي حالة اسـتـعـمـال الحق اسـتعـمـاال

يضر بالغير، قرينة على توافر نية اإلضرار(12).

المــعــيــار الثـانـي : وهو أن يكون اســتــعــمـال الحـق لتــحـقــيق مــصلـحـة قلـيلة
األهمـية، بحـيث ال تتناسب مطلقا مع مـا يصيب الغـير من ضـرر بسبـبهـا وفي هذه
الحالـة ال يلزم إثبات نيـة صاحب الحق الخـبيثـة في اإلضرار بالغـير، فـالمعيـار هنا
ليس نفـسـيا كـمـا هو الشـأن في المـعيـار األول، ولكنه مـعـيـار موضـوعي أو مـادي،
قـوامـه التـفـاوت الصـارخ البـالغ في جـسـامـته بـين الفـائدة التي تعـود على صـاحب
الحق من اسـتعـمـال حقـه وبين الضـرر الذي يترتب لـغيـره بسبب هـذا االستـعمـال،
فإذا كان التفاوت بين المصلحتين صارخا بالغا في جسامته، وقع استعمال الحق
غير مشروع، وليس معنى هذا وجـوب أن تكون المصلحة التي يرمي إليها صاحب
الحق من اسـتـعـمال حـقـه ضـئـيلة في ذاتهـا، فـقد تـكون هذه المـصلحـة كبـيـرة، إذا
نظرنا إليهـا مجردة من أي اعتـبار آخر، ولكن حـتى في هذه الحالة، يقع استعـمال
الحق غـير مشـروع، إذا ما بدت المـصلحة، برغم كـبرها الذاتي، ضـئيلة بمـقارنتـها
باألضرار التي تنجـم للغير، بحـيث ينعدم بينها التـناسب، ومثال ذلك أن يقـوم مالك
الدار التي تحوطها حـديقة بإنشاء جدار عال بالغ في ارتفاعـه من شأنه أن يحجب
الهواء والضـوء والنظر عن ملك الجار، فـفي مثل هذه الحالة، يقع اسـتعمـال المالك
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لملكه غـير مـشـروع، برغم أنه يعود عليـه بنفع ظاهر قـد يكون كـبيـرا في ذاته، وهو
عـدم تـجـريح ملكه، والـسـبب في ذلك هـو أن مـصلحــة المـالك التـي تحـقـقــهـا إقــامـة
الجــدار، حــتى لو كــانـت كـبــيــرة في ذاتـهــا، إال أنهــا تبــدو ضــئــيلة إذا مــا قــورنت
باألضرار الـجسيـمة التي تتـرتب عنها لجـاره، بسبب حـجب الهواء والضـوء والنظر
عن عـقـاره، وهذا ما تقـرره القـاعـدة الفـقهـيـة من أن درء المـفاسـد مـقـدم على جلب

المصالح أو دفع المغارم مقدم على جلب المغانم.

من هذا يتبين أن استعمال الحق يقع غـير مشروع، حتى لو لم يثبت اقترانه
بنية اإلضرار بالغيـر، بل حتى لو كان من شأنه أن يحقق لصاحـبه نفعا ظاهرا إذا
بدا هذا الـنفع ضــئــيــال، ال في ذاته، ولكـن بمــقــارنتــه باألضــرار التي تنـجم للغــيــر
بسـبب االستـعمـال. ويالحظ أن مجـرد رجحـان الضرر الذي يلحق الغـير مـن جراء
اســتـعــمــال الحق على المــصلحــة التي يـحـقــقــهـا لصــاحــبـه ال يـكفي العــتـبــار هذا
االسـتــعـمــال غـيــر مـشــروع، بل ال يكفي في هذا الـمـجــال أن يكون ذلك الرجــحـان
كـبيـرا وإنما يلزم أن يكون جـسيـما صـارخا، بمـعنى أن ينعـدم التناسب بين كفـتي

الميزان.

وللتفاوت الصارخ بين الضرر الذي يلحق الغير وبين الفائدة التي تعود على
صاحب الحق  من استعماله إياه والذي يجعل هذا االستعمال غير مشروع مسألة
تختلف باختالف ظروف الحال، وهي تدخل في رحاب الوقائع، ولقاضي الموضوع

فيها القول الفصل.

المعيار الثالث : هو أن يكون استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مشروعة،
فال يسوغ أن يسـتهدف الحق تحقـيق مصلحة غير مـشروعة، أي مصلحـة تتعارض
مع النـظام العــام وحــسن اآلداب، وتـبــرير هذا الحـكم ال يحــتــاج إلى كــبــيـــر عناء،
فـالحق، كـمـا عـرفنـا، ينظر إليـه على اعـتـبـار أنه يؤدي وظـيـفـة اجـتـمـاعـيـة، أي على
اعـتـبـار أنه يحــقق في النهـاية الخـيـر الـعـام للجـمـاعـة، فـال يسـوغ أن يـتـخـذ وسـيلة
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لإلضرار بها، وهكذا فال يـجوز لمالك منزل، مثال، أن يتخذه مكانـا ليتعاطى الناس
المخدرات فيه، أو ليلتقي فيه الرجال بالنسوة الساقطات.

هذه هي الحـاالت الثالث التي يقع فـيهـا استـعمـال الحق غيـر مشـروع، وهي
ترجع، كـما بينا، إلى الفكرة التي أصـبحت تسـود القانون الوضـعي والتي ترى أن
الحـق يمــنح لصـاحبــه ألداء وظيفـة اجـتـمـاعـية، ال لـيكـون مـجـرد مـزيـة فـرديـة لـه،
فـــقــد تخليـنا عن الـفكرة الـتي كـــانت ســـائــدة في القـــديـم وهي فكرة «الـحق قـــدرة

.«droit-fonction ووصلنا إلى فكرة «الحق وظيفة «droit-pouvoir

وفي هذا المجـال تستوي الحقـوق كلها، فسواء أكـان الحق سياسيـا أم ماليا،
وسـواء أكـان الحق المـالي هو حق الملكيـة، أم حق الدائنيـة أم غـيـرهما، أيا مـا كـان
نوع الحق، فـهو يتـقـيد بفكـرة االستـعمـال المـشروع، بل إن هذه الـفكرة لم تقف عند
حـد الحقـوق المقـررة لألفراد، بل تجـاوزتها إلـى السلطات المقـررة لإلدارات العامـة،
ونشـــأت في القــانـون العــام نظـرية تجــاوز الـسلطة، لتـــقــابل نـظرية تجـــاوز الحق أو
االسـتـعـمال غـيـر المـشـروع للحق في القـانون الخـاص، فـأية سلطة تقـرر إلدارة مـا،
تتقـيد بفكرة االسـتعـمال المشـروع، فإذا أساءت اإلدارة اسـتعـمال السلطة، كـما إذا
عزلت موظفا لحزازات شخـصية أو حزبية، اعتبرت متجاوزة سـلطتها، وكان للقضاء

اإلداري أن يلغي قرارها مع تعويض الموظف، إن كان لتعويضه محل.

إن الشخص ما دام يسـتعمل حقـه استعماال مـشروعا، أي ما دام استـعماله
هذا يتسق مع الوظيـفة االجتـماعية للحق، وبـعبارة أخرى، مـا دام صاحب الحق ال
يقع في إحـدى حاالت االسـتعـمال غـير المـشروع التي بـيناها، فال جناح عليـه، ولو
ترتب على استعـمال حقه ضرر  للغيـر، حتى لو كان هذا الضرر كبيـرا فادحا، أما
إذا اســتـعــمل الشـخـص حـقــه اسـتــعـمــاال غـيــر مــشـروع، اعــتـبــر مـخطـئـا وتحــمل
بالمـسـؤوليـة، ألنه في حـقـيـقـة الواقع ال يسـتـعـمل حـقـه في هذه الحـالة، بل يتـجـاوز

نطاقه، إذ إن الحق ينتهي عندما يبدأ سوء استعماله.
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وتتحـدد مسؤوليـة صاحب الحق عند اسـتعمـاله استعـماال غيـر مشروع وفـقا
للقـواعد القـانونيـة العامـة، على اعـتبـار أن هذا االسـتعـمال يتـضـمن مجـرد اعتـداء،
ومـؤدى ذلك منح الغــيـر الذي يلحـقـه ضـرر من جـراء االسـتـعــمـال غـيـر المـشـروع،
الحق في أن يطلب مـن صاحـبـه الكف عنه، مع تـعويضـه عن األضـرار التي لحـقـتـه

بسببه، إن كان للتعويض محل.

ااااللللتتتتععععسسسسفففف    ففففيييي    ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    ااااللللححححقققق    ووووااااالالالالننننححححرررراااافففف    ففففيييي    ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    ااااللللسسسسللللططططةةةة    ااااإلإلإلإلددددااااررررييييةةةة

ووووااااالالالالننننححححرررراااافففف    ااااللللتتتتششششررررييييععععيييي....

يأتي االنـحــراف في السلطة الـتــشــريعــيــة بمــثــابة مــرحلة تطـور ثالثــة تتــوج
مـرحلتـين سـابقـتـيـن تتـمـثـالن في نظرية التـعـسف في اسـتـعـمـال الحـق وفي نظرية
االنحــراف في اســتــعــمــال السلـطة اإلدارية، فــإذا تصــورنا تعــسف الـشــخص في
استعـمال حقه ثـم تصورنا انحراف البرلمـان من استعمـال سلطته التشريعـية وهو
مـا يـعـبــر عنه باغـتــصـاب الـسلطة ؟ أمـا انـحـراف القــضـاء في اســتـعــمـال سلطـتـه
القضائيـة فقد كفل عالجـه نظام القضاء ذاته، إذ يتولى إصـالح الخطأ في القضاء
نظم قضائية مختلفة أهمها طرق الطعن في األحكام وعدم صالحية القضاة للحكم

وجواز ردهم.

والحـقيـقة انه إذا أمكن القـول إن التـشريع يكون باطال إذا خـالف الدستـور.
إذ يكفي لـلتـثــبت من ذلك الـوقـوف عند نـصـوص دســتـورية مـنضـبطـة، فـالقــول بأن
التـشريع يكون أيـضا باطال إذا شـابه انحـراف  في استـعـمال السلطة التـشـريعيـة
قـول ال شك أنه خطيـر، إذ إن الفـقـهـاء لـم يفـرغـوا من تقـرير المـبـدأ األول الخـاص
بمــخــالفـة الـتـشــريع لنـصـوص الدســتــور، ولم يكد هذا الـمـبــدأ يســتــقـر في الـفـقــه
والقـضـاء، فكيف نخطو خطـوة أبعد ونـقول إن الـتشـريع كـمـا يخـالف الدسـتـور في
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نصـوصـه وأحكامـه قـد يخـالفـه في روحـه وفـحـواه ؟ وأبرز خـطر في هذا القـول هو
خطر البلبلة وعـدم االستقـرار، ذلك أن التشريع إذا شـاب دستوريـته ظل من الشك
صــار مـزعــزعـاً واضطربت الـمـراكــز القـانونـيـة التي يـنظمـهــا ولكن مع وجــود هذا
الخطر يوجـد اعتـبـار يعارضـه وال يقل في األهمـيـة عنه هو وجوب حـمـاية الدستـور
القائم بالتـزام الغايات التي توخـاها فمتى انحـرف التشريع عن هذه الغـايات تعين
التــمــاس عــالج لـهــاذه الحــالة الخـطيــرة. ونحن ال يســـعنا بعــد هذيـن االعــتــبــارين
الرئيـسـيــين المـتـعـارضـين توطيــد االسـتـقـرار وحـمـاية الدسـتـور إال أن نـعطي لكل

اعتبار حقه وأن نلتزم بينهما التوسط واالعتدال.

إن منطقــة االنحـراف في اســتـعـمــال السلطة التــشـريعـيــة هي المنطقــة التي
يكون فيـها للمـشرع سلطة تقديرية والـمشرع في حـدود الدستور له سلطـة تقديرية
في التشـريع، فمـا لم يقيـده الدستور بقـيود مـحددة فإن سـلطته في التشـريع تكون

مطلقة، أما ما قيده فيه الدستور فال يجوز له الخروج عن هذه القيود.

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::    ننننظظظظررررييييةةةة    ااااللللتتتتععععسسسسفففف    ففففيييي    ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    ااااللللححححقققق

ااااللللممممببببححححثثثث    ااااألألألألوووولللل    ::::    ننننظظظظررررةةةة    ععععااااممممةةةة    ففففيييي    ااااللللففففققققهههه    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي

تنطلق نظريـة التعـسف في اسـتـعـمـال الحق في الفـقه اإلسـالمي من الصـفـة
المــزدوجـة للحـق، فـالحــقـوق في الـشـريعــة اإلسـالمــيـة ذات صــفـة مــزدوجـة فــردية
واجـتـمـاعـيـة، وهي في الوقت نفـسـه وسـائل لتـحـقـيق هذه الغـاية المـزدوجـة أيضـا،
وهي المـصلحـة الفـردية العـامة، توفـق بينهـما عنـد التعـارض مـا أمكن، وتقـدم هذه
األخيرة مع التعـويض العادل على الفرد إذا استحال التوفـيق بغير ذلك، وعلى هذا
األساس يمكن القول بأن التعسف في استعمال الحق إنما يكون على وجه يناقض

مقصد الشارع من تشريعه، ومن صور هذه المناقضة ما يلي :
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ً : استعمال الحق : سلبا أو ايجابيا - لمجرد قصد اإلضرار بالغير، إذ أأأأووووالالالالًًً
الحق لم يشرع مصلحة مشروعة، أو مقصدا للشارع، فالمناقضة ظاهرة.

ثثثثااااننننيييياااا : استـعمـال الحق لتحـقيق مصلـحة تافهـة ال تتناسب مطلقـا مع الضرر
الناشئ عـنه، والمناقــضــة ظاهرة أيضــا من قـبـل أن مـا غلـب ضـرره علـى نفـعــه ال

يشرع.
ثثثثااااللللثثثثاااا : اسـتعـمال الحق - ولو مـعتـادا - إذا ترتب عليـه ضرر فـاحش للغيـر،
ولو غيـر مقصـود، ألن هذا يتناقض مع قواعد الـشريعة القـاضية بدفع الضـرر قبل
وقــوعـــه، وبإزالتـــه بعــد الـوقــوع، بل يتـناقض مع ا ألصـل العــام الذي قـــامت علـيــه
الشـريعة وهو «جلب المـصالح ودرء الـمفـاسد» وأن «درء المـفاسـد مقـدم على جلب

المصالح» أو «دفع المغارم مقدم على جلب المغانم».
هذا ومـن باب أولـى، ال يجــــوز اســـــتــــعــــمــــال الـحق إذا أدى إلـى اإلضــــرار
بالجماعة، ألن المفاسد الالزمـة هنا أعظم بداهة، فالمناقضة أظهر، ولو ترتب على
ذلك مصلحة الفرد، كما يقول العز بن عبد السالم : «فإن كانت المفسدة أعظم من

المصلحة درأنا المفسدة، وال نبالي بفوات المصلحة»(13).
والتــعــسف كــمــا يكون في الـتـصــرف اإليجــابي، يـكون كــذلك في التــصــرف
السلـبي، كــامــتـناع التــاجـــر عن بيع الـسلع احــتكـارا وتربصــا بـالناس في انـتظار
الغـالء، وهم في حـاجـة إليـهـا، فـاالمـتنـاع هنا تعـسف، بالنظر إلى مـا يـلزم عنه من
إضرار بالجماعة، فالتعسف إذن يشمل استعمال الحق بوجهيه اإليجابي والسلبي

على نحو يناقض مقصد الشارع، ألن العبرة بهذه المناقضة(14).
وعلى هذا، كان مآل التطبيق ذا مساس بأصل العدل في التشريع، فاألفعال
محكومـة بنتائجهـا، سلبا أو إيجابا، وهذا مـا أشار إليه اإلمـام الشاطبي في أجلى
عـبـارة «الـنظر في مـآالت األفـعــال، مـعـتـبــر مـقـصـود شــرعـا سـواء أكـانـت األفـعـال

موافقة مشروعة، أم مخالفة غير مشروعة(15).
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فالمصلحـة المعتبرة إذن مبنى العـدل في الحكم، ولو لم يرد نص، وال انعقد
إجماع، وال أمكن إجراء قياس خاص في المسألة المعروضة.

ويقول ابن القـيم مؤكـدا هذا المعنى : «فـحيثـما وجدت المـصلحة، فـثم شرع
الله ودينه»(16) أو بعبارة أخرى إن «المـصلحة المعتبرة شـرعا، إذا تحققت في أية

واقعة، فهناك شرع الله ودينه، أي تحقيق العدل اإللهي».

وهكذا يتضح أن األخـذ بنظرية التعسف بمفـهومها القـائم على الموازنة بين
مـصلحـة األفراد وبين هذه األخـيـرة ومـصلحة الـجمـاعـة، يجعـلها تقـوم بدور وقـائي
سـواء في تحديد سلـطات الفرد بوجـه خـاص وتوجيـه اسـتعـماله، عـلى نحو يفـضي
بالحق إلى تحـقـيق غايـته التي شـرع من أجلهـا، أم في إقـامة توازن بيـن المصـالح
الفـردية المـشـروعة في أصلهـا المـتـعـارضة فـيـمـا بينهـا وإقامـة التـوازن أيضـا بين

المصلحة الفردية والمصلحة العامة االجتماعية.

إذا كــان القــانون الـوضــعي قــد تعــثــر في الكشـف عن نظرية الـتــعــسف في
اســتـعــمــال الحق أحـقــابا من الـزمن، وكـان نـور هذه النظرية يـبـدو ثم يخــبــو عـبــر
العصور، فـال يظهر مشعـا وضّاء واضح المعالم مكتمل الصـورة، بل كان يلمع في
سـمـاء القانـون كسـحـابة صـيف، حـتى حـانت التـفاتة مـن علمـاء القانـون المعـاصـر
فركـزوا أنظارهم وجمعـوا أفكارهم حول هذه النظرية ليـخرجوها إلى عـالم القانون
وليـدا جــديدا قـد اكـتــمل نمـوه من بعــد، فـإن األمـر علـى العكس من ذلك في الفــقـه
اإلسـالمي األصيل الذي عـرف هذه النظرية بمـعايـيرها وأصـولها مـزكـية لهـا مئـات
التطبـيقـات العمليـة التي تؤكـدها وتركزها، والمـتتـبع لجـزئيات الفـقه اإلسـالمي من
أصـوله اإلجـمـاليـة كـتـابا وسنـة وإجـمـاعـا ومـا يتـبع ذلك من مـصـادر وقـواعـد، ومـا
اجتهد فـيه فقهاء اإلسالم الستخلصنا من ذلـك التراث الخالد نظرية وارفة الظالل،

باسقة الفروع، تعكس أنوارها فلسفة خاصة تبلور كل ذلك الجُمَّاع.
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وهكذا نجد صورا متعددة من خالل القرآن الكريم تعتبر تطبيقا حيا لنظرية
التعسف، كما أن ما ورد في السنة النبوية من أحاديث وتوجـيهات لتدل بمجموعها
على عـدم اتخاذ الحـقوق ذريعـة للضرر، وفـي المذاهب الفـقهـية، تطبـيقـات واسعـة،

ونظريات صائبة تتصل بما سبق بأقوى األسباب وأوكد العرى».

مـما سـبق يتـبين أن نظـرية التعـسف في اسـتعـمـال الحق أو سوء اسـتـعمـال
الحق قديمة في التشريع اإلسالمي قدم ذلـك التشريع، فقد انبثقت أنوارها األولى،
ونبت غـرسـها المـبـارك، ووضعـت أصولهـا المـحكمـة من آيات القـرآن الكريم وسنة
الرسول عليه أفضل الصالة والسـالم، ثم أخذت هذه النظرية تتطور وتحتل مكانها
المـرمـوق فـي التـشـريع اإلسـالمي عـلى يد أعـالم الفـقـهــاء واألئمـة المـجـتــهـدين من
سلف هذه األمــة، فـقــد تعـهــدها الفــقـهــاء المـسلمــون في جــمـيع مــراحل التـشــريع
اإلسالمي بما عـهد فيهم من النظر الدقيق والفـهم العميق حتى استـوت خلقا سويا
كامل التكوين واضح المـعالم، وكان لهـا من معنى العمـوم والشمول مـا لم يكن لها
عند غيـرهم من فقهاء التـشريعات الوضـعية التي نبتـت فيها هذه النظرية بعـد آماد

طويلة من رسوخها واستقرارها في الفقه اإلسالمي.

ااااللللممممببببححححثثثث    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::    ااااللللممممببببااااددددئئئئ    ااااألألألألسسسسااااسسسسييييةةةة    ففففيييي    ااااللللتتتتششششررررييييعععع    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي

                                                                        ااااللللتتتتيييي    تتتتووووضضضضحححح    أأأأصصصصوووولللل    ااااللللننننظظظظررررييييةةةة....

قـبل أن نتكـلم عن األدلة التـفـصـيليـة الـتي تثـبت النظرية فـي الفـقـه اإلسـالمي
تجدر اإلشـارة إلى أن بعض المبادئ األساسـية في الدين اإلسالمي من شـأنها أن
توضح أصـول هذه النظرية وتكيف توسـعهـا وهذه المبـادئ تتلخص في االتجـاهات

العامة اآلتية :
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ً : تغليب روح الخير على روح العدالة : أأأأووووالالالالًًً

قال تعالى : ˚سَِارِعُـوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبّكُـمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّـمَوَاتُ واألرْضُ
رَاءِ وَالضَّرَّاءِ والـكَاظِمِينَ الـغَيْظَ والعَـافِـينَ عَنِ أُعِـدَّتْ لِلْمُـتَّقِـينَ، الّذِينَ يُنْفِـقُـونَ فِي السـَّ

النَّاسِ واللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ˝(17)، ويقول الرسول عليه الصالة والسالم :

«الراحــمــون يرحــمــهم الرحــمــان، ارحــمــوا من في األرض يرحــمكـم من في
السماء».

وقال عز من قائل :

ـالَةَ وَآتُـوا الزَّكَــاةَ لَـهُمْ ـالِحَـــاتِ وَأَقَـــامُــوا الـصـَّ ˚إنَّ الّذِيـنَ آمَنُوا وَعَـــمِلُوا الـصـَّ
.(18)˝ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ

وكل هـذا يؤكـــد بوضـــوح ســـيطرة روح الـخــيـــر والتـــضـــامن فـي التـــشـــريع
اإلسـالمي، وليست فكـرة منع اإلساءة في اسـتـعمـال الحق إال مظهـرا من المظاهر
العمليـة العديدة لذلك االتجاه، فإن مـمارسة الحقوق الـشخصية على وجـه تبدو منه
روح األنانيــة األثرة أو يـلحق الضــرر بالغــيــر تتـنافى كل المـنافــاة مع ذلك المــبــدأ
المـحكم من مبـادئ الشـريعة اإلسـالميـة والذي قـررته النصوص الـكثيـرة من كتـاب

الله وسنة رسوله.

ً : مراعاة التوسط في األمور ثثثثااااننننييييااااًًً

المـبـدأ الـثـاني الذي وجـه الفـقــهـاء وسـاعـد على انـبـثـاق نظرية التــعـسف في
استـعمـال الحق هو األمر بالتـوسط في التصـرفات، فـقد جـاءت النصوص صـريحة
في طلب التـوسط في كل أمـر من األمـور سـواء في ذلك مـا يتـعلق بأمـور العـبـادات
وعـالقـة اإلنسان بـربه، وما يتـعلق بـشؤون الحـيـاة وعـالقـة اإلنسان بـأخيـه اإلنسـان

والمجتمع الذي يعيش فيه.
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قال الله تعالى :

˚يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تُحَـرِّمُـوا طَيّبَـاتِ مَـا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَالَ تَعْـتَـدُوا إِنَّ اللَّهَ
˝ والمـعــتـدون كـمــا يقـول المــفـسـرون هـم الذين يتـجــاوزون حـد الَ يُحِبُّ المُــعْـتَـدِينَ
الوسط المــعـقـول، إذ إن التـوسـط في األمـور في الفـقــه اإلسـالمي من شـأنـه أن يقـيم
التوازن دائما بين الحقوق الشخصيـة المختلفة، وتحدد على وجه الدقة الظروف التي
يمكن أن تمـارس فـيـها الحـقـوق، وترسم في دقـة الطريق المـشـروع لهـذه الممـارسـة،

ولكل هذ أثر في تكوين الشكل النهائي لنظرية التعسف في استعمال الحق.

ً : التضامن والتكافل ورعاية مصلحة الجماعة ثثثثااااللللثثثثااااًًً

إن التـشـريع اإلسـالمي يقـيم الروابط بيـن الناس على أسـاس من التـضـامن
والتكافل ورعاية مـصلحة الجماعـة وتغليبهـا على مصلحة الفرد، وال يبـيح اإلضرار
بالغـيــر في سـبـيل الحـصــول على المـصلحـة الـشـخـصـيـة، وإذا تعـارضـت الحـقـوق
الفــردية مع صـالـح الجـمــاعـة آثر رعــاية حـقــوق المـجــتـمع وفــضلهــا على الحــقـوق
الشخـصية، وبهذا كـان الطابع العام للتشـريع اإلسالمي هو الطابع الجمـاعي، لقد
شرع الله الزكاة وجاء األمر بها مقـرونا باألمر بالصالة، كما حرم الله تعالى الربا
تحريـما باتا، ومنع الشـارع االحتكار وإغـالء األثمان على الناس، ومن هذا يتـضح
أن الشــارع ينظر دائـمـا بـعـين االعــتــبــار إلى المــصــالح والمنافع الـتي تعــود على
المجـتمع من جراء تقـييد الحـقوق الشخـصية ويؤثرها على المنافـع التي تعود على
األفراد من جراء إطالق تلك الحقـوق، وهذا المبدأ يعتبر من العناصـر المهمة التي

كونت نظرية التعسف في استعمال الحق.

ً : تحريم كل أمر يكون ضرره أكثر من نفعه. ررررااااببببععععااااًًً

إن أي فـعل يكون ضـرره أكـثـر من نفـعـه يكون غـيـر مـشـروع بحـسب أصله،
ويتــفـرع عن هذا المــبـدأ مـبــدأ آخـر وهو أن أي فــعل من األفـعــال يكون مـشــروعـا
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بحسب أصله بسبب غلبة منافعه على مضاره يفقد مشروعيته إذا ترتب عليه ضرر
بالغـير يـفوق النفع الذي يعـود على صـاحـبه أو على غـيـره منه، وهذا المـبدأ يجـري
تطبيـقه على مـمارسة الحـقوق كمـا يجري على غيـرها، فإذا كـان استعـمال أي حق
من الحـقـوق الشـخصـيـة يتـرتب عليـه من الضـرر بالغيـر أكـثـر من النفع الذي يعـود

على صاحبه أو على غيره فإنه يكون غير مشروع.

ااااللللممممببببححححثثثث    ااااللللثثثثااااللللثثثث    ::::    ااااألألألألددددللللةةةة    ااااللللتتتتففففصصصصييييللللييييةةةة    ااااللللتتتتيييي    تتتتثثثثببببتتتت    ننننظظظظررررييييةةةة    ااااللللتتتتععععسسسسفففف
                                                                            ففففيييي    ااااسسسستتتتععععمممماااالللل    ااااللللححححقققق    ففففيييي    ااااللللففففققققهههه    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي

بعــد اســتــعــراضنا لـلمــبــادئ العــامــة التي ترتكـز عليــهــا النظـرية في الفــقــه
اإلســالمي، نعــرض اآلن لألدلـة التــفــصــيليــة التي تـثـبـت هذه النظريـة، وهذه األدلة
بعـضــهـا من الكتــاب، وبعـضــهـا من السنة، والـبـعض اآلخـر من فــتـاوي الصــحـابة
والقواعد التي استخلصها الفقهاء من المبادئ العامة للشريعة وأدلتها التفصيلية.

ااااللللففففررررعععع    ااااألألألألوووولللل    ::::    ااااألألألألددددللللةةةة    ااااللللتتتتففففصصصصييييللللييييةةةة    ممممنننن    ااااللللككككتتتتاااابببب    ععععللللىىىى    ثثثثببببووووتتتت    ااااللللننننظظظظررررييييةةةة
أوال : قال الله تعالى :

˚الطَّالَقُ مَــرَّتَانِ، فَـإِمْــسَـاكٌ بِمَـعْــرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيـحٌ بِإِحْـسَـانٍ، وَالَ يَـحِلّ لَكُمُ أَنْ
تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْـتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِالَّ أَنْ يَخَافَـا أَالَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْـتُمْ االَّ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْـهِمَا فِيمَا افْـتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فَالَ تَعْتَـدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ˝(19).
وقال تعالى :

˚وَإِذَا طَلَّقْـــتُمُ النّسَـــاءَ فَــبَلَغْـنَ أَجَلَهُنَّ فَـــأَمْــسِكُوهُنَّ بِـمَــعْــرُوفٍ أَوْ سَـــرِّحُــوهُنَّ
خِذُوا بِمَعْـرُوفٍ وَالَ تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَـعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَقَـدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَالَ تَتـَّ

آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤاً، اآلية...˝(20).
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وقال تعالى :

˚وَالْمُطَلَّقَـاتُ يَتَـرَبَّصْنَ بِأَنْفُـسِـهِنَّ ثَالَثَة قُـرُوءٍ وَالَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُـمْنَ مَـا خَلَقَ
اللّهُ فِي أَرْحَـامِــهِنَّ إِنْ كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالـيَـوْمِ اآلخِـرِ وَبُعُـولَتُـهُنَّ أَحَـقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذَلِكَ

... اآلية˝(21). إِنْ أَرَادُوا إِصْالَحاً

روي في ســـبب نزول اآلية األولـى أن أهل الجـــاهليـــة لم يكن عـندهم للـطالق
عـدد، وكانت عـندهم العدة مـعلومـة مـقدرة وكـان هذا في بداية اإلسـالم خـالل فتـرة
من الزمــان، وكــان الرجـل يطلق امــرأته مــا شــاء من الطـالق فــإذا كـادت تـحل من
طالقه راجعها ما شاء، فقال رجل المرأته على عهد النبي ¤ : «ال آويك وال أدعك
تحلين، قـالت وكـيف ؟ قال : أطلقك فـإذا دنا مـضي عدتك راجـعـتك، فشكت المـرأة
ذلك إلى موالتنا عـائشة، فذكـرت ذلك للنبي عليه السالم، فنزل قـوله تعالى ˚الطَّالَقُ
....اآلية˝ بيـانا لعـدد الطالق الذي للمـرء فـيـه أن يرتجع دون تجـديد مـهـر أو مَرَّتَانِ

عقد ونسخ ما كانوا عليه(22).

وروى اإلمــام مــالـك عن نور بن زيد الـديلي أن الرجـل كــان يطلق امـــرأته ثم
يراجــعـهــا وال حــاجـة لـه بهـا وال يـريد إمـســاكــهـا، كـي ال يطيل بذلك الـعـدة علـيـهــا

وَالَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَتَعْتَدُوا...˝(23). وليضارها، فأنزل الله تعالى :̊ 

فهذان الخبران يدالن على أن نزول اآليتين المذكورتين كان في معنى واحد
متقارب، وهو حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا اإلضرار بها.

وقــد نقل اإلمــام أبو بـكر الجــصــاص(24) عند قــولـه تعــالى ˚وَالَ تُمْــسِكُوهُنَّ
ضِرَاراً لِـتَعْـتَدُوا˝ عن الحـسن ومجـاهد وقتـادة وابراهيم، أن معنى إمـساك المـرأة
المطلقة ضـرارا واعتداء أن يراجعـها الزوج ليس بقصد اسـتئناف الحياة الـزوجية
مـعـهـا بل لتطويل العـدة عليـهـا، وذلك بأن يراجـعـهـا متى قـاربت انقـضـاء عـدتهـا ثم

يطلقها ثانية حتى تستأنف عدة جديدة... وهكذا.
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ونقل عنهـم أيضـا أن مـعنى قـولـه تعـالى : ˚إِنْ أَرَادُوا إِصْـالَحـاً˝ أي أرادوا
اسـتـئناف الحـيـاة الزوجـية حـقـيـقـة، ولم يقـصـدوا اإلضـرار بالزوجـة بتطويل العـدة
عليـها، ويـرى أكثـر الفـقهـاء أن الرجـعة في هذه الحـال صـحيـحـة، ولكن الزوج يأثم
إذا كـان قصـده اإلضـرار بهـا والكيد لهـا، إذ إن حق الرجل في طـالق زوجتـه وفي

مراجعتها مقرون بعدم إساءة استعماله.

ثانيا : قال الله تعالى :

˚وَالوَالِدَاتُ يُـرْضِــعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَــوْلَـيْنِ كَــامِلَيْـنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الـرَّضَــاعَــةَ،
وَعَلَى الْمَـوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وَكِـسْـوَتُهُنَّ بِالْمَـعْـرُوفِ الَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْـعَـهَـا الَ تُضَـارَّ

... اآلية˝(25). وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
هذا النص مـوضوعه في المطـلقة التي لهـا طفل رضيع، ومدة الـرضاع التي
تستـحق فيـها أجـرا على أبيه الذي طلـقها، والحـقوق المـتقـابلة بينهمـا في ذلك دون

مضارة.

نقل اإلمام أبو بكر الجـصاص في تفسـير هذه اآلية(26) عن سعـيد بن جبـير
وابراهيم أنـهـمــا قــاال : «إذا قـام الرضــاع على شـيء خـيــرت األم»، أي إذا أرادت
األم أن تأخـذ أجــرا على الرضـاع تـخـيـر بيـن أن تقـبل بأجــر المـثل الذي يلـتـزم به

األب، أو تترك ألبيه عبء إرضاعه ليستأجر له مرضعة.

ثم ذكــر الجــصــاص(27) أنهــا إن لم تـرض بأجــرة مــثلهــا أجــبــر الـزوج على
إحضار المرضعة التي ترضعـه في بيت أمه، حتى ال  يكون مضارا لها بولدها في
حــقــهـا بحــضــانتــه في بيــتــهــا، أي ليس له أن يأخــذه من عنـدها بحــجـة إرضــاعــه

فيحرمها من حضانته.

ونقل أيضـا عن مجـاهد في تفـسـير «ال تضـار والدة بولدها» أنه ال يمنع أمـه
من أن ترضــعـه، إذ إن الرضـاع حـق لألم، فـهي أحق برضــاع ولدها من األجنبــيـة
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ألنهـا أحق وأرق، وانتزاع الولد الصـغيـر إضـرار به وبها، وهو واجب عليـها أيضـا
إذا تعينت لذلك، كـما إذا لم يقبل المـولود غيرها فتـجبر حينئـذ على اإلرضاع، لكن
حق األم في إرضاع ولدها يجب أال يـساء استعـماله، وال يجوز له أن يتـخذ سبـيال
إلى مـــضـــارة المـــولـود له، فلـيس لألم أن تطـلب أجـــرا علـى اإلرضــاع إذا تـبـــرعت
أجنبيـة به، وال أن تطلب أكثر من أجر المـثل عند عدم وجود متـبرعة، ويحرم علـيها

أن تأبى إرضاعه إضرارا بأبيه.

وكذلك ال يجوز لألب أن يُسيئ استعـمال حقه في الوالية على ابنه، فال يجوز
له أن يمـنع األم من إرضــاعـه مـع رغـبــتــهــا فـيــه، وال ينـزع الولد منهــا إذا رضــيت

باإلرضاع وألفها الصبي، وال يهضمها حقها في أجرة الرضاع.

وقد ذكر الـجصاص أيضا في تفـسير «وال مولود له بولده» أن المـضارة من
جهتها تكون : إما أن تشتط وتطلب فوق حـقها في النفقة، أو تمنعه من رؤيته، قال

ويحتمل تفسيره بأن تغترب به وتخرجه من بلده(28).

وقد نقل القرطبي في تفـسيره عن آئمة المفسـرين في هذه اآلية ما ال يخرج
عن هذه التفسيرات التي بينها الجصاص(29).

ومن كل مـا سبق يـتضح من هذا النـص وتفسـيـراته أن المضـارة اسـتعـملت
فـيه لمـعنى انحـراف صـاحب الحق في ممـارسـة حقـه عن غـايتـه المشـروعـة بقصـد

سيء إللحاق الضرر برفيقه في حقه المقابل.

ثالثا : قال الله تعالى :

... قُوا عَلَيْهِنَّ ˚اَسْكِنُوهُـنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتـُمْ مِنْ وُجْـدِكُـمْ وَالَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيـِّ
اآلية˝(30).
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نقل ابن كثير في تفـسير المضارة هنا بما يتـفق مع مساق اآلية الكريمة أن
يقتـر الرجل على مطلقتـه في النفقـة خالل العـدة ويضيق عليـها في السكنى لقـهرها
وإيذائها نقـمة منه عليـها حين أراد فـراقها وانقطعت رغـبته في اسـتمرار الزوجـية،
وذلك على خالف مـا يقتضـيه السراح الجـميل الذي أمر بـه الزوج مريد الطالق في

آية أخرى.

رابعا : قال الله تعالى :

˚وَإِنْ كَـــانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَـــالَلَةً أَوِ امْـــرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْأُخْتٌ فَـلِكُلِّ وَاحِـــدٍ مِنُـهُــمَـــا
السُّدُسُ، فَـإِنْ كَانُوا أَكُثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُم شُرَكَـاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِي بِهَا

... اآلية˝(31). أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

» أن معناه ذكر المفسرون، بن كثير وغيره، تفـسيراً لقوله تعالى «غَيْرَ مُضَارٍّ
أن تكون وصـيـتـه على العـدل ال بقـصـد اإلضـرار بالورثة والجـور عليـهم بحـرمـانهم
من اإلرث أو نقص لحـقوقـهم فـيه، ونقـل ابن عبـاس أن النبي ¤ قال : «اإلضـرار

في الوصية من الكبائر».

ولهــذا منعت الوصــيــة للوارث بقــوله عليــه الصــالة والســالم : «أال ال وصـيــة
لوارث» ألن فيها زيادة لبعض الورثة ونقصا آلخرين فتتحقق به المضارة.

ونقل الدكـتـور الدريني(32) رأي بعض الفـقـهاء بـأن الوصيـة بالثلث فـمـا دونه
بقصد مـضارة الورثة باطلة، وفي هذا إبطال للتصرف المـشروع نظرا إلى الباعث
غـيـر المشـروع وهو اتجـاه المـذهب الحنبلي ولـكن رأي الجمـهـور على خـالف ذلك،

حيث يصححون الوصية في هذا الحال ما دامت ال تتعدى الثلث.

ً : جــاء في آية المــداينة من ســورة البـقــرة في القــرآن الكريم قــوله خخخخــــااااممممــــــــسسسســــااااًًً
ى فَـاكْـتُـبُـوهُ وَلْيَكْتُبْ تعـالى : ˚يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَـنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُـسَـمـَّ
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بَيُنَكُـمْ كَـاتِبٌ بِالْـعَـدْلِ وَالَ يَابَ كَــاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَــمَـا عَلَّمَــهُ اللَّهُ فَلْيَـكْتُبْ، وَلْيُــمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَـتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَالَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَـإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِـيهاً أَوْ
ضَـعِـيـفـاً أَوالَ يَسْـتَطِيـعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُـمْلِلْ وَلِيُّـهُ بِالْـعَـدْلِ وَاسْـتَـشْـهِـدُوا شَـهِـيـدَيْنِ مِنْ
...˝ إلى قوله تعالى : ˚وَالَ ياَبَ الشُّهَـداءُ إِذَا مَا دُعُوا˝ وقوله : ˚وَأَشْهِدُوا رِجَالِكُمْ

... اآلية˝(33). إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَالَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَالَ شَهِيدٌ وِإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

لقد ذهب المفسرون للمضارة على تقـدير أن الفعل مبني للمجهول، ألن كلمة
«يضـــار» أصلهـــا قـــبل اإلدغــام (يـضــارر) بـفــتح الـراء األولى على صـــيـــغــة البـناء
للمــجـهـول، هـو أن يصل الطالب للـكتـابة أو الشــهـادة على الكـاتب أو الشـهــيـد، أن
يقوما له بالكتـابة أو الشهادة في وقت غير مناسب لهـما فيه حرج عليهـما وإزعاج،
فإذا اعتذر أحدهما بأنه مشغول في هذا الوقت يخاصمه ويقول : خالفت أمر الله،
وواجب علـي أن تكتب لي أو تـشــهــد اآلن، فــيــضــاره بذلك وهو يـجــد غــيــره، وهذا
المـعنى ذكـره القرطـبي والفخـر الرازي وجـهـا في تفـسيـر هذه اآلية، وهو قـول ابن
مـســعـود وعطاء ومـجــاهد، وكـذلك درج عليــه األلوسي في تفــسـيـره روح المــعـاني،

وهذا المعنى تدخل به المضارة في نطاق التعسف في استعمال الحق.

لكن أكثر المفسرين والمحـقققين منهم على أن كلمة (وال يضار) هنا أصلها
(يضارِر) بكـسر الراء األولى على صـيغة البناء لـلمعلوم، فيـكون الكاتب أو الشهـيد
هو فاعل على المضارة، وقد بين الطبري كيفية المضارة الممكنة منهما بأن يكتب

الكاتب ما لم يستكتب، ويشهد الشهيد بغير ما استشهد عليه.

ً : قـال الله تعالى في سـورة التـوبة عن المنافقـين الذين بنوا مـسجـد سسسسااااددددسسسســــااااًًً
الضــرار لتــحـويـل من يســتطيــعــون عن مـســجــد رســول الله صلى اللـه عليــه وسلم

وليتخذوا منه مركزا لمؤامرتهم :

... اآلية˝(34). ˚الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المُؤمِنِينَ
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وفي هذه اآلية الكريمة مثـال لنوع من المضارة فيه القصـد الخبيث إلى أمر
ممنوع، إذ يستر بعمل مشروع في الظاهر، ووجه المضارة فيه واضح.
وقد أمر النبي ¤ بهدم مسجد الضرار هذا بعد نزول هذه اآلية.

ااااللللففففررررعععع    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::    ااااألألألألددددللللةةةة    ااااللللتتتتففففصصصصييييللللييييةةةة    ممممنننن    ااااللللسسسسننننةةةة    ااااللللننننببببووووييييةةةة    ععععللللىىىى    ثثثثببببووووتتتت    ااااللللننننظظظظررررييييةةةة....

عـرضنا فيـما تقـدم لبعض اآليات القـرآنيـة التي تثبت مـباشـرة منع التعـسف
في استعـمال الحق أو سوء استـعمال الحق، وإن المتـأمل في تلك اآليات يرى أنها
لم تتناول بطريق مباشـر إال حاالت اإلساءة في شؤون األسرة والوصـية والوصاية
والدعاوى وفصل الخصومات، أما فيما يتعلق بالمشاكل الداخلة في نطاق الحقوق
المالية فلم يعرض لها القرآن في نص خاص صريح، ولكن أحاديث الرسول صلى
الله عليـه وسلم وهي مكملة لمـا جـاء في القرآن مـن أحكام، جاءت بمـبـادئ وقواعـد
تعـتـبر دليـال واضـحا وقـويا على ثبـوت النظرية وانـطباقـهـا على كـافة الحـقـوق التي

يمارسها اإلنسان.
أوال : قول الرسول ¤ فيـما ثبـت عنه «ال ضرر وال ضـرار» روى أبو سعـيد
الخدري قـول النبي عليـه السالم «ال ضَـرَرَ وَالَ ضِرَار»(35)، وجاء في بعض روايات

هذا الحديث «من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه»(36).
ويقـول اإلمـام الشـوكـاني إن حــديث «ال ضـرر وال ضـرار» قـاعـدة من قـواعـد

الدين، تشهد له كليات وجزئيات(37).
وقد اختلف الـلغويون وشراح الحديث في المـعنى المراد من هذين اللفظين،
فــصــاحب «لســان الـعــرب»، يغــاير في المــعـنى بينهــمــا، إذ يـقــول : «الضــرر فــعل

الواحد، والضرار فعل اإلثنين»(38).



إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللععععللللوووويييي    ااااللللععععببببددددالالالالوووويييي246

وذهب إلى المـغايرة أيضا ابـن األثير،(39) فيـفسـر قوله ¤ : «ال ضرر» أي
ال يضر الرجل أخاه»، «وال ضرار» أي ال يجازى على الضرر بالضرر.

ويذكـر الشوكـاني الخـالف في الفرق بيـن اللفظين في المـعنى، ويذكر أقـواال
في ذلك منها :

1) أن الضرار أن تضره بغير أن تنتفع، والضرر أن تضره وتنتفع أنت به.

2) أن الضرار الجزاء على الضرر، والضرر االبتداء(40).

ومـهـمـا يكن من أمـر فـإن هذا الحـديث دليل عـلى منع إلحـاق الضـرر بالغـيـر
في أي صـورة من الصـور وفي كل حـال من األحـوال إال مـا يسـتـثنى بـدليله، وعلى
أنه ال تجوز ممارسـة حق من الحقوق المشروعة إذا كانت تلك المـمارسة على وجه

يفضي إلى اإلضرار بالغير.

وهذا الحديـث الذي يعتبـر قاعـدة عامة وقـانونا عامـا في الفقـه اإلسالمي هو
الذي تقـوم عليه كـل نظرية التعـسف في اسـتعـمـال الحق، فإن فـحـوى هذه النظرية
هو منع اسـتـعمـال الحـقوق علـى وجه يلحق الضـرر بالغـيـر، أو على وجه يـكون فيـه
الضــرر الذي يلـحق الغــيــر أكــثــر من النفـع الذي يعــود على صــاحب الـحق بحــيث
ينعـدم التـناسب بينهـمـا، وهذا هـو مـا نص الحـديث على منعــه، فـأفـاد وجـوب إزالة

آثاره إذا وقع.

ثانيـا : روى أبـو داود في سننه عـن سمـرة بن جندب «أنه كـان له غـدق من
نخــل (بــعــض نـخــالت) في حـــــائــط (حــــديــقــة نخــل) رجــل مـن األنــصــار، ومع
الرجـل أهـله، وكـان سـمــرة يدخل على نخلـه فـيـتـأذى الـرجل به، وشق عليــه، فطلب
إليـه أن يناقله فـأبى، فـأتى الرجل النبي صلـى الله عليـه وسلم، فطلب إليـه (أي إلى
سـمــرة) أمـرا رغــبـه فـيــه، فـأبى، فــقـال : أنت مــضـار، وقــال النبي ¤ لألنصـاري

«اذهب فاقلع نخله»(41).
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وليس في هذا الحديث داللة على سقوط حق سمرة في التـعويض عليه بقيمة
نخـالته بسبب مـضارتـه وتعنته، بل األقـرب العكس، وهو أن سـمرة له حق في أخـذ
قـيمـة نخالته بعـد قلعـها، سـواء أراد أن يأخذها أو ال، وإن لـم يرو ما تم بعـد القلع
بشـأن القـيـمـة التـي عـرضـهـا عليـه الرسـول ¤، ومـمـا يؤيـد ذلك مـا ورد في رواية

أخرى أوردها ابن رجب(42) أن رسول الله ¤ أمر أن يعطيه نخلة مكان نخلته.

وفي هذا الحديث النـبوي داللة واضحـة على أن عنصر المضـارة أو صفتـها
تتـحقق مـتى كانـت منفعـة صاحب الحـق تافهـة يسيـرة بجـانب الضرر الذي يصـيب
غيـره في مصـالح حيويـة له، وجسامـة أذاه منه، ذلك أن سمـرة، بعد عـرض الشراء
عليه أو المنـاقلة أو الهبة بعـوض مناسب، أصبحت منـفعتـه في االحتفـاظ بالنخالت
والمرور إليها في حائط رفيقه بين أهله ال تعد شيئا مذكورا بجانب ضرر اآلخرين

من ذلك(43).

كـمــا أن صـفـة المــضـارة أو التـعــسف أو اإلسـاءة تحـقــقت في مـوقف ســمـرة
بإصــراره رفض الـعـرض الـذي قــدمــه له األنصــاري المــتــضــرر بالمـناقلة، ورفــضــه
العـروض األخرى التي قـدمـها له رسـول الله ¤ ولو لم يكن قـاصـدا بهذا اإلصـرار
والرفض إلى إيـذاء األنصـاري وضـرره، فــإن رفـضـه هذا وإصــراره على اسـتـعــمـال
حقـه األصلي ال يكفي للداللة على قصـد األذى والضرر والنية السـيئة، بل هو مـجرد
عناد فـي التــمــسـك والرفض دون نظـر واعــتــبــار بمـــا يلحق غـــيــره في ذلك مـن عنت
ومعاناة، وهذا غيـر القصد إلى ضرر الغير وأذاه. وبهـذا القدر من العناد واإلصرار
وقلة المباالة، أو عـدم االهتمام بما يصيب الـغير من ذلك مع كفاية العـروض للحفاظ
على كـفـاء حـقـه، تحـقـقـت فـيـه صـفـة المـضـارة وسـمـاه الرسـول ¤ مـضـارا، وحكم

بإزالة هذا التداخل الذي هو مبعث ضرر اإلنصاري، وأمره بقلع نخله.

ويرى الدكتور الدريني أن أمر الرسول ¤ بقلع نخالت سمرة هو تدبير من
قبـيل السيـاسة الشـرعية حـيث انطوى على جزاء لتـعسف سـمرة وإصـراره على ما
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فـيـه أذى لغـيـره، أمـا القـضاء الذي تـقتـضـيـه القـواعـد فـهـو مـا سـبق ذلك من حلول
عرضت عليه ترمي إلى التوفيق بين المصلحتين(44).

ااااللللففففررررعععع    ااااللللثثثثااااللللثثثث    ::::    أأأأددددللللةةةة    ننننظظظظررررييييةةةة    ااااللللتتتتععععسسسسفففف    ممممنننن    ففففققققهههه    ااااللللصصصصححححااااببببةةةة

إن أصـــحـــاب رســول الـله ¤، وهم أعـلم الناس بـأســـرار الشـــريعـــة وفـــهم
أغـراضهـا ومرامـيهـا، قد حـفظ عنهم من الفـتاوى في مـخـتلف الوقائع والنوازل مـا
يثبت أن إسـاءة استعمـال الحق أمر ال تقره الشريعـة اإلسالمية، بل تحـرمه وترتب

عليه جزاء دنيويا إلى جانب الجزاء األخروي.

وبعض هذه الـفـتـاوى يســتند إلى كليــات الشـريعــة وعـمــومـيـاتهــا، وبعـضــهـا
يســتند إلى النـصـوص التــفــصـيـليـة عـلى حـســاب مــا فـهــمــهـا بحـق أصـحــاب هذه

الفتاوى.

ومن هذه الفتـاوى ما وقع اإلجمـاع عليه من الصحابـة فيكون االحتجـاح بها
في الحـقــيـقـة احـتـجـاحـا بـاإلجـمـاع، ومنهـا مـا وقـع الخـالف فـيـه ولكن الـدليل يؤيد
صـحـة الفـتـوى ويرد رأي المـخـالف، وحـينـئـذ يكون االحـتـجـاح بالفـتـوى الحـقـيـقـيـة
احـتجـاجا بالدليـل المثـبت لها ويـكون ذكر الفـتوى في هـذا المقـام إلثبات أمـر زائد
على تحريم إساءة استعمال الحق، وذلك األمـر هو أن التعسف في استعمال الحق
يستـوجب المؤاخذة الدنيـوية، كما تسـتوجب المؤاخـذة األخروية كمـا صرحت بذلك
األدلة التفصيلية التي تستند إليها هذه الفتاوى(45) ونورد بعض هذه الفتاوى فيما

يلي :

أوال : ذكـر ابن رشـد في «بدايـة المـجـتـهـد»(46) أن عـبـد الرحـمـان ابن عـوف
رضي الله عنـه طلق زوجـتـه تمــاضـر طالقـا باتـا في مـرض مـوته ثم مــات وهي في
العدة، فقضى عـثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريثها منه وكـان ذلك بمحضر من

الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعا.
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وبهـذا الرأي قال عـمر وابنه وابن مـسعـود والمغـيرة بن شـعبـة ونقله أبو بكر
الرازي عن علي وأبي بن كعب وعـائشة وزيد بن ثابت ولم يعلم عن صحـابي خالفه

وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء(47).
هذا القضاء يقول على اعتبار أن التطليق في مرض الموت يعتبر تعسفا من
الزوج في اســتــعـمــال حق الطالق، ألن فــيـه عـندئذ خـروجــا عن الغــاية التي شــرع
الطالق من أجـلهـا وهي الخـالص مـن سـوء العـشــرة، كـمـا يقــول الفـقـهـاء، وعـندمـا
يكون الرجل في مـرض الموت أو ما في حكمـه (كمن أصبح أمـام حادث يغلب فـيه
الهــالك، أو من سـيق إلـى سـاحــة اإلعـدام ليــقـتـل قـصــاصـا مــثـال) فــهـو قــادم على
خالص أبدي من سـوء العشرة التي يعـاني منها في زعمـه، فلم يبق لتطليقه زوجـته
في هذه الحــال إال تفــسـيــر واحـد غــالبــا، هو أنه يريد التـطليق انتــقـامــا ومـضــارة

بحرمانها من ميراثه، ال خالصا من سوء العشرة، وهذا تعسف واضح.
ويالحظ أن هذا التـفسيـر صحـيح بالنظر إلى أغلب أحـوال الناس، واحتـمال
خالفـه ضعـيف وإن كان ممكنا، إذ قـد يكون الزوج قد ضـاق ذرعا في مـرض موته
بتصرف زوجته غير القويم، وقلة تقـديرها لحالته، فاستحقت الطالق في نظره دون
أن يكون هدفه حرمانها من الميراث، وال سيما أن المريض قد يصبح حاد المزاج
ضيق الـصدر ال يتحـمل ما كـان يتحـمله في حال صـحتـه، ولكن هذا االحتـمال أقل
وأضـعف كـثـيـرا من االحـتـمـال األول الذي بني علـيـه قـضـاء عـثـمـان رضي الله عنه
ومن أخـذ به من األئمـة، الذين اعـتـبـروا حـالة مـرض المـوت قـرينة شـرعـيـة قـانونيـة

على التعسف ال تقبل إثبات العكس.
ثانيـا : روى اإلمام مالك رضي الـله عنه أن الضحـاك بن خليفـة أراد أن يمر
جدول ماء إلى أرضه عبر أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك:
لم تمنعـني وهو لك منفـعـة، تشــرب منه أوال وآخـرا وال يضـرك فـأبى مـحــمـد : فكلم
فيـه الضـحاك سيـدنا عـمر رضي الله عنه فـأمره أن يمكنه فـأبى، فقـال عمـر : والله

ليمرن به ولو على بطنك، وأذن للضحاك أن يمره ففعل.
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وروى مـالك أيضا حـادثة مـشـابهة أراد فـيـها عـبـد الرحـمان بن عـوف رضي
الله عنه تحويل جدول ماء له من ممره في حائط رجل إلى ناحية أخرى من الحائط
أقـرب إلى أرضــه، فـأبى صـاحـب األرض، فـقـضى عــمـر رضي الله عنـه البن عـوف

بتحويله(48).

وقــد اخـتلفـت االجـتــهـادات في ثبــوت حق االرتفــاق في أرض الغــيـر بإمــرار
الماء فيما بين األراضي الزراعيـة المتجاورة فمنهم من أثبت ذلك إذا كان ال يلحق
صـاحب األرض ضـرر، عمـال بقـضـاء عمـر رضي الله عنه، وذهب آخـرون إلى عـدم

اإلجبار ألنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه فال يجوز وهو القياس.

وقضاء عمر رضي الله عنه يقوم على اعـتبار المالك في رفضه هذا االرتفاق
متعسفا في استعمال حق الملكية إذا دعت الحاجة إليه وكان فيه نفع ظاهر وليس

فيه ضرر للمالك بيِّن(49).

ثالثا : اجتهاد عمر رضي الله عنه في مسألة التزوج بالكتابيات األجنبيات

روى اإلمام الطبري في تاريخه(50) أنه :

«بعد أن انتصر المسلمون على الفرس في مـوقعة القادسية، لم يجد رجالهم
نساء مـسلمات كافـيات للزواج منهن في تلك البالد الـفارسية، فـأرغمتـهم الضرورة
على الزواج من نـسـاء كـتـابيـات، وبعـد حـيـن كـثـرت النسـاء المـسلـمـات، وزالت تلك
الضـرورة، فـبعث سـيـدنا عـمـر بن الخطاب إلى حـذيفـة ابن اليـمان الذي كـان واليـا
على المدائن في بالد العـجم رسالة يقول فيهـا : «بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل
المدائن من أهل الكتاب، وذلك ما ال أرضاه لك، فطلقها، وال تبقها في عصمتك».

فكتب إليـه حذيفـة : حالل هذا الزواج أم حـرام ؟ ولماذا تأمـرني بطالق هذه
المرأة الكتابية ؟ لن أطلقها حـتى تخبرني، فكتب إليه عمر بن الخطاب هذا الزواج

حالل، ولكن في نساء األعاجم خالبة وخداعا، وإني ألخشى عليكم منه.
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فـإباحــة التـزوج بالكـتـابيـة حـكم شـرعـه اللـه في كـتـابه الـكريم بقـوله تـعـالى :
˚وَالمُحَـصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُـوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُـحْصِنِينَ

.(51)˝... غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَالَ مُتَّخِذِي أَخدَانٍ

ولـكنـا نـرى عـــــــمـــــــر بـن الخـطـاب رضـي اللـه عـنه يـنـهى عـن ذلـك فـي بعـض
الظروف، دفـعـا لمــفـسـدة عظمى تتـرتب علـى هذا المـبـاح، فـيـمنعـه حـمـايـة للصـالح
العـام، بإبعـاد نواب الخليـفـة أوال عن خـداع األجنبـيـات لهم، أو إبعـاد وقـوع الفـتنة
بين المــسلمــات اللواتي يكثــر عـددهـن وينصـرف رجــال المـسـلمـين عـنهن، لجــمـال

الكتابيات، وكالهما ضار بالمصلحة العامة(52).

وفي رواية نقلهـا الجصـاص : أن حذيفـة تزوج يهودية، فكتـب إليه عـمر : أن
خل سبيـلها، فكتب إليه خذيفـة : أحرام هي ؟ فكتب إليه عمـر : ال ولكني أخاف أن

تواقعوا المومسات منهن، يعني العواهر(53).

ااااللللففففررررعععع    ااااللللررررااااببببعععع    ::::    أأأأددددللللةةةة    ننننظظظظررررييييةةةة    ااااللللتتتتععععسسسسفففف    ممممنننن    ااااللللممممببببااااددددئئئئ    ااااللللششششررررععععييييةةةة    ووووااااللللققققووووااااععععدددد    ااااللللففففققققههههييييةةةة

نعـرض في هـذا الفـرع لبـعض أدلـة نظرية التـعـسـف من المـبـادئ الشــرعـيـة
والقواعـد الفقهـية، وهي قواعـد كلية وأصول عامـة مستـوحاة من نصوص الشـريعة
الغـراء ومــسـتـفـادة مـن أغـراضـهـا ومــرامـيـهـا، وقــد اتفق الفـقــهـاء على العـمـل بهـا
والنزول على مــقـتـضـاها وإن اخـتلـفـوا في بعض تطبـيــقـاتهـا ومنهـا نســتـخلص أن
اســتــعـمــال الحق يـقـيــد بعــدم قــصــد اإلضـرار بـالغــيـر إذ ال ضــرر وال ضــرار في
اإلسالم، ومنع استعمال الحق الخاص إذا تعـارض مع مصلحة عامة، فإن الضرر
الخاص يتحمل ألجل دفع الضرر العام، ومنع استعمال الحق إذا ترتب عليه ضرر
فاحش بالغـير يرجح ما يحصل لصـاحب الحق من منفعة، فـإن درء المفاسد مـقدم
على جلب المصالح، وإن الضرر األشـد يزال بالضرر األخف، وأن الحقوق شرعت
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في األصل لتـحقيق المـصالح المـشروعة. فـإذا استـعمل الحق لغـير مصـلحة أو من
غير فائدة تعـود على صاحبه منه أو لتحقـيق مصالح غير مشـروعة كان ذلك إساءة

في استعمال الحق فيقضى عليه بالبطالن.

إن الغـــرض من اســـتـــعـــراض هذه القـــواعـــد الكليـــة واألصـــول العـــامـــة هو
االستدالل من جهة على أن إساءة الحق ممنوعة في الشريعة اإلسالمية، ومن جهة
أخرى االسترشاد بها في بيان الضوابط والمعايير التي تحكم نظرية التعسف في

استعمال الحق في الفقه اإلسالمي مع بيان مجال تطبيقها.

ااااللللققققااااععععددددةةةة    ااااألألألألووووللللىىىى    ::::    ااااألألألألمممموووورررر    ببببممممققققااااصصصصددددههههاااا

األصل في هذه القاعدة قول النبي ¤ :
«إنَّمَا األَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لكلّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(54)

وقد قيل إن هذا الحديث يحتمل وجهتين من المعنى :

األول : «إن األعـمال الواقـعـة بالنيـات» فالـحديث يخـبـر أن األعـمال ال تحـدث
إال بنيـة تدفع إلـى إيجـادها، وقـوله ¤ «إنمـا لكل امـرئ مـا نـوى» إخـبـار عن حكم

الشرع، وهو أن العامل يناله ثواب أو عقاب على ضوء من نيته.

الثـانـي : أن «األعـمـال صــالحـة أو فـاســدة أو مـقـبــولة أو مـردودة، أو مــثـاب
عليـهـا، أو غــيـر مـثـاب عليـهـا، بالنـيـات، فـيكون خـبـراً عن الحكـم الشـرعي، وهو أن
صـالحــهـا وفــسـادهـا، بحـسب صــالح النيــة وفـســادها كـقــوله ¤ «إنمـا األعــمـال

بالخواتيم، أي أن صالحها وفسادها، وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة»(55).

وفي هذا الـحـديـث دليل على أن كـل مـمــارســة للحـق يكون المــقــصــود منهــا
إلحاق الضرر بالغيـر تكون غير مشروعة، وتكون الممارسة علـى هذا الوجه تعسفا
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في استـعمـال الحق، فيـمنع صاحـبه منه، ويسـتوجب المؤاخـذة على ما يتـرتب على
فعله من أضرار للغير.

ااااللللققققااااععععددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ::::    ااااللللضضضضرررررررر    ييييززززاااالللل

أصل هذه القاعدة قول النبي ¤ «ال ضرر وال ضرار».

والضـرر المنهي عنه في الحـديث إمـا أن يكون واقـعـا أو متـوقـعـا، فإذا كـان
واقعـا غير مشـروع اإلبقاء، فتجب إزالتـه، سواء أكان ناشئـا عن فعل غير مـشروع
في األصل، أم عن فـعل مـشـروع، وإن كـان مـتوقـعـا، وجب دفـعـه، ألن دفع الضـرر
قـبل الوقـوع أولى من رفـعـه وإزالتـه بعـد الوقـوع، ولذا وضع الفـقـهـاء قـاعـدة «يدفع

الضرر بقدر اإلمكان».

إن الضـرر الذي يراد دفعـه أو إزالتـه، إما عـام أو خـاص، فإن كـان خاصـا،
فإما أن يكون أشد أو أخف أو مـماثال، ثم وضعوا لكل حال قاعـدة، وإن كان عاما

وجب دفعه وتفرعت عن هذه القاعدة القواعد اآلتية :

«يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام»

«الضرر األشد يزال بالضرر األخف»

«إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما لدفع أشدهما»

«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»

«دفع المغارم مقدم على جلب المغانم»

وتعـتبـر قـاعـدة «الضرر يزال» مـبـدأ محـكما تكلـفت الشريعـة بتطبـيـقه فـي جمـيع
أبواب الفقه، وتدور عليها أحكام نـظرية التعسف، كما تعتبر توثيقـا لمبدأ المصلحة في

الشرع(56).
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ااااللللققققااااععععددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ::::    ااااللللضضضضرررررررر    ييييددددففففعععع    ببببققققددددرررر    ااااإلإلإلإلممممككككاااانننن

إن حــديث «ال ضـرر وال ضــرار» ينفي الضــرر مطلقــا، قـبـل الوقـوع وبعــده،
وسواء أكان ناشـئا عن فعل غيـر مشروع، أم عن فعل مشـروع في األصل، فوضع
الفقهاء هذه القـاعدة لدفع ضرر متوقع، ومبدأ سـد الذرائع قائم على هذه القاعدة،
فـيـجب حـسم مـادة الفـسـاد والوسـائل المـفـضيـة إليـه، فكل فـعل كـان مـفـضـيـا إلى
ضرر راجح يقينا أو ظنا، يمنع دفعا للضـرر بقدر اإلمكان، وهذا مقصد عام يجب
أن يراعى في جـميع شـؤون الدولة، االقـتصـادية واالجتـماعـية والـسيـاسيـة، فللدولة

أن تسن من القوانين ما يدفع الضرر المتوقع عن األفراد والجماعة.

وتمـثل «قـاعـدة الضـرر يـدفع بقـدر اإلمكان» الدور الوقـائي لنـظرية التـعـسف
في استعمال الحق.

القـاعدة الرابعـة : الضرر األشـد يزال باألخف، وفي معناها : إذا تعـارضت
مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

هذه القاعـدة تحكم التعـارض بين الحقـوق الخاصـة بعضهـا قبل بعض، كـما
تحكم التعارض بين المصـلحة الخاصة والمصلحة العامـة، وبذلك يدخل في مفهوم
هذه القـاعدة قـاعدة أخـرى هي «يتحـمل الضرر الخـاص لدفع ضرر عـام»، «يختـار

أهون الشرين».

 وتعـتبـر هذه القـاعـدة قيـدا لقـاعدة «الضـرر يزال» ألنه ال يزال أي ضـرر إال
إذا كان أعظم من اآلخر.

ومن تطبيقـات هذه القاعدة في المذهب المالكي أن الرجل إذا أعسـر في نفقة
زوجتـه فطلبت من الحاكم تطليقـها عليه بسبـب اإلعسار أجابهـا إلى ذلك، وكذلك من
غـاب عنهـا زوجـها فـطلبت الطالق لتـضـررها من غـيابـه تجاب إلى طـلبهـا بعـد إعـذار
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الزوج، ألن الضـــرر الذي يلحق الـزوجــة من جــراء التـطليق فـي الحــالتــيـن أخف من
الضرر الذي يصيب المرأة من عدم اإلنفاق عليها أو من غيبة زوجها(57).

ااااللللققققااااععععددددةةةة    ااااللللخخخخااااممممسسسسةةةة    ::::    ييييتتتتححححمممملللل    ااااللللضضضضرررررررر    ااااللللخخخخااااصصصص    للللددددففففعععع    ضضضضرررررررر    ععععاااامممم

ومـــعنى هذه الـقــاعـــدة أنه إذا كــان الـضــرر األشـــد يزال باألخف فـي دائرة
خاصة، وكان المتضرر شخصا واحدا بعينه، فباألحرى إذا كان الضرر عاما فإن
الضــرر العـام مــتــحـقق بـالجـزء كــمـا هـو مـتــحـقـق بالكل، ويدل علـى هذه القـاعــدة،
اســتــقــراء أحكام الشــارع، من مــثل نهــيــه ¤ عن االحــتكار، وتـلقي السلـع، وبيع
الحـاضر للبـادي، والحقـيقـة أن الشريعـة تعـتبـر مجـرد التسـبب في نشوء المـفاسـد
الراجـحـة مـمنوعــا، فـدرء التـعـسف في اسـتـعـمـال الحق قـد يـتـخـذ صـورة المـوازنة
والتـــرجــيح، وهي نـظرة مــادية مـــوضــوعــيـــة ال تحــفل بـالواقع أو البـــاعث، وهذا ال
يشـترط في الضـرر، ليعـتبـر عـاما، أن يكون شـامال لعـامة الـمسلمـين، بل يكفي أن
يلحق جــمـاعــة عظيــمـة منهـم، كـاهل الســوق، أو الحي، أو أهل البـلد، أو قطر كــمـا

تبين ذلك تطبيقات هذه القاعدة.

ااااللللققققااااععععددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة    ::::    ددددررررءءءء    ااااللللممممففففااااسسسسدددد    ممممققققددددمممم    ععععللللىىىى    ججججللللبببب    ااااللللممممصصصصااااللللحححح

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المـفسدة غالبا، ألن اعتناء المشرع
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه السالم :

«إذا أمــــرتكــم بـشيء فــــاتـوا منه مــــا اســـــتطعــــتـم وإذا نهــــيــــتـكم عـن شيء
فاجتنبوه»(58).

وهكذا نجد أن الرسول ¤ علَّق امتثال األمر باالستطاعة، في حين أنه ¤
ســد باب الـنهي كلـه، فلم يجــزه أبـدا إال عند الضــرورة، ذلـك أن األمــر يفــيـــد طلب

الفعل ولو مرة، والنهي يفيد طلب الكف عن الفعل أبدا.
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وقـد تناول اإلمام الشـاطبي في المـوافقـات(59) مـبحث جلب الـمصلحـة ودفع
المفسدة وأفاض القول فيه، وقرر فقه الشريعة وحكمها في هذا الشأن.

خخخخالالالالصصصصةةةة    ووووااااسسسستتتتننننتتتتااااجججج    

من خــالل اسـتــعــراضنا لألدلة الـتـفــصـيـليـة الـتي تثــبت نظرية التــعــسف في
اسـتعـمـال الحق في كل من الكتـاب، والسنة النبـوية، وفتـاوى الصـحـابة، والمبـادئ
العـامة التي ترتكز عليـها النظريـة في الفقـه اإلسالمي، نسـتنتج أن نظرية التعـسف
نشــأت بنشـأة الفــقـه اإلســالمي نفـســه، إذ قـد وردت األدلة النـفـصـيلـيـة التي تثــبت
النظرية بـنشـأة الفـقـه اإلسـالمي نفـسـه، إذ قـد وردت األدلة التـفـصـيلـيـة التي تثـبت
النظـرية بمــقــاييــســهــا الـمــخــتلفــة في كــتــاب الـله وسنة رســوله وفــقـــه الصــحــابة،
واجتـهادات األصوليـين، وأئمة مـذاهب الفقه اإلسـالمي، وأن مجال تطبـيق النظرية
يشـمل الـحـقـوق واإلباحـات علـى السـواء، وأن هذه النظريـة مـرتبطة أسـاســا بغـاية
الحق ال بـحــدوده المــوضــوعــيـــة، وأن التــعــسف في اســـتــعــمــال الحق مـــحــرم في
الشـريعــة، كـمـا أن نظرية التـعــسف قـد تتـخـذ ترجـيـح مـصلحـة على أخـرى، لـتـقـيم
التــوازن بين الحــقـوق الفــردية المــتـعــارضـة، أو بيـنهـا وبين الـصـالح العــام، دفـعــا

للضرر األشد، فضال عن أن نظرية التعسف كما تمنع اإلضرار تصون الحقوق.

أما مـعايير التعـسف في استعـمال الحق في الفقـه اإلسالمي كما جـاءت بها
األدلة فهي :

1) استخدام الحق بهدف غير مشروع.

2) اســتـخــدام الحق بصــورة رعناء تضــر بالغــيـر دون ضــرورة، مع انتـفــاع
صاحب الحق أو دون انتفاعه.
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3) ضـآلة الـمـصلحـة التـي يجـتنيــهـا صـاحب الحـق بالمـقـارنة مـع الضـرر أو
اإلزعاج الذي يلحقه بالغير.

4) منع اآلخرين من انتفاع ال يضر بصاحب الحق.

5) انعـدام المـصلحـة من مـمـارسـة الحـق تعـتـبـر قـرينة شـرعـيـة قـانونيـة على
قصد المضارة.

6) استعمال الحق في غير ما شرع له مع تضرر الغير من ذلك.

وهذه المـــعــايـيــر ينتـظمــهـــا ضــابط واحـــد، يربط الـنظرية بـغــاية الـحق، ذلك
الضابط العام كمـا يقول اإلمام الشاطبي في أكثر من موضع هو «اسـتعمال الحق

في غير ما شرع من أجله».

لقد اتضح لنا مـن خالل هذه الدراسة أن تقـييد الحـقوق في الفقـه اإلسالمي
نشأ مع نشأة هذا الفقه، وأن مصادره األولى التي استمد منها وجوده وكيانه هي
التي حددت، في صورة واضحة ومكتملة، طريقة استعمال الحقوق، وبينت األسس
والدعـــائم التي قـــامت علـيــهــا فـكرة تقــيـــيــد الـحــقــوق، فـــقــد زخـــر القــرآن والـسنة
بالـنصـــوص التي تدعـــو إلى اإلحـــســـان والتـــضـــامن والتـكافل والتـــراحم، وتـوجب
اســتــعــمـال الـحـقــوق في األغــراض والغــايات الـتي شــرعت من أجلهــا، وتنـهى عن
المـضـارة واإلساءة واالنحـراف في اسـتـعـمال الحـقـوق، ومن ثم كـانت نظرية سـوء

استعمال الحقوق واضحة المعالم في الفقه اإلسالمي منذ نشأته.

لقد رسمت آيات القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم، والقواعد الفقهية التي
اسـتنبطهـا أهل الفـهم والـمـعرفـة مـن هذين المـصـدرين األسـاسـيـين، مـعـالم نظرية
التعسف في استعمال الحق في الشريعة اإلسالمية، وقد كشفت هذه الدراسة عما
في الفـــقــه اإلســالمي من خــصــوبـة وأفكار قــانونـيــة تفــوق أحــدث مــا وصلـت إليــه
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القـــوانـين الوضـــعـــيــــة، وأن فـــيـــه من العـــمـق والدقـــة مـــا يجــــعله من أحـكم النـظم
التشريعية.

لقـد احتلـت نظرية التعـسف في اسـتـعمـال الحق في الفـقه اإلسـالمي مكانهـا
المـرمـوق فـي التـشـريع اإلسـالمي عـلى يد أعـالم الفـقـهــاء واألئمـة المـجـتــهـدين من
سلف هذه األمــة، فـقــد تعـهــدها الفــقـهــاء المـسلمــون في جــمـيع مــراحل التـشــريع
اإلسالمي بما عـهد فيهم من النظر الدقيق والفـهم العميق حتى استـوت خلقا سويا

كامل التكوين واضح المعالم.

ولما كانت نظريـة التعسف نابعة من أساس أخـالقي، فإن البحث فيـها يركز
روح األخــالق الفــاضلـة في النفــوس المــتــعـطشــة إلى صــيــانة الحـق من أن تداس
كـرامتـه أو تمس شـهـامتـه، وهي بالتـالي تمـثل النزعة الـخلقيـة في التـشـريع برمتـه،
وبوازع الدين واألخـالق تـحـفظ الحـقـوق من الضــيـاع واالعـتـداء أكـثـر من حــفظهـا

بسلطة الجزاء فتشيع الطمأنينة واألمن في المجتمع.

لقد قامت نظرية التعـسف بمفهومها على الموازنـة بين مصلحة األفراد وبين
هذه األخـيرة ومـصلحـة الجـماعـة، مـما جـعلهـا تقـوم بدور وقائعي سـواء في تحـديد
سلطات الفـرد بوجه خـاص وتوجيـه استـعمـاله على نحو يفـضي بالحق إلى تحقـيق
غـايته التي شـرع من أجلها، أم في إقـامة تـوازن بين المصـالح الفردية المـشروعـة
في أصلهـا المـتـعـارضـة فـيـمـا بينهـا وإقـامـة التـوازن أيـضـا بين المـصـالح الفـردية
والمصلحـة العامة االجـتماعـية، والشعـور بهذه المبـادئ يجعل المـجتمع قـائما على
أسس مـن التكافـل والتـــعــاون، وهـكذا تســـاهم نـظرية التـــعـــسف في تـرســيـخ هذه

المعاني االجتماعية في النفوس.

وفي النـهــاية أردد مـــا قــال شـــيخ فــقـــهــاء الـمــالكيـــة خليـل بن إســحـــاق في
مـختـصره الفـقهي : «نسـأل الله أن يعصـمنا من الزلل، ويوفـقنا في القول والعـمل،
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ثم أعــتـــذر لذوي األلبــاب مـن التــقــصــيـــر الواقع في هذا الـكتــاب، وأســأل بـلســان
التصـريح والخشـوع وخطاب التذلل والـخضوع، أن ينظـر بعين الرضـا والصواب،
فما كـان من نقص كملوه، ومن خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مـصنف من الهفوات،

أو ينجو مؤلف من العثرات».
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ااااققققتتتتررررااااححححااااتتتت
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أأأأححححممممدددد    ررررممممززززيييي

إن شؤون العـالم في أواخر هذا القـرن العشـرين ومطلع القرن القـادم تتطور
في اتجاهين اثنين متكاملين.

أوالً : ما اصـطُلح على تسمـيتـه بالعوْلمـة وما يرتبط بهـا من انتشـار للمفـاهيم
الغـالبة والنظريـات والتطبيـقات فـي المجـاالت االقتـصـادية والسيـاسيـة واالجـتمـاعيـة
والثـقـافيـة - وهي في جـلّها من الـغرب، إالّ أنهـا تخـتـرق الحـدود، وتدعـو إلى تنافس
غـيـر مــتكافىء األطراف، يغلـب فـيـه القـويّ  الضــعـيف، وتكاد فــيـهـا الخـصــوصـيـات
الثقافية للشعوب المستضعَـفـة أن تتـقهـقـر نتيجة قانون اجتماعي تاريخي معروف.

ثانياً : تـقدم وسائل االتصـال المخـتلفة السـمعيـة البصـرية وانتشارالـشبكات
الحــاسـوبيــة، السـيــمـا األنـتــرنيت الذي صــارت فـيــه المـعلـومـات تُلــقَى فـتــصل إلى

الناس في كلّ مكان في العالم.

إن من شــأن هاتين الـظاهرتين أن تـؤدّيا إلى تغليـب النمط الحــضــاري الذي
تتـوفّر له القـوّة العـلميـة والتقنيـة واالقتـصـادية والسيـاسـية. وبـديهي، والحـالة هذه،
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أن اللّغة التـي لها قوةُ التـعبـيـر والسبق في اإلبداع والنشـر، هي التي سـيكون لهـا
الشّـيــوع والســريان، وهي التي ســيــهـرع إليــهـا لـتلقّي مــا يسـتــجــدّ في المـعــارف،
واإلحـاطة بآخـر مـا يظهـر في الـعلوم والفنون والتـقنيـات. نقـول هذا مـسـتـحـضـرين
حال اللغـة العربية وقُصـورَنا في مجاراة هذا النظام العـالميّ الجديد، السيمـا حين

نحتاج إلى التعبير والتبليـغ بالمصطلح العلْمي.

والحـقـيـقـة أن مـا تشكوه اللّغـة العـربيّـة هو الـضعـف في وضع المـصطلحـات
المسـتحدثة في العلوم والتكنولوجـيا، وانعدام الدقّة، واالخـتالف في االستعـمال من
قطر إلى آخـر، رغم الجـهود المـشكورة التي بذلتـهـا المجـامع والمـؤسّسـات اللّغـوية
األخــرى كـــمكتب تـنســيق الـتــعـريـب في العـــالم العــربـي وبعض األفــراد مـن أعــالم

المترجمين.

إن لجنة اللّغة العربيّة التابعة ألكاديمـية المملكة المغربية عكفت منذ مدّة على
دراسـة مشكل المـصطلح العربي، وعـقـدت فيـه ندوات طبعت وقـائعهـا، ووصلت إلى
االقتناع بمجموعة من األفكار المؤدّية إلى النهوض باللّغة العربيّة وتبويئها مكانتها

الحضارية بين اللّغات العالميّـة األخـرى :

أوالً : ال بدّ من االقـتناع العـام، في المجـامع والمـؤسّسـات العلمـية األخـرى،
ولدى ذوي القـرار، بضـرورة توحيـد المـصطلح العـربي في كل البلدان العـربيـة، في
المـؤسّـسـات التـعليـمـيّــة ومـراكـز البـحث العلْمي والمـرافـق العـامّـة. الشكّ أن األمـر
يحـــتـــاج إلى دراســـات ومـــراجـــعـــات وتـنازالت، لكن ال بـدّ من العـــمـل بالمـــصطـلح
المناسب الموحّد، لتمكين العلْـميّـين العرب من التعبير بلغتهم عن المعارف العلمية
والتـقنيـة، وتجنيبـهم اللّجـوء، حـين يلتـقون في النـدوات العلميّــة، إلى التخـاطب بلغـة
أجنبـيـة وسـيطـة. ولِمَ ال نقـدر على إنجـاز هذه األمنيـة ونـحن نرى لغـات مـحـصـورة،
كـــالـبـــولنـدية والتــــشـــيـكيـــة والـهـــولنـدية تلـقّـن الـعلوم كـلّهـــا بـلغــــاتهـــا الـوطنيــــة ولو

بالمصطلحات المُـغرقة في التخصّص ؟
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ً : لتـحـقــيق توحـيـد المـصـطلح على نحـو علـمي وعـمليّ سليم، يـنبـغي أن ثثثثااااننننييييــــااااًًً
تتّـفق  المجامع على منهجية مـوحّدة تهتدى بها في وضع المصطلح، مع الحِــرص
على تـوزيع العــمل بيـن المــجــامع، مــمّــا يتطـلّب إنشــاء هيــئــة دائمــة لـمــتــابعــة هذه

المنهجية وتطبيقها، تجنُّـباً لالختالف وضياع الجهـود المكرّرة.

ً : وضع قــامـوس عـربيّ لـغـويّ /علْميّ مــوحّـد، يتـضــمّن الشـرح الـدقـيق ثثثثااااللللثثثثــــااااًًً
بع إلى اآلن للمفردات، مدعماً بالصور التوضيحيّـة السليمة، يختلف منهاجه عمّا اتـُّ
في القوامـيس الرائجة التي كثـيراً ما ينقل بعـضها عن بعض، وتُشـرح فيه المـفردة
بمـرادفها الـذي يحتـاج هو نفسـه إلى شرح. يجب أن يُخـتار المـصطلح الذي يؤدّي
معنىً مُعيّـناً بوضوح ودقّة حتى ال يقــع أيُّ لـبس في ذهن القـارىء أو السامع، أو
كـمـا قـال مـحـمـد مـرتـضى الزَّبـيدي فـي «تاج العـروس»: «االصطالح اتفـاق طائفـة
مـخـصوصـة على أمـر مـخـصـوص». المهم أن يـكون هذا القـاموس العـربيّ المـوحّـد
المـرجـعَ السـائد في البلـدان العـربيّـة، وأن يـشـتـمل على الـكلمـات العلـمـيـة والتـقـنيـة
الشائـعة، ويكون سهـل المنال والتداول ليـؤدّي رسالتـه ميدانيـاً، وبذلك يكون توحـيد

. المصطلح واقعاً ملموساً

رابعـاً : وضع مـعجم لغـويّ علميّ عـربيّ / إنجليزيّ / فـرنسيّ يسـتمـدّ مـادّته
العــربيـة من الـقـامــوس المـذكــور سلفــاً، ويخـتــار مـقــابلَ اللّفظ الـعـربيّ مــا يناسـبــه
باللغـتـين األخريَيْن. وهـذا المعـجم غـايته إعـانة المـتـرجمـين من عـرب وغـيرهم. ومـا
أحـوجنا إلى التـرجـمـة من العـربيـة وإليـهـا، ألنهـا هي الـكفـيلة بإقـامـة التـفـاعل الذي

نرجو أن يكون بين الثقافة العربية والثقافات األخرى.

خـامسـاً    : إنشـاء مـعهـد للتـرجـمـة يسمّى «المـعـهـد العـالي العـربي للترجـمـة»،
الّب غايته تكوين مترجمين أكفاء من اللّغة  العربيّـة وإليها. يُخـتار للدراسة فيه الطـُّ
المـتــمكّـنون من اللــّـغـة العـربـيّـة واللـّغــات العـالمـيّــة الشـائعـة، فــيـجـري تدريــبـهم
علـى تقنـيـة التـرجمـة، السـيمـا الترجمـة العلميـة التي تعتـمد المـصطلح العلمي. وال
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مناص هنا  من أن يتـقـيّد المـعهـد بالمـصطلح العلمي العـربي الموحّـد المـشار إليـه
آنفـاً، والـمُـثـبت في المــعـجم العلـمي الثـالثي. ونرى أن هذا الـمـعـهـد، إذا تـوفّـرت له
سُـبُل النجـاح من أسـاتذة يـتـقنون التـرجـمـة، ولهم فـيـهـا أعـمـال مـعـروفـة مـشـهـورة،
وشُعب للّغات، وبرامج يلتقي فيها اللّغويّون والعلميّـون بتخصّصاتهم المختلفة، فإنه
سيصـبح في المستقـبل مرصداً للمصطلح العلمي المـستحدَث ورديفاً لـلجهات التي
تعرّب المصطلح الجديد، ممّا يؤدّي إلى اختيـار أنسب المفردات العلميّـة وتوظيفها
في التـرجـمة. ويُسـتـحسن أن يـقوم المـعـهد الـعالي العـربي للتـرجـمة بإصـدار مـجلة
تعـالج قضـايا التـرجمـة من جهـتـها التطبـيقـيـة، وتقدّم نمـاذج يُسـترشـد بها، وقـوائم
للمـصطلحـات المـتّـفَق عليـها بشـروحـها ومـقـابلهـا غيـر العـربي. ونهـاية المطاف في
هذا الشـأن أن تزدهر التـرجـمـة العـربيـة أسلوباً وتـعـبيـراً ومـصطلـحـاً لتكون سـهلـة
التـداول بين العلمـيّـين العـرب في لغتـهم. وإذا بلغت التـرجـمة هذا المـسـتوى فـذالك

هو التعريب.

سادساً : السعي إلى إدخـال المصطلحات الموحَّدة في المقـرّرات المدرسية
والجامعية، إذ ال مستقبل  للتوحيد إن لم تراجع الكُتب المدرسية وتُغنى بالمفردات
العلمــيـة التي سـيـتــعـلّمـهــا الطفل وتَرسَخ في ذهنه ويـفكّـر بهـا طوال الـدراسـة ومـا
بعـدها. وهـكذا سـينشـأ جــيل من الشـبـاب يســتطيع في المـســتـقـبل أن يتــعـامل مع

العلوم باللّـغة الفصحى كما يفعـل اإلتجليزي والفرنسي واأللماني.

هذا ونرى أن وسائل االتصال الحديثة من شبكات حاسوبية ووكاالت األنباء
التي تزوّد الصـحف كل يوم بأخـبـار تحـمل في ثناياها مـصطلحـات علــميـة جـديدة،
يمكن اسـتعمـالها إلى جـانب القواميس والمـعاجم المـشار إليـها، لترويج المـصطلح
الموحّد بسرعة ويُسر. فالصحافة العربيّة والتلفزة بـ «فضائياتها» تبـثُّ األخبار في
كلّ مكان، ودورها أخطر من دور المـدرسـة، وال بدّ أن يكون  المـصطلح من انتقـاء
المـؤسّــسـات المــتـخـصّــصـة، ثم يُنقل فـي الحـين إلى الصــحـافـة، بـدَل أن يكون من

إنشاء الصحافة، ويتّخذه الناس على عـالّتـه بمرأى ومسمع المجامع اللّـغوية.
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تدعـو هذه الظـاهـرة التي لمســناها أخيراً فـي كلـمتَيِ االسـتنـساخ والنقّـال
أو الجـوّال، - وهو «التليـفون !» الذي نحـمله في الحلّ والترحـال، ونكاد أن نسمّـيه
التلـيـفــون المــحــمـول، - إلى الـتـفكـيـر في مــاهيــة الجــهــة التي يُسنـد إليـهــا ترصّــد
المـصطلحات العلمـيـة الجديدة، القـتراحـها على االتحـاد واخـتيـار ترجمـتهـا الالّئقـة
في الحـين وبثّهـا عـبر الشـبكات الحـاسوبيـة ووكاالت األنبـاء وإيوائهـا في موقع لهـا
في األنتــرنـيت الذي أصــبح فــضــاء مــشــتــركــاً للـبــاحــثـين والطّـالّب والمــتــرجــمــين

والصحفيّـين وغيرهم.

ال ريب أن وســائل االتصـال الحــديثـة ســتـخــدم المـصـطلح العـربـي والثـقــافـة
العربية عـامّة، وهي ظاهرة حضارية يسـتعملها الغـرب بكثرة، وال يليق بنا أن نكون
في استـعمـالها متـخلّـفين، بل يلزمنا الواقـع بمراجعـة مناهجنا التربوية والتـعليمـية،
مـســتـعــملين الحــاسـوب العــربيّ ابتــداء من المـدرســة، والمـصطـلح العـربيّ الـعلميّ
ابتــداء من المــدرســة كــذلك، وأن نســعى في هـذا المــسـتــوى التــعلـيـمـي إلى تقــوية
الرصـيد اللغـويّ والعلْميّ لدى الطفل، ألن ما يـكتنزه الطفل من المعـارف في السن

المبكّرة سيظلّ زادَه المعرفيّ األساس طوال حياته.

إننا نخـاف علـى العـربيّـة من عـجـزنا عن مـواكـبـة  المـفـاهيـم  والمـصطلحـات
المحدَثة التي يشيعها النظام العالمي الجديد بوسائل االتّصال السريعة التي  نرى
تطوّرها كل يوم. وإذا لم ينهض المـسؤولون من أبناء اللّغة العـربيّة إلى وضع خطّة
تتّسم بالمنهجيّة والواقعـيّة والتعاون، فإن الثقافة العربيّة، وبخاصّـة المعرفة العلميّة
المـعـبّـر عنهـا باللّسـان العـربي، سـتـصـيـر إلى االنزواء، وسـيـبـقى أبناؤها في مـوقع

التبعيّـة.

إن قضيّـة إغناء اللغة قضية حضارية تفوق الخالفات السياسية واالعتبارات
الذاتيـة، وال بدّ من الـتـفكيـر في هذا األمـر بجـدّ وحـزم، وأن نســتـفـيـد من توصـيـات
الندوات والمؤتمـرات السابقة - ومـا أكثرها - داعـين إلى تنفيـد ما تقرّر، وتوظيـفه



أأأأححححممممدددد    ررررممممززززيييي268

في مـجـاالت الحيـاة اليـومـية، لـيبـقى للغـة الضـاد حـضورها الحـضـاري بين اللّغـات
األخــرى، وألنهـا تُـعـدُّ من الـمكونات األســاسـيّــة للهُــوية، وهي الجــســر المــمـتــدّ من
المــاضي إلى الحــاضـر، وينـبـغي أن نـضـمن لهــا االمــتـداد إلى المــســتـقــبل. ثم إن
رصيد اللغة العربيـة هو أن عمرها اآلن يتعدّى أربعة عشر قرنـاً، فهي اللغة القديمة

الوحيدة التي ال تزال حية.
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إإإإددددررررييييسسسس    خخخخللللييييلللل

عند مناقشة الحديث الـذي ألقيته قبل شهر رمـضان المنصرم وباإلشارة إلى
الال منتهي، تسـاءل الزميل األستـاذ محمد شـفيق : «هل يمكن للعقل البـشري، وهو
محدود، أن يدرك الال محدود». والتـساؤل كما فهمته يبـدو لي في محله، ألن مفهوم
الالمنتهي يعـد من أصعب المفـاهيم العلمية إدراكـا وأبهمها، يـحير العقل، ويتـحدى
الخـــيـــال ويضع مـــخـــيلة اإلنســـان أمـــام امــتـــحـــان عـــســيـــر. وال أدل على ذلـك من
المـضــاعـفـات الكثــيـرة والمـفــارقـات الغـريبــة التي آلت إليــهـا دراسـة الالمنتــهي في
أواخل القـرن التـاسع عـشـر مـمـا أحـدث الشك فـي مـتانـة العلوم الرياضـيـة وصـحـة
معطيـاتها وفي مـا يميزهـا عن غيرها من دقـة وصرامـة. لقد كانت تلك المـضاعـفات
والمـــفــارقــات خـــالل ربع قــرن من الـزمن مــحط مـناقــشـــات صــاخــبـــة بين العلـمــاء
والمناطقـة أدت ببـعضـهم إلى الحـيـرة واالرتياب فـي سالمـة المنطق وخـشـية ظهـور
تناقـض في العلوم الـرياضــيــة. تعــرف هذه األزمــة فـي تاريخ العلـوم بأزمــة األسس
والتي أعقبت أو تزامنت مـع أزمتين أخريين، أزمة أسس الهندسـة األوقليدية وأزمة

فيزياء الجزئيات المادية الدقيقة.
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سـأتـناول مـفــهـوم الالمنتــهي من الوجــهـة الريـاضـيـة الـقـابلة للـتـبـســيط، دون
الخوض في التفاصيل التقنية الدقيقة، الستخالص النتائج المنطقية التي تمخضت
عنهـا دراسـة المفـهـوم والتي قـد تساعـدنا على الوقـوف عند التـسـاؤل الذي انطلقنا

منه.

من الواضـح أن مـفــهــوم الالمنـتـهـي يتــمـثـل لنا من وجــوه مــخــتلفــة : فــهناك
الالمنتـهي كـبـرا، والالمنتـهي صـغرا، والالمنـتهي الـزمني األزلي، وهناك الالمنتـهي

من صنف آخر يقيس غنى عالم المعرفة وغزارته.

ولعل التـأمل في أبعاد الزمـان والمكان وفي تركيب الجـزئيات المـادية ألقرب
وسيلة تؤدي إلى الوعي بعمق الالمنتهي وصعوبة تصوره بدقة ووضوح.

ذلك أنه عندما نتأمل الزمان ووحداته المختلفـة التي نقيس بها مسافات عمر
اإلنســـان والمــخـلوقــات الحـــيــة والجـــامــدة، وطول الـعــصــور الـتــاريخـــيــة والحـــقب
الجـيـولوجـية والمـراحل التـي مرت منـها نشـأة األرض والسـمـاوات العلى واالجـرام
السماوية، عنـدما نمعن النظر في مخـتلف أجزاء تلك الوحدات الممـتدة من الثواني
إلى الساعات واأليام والشهور ومن الشهور إلى األعوام والقرون، ومن القرون إلى
الماليين والماليير من السنين، نتصور إذاك عمق الالمنـتهي كبرا، حيث تعد أمامه

ماليير السنين بمثابة لمحة عين أو أقل من ذلك بكثير.

عندمــا نتــأمل الكون وأبعــاده ونعلم أن الشــمس رغم كــبـرها نـسـبــيـا ليــست
ســوى نـقطة صــغـــيــرة ضــمن الـعــدد العـــديد من النجـــوم والكواكب الـتي تحــويـهــا
مـــجــرتنـا، وأن هذه المـــجــرة لـيــسـت إال واحــدة من مـــالييـــر المـــجــرات واألجـــرام
السماوية تعـد باآلالف والماليين بل الماليير من السنين الضـوئية، وعندما نعلم أن
الثنائيــة الضـوئيـة الواحـدة تقـدر بثـالثـمـائة ألف كلمـتـر، ندرك ولو بصــورة تقـريبـيـة

عمق الالمنتهي كبرا.
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وهناك ال منتـهي آخـر ال تسـتطيـع حواسـنا المـجـردة أن تقـربنا منه أبدا، أال
وهو الالمنتـهي صـغرا. لقـد أبدع في تصـويره العالـم الفرنسي (بليـز باسكال) بمـا
يوافق المعـرفة العلميـة المعاصـرة، حيث إن كل جزئيـة مادية ال يبلغ حجـمها عـشر
مـعـشـار مـلمـتـر مكعب، إنمــا تشكل صـورة مـصـغـرة عـن الكون الفـسـيح بنـجـومـهـا

وكواكبها تقاس أحجامها بمقادير خيالية في الصغر.

وهناك أخـيـرا ال منتـهي من صـنف آخـر يقـيس غنى عـالم المـعـرفـة وغـزارته،
تومي بـه إلى إدراكنا اآلية قــبـل األخــيــرة من صــورة الكهف : «قُـلْ لَوْ كَــانَ البَــحْــرُ
مِــدَاداً لِكَلِمَــاتِ رَبّي لَنَفِــدَ البَــحْـرُ قَــبْلَ أَنْ تَنْفَــدَ كَلِمَــاتُ رَبّي وَلَوْ جِــئْنَا بِمِــثْلِهِ مَــدَداً»

(صورة الكهف، اآلية 109).

لو توقــفنا قليــال عند الالمـنتـهي كــبـرا والـالمنتـهـى صـغــرا وأمـعنا الـنظر في
ماهيـتهـما لتـاه بنا الفكر إلى حدود الالمـعقـول. فاألول يفوق كل المـقاييس المـمكنة
وال يتـرك أمـامـه أية قـيـمـة عـددية مـهـمـا كـبـرت، فـهـو يضم كـل شيء ويهـيـمن عليـه،
وخـارجـه ال يوجـد شيء. وأمـا الثـاني، فـإنه يصـغر كـل المـقاييـس ويتـركهـا أمـامـه،
وخارجـه ال يوجد شيء، بحـيث يظهر العدم كنقـيض الالمنتهي. لقـد تأمل الفالسـفة
هذه األمور ال سـيمـا فالسـفة أوربا الذين انتـحوا المـدرسة الوجودية وقـبلهم بكثـير

مختلف المذاهب الصوفية، وكتبوا فيها بما ال يستطيع المتحدث الخوض فيه.

بعـد هذه االعـتـبـارات المـتـفـرقـة البد لنا من االنـتـقـال بمـفـهـوم الالمنتـهي من
مجال االيحـاءات إلى مجاله الطبيـعي، مجال العلوم الرياضية، بـذكر مراحل بلورته

عند العلماء، وذلك باختصار شديد تجنبا للتعقيدات التقنية.

كان مفهوم الالمنتهي مستـعمال في العلوم الرياضية منذ قديم الزمان، ولكنه
كان يعتبر تارة بمثابة صيرورة، كما يقول الفالسفة، صيرورة متغير قابل لالرتفاع
والزيادة وتجاوز كل الـحدود الممكنة وتارة أخـرى كمصطلـح يشير إلـى حـد رمزي

ال يمكن ألية قيمة أن تبلغه مهما كبرت وذنت منه.
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في الربع األخــيـر من القــرن التـاسع عــشـر جـاء العــالم (جـورگ كــانتـور)(1)
بتـصور مـغاير للنظـرة التي كانت عند العلـماء عن الالمنتـهي، فانـتقل بالمـفهـوم من
حــال الـوجــود بالقـــوة إلى حــال الوجـــود الحــقــيـــقي اآلني. ولفـــهم ذلك، أنطـلق من
المـقـارنة بين مـجـمـوعـتـين اثنتـين : مـجـمـوعـة األعـداد الصـحـيـحـة : 0، 1 ، 2 ،....
الخ.، ومجـموعة األعـداد الحقيقـية، وتتضـمن األعداد الصحـيحة واألعـداد الكسرية
وكــذا األعـداد بال وحــدة كـالعــدد الذي يســتـعــمل لقــيـاس طـول الدائرة. مـجــمـوعــة
األعـداد الصـحـيحـة غـيـر مـتناهيـة، بمـعنى أن عـدد عناصـرها غـير مـحـدود، وكـذلك
األمـر بالنسبـة لمجـموعـة األعداد الحـقيـقيـة. إال أن هذه األخيـرة تضم األولى، ممـا
يوحي بوجــود المـتناهيــين اثنين. هل همــا مـخـتلـفـان أم همـا شيء واحــد ؟ الحس
السليم يدلنا على أنهـما مختلفـان، وذلك ما اثبتـه العالم كانتـور، والسر في ذلك أن
مـجـموعـة األعـداد الحـقـيـقيـة غـيـر قـابلة للعـد واإلحصـاء، خـالفـا لمـجـموعـة األعـداد
الصــحــيــحـة، الـشيء الذي تشــيــر إليــه أسطورة زينون الـيـونانـي (القــرن الرابع -
الخـامس قـبل المـيـالد) المـتـعلقـة بالسـبـاق الخـيـالي بين األرنب والسلحـفـاة. أشـار
العالم كـانتور إلى هذين الالمنتهـيين بأول حرف عبـري ألف، فصار العدد األصـغر
يسمى «ألف صفر، واألكبر : ألف واحـد. عندئد يتبادر إلى الذهن السؤال عما إذا
كــان هناك عــدد النهــائي آخـر يـأتي بعــد ألف واحــد من حـيـث الكبــر ؟ بيّن العــالم
كانتـور أن هناك عددا المنتـهي ثالث يأتي بعد ألف واحـد، وهو ألف اثنان، ثم ألف
ثالثة فـألف أربعـة، وهكذا إلى مـا ال نهـاية، فتـتكون سلسلـة من األعداد ال مـتناهيـة

تعرف باسم األعداد عبر نهائية.
عند دراسة هذه السلسلة من الوجهـة الرياضية ظهرت مفارقات عـجيبة ال يسع
المجـال لتفـصيلهـا، كوجـود الشيء وعدم وجـوده، واشتـمال الجزء عـلى الكل وغيـرهما

من المفارقات التي تتناقض وأبسط قواعد المنطق الثابتة كقاعدة الثالث المرفوع.
خالل ما ال يقل عن نصف قرن، قام علماء الرياضيات والمناطقة بمجهودات
جـبــارة لرفع تلك المــفـارقـات وتفــادي حـدوث مـثلهــا وذلك بإعـادة النـظر في أسس
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المنطق الرياضي، حيث أصبحت نظرية المجموعات وعلم األعداد والهندسة تتوفر
على لغة منطقيـة واضحة صارمة لالستـدالل ومسلمات أولية معقـولة وبديهية، وذلك
منذ الثـالثينيـات من القـرن العـشـرين. ورغم وضوح تـلك األسس ودقتـهـا بقـيت إلى

يومنا هذا ثالث قضايا عالقة وهي :
 1) هل يمـكن البث فـي افــتـــراضــين اثنـين. األول ينطـلق من الســـؤال : هل
يوجد بـين ألف صفـر وألف واحد عدد المـتناهي آخـر ؟ االفتراض هو أنـه ال يوجد
عدد بيـنهما، وقـد جزم به العـالم كانتـور ولم يستطـع إثباته رغم مـحاوالته الكثـيرة.

وأما االفتراض الثاني فهو ما يعرف بافتراض االختيار في علم المنطق.
 2) هل علـم األعــداد علم جـــازم أو غــيــر جــازم، بـمــعنى هـل يمكن الـبث في
صـحــة كل قـضــيـة من هذا العلـم أو دحـضـهــا انطالقـا من األسس الـمنطقـيــة التي

يعتمدها ؟
 3) هل األسس المـنطقـيــة المـذكــورة أسس مـتــمـاسكـة أو غـيـر مــتـمــاسكة،
بمعنى هل يمكن أن يحدث تناقض في علم األعداد خالل تطوره أو ال يمكن ؟

األجـوبة على هذه القضـايا الثـالث جاءت غـيـر مريحـة بل مخـيـبة لألمل حـيث
بين العــالم النـمـســاوي(2) (كــرت گـوديـل) أنه ال يمكن البـت فـيــهــا تمــامـا. بـعـبــارة

أوضح، برهن العالم گوديل على ما يلي :
 1) ال يمكن بيــان صـحـة افـتـراض كـانتــور كـمـا ال يمكن بيـان عــدم صـحـتـه
انطالقــا من األسس المنطقــيـة لعلـم الحـسـاب. واألمــر كـذلك بـخـصـوص افــتـراض

االختيار.
2) ال يوجد اجراء منطقي للبرهنة على عدم إمكانية حدوث تناقض في علم

األعداد.

 3) إذا كــانت أسس علم األعــداد المـنطقــيـة غــيــر مــتناقــضــة فـإنه ال يـمكن
البرهنة على صحة كل قضية أو دحضها.
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أكـثـر من ذلك، لقـد بيّن العـالم گـوديل أنه ال يمكن وضـع نسق منطقي جـازم
ومــتنـاسق ألي علم مـن العلوم الـتي تتــضـــمن علم األعــداد كـــجــزء منه. أمـــام هذه
األجوبة شبه السلبية، ما كان ألحد كبار علماء علم األعداد (العالم أندري ڤيل) إال
أن يصـرح : «أن الـله مـوجـود ألن الـعلوم الرياضــيـة مـتنـاسـقـة علـى كل حـال، وأن

الجن موجود حيث إنه يستحيل اثبات ذلك التناسق».
مما سلف نستنتج ثالثة استنتاجات :

 1) إن القول باستحالة البت في صحة كل قـضية أو دحضها إنما يدل على
قـــصـــور الـمنطـق العـــقـلي، ألن الشـيء إمـــا أن يكون أو ال يـكون وليـس بين هـذين
االحتمـالين احتمال ثالث كـما هو معلوم من قاعـدة الثالث المرفوع المـقرر في علم

المنطق.
 2) إن علم األعـداد، وبالتـالي إن عالم المـعـرفة عـالم غـير مـحـدود ويتضـمن
حـقائق ال يمكـن البت في صحـتـها ألن الوسـائل العـقلية غـيـر جازمـة مـهمـا تطورت

وتقدمت.
 3) إذا كـــان بـاالمكـان إدراك الالمنـتـــهي الـعـــددي ولـو من باب االصـطالح
واإليحاء أو بواسطة المنطق، فإنه يستحيل إدراك غزارة عالم المعرفة الالمحدودة

باعتماد الوسائل العقلية المنطقية.

ااااللللههههووووااااممممشششش
1) عالم روسي (1845-1918) كـان أول عـالم تناول مـفـهوم الـالمنتـهي بالدرس والتـحليل العـمـيق، فـأسس علم
الالمنتـهي ونظرية المـجـموعـات. لم يدرك علمـاء عـصره قـيـمـة أعمـاله وعـبقـريتـه الفـذة. كان كـثـيـر االنهيـار

العصبي. قضى آخر حياته في مستشفى المجانين.
2) ولد العالم گوديل سنة 1908. أسهم فـي تطور الالمنتهي وعلوم المنطـق باسهامـات عظيمـة قبل بلـوغه سن
الثـالثين. كـان مـصـابـا بوسـواس المـوت فكاد يمـوت جـوعـا المـتناعـه عـن األكل مـتـوهمـا انه كـان مـعـرضـا

للتسمم.
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إن الحديث عن المدارس العلمية العتيقة وخصائصها وعطائها وصمودها، هو
الحديث عن مـعاقل الفكر المـغربي الذي صان وحـدة المغرب وعـقيدتـه وهويته وتراثه
عـبــر القــرون. دعـاني القــدر إلى تناوله مــعـرفــا بهــا أمـام عــدد من المـســتـجــدات في
السـاحـة وعلى رأسهـا ورقـة عـمل المـشروع المـجـتـمعـي التي أعدهـا العضـو الزمـيل،
األسـتاذ مـحـمد الكتـاني الذي حـركـه ضمـيـره الحي، وقادته أصـالتـه الناصـعة ودعـاه
إيمانه القوي، إلى البـحث عما يجب تطبيقه في الساحـة المغربية من تغييـر اجتماعي

مطلوب، حتى يواصل المغرب مسيرته في إطاره اإلسالمي المعروف والمألوف.

وان من الـهـــدي الـربانـي ان سطع نـور تلك الـورقـــة الـوهاج من قـلب زمــــيلـنا
الطبــيب النـطاسي الدكــتــور السـيــد أحــمــد رمـزي الـذي ترجـمــهــا بمــدلول اللغــة(1)
ومـضامـينه وفصل الكالم حـول انطالقاتـها، والمـعوقـات التي عوقت مـسيـرتها حـتى
أصبح المـجتمع المـغربي اليوم ينفلت من هويتـه، وتنبعث منه نفـسه معوقـات أخرى
تعـتم طريقه، وتجـعله يهـيم في متـاهات أخـرى تلهيـه عن اللحـاق باألمم التي سبـقتـه

في ميادين الحياة.
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وقــد واكب هـذه الحــركــات المـــبــاركــة التي تـقــوم بهــا لجـنة القــيم الـروحــيــة
والفكـرية في أكــاديمــيــة المــملكة المــغــربيــة صــدور الظهــيــر الشــريف رقم 10209
المكرم للتعليـم العتيق، والمنشور فـي الجريدة الرسميـة عدد 4977 والمؤرخ ب 28
دي القعدة 1422 هـ الموافق 11 يبراير 2002 م، هذا الظهير الذي سـيحقق مدلوله
كل التـساؤالت التي طـرحهـا مفـهـوم المشـروع المـجتـمعي المـذكـور، ويؤكد الهـدف
الذي وضحـته ورقـة اللغة السـابقة وينعش مؤسـساتهـا في التعليم العـتيق المـتجلي
في جــامع القــرويين والمــدارس العــتـيــقــة والزوايا العلمــيــة والمــسـاجــد الجــامـعــة
والكتــاتيب الـقـرآنـيـة وغــيــرها من المــؤســسـات الـتي جــعلت المــغــرب مـوطن الـعلم

واإليمان، ومنطلق المثل العليا في الحياة منذ القديم.
وإذا قلت منـذ القـديم، فــألن الحـركــة اإليمـانـيـة األولى بالـمـغـرب كــانت كــمـا
يقول(2) المـؤرخـون من بركـات المصـامـدة(3) أو الركـراكـة المـغاربة المـوفـقـين إلى
تنظـيم زيارة للمــديـنة المنـورة، بعــدمــا تيــقنوا أن مـــا يوصــون به من طرف آبـائهم
الحــواريين قــد تـحـقـق وأن هناك نبــيــا قــد بعث، وأن حــبــهم الـفطري لهــذا الخــبــر
الجـديد، وتقـديرهم التلقـائي لمـا يسـمـعـون جـعلهم يغـامـرون إلى اكـتـشافـه والقـيـام
بعملية االتصال بالنبي المبعوث الذي انتشر نبؤه في اآلفاق. وقد ترجم هذا الحب
المـصـامـدي الفطري مـا ورد في ورقـة الـلغـة حـين قـالت : «دخل اإلسـالم المـغـرب،
ودخلت مـعــه اللغـة العـربيــة وكـغـيـره من البلدان األخــرى تعلم المـغـاربـة وأكـثـر هم

أمازيغ - اللغة العربية بفضل تالوة القرآن».
تم تحدثت وذكـرت مراكز اإلشـعاع العلمي في فاس وجـامع القرويين ثم في
مراكش وجـامع ابن يوسف والمدارس العـتيـقة المنتشـرة في بوادي المغـرب وكان
لعـهـد الزوايا دور كـبـيـر كـالزاوية الدالئيـة وغـيرهـا من الزوايا العلمـيـة التي نشـرت

العلم وأذكت روح الجهاد ضد الدخالء.
وإن كل مـا عـبـرت عنه ورقـة الـلغـة من حـيـوية المـغـاربة وأصـالتــهم وهويتـهم
وتشبـثهم باللغـة العربيـة وعلومهـا وأخالقهـا، زكتـه مظاهر الرغبـة العامـة في إجراء
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تغييـرات اجتماعيـة وملحة في عهد موالنا مـحمد السادس نصـره الله وعلى رأسها
القـانون رقم 319 الصـادر لتـجــديد وتنشـيط التـعـليم العـتـيق في المــغـرب كله، هذا
التــعـليم الذي جــرب عـــبــر العــصــور  وزود المـــغــرب بوســائل مـكنتــه من تـأســيس

إمبراطورية شامخة العرنين.

وإن دل هذا على شيء فــإنمـا يدل على أن المـغــرب المـجـيـد أصله والـعـتـيق
مجـده والعظيم تاريخـه، والشريف نظامـه، والمبارك شـعبـه، سيـبقى كـما أراده ربه
مـستظـال بظالل دعوة نبـيـه الذي قـال فيـه : «ال تزال طائفـة من أمـتي ظاهرين على

الحق ال يضرهم من خاذلم حتى يأتي أمر الله(4)».

ألن الورقـتـين المــقـدمـتـين ألكـاديمـيـة المـمـلكة المـغـربيـة كـانتــا خـيـر مـتـرجم
لمـدلول مـا تحـدت عنه المـغـفـور له مـؤسـس هذه األكـاديمـيـة مـوالنا الحـسن الثـاني
رحـمــه الله حـيـن قـال «المـغــرب مـعــرض لخطر واحـد، هو أن تـمـسخ شـخــصـيــتـه،
المـغـرب ال يـخـشى الفـقـر ألن الـله سـبـحـانه أعطـاه الخـيـرات، والمـغــرب ال يخـشى
السـيطرة، ألن الله خلق فـينا والحـمـد لله روح الكفـاح وروح الدفـاع، وعـدم الرضـا
بأي سـيطرة كـيفـمـا كانت، ولكـني أخشى المـسخ لشـخـصيـة المـغرب أكـثـر من كل
شي، وشــخــصــيــة المــغــرب أمــانة في عـنق كل واحــد منا، ولكـنهــا أمــانة ال يجــوز

تضييعها أبدا»(5).

وألن الورقـتـين كـانتـا خـيـر مـعبـر عـمـا تحـدت عنه العـالمـة المـرحـوم شـيـخنا
سيـدي محـمد المخـتار السـوسي في مقـدمة كتـابه المعـسول(6) تحت عنوان : «بين
األمس والغد»، وهو يستغـرب التحول المباغت، والواقع في المغرب بعـد االستقالل

حين قال :

«أمس كــان الديـن ومـثُـله العليــا والـتـخـلق به والتــحــاكم إلـيـه والـحــرص على
علومـه واحـتـرام حمـلته هـو المعـروف المـجـمع عليـه، ال يخـتلف فـيـه اثنان، ألن ذلك
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راسخ في الـنفــوس، وتواتـرت عليــه الـقــرون، منذ عـــرف المــغــرب اإلســـالم إلى أن
أدركنا نحن ذلك في أوائل الرابع عشر».

وبعدما تحدث عن المفارقات السائدة بين األمس واليوم، أضاف قائال :

وأعظم ما نهـتم له شيئـان : أحدهما التـفريط في المثل العـليا التي ال ترسخ
في الشعوب إال بعد جهود قرون، ومتى اجتثت من أي شعب بمثل هذه االندفاعات
العـمـياء فـإن أبناء ذلـك الشعب، سـرعـان مـا ينحـرفـون عن الصـراط المسـتـقـيم في

الحياة.

وثانيهما : التـفريط في اللغة العربية وآدابها التي هي شـعار المغرب، وكنزه
الموروث المحافظ عليه كلغـة رسمية، حتى يوم عممت تركيا لغتـها في جميع أنحاء
بالد العرب منذ أوائل القـرن العاشر الهـجري، وليت شعـري - يقول المؤلف رحـمه
الله - لمـاذا كنا نحـرص على االسـتـقـالل إن لم تكن أهدافنا المـحـافظة على مـثلنا
العليا المجموعة في أسس ديننا الحنيف، والمحافظة على هذه اللغة التي استمات

المغاربة كلهم عربهم وبربرهم في جعلها هي اللغة الوحيدة في البالد.

ثم قـــال رحـــمـــه الله : ومـــعـلوم مـــا للمـــغـــراوييـن والمـــرابطيـن والمـــوحـــدين
والمـرينيــين من تمـجـيـد هذه اللـغـة، وهي دولة بربرية صـمـيـمــة، وذلك هو مـوضـوع
العــجب، وأمــا أن يحــافظ األدارسـة والـسـعــديون والعلـويون عليــهـا، فــإن ذلك أمــر
طبـيــعي، ألن الجـالســين منهم على العــرش عـرب أقـحــاح، هكذا أصـبـحنـا - يقـول
المؤلف - رحـمه الله - نرى كـثيرا من تراثنا يضـمحل بكل سـرعة، ثم ال يطمع أن
يتراجع األخالف إال بعـد زمان نطلب الله أن ال يطول، وحول هذا التحـول المباغت
في المـغـرب تذاكـرت يومـا مع شـيـخنـا المـرحـوم األسـتـاذ عـالل الفـاسي في بعض
لقــاءاتي العلمــيــة مع ســيـادته فــقــال : «إن المـغــرب اليــوم في حــاجـة إلى مــدارس
إسـالميـة لنشـر الوعي الديني بين المـواطنين مـثل المدارس الحـرة التي أسـسناها
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لنشـر الوعي الوطني بينـهم، وإذا لم تؤسس في أقـرب وقت مـمكن، فسـيـصـبح بلدا
بال هوية».

وإذا أمـعنـا النظر في هذه التــحـذيرات، وأقــبلنا على مــحـاور ورقـة اللـغـة في
المغرب الموضحة للمشروع المجتمعي المحرك للقلوب، فسند اللغة العربية معتبرة
في الصدارة أمـام كل تغيير، لطاقـاتها الدينية والخلقيـة، واعتزاز المغـاربة بها إلى
حـد التنافس مع المشـارقة، والتـالقح مع روادها باألندلس بفـضل مراكـز اإلشعـاع
العلمـي السـائدة في مــجـمــوع أنحـاء المــغـرب، ابتــداء من جـامـع القـرويين بـفـاس،
والمنـتــشــرة بالجنـوب انطالقــا من مــدرســـة أبي مــحــمــد(7) وگـاگ فـي زاوية أگلو،
وجــامـع ابن يوسف بـمــراكش ثـم ســادت بالـشــمــال فـي شكل الكـتــاتيـب القــرآنـيــة
والمـدارس الزوايا العلمـيـة، المزدهرة أحـيـانا، والمـسايـرة للظروف أحيـانا أخـرى،
حـتى ال تخـمـد جـذوتها، ويـذبل نشـاطها الـمنصب أسـاسا عـلى نشـر العلم والدين،
وعلى بـناء وحــدة المـغــاربة الـمنبــعــثـة مـن بيـعــتــهم ألمــيــر المــومنين، علـى المــعنى

المأخوذ من توحيدهم لرب العالمين.

ويتجلى هذا اإلقـبال وهذا االعتزاز مـما أنشأوه من آالف الكتاتيب القـرآنية،
والمـآت من المدارس العلمـية الـتي توصف اليوم بالعـتيـقـة، والتي هي امتـداد للعلم
اإلسـالمي المـعـروف بالمـدينة المنـورة، وعواصـم المـسلمـين األولى القـائمـة بتنفـيـذ
أمــر الله بنشــر العلوم والعــرفـان والـداعـيــة إلى االلتـزام بـمـعــاني اإليمـان وأخــالق

القرآن.

وقـد كـان لقـبـائل سـوس البـربرية، فـضل السـبق إلى تنوير السـاحـات اقـتـداء
بالمـدرسة األولى بضـواحي تزنيت، القـائمة بواجـبهـا منذ القرن الخـامس الهجـري،
والداعـيـة إلى حـسن اسـتـعـمـال العلم في تحـريك الـنفـوس، وإيقـاظ الهـمم لمـواصلة
العمل نحو تركيز األمة الوسط في المـغرب على الشكل الذي طبقه الرسول ¤ في

المدينة المنورة وحافظ عليه صحبه وتابعوه في أقطار المسلمين.
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وبعد هذا تنافـست القبائل السوسـية في بناء المدارس العتـيقة عبـر العصور
تعـمـيمـا لمـا قـامت به مـدرسة أبي مـحـمـد وگاگ من تفـهـيم تعـاليم الدين اإلسـالمي
الذي هو الـدين عند الـله، وقــد ســـاعــدهـا على ذلك مـــا أكــرمـــهــا اللـه به من علـمــاء
منفــتـحــين غـيــر منغلقــين مــثل مـؤســسـهــا وتلمـيــذه عـبــد الله بن ياســين، البــاذلين
جهـودهما إلحيـاء الموات وتنوير السـاحات، حتى انبـعثت من توجيـههـما تلك الدولة
اللمـتونية التي اعـتنت بالباديـة اعتناء تامـا، فأقامت لسكـانها دعائم الديـن وأسست

لهم مراكزه، وحملتهم على إعالء شعائر اإلسالم.

ولحـسن مقـاصد رجـاالتها، تبـعهـم في ذلك الموحـدون الذين ازدان عصـرهم
بكثـرة الـمـدارس، وازدهار العلوم في ســوس عـامـة، وفي حـاحــة خـاصـة، حـســبـمـا
يذكره كل من العبدري(8) في رحلته، وابن قنفذ القسنطيني في كتابه من أن حاحة
كانت تزخـر بالعلماء أمـثال أوالده وإخوانه الذين اسـتجاز لهم فـي رحلته سنة 688
هـ وأمـثـال البوزكـريين وغـيـرهم من الذين يحـملون راية التـصـوف بيـد، وراية العلم

باليد األخرى في مواكب تنوير القلوب والدروب.

وقـد استـمر تأسـيس المدارس العـتيـقـة من القرن السـابع فالثـامن إلى اآلن،
ألن الجـزوليـين دائمـا سـبـاقـون في كـل عصـر إلـى الغـايات، ولن يفـسـحـوا المـجـال
أمـام حـاحـة لتـتـقـدم وحـدها في المـيـدان، وفي القـرن التـاسع، اشـتـهـر الحـامـديون
والكراميون بالعلوم، والكراميون هؤالء من حفـدة ابن عربي المعافري، وكانوا ممن
انفلتـوا من األندلـس مع حـفدة ابـن رشـد الذين ال يزالون بقـبـيلة «أداكـاكـمـار» ومع
المنفلتـين اآلخريـن الذين يسمـون «آيت اغرابـو» أي الذين ركبـوا الزورق في بعض
سواحل األندلس، فنجـوا به إلى سواحل المغرب، فسكنوا بجـباله إلى اآلن، باذلين

جهودهم في خدمة العلم والدين(9).

وفي القـرن العاشـر ظهرت جـمـاعة عـالمة أخـرى مثل سـيـدي الحسن التـملي
تلمـيـذ ابن غـازي وسيـدي مـحـمد بـن إبراهيم التـمنارتي الذي كـانت مـدرستـه تشـد
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إليـهـا الرحال وتخـرج منهـا العـشـرات من األفذاذ الذين انـضمـوا إلى إخـوانهم في
الجـبال مـن التمليـين والهـوزاليـين واإليسـيين وغـيـرهم ممـن نشروا العلـم والعرفـان

في العهد السعدي المزدهر ازدهارا كبيرا في العلوم والمعارف.

أما القرن الحادي عشر فقد حافظ على العهد العلمي فيه كل من سيدي عبد
الله ابـن يعــقــوب الســمــاللي وأوالده، واألزاريفــيــين والرســمــوكــيــيـن والصــوابيــين
وأمـثـالهم مـن الذين أشـاد بهم إمـام زمـانه الـسـيـد الحـسن اليـوسـي الذي اسـتـفـاد
الكثـيــر من شـيـخــه عـبـد الغـزيـز الرسـمـوكي الغــريق في وادي الغـاس، ومن عـلمـاء
جـزولة المـجـتـمـعـين لدى أحـفـاد الشـيخ الكـبـيـر سـيدي أحـمـد بـن مـوسى في إيليغ

عاصمتهم إذ ذاك.

ثم لمـا جاء الشـيخ ابن ناصـر في النصف األخـير من القـرن الحـادي عشـر،
وقــد طار صــيــتــه بـتــعليم العـلوم، ويده مــمــدودة باإلعــانـة لكل غــريب، وانقـطع إلى
القراءة، وانثال إليه طلبة «جزولة» فرجع منهم فحول هم الذين أقاموا أسواق العلم
الحـافلة في القـرن الثـاني عشـر، ونشـر العلم كـان من ماهيـات الطريقـة الناصـرية،
فبه حقا انتشرت هذه المدارس في القرن الثـاني عشر والثالث عشر حتى تنافست
القبـائل في بنائها، بحـيث قل أن تجد اآلن قـبيلة إال وفيـها مـدرسة أو مدرسـتان أو
أكـثـر، وإذا كـانـت القـبـيلة كـبـيــرة، بنى كل فـخـد مـدرسـتــه على حـدة، كـالبـعــقليـين،

والمجاطيين والرسموكيين.

ويجب أن يعـرف أن ازدهار العلـم والدين في سـوس في هذه القـرون الثـالثة
إنما يرجع إلى الشيخ ابن ناصـر رحمه الله بواسطة تالميذه، وهذه مـدرسة اإلمام
«الحضـيكي» في أفيالل، ما قـامت إال تحت ظالل الطريقة الناصرية وكذلـك مدرسة
العـباسيـين ومدرسـة الصوابي، والمـدرسة الجـشتـيمـية، ومـدرسة األسـغركـيسيـين،
وكلهـا مـدارس مــهـمـة لهـا دور كـبـيـر في نشـر الـعلـوم والعـرفـان وفي تنـوير القلوب

بالدين واإليمان(10).
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وأما المـدرسة التمكيـدشية المـؤسسة في القـرن الثالث عشر، فـحالها أشـهر
من نار على علم، فقـد امتد بسبـبها خيـر كثير، بواسطة الوعـاظ في األسواق الذين
يعلمون الـعامة أصـول الدين، والعقـائد الصحيـحة حـتى لقد أصبـحت أسواق جـبال
جـزولة وأزغار في زمـان ببركـة التمكديـشتـيين، كـأنها مـدارس، ووعاظهـا هم الذين
ينتــقلـون من ســوق إلى ســوق، وليس لهـم شــغل إال هذا التــعليـم المــذكــور، كــأنهم
سـفـراء الدين والرسل الـذين يعـرضـون الحكم على كل وارد وصــادر، مع قناعـتـهم
بمـا تيسـر مما يـعين به من حـضر، ومن أولئك الوعـاظ سيـدي إبراهيم السامـوكني
الذي كــان في الفــقــهــيـات اليـجـارى، وســيــدي مــحـمــد التــمليـلني الذي وعظه يـفلق

الصخور الصم.

ثم تفــرعت عن المــدارس الجــشـتــيـمــيـة والـتـمكـيـدشــتـيــة، وكـالهـمـا ناصــرية
المشـرب مدارس كثـيرة، مثـل محمـد بن ابراهيم التمنارتي الذي كـان شيخ جمـاعة
كـثيـرة من العلماء، ومـثل محـمد بن عـبـد الله مؤسس المـدرسة اإللغـية الذي تخـرج
من الجـشـتــيـمـيـة، وكـذلك تخـرج منهــا الحـاج الحـسـين األفـراني، والـحـاج ياسـين،
والحسـن بن الطيفـور، وناهيك دينا وجاللة بآخـر الجشـتيـميـين الحاج أحـمد الورع

السني الكبير.

وتخرج كـذلك من المدرسة التـمكيدشتيـة األدوزيون الذين أخذ عنهم مسـعود
المــعـذري، وعلمــاء أسـاكـا بـإفـران، وتخـرج مـنهـا أيضــا سـعـيــد الشـريف صــاحب
مدرسة إدو محمد الطائر الصيت، والحـسن التملي صاحب مدرسة إرزان، ومحمد
المـزوضي الشهـيرة مـدرسـته إزاء ضـريح أحمـد بن علي بوتيـزوا في حوز مـراكش
وبهذا تخرج كل العلماء الـسباعيين أصحاب المـدارس هناك، وتخرج من المدرسة
التيمكيدشتـية أيضا الحسيـن نيـت بهى المتوگي صاحب مـدرسة تلمسـت العامـلـة

في جبـال متوگة إلى اآلن(11).
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تؤسس الـمــدارس العـــتــيـــقــة، وتنـظم شــؤونـهــا من طـرف القــبـــائل الراغـــبــة
والمـتنافسـة في تأسيـسهـا وتنظيمـها، فكل قـبيـلة تبني مدرسـتهـا على الشكل الذي
تريد، وغـالبـا مـا تكـون في سـاحـة مـسـتـديرة، وتبني فـيـهـا بيـوت الـطلبـة والمـسـجـد
والمـتــوضـأ ومـسـخن المــاء وقـاعـة الدروس، إلى جـانـب مـسكن أسـتـاذهـا ومـسكن

الطاهية التي تطبخ للطلبة مؤونتهم، والهري الكبير لخزن شعير المدرسة.

والقـبـيلة المـؤســسـة هي التي تتـولى تنظيم شـؤونـهـا، وتقـوم بشـرط فـقـيـهـهـا
وتؤدي له واجــبــاته مــسـانـهـة، كــمــا تقــوم بتـمــوين الطـلبــة من ثلث أعــشـارهـا التي
تجمعـها لذلك، وتعد لهم يوميا غداء وعـشاء وهجوريا(12) كما تنظم لألسـتاذ تموينه
على الشكل الذي يحبه ويرتضيه، إمـا من هري المدرسة، أو يرتب ذلك على القبيلة

بنظام وانتظام !

وغــالبـا مــا تعـيـن مـقــدمـا يتــولى ذلك نيــابة عنهــا، أو تسند األمــر كله لفــقـيــه
المــدرســة الـذي يكون له القــول الـفــصل في كل مــا يـعــود على المــدرســة بـالفــائدة
ويحــقق للطلبــة السند المطـلوب ويجـعلـهـا تحــيي الهـمـم وتربي السكان، وقــد تكون
للمدرسة أحبـاس وحقول وأمالك، إما من الشراء بما يـفضل عن المؤن في الهري،

وإما من الهبات والصدقات التي ترصد للضعفاء وغرباء الطلبة والزوار.

أمـا شـرط الفـقـيه فـإنه علـى القبـيلـة بحيـث تدفع  له حظا مـعلومـا لكل كـانون
سنويا، من الشعير والذرة، والزيت والسمن والتمر وغـير ذلك مما يجمعه الطلبة أو

تجمعه القبيلة نفسها على الكيفية المتفق عليها بين الطرفين.

وإذا كان للفقيه بغلة، فإن مؤونتها مكفية من هري المدرسة(13).

وهذا هو الغالب في التأسيس والتنظيم فـي مدارس سوس، ويحدث أن يقوم
بعض العلمـاء بتأسيس مـدرسة وحده، ويتـحمل مخـتلف الواجبات ولـكن الحمل في
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األخيـر يثقل عليـه، فيـرجع إلى القبـيلة لتساعـده وتعينه حـتى يسهل عليـه األمر كـما
يقول الشاعر : 

إذا الحمل الثقيل تناولته    أكف القوم هاب على الرقاب

وقـد وقع هذا قـديمـا في مـدارس ثـالث : مـدرسـة «تاكـوشت» ومـدرسـة «إلغ»
ومــدرســة «زاوية تيــمكيــدشت» وحــديـثـا فـي مـدرســة «إمـي نوداي» بدائرة «إغــرم»
بعـــمــالـة تارودانت، ومـــازال صــديقـنا : الســـيــد الـطيب المـنذري، يقـــوم بواجــبـــات
مـدرسـته كـلها لـحد اآلن بحـيث يدفـع كمـا قـال لي مـصـروفـا شهـريا يفـوق عـشـرين
مليـون سـنتـيـمـا لـوجـه الله، وقـد زرته في مــدرسـتـه، وأطلعـني على النظام العــجـيب
الذي يطبـقه ليـال ونهارا هنـاك من حيث التـربية والتنظـيم والتمـوين والتوجـيه العـام

لطلبتها البالغ عددهم ستمائة طالب.

وقـد فرض هـذا على القـبائل في سـوس مـا تتـعرض له مـن الجفـاف القـاسي
في بعض السنوات العجاف، أما حوز مراكش المعـروف قديما بالخصب فمدارسه
تؤسس وتـنظم من عـلمــائهــا الـذين تجــتــمـع عليــهم الـقــبــائل وتخـــدمــهم وتطيـــعــهم
وتحـترمـهم على الشكل الذي اعـتـادته أم مدارسـها بقـبـيلة «مزوضـة» التي أسـسهـا
العالمـة سيدي محـمد األكنيضـيفي المتخـرج بدوره من مدرسة تيـمكيدشت، والذي
كـان السبب األكـبـر في إنشـاء خمـسـين مدرسـة علمـيـة بقبـائل الحـوز بتـشجـيع من

الملك سيدي محمد بن عبد الرحمن العلوي رحمه الله.

هكـذا تنـظم شــــؤون الـمــــدارس بـســــوس، ويطـبق هذا الـتنـظيـم نفــــســـــه في
المساجـد الصغرى في القرى، والتي تـعتبر روافد لهـا في التعليم غير أنهـا تختص
بسكان القـرية يتـعلـم فيـهـا أوالدهم ال غـيـر، أمـا المـدارس فـهي مـشـتـركـة بين أهل
القـبـيلة، ومـفـتـوحـة األبواب لكل الواردين والراغـبـين من السـكان في تنوير عـقـولهم

وتكوينهم اإلسالمي العملي الصحيح(14).
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ويقـــوم بإمــامــة الـصلوات الخـــمس في بعـض المــدارس مــعـلمــو القـــرآن في
الكتاتيب، وهو يشترط لذلك كما يشترط الفـقيه للدروس واإلشراف العام، والمعتاد
أن تجـتـمع القـبـيلة، عندمـا تريد أن تشـتـرطهـمـا في يوم مـعـين من السنة، وتتـذاكـر
مـعـهـما كل عـلى حـدة حول لوازم الـشرط، فـإذا تم التـوافق ينـصرفـان بسـالم، فـإن
دارت السنة، ودار مثل ذلك اليوم الذي دخـال فيه في أي فصل كان، تجتـمع القبيلة
مرة أخرى، وتقرر معهما ما يتم االتفاق عليه من جديد، وبعض القبائل تهتم بجمع
الشــرط اهتــمــامــا كــبــيــرا، وتقــوم بـالنداء العــام علـى سطح المــســجــد عنـدمــا يتم
«الدراس» السنوي ليتم الجـمع في يوم خاص يتواعدون عليـه، فترى البهـائم قوافل
إلى المــدرســة من كل طريق حــاملة علـى ظهـرها الـمـيــزانيــة العــامـة لتــســيـيــر هذه
المدارس التي تعـتبر شـعبيـة صرفة، والبـالغ عددها أكثـر من مائتين حـسبمـا ذكره

«ليوطي» في إحدى خطبه التي خصصها للتعليم العتيق.

هذه هي الالئحـة األولى التي تحـدث عنها العـالمـة محـمد المـخـتار السـوسي
بأنهـا تطبق في مـدارس سـوس العـتـيـقـة(15)، وذكـر الئحـة أخـرى في كـتـابه سـوس
العالـمة(16) بأنهـا الالئحة التي تـتبع في بعض المـدارس األخـرى من سوس نتـيجـة

التخصصات التي تنفرد بها المدارس فيما بينها حسب الميول واالختيارات.
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ااااللللععععللللوووومممم    ااااللللتتتتيييي    تتتتددددررررسسسس    ببببااااللللممممددددااااررررسسسس    ااااللللععععللللممممييييةةةة    ااااللللععععتتتتييييققققةةةة    ببببسسسسووووسسسس
ووووااااللللععععللللوووومممم    ااااللللتتتتيييي    ييييتتتتععععااااططططااااههههاااا    ااااللللسسسسووووسسسسييييوووونننن    ففففيييي    ااااللللممممددددااااررررسسسس    ااااللللععععتتتتييييققققةةةة    ههههيييي    ااااللللتتتتااااللللييييةةةة    ::::

النحو

الفقه

األدب
اللغة

التفسير
الحديث
السيرة
مصطلح
الحديث
الفرائض
الحساب
العروض
المنطق
األصول
العقائد

البيان
الهيئة
الطب

األجرومية
الجمل
الزواوي

المية األفعال
المبنيات
األلفية

المرشد المعين
الرسالة البن زيد

المختصر
الزقاقية
العاصمية

مقامات الحريري
المية العجم

تفسير الجاللين
صحيح البخاري

نور اليقين
البيقونية

منظومة الرسموكي
المنظومة السماللية
منظومة الخزرجية

السلم
جامع الجوامع

السنوسية المرشد
المعين

التلخيص 
المقنع

تذكرة األنطاكي

شرح المحجوبي - األزهري
شرح الرسموكي - يبورك السماللي

شرح البعقيلي
شرح «بحرق» شرح يبورك السوسي

شرح «أبراغ»
شرح الموضح/المكودي/البهجة أيسر المسالك لألدوزي

شرح ميارة - شرح األدوزي
شرح أبي الحسن/ أو الحضيكي/ أو أكرامو السوسيين

شرح التاودي - الشيخ األمير
شرح التاودي - الشيخ األمير

شرح البهجة
شرح الشريشي
شرح الصفدي
روح البيان

فتح الباري - القسطالني
سيرة ابن هشام
الفقيه العراقي

شرحا الرسموكي الكبير والصغير
شرح أحمد بن سليمان الرسموكي

الحمدونية
األخضري

شرح ابن مسعود البونعماني
يبورك السماللي- علي ابن أحمد الرسموكي

السعد
شرح المرغيتي - الكبير والصغير

كتاب الزهراوي

أأأأههههمممم    ااااللللممممررررااااججججعععع    ااااللللممممععععتتتتممممددددةةةة                                                                                             ااااللللممممتتتتوووونننن    ااااللللممممسسسستتتتععععممممللللةةةة                 ااااللللففففنننن                        
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ككككييييففففييييةةةة    ااااللللددددررررااااسسسسةةةة    ففففيييي    ااااللللممممددددااااررررسسسس    ااااللللععععتتتتييييققققةةةة

يسـود على الدراسة في المـدارس العـتيـقة النظام والـتدرج بحـيث تفتـتح أوال
بالمستويات الصغرى، ثم المتوسطة، تم الكبرى، فأول ما يأتي تلميذ مبتدئ يفتتح
له الفـقــيـه بيـده من لوحــتـه، ويكتب له بعــد البـسـملـة والصـالة على رسـول اللـه عليـه
وسلم : أول «األجــرومـيـة» أو «الـقـرطبــيـة» وهو : الكالم هـو اللفظ المــركب المـفــيـد
بالوضع تـم يقـرره لـه بيـده عـلى الشكل المــتــبع لديهم ثـم يقـرأ درســه المــقــرر عند
األســتــاذ أو عند غــيـره مـن المــعـينـين، تم يحــفظه مع تـقـاريـره وحـقــائقــه فــإذا أتم
«األجــرومـيــة» المـرة األولـى، يعـيــدها للمــرة الثــانيـة، ولـكن هذه المــرة يقـرأ مــعـهــا
«الجمل» فـإن أتمها ينتـقل إلى الزواوي» وقد أتم األجرومـية المرة الثـانية، وفي كل
ذلك يلزم بعرض كل مـا كتب في لوحته، كـما كان أيام قراءته للقـرآن، ثم ينتقل إلى
«المـبنيات» و«الالمـية» فـيـحررهمـا أيضا وكل ذلك بتـفـهم ومعـاركة، وكـثرة امـتحـان
في اإلعـراب واإلستـشهـاد على شاذة وفـاذة بما درسـه من «األجرومـية» و«الجـمل»
و«الزواوي» و«الالمـية» و«المـبنيات» ثـم عليه أن يذيل لوحـته بـحفظ أبيـات من ألفيـة

ابن مالك يوميا إن لم يحفظها سابقا مع حفظ القرآن.

هذا هو العــمل الدراسي في السنة األولـى غـالبـا، والطالـب منكب فـيـهــا على
هذه المــبـادئ العــربيــة وحـدها، بالـتـدرج المــذكـور، وبالكـتـابة في الـلوحـة بحــيث ال
يتناول شـرحـا للمـؤلفـات المـذكـورة، إال بقـصد الـتمـرن على قـراءة حـروف المطبـعـة
وبعـد هذا ينتـقل إلى مـبـادئ الفـقـه، فـيفـتـتح بـ«المـرشـد المـعـين»، «والرسـالة» وإذا
حـصـل هذا وعـرضــه على األســتـاذ، تأتي نوبـة «األلفـيــة» أيضـا فـي اللوحـة بـشـرح
«البــهــجـة» لـلسـيــوطي والـمكودي، وعليــه أن يحــفظ كل شــواهدهمــا، ويتــمــرن على
التــالوة في «المكودي» مـناوبة مع المــبـتــدئين أمــثـالـه، وأمـا الشــادون الذين أنهــوا
«األلفـية» مـرة قـبل هذه، فإنهم يسـردون «المـوضح». وكانـت العادة المـتـبعـة لديهم،
أن المتـون الصغار المـتقدمة، يـتمشى فيـها المبـتدئون وحدهم، ومن كـان شاديا ال
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ذاك الـرجـــــــيم عـــــــدو اإلنـســـــــان
وخــــيــــر مــــا نذكــــر حــــمــــد الـله»
بل هو كـاليـاقوت بين الـحجـر(17)

«أعـــــــــوذ بـالـلـه من الـشـــــــــيـطـان
أول مــــــــــــــا نـقــــــــــــــول بـسـم الــلـه
مـــــحــــمـــــد بشـــــر ال كــــالـبــــشـــــر

يدخل مــعـهم، لئــال يشـوش عليــهم أوال، ولكي يألـفـوا االعـتــمـاد على أنفــسـهم ثانـيـا
وليستعدوا للمناوبة في أنصبتهم مع األستاذ ثالثا(17).

وأما الشادون الذين درسوا «األلفية» مرتين فإنهم يسردون «الموضح» ولهم
نظام خـاص كـمـا كـان للمـبـتـدئـين نظام خـاص بهم أيضـا، إذ يقـبلون عـلى التناوب
فيتناوبون على مطالعة نصاب األلفية، إما بعد العصر أو بين العشاءين، فيأتي من
عنده النوبة، فيلقي ذلـك الدرس الذي سيقرره الفـقيه غـدا بما أوصلته إليه مـداركه،
وقرناؤه مستـديرون به، ويجاذبونه ويثيرون اإلشكاالت، وقد تهيـأ لكل ذلك بإحاطته
للدرس ومـــا يتــعـلق به، خـــوف أن يتــخـــذ ضــحكة، وعـليــه أن يـأتي أمــام الشـــادين
والمبـتدئين بمـسألة نحـوية ويذكر كل مـا فيـها. ويقـرر بهجـة «السيوطي» والـموضح
عند السـرد، وبعــده يقـرر الفـقـيـه الدرس وبيـده، البـهــجـة المـذكـورة وإزاءه الشـراح
المـيسـرة فيـتتـبع البيت بـعد أن يقـرره للطلبة، بحـيث كلمـا تمت مسـألة، يسرد أحـد
المـبـتـدئين «المكـودي» ويسـرد أحـد الشـادين «المـوضح» بالمناوبة ثـم ينتـقلون إلى
مــســألة أخـــرى حــتى يتم الـدرس. ويكون دائمــا عـن يمــين الفــقـــيــه تلمــيــذ يـســمى
«القارئ» وهو الذي يفتـتح له إن قال «زد يا سيدي» فيـعلن له برأس النصاب. ومن
المـعــتـاد أن يتـغنى أوال بـمـا يقـرأ من األلفــيـة بغنة خــاصـة قـبل أن يفــتـتح الدرس،

فبمجرد ما يدخل التالميذ ويجلسون يبتدئ الفقيه باألبيات التالية :

تم ترجــز مــعــه األبيــات التي كــان الطلبــة طالعــوها، ثـم يقـول األســتــاذ بعــد
السكوت، زد يا سيـدي، فيـعلن له القارئ برأس النصاب فـيقـرره، ثم إن انتهى إلى
المحل الذي وصلته مطالعة الطلبة قبل، يقول له القارئ : «وصلى الله» بهذا اللفظ،
وذلك دليل على انتـهـاء مـا طولع، فـيدعـو األسـتـاذ فيـخـرج الطلبـة، وهكذا يرجـز كل
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منظوم مــمـا كــان رجـزا باألبيــات السـابـقـة، ومـا كــان طويال كــالجـمل يفــتـتح بـهـذه
األبيات :

وكـــان إعــراب البـــيت يـؤخــر حـــتى يتـم تقــريـر النصـــاب، والطلـبــة هم الـذين
يتتبعون األعراب بتثبت، والفقيه إنما ينطق لهم بالكلمة التي يراد إعرابها.

ومن العادات المتبعـة في الفقه أن يخصص الصباح أوال للمختصـر، فيفتتح
القـارئ، فـيـمـشي الفـقـيـه يـتلو الدرس إلى نهـايتـه التي يـقـول فـيـهـا القـارئ «وصلى
الله»، ثم يرجع فـيـقرر للتـالمـيذ فـي ألواحهم، تم يتـتـبع الصـور صورة صـورة، وفي
كل صورة قررهـا، يسرد عليها «الدردير» ويراجع الدسـوقي، ثم إن حصل إشكال،
يراجع، الزرقاني والخـرشي وحواشيـهما وهكذا حـتى يتم الدرس، وقد كـان الطلبة
طالعــوا أيضـا «المــخـتـصــر» على الكيــفـيـة المــقـدمــة في «األلفـيــة» ويسـتـغـلون بين
العـشـاءين في غـالـب المـدارس لهـذه المـهـمـة، وبعـد المـخـتـصـر تـقـرأ «الرسـالة» ثم

«التحفة» ثم «المقامات».

وبعــد العــصـر يـخـصص «لـأللفـيــة» ويكون بـعـدها درس آخــر كــالزقــاقـيــة أو
التلخيص قبل األصيل، أو درس من دروس المبتدئين.

والدراسـة العـامـة كلهـا  ال تكون إال في اللوحـات، ليـحـفظ مـا يكتب فـيـهـا إن
كـان البد من حـفظه، و يقـرأ ما شـاء الله حـتى يرسخ مـعناه إن كـان ممـا ال يعـتني
بحفظه، وال يتـرك اللوحات إال من تفوق وقرأ األلفـية ثالث مرات فأكـثر والمخـتصر
كـذلك، فحـينئـذ يرخص له في االقتـصـار على الكتب، وإال حفظـوا كل ما كـتبـوه في
ألواحـهم من الشواهد والقـيـود والتقـارير المـفيـدة وأبيات القـواعـد ومجـمع النظائر

يصدق عليهم في كل ما درسوه مثل هذه الدراسة قول الشافعي(19) رحمه الله.

وهمــتــه الصــغـرى أجل مـن الدهر
على البر كـان البر أندى من البـحر
وآل له مع صــحــبـــه الســادة الغــر

لـه هـمـم ال منـتـــــــــهـي لـكـبــــــــارهـا
له راحــة لو أن مـــعــشــار جــودها
عـليـــــه صــــــالة اللـه ثم ســــــالمـــــه
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صــــــــــدري وعــــــــــاء لـه ال بـطـن صـنـدوق
أو كنت في السوق كان العلم في السوق

علمـي مـعـي حــيـثــمــا يـمـمـت يتــبــعني
إن كنت في البـيت كان العلم فـيه مـعي

بهــذا النظام العـجــيب الذي تطبــقـه المــدارس العـتــيـقـة، والمـطبـوع بالتــمكن
والمـعـاركـة تجـد الـسـوسـين في كل مـا درسـوه أرسخ الناس، بـحـيث ال يحـتـاج من
قرأمثل هذه القراءة أن يطالع ما سيقرره للطلبـة، وال أن يراجعه إن كان فقيها ألن

ذلك كان عنده كأصابع يده من كثرة التكرار واإلعادة والمطالعة بين األقران.

وبهذا النظام أيضا استطاعت أن تـركز الهوية المغربية والعقيـدة اإلسالمية،
والمذهب المـالكي في نفوس المـواطنين، وأن تنشر اإلشـعاع المغـربي في افريقـية
والشرق العـربي بين العرب والمسلمين، بمـا خرجته من أفـذاذ العلم ورواد اإليمان
وأن تلقن لـلقـبـائل في الـسـهـول والجــبـال فـضل الديـن وخلق الدين، وتعـالـيم الدين،
علـى وحــدة الـمــسـلمـــين وتعـــاطفـــهم وتـآزرهم لنشـــر األخـــوة والســـالم بين الـناس

أجمعين.

تتتتأأأأثثثثييييرررر    ااااللللممممددددااااررررسسسس    ااااللللععععتتتتييييققققةةةة    ففففيييي    ااااللللححححييييااااةةةة    ااااللللععععااااممممةةةة    ببببسسسسووووسسسس

إن الحركـات التعـاونية السائدة لحـد اآلن في قبـائل سوس(20) والمتـمثلة في
أعـمـالهـا االجـتـمـاعـيـة، ومـسـاهمـاتهـا الجـمـاعـيـة لبـناء الطرق العـامـة، وحـفـر اآلبار
لتوفيـر الماء الصالح للشرب في القـرى ومد الخطوط الوطنية للكهرباء بـينها، وفتح
المـؤسـسـات التـعليـمـيـة، والصـحـيـة، وتشـييـد النـوادي النسـوية للخـيـاطة والنسـيج،
وتنظـيم المــواسم الدينـيـة، والـلقــاءات الصــوفــيــة، واإلقـبــال علـى تجــديد المــدارس
العلمية الـعتيقة، وتزويدها باألطر المـعلمة والمربية بكيـفية دائمة لتـدل داللة صادقة
على تـأثيــر هذه المــدارس في توجــيــه المــواطنين نحــو ســيــرهم العــام في مــواكب
اإليمان، وتنويرهم الشامل لمقامات اإلحسان، وتقديرهم التلقائي لحقوق اإلنسان.
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وقد ساعـد رجاالتها على هذا التـأثير الحسن تلك البذرة الخـيرة التي بذرها
الله في آبائهـم األولين وتلك الروح الطيـبـة التي جـمـعـت كـال من الشـيخ وگـاگ بعـد
رجــوعــه من القــيــروان وتلمــيــذه عــبــد الله بن ياســين الـتـمـنارتي بعــد رجــوعــه من
األندلس في قـبـيلة من قـبـائل المـصـامـدة ليجـددا حـركـة العلمـاء الذين كـان يسـرب
إليـهم عبـد الله بن ياسين من غنائمـه في الصـحراء(21) من جـهة، ولينفـذا من جهـة
أخرى الفكرة الربانية التي حولت رغبة يحيى بن ابراهيم الكدالي من تونس حينما
استصـعب شبابها الرفـقة معه إلى الصحـراء بتوجيه من أبي عـمران الفاسي الذي

قال له وهو يوجهه ويرسله إلى وگاگ بسوس :

«إنني أعـرف ببـالد نفـيـس من أرض المـصـامـدة، فـقـيـهـا حـاذقـا تقـيـا ورعـا،
لقيني هنا (القـيروان) واخذ عني علما كـثيرا وعرفت ذلك منه واسـمه وگاگ بن زلو
اللمطـي من أهل السـوس األقــصى، وهو اآلن يتــعـبــد ويدرس العلم، ويدعــو الناس

إلى الخير في رباط هناك وله تالميذ جمة، يقرأون عليه العلم(22)».

وتتنـوع هذ المـــدارس إلى مــدارس الـقــرآن والقـــراءات والعلـوم اإلســالمـــيــة
بكيـفــيـة عـامـة كــمـا تتنوع إلى مــدارس الحـديث والفــقـه واآلداب واألصـول بكيــفـيـة
خاصـة، فالمدرسـة األولى منها، وهي مدرسـة وگاگ المـؤسسة في القـرن الخامس
الهجري، قيل إنها للفنون والقراءات كما تحدثوا عن مدرسة الجرسفيين المؤسسة
في القرن السابع الهجري عصر أبي يحيا المتوفي سنة 685 هـ بأنها مختصة في
الفــقــه، وأن مــقــبــرتهم تضم جنـاحــا خـاصــا بالـنســاء الحــافظات للـمـدونـة في ذلك
العصر الذي كانت فيه المدونة الكتاب الوحيد في الفقه اإلسالمي(23). وذكروا كال
من مـدرسة «أزاريف» المـؤسسة في الـقرن الثامـن، ومدرسة «تانـكرت»، المؤسـسة
في القــرن التـاسـع، ومـدرســة «أقـا» المــؤسـســة في القــرن العـاشــر في الصـحــراء
المغربية ومدرسة «تامانارت»، التي كان أستاذها سيدي محمد بن ابراهيم الشيخ
ومدرسة سـيدي الحسن بن عثمـان التملي أستاذ مـحمد الشيخ السعـدي، ومدرسة
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«تازمــوت» التـي أحــيــاها بالعـلم أحــفــاد اإلمــام ابن العــربي الـمــدفــون في مــقــبــرة
«المظفر» أمام باب محروق بفاس، بأنها للفنون(24).

وغــالبــا مـــا يرجع هذا التـنوع إلى مــيــول الفــقـــهــاء وتخــصــصــهم وطـبــعــهم
وتطورهم، فكمـا يتطور رجال األعـمال من أهل سـوس في مياديـنهم الخاصـة كذلك
يتطور علمـاؤهـم في مـيـادينهم العلمـيـة، ويرتحلـون إلى اآلفـاق ليكتـشـفـوا مـا هناك،
ومن عـــرف «أبا مـــوسى الجـــزولي وابن الـوقــاد الرودانـي وأبا يحـــيى الگـرســيـــفي
ومحـمد بن ابـراهيم الشيخ وأحـمد التـيزركـيني وابن سليمـان الروداني وأبا مـهدي
السكـتـانـي وامــحـمــد بن ســعــيــد المــيــرغــتي، والحــضــيكـي وأحـمــد البــوســعــيــدي
والهــشـتــوكي أحــوزي(25) ومــحـمــد األكنيــضــيــفي يدرك مــسـايرتـهم للمــســتـجــدات

ومواكبتهم لألغراض والمتطلبات.

ورغم هذا التـنوع الذي يفــرضـه الـطمـوح الـسـائد في الـسـاحــات فــإن جـمــيع
الفـقــهـاء ملتــزمـون باجــتـهـادات الـسـابقـيـن ومـتـشــبـثـون بـسـيـرة العـلمـاء المــجـددين
ومـتنافـسـون على أن ينيـروا مـدارسـهم بالعلم والدين، إكـبـارا لجـهـاد/(ابن ياسـين)
الذي رفع رايات خــفـاقـة، للـعلم العـربي والخـلق اإلسـالمي في الصــحـراء وافـريقــيـة
الشاسعة األطراف، وأسس في المغرب المسلم امبراطورية اسالمية تذكر فتشكر.

وهكذا واصلت المدارس مسيـرتها العلمية عبر القـرون وكانت العلوم العربية
خـاللها فـي األمام مـتـماسكة الحـلقات تحـوطهـا جـهود المـؤسـسين وتبـعـثـها قـرائح
المـجـدين وينعــشـهـا رجـاء العـاملين، ويمـدها العـرش والـشـعب بمـا يقـوي اإلرادات
ويذكي األفكار وينمي الطمـوح ويجعل رجاالتهـا يقبلون إقبـاال كليا على ما أتحـفهم
به القـرن التـاسـع الهـجـري من نهـضـة علمــيـة عـجـيـبـة ظهـرت آثارها في أنـشطتـهم
التـدريسـيـة والتـأليـفـيـة وكـثــرة تداول الفنون لديهم بحـيث شـاركـت سـمـاللة وبَعْـقـيلة
روسموكة وأيت حامـد وأقا والكرسيفيون والهشتوكـيون والوادنونيون والطاطائيون
والسكتـانيـون والراسلواديون وغـيـرهم مـشـاركـة فـعـالة أهلتـهم لمـواكـبـة مـا طلع به
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عليـهم القـرن العـاشـر من حـركـة علمـيـة أوسع مـمـا قـبلهـا مـكنتـهم من الخـروج إلى
الميدان الحـيوي والمعترك السياسي لـيشاركوا في األمور العامة ويسـتحوذوا على
قيـادة الشعب، فكانوا سبب تـوطد الدولة السعدية التي سـاندتهم هي بدورها فكان
فــيـهـم الكتّــاب المــاهرون واإلداريون المــقـتــدرون والشــعــراء المــفلقــون والســفـراء
المحنكـون ورؤسـاء الشرطـة وقـواد الجند والحـرس الملكي الخاص(26) وغيرهم من
المــهـام التـي جـعلت ســوس تزخــر علمـا بـالدراسـة والتــأليف وفــتـحت الـطريقـة أمــام
بعثاثها التي تتوالى إلى فاس ومراكش واألزهر لترجع منها بجر الحقائب بتحقيقات
الونشــريسي وابن غـازي ونظـرائهم من الذين نشــروا العلم والعــرفـان وجـعلوا كـلمـا
يدرس في القــرويين يكاد يـدرس في سـوس فــتم بذلك تلقــيح األفكار وتحــفـيــز  همم
النابغين لياخـدوا طريقهم نحو قصبـات السبق في العرفان ويتـوقلوا ذروة المجد في

كل ميدان ويتحلوا - عالوة على ذلك - بمختلف المكارم وأخالق القرآن.

وحـينما جـاءت الدولة العلوية كـانت سـعـد السعـود علي السـوسيـين فـتكاثرت
مدارسهم وزخرت بالطلبة حلقاتهم وتنافست القبائل في بنائها حتى إن معظمها ال
نراه إال أسس في عهدهم كما يقول الؤرخون. فقد القى السوسيون من هذه الدولة
اإلحـترام الزائد والتـقديـر الكبيـر، األمر الذي جـعلهم يقـبلون على السلطان المـولى
اسماعـيل بقوافيهم الطنانة ويالقون بالـترحاب من خليفتـه بتارودانت الذي فتح لهم
البـاب على مـصـراعــيـه واسـتـقـدمـهم إلى مـجلسـه الخــاص فـتـبـادل مـعـهم األشـعـار

وأعجب بهم إعجابا جعله يقول فيهم كلمته الخالدة :

(إني لم افرح بقيادة سوس كما فرحت بوجود مثل هؤالء األدباء)

وقـد ازدهر العلم واألدب في عـهد (مـحمـد العـالم) واستـرد قـوته التي فقـدها
منذ سقوط (إيليغ) وغمر السعد العلمـاء وأرباب الفنون باجتماعهم على هذا األمير
الذي اســـبغ عليــهـم نعــمـــه وتشــجــيـــعــاته وكــون مـن نبــغــائـهم ناديه األدبـي الرائع

والمذكور في «نفحات الشباب».
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وقـد نشر هذا النادي األدبـي لمحـمد العـالم في أوسـاط سوس الـعالمـة النبل
العلـوي على أوسع نطـاق وجـعـل المــحــبــة ضـاربـة أطنابهــا بيـن الســوســيـيـن وبين
العرش العلوي المجيد، وكانوا يقدمون علـماءهم قبل رؤسائهم ألنهم يقدرون البيعة
حق قدرها إلى حد أنهم يصبحون أحيانا حراس الوحدة المغربية ويقاومون الثوار

الذين يثبون في كل فرصة وجدوها.

ويدل على هذا مــا قـام به العلمــاء ضـد (بوحـالس(27) إذ لوالهم لفـاز بمـرامـه،
ولكن العـالـمـين : علي ابن ابراهيم األدوزي ومــحـمـد بن أحـمـد التـاســاكـاتي قـاومـاه
مقاومة عنيفة وعرقاله عن قصده حتى قتل وذلك في أيام المولى سليمان رحمه الله.

ومن ذلك أيضـا ما قامـوا به سنة 1276 هـ في الدفاع عن الـكيان في قضـية
(تطوان) إذ قــام كل من الـفـقــهــاء الحــسن بن أحــمـد الـتـمـكدشـتـي والحــاج أحـمــد
الجـشـتيـمي وأحـمد ابـن ابراهيم السـماللي والحـسـين األزاريفي والعـربي األدوزي
ومـحـمـد ابن علي اليـعـقـوبي ومـحـمـد بن صـالـح التـدارتي البـاعـمـراني وغـيـرهم من

الذين ينادون في الناس ليلبوا دعوة السلطان وينفروا خفافا للدفاع عن الوطن.

ومن ذلك مـا قـام به المولـى الحسن األول في رحـلتيـه إلى سـوس سنة 1299
هـ وسنة 1303 هـ حـيـنمـا اجـتـمـع عليـه العلمــاء واسـتـقــبلهم بتـجلـة مـا مـثلهــا تجلة
فأجاز وكـتب الظهائر وقدم أرباب العلم على أرباب الرئاسة فتـأتى بذلك أن تفتحت

له كل األبواب ونجح نجاحاً باهرا في الذهاب واإلياب.

أمــا مـحــمــد الخــامس رحـمــه الله، فــرغم أن دهاقـنة االسـتــعــمـار، هـم الذين
اخـتـاروه ليـخلف والده مـوالي يوسـف رحـمـه الله سنة 1927، ظنا منه لصـغـر سنه
(17) أنه سنة سيكون طوع أيديهم، لكن محمد الخامس جاء بقدر من الله، ليقيم
ادليل عى أن مـا تجـد عــبـر القـرون على تقـاليـد الشـرف والغـيـرة الـوطنيـة، يرضـعـه

المغاربة أطفاال من ثدي أمهاتهم.
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وهكذا فـبــمـجـرد مـا صــدر الظهـيـر البــربري سنة 1930 خطب في القــرويين
قـائال للخــريجـين «لن أتخلى أبدا عن حـق من حـقـوق وطننا». ومنذ ذلـك الحـين بدا
يخطـط للتــعليم الـعــتـيـق وجـعـله منظمــا تـحت إشــراف إدارة األحــبـاس فـي كل من
القـرويين وابن يوسف والمـعهـد العـالي بتطوان ومكناس مـشـجعـا أساتـذته وطلبتـه
على مـواصلة الجـهـود حـتى يدركـوا الـشأو الـذي أدركـه األولون في مـيـادين العلوم

والعرفان.

وممن واكب هذه التـوجيهـات الملكية العالمـة المرحوم شيـخ الجماعة سـيدي
المـختـار السوسي الذي اتـخذ زاوية والده في الرمـيلة بمـراكش، وفتح بهـا مدرسـة
للتــعـليم العــتــيق بعــدمــا مــأل وطـابه من مــدارس ســوس ولقح مــعلـومــاته من فــاس

والرباط.

وقــد بذل فـــيــهــا جــهـــده وعلم وأرشــد ومــون، مـــقــتــديا باألولـين من العـلمــاء
الصالحين، ومـستعينا بإخـوانه الذين واكبوه في مسـيرته فأسسوا مـدارس خاصة
بهم في منـازلهم فكانت هناك مــدرسـة سـيـدي مـحــمـد بن الحـسن الدبـاغ ومـدرسـة
سيدي أحمد أكرام، ومدرسة سيدي عبد القادر المسفيوي، ومدرسة سيدي محمد
بن عـبـد الرازق الفـاسي، ومـدرسة سـيـدي عـبـد الجليل بلقـزيز وغـيـرهم مـمن نوروا
مدينة مـراكش بالعلم العتـيق، وايقظوا بذلك همم الكهـول والشبان، وحـركوا شـعور
المواطنين، وأقلقـوا بذلك راحة المسـتعمرين فنفـوهم إلى تارودانت كما نفـوا قبلهم
كـبش كتـيـبتـهم سـيـدي المخـتـار السوسـي إلى مسـقط رأسـه «إلغ» بناحـية تفـراوت

بسوس عقابا لهم على جهادهم العلمي الخالص لوجه الله.

وبعــد تحــريرهم من الســجن ورجــوعـهـم من المنفى، اخــتــار كل واحــد منهم
طريقـه فـاخـتـار سـيـدي مـحـمـد المـخـتـار السـوسي طـريقـه األول فـاسـتـعـان بالقـائد
العيادي ليقوم بـواجبه في نشر التعليم العتيق بالرحامنة ومـراكش، فكانت مدرسته

األولى بابن گرير وكانت الثانية بالزاوية العباسية بمراكش.
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وقـد تخـرج من مـدرسـة الرمـيلة عـدد مـن العلمـاء والشـعـراء والزعـمـاء أمـثـال
الســادة ابراهـيم اإللغي ومــحــمــد ابن أحــمــد اإللغـي ومــحــمــد بن ابراهيم الـدفلي،
والحـسن البـونعـماني، ومـحـمـد الروداني. وعـرفة الفـاسي، والحـسن التناني، وعـبـد
الله ابراهيم المـصلوحي، وعلي ابن المـعلم السوسي، وعـبد القـادر حسن، ومـحمـد
بن سـعــيـد ايت ايدر الهــشـتـوكي وغــيـرهم من الذيـن اكـبـروا نبل واهـتـمـام التــعليم
العتيق والحر إلى حد أنهم كـانوا السباقين لمناصرته ومساندة جاللتـه في غضبته

التاريخية ضد االستعمار.

ولما رجع رحـمه الله من منفاه كـان علماء سوس من الوفـود المهنئة لجـاللته
في قصره العامر بالعودة المظفرة، وتحرير المغرب من الحجر والحماية.

وخـالل المذاكـرة الجـاليـة بين جـاللته والعلمـاء في هذا االسـتـقبـال التـاريخي
العظـيم تقــدم مــمـــثلهم وألقـى بين يدي جــاللـتــه ملتــمـــســهم حــول التـــعليم العـــتــيق

واإلهتمام به وتشجيعه المناسب له في عهد الحرية واالستقالل(28).

وقـد أبى جـاللتـه إال أن ينشـره في تارودانـت والجـديدة، وينمـيـه في الشـمـال
والجنوب لصالح الفـتيان والفتـيات، ويدمجه فـي وزارة التعليم ليواصل مسـيرته في

ظالل الكرامة الوطنية، ويواكب الركبان العلمية في الداخل والخارج.

ولما التـحق بالرفيق األعلى، ترك وارث سـره موالنا الحسن الثـاني طيب الله
ثراه، ليواصل النبل العلوي، ويترجم إيمان العرش بالتعليم العتيق.

فــقــد شــجــعــه بدوره، ونشــره في كل من تـزنيت وگلمــيم وطـاطا وتافــيــاللت،
ونظمت تحت رعايته السامية ندوات في كل من تزنيت وأگادير ومراكش والحوز.

وها هو اليوم والحمد الله - يواصل خطواته في عهد موالنا محمد السادس
نصــره الله الذي بـارك أعـمــال اللجنـة الملكيــة للتــربيــة والتكويـن، وأصـدر الظـهـيــر

الشريف المكرم للتعليم العتيق.
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بعــد هذا التــعـريف المــخــتـصــر للمـدارس الـعلمـيــة العــتـيــقـة أود أن أخــتـمــه
بالحديث عن بعض خـصائصها البارزة في العـمل الدائم فيها ليـال ونهارا والموزع
بين آداب التـعلـيم ومـراعـاة السلوك العـملي الواجـب اتبـاعـه في كل فـضـاء مـدرسـة
بكيـفـيـة مـستـمـرة حـتى في يومي الخـمـيس والجـمـعـة اللذين يعـتـبـران فيـهـا الراحـة

األسبوعية.

وال ينقطع النشاط العلمي فـيه إال في أيام العطل السنوية المعلومـة بمناسبة
األعيـاد الثـالثة : الفطر واألضحى والمـولد النبوي والمـحددة بأسـبوع قـبل كل عـيد

وأسبوع بعده، ثم يعود العمل إلي حالته بانتظام.

ومـما تخـتص به المـدارس العتـيـقة مـا يطبق فـيه على طـلبتـها مـن المحـافظة
على الـصلوات الخــمس في الـجــمـاعــة، وتـالوة الحــزب الراتب صــبــاح مــســاء على
الطريقـة المـتـبعـة في حـزب الشـيخ ابن ناصـر رحـمه اللـه، والتي تتلى فـيهـا (سـورة
الكهف) عــشـيــة كل خـمــيس (وسـورة ياســين وتبــارك) صـبــاح كل جـمــعـة فـتــوافق

الختمة فيها دائما يوما من أيام األحاد.

ويفتـتح الحزب الراتب إمام المسـجد أو كبـير القراء إن حضـر، أو من يكلفه
الفـقـيـه بذلك ثم تتـلى بعـد خـتـمـه - البـردة - للبـوصـيـري مـسـاءً والهـمـزية صـبـاحـاً

والمقسمتين أجزاء بدورهما على أيام األسبوع.

ويطبق هذا النظام في سوس وحاحة ودرعة بتأثير من السادة الناصريين.

وبعــد هذا كلـه يأتي دور إعــراب الوقف األول مـن الحــزب الراتب كل مــســاء
وفـقــهـاء الـمـدارس يعــتنون به إلى حــد أن بعـضــهم ألف فـيــه مـثل داود بـن مـحــمـد
السمـاللي الذي له مؤلف في إعـراب أوائل األحزاب(29) وأبي زيد الجـشتيـمي الذي

ألّف مجلدين في إعراب القرآن كله.
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وذكــر أبـو القــاسم الـتــجــيـــبي(30) أن الجـــزوليــين يـعــتنـون بمــادة الفـــرائض
ويحصلونها وما يتعلق بها.

وينفرد فقـهاء المدارس العتيقـة بأخالق حسنة وآداب رفيعة حـسب ما يذكره
«الرصاع»(31) في فـهرسـه وهو يتـرجم لشـيخـه يعـقـوب المصـمـودي نزيل تونس ثم
الشام فيسجل ارتسامات المترجم عن علماء المصامدة في هذه القولة أثناء كالمه
ويقـول : «أمــا أنا فـمـا أدركت المــشـايخ على هذه الحــالة من كـثـرة الـكالم وإظهـار
الفصـاحة والزيادة على المقـصد في الفهم، وقل أن يسلـم اإلنسان مع الله في ذلك
وال أدركت مشايـخي يستندون إلى حائط بل يستـقبلون القبلة في المسـجد ويجلس
الطلبـة معهم يمـينا وشمـاال ويقتـصرون على أقل مـوضع في المسـجد وقد شـاهدنا
شـيوخنا من المـصـامدة أهل الورع والـحفظ والفـقه والـتحـفظ في أعـمالهم يتـأدبون
بآداب العلم وال يرفعون أصواتهم على أصحابهم فضال عن شيوخهم وال يراجعون

الشيخ إال تفهما ال اعتراضا عليه».

ويصف «الـرصـاع» طـريقــة شــيـخــه في الـتـدريـس هكذا : «والشــيخ ســيــدي
يعـقوب يحل اللفظ بـشرحـه، ويتعـبد األلفـاظ عن شـيوخـه - بسكون وهدوء وورع -

في العبارة وفي النقل وإذا تشكك يقول : «ال تنقلوا عني هذا».

وهذه الطريـقـة انتــهـجـهــا أحـد علـمـاء سـوس في «الـقـرن الهــجـري العــاشـر»
المـيـالدي السـادس عـشـر المـيالدي، وهـو : مبـارك بن علـي بن ابراهيم نزيل فـاس
والمتـوفى عام 982 هي الموافق 1575 م وهو أستـاذ أحمد بن القـاضي فيـقول عنه

في «المنتقى المقصور»(32):

«قـراءته لخليل يصور المـسألة فـقط كـعادة مـصر والمـشرق وحـدثني شيـخنا
إبو راشـد ان قـراءة الزقـاق وسـيـدي علي بن هارون، كـانت كـذلك أيضـا فـهي أنفع

لطالب العلم».
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ويذكـر اليـوسي منهـجـية السـوسـيـين المـتـميـزة في تعليم مـادة «التـصـريف»،
وينوه بها فـيقـول عند ترجمة أسـتاذه عـبد العزيز الرسـموكي : «وحـضرت عنده في

تصريف الفعل، وله وألهل بلده في ذلك طريقة نافعة»(33).

وفي صدد تدريس الطب بالمنطقة يبرز اسم أبي العباس أحمد بن اإلمام
محمـد بن أحمد الحـضيكي، فيعـدد أحد تالميذه مـقروءآته عليه ويذكر ألفـية ابن
ســـينا مع شـــرحـــهـا إلبن رشـــدت يضـــيف، «وســـمــعـت منه كـــثــيـــرا من تذكـــرة
االنطاكـي في الطــب ومن «الزهــراوي» يحــدثـني بكالمـــهــمــا مـن حــفظـة، وكــان

مولعا بذلك الفن(34)».

ويبـدو أن تذكــرة االنطاكي وصلت مـبكرا إلـى سـوس، فـيـسند إلى مــؤلفـهـا :
يحــيى الجـراري في فــهـرسـه «ضــوء المـصــبـاح(35)». ويسـوق سنـده في الطب عن
شيخـه سيدي محـمد األزاريفي عن سيدي يبـورك بن عبد الله بن بعقـوب السماللي

عن والده سيدي عبد الله المذكور إلى أن ينتهي السند للشيخ داود األنطاكي.

وممـا تمتاز به المـدارس العتيقـة تفاني طلبتـها في االجتـهاد لتحـصيل العلم،
يقص ذلك سـعـيـد الهــوزالي عن أسـتـاذه أبي القـاسم بن عـمـر التـفنـوتي ثم الدرعي
حـين يقـول : «وكـانت مـسـاكن دراسـتنا قـرب مـسكنه ونـحن نجـد غـاية الجـد، فكان

يقول لنا : «ما كنتم تصنعون شيئا، ما هكذا عرفت جزولة(36).

وأبو الـقــاسم الـتــفنـوتي كــان يـحض طلبـــتـــه على اإلحـــتــراف بمـــا يكنـون به
مــعــاشــهم(37). وقـد لـمع بين علـمـاء ســوس أفــراد كــانت لـهم يد صناع مــتــمــيــزة،

ونتخير من نماذجهم أربعة :

أ. العالمة سيدي امـحمد بن ابراهيم الشيخ، كان مهتمـا بتعبيد الطرق وبناء
القناطـر والدعـوة إلى توحــيـد األمـة والـجـهـاد لتـطهـيـر الـشـواطئ من الدخــالء، وقـد

شارك بنفسه في تحرير الجديدة من البرتغال وقد بلغ من الكبر عتيا.
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ب. الجمال المغربي : عبد الله بن محمد أبي عبد الله السوسي ثم المصري
المـتـوفي سنة 803 هي/1683 م، كـان حسب ابن حـجـر أعجـوبة الدهر في صناعـة

األشياء الدقيقة(38).

ج. الروداني مـحـمـد بن سليـمان الـسوسي، نزيـل الحرمـين الشـريفـين المـتـوفى
1094 هـ/ 1683 م، ويقول عنه أبو سالم العياشي(39) : «وكانت له يد صناع،

يحسن غالب الحرف المهـمة، سيما الرقيقة العمل، الرائقـة الصنع كالطرز العجيب
والصياغة المتقنة، وتسفير الكتب والخرازة.

د. «الشيخ احـوزي» الذي أسس مدرسة في «تغازى» بمـالي للعلم إلى جانب
تدريبه للطلبة على الحرف الدقيقة(40) والتجارة.

هـ. األدوزي محـمد بن العربي بن ابراهيـم السماللي المـتوفى سنة 1323 هـ
الموافق 1906 م)، وكـان يحـسن غالـب الحرف المـهـمـة، سيـمـا التـزويق والتـسفـيـر

للكتب والتجارة والبناء(41).

ومن خصـائص المدارس الـعتيـقة بسـوس، أن نفقـات التعليم بهـا لم تكن قط
من الدولة ويتبـناها الموسرون من زكـواتهم وهباتهم المنوعـة، توارثوا تقديمـه خلفا
عن سلف، وهي التي تغطي نفـقات الكتاتيب القـرآنية ومعلميـها، والمدارس العلمـية

وفقهائها وتالميذها شرطا وسكنى وتموينا، ويتم ذلك وفقا لتقاليد عفوية(42).

أما لغة التدريس بها فكانت هي اللهجة الشلحيـة، بينما استمرت العربية لغة
التأليف، ولم يشذ عن ذلك سوى مؤلفات محدودة في أغراض تعليمية.

ممممسسسسااااههههممممةةةة    ااااللللممممررررأأأأةةةة    ففففيييي    ااااللللتتتتععععللللييييمممم    ااااللللععععتتتتييييقققق

وقد ساهمت المرأة كذلك بأنشطتها التعليمية(43) في المدارس العتيقة بحيث
ذكرت هناك أربع من المثقفات السوسيات حافظت المصادر على أسمائهن مثل :
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        1) رحـمة بـنت اإلمام مـحـمـد بن سعـيـد السـوسي المـيرغـتي، تاريخ وفـاتهـا
غـيــر مـذكـور وتوفى والـدها عـام 1089 هـ/1678 م، وقـد اســتـفـيــد من المـخـتــصـر

الفقهي المبسط لها أنها كانت على درجة من الثقافة.

 2) فاطمة بنت محمد الهـاللية المتوفاة عام 1207 هـ ولها ترجمة في فهرس
تلمـيذها مـحمـد بن عمـر السـوسي األيبوركي، فـيصـفهـا بالفـقيـهة العـالمة السـالكة،

ويذكر أخذها عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر وغيره.

 3) عـائـشـة بنت الـحـاج مــبـارك الشلـح التكي بن أحــمـد بن الحــسـيـن التكي
المتـوگي، كانت بقـيد الحيـاة عام 1245 هـ/1830 م، وال يعرف عن حـياتهـا إال أنها

خطت - بيدها مصحفا شريفا ومؤلفين :

أ. مـصـحف شـريف، كـتـب في آخـره باللون األحـمـر : «كـمل الـقـرآن العظيم،
بقدرة الجليل الكريم، بحمـد الله وحسن عونه وتوفيقه الجمـيل، على يد خديمة ربها
الضــعــيــفــة (كــذا) عـائـشــة بنت الحــاج مــبــرك (كــذا) الشلح التـكي، غــفــر الله لهــا
ولوالـديهـــا ولـمن نظـر في خطـهـــا، ولجــــمـــيع المــــومنيـن والمـــومـنات، المــــسلمــــين
والمسلمـات األحياء منهم واألموات، اللهم اجـعل آخر كالمنا  ال إاله إال الله مـحمد

رسول الله».

وإثر هذا فـي الهــامـش كــتب بـلون الســـواد : عــام ســـبع وثالثيـن ومــائتـــين
وألف(44).

ب. «مطالع المـسـرات بجالء دالئل الـخيـرات» : اسم الشـرح الصغـيـر لدالئل
الخيرات للجزولي : تأليف محمد المهدي الفاسي، وقد ذيلته بهذه الخاتمة :

«كمل الكتـاب المبارك - بحـمد الله وحـسن عونه وتوفيـقه الجمـيل - صبيـحة
يوم الجـمعة، الـثاني والعـشرين يومـا من شهر الـله جمادى سـبعـة وثالثين ومائتـين
وألف 1237 هـ الله يوفـقنا لـلصـواب، على يد أمـة الله : عـائشـة بنت الحـاج مـبـارك



ااااللللححححسسسسيييينننن    ووووگگگگااااگگگگ302

إني رأيـت اليـــــوم صـــــبـــــرك عـــــيـــــال
عـــــين عـلى أمـــــثـــــالـهــــا مـــــســـــبـــــوال

قـم وامـــــأل الـقـطر الـكئــــــيـب عـــــويـال
حزناً على (بنت الفـقيه)(48) وهل بكت

(كذا) بـن أحمـد الشلح التكي، البائس الفـقيـر، الضعـيف الحقـير، الـمحتـاج لرحـمة
الله ومفتـاح البصير (كذا) غفـر الله لها ولوالديها ولشيوخـها ولمن نظر في خطها،
وكل من قــرأه يدعــو لهــا ولجــمـيع الـمـومـنين والمــؤمنات والمــسلمــين والمــسلمــات
األحـيــاء منهم واألمـوات، ورضـي الله عن أصـحــاب النبي أئمــة الهـدى، ومـصــابيح
الدنيا، وعن التـابعين والحمـد لله رب العالمـين، وهو حسبي ونعم الوكـيل، وال حول
وال قــوة إال بالـله العلي الـعظيم، اللـهم اجــعل آخــر كـــالمنا : ال إله إال اللـه مــحــمــد

رسول الله»(45).

ج. مـدارك التنزيل، وحـقـائق التـأويل : اسم تفـسـيـر القـرآن الكريم لعـبـد الله
النســفي في ســفـرين، وقــالت آخـر الـسـفــر األول : «قـد انتــهى الجـزء األول، وكــان
الفراغ منه يوم األحد (كذا) الثاني والعشرين من شـهر الله ذي القعدة عام خمسة
وأربعين ومـائتين وألف، على يد أمـة الله : عائشة بنت مـبارك (كذا) بن أحـمد نجل

الحسين الشيخ التكي الغشي الحسنوي، غفر الله لها ولوالديها»(46).

4) عائشة(47) بنت السيد أحمد الجشتيمي الواعظة :

وعــائشـة هذه مــمن ضــرب بســهم في المــعـارف كــانت مــثـوى الوافــدات من
النساء جمـاعات يسألنها عن أمـور دينهن وقد رفعت عالم النصح بينهن وشـهد لها
كل جيـران قبـيلتها بأنهـا فريدة من نوعـها فهي تعـلم الدين وعقائد التـوحيـد وتجول

في التصوف وتملي من الكتب العربية والشلحية.

وقد رثاها الشاعر محمد العثماني بقصيدة رائعة مطلعها :

إلى أن قال :
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وحـــملت عـــبــئـــا لم يكن مـــحــمـــوال
آثـار مـن دلـلــتـــــــــــهـــــــــــا تـدلــيـــــــــــال
وكـــبـت قـــومــــا قـــرروا التــــضلـيـــال

وقــــضــــيت في إرشــــادهـن أمــــانة
حــتى رأينا في الـرجـال من اقــتــفى
كــــابدت في الـرشــــاد كل مــــشـــقــــة

هذه أيها السادة الكرام بعض خـصائص المدارس العلمية العتـيقة، والجوامع
األصـيلة التي كـانت ركيـزة التـعليم العـربي في المـغرب ونشـرت الدين اإلسـالمي في
حــواضــره وبواديه وكــونت المــواطـن المــغـربـي على نمط فــريد يـتــجـســد فـي تعــامله
بأخالق القـرآن الكريم وتحليه بالمثـل العليا التي تجعله إنسـانا يتعايش مع غـيره في

أفق فسيح من التآزر والتكامل وأرضية واسعة لحياة مشبعة بالمثل والقيم.

إنه اإلنسان المغـربي المتميـز بشخصيتـه المعروفة عبـر التاريخ والتي أغنت
الميادين العلمية والثـقافية بشكل يبرز خصوصية الفكر المغـربي وعبقرية المغاربة
الذين بـرزت أدوارهم في القــيـام بـرحـالت وســفــارات، ومـهــمــات أخـرى في الـحكم

واإلدارة والديبلوماسية ومختلف العالقات مع أقطار المعمورة.

وحـينـمـا اندفع المــغـرب في ســيـاق التـيــارات الحـضــارية المـعــاصـرة، ووقع
التــفـاعـل بين الثــقـافــات بصــورة تتـعــرض فــيـهــا الخــصـوصــيـات األصـليـة لـلبلدان
اإلسـالميـة لعوامل التـدمـير واإلفناء، فـإن أقوى مـا يعـين شخـصيـتنا المـغربيـة على
الصـمود والتـحدي أمـام كل عوامـل التدمـير المـعاصـر لهـو الحفـاظ على هذا النوع
من التـعليم العـتـيق الذي أنادي به من هنا، لتـعـزيزه وتقـويتـه، مع إجراء التـعـديالت
التي تجعله أداة لتـرسيخ هويتنا وإعطائها القـوة التي ستدفـعها إلى االستـفادة من
كل مــزايـا العــصــر، دون أن تذوب فـي مــمــارســتــهــا الـيــومــيــة الجــارفــة، الـتــزامــا
بالتوجـيهـات الساميـة التي بلورها الظهيـر المحـمدي المذكـور أعاله، كخـطة شاملة
للجـمع بين الـزصـالة والمـعـاصـرة الذي يعـتـبـر ركنا أسـاسـيـا لتـحـقـيق التـوازن في

عالم اليوم.
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كيف يمكن لنا أن ندرس الظاهرة الدينية وأن نعيش الدين ؟ 
أعتـبر بأن طرح هذا السؤال أمر جـوهري في العالم اإلسالمي، نظرا لهـيمنة
المـد اإليديولوجي على الخطابات حـول الدين. غـالبـا ما  تـسود المـقـاربة المـعيـارية
للدين في كثير مـن الخطابات حول الدين والتي تكتب داخل المجتمعـات اإلسالمية.
وفي جـانب آخـر مـعـظم مـا ينتج ويكتب حــول الدين من منظور العلـوم االجـتـمـاعـيـة
يكون باللغـات األجنبيـة. ويعبر هذا الـمعطى على كـون المجتـمعـات اإلسالميـة، على
الرغم من كـونها أنتـجت تراثا غزيـرا في مجـال المعـرفة الفـقهـية واألدبيـة، فإنهـا لم
تعرف ثورة معـرفية كبـرى كتلك التي واكبت الثورة الصناعـية في أوربا، والتي أدت
إلى تطور العلوم االجـتمـاعية لمـواكبـة التحـوالت التي عرفـها المـجتمع األوربـي. لقد
عرفت المـجتمـعات العربيـة اإلسالميـة تراكما كـبيرا للـمعارف، كـما أن تاريخ العلوم
سـاهم فـيه اإلنتـاج  المـعـرفي للعـرب وللمـسلمـين ؛ غـير أنهـا لم تفـرز  في تاريخـهـا
الحـديث، قطيعـة معـرفـية مع النسق التـقليـدي، يتم فيـها التـمـييـز الواضح بين العلم
والمعيارية كما عرفـتها المجتمعات األوربية. والمقصود بالقطيـعة المعرفية هي بناء
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المـعـرفة الـعلمـية على أسـس ومبـادئ جـديدة تفـصلهـا عن المـعـرفة الـتي تبنى على
منطق الـمـعـيـار، تلـك المـبـادئ التـي يمكن تلخـيــصـهـا في الـمـوضـوعـيــة والسـبـبــيـة
والتفـسيـر والفهم والتـعامل مع الظواهر انطالقـا من معقـوليتـها ومنطقهـا الداخلي.
ويمكن اعتبار الظاهرة الدينية من الظواهر التي تخضع دراستها لهذه المبادئ.  
وانطالقـا من هذه األوليات يصـبح الجواب عـلى السؤال : كـيف يمكن لنا أن
ندرس الظاهرة الدينـية وأن نعـيش الدين ؟ جـوابا باإليـجاب علـى أساس أن نتـخـذ
األدوات المــعـرفــيــة والمنهــجـيــة كـوســيط وأن ننطـلق من التــراكم المــعـرفي لـلعلوم
اإلنسـانيـة واالجتـمـاعيـة، مع وضع المـسـافة الضـرورية بين الذات والـموضـوع من

أجل موضعة(1) (Objectivation) الظاهرة الدينية لدراستها.
ولتناول الـظاهرة الدينيـة تـناوال من منطلق العـلوم اإلنسـانيــة واالجـتـمـاعــيـة،

البد من إبداء بعض المالحظات المنهجية :
1. يجب أن نسجـل أن هناك فرقاً بين الديـن كإيمان وعـقيدة، يـدخل المؤمن
في الوجــدان والعــاطفــة، والظواهر الدينـيـة كظـواهر مـجــتــمـعــيــة يعــيـشــهــا الناس
وينتــجـون حــولهـا طقــوسـاً ورمــوزاً ويضـمنـونهـا دالالت يتم تـداولهـا في الـمـجـتــمع
ويفـصح عـبـرها المـجـتـمع عن منـظوره للنظام االجـتـمـاعي وللعـالقـات االجـتـمـاعـيـة
وللمعايير التي يجب أن تسود فيه. فالمقـاربة العقائدية تضعنا في مستوى اإليمان
الذي إذا ما أخد في أبعد حدوده، ومن الداخل، ال يحتاج إلى تفسير. في حين أن
المـقـاربة الثـانيـة تقـحـمنا في مـسـتـوى المـعـرفـة والمـالحظة والفـهم والتـفـسـيـر، مع
إبراز منطق األشياء وفهم وظيفة الدين ودالالته في المجتمع. وكثيرا ما يتم الخلط
بين المسـتويين والمـقاربتين لتـحل األولى مكان الثانيـة،  وبالتالي تسـتحيل مـقاربة

الظواهر الدينية كموضوع للدراسة والتحليل.  
2. عندمـا يتـم تناول الظواهر الدينيــة من منظور العلوم االجـتـمــاعـيـة، ال يتم
القـول بالحقـيقـة أو الخطأ، وإنمـا يقتـضي األمر إبراز سلسـلة من المتـرابطات بين
الظواهر المـرتبطة بالظاهرة، ومـحـاولة تفـسيـرها وفـهم كـيفـيـة إنتاج داللـتهـا. ومن



309 ااااللللظظظظااااههههررررةةةة    ااااللللددددييييننننييييةةةة    ممممنننن    ممممننننظظظظوووورررر    ااااللللععععللللوووومممم    ااااالالالالججججتتتتممممااااععععييييةةةة

منظور العلـوم االجتـمـاعـيـة، ال تكون الظاهـرة الدينيـة، أو مـذهب ديني، أحـسن من
اآلخـر، وإنما كل مـعتـقد إنسـاني وجب التعـامل مـعه وتفـسيـره في أبعاده ووظائفـه

النفسية واالجتماعية والسياسية وفي منطق خطابه. 
3. كـمـا أن العلوم االجـتـمـاعـيـة تتـعـامل مع كل أشكال التـدين والمـمـارسـات
الدينيـة  كظـواهر تتـجلى في الطقـوس وزيارة األضـرحـة أو وضع الـتـمـائم للتـوسل
إلى الله... وهي مـمـارسـات تسـتحـق أن تدرس إلدراك مغـزاها ووظائـفهـا بالنسـبـة
للنـاس الذين يؤمنـون بهــا. فكثــيــرا مــا نطلق عـلى بعض األشكـال التي يمــارســهــا
الناس شعـوذة، أي ممارسـة دنيا للتدين وخـرقا للتدين الصـحيح ؛ غيـر أن الباحث
في العلوم االجـتمـاعيـة يعتـبرها شـكال من أشكال التدين، و إذا كـانت موجـودة في

مجتمع ما، فوجودها له معنى ويلبي حاجيات الناس إليها.  
4. قد تختلف الظاهرة الدينية من مجتمع إلى آخر، ومن حضارة إلى أخرى
؛ وقـد تشـتـرك بعض الـحـضـارات في بعض المـمـارسـات والطـقـوس الدينيـة ؛ وقـد
تتـعــدد أشكال التــعـبـيــر عن الدين حـسـب الفـئـات، بـاعـتـبــار أن الدين ليس مــجـرد
مــجــمـوعــة من الشــعــائر واألركــان فــحــسب وإنمــا أيضــا رؤية للعــالم وللمــجــتــمع

وللعالقات االجتماعية.
 من المـــالحظ أن الظاهـرة الدينيـــة توجــد في كـل المــجــتـــمــعــات وعــبـــر كل
المراحـل التاريخـية الطويلة وأن الدين والتـدين الزم اإلنسانيـة. وإذا نظرنا إلى كل
األديان وإلى كل أشكال التـدين في مـخـتلف الحـضـارات نجـد لها كـلها خـصـائص

مشتركة منها : 
1. اإليمـان بـحـقـائق ثـابتـة. وجـود اللـه واآلخـرة واألرواح، سـواء تعـلق األمـر
باإلسالم أو المسيـحية أو الديانات السماوية األخرى أو تعلق األمـر بالديانات غير

السماوية وباألشكال األولية للتدين. 
2. وجـود طقـوس دينيـة يتم عـبرها الـتعـبـيـر عن عـبادة الـله في كل الديانات.
وقــد  يتــفـرع ديـن مـعــين إلـى مـذاهـب تكون لهــا طقــوس خــاصـة كــمــا هو الشــأن
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بالنسـبـة للحضـرة والذكـر في بعض طقـوس الطرق الصـوفيـة، أو في طقـوس زيارة
األضرحـة، أو الطقوس الـشيعـية في عـاشوراء التي نجـد لها أثراً ومـقابالً حـتى في

المجتمعات اإلسالمية غير الشيعية.   
3. وجـود الكتـب المـقـدسـة فـي كل الديانات السـمــاوية، وفي الديانات البــدائيـة
تكون هناك مجموعة من التعاليم شفوية غالبا ما يحتفظ بها رجال الدين أو الرهبان.
4. وجــود تجــربة تـاريخــيــة تجــمع الذيـن يؤمنون بنـفس الدين وتشـكل إطارا

لالنتماء.
5. كل األديان بـمــا فــيــهــا األديان غــيــر الســمــاوية تضع فــرقــا بـين الحــرام

والحالل وبين المباح وغير المباح. 
6. إنتاج مؤسسات لتأطير التدين وتدبير الشأن الديني في شكل هيئة علماء

وجوامع وزوايا، أو كنائس ورهبان... 
وإذا كانت هذه الخصائص المشتـركة بين كل األديان، فإن كل مجتمع ديني
يضـفي عليهـا خصـوصيـتـه. كمـا أن كل مجـتمع يحـتـضنه الدين قد يولد مـمارسـات

تميزه عن مجتمع آخر.    
وفي سـيـاق مـنهـجي، وجب اعـتـبــار المـسـتـويات األســاسـيـة للظاهرة الـدينيـة

لدراستها والتي يمكن تلخيصها في مستويين أساسين :  
1. تبـــــرز الظـاهرة الـدينـيــــة فـي الخطـاب الذي يـبلـوره النـاس حــــول الـدين ؛
ويمكن أن يـكون هذا الخطاب مكتــوبا ومـدوّناً وقــد يكون شـفــويا. فـمـثــال في الدين
اإلسالمي كل مـا كتب في مجـال الفقه فـهو من إنتاج البـشر، وهو خطاب يمكن أن
يدرس كــمـــتن باألدوات الحـــديثــة لتـــحليل الـنص لكي يتـم تحليـل مــضــمــون خـطابه
وتناصّه. وهناك الـخطاب الدعوة  المتـداول اليوم بالوسائل الـسمعـية البصـرية حول
الدين، وهو الذي أصبح اليوم متداوال في األوساط اإلسالموية. وال يمكن أن ندرس
الخطاب الديني دون اسـتعـمال المكتـسبـات المعـرفيـة في مجـال اللسانيـات الحديـثة

ونظرية النقد األدبي وعلم الداللة ونظريات تحليل النص، وتحليل المحتوى.
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2. مـسـتـوى المـمـارسـة والطقـوس والخطاب الشـفـوي الذي يرافق مـمـارسـة
الطقوس والشعـائر الدينية. فالناس يفسـرون الدين بخطاب يتم تداوله حول الدين،
بحــيث  يعــتــبــرون شـيــئــا حــرامــا وآخـر خــالل تبــعــا لمنـظورهم للحــالل والحــرام،

ويقومون بطقوس يضمنونها دالالت مجتمعية تأتي في قالب ديني.
وبالنظر لـهـذين المـسـتـويين هناك مـن البـاحـثـين األنتـروبولوجــين من مـيـز في
مختلف التعبيرات الدينية في المجـتمع المغربي بين دين الفقهاء والدين الشعبي، أو
Saints of Atlas : ما سمـاه األنتروبولوجي ارتيست جلنيـر في كنابه أولياء األطلس
دين الفـقهاء ودين األولـياء(2). ولقد أبرز هذا البـاحث في نظريته حـول األولياء، أن
هؤالء األوليــاء يلبــون حــاجـة البــوادي إليــهم. ونظرا لكـون أهل البــادية في أغلبــهم
ليس لديهـم إلمـام بالكتـاب المـقـدس، الـقـرآن، فـهم يتـوسطون باألوليــاء للتـقـرب من
الله، بحـيث كـان لألوليـاء دور كـبـيـر في تقـريب الدين إلى الذين ال يعـرفـون القـراءة
والكتابة. فـالتعبـير عن التجـربة الدينية ال يكون موحـدا حتى داخل دين من األديان
نظرا لكـون الناس يكيـفــون الدين حـسب رغــبـاتهم وحـاجــيـاتهم واسـتــراتيـجـيــاتهم
الفــردية والجــمــاعـيــة. وإذا كــانت نظريـة جلنيــر قــد شكلت مــحــور نقـاش غـني في
األبحــاث التـي تناولت بنـيــة المــجــتــمع المــغــربـي، فــإنهــا تشــيــر إلى الـمــســتــويين

األساسيين للظاهرة الدينية : مستوى المكتوب ومستوى الممارسة والطقوس. 
 ولقد كـانت الظواهر الدينية موضوعـا حضي باهتمام البـاحثين المؤسـسين
للنـظريات الكـبــرى في عـلم االجــتـــمــاع كـــإمــيـل دوركــايم ومـــاكس فـــيــبـــر، وبرواد
االنتـروبولـوجـيـا، كل من منطلـقـه المـعـرفي. أهتـم إمـيل دوركـايم بوظيـفــة الدين في
المجـتمع واعتـبر أن األشكال األولية للحـياة الدينيـة لعبت دورا في ضمـان التالحم
االجـتـمــاعي بين أفـراد الجــمـاعـة التي تتـقــاسم نفس المـعــتـقـد، باعـتــبـار أن الدين
منظومــة من التـعــاليم والقـيـم والطقـوس يشــتـرك فـيــهـا الناس. وهو الـذي قـال بأن
المـجتمـعات تقـوم بتمـييـز بين العالم الدنيـوي والعالم الـمقدس.. ويكـتسي المـقدس
صبـغة الحقـيقة الثـابتة في حين أن الدنيـوي هو معرض للزوال. وهذه مـقولة كثـيرا
مــا نوقـشـت باعـتــبــارها خــاصـة بالـمـجــتــمـعــات التي وضــعت تمــيــيـزا بيـن الديني
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والدنيـوي. أما ماكس فـيبـر فقـد ركز على فـهم رموز الظواهر الدينيـة داخل النسق
الثـقافي للمـجتـمع. كمـا مـيز مـاكس فيـبيـر في نظرته حـول السلطة بين ثالثة أنواع
المشـروعيـة (مشروعـية السلطة) : الـسلطة الكاريزميـة التي تقوم فـيها المـشروعـية
على القدرات الشـخصـية للفرد، والسلطة التـقليدية التي تقـوم على الدين، والسلطة
القـانونيـة التي تقـوم على القانـون. ويمكن أن نقـول أن دوركايم أسس أبحـاثه فـوق
النظرية الـوظيـفـيـة التي تعـتـمـد على تفــسـيـر الظواهر الدينيـة، وفـيـبـر علـى النظرية

التأويلية التي تسعى إلى فهم الظواهر الدينية داخل المنظومة الثقافية.     
ومن هذا الـمنطق فــالظاهرة الـدينيــة كــمــا تتــجلى في المــجــتــمع لهــا أبعــاد
متعـددة، باعتبار أن الفئـات االجتماعية منـحت للممارسة الدينية، عـبر التاريخ وفي
مجـتمـعات إسـالميـة مخـتلفـة، معـاني تداخل فيـها الديني  والسـياسي واالجـتمـاعي

والثقافي. ومن بين هذه األبعاد :  
1. البـعد السـيكولوجي : طالمـا يواجه اإلنسـانُ المجـهـولَ فهـو يؤمن بالدين.
فـالتيـارات التي قـالت بمـوت الدين كالمـاركـسيـة، لم تفلح في إبعـاد الدين حـتى في
المجتـمعات التي تبنت الشـيوعية في نظامهـا االقتصادي والسـياسي والفكري. بل
وأن شكلـهـا المــتطـرف الذي يؤمن بالـحـقــيــقــة الشــيـوعــيــة الواحــدة وبديكاتـاتورية

البروليتاريا، أصبح نفسه معتقدا ال يقبل نهجا آخر.
فـاإلنسـان، عـبـر الدين، يمنح للـحيـاة وللـمـجهـول مـعنـى، ويضـفي على العـالم

المرئي وغير المرئي نوعا من المعقولية داخل النسق الديني.   
2. البـعـد االجـتـمـاعي : لـلدين وظيـفـة الحـفـاظ على التـضـامـن ويشكل إطارا

للهوية الجماعية ويقوي الشعور باالنتماء للحضارة المشتركة.  
3. البعد االقتصادي للظاهرة الدينية : تلعب طقوس زيارة األماكن المقدسة
دورا في الرواج االقــتــصـادي نظـرا السـتــقطابهــا للزوار الـوافـدين عـليـهــا. فــالحج
لألمـاكـن المـقـدســة وزيارة األضـرحـة أثـناء المـواسم  تكـون فـرصـة لجلـب المـوارد
للمنطقـة التـي توجـد فـيهـا. وفي وقـتنـا المـعـاصر أصـبـحت بـعض الدول تعـمل على

تنمية ما يسمونه بالسياحة الدينية.  
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4. البـعـد السيـاسي : قـد يكون للظاهرة الدينـية بعـدا سـيـاسيـا عندمـا يكون
الدين أساسـا لمشـروعيـة الحكم أو عندما يصـبح إيديولوجيـا تستعـمل وتوظف في

خضم الصراع السياسي.    
وانطالقـاً مـن هذه األوليـات المنهــجـيـة لتـحلـيل الظاهرة الدينيــة، ال يمكن أن
نفـهم العـالقـة بين الدين والمـجـتـمع دون إدراك كل هـذه األبعـاد التي تجـعل الناس
يمنحـون للدين مـعاني ووظائف مـعـينة. ودراسـة الظاهرة الدينيـة من منظور العلوم
اإلنسـانيـة واالجـتمـاعـيـة، تقـربنا من سلوك وتعـامل الناس في المـجـتـمع مع الدين؛
وهذا أمر أساسي لفـهم الصراعات والرهانات الدينية في المجـتمع. ومن المؤسف
أننا لم نطور بمـا فـيه الـكفاية علـم االجتـمـاع الديني وال األنتـروبولوجيـا الدينيـة في
مـؤسـسـات البـحث والجـامـعـات. كـمـا نالحظ شـبـه غـيـاب لدراسـات وأبحـاث تتـعلق

بمقارنة األديان لمعرفة ما هي الخصائص المشتركة وما هي االختالفات.  
هنـاك عـــدة اعـــتـــبـــارات أصـــبـــحت تفـــرض عـلينـا تطوير الـعلوم اإلنـســـانيـــة

واالجتماعية، لدراسة الظاهرة الدينية من منظور علم االجتماع الديني : 
1. هناك تطـور وتحـول عـرفـه مــفـهـوم العلـم في المـجـتــمـعـات اإلسـالمــيـة في
الوقت المــعـاصـر فـرضــه التطور الذي حــصل في العلوم مند الـثـورة العلمـيــة التي
بدأت مع كـبـيـرنك ونيوتـن وجاليلـه. وإذا كان مـفـهـوم العلم يشـمل في المـاضي في
المجـتمعات اإلسـالمية كل المعـارف، بما فيهـا الفقه والفلك والنحو والطب وغـيرها
من العـلوم، فــإننا نشــاهد اليــوم انفــصــال اإللهــيــات (تيــولوجــيــا) عن العلـوم التي
أصبـحت تنفرد بالتسمـية «العلوم». ويجب التـأكيـد على أن هذه الثورة على مفـهوم
العلم وانفـصاله عن اإللهـيات التي تحـققـت مع الثورة الصناعـية في أوربا، أطرتهـا
الحـركـة الفـكرية التي بدأت بوادرها تبــرز مع النهـضـة األوربيـة، وتـقـوت مع عـصـر
األنوار في كـتـابات فـولتـيـر وددرو ومنتِـسكيـو وروسـو وغـيـرهم(3). فـعلى الرغم من
ظهور تيـارات إصالحية في عصـر النهضة في المـجتمعات الـعربية وما واكبـها من
إنتـاج فكري طرح سـؤال تقدم الغـرب وتأخـر المسلمـين، فـإنها لـم تنتج فكرا يضع
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حدا بين الخطابات المعيارية والخطابات العلمية، وبالتالي لم تتأسس تلك النهضة
الفكرية على أسس العلوم االجتماعية واإلنسانية، بل تأسست على المعيارية. ولقد
ظلت الكتابات المحدودة التي تنتج في  مجال العلوم اإلنسـانية واالجتماعية تعيش
نوعـا من الغـربة أمـام مـا ينتـج فـيمـا يـسـمى بمـجـال اإلسـالمـيـات. بل ويظل العـالم
ليـس هو ذلك الـشـــخص الـذي يكتــــشف اكـــتــــشـــافــــا، وإنمـــا هـو ذلك الذي حــــفظ
النصوص والمـتون الفقـهية، ليلتـبس الفرق بين الفقـيه والعالم، وبين الفـقه والعلم ؛
ذلك العـلم الذي يتــوخى الـمــغـامــرة الـعلمــيــة لفــهم الـواقع االجــتــمــاعي والتــجــارب
اإلنســانيــة التــاريخــيـة، بـمـا فــيــهـا الـتـجــربة الديـنيـة. مـن عـواقـب هذا المــعطى أن
الخـطاب األخــالقـي هو الذي يســـود في اإلنـتــاج الـفكري اإلســـالمي. بل ويهـــيـــمن
الخطاب اإلسـالمي المعـياري على الواقع اإلسـالمي التـاريخي، وتتشكل تلك الهـوة

السحيقة بين الخطاب و الواقع.
يبين التـقرير عن التنمية العـربية لسنة 2003 أن جزءا مهـما من الكتابات في
مجـال العلوم اإلنسانيـة في العالم العـربي هي حول الدين. ويمكن أن نضـيف لهذا
المـعطى أن هذه الكتـابات غالبـا مـا تكون مـحملة بخـطاب أخالقي وتمـجـيدي حـول
الذات، يبـعـد كل فـكر نقـدي يسـتـهـدف المـجـتـمع اإلسـالمـي وتطوره عـبـر العـصـور
التـاريخـية. ويتـرتب على هذا شـيـوع اقتنـاع لدى شريحـة من الناس أن المـسلمـين

وحدهم قادرين على إنتاج األخالق.    
2. نظرا لتـداخل الظاهرة الدينيـة في مخـتلف جـوانب الحيـاة، السـيكولوجيـة
والتـاريخـيـة واالجـتـمـاعـيـة والسـيـاسـيـة والثـقـافـيـة، فـإن تلك الـظاهرة تصـبح شـأنا
عـمرانيـا على حـد تعـبـير ابن خلدون. ومـقـاربة العلوم االجـتـماعـيـة للظاهرة الدينيـة
هي مقـاربة تستحـضر كل تلك األبعاد إلبراز الـبعد المـهيمن في العـالقة مع الدين.
كمـا  يمكن للظاهرة الدينية أن تكون خـطابا يتجلى فيـما يقولـه الناس حول الدين.
فـبـمـجـرد أن ينتج النـاس خطابا حـول الدين، فـإنهم يتـركـون أثر فـهـمـهـم للدين في
ذلك الخطاب. ولـذلك وجب اعـتـبـار كل مـا ينتج من خـطاب حـول الدين، سـواء كـان

شفويا أو كتابيا، موضوعا يخضع للدراسة وللفهم وللتفسير.  
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من المـالحظ أن الدين عـبـر الـتـاريخ الزم كل المـجـتـمـعـات اإلنسـانيـة وأن له
قـوة وسلـطة في كل المـجــتـمـعـات. فــعلى الرغم من بـروز مـا يسـمى بالـمـجـتـمــعـات
العلمانية فـمازالت للدين قوة حتى في تلك المـجتمعات، نظرا لكونهـا اختارت أن ال
ترفض الـدين وإنمــا أن تســـتــفــيــد من التـــجــارب اإلنســانيــة ومـن التــراكم العـلمي

الستعمال العقل والرفع من قيمته في تنظيم الحياة وتدبير المجتمع. 
ونظرا لسلطة الدين على مـستـوى الفرد والـجماعـة في كل المـجتـمعـات، فإن
الظاهرة تتـخـذ عـدة وظـائف في المـجـتـمع. يمكن للديـن أن يكون أداة للمـشـروعـيـة
أوللمــشــروعـيــة المــضـادة في إطـار الصـراع حــول السلـطة. كـمــا يمكـن للناس أن
يبـرروا النظام القائم أو أن يعـارضـوه باسم الدين. وعلى سبـيل المـثال فـالحركـات
التي عارضت األنظمـة السياسية باسـم الدين كثيرة في تاريخ اإلسـالم، كالخوارج

والحركات المهدوية، واإلخوان المسلمين والحركات اإلسالموية المعاصرة.
كــمـــا أن المــجـــال الديني هـو مــجــال إنتـــاج المــعـنى داخل النـسق الثــقـــافي
للمـجتـمع. يتـداخل مـثال الديني مع االجـتـماعـي عبـر مراحـل حيـاة الفـرد. فالطقـوس
التي ترافق الفرد من مـولده إلى مماته في الثقافـة المغربية هي طقـوس ينتج عبرها
معنى الحـياة في المـجتمـع، بل وتشكل أيضا لحظة إلعـادة إنتاج تلك المـعاني التي
يحـرس المـجـتـمع على بقـائهـا. إن طقـوس التـسـمـيـة، والخـتـان، والزواج، والتـأبين،
كلهـا طقوس دينيـة واجـتمـاعيـة في نفس الوقت، والتي تسـمى عند األنتـروبولوجيـين
بطقـوس المرور أو االجـتـياز، باعـتبـار أن الفـرد يمر من مـرحلة ألخـرى. فهي تعـمل
على اندمــاج الفـرد داخـل الجـمــاعـة، بحــيث أن المـولـود مـثـال ال يـكتـسب هويـتـه إال
عندما تتم تسميته وذبح األضحيـة وإنجاز الطقس. وقد نعتبر أن أهم هذه الطقوس
هو طقس الزواج، ألن الزواج مـؤسسـة الستـمرارية اإلنـتاج البـيولوجي عـبر التـوالد
واإلنتاج االجتماعي عبر التربية. ولذلك يعتبر الزواج عقدا مقدسا في كل الديانات.
من حـيث المبـدأ، وكمـا أبرز ذلك عدد من الـباحـثين االجـتمـاعيـين، أن الدين
يعـمل على تقوية تضـامن الجـماعـة التي تتـقاسم نفس المـعتـقـد. فالهـوية الجمـاعيـة
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والشعـور باالنتمـاء الجمـاعي وبالتاريخ المـشترك يتم داخـل كيان اجـتمـاعي واحد،
يتـقـوى فـيـه االرتبـاط بين أعـضاء الجـمـاعـة. إال أن هذا الرابط االجـتـمـاعي أصـبح
يتــحـداه اليــوم الواقع الذي يفــرق بين الفـرق والـفـصـائـل والمـذاهب الفــرعـيــة التي
تنتـمـي إلى نفس الدين. إذا كـان الـتـضـامن من الســهل تحـقـيــقـه في المـجــمـوعـات
الصـغيـرة (قـبائل أو عـشـائر) فـإن المجـتـمعـات المـعاصـرة التي تعـقـدت، أصبـحت
تواجــه صــعــوبة اإلجـــمــاع واالتفــاق على فــهم واحــد لـلدين، نظرا لـتــتــوسع رقــعــة
الجــغــرافــيــة التي تـسكنهــا أمــة تتــقــاسم نـفس الدين، ونظرا لـلتــداخل بين الـديني
والمــســتــويات األخــرى المكـونة للواقع االجــتــمــاعي. ولذلـك نجــد أنه في اإلســالم،
بتوسع الرقـعة الجـغرافيـة التي انتشـر فيهـا اإلسالم، تعددت الجـماعـات والمذاهب
والطرق الـصــوفــيـــة. فــدراســة التـــداخل بين الـديني واالجــتـــمــاعي واالقــتـــصــادي
والسـيـاسـي، وتشـريح الوظائف الـتي  يمكن أن نجـدها لـلظاهرة الدينيـة، أصــبـحـا
ضـروريان لفـهم االنصـهـار واالنشطار داخل الجـمـاعـة الدينيـة. وعندمـا نقـوم بهـذا

األمر  فإننا نخضع الممارسة وتعامل الناس مع الدين للتأمل وللتفكير العلمي. 
ونظرا لعدم تجـدر الفكر العلمي في نمط التفكيـر الذي يؤطر اإلنتاج الفكري
في كثيـر من المجتمـعات العربية اإلسـالمية، فإننا نعـيش على مستوى التـعامل مع
فهم العالم الذي يحيط بنا اصـطداما بين المقاربة المعيارية والمـقاربة العلمية، بل
ويمكن أن نقـول نظرا لتـأثيـر الدين وقـوتة علـى الوجدان، غـالبـا مـا تسـود المـقـاربة
المعـيارية على المقـاربة العلمية. ويمكـن لنا أن نبرز هذا التصـادم من خالل بعض

القضايا. 

ااااللللععععالالالالققققةةةة    ممممعععع    ااااللللتتتتععععددددددددييييةةةة
وإذا انطـلقـنا من تـاريخ اإلســــالم يمـكن لنـا أن نقــــول أن كل هـذه الوظـائف
(الســيـاسـيــة االجـتـمــاعـيــة والثـقــافـيـة..) تـداخلت في التـديـن  كـمـا يـعـيـشــه الناس
ويفــهـمــونه، ألنهـا تـلبي حـاجــتـهـم إليـهــا. ولقـد أفــرزت تعــددا واخـتــالفـات في فــهم
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اإلسالم، سواء تعلق األمر بالتأويل والتفسير على المستوى الفكري أو على مستوى
منظور التيارات السيـاسية، أو فهم عامة الناس. غيـر أن الخطاب المتعالم ظل يردد

مقولة «إجماع  األمة»، وهي مقولة مثالية ال تعكس الواقع المتعدد والمتنوع. 
إن مـفــهـوم األمــة واإلجـمـاع كــمـفـهــومـين، كــثـيـرا مــا يرددهمـا الـخطاب في
المــجـتــمـعــات اإلســالمـيــة، ينتــمـيــان إلى المــعـيــارية التي تـحلق فــوق واقع وتاريخ
المجـتمـعات اإلسالمـية. وإذا كـان كل المسلمـين يشتـركون في عقـيدة واحـدة، فإن
مـذاهبـهم وثقـافـاتهم القطـرية والمـحليـة تفـرق بينهم. فـالعـادات والتـقـاليـد الثـقـافـيـة
تكيف الـدين وتعطيــه مـعنى مــحليـا. فــإذا مـا انطـلقنا من النواهـي التي يحـاط بـهـا
جسم المـرأة مثـال، فإن المجـتمع السـعودي يعطي لبعـض التقاليـد تبريرا دينيـا قد
ال يمنحه إياه المجـتمع المغربي. فمـفهوم األمة التي تضمن كل األقطار اإلسـالمية
هو مـفــهـوم مـثـالي وتـصـور غـالبـا مــا ينفـيـه الـواقع المـجـتــمـعي وتجـرده التــجـارب
اإلنسانـية المتنوعـة والمتـعددة من كل مـحتـوى تاريخي. كمـا أن البحث المـتواصل
للوصـــول إلى اإلجــمــاع هو حلـم أكــثــر منه واقــعــا تـاريخــيــا، بل ويصــبـح أحــيــانا
ايديولوجيا. ولقـد انتقد هذه االيديولوجيـا كثير من الباحـثين في العلوم االجتمـاعية

أهمهم العروي. 
قــد نعــتــرض بالقــول بأنـه إذا كـان اإلجــمــاع مــتــعــذرا على مــســتــوى األمــة
اإلسالمـية، فيمـكن أن يتم على المستـوى القطري أو البلد. غير أن هذا االعـتراض
يصطدم  هو اآلخــر بالتـعـددية الســيـاسـيـة والثـقــافـيـة داخل القطر الواحــد، بحـيث
تتــجلـى التــعــددية الســيــاســيــة في شـكل أحــزاب تخــتلف فـي منظورها لـلمــجــتــمع
السياسي، والتعددية الثـقافية في إشهار االختالف الثقافي الخـاص بها كما حدث
مع األمـازيغيـة أو الصـحـراوية مثـال في المـجتـمع المـغـربي والتي تشـهر اخـتـالفهـا
داخل الفـسيـفـسـاء الثقـافـية. لقـد أفـرزت كل المـجتـمـعات أشكاال من الـتعـددية، بل
وأضـحت هذه التـعـدديـة من سـمـات العـصـر الحـاضـر سـواء تعـلق األمـر باألشكال
الســيــاســيــة أو الكيــانات الثــقــافــيــة ؛ ولم يعــد الدين وحــده قــادرا علـى جـمـع تلك
الكيـانات. ومن هـذه الزاوية وجب اللجـوء إلى العلوم االجـتـمــاعـيـة لمـعـرفـة مكونات
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المـجتـمع و آليـات اشـتغـالهـا وتفـاعلها. يـصبح من غـيـر الواقـعي و من باب الخطاب
المعـياري القول باإلجمـاع أمام التعددية التـي تفرزها المجتـمعات المعـاصرة. وهذا
مـــا يســـتــوجـب اللجـــوء إلى مـــقــاربـة تحليـليـــة للعلـوم االجــتـــمـــاعــيـــة والســـيـــاســيـــة
واألنتـروبولوجيـة لفـهم ومـعرفـة آليـات الضبط الحـديثـة لضمـان اسـتمـرارية الكيـانات
القطرية. وتبـيـن تحـاليل العلوم االجـتـمـاعـيـة أن الدسـاتيـر والقـوانين أصـبـحت اليـوم
تلعب الدور الذي كـان لإلجماع عندمـا كانت المـجتمـعات صغـيرة، بحـيث أن القانون
هو المـوحد في فـتـرة تاريخـية مـعينـة، ويتغـيـر بتغـير األزمـنة وبتحـول المـجتـمع، وأن
الدولة اليوم أصبحت مطالبة بتدبير التعددية واالختالفات وال يمكن لها أن تمحوها.

ااااللللععععالالالالققققةةةة    ممممعععع    ااااللللغغغغرررربببب
تحضر المـقاربة المعيـارية للظاهرة الدينية في الخطاب الذي غالبـا ما نجده
شائعا حول عالقة المسلمين بالغرب. فكثيرا ما تصدر المقوالت واألفكار الجاهزة
حول وضع المرأة والحداثة والعلمانيـة باسم المعرفة الدينة وباسم اإلسالم، والتي
تحـسم بأحـكام حـول عـالقـة المـجـتــمع اإلسـالمي بالغـرب. غـيـر أن كـل تلك األفكار
واألحكام تحتاج إلى مناقـشة فكرية ومعرفيـة، استنادا إلى المعطيات التي يقـدمها
العـالم المـعـاصـر وإلـى مكتـسـبـات وتراكم المـعـرفـة. وقـد يكـون من عـواقب تجـاهل
تطور المـعارف في تخـصصـات أخرى أو عـدم استـيعـاب مضامـين فـروع المعـرفة
اإلنسانيـة، انغالق المعـرفة المعـيارية على ذاتها وترديد أفكار ليـست لها مضـامين
تتكئ على الواقع المـجتمـعي والتاريخي. فالتـعامل المعـياري للعالقـة مع الغرب، ال
يبـحث فـي مكونات العـالقـة وفـي تناقـضـات كل طرف، وإنـمـا ينظر إليـه مـن منطلق
معـيار مـفترض خـارج عن التاريخ والمـجتمع. ويقـوم التعـامل المعيـاري على بعض

العناصر:  
1. وجـود تصـور للذات اإلسـالمـيـة و للمـجـتمع كـكل واحـد وغيـر مـجـزأ، وأن
المــجـتــمع اإلســالمي النمــوذجي وجـد فـي المـاضـي، ومن هنا يطفــو فــوق السطح

الطموح والسعي إلى إعادة استرجاعه.
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2. تصور الغرب كـآخر غير مـجزأ أيضا، وككل موحـد، ال تخترقه اخـتالفات
ليكون كيانا معاديا للذات اإلسالمية. 

ال يمكن تجـاوز هذا التـصور إال بتـخطي الحـاجـز المعـرفي الذي يحـول دون
اســتـكمــال الـمــعــرفـــة عن الذات وعـن الغــرب، وذلك بـغــيـــاب أنتــروبولـوجــيـــا حــول
المـجتـمعـات اإلسـالميـة كأسـاس لمعـرفـة الذات، باإلضافـة إلى غـياب تطور مـعرفـة
الغـرب في العالم اإلسـالمي. بحـيث ال يوجد في العـالم اإلسـالمي تيار مـعرفي، قـد
نســمـيـه االســتـغــراب (في مـقــابل االسـتــشـراق)، يســعى من منطـلق المـجــتـمــعـات

اإلسالمية لتشكيل وبلورة معارف حول الغرب.   

كل هذه المــالحظات تـؤدي بنا إلى القــول : إن المــجـتــمــعـات اإلســالمـيــة ال
يمـكن لهـــا أن تؤسس عـــالقــة مطـمــئنـة مع الغـــرب دون مــعـــرفــة مـــتــينـة للمكـونات
االجـتـمـاعـيـة والسـيـاسـيـة والثـقـافـيـة والتكنولوجـيـة للـغـرب. ومن المـالحظ أن هناك
ارتبـاطا بين التـأخر الحـضـاري ودرجـة معـرفـة اآلخر. ألم ترافق اسـتـعـمار الغـرب
للبلدان المـستعـمَرة حـركة علمـية  كان هدفـها المـعرفـة الدقيقـة لتفـاصيل حـياة تلك
البلدان ولمـؤسـساتـهم ودينهم وعـالقاتهم االجـتـمـاعيـة و قـيمـهم الثـقـافيـة ؟ و كـانت
النتـيـجـة هي أن ذلك الذي نعـتـبـره آخـرا، يعـرف عن المـجـتـمـعـات اإلسالمـيـة أكـثـر
بكثـيـر ممـا تعـرفـه هي عن نفـسـها. كـمـا أن المـجـتمـعـات اإلسـالمـية لم تـنتج شيـئـا

يقابل اإلستشراق يهدف معرفة الغرب(4). 

إن المعرفة المزدوجة للذات  وللغرب هي الطريقة نحو تأسيس عالقة مطمئنة
مع التــاريخ  ومـع الغــرب. كــمــا يجب أن تتــأسس عــالقــة إيجــابيــة مـع الغــرب على
أساس مـعرفـة الذات ومعـرفة الـغرب(5). وعندمـا نقول بالعـالقة اإليجـابية فيـجب أن
تكون عـالقـة نقـدية. والعـالقـة النقـدية ليـست عـالقـة رفض أو انبـهـار. وإذا كـان على
المجـتمعات اإلسـالمية أن تنتج نمـوذجا لنموها، فإن هـذا النموذج ال يمكن أن ينتج
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إال انطالقا من المـعرفة بتجربتـها التاريخيـة وبالوعي أن ما تعيشـه هو أمر تاريخي
مع االستفـادة من تجارب الغرب. ولن يتأتى ذلك، إال بالعمل على تطور المـعرفة في

مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ودراسة الظاهرة الدينية بمقاربة علمية.
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