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مطبوعات أكادميية اململكة املغربية
I -  سلسلة «الدورات» :

ة في السياسة7 - «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، أكتوبر 6.1984 - «االلتزامات اخلُلُقية والسياسية في غزو الفضاء»، مارس 5.1984 - «اإلمكانات االقتصادية والسيادة الدبلوماسية»، أبريل 4.1983 - «املاء والتغذية وتزايد السكان»، القسم الثاني، نونبر 3.1982 - «املاء والتغذية وتزايد السكان»، القسم األول، أبريل 2.1982 - «األزمات الروحية والفكرية في عاملنا املعاصر»، نونبر 1.1981 - «القدس تاريخياً وفكرياً»، مارس 1981. داب الرئاسي وبني االستمراري ت وفيق بني مدة االن غزالي وموسى بن ميمون»،الداخلية واخلارجية في األنظمة الدميقراطية»، أبريل 8.1985 - «شروط الت و حامد ال غرب : أب قة وصل بني الشرق وال ها في حالة وقوع حادثة11 - «القضايا اخلُلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات اإلجناب»، نونبر 10.1986 - «القرصنة والقانون األممي»، أبريل 1986.نونبر9.1985 - «حل ر التي ينبغي اتخاذها والوسائل الالّزم تعبئت ا16 - «أوجه التشابه الواجب توافرها لتأسيس مجموعات إقليمية»، دجنبر 15.1989 - «اجلامعة والبحث العلمي والتنمية»، يونيو 14.1989 - «الكوارث الطبيعية وآفة اجلراد»، نونبر 13.1988 - «خَصاص في اجلنوب وحيرة في الشمال : تشخيص وعالج»، أبريل 1988.نووية»، يونيو 12.1987 - «التدابي دول أوروب ادي ل ص ادي من أجل اإلقالع االقت تص ان االق س 19 - «هل يُعطي حق التدخل شرعية جديدة لالستعمار ؟»، أكتوبر 18.1991 - «اجتياح العراق للكويت ودور األمم املتحدة اجلديد»، أبريل 1991.الشرقية»، مايو 17.1990 - «ضرورة اإلن



ية23 - «االحتمائية االقتصادية وسياسة الهجرة»، دجنبر 22.1993 - «املعرفة والتكنولوجيا»، مايو 21.1993 - «أوروبا اإلثنتي عشرة دولة واآلخرون»، نونبر 20.1992 - «التراث احلضاري املشترك بني املغرب واألندلس»، أبريل 1992. وطن وحدة ال ر املصير وواجب احلفاظ على ال قري دول أمام حق ت ة واألمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»،34 - «فكر احلسن الثاني : أصالة وجتديد»، أبريل 33.2000 - «هل يشّكل انتشار األسلحة النووية عامل ردع ؟»، ماي 32.1999 - «القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء ؟»،  نونبر 31.1998 - «ملاذا احترقت النمور األسيوية ؟»، ماي 30.1998 - «حقوق اإلنسان والتصرّف في اجلينات»، نونبر 29.1997 - «العَوْلَمة والهُوية»، ماي 28.1997 - «وماذا لو أخفقت عملية السالم في الشرق األوسط ؟»، دجنبر 27.1996 - «حقوق اإلنسان والتشغيل بني التنافسية واآللية»، أبريل 26.1996 - «أيُّ مستقبل حلوض البحراألبيض املتوسط واالحتاداألوروبي ؟»، مايو 25.1995 - «الدول النامية بني املطلب الدميوقراطي وبني األولوية االقتصادية»، نونبر 1994.والترابية»، أبريل 24.1994 - «رؤساء ال ة واألمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين»،نونبر 2000. (مجلدان باللغة الفرنسية).35 - «السياسة املائي تمع املعاصر»، أبريل 2001. نونبر 2001. (مجلد واحد باللغة العربية).36 - «السياسة املائي ادي والعشرين، أي38 - «أي مستقبل للبلدان املتنامية في ضوء التحوالت التي تترتب عن العوملة»، نونبر 37.2001 - «أزمة القيم ودور األسرة في تطور ا قرن احل ة األولى من ال عشري ة في ال ي دول عالقات ال تطورأفق؟»، أبريل 39.2002 - «ال ة وال ادي ة االقتص مي ن ت ا على ال اره ة وآث ي ة واحملل مي ي ل روب اإلق احلضاري واستتباب السلم في العالم»، دجنبر 40.2002 - «احل
امن، جزءان، حتقيقII-  سلسلة «التراث» : ث ك املراكشي، السفْر ال د املل ة»، البن عب كمل ذيل والت محمد بنشريفة، 41.1984 - «ال



أليف محمود شكري األلوسي، حتقيق ثاني منمحمد بهجة األثري، مارس 42.1985 - «املاء وما ورد في شربه من اآلداب»، ت قسم ال قسم األول وال فاسي، ال حون»، تصنيف محمد ال لَمة امللْ اني، ألبي اخلير46 - «مَعَْلمة املَلْحون»،  تصنيف محمد الفاسي، اجلزء الثالث، «روائع املَلْحون» 1990. األثري 1409هـ/45.1989 - «عني احلياه في علم استنباط املياه» للدمنهوري، تقدمي وحتقيق محمد  بهجة44 - «ديوان ابن فَرْكون » تقدمي وتعليق محمد بنشريفة، ماي 1987.اجلزء األول، أبريل 1986، أبريل 43.1987 - «مَعْ ث قسم ال قسم األول وال بات»، ال ن رفة ال بيب في مع مدة الط يه محمد بناإلشبيلي، حققه وعلق عليه وأعاد ترتيبه محمد العربي اخلطّابي، 1411/ 47.1990 - «ع قه وعلّق عل ر»، البن زهر، حقّ تدبي اب التيسير في املداواة وال قسم األول،عبد الله الروداني، 1991/1411م.48 - «كت اني، ال ث اسي، اجلزء ال ف ون»، تصنيف محمد ال ح لْ مة املَ لَ عْ حون»، تصنيف محمد الفاسي، اجلزء الثاني - القسم الثاني  وفيه«معجم لغة املَلْحون»، 49.1991 - «مَ قاد الشموع للذة املسموع بنغمات الطبوع»، حملمد البوعصامي، حتقيق51 - «بغيات وتواشي املوسيقى األندلسية املغربية»، تصنيف عز الدين بناني، 1995.: «تراجم شعراء املَلْحون»، 50.1992 - «مَعْلمة امللْ ة»، تصنيفعبد العزيز بن عبد اجلليل، 52.1995 - «إي ي ة وغان ي دة في مائة غان ة قصيدة وقصي حون، مائ لْ مة امل عْل 55 - «كنّاش احلائك»، حتقيق مالك بنّونة، مراجعة وتقدمي عباس اجلراري، 54.1999 - «رحلة ابن بطوطة»، خمسة أجزاء، حتقيق عبد الهادي التازي، 1997.محمد الفاسي، 53.1997 - «مَ
III -  سلسلة «املعاجم» :

59 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء الثالث، تأليف محمد شفيق، سنة 58.2000 - «الدارجة املغربية مجال تَوارد بني األمازيغية والعربية» تأليف محمد شفيق، 1999. 57 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء الثاني، تأليف محمد شفيق، 56.1996 - «املعجم العربي-األمازيغي» اجلزء األول، تأليف محمد شفيق، 1990.



IV- سلسلة «الندوات واحملاضرات» :
ال األعضاء اجلدد»،60 - «فلسفة التشريع اإلسالمي» الندوة األولى للجنة القِيَم الروحية والفكرية، 1987. قب ة است ة مبناسب ة الرسمي عمومي ائع اجللسات ال راير62 - «محاضرات األكادميية»، 1988 (من 1403هـ/1983 إلى 1987/1407).دجنبر 1987 (من 1401هـ/1980 إلى 1986/1407).61 - «وق ة، فب غة العربي ة الل جن ى لل ندوة األول ولوجيا»، ال تكن عربي وال ة والفكرية63.1988/1408 - «احلرف ال يم الروحي ق جنة ال ة لل ي ثان دوة ال ن انون»، ال ق فقه وال م الروحية64.1989/1409 - «الشريعة وال قي ة ال جن ة لل ث ثال دوة ال ية في اإلسالم»، الن دول عالقات ال ة القيم الروحيةوالفكرية 65.1989/1409 -  «أسس ال لجن ندوة الرابعة ل قافة الغربية : األخذ والعطاء»، الندوة اخلامسة للجنةوالفكرية،66.1990/1410 - «نظام احلقوق في اإلسالم»، ال قافة اإلسالمية والث ة،القيم الروحية والفكرية، 67.1991/1412 - «الث ي عرب غة ال ل ة ال جن ل ة ل ي ان ث دوة ال ن ة»، ال ي عرب غة ال ل مال ال ع ا است لجنة القيم الروحية68.1993/1414 - «قضاي جنة70 - «الترجمة العلمية»، الندوة الثالثة للجنة اللغة العربية، طنجة 1995.والفكرية، مراكش 69.1993/1413  - «املغرب في الدراسات االستشراقية»، الندوة السادسة ل ندوة السابعة لل تحديات املعاصرة»، ال ية أمام ال هُوية املغرب قبل ال دوينها وتوظيفها العلمي والبيداغوجي»، دجنبر73 - «املوريسكيّون في املغرب»، الندوة الثانية، شفشاون 72.2000/1421 - «هجرة املغاربة إلى اخلارج»، الناظور 1999/1419.القيم الروحية والفكرية، تطوان 71.1997/1417 - «مست 75 - «ثقافة الصحراء : مقوّماتها املغربية وخصوصياتها»، مارس 74.2001.2002 - «األمثال العامّية في املغرب، ت



انيV- سلسلة مجلة «األكادميية» :  ث سن ال ة امللك احل اح جالل ت ت ائع اف وق يه سرد ل تاحي»، وف ت عدد االف 95 - «األكادميية» العدد 19، سنة 94.2002 - «األكادميية» العدد 18، سنة 93.2001 - «األكادميية» العدد 17، سنة 92.2000 - «األكادميية» العدد 16، سنة 91.1999 - «األكادميية» العدد 15، خاص باملوريسكيني في املغرب، سنة 90.1998 - «األكادميية» العدد 14، سنة 89.1997 - «األكادميية» العدد 13، سنة 88.1996 - «األكادميية»  العدد 12، سنة 87.1995 - «األكادميية» العدد 11، دجنبر86.1994 - «األكادميية» العدد العاشر، شتنبر 85.1993 - «األكادميية» العدد التاسع، دجنبر 84.1992 - «األكادميية» العدد الثامن، دجنبر 83.1991 - «األكادميية» العدد السابع، دجنبر 82.1990 - «األكادميية» العدد السادس، دجنبر81.1989 - «األكادميية» العدد اخلامس، دجنبر80.1988 - «األكادميية» العدد الرابع، نونبر 79.1987 - «األكادميية» العدد الثالث، نونبر 78.1986 - «األكادميية» العدد الثاني، فبراير 77.1985 - «األكادميية» العدد األول، فبراير 1984.لألكادميية يوم اإلثنني 5 جمادى الثانية عام 1400 هـ، املوافق 21 أبريل 76.1980 - «ال
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ممممححححممممدددد    ااااللللككككتتتتااااننننيييي

أجـمع المـفكـرون وفـالسـفـة األخـالق على كـون «العـدل» من الـقـيم األسـاسـيـة
للحياة اإلجتماعيـة، إن لم يكن في المحل األول من تلك القيم. وهو إجماع ظل ثابتا
برغم مـا عرفـته الحـياة اإلنسـانية عـبر العـصور من مـتغـيرات مـتواصلة. وال تفـسيـر
لذلك إال بكون مـفـهوم العـدل مـتجـذرا في الفطرة اإلنسـانيـة، وثيق الصلة بكل القـيم
الخلقــيـة، كــالمـسـاواة والـحق، فـإذا كـان الـمـجـتــمع نسـيــجـا من عــالقـات التــشـارك
والتـعـاون والتـدافع بين أفـراده، وكـان لكل فـرد منهم حـقـوق مـشروعـة في ضـوء مـا
يضعه المجتمع من قواعد وأعـراف، لتحديد تلك الحقوق، وفض المنازعات بشأنها،
فـإن «العــدل» هو الذي يحــقق التـوازن والتـناصف، والتـعــاطي للحـقــوق في مـعــتـرك

الحياة االجتماعية.

ومـا الصـراع بين العــدل والظلم على امـتـداد التـاريخ اإلنســاني بين األقـوياء
والمــســتـضــعــفـين، إال وجــه من وجــوه مــعـضـلة الخــيـر والشــر، التي شــغلت الـفكر
اإلنسانـي على مر العـصور، بيد أن مـفهـوم «العدل» ليس من قـبيل القـيم األخالقـية،
التي يمكن اخـتـزالها فـي صورة مـبـسطة، ألنه يبـدو عند التأمل مـتـوقـفا في تصـوره
على قيم أخـرى شديدة الصلة به، فـضال عن كونه ال يكـون له مبرر إال داخل جـدلية
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األضــداد، وتدافع الـقــوى والمــصــالح. فلو أن أن شـــخــصــا عــاش وحــده في عــالم
منعزل، ال وجود فيـه للتنازع، وال للتفاعل مع الغير، لما كـان لهذا الشخص ضرورة

إلى تصور العدل، فضال عن طلب تحقيقه.

غــيـر آن «العــدل» ال يفــتــقـر في تـصـوره إلى الـواقع االجـتــمــاعي المــشـحــون
بتعـارض المصـالح، وإنما يفـتقـر أيضا إلى تمـثل «معنى الحق»، من حـيث هو قيـمة
أخرى، ال يتصور العدل بدونها، أي تمثل وجود الحق بين طالب ومطلوب. ومن هنا
يرتبط مفهوم العدل «بالحقوق»، كـما يرتبط القانون الذي يحدد هذه الحقوق، ضمن
منظومة من القـواعد والتشـريعات، لحـفظ التوازن بين األفراد والجـماعات، وتحـقيق
االســـتـــقـــرار والـتـــعـــايش، في ظـل األمن علـى النفس، وعـلى مـــا لهــــا من حـــرمـــات

ومكتسبات مشروعة.

ولهـذا كـان القـانون رديفا لـلعدل، بحـيث ال يتـخلف أحـدهمـا إال توقف اآلخـر،
فـالقـانون بدون عـدل سـخـريـة بالقـيم اإلنسـانيـة، وفـارغ من مـحـتـواه الـخلقي، إن لم
يكن تناقـضـا. والعـدل بدون قـانـون مـجـرد فكرة طوباوية(1). وحـينمـا نعـتبـر اإلقـرار
بالحـقــوق من مكونات التـوازن والـتناصف داخل الهـيـئــة االجـتـمـاعـيــة، فـإن اإلقـرار
بالحقوق ال يعني إال االلتـزام بها من لدن الجميع، داخل إطار القـانون أو الشريعة.
وهنا تطرح إشكـاليـات أخرى تـتصـل بمـفهـوم العـدل، كـمـا أشـرنا، من قـبـيل الخـيـر
والشـــر، والحــريـة والمــســـؤوليــة، ومـــفــاهـيم االلتــزام والـتكليـف والجــزاء، وهـذا مــا
سنواجــهــه حـينمــا نتنـاول العـدل من مـنظور الفكر اإلســالمي، وأدبيــاته األخــالقـيــة

والكالمية.

غير أننا نالحظ أن مـفهوم العدل لم ينل في الفكر اإلسالمي الحـديث ما نالته
المـفـاهيم األخـرى، كــالقـانون والحـرية والديمـقـراطيـة وحــقـوق اإلنسـان، برغم كـون
مـفهـوم العدل يـعتـبر مـثلهـا موضـوعا مـحـوريا في كل فكر سيـاسي أو اجـتمـاعي أو
أخالقي. وال يعـزى هذا اإلغفـال من المفكرين والبـاحثين المـحدثين إلى كـون العدل
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مفهـوما خاليا من أي إشكال. وإنم يبـدو لنا أنه أصبح يُعبر عنه بصـيغ أو مفاهيم
أخـرى أكثـر منه تداوال وواقـعـية، كـحـقوق اإلنـسان والعـدالة االجـتـماعـيـة، وسيـادة

القانون.

وقد لفـت نظرنا أيضا غـياب االهتمـام بمفـهوم العـدل في الدراسات الفـقهـية
اإلسالمـية، وال سـيمـا فقـه المقـاصد. مع أن «العـدل» في مقـدمة مـقاصد الشـرائع
السماويـة، حسب ما نص على ذلك القرآن الكريم، في قـوله تعالى : ˚لقد أرسلنا
رسلنا بالبـينات وأنزلنا مـعـهم الكتاب والمـيـزان ليقـوم الناس بالقـسط˝†(الحديد

.(1)(24

والواقع أن الفقهاء المسلمين إن كـانوا قد توسعوا في ربط أحكام الشريعة
كلها بـمقاصـدها األساسـية، كحـفظ الضروريات والحـاجيـات والتحسـينات، وجلب
المــصــالح ودرء المــفـاســد، بناء عـلى أن مـقــصــد الدين هو مـكافــحـة الفــســاد في
األرض، وإشاعـة الصالح بين الناس، فـإنهم لم يقفـوا على مفهـوم العدل، بقـدر ما
حللوا أو تعـمـقـوا سـواه من المـقـاصـد الشـرعـية الـعليـا. على أن هذه المـالحظة ال
تعني غـيـاب التـفكيـر في العـدل، في تراثنا اإلسـالمي، فـإن المتـتـبع للمـوضـوع في
هذا التــراث ال يســعــه إال أن يقــر باألهمــيــة التي نالـهـا، وبـخـاصــة في علـم الكالم

والفلسفة واألخالق. ويرجع هذا االهتمام لعوامل متعددة، نذكر منها :

 أوال - قيام اإلسالم ليس فقط على ترسيخ فضيلة العدل، بمعناه الوضعي،
المـتـعلق بالـحـيـاة االجـتـمـاعـيـة، وإنمـا على منظور شـامل للكـون، يجـعل من العـدل

القانون الثابت الذي قامت عليه مظاهر الكون كلها، كما نص على ذلك القرآن.

ثانيا - مـا أثارته الفتنة الكبرى في أواخر العـصر الراشدي، من اخـتالفات
عـمـيـقـة، وتناقـضـات، تصـدع مـعـهـا بناء الوحـدة اإلسـالمـيـة، فـانقـسـمت األمـة إلى
مذاهب سـياسـية ودينيـة، وانخرطت كلهـا في جدل عنـيف، حول تحـديد المسـؤولية
التي أفـضت إلى الصـراع الدمـوي بين الصـحـابة أنفـسـهم، وحـول مـا أفـرزته هذه
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الخـالفـات من جدل عـقـيم، حـول القـضـاء والقدر، والجـبـر واالخـتـيار، وحـول مـوقع
العـدل اإللهي داخل هذه المنظومة من المـعتـقدات. فـاعتـبر الخـوارج أنفسـهم أهل
العدل، كما اعتـبر المعتزلة أنفسهم بعد ذلك أنهم أهـل العدل والتوحيد(2)، وبسبب
ذلك أخــد مــفــهــوم العــدل في الفكر اإلســالمي بـعــدا مـيــتــافــيــزيقــيــا همش البــعــد

االجتماعي إلى حد بعيد.

ثالثـــا : التــقــاء الـفكر اإلســالمي الـكالمي بالـتــراث الفلســـفي اليــونـاني، في
مـرحلة ازدهـار الحـضـارة اإلسـالمـيــة. وقـد مـثل هذا االلتـقــاء فـالسـفـة المـسـلمـين
الكبــار، الذين حــاولوا أن يـوفـقــوا بين الـفكر الفلـسـفي الـقـديـم وبين الفكر الـديني
اإلسـالمي، في كثـيـر من القضـايا. وكـان موضـوع «العـدل» من المـوضوعـات التي
نالت اهتــمـامـهم، وفي مـقـدمــة أولئك الفـالسـفــة الكندي والفـارابي ومــسكويه وابن

رشد.

ونظـن أن مـــحـــاولة التـــوفـــيق بـين الفلـســـفـــة والدين لـم تحـــقق من الـنجـــاح
واالنسـجـام في كل قـضـاياهـا ومـسـائلهـا مـا حـقـقـتـه في مـجـال األخـالقـيـات، وفي
مقدمـتها قضية العـدل. وهذا ما جعلنا نهتم بمراجـعة مفهوم العدل ضـمن الفلسفة
اإلسالمية، في مـنحاها األخالقي واالجتماعي. لذلك فـإن تقويم المنظور اإلسالمي
للعــدل يقـتــضي وضـعــه في سـيـاق تـاريخ األفكار الشــرائع والفلســفـات السـابـقـة،
لنتـبـين من خــالل هذا السـيـاق مـا يتـمـيـز به هذا المنـظور عـمـا سـواه، بخـصـوص

فكرة العدل أو العدالة.

لقـد كان للفكر اليـوناني دور مهم في مـقاربة فكرة العـدل وتحديد مـستـوياته
في الطبــيـعـة والحـيـاة اإلنســانيـة. وكـان للفــالسـفـة اليـونانيــين تمـيـيـز ملـحـوظ بين
القــانون المطـلق أو الطبــيـعـي وبين القــانون الوضــعي، أي القــوانين الجــاري بهــا
العمل، في مـختلف الجهات. واعـتبروا أن القـانون بصفة عامـة يجب أن يعمل على
تحـقيق مـقتـضـيات القـانون الطبـيعي أو المطلق. وبـنوا على هذا التمـيـيز والتـحليل
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القـول بأن العـدل نوعان : عـدل طبـيـعي تقتـضـيه قـوانين الطبـيـعـة، وعدل عـرفي أو
وضـعي تضعـه كل أمة لنفـسهـا، ضـمن إطار من القانون. وقـد شرح أفـالطون في
كتـابه «الجمـهورية» مـفهـوم العدل في مسـتواه الطبـيعي، وأنه يعني تـالؤم اإلنسان
مع محيطه حـينما يكون هذا المحيط مـتصرفا بالعدل هو اآلخـر. وهو يقصد بذلك
أن كل إنسـان مـهيـأ بحكم ملكاته ومـواهبـه لوظيـفة خـاصـة، داخل مـجتـمـعه، فـإذا
مـارس تلك الوظـيـفـة فـقـد تمـتع بالعـدل الطـبـيـعي. وإذا حـيل بينه وبيـنهـا فـقـد وقع
الجـور عليـه، من حيث عـدم تمـتعـه بمـا يسـتحـقـه بطبيـعـة تكوينه(3). وتتضـمن هذه
الفكرة كـمـا نرى اإلقرار بالتـفـاوت الطبـيعي بين األفـراد داخل المـجـتمع، وهو مـا
عــبـر عنـه أرسطو في قــوله : «إن بعض النـاس يولدون عــبـيــدا بالطبــيــعـة، فــهم ال
يصلحون إال للعبـودية». وإذا اعتبرنا هذه الفكرة عن العدل الطبـيعي إحدى أفكار
الفكـر األخــالقي اليـــوناني أمكنـنا القــول إن الـعــدل عند الفـــالســفــة اليـــونان كــان

يستبعد فكرة المساواة، التي هي قوام العدل في المنظور اإلسالمي.

والمسـاواة في هذا السيـاق تعني أن يطبق القانون على جـميع األشـخاص،
دون مــحــاباة أو مــجـامـلة، أو مــراعـاة لـمكانة بعــضــهم من السـلطة، أو الثــروة أو
الجــاه أو العــرق أو العــقــيـدة. والعــدل هو هـذه التـســوية فــيــمــا بينهم في الـحكم،
بمــقـتــضى القــانون. أمــا في المنظور الـرومـاني فــالعــدل يعني كــمـا عــبــر عن ذلك
اإلمـبراطـور جوسـتـينيـان، هو إعطاء كل شـخص ما يسـتـحق(4) وعندئذ نتـسـاءل :
من ذا الذي يحـدد حقـوق األفراد، أو يفرضـها كـمرجـعيـة للحكم والقضـاء ؟ ألسنا
بحـاجة قـبل تصور العـدل إلى التـفكير في األسس التي يـقوم عليـها ؟ وإلى تحـديد
مـجـمـوعـة مـن الحـقـوق والواجـبـات ؟ وكـذا مـجـمــوعـة القـيم التي نتـخــذها مـعـيـارا
مـرجعـيـا لتلك الحـقوق والواجـبـات ؟ إننا إن لم نؤسس مـفهـوم العـدل على أرضيـة
من القـيم والمـرجعـيـات الثابتـة، فـسنكون كـمن يتـحدث عن عـدالة عـرضيـة، تتـحكم
فيها المـصالح النافذة، أو عدالة هشة، يتفكك بناؤها كلمـا تطور مفهوم الناس عن
الحـقـوق والـواجـبـات. أمـا إذا اكـتـفــينا بشكالنيـة التـطبـيق العـام للقــانون من أجل
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تحـقيـق العدالة فـإننا حـينئـذ قد نـجعل العـدل تابعـا لسلطة القـانون، بدل أن نجـعل
القــانون تحت سلـطان العــدل. وهنا تبــرز فكرة اإلنصــاف، التي هي رديـفـة أيضــا
لفـكرة العـــدل، والتـي تقـــوم أســـاســا عـلى أن العـــدل ال يتـــحـــقق إال عـند إنصـــاف

المظلوم من الظالم.

وقــد كـان الرســول £ قــد أشــار في هذا الصــدد إلى أنـه قـد يـقـضـي بين
الخـصــمـين، فـيــحكم لصـالـح من هو ألحن بحـجــتـه من دون أن يكون الـحكم الذي
يقـضي به إنصافـا للحق، ولذلك يحـمل المـسؤوليـة للظالم في هذه الحـالة، مصـورا
ذلك تصــويرا ال يدع مــجــاال للمــؤمن الذي عـليـه أن يـجـعـل من ضـمــيــره القــاضي

األسمى للحكم(5).

وهكذا نالحظ أن فكـرة العـدل تحـيلنا على مـرجـعـيـات وتصـورات عـديدة عن
القيم اإلنسانية. وعندما ننظر في التراث اإلسـالمي سنجد مفهوم العدل ينبثق من
هذه التـعـددية، بين مـرجـعـيـة قـرآنيـة شـاملـة وأخرى تـشـريعـيـة خـالصـة، وبين فكر

أخالقي وكالمي متأثر باألوضاع االجتماعية السائدة في كل عصر.

وهذه التعددية هي التي سوغت لبعض الباحثين تصنيف العدل في أصناف
عـديـدة، منهـا العــدل الفلسـفـي والعـدل األخـالقـي والعـدل اإللهي والعــدل الطبـيــعي
والعدل القانوني والعدل السياسي(6)، إال أننا ال نجاري هذا التصنيف، الذي وقع
في التكرار والتداخل بين الـمناهج والتعددية المـصطلح، لذلك نرى من األجدى رد
مـفـهـوم العـدل إلـى أصـوله المنهـجـيـة، المـتــمـيـز كل منهـا بمنظـور خـاص. وحـينئـذ

نالحظ أن مفهوم العدل قد انطلق أساسا من منظورات ثالثة :

- منظور فلسفي اعـتبر العدل مفـهوما مطلقا، وقيـمة مثالية ومـبدأ ضروريا،
هو قوام الوجود الطبيعي واألخالقي. وهذا المنظور يعتمد العقل مرجعية أساسية

له.
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- منظور كــالمي، مــزج بين العــقل والنقل، في تـحـديد مــفـهــوم العـدل. وقــد
اتخذ في األغلب منحى توفيقـيا، معتبرا العدل محـددا بالوحي، ألنه ال مجال للعقل

في إدراك الحسن والقبيح من القيم والصفات إال بتحديد من الشرع.

- منظور وضـعي - تـجـريبي، اعـتـبـر سـائر القـيم األخـالقــيـة، ومن ضـمنهـا
العدل قـيما نسـبية متطـورة، تتغير بتـغير أنظمـة المجتـمعات، وبحـسب ما يؤثر في
هذه األنظمــة من عـوامل سـيـاسـيــة واقـتـصـادية واعـتــقـادية. وهذا المنظور يـعـتـبـر
الواقع االجتـماعي والتاريخي هـو المرجعـية األساسـية التي يستـقي منها المفـهوم

داللته.

ومـمـا يعـزز به أصـحاب هـذا المنظور قـولهم إن العـدل نسـبي، وأنه يخـضع
للتطـور االجـتـمــاعي والتــقـدم الحــضـاري، مــا يذكـره مــؤرخـو الحــضـارات وعلـمـاء
االجتـماع عن النظـم التشريـعية والمـؤسسـات القانونيـة في تاريخ األمم والشـعوب

في سعيها لتجسيد العدل بين الناس في مجتمعاتها.

ومن الثــابت تاريخــيـا أنه لم يخـل أي تنظيم اجــتـمـاعـي ولو كـان بدائيــا من
قواعد إلزامية، كفيلة بتحقيق العدالة، كما كانت تتصورها الشعوب القديمة. ونجد
أمــثـلة من األحكام والـقــواعــد الحـــافظة لقـــيم العــدل واإلنـصــاف وصــور العـــقــاب
والجـزاء مكتـوبة في مدونات قـانونيـة مـثل مدونـة «حمـورابي» ملك بابل الذي عـاش
في القــرن الثــامن عــشــر قــبل المــيــالد، والتـي تعــتــبـر مــحطـة رئيــســيـة فـي تاريخ
التشريعات الـبشرية، مرورا «بالمشنا» الذي يضم شرائع العـبريين، والتي تحولت
إلى مـا يعـرف بـالتلمـود(7)، وكـذا بالنـظام الحـقـوقي والـقـضـائي في اإلمــبـراطورية
الرومانية، وانتهـاء بالعصور الحديثة التي عرفت المـجتمعات اإلنسانية فـيها وتيرة
متـسارعة وغيـر مسبوقـة من التطور االقتصادي والسـياسي والحضاري، اقـتضت
التطوير العـمـيق لـلقـانون، وإعـادة النظر في مـدوناته، ومـراجـعـة أحكامـه في ضـوء

تطور العالقات االجتماعية ومفهوم حقوق اإلنسان.
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فـعلى امـتـداد هذه العـصـور يالحظ المـرء أن وضـع القـوانين، من حـيث هي
أحكام وقواعد لتحقيق العدل، كان غيـر بعيد في كل الحضارات القديمة عن التأثر
بالعقائد الدينيـة، وقواعدها التي صارت أعرافا ثابـتة، مندرجة في وظائف الكهنة،
حـتى إن بعض الشعـوب كانت تـعتـقد بوجـود إله خاص بالعـدل(8). فالقـوانين التي
كــان يأخــذ بـهــا اليــونانـيــون في قــضــائهـم هي التي كــانـت ترتضــيــهــا اآللـهــة في
اعـتـقـادهم. وهي التـي يأخـذ بهـا الكهـان في قـضـائهم بـين الناس، إلى أن صـارت

بعد ذلك قوانين مدنية يتراضى عليها الحاكمون والمحكومون(9).
ونفس التطور حصل للـقوانين الرومانية، بـتحولها من المـرجعيـة الدينية إلى
المـرجعـية المـدنيـة، ولهذا يعـد تدوين القـانون الروماني مـرحلة أسـاسيـة في تاريخ
تطور الـقـوانيـن عـبــر التــاريخ. فــبـعــد أن كــانت القــوانين الجــاري بهــا العـمـل عند
الرومــان فـرعــا من الدين، ومــا ترتضــيـه اآللهــة تخلصـت من هذا المنظـور الديني
وأصبـحت دنيوية(10)، تنزع إلى اسـتبدال دولة الـمدينة أو الشـعب من دولة المعـبد
أو الدين. وعـلى يد كـــورانكانيـــوس عــام 280 قـــبل المـــيــالد حـل رجل القـــانون أو
القاضي في روما مـحل الكاهن. ثم جمعت كل القوانين التي تـراكمت بعد ذلك في

مدونة جوستنيان اإلمبراطور البيزنطي الكبير (ـ 565 م).
ومــا يهــمنا من اإلشــارة إلى هذه الـمـدونـات القــانونيــة مـا نـجـده فــيــهــا من
تشريعـات مختلفـة وربما متـباينة، في سبـيل تحقيق العـدل االجتمـاعي، األمر الذي
قـد يجعل البـعض منا يعـتبـر أن عدل تلك العـصور ظلم بـالنسبـة للعصـور الالحقـة،
أو على األقل يعتـبرها إجحـافا بحقوق إنسـانية مشروعـة، لم يكن لها أدنى اعتـبار
في الـعــصـــور الســـابقــة، وهـذا مــا يؤكـــد تطـور مــفـــهــوم الـعــدل وتأثـره بالعـــوامل
االجتمـاعية، وبتطور النظرة إلى حقـوق اإلنسان األساسية، في الحـرية والمساواة

والكرامة.
فإذا رجعنا مـثال إلى شريعة حـمورابي فإننا نجد فيـها أحكاما قاسـية كانت
تتـــوخى العـــدل، ولكنـهــا فـي نظر النـاس اليــوم لـيــسـت كــذلك. صـــحـــيح أن قــيـــام
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القــصـاص فـيــهـا كــان على مـبــدإ أن الجـزاء من جنـس العـمل، إال أننـا نالحظ في
تطبيق هذا المبدأ ممـارسات ظالمة أحيانا، وغير معقولة أحـيانا أخرى. ومن قبيل
ذلك بالنسـبـة لقـانون حـمو رابي أنه إذا انـهار بيت وقـتل من اشـتـراه حكم بالمـوت
على مـهندسـه أو بانيـه. وإذا تسـبب االنهـيـار في مـوت أحـد أبناء المـشـتـري للبـيت
حكم بالموت على ولد البـائع أو الباني. وإذا تسبب شخص في مـقتل ابنة شخص
آخر لم يحكم بالـموت على القاتل بل على ابنتـه. وكان التمـييز كـبيرا في العـقوبات
المفروضة على األشراف والنبالء، وبين العقـوبات المفروضة على العامة والرقيق،
كمـا كانـت هنالك عقـوبات نعتـبرها اليـوم همجـية، تقـوم على بتر األعـضاء وتشـويه
الجسم. فـإذا ضرب ولد أباه جـوزي بقطع يده. وإذا تسبب الطبـيب أثناء جراحـته
في موت المريـض قطع أصابع الطبيب، وإذا استـبدلت قابلة طفال بآخـر عن قصد
قطع ثدياها.. كمـا كان اإلعدام يتـرتب على جنح خفيفـة مثلما يتـرتب على الجرائم
الفادحة. فـهو يترتب على قتل النفس وهتك العرض والزنا، كـما يترتب على خطف
األطفــال ومــمــارســة الســحــر وإيواء الـعــبــد اآلبق والنكوص عـن القــتــال، وإهمــال

الزوجة لشؤون البيت والغش في صناعة الخمور(11).

أمـا فـي العـصـر الـحـديث فــقـد اسـتــخلص المــشـرعـون األوروبيــون وفـقــهـاء
القــانون من مـجــمـوع تراكـمــات التـجــارب والقـوانيـن المـدونة، وال ســيـمـا القــانون
الرومـاني، فكرة عـامـة عـمـا يجب أن يسـتـهـدفـه القـانون، وهو تحـقـيق العـدالة التي
تعني اإلقــرار بالحـق المـشــروع، والحكـم بمـقــتــضـاه بكـل نزاهة وإنصــاف. وبذلك
أصبح الـعدل في المفـهوم الغـربي رديفا لسـيادة القـانون، وأن القانون هو التـعبـير
األسمى عن إرادة المـجتمع في تنظيم عـالقاته، وتخويل األفـراد ما يستحـقونه من
حقـوق، وبما أن هذه الحقـوق تتطور وتتنامى فإن القـانون ظل يواكب هذا التطور،
بل أصــبح يتـجــاوز التـعــبـيـر عـن إرادة المـجــتـمع المــحلي إلى التــعـبـيــر عن إرادة

المجتمع الدولي، كما تجسدها االتفاقيات واألوفاق الدولية اليوم.
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فإذا رجـعنا إلى طور التشـريع اإلسالمي الذي توسط بين العـصور القـديمة
والعصـور الحديثة أمكننا بالمـقارنة فيـما بينها تأكـيد ما قرره الـمؤرخون والفقـهاء
المـسلمـون من أن التـشـريـع اإلسـالمي كـان طورا مـتـمـيـزا من أطوار التـشـريعـات
اإلنسانية، بما قدمـه من قيم عليا، من شأنها تخليق الحياة اإلنسـانية. وفي مقدمة
هذه القـيم ترسيخ العـدالة على أسس المـساواة وضـمـان القضـاء العادل، وتخـويل
اإلنسان حـقوقا لم يكن له بـها عهـد، وتخويل المرأة حـقوقا حـررتها إلى حد بعـيد،
وســاوت بـينهــا وبيـن الرجل، إال في مـــواطن مــعــدودة. وذلـك من خــالل مــا قـــدمــه
التشـريع اإلسالمي من قواعـد كلية، تاركا لكل عـصر وجيل مـمارسة االجتـهاد في
استنباط ما يقتضيه التطور االجتـماعي، من أجل إقامة ميزان العدالة بين البشر،
على ضــوء قـاعـدة حـفظ الـمـصـالح ودرء المــفـاسـد وإحــقـاق الحـقـوق، ورفـع الظلم

وتفعيل مبدإ اإلنصاف.

ويرى األســتـــاذ مــرتضى الـمطهــري بحـق أننا إذا دقــقنـا النظر فـي القــرآن
وجــدنـاه يدور على مـــحــور واحـــد، وهو العـــدل في كل القـــضــايا الـتي تشـــغل بال
اإلنسـان، أو تتـحكم في حيـاته، ابتـداء من عـقائد الـتوحـيـد إلى المعـاد إلى النبـوة،
فـاإلمـامـة والزعــامـة وانتـهـاء باآلمـال الفـردية والـجـمـاعـيـة(12). فـفي المـواطن التي
يتعلق فـيها العـدل بالتشريع أو بالقـانون فإنه يعـتبر معـيارا محكمـا فيهـا ومقيـاسا
لمعـرفة مـوضوعـية القـانون وقيامـه على اإلنصاف. وفـي المواطن التي يتـعلق فيـها
العــدل بقـيــادة األمــة أو بالرئاســة للجــمـاعــة فـإنـه يعـتــبـر مــؤهال ال غنـى عنه، وفي
المواطن  األخـالقيـة يعتـبر في مقـدمة الفـضائل. أمـا في المجال االجـتمـاعي فيـعد

مسؤولية يتقاسمها الحاكم والمحكوم على حد سواء(13).

ومن المنـاسب أن نقــدم في هذا البــحث عن مــفـهــوم العــدل بمــقـدمــة لغــوية
نعـرض فـيــهـا لمـعناه اللغـوي، لـلوقـوف على دالالته المـعــجـمـيـة ومـعـانيــه القـرآنيـة،

وربطها بالمفهوم العام.
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للفظ العدل في اللغة العربية داللة مـادية وداللة معنوية، حسب السياق الذي
يرد فيـه، سواء باستعـماله مصدرا أو وصـفا، أو في صيغ «األفـعال» المشتـقة من
المصدر. فهو بالمعنى المصدري المادي يدل على التوازن بين أمرين في الكم أو
الكيـف. وهو بالمـــعنى المـــعنوي يدل علـى تحــقق الـتــوازن في الحـكم بين طـرفــين
متـقابلين، على أساس المـماثلة بينهـما في االعتـبار. وفسر ابن مـنظور العدل بأنه
مـا قام في النـفوس أنه مـسـتقـيم، وهو ضـد الجور، وهـو الحكم بالحق، فـيقـال هو
يقــضي بالحق، أي يعــدل، والعـدالة كــذلك تعني االســتـقــامـة والحـكم بالحق، كــمـا
تعني صـفـة الشـخص المـسـتـقـيم، ولكنهـا دينيـا أو فـقـهـيـا صـفـة ثابتـة في النفس،

تحمل صاحبها على مالزمة التقوى وعدم الميل مع األهواء.
واشـتـق من المـصــدر الفــعل عـدل، يعــدل بمــعنى سـاوي، يســاوي أو وازن،
يوازن، ســواء تعلـق األمـر بالـمـقــادير أو تـعلق بالقــيم، أو بـالتـســوية بـين األطراف
المتـقابلة. وهو نفس المـعنى المراد من قـوله تعالى : ˚ولن تسـتطيعوا أن تـعدلوا
بين النسـاء ولو حرصـتم˝ (النساء 129) وقـوله تعـالى : ˚فـإن خفـتم أال تعـدلوا

فواحدة˝ (النساء 3).
فـعدم المـيل إلى أحـد الطرفـين دون اآلخر، وعـدم إيثـار أحدهمـا باالعـتبـار،
هو العـدل بينهـما. ثم تـمحض المـعنى للعـدل في القـضـاء والحكم في الخـصومـات
والمـخــالفـات، إنصـافــا للمظلوم من الـظالم، ووضـعـا للـحق في نصـابه. ومنـه قـوله
تعــالى : ˚وال يجــرمنكم شنـآن قـوم علـى أال تعـدلـوا اعـدلوه هـو أقـرب للـتـقــوى˝
(المائدة 9)» وقوله تعالى : ˚إن الله يامر بالعـدل واإلحسان˝ (النحل 90). وقد
فـهم العــدل واإلحـسـان في هذه اآلية بكون العــدل هو المـسـاواة في المـكافـأة بين
الفعـل وبين جزائه، إن خيـرا فخـير وإن شـرا فشر، وبـكون اإلحسان هو المـكافأة

على فعل الخير بأكثر منه، والمجازاة على فعل الشر بأقل منه(14).
وبمــا أن العـدل بمــعناه المـحــوري هو التــسـوية فــهـو ال يتـحــقق أو يتــصـور
إعمـاله إال بالنسبة لطرفيـن متقابلين. وهو بهـذا المعنى ال يكون إال بتطبيق قـواعد



ممممححححممممدددد    ااااللللككككتتتتااااننننيييي28

مـقررة أو أحكام مـسـبقـة، أو قـيم محـددة، موضـوعـة إلنصاف النـاس بعضـهم من
بعض، عند تنازع المصالح والحقوق. وهذا المعنى ذو البعد االجتماعي للعدل هو
مـا ركـز عليـه القـرآن، واعـتـبـره إلى جـانب التـحلي بـاألمانـة من أسس بناء الحـيـاة
االجـتـمـاعـيـة اآلمنة. قـال تعـالى : ˚إن الله يامـركم أن تـؤدوا األمـانات إلى أهلهـا

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمو بالعدل˝ (النساء، اآلية 57).

واشتق من مـصدر العدل كل األفـعال الدالة، إما عـلى التسوية في المـقادير
واالعتـبارات، أو علـى الحكم بالحق. فمن المـعنى األول قوله تعـالى : ˚الحمـد لله
الذي خلـق الســمــاوات واألرض، وجــعل الظلمــات والـنور، ثم الذين كــفــروا بـربهم
يعدلون˝ (األنعام 1-2)، أي يساوون بين الخالق المعبـود بحق، وبين المعبود عن
ضالل. ومن المعنى الثـاني قوله تعالى : ˚ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه
يعــدلون˝ (األعـراف 159)، وفي هذه اآلية األخــيـرة إشــارة واضـحـة إلى ارتـبـاط
العـدل بإحـقـاق الحق، أي ارتبـاط العـدل بتطبـيق مـعـاييـر وقـيم مـسلم بهـا، تجـسـد
اإلنصـاف بين المخـتلفين والـمتنازعـين. وقوله تعـالى : ˚وضـرب الله مثـال رجلين
أحـدهمـا أبكم ال يقـدر على شيء وهـو كَلٌّ على مـواله أينمـا يوجـهـه ال يأتي بخـيـر،

هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم˝ (النحل 76).

والعـدل (وصفا) صـفة للمـقدار المـماثل أو المـساوي لمـا يقابله، وهو أيـضا
صـفـة للشـخص المـستـقـيم في حكمـه، المـتـحلي بأوصـاف النزاهة والمـروءة. فـمن
المعنى األول قوله تعالى : ˚يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصـيد وأنتم حرم ومن
قـتله منـكم مـتـعـمـدا فـجـزاء مـثل مـا قـتـل من النَّعم، يحكم به ذوا عـدل مـنكم، هديا
بالغ الكعبـة، أو كفارة طعـام مساكـين أو عدل ذلك صيـاما˝ (المائدة 97). وبهذا
المعنى أطلق العـدل على ما يقدم في الفـدية كما جاء ذلك في القـرآن. والفدية هي
مـا يقدمـه اإلنسان جـزاء عن تقـصيـره في عبـادة كالـحج أو الصيـام، أو الستنقـاذ
نفسه من عذاب أو أسـر. قال تعالى : ˚وذكر به أن تُبسَـل نفس بمـا كسبت ليس
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لها من دون الله ولي وال شـفيع، وإن تعدل كل عدل ال يؤخـذ منها˝ (األنعام 70)،
أي وإن تقدم كل فدية الستنقاذ نفسها مهما يكن قدرها فإنه ال يجديها.

ومن معاني العـدل أيضا التقويم واالسـتقامة. فاألول بملحظ تـقويم الميل أو
االعوجـاج ورده إلى حالة االستواء، ومنه قـوله تعالى : ˚يا أيها اإلنسـان ما غرك
بربك الكريم الذي خلقك فـسواك فعـدلك في أي صورة ما شـاء ركبك˝ (االنفطار،
اآلية 8/6). والثاني بملحظ التـوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط، ومنه اشـتق فعل
عـدَّل األمـر إذا أقـامه علـى العدل وعـدَّل الشـخص إذا زكـاه في الشـهـادة واإلثبـات
والقـبول منه، كـمـا اشتـق االعتـدال للداللة على التـوسط بين أمـرين متـقـابلين، وكل

ما تناسب في أجزائه فقد اعتدل.

وممـا يوضح معـاني العدل الواردة في القـرآن مدلول الظلم الذي هو نـقيض
العـدل، إذ بضـدها تتبـين األشـيـاء. فالقـرآن يعـتـبر من الظلـم تعمـد إنكار الحـقـيقـة
الثابـتة أو الحق الصـريح. فالمـشرك بالله ظالم ألنه ينكر الوحـدانية، والكافـر ظالم
ألنه ينكر النعمـة. قال تعالى : ˚ومن أظلم ممن ذكر بآيـات ربه ثم أعرض عنها˝
(السجدة 22) وقال تعالى : ˚قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم ال يُكْذِبونك
ولكن الظالـمـين بآيات الله يـجـحـدون˝ (األنعـام 34)، والبـاغـي على حـقـوق الغــيـر
ظالم ألنه يعـتـدي على حـقـوق غيـره. والواقع في المـعـاصي ظالم لنفـسـه. والكاذب
ظالم حـين يـخـبـر بمـا ال يطابق مــعـتـقـده. واإلعـراض عن مناصــرة الحق وشـهـادة

الزور نفسها من قبيل الظلم.

وعلى العموم فالعـدل كما يقول العالمة الطباطبائي في تفـسيره للقرآن : هو
إقـامـة المـسـاواة والمـوازنة بين األمـور، بأن يعطى كل شـيء مـا ينبـغي أن يعطاه.
فالعدل في االعتـقاد هو اإليمان بما هو حق. والعدل في أفعـال اإلنسان هو العمل
بمـا فيـه سـعادة هذا اإلنسـان، وبمـا يحرره من شـقـائه واختـالل توازنه عند اتبـاع
هواه. والعدل في المـجتمع أن يوضع الـشخص الموضع الذي يسـتحقـه في العقل
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أو في الشــرع، وهو أيـضــا أن يثــاب المــحــسن بإحــســانه ويعــاقب الـمـسـيء على
إسـاءته، وينتـصـف للمظلوم من ظالمــه، ويكلف كل مـسـؤول في المـجــتـمع بحـسب
مـؤهالته وقـدراته، وال يقع التـمـيـيـز في إقـامـة الحـدود بيـن الناس وال يسـتـثنى من

سلطة القانون أحد(15).
والمالحظ بعـد استقراء مـعاني العدل في القـرآن الكريم أننا نجده يستـعمل

العدل في معان ثالثة رئيسية :
أولهـا : التـسـوية في المـقاديـر والقيـم، وبين األشـخاص في االعـتـبـار، ومنه
قوله تعالى : ˚وال تتبـع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ال يومنون بـاآلخرة وهم

بربهم يعدلون˝ (األنعام 151).
ثانيـهــا : اإلنصـاف للمظلـوم من ظالمـه وتمكيـن ذوي الحـقـوق من حـقــوقـهم
المغتصـبة، وردّ البغي عن المظلومين عند القضـاء. ومنه قوله تعالى : ˚فإن بغت
إحــداهمــا على األخــرى فــقــاتلـوا التي تبــغي حــتى تفـيء إلى أمــر الله فــإن فــاءت

فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين˝ (الحجرات 9).
ثالثـا : تحقق التـوازن الكفـيل بانتظام الكائنات وحـياتهـا فال يطغى بعـضهـا
علـى بعض. وبـهـــذا المـــعنى نـفـــهم قـــوله تـعـــالى : ˚شـــهـــد الله أنه ال إلـه إال هو
والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط˝ (آل عمران 18)، والقسط هو العدل. وإنما
جـعل الله الـعلمـاء شـهـودا على ذلك ألنـهم يقـفـون على حـقـائق الـتـوازن في ظواهر

الكون الطبيعية.
وقـد كنى الله تعـالى بالميـزان عن هذا التـوازن الكوني فـقال تعـالى : ˚لقد
أرسلنا رسلـنا بالبـينات وأنـزلنا مـعـهم الـكتـاب والمـيــزان ليـقـوم الناس بـالقـسط˝
(الحـديد 24)، ولذلك اقـتـرنت العـدالة بـالمـيـزان باعـتـبـاره أفـضل رمـز له من حـيث
داللتـه المـحــسـوسـة على التـوازن بيـن المـتـقـابلين أو الـمـتـخـالفـين، بل أطـلق لفظة
المــيــزان للـداللة على العــدل مـن باب المــجــاز المــرسـل. فــقــال تعــالى : ˚ونضع
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المـوازين القـسـط ليـوم القـيـامـة˝ (األنبـيـاء 47)، ومن المـعلوم أن لفظ القـسط في
القرآن مرادف للفظ العدل، فهما يتواردان بنفس المعنى.

إن المــعنى األخــيـر من المــعـانـي األسـاســيـة للعــدل في القــرآن هو المــعنى
المـــحــوري الذي تـفــرعت عـنه ســائـر المــعـــاني األخـــرى، ومنه نســـتنبـط التــصـــور
الشـمولي للـعدل كنظام للـكون قائم على التـوازن واالنسـجام. وأول مـا يشـد نظرنا
في هذا الـمــفــهــوم الـشــمــولي لـلعــدل هو ارتـبــاطه بالـحق بكل مـــعــانيــه الـوجــودية
والمــصلـحــيـة، فــالـعــدل حــينمــا يرتبـط بالحق في مــعنـاه المــصلحي يـنصــرف إلى
مـراعـاة تمكين المـظلومـين من حـقـوقـهم، وجـعلهم يمـارسـونـهـا بحكم مـا تقـتـضـيـه
الحـــيـــاة االجــتـــمــاعـــيـــة من توازن ومـــســـاواة بين النـاس. هذا هو جـــوهر العـــدل
االجــتـمــاعي، الـقـائـم على دفع البــغي أو رفع الظـلم، وهو مــا يطلب من أي سـلطة
قـضائيـة، لتـمكين ذوي الحـقوق من حـقـوقهم، طـبقـا لألحكام الشـرعيـة أو القـوانين

الوضعية.

والبد هنا من أن نشـيـر إلى مـفـهـوم حـقـوق اإلنسـان في اإلسـالم، ألنهـا من
مرتكزات العدل ومرجعيتـه. وهنا نالحظ أن أحكام الشريعة اإلسالمية انطلقت من
تالزم الحــقـوق مع الواجــبـات، فـمــا هو حق بالنســبـة لشــخص يعـتــبـر واجـبــا على
شخص آخـر، أو على المجتـمع ككل، وأن هذه الحقـوق هي فرائض إلهيـة ال يجوز
لشخص أن يـتنازل عنها أو يفـرط فيهـا أو يتعـسف في استعـمالهـا، فهي حـقوق ال
يمنحـهـا حاكـم بأمره، وال سلـطة اجتـمـاعـية قـائمـة، وإنمـا هي حـقوق أو ضـرورات
على األصح، ضرورات طبيعـية يستحقها اإلنسان لمـجرد أنه إنسان مكرم تكريما
إلهـيـا، ومـسـؤول أمـام خـالقـه عن تحـمل أمـانة مـحـددة. وقـد يطلق على تلك حـقـوق
مـفــهـوم الحـرمــات التي جـعلهــا اإلسـالم مندرجـة فـي حـقـوق اإلنسـان الـفطرية، أو
الطبيـعية، مصداقـا لقوله £: «والله لحرمـة المؤمن أعظم عند الله من حرمة بـيته

الحرام». والعدل في مقدمة هذه الحقوق أو الضرورات اإلنسانية.
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وإذا كان العدل مرتبطا بمعنى الحق كـما الحظنا أشد االرتباط وكأن الحق
له وجـودان : وجـود بمـعناه المطلـق ووجود بـمعـناه الوضـعي، فـإن وجـوده المطلق
يعني التـوازن داخل نظام الكون، كـما أراده الله حـينما خـلق الكون بالحق وأقامـه
على سنـن ال تتـغـيــر. وأن الحق بمـعـناه الوضـعي أو المــصلحي هو الـتـوازن الذي
تقوم عليه العـالقات االجتماعـية. والمتأمل لآليات القرآنيـة الواردة في سياق الحث
على العـدل أو القسط يالحظ التـركيـز على مفـهوم العـدل االجتـماعي خاصـة، وذلك
ظاهـر في كـــثــيـــر من اآليـات، وال ســيـــمـــا قــولـه تعـــالى : ˚إن اللـه يامـــر بالعـــدل
واإلحـسـان وإيتـاء ذي القــربى وينهى عن الفـحـشـاء والـمنكر والبـغي يعظكـم لعلكم

تذكرون˝ (النحل 90).

لقد انطلق الفكر اإلسالمي من تـدبر معاني القرآن، وفي مقدمـتها النظر في
حـقـيـقـة العـدل، باعـتبـاره قـوام االنتظـام الكوني. كـمـا انطلق من دعـوة القـرآن إلى
إقـامة العـدل باعتـبـاره أساس االسـتقـرار والتوازن االجـتـماعي، والغـاية من إقامـة
الحـــدود والجــزاءات، لردع الـبــغــاة والـمــعــتـــدين علـى حــقــوق الـغــيــر، فـي األنفس
واألمـوال. وطالب االسـالم بالحكم العـادل فـي القـضاء، ومـن باب األولى أنه طالب
األمـراء والحكام بـالعـدل في سـيـاسـة الناس، وبـإقـامـة المـؤسـسـة القـضــائيـة لهـذا

الغرض.

غـير أن الـتاريخ السـيـاسي واالجـتمـاعي لألمـة اإلسـالمـية في بداية عـهـدها،
جعلهـا تواجه بعد وفـاة الرسول £ مشكلـة خالفتـه، وهي مشكلة وقـعت تسويتـها
مـؤقــتـا باجــتـهـاد لم يـكن لينازع فـيــه أحـد يومــئـذ، وهو مــبـايعـة الـخليـفــة أبي بكر
الصـديق بهذه الخـالفة، ثم تعـيين هذا األخـير للخليـفة عـمر بن الخطاب بـعده، ألن
شـخصـية كـل منهمـا لم تكن مـوضوع منازعـة أو اخـتالف، لمكانتـهـما في اإلسـالم
وأحـقـيـتـهـمـا بالقـيـادة. وانـتـهى عـهـد الخليـفـة عـثـمـان بن عـفـان بمـا يـعـرف بالفـتنة
الكبـرى التي أودت بحـيـاته، وأعقـبت نزاعـا مـسلحـا بين الصحـابة أنفـسـهم، الذين
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شايع كل منهم توجـها سياسيـا معينا تجاه الخالفـة أو تجاه من يستحـقها. وبذلك
أحدثت «الـفتنة الكبـرى» شرخا عـميـقا في الوحـدة اإلسالمـية، أدت إلى قيـام نظام
سياسي مغـاير لنظام الخالفة الراشدية على يد بني أميـة. وهو نظام قلب المعادلة
اإلســالمـيــة في الحكم، وذلك بجــعل الدين أداة فـي خـدمــة الدولة بدل جــعل الدولة
أداة في خـدمــة الدين، ومن هنا ظلـت المـعـارضــة السـيـاســيـة ذات النزعـة الديـنيـة
داخل األمة اإلسالميـة مستمرة ال تهدأ، إال لتنفـجر في وجه أي حكم باسم الدين،

ال باسم السياسة المدنية.

هذا الوضـع الســيـــاسي هو الذي دفـع الفكر الـســيــاسي لـدى علمـــاء الكالم
خاصـة إلى االنشغـال على المـستوى النـظري بقضـايا اعتـقادية وإشكاليـة صعـبة،

وفي مقدمتها مسألة «العدل»، ومسائل القضاء والقدر والجبر واالختيار.

فـفـي خـضم تلك األحــداث السـيــاسـيــة وتداعـيــاتهـا النفــسـيــة شـغل العلـمـاء
والفقـهاء بقـضيـة القدر والجـبر، إذ نشـأت تساؤالت وظهـرت إدانات أخالقـية. وفي
مـقـدمة تـلك التـساؤالت : مـا مـدى صـحـة القـول بارتبـاط سلوك الضـالعـين في تلك
األحـداث الدمــوية بعـقــيـدة القـضــاء والقـدر التي هي مـن شـعب اإليمـان الـكبـرى ؟
فـالذيـن أدانوا سلوك بعض الصــحـابة في الصــراع الدمـوي الذي دار في مـعــركـة
الجـــمل بين اإلمـــام علي وبـين فــريـق من الصـــحــابة قـــادته أم المـــؤمنيـن عــائشـــة
والصـحـابيـان طلحـة والزبيـر سنة 35 هـ، وفي مـعـركـة صـفـين بين جـيش الخليـفـة
علي وبين جـيـش مـعـاوية سنة 37 هـ، اعـتــبـروهم مـسـؤوليـن بالفـعل عن أعــمـالهم.
وهذا مــا أعلنتــه فــرقــة «المــيـمــونيــة» من الخــوارج الذين أثـبـتــوا القــدرة والحــرية
والمـسؤوليـة لإلنسان عن أعـماله، كـما قـالوا باالستطاعـة لها قـبل الفعل واإلنـجاز،
وبأن الله تعالى ليس له مشيئة في الشـر وال في المعصية. وانتهو إلى إدانة أولئك
الصـحـابة بالكفـر، أو على وجـه الدقـة أدانوهم بارتكاب الكـبيـرة التي هـي مفـضـيـة
حــسب رأيهـم إلى الكفــر، وهذا بـرغم إيمــانهم القـلبي، ألن اإليمــان ال يكـفي بدون
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العمل. وتوقفت جمـاعة المرجئة فقالت بإرجاء الـحكم عليهم إلى يوم الجزاء وقالت
إن اإليمان ال يضيره التقصير في العمل وال يزيد وال ينقص(17).

وأما أهـل السنة والجمـاعة فـقالوا بصـحة إسـالم الفريقـين في حرب الجـمل
وحرب صفين، وإن كان أحدهما خاطئا ال محالة، إال أنه ال يمكن تعيينه.

وظهرت ثورة الخـوارج، وال سيمـا فرقـة األزارقة بالبصـرة واألهواز، فازداد
الناس اخـتـالفـا في قـضـيــة التكفـيـر والتـجـوير. وفي هذا الـسـيـاق أعلن واصل بن
عطاء أن مــرتكب الـكبـيــرة هو في الـمنزلة بين الـمنزلتــين، أي منزلة الـكفـر ومـنزلة
اإليمـان. وبما أن رأيه كـان مخـالفـا يومئـذ لرأي الجمـاعـة من أهل السنة، فإنه قـد
اعـتــزل مـجلـس الحـسن البــصـري، فــقـال الناس فـي شـأنه وشــأن من اتبـعــه إنهم
مـعتـزلة، بمـعنى أنهم اعـتزلوا عـن جمـهـور األمة. وقـد انضم المـعتـزلة إلى القـدرية

األوائل الذين كانوا قد أعلنوا رأيهم في أن اإلنسان مسؤول عن أفعاله(18).
ومـا يهـمنا في هذا الـسـيـاق هو أن المـشكلة األخـالقـيـة والسـيـاسـيـة أخـذت
بعدا «كـالميا». فقـام المتكلمون فيـها بقصد أو عن غـير قصد بتـحويل األنظار عن
الواقع الســيـاسي واالجــتـمـاعـي، الذي كـان يمــر به المـسلمــون يومـئــذ، وهو واقع
مطبوع بـالتناقض بين القيم اإلسـالميـة والممارسـة اليومـية، وبين المـبادئ الثـابتة
والسلـوك الســيــاسي المنافـي لهــا. ولم يخل الوسـط الفكري والديـني في أخــريات
القـرن الثـاني الهـجـري مـن تأثيـر األفكار اليـهـودية والنصـرانيـة فـي بعض طوائف
المـسلـمـين، الذين دخلوا في ســجـال عـقـيم، حــول هذه القـضـايا اإلشكـاليـة. وذلك
بتـحـويل المـناقـشـات السـيـاسـيـة إلى مـجـادالت كـالمـيـة، دخلـت في طريق مـسـدود
حـول «العــدل اإللهي»، فـحــواها أنه إذا كـان اللـه تعـالى قـد مـكن عـبـاده مـن حـرية
اختـيار سلوكهم األخالقـي، فإن مجازاته لهم عن هـذا السلوك إن خيرا فخـير وإن
شرا فـشر تعـتبر مـجازاة عـادلة. وذلك ما قال به المـعتـزلة والقدرية قبـلهم. أما إن
كان العباد مـجبرين على أفعالهم وسلوكـهم، بحكم قوله تعالى : ˚وماتشاؤون إال
أن يشـاء الله˝ فـإن المـجـبـر على الـفـعل ال يملك الحـرية التي بـمـقـتـضـاها يعـتـبـر
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مـســؤوال عن أفــعـاله، ومــعنى ذلك أنه ال عــدل مع الجــبـر. والجــبـر عندهـم هو نفي
الفـعل حـقـيقـة عن العـبـد وإضـافـته إلى الـله تعـالى، وهذا مـا قال به دعـاة الجـبـرية
المـتطرفـون الذين كـان يـمـثلهم جـهم ابن صـفـوان (128 هـ/747 م) المـقـتـول بأمـر
نصر بن سـيار حاكم األموييـن في خراسان، والجبـرية المتطرفة ال تثـبت لإلنسان
ال فعال وال قـدرة أما الجبرية المعـتدلة فهي التي تثبت له القدرة عـلى الفعل ولكنها

قدرة غير مؤثرة.

خـاض المـعتـزلة المـعـارك الكالمـيـة حـول حقـيـقـة التـوحيـد التي أثيـرت حـول
الذات اإللهيـة وصفاتها، وحول العـدل اإللهي بمفهومـه الحقيقي، وهي مـسائل وقع
فـيهـا االخـتـالف إلى حد بـعيـد، بين عـدد من الفـرق والمـتكلمـين يصعب حـصـرها.
ولقـد كـان ظاهر تلك المـواقـف دينيـا وعـقـديا ولكن باطنهـا كـان سـيـاسـيـا إلى حـد
بعـيـد، وال سـيـمـا في مـرحلتـهـا األولى. ويذكـر للتـدليل على ذلك أن مـعـبـدا الجـهني
(80 هـ/699) وهو من التـابعين، وأول القائليـن إن اإلنسان خالق ألفـعاله ومـسؤول
عنهـا، وأنه ال مـجـال الدعـاء اإلنسـان وقـوعـه تحت أي إجـبـار فـيـمـا يتـعلق بسلوكـه
وأفــعــاله االرادية، وهـو قــول يعني ضــمنـيــا تحــمــيل الخلفــاء األمــويـين مــســؤوليــة
أفعـالهم. وقـد كان معـبد الجـهني من الناقـمين عليـهم ويعلن جهـارا إدانة أفعـالهم.

ولذلك حكم عليه الخليفة عبد الملك ابن مروان بالصلب حتى الموت(18).

كما أن موقف المعتزلة مـن القول بالعدل اإللهي كان يمس الحكم العباسي،
من حيث قـيام مذهبـهم على القول بالحـرية اإلنسانية، وعلى العـقالنيـة، وعلى القيم
التي ال مـجـال فـيــهـا أو مـعـهـا لتـبـرير الظـلم والقـهـر االجـتـمـاعي، باسـتــثناء بعض
الخلفاء العبـاسيين، الذين شايعـوا المذهب االعتزالي في القـول بخلق القرآن. وقد
رتب المــعـتـزلة علـى عـقـيــدتهم في العـدل اإللهـي المطلق مـبــادئ أسـاسـيــة أخـرى،
كقولهم بالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين ووجوب األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. وهذا المـبدأ األخيـر يعني ضمنيـا مشـروعية الـمعارضـة لسلوك الحكام أو

الخلفاء، كلما جنحوا للبغي والظلم واالنحراف عن سبيل الحق(19).
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وتجب اإلشـارة هنا إلى أن مفـهـوم العدل اإللهي عند المـعـتزلة يعني تخـويل
اإلنســان حــرية االخـتــيــار واالســتطاعــة، التي ال تعني مــجــرد القــدرة على كــسب
األفعـال وحسب، وإنمـا تعني القدرة عـلى الفعل والتـرك، والتي توجد قـبل مبـاشرة
الفعل. كـما أن مفهـومهم عن العدل يقـتضي إيجاب الثـواب لمن يستحقـه، وإيجاب
العـقاب على مـن يستـحـقه، وهو مـا سـموه الوعـد والوعـيد. فـهـو تعالى ال يجـوز أن
يخلف وعـده وال وعيـده. لكن المـعتـزلة واجـهوا في هذا الصـدد مـعارضـات عنيفـة،
كـان بعضـهـا مـما ال يمكـن التغلب عـليه، العـتـماد خـصـومـهم على نصـوص قرآنيـة
صـريحة. ولـذلك عمـد نظار المـعـتزلة إلى تـأويل تلك اآليات بمـا يتفق مع مـذهبـهم،
ووجــهـوا الفكـر الكالمي في مــوضـوع القــضـاء والـقـدر والحــرية والمــسـؤوليــة إلى
متاهات ضلـت في مجالها األفهـام، واضطروا إلى التمييـز بين العدل اإللهي الذي
تحدده نصوص الوحي بشأن الجزاء، وبين العـدل العقلي الذي معياره في نظرهم
ضـرورة أن يكون الله تعالى عـادال عدال ال يحـتـمل التناقض، وكامـال ال يحتـمل أي

شائبة من شوائب الظلم.

ومن المـعلوم أن القـرآن الكريم وردت فـيـه آيات صريحـة في أن اإلنسـان ال
يختار أفعاله، وال إيمانه وكفره. فمن ذلك قوله تعالى :

- ˚وما تشاؤون إال أن يشاء الله رب العالمين˝ (التكوير - 29)

- ˚فـــمن يرد الـله أن يهـــديه يشـــرح صـــدره لإلســـالم، ومن يرد أن يضـله
يجعل صدره ضيقا حرِجا كأنما يصَّعَّد في السماء˝ (األنعام - 126)

- ˚قل ال أملك لنفسي ضرّاً وال نفعا إال ما شاء الله˝ (يونس 49)

وفي مقـابل هذه اآليات تأتي آيات صريحـة أيضا في إثبات حـرية اإلنسان،
ومسؤوليته عن اختيار أفعاله. منها قوله تعالى :

- ˚فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر˝ (الكهف 29)



37 ممممففففههههوووومممم    ااااللللععععددددلللل    ببببيييينننن    ااااللللتتتتررررااااثثثث    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي    ووووااااللللففففككككرررر    ااااللللممممععععااااصصصصرررر

- ˚إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم˝ (الرعد 12)

- ˚هـذا يوم الـفـــــصـل الذي كـنتـم بـه تكـذبون، احــــــشـــــروا الـذين ظـلمــــــوا
وأزواجـهم ومـا كانوا يعـبـدون من دون الله فـاهدوهم إلى صـراط الجـحيم وقِـفـوهم

إنهم مسؤولون˝ (الصافات 24-21).

وهناك آيات جمعت بين األمرين، مثل قوله تعالى :

- ˚وإن تصبـهم حسنة يـقولوا هذه من عند الله، وإن تصـبهم سـيئة يـقولوا
هذه من عندك، قل كل من عند الله، فمـا لهؤالء القوم ال يكادون يفقهون حـديثا، ما
أصـابك من حـسنة فـمـن الله ومـا أصـابك من سـيـئـة فـمن نفـسك وأرسلـناك للناس

رسوال˝ (النساء 78/77).

- ˚وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله
ال يامـر بالفحـشـاء، أتقولون على الله مـا ال تعلمـون، قل أمر ربي بـالقسط وأقـيمـوا
وجـوهكم عنـد كل مـسـجـد وادعـوه مـخلصــين له الدين كـمـا بدأكم تـعـودون، فـريقـا

هدى وفريقا حق عليهم الضاللة˝ (األعراف 28/27).

لقـد كان في مـقدمـة من واجه المـعتـزلة في اعـتقـاداتهم، وتصدى لهم بالنقـد
وال سـيــمـا في مــسـألة العــدل اإللهي، أهل السـنة الذين أصـبـح لهم مـذهب كــالمي
متكامل، علـى يد االمام أبي الحسن األشـعري (324 هـ/936 م). فهـذا االمام كـان
يرى أن كل األفــعــال اإلنسـانـيـة مــخلوقــة لله، وأنه لـيس لإلنســان فـيــهــا دور غـيــر
اكـتــسـابهــا. فـالفــاعل الحـقــيـقي هو الله تـعـالى، والكسـب هو تعلق قـدرة اإلنـسـان
وإرادته بالفــعل الذي كـان مــقـدروا له من قـبـل. وقـد كـان األشــعـري يقـسم أفــعـال
اإلنسـان إلـى أفـعـال اضطرارية كــالرعـشـة والرعــدة، وأفـعـال اخــتـيـارية كـالـمـشي
واألكل والمناولة. لكن هذه األخيرة وإن كانت اخـتيارية في الظاهر إال أنها ال تقع
بتـأثير قـدرة اإلنسـان على إحـداثها وإنـما تقع على أسـاس اقـتـران توجه اإلنسـان
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إليـهـا وحـدوثهـا بقــدرة الله تعـالى(20). ويذكـر األشـاعـرة لالســتـدالل على ذلك عـدة
أدلة، فـحــواها أو أهمـهــا أنه لو كـان اإلنـسـان هو الفـاعـل الحـقـيــقي ألفـعــاله لكان
قـادرا على فعل كل مـا يشـتهي، وعلى نـبذ كل مـا يضر أو يسـوء أو يعـوق رغبـاته.
ولمـا كـانت أفـعـال اإلنسان ال تـحقق لـه ما يبـتـغـيـه باسـتـمرار فـالبد أن ثمـة فـاعـال

حقيقيا غير اإلنسان هو الذي يخلق األفعال، وهو الله تعالى.

وبمـا أن القـول بالكسب عـند األشـاعـرة ظل غـامـضـا وغـيـر مقـنع للعـديد من
المـتكلمـين، فـقـد ظل موضـوع تحـرير وتهـذيب وإعـادة الصـيـاغة إلى أن جـاء إمـام
الحـرمين أبو المـعالي الجـويني (478 هـ/1058 م)، فـصاغـه صيـاغة أخـيرة. وكـان
يقـول إن اإلنسـان له تأثـيـر في إحـداث أفـعـاله االخـتـيـارية، لكن ضـمن سـلسلة من
األسبـاب المـترابطة حـتمـيا. فـإذا كانت إرادته هي آخـرها فإن لهـا تعلقا بمـا تهـيأ
لها من أسباب سابقة. وهذه األسبـاب ال يزال كل منها ينجم عما قبله في تسلسل

يصل في النهاية إلى الفاعل الحقيقي والخالق لها جميعها. وهو الله تعالى(21).

ومن الحق أن يـقـال إن نظـرية الكسب وجــدت بين فــالسـفــة المــسلمــين من
يؤيدها، ومنهم ابن طفـيل الذي قـال إن اإلنسان ليس فـاعال على الحـقيـقة مـستـدال

بقوله تعالى : ˚وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمي˝ (األنفال 17).

وقـد أنكر األشاعـرة التمـييـز الذي أقامـه المـعتـزلة بين العدل اإللهي والعـدل
العـقلي، وقـالوا إنه ليس هناك سـوى إرادة إلهـية مطـلقة، وأن الظـلم نفسـه مـخلوق
لله، لـكنه خلـقــه من غـــيــر أن يريـد إلحــاقـــه بالخلـق. وإذا كــان الله قـــد خلق الـظلم
ليـرتكبـه عـبـاده، ال ليـرتـكبـه هو تعـالى فـإن ذلك ال يعني أن اإلنسـان عـندمـا يرتكب
الظلم فــإن الله تعـالى هـو الفـاعل الحــقـيـقي له. وهـو قـول مـردود، ألنه يفــصل بين
خلق الظلم وبين ارتكابه بطريقة غير واضحة. هكذا ظلت نظرية الكسب، برغم كل
الدالئل التي قـدمـهـا أنصـارها مـوضـوع جـدل كـبيـر، وإن كـان اإلمـام الجـويني قـد

اقترب بها من نظرية بعض الفالسفة عن العدل الطبيعي.
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أمـا الشـيـعة فـقـد وجـدوا في مـذهب المـعتـزلة عن الحـرية اإلنسـانيـة والعـدل
اإللهي ما يوافق نـزعتهم في الدعـوة إلى قيام اإلمـام العادل الذي تتطلع إليـه األمة
اإلسالمـية. لكن الشـيخ المفـيد (محـمد بن مـحمد النعـمان البـغدادي المتـوفى سنة
413 هـ/1020 م) وهو عالم الشيعة وإمام الرافضة ولسان اإلمامية كان يوفق بين
المـذهبـين، الـمـعـتـزلي واألشـعـري. ويقـول بالنص : «أقـول إن الـله جل جـالله قـادر
على خـالف الـعـدل، كـمـا أنه قـادر علـى العـدل، إال أنه ال يفـعل جــورا وال ظلمـا وال
قـبـيـحـا. وعلى هـذا جـمـاعـة اإلمـامـيـة والمـعـتـزلة كـافـة، سـوى الـنظام وجـمـاعـة من
المرجئـة والزيدية وأصحاب الحـديث والمحكمة (الخوارج) ويخـالفون فيه المـجبرة
بأســـرهم». كـــمـــا يقـــول في مـــوضع آخــر : «أقـــول إن الخـلق يفـــعلون ويـصنعـــون
ويكسـبـون، وال أطلق القـول عليـهم بأنهم يخلـقون وال هم خـالقـون، وال أتعـدى ذكـر

ذلك فيما ذكره الله تعالى من القرآن»(22).

ويراد بالعـدل الطبـيـعي عند القـائلين به مـا يكشـفـه العـقل بنفـسـه من قـانون
تقـوم عليــه توازنات األضـداد والعناصـر المــتـفـاعلة في الكون، ولذلـك يسـمى عـدال
عقليا، من حيث مصـدر إدراكه، ويسمى عدال طبيعيا من حيـث محله، وهو الطبيعة
اإلنسانيـة والمادية. وهذا هو المفـهوم الذي كانت الفلسفـة اليونانية تحـدده للعدل.
وعندمـا جـاء الفـالسـفـة المـسلمـون اتبـعـوا مـذهبـهـم، وقـالوا بضـرورة التـوفـيق بين
الفلســفـة والدين أو بين العــقل والنقل، اعـتـمــادا على أن الفلسـفــة حق والدين حق

والحق ال يعارض الحق.

وفي مـقدمـة فالسـفة اإلسـالم الذين تناولوا مفـهوم العـدل أبو يوسف يعـقوب
الكندي (260هـ/873 م) الذي كـــان يـربط العــــدل بالحـق. والحق عـنده إمـــا مطـلق
ونهائي يدركه العقل بالمنهج االستداللي، وإما عملي تقرره الشريعة. يقول الكندي
: العدل الذي يمـكن أن يوجد في كل األشيـاء هو صفـة للغريزة الفطرية، واألعـمال
المنافـيـة للـعـدل (العـقلي) الحـقـيـقي (األصل الحـقـي) هي أعـمـال مـتطرفـة، إمـا أن
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تتـجاوز الـعدل أو تقـصـر عنه. فـالعدل بنـاء على ملكة التـميـيـز (الحكمـة) يعني إذن
أن على المرء أال يبـتعد عن الحـقيقة األكـثر ربحا، وال يميـل نحو الخطإ كاالحتـيال
والخـداع وغـيـرهمـا. ويعني عـدل الشـهـوة أن على المـرء أال يحـجم عن القـيـام بأي
شيء ضـــروري للبــقـــاء وأن يحــجم عـن أي شيء يصـــيب الجــسـم والروح باألذى،

ويمنعهما من القيام باألفعال النبيلة.

ويعنـي عـدل الغــضب أن عـلى المــرء أال تنقــصــه الشــجـاعــة ليــتــغــاضى عن
األضـرار الجـسـدية المـحتـملة، وال يدخـر جـهـدا للتـغلب على المـصـائب، بشـرط أال

يتجاوز حدود الغضب والقهر واإلساءة(23).

فــفي هذا الـنص يربط الكـندي بين فكـرة العــدل واالعــتــدال، مــؤكــدا أن كل
معتـدل خال من التطرف هو الذي يدوم، وأن كل منحرف عن االعتـدال هو معرض
للزوال. وإذا تـجــاوزنا هذا المــفــهــوم األخــالقـي للعــدل كــمــا وضــحــه الكـندي إلى
المـفهـوم الذي أخـذ به الفـيلسوف أبو نـصر الفـارابي (339 هـ/950 م)، فإننـا نجد
هذا األخيـر قد نقل مـفهوم العـدل من مجـال الميتـافيـزيقا وعلم الكالم، ومن مـجال
األخـالق الـصـرفـة لـيـجـعـله مـفــهـومـا اجــتـمــاعـيــا يرتبط بواقع اإلنســان في حـيــاته

السياسية واالجتماعية.

لقد تناول الفـارابي مفهـوم العدل في عدد من رسـائله وفي مقدمـتها رسـالته
عن المدينة الفاضلة، متأثـرا كما هو معلوم بالفلسفة اليونانية، وال سيـما الفالسفة
المشـائين كأفالطون وأرسطو، عـامال على التوفـيق بينها وبين القـيم الدينية. وأهم
تحــول في هذا الســيــاق حـقــقــه الفـارابـي أنه لم يتــصـور الـعـدل إال داخل الـحـيــاة
االجـتـمــاعـيـة أو المـجــتـمع المـدني. يـقـول في هذا الصـدد : «العــدل أوال يكون في
قسـمة الخـيرات المشـتركـة التي ألهل المدينة على جـميـعهم، ثم بعد ذلـك في حفظ
مـا قـسم عليـهم. وتلك الخـيـرات هي السـالمة واألمـوال والكرامـة والمـراتب وسـائر
الخـيرات الـتي يمكن أن يشـترك فـيـها. فـإن لكل واحـد من أهل المـدينة قـسطا أي
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(حـقا) من هذه الخـيـرات مسـاويا الستـئـهاله. فنقـصه عـن ذلك وزيادته عليه جـور.
أمـا نقـصـه فـجور عـليـه، (أي على الشـخص) وأمـا زيادته فـجـور على أهل المـدينة
(أي على المـجتـمع) فإذا قـسمـت تلك الخيـرات واستـقر لكـل واحد قـسطه فينبـغي
بعـد ذلك أن يحـفظ على كل واحـد من أولئك قـسطه، إمـا بأال يخـرج عن يده، وإمـا
بأن يخـرج بشرائط وأحـوال ال يلحق من خروج مـا يخرج عن يده ضـرر، ال به وال
بالمدينة». إلى أن يـقول : «فالعـدل أن تبقى الخيـرت المقسـومة محـفوظة على أهل
المـدينة. والجور هو أن يخـرج عن يد الفـرد قسطه من الخـيرات من غـير أن يعـود
المـسـاوي له، ال عـليـه وال على أهل المـدينـة. وينبـغي أن تقـدر الشــرور والعـقـوبات
حـتى يكون كل جور بحـذائه عـقوبة مـا مقـدرة تفرض مـسـاوية له. فإذا نيل الفـاعل

للشر بقسط من الشر كان عدال، وإذا زيد عليه كان جورا(24).
إن النـص الســابـق يتـــضــمن الـتــأكـــيـــد لقــيـم يمكـن ترجــمـــتـــهــا إلـى لغــتـنا
المـعـاصـرة، فـتعـني حيـنئـذ االشتـراكـيـة العـادلة، أي العـدل االجـتـمـاعي في توزيع
الثــروة، والعــمل المنتج، والـسـهــر على اســتـمــرار التــشــارك المـتــوازن بين أفــراد
المجـتمع في اإلنتـاج، وتحمل تبعـات التنظيم االجتـماعي ماديا ومـعنويا، وذلك في
إطار مـا ألعـضـاء الـمـجـتـمع المـدني من حــقـوق، في مـقـدمـتـهـا حـق الكرامـة وحق
األمن عـلى النفـس وحق العـــمل. وكـل زيادة أو نقـص لفـــرد في حـــصـــتــه مـن هذه
الحقوق إمـا أن يضر بحق الفرد، أو بحق الجماعـة، كما أن العقاب على المـخالفة
ينبــغـي أن يكون عــادال، أي مــســاويا لألذى الذي ألـحـقــه الـفــرد بالمــجــتــمع، دون
تعـسـف أو تطرف. فـالمـديـنة الفـاضلة هـي التي تقـيم عــالقـاتهـا االجــتـمـاعـيــة على
العـدل بهـذا المعـنى. وبذلك أخـذ العدل عند الـفارابي مـضـمـونا مخـتلفـا عن العـدل
العــقلي أو اإللهي. وفـي إشـارته إلى الـمـدينة الـجـاهلـة، وهي التي تقــابل الفــاضلة
ينظر إلى العدل نظرة مختلفة، فالعدل كما يتـصوره الحاكمون المستبدون في تلك

المدينة يختلف عن العدل كما يتطلع إليه المحكومون المستضعفون.
ويتأثر الـفيلسوف ابن سـينا (428 هـ/1037 م) خطوات الفـارابي في مفـهوم
العـدل االجتـمـاعي، إال أنه يزيده تعـميـقـا. فابـن سينا يرى أن المـجـتـمع هو حشـد
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من البـشــر يشـعـرون بضــرورة االجـتـمـاع، ويرتضــون ضـمنيـا أن يكونـوا أعـضـاء
داخل مـجـتـمع يتـسـاوى أفـراده في الحـقـوق. وهكذا كـان ينظر إلى المـجـتـمع على
أساس القـول بوجود عقـد أصلي، تقوم عليه المـدينة العادلة، وليست مـدينة فاضلة
وحسب. وتلـك إشارة واضحـة تدل على ريادة ابن سينا للقـول بالعقـد االجتـماعي،
قـبل الفيلسـوف جـان جاك روسـو (1787 م). ويقـول ابن سينا عن عـالقـة الشريعـة
بالـعــدل إن غـــرضـــهــا هو إقـــامـــة نظام ســـيـــاسي عـــادل وتمكيـن الناس من بـلوغ
الســعـــادة في الدنيــا واآلخـــرة، ويتــحــدث في رســـالتــه عن (الـمــدينة العـــادلة) عن
تفاصيل نظامها االجـتماعي، ابتداء من تعيين الحاكم العادل، وانتـهاء بالتنظيمات
االقتصادية، من حـيث توزيع المهن واألعمال المنتجة. ويؤكـد أن من العدل تطبيق
الشـريعــة أو القـانون على جـمــيع أفـراد المـدينة علـى قـدم المـسـاواة ومـعــاقـبـة من

يخالفونها على أن يكون العقاب عادال كذلك كما أوضح الفارابي(25).

ويمـضي الفـيلسـوف ابن رشـد (520 هـ/1126 م) على نفس األثـر للفـالسـفـة
السـابقـين حول مـفـهـوم العدل االجـتـمـاعي واألخالقي. ولـكنه يتـميـز بالحـرص على
إضــفــاء العــقــالنيــة على الـشـريـعــة نفــســهــا، أو على الدين بكـل قــيــمـه. ويـرد على
األشـاعرة في قـولهم إن الحسن مـا حسنـه الشرع والقـبيح مـا قبـحه الشـرع، وفي
قـولهم إن العدل ال يدركـه العـقل إال بتوجـيـه الشرع، يرد على ذلـك بما مـعناه، إننا
لو طبــقنا هذه الـمـقــولة على كـل القـيـم والمـبــادئ لمــا كـان االيـمـان بأكــثــر من إله
واحد، ال خيرا وال شرا في حد ذاتهما، وأن العقل عاجز عن إدراك ضالل الشرك
إال بعــد مـجيء الـشـرع. وهذا مــردود، أوال ألن العـقـل عند بعض الفــالسـفــة أدرك
معنى الوحدانية كمبـدإ ضروري، وثانيا ألن هذا ا لموقف يسلب العقل قدرته التي
يتـحلى بـهـا في التـمـيـيـز واالسـتـدالل. وإذا كــان الله تعـالى قـد خـاطب فـيـنا العـقل
وذكـرنا أكثـر من مرة بـأنه ليس بظالم للعـبيـد، وأنه ال يظم مثـقـال ذرة فإنه يسـتند

في هذا الخطاب إلى أن العدل والجور هو مما تدركه العقول بالبداهة.
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ويتـصـدى ابن رشـد لمـعضلـة الخيـر والشـر التي تتـصل بمـفـهـوم العـدل في
الفكـر الكالمي والفـلســفي، والتي تـتــســاءل : إذا كــان الله خــيــرا مــحــضــا وعــدال
مـحـضا فلـماذا خلق الـشر ؟ ويذهب ابـن رشد إلى أن الـشر مـوجـود بالفـعل، وأنه
مخلوق لله تعالى، ولكن خلقـه كان لحكمة يعلمها، وهذا ما نفهـمه من قوله تعالى :
˚وإذ قال ربك للمـالئكة إني جاعل في األرض خليفة قـالوا أتجعل فيهـا من يفسد
فـــيــهـــا ويســـفك الدمـــاء ونحن نـســبح بـحــمـــدك ونقـــدس لك، قـــال إني أعلم مـــا ال
تعلمــون˝ (البــقــرة 29). إن هذه اآلية تـدل أوال على وجـــود الخــيــر والـشــر، وأن
خـالقهـما هو الله تعـالى، وأن وجود بـعض الشر من طبـيعـة األشيـاء نفسـها. فـإذا
قيل ما الحكمة من وجود آيات تشير إلى الشر إلى جانب الخير. كان الجواب إنه
من الضروري الـتوضيح باألمـثلة أن الله قد خلق الخـير والشـر معـا، وأنه ال يوجد
سـوى إله واحــد ردا على المـجــوس الذين كـانوا يـعـتـقـدون بـوجـود إله للخــيـر وإله
للشـر. ويبين ابن رشـد أن الله لم يخلق الشـر لذاته، كـما خلق الخـيـر، وإنما خلقـه
من أجل الخيـر أيضا كخلق النار، فـإنها تستعـمل للخير ولكنهـا قد تستعـمل للشر

.(26)

لقـد حـاول ابن رشد مـن خالل شـرحـه لجـمهـورية أفـالطون وأخـالق أرسطو
أن يالئم بيـن العـدل اإللـهي وبين العــدل العــقلي، مــؤكـدا أن مــضـمــونهــمـا واحــد.
فـالـعـدل العــقلي هو مـا تـمليـه الطـبـيــعـة نفــسـهـا مـن توازن بين األضـداد. والـعـدل
االلهي هو اإلرادة اإللهـية المـوجهـة لذلك التوازن، ولم يكن بد من أن تفـضي فكرة
العــدل العــقلـي إلى فكرة العــدل األخــالقي، أو فـكرة العــدل االجــتــمــاعي. فــالعــدل
األخـالقي قـوامـه االعـتــدال وضـبط األهواء، والعـدل االجـتـمـاعي قــوامـه السـيـاسـة
الحافظة للحقـوق والواجبات. وعلى الدولة العادلة أن تجسد بسلوكـها سيادة ملكة
العـقل على كل التـصـرفـات. ولذلك يكون ابن رشـد قد نادى بـالعقـالنيـة، ليس فـقط
كمـنهج لالستـدالل، ولكن كسلوك ال يجـوز أن يتخلف على الـمستـوى السيـاسي أو
على المـسـتـوى األخالقي. ومن الـمعلوم أن فـلسفـة ابن رشـد العـقـالنيـة لم يستـفـد
منهـا إال الغـرب في بداية العـصـر الحديث، أمـا غـالبـيـة المسـلمين فـقـد تنكروا لهـا

في عصره وبعد عصره.
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ونعــود إلى مــفـهــوم العــدل األخـالقـي فنجــد الفـيـلسـوف أحــمــد ابن مــحـمــد
مسكويه (421 هـ/1030م) قد عمق هذا المفهوم بصورة متميزة، في كتابه «تهذيب
األخالق» وفـي رسالته عـن ماهية الـعدل(27). فلقد صنف العـدل في ثالثة أصناف،
وهي العـــدل اإللهي والعـــدل الطبــيــعـي والعــدل االجــتــمـــاعي، الذي ســمـــاه العــدل
العــرفي. وهذا األخـيــر يقــوم على أسـاس التــوسط بين طـرفي الجـور واإلنـصـاف.
يقـول مــسكويه : أمـا العــدل اإللهي فـيــوجـد في األشـيــاء األبدية والمـيـتــافـيـزيقــيـة.
والفــرق بـين العــدل اإللهـي والعــدل الطبــيـــعي ولو أن األخــيــر أبدي هـو أن العــدل

اإللهي يوجد في غير المادة، بينما ليس للعدل الطبيعي وجود إال في المادة(28).

ويقول في نص آخر :

«العـادل بالحـقـيـقـة هو الذي يعـدّل قـواه وأفـعـاله كلهـا حـتى ال يزيد بعـضـهـا
على البعض، ثم يـروم ذلك فيمـا هو خارج عنه من المعـامالت والكرامات، ويقـصد
في جمـيع ذلك فضـيلة العدالة نفـسهـا ال غرضا آخـر سواها، وإنمـا يتم له ذلك إذا
كانت له هيـئة نفـسانية أدبيـة، تصدر عنه أفـعاله كلها بحـسبهـا. ولما كـانت العدالة
توسطا بيـن أطراف، وهيـئـة يقـتـدر بـهـا على رد الزائد والناقص إلـيـه، صـارت أتم
الفضـائل وأشبـههـا بالوحدة، وأعني بذلك أن الوحـدة هي التي لها الشـرف األعلى
والرتبــة القـصـوى. وكل كــثـرة ال يضـبطهــا مـعنى يوحــدها فـال قـوام لهــا والثبـات.
والزيادة والـنقــصــان والكثــرة والقلة هـي التي تفــســد األشــيــاء، إذا لم يكـن بينهــا
منافـذة تحفظ عليـها االعـتدال بوجـه ما. فاالعـتدال هو الذي يرد إلـيها ظل الـوحدة
ومـعـناها، وهو الذي يلبــسـهــا شـرف الوحــدة ويزيل عنهــا رذيلة الكثــرة والتــفـاوت

واالضطراب(29)».

هذا النص الـهـام من كــتــاب تهــذيب األخـالق لـمـسكـويه، ال يضع العــدل في
أعلى مراتب الفـضائل وحسب، ولكنه يحدد فاعـليته داخل منظومة القـيم اإلنسانية
كلهــا، من حـيث هو وحــده قـادر على ضـبـط التـوازن بينهــا جـمـيــعـا، فكأنه مــيـزان
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ضامن لجعل كل فضـيلة أو قيمة أخالقية ال تنقـص وال تزيد عما يراد منها، داخل
السلـوك اإلنسـانـي. ومـفــهــوم الوحـدة الـذي يعطيــه مـسـكويه للعــدل يعكس الـنظرة
الشـــمـــولـيــة لـلعـــدل داخل الـنظام الـكوني. فـــإذا كـــان الكـون قـــائمـــا على الـكثـــرة
الالمـتناهية من الـظواهر واألشيـاء والكائنات، فـإن لهذه الكثـرة قانـونا يجعل منهـا
منظومـة ال تـتـصـادم مكوناتهـا وال تتنـاقض وال تتـسـارع، طالمـا هي منـضـبطة مع
ذلك القانـون األسمى. فإذا نظرنا إلى الـحياة اإلنسـانية مـتمثلة في سـلوك فرد من
األفراد وجدنا أن العدل هو ذلك القانون األسمى المباشر الذي يحقق التوازن في
حياة الفـرد أو في حياة المجتـمع. وهناك يتمثل العدل في نظر مـسكويه في ضبط
العـالقـات بين األفـراد. فـيـتـمـثل في قـسم األمـوال أخـذا وعطاء، وفي إدارة الشـأن
العــام والتــعـامل مـع الغـيــر، بيــعـا وشــراء، إنتــاجــا واسـتــهـالكــا، تعــاونا وتجــاذبا
للمــصـالح، وفـي رفع الظلم الذي يقـع على اآلحـاد مـن جـور البــعض على البــعض،

وذلك برد التوازن إلى نصابه.

وإذا كــان الـمطلوب أن نـقــيِّم الـفكر األخـــالقي في التـــراث اإلســالمـي حــول
موضوع العدل لمعـرفة مدى صالحية مفهـومه للتفعيل في حياتنا االجتـماعية، فإنه
ال يجـوز لنا أن نظلم تراثنا بأن نطالبـه بما كان يـتجاوز أفـق عصره، فـإنما ينبـغي
أن ننطلق في تقيـيمنا له من معرفـة تطابق مفاهيمـه األخالقية مع واقعـنا، وقدرتها

على تحقيق الغاية منها في تحفيزنا على التقدم الحضاري.

وينبــغي أن نفــرق في ســيــاق حـديثـنا عن العــدل في التــراث اإلسـالمـي بين
نتاج الفكر الكالمي والفلسفـي، األخالقي كما وقفنا على معـالمه، وبين نتاج الفكر
التشـريعي أو الفقـهي في التراث اإلسـالمي. ذلك أن مفهـوم العدل في هذا األخـير
لم يكـن مـذكــورا إال نـادرا في إطار تحــقــيق مــقــاصــد الشــرع العلـيــا. ولكنه كــان
حــاضـــرا كــفــعـل إجــرائي تجـــســده األحكـام الشــرعــيـــة، وتتــغـــيــاه االجــتـــهــادات
واالســـتنبـــاطات لألحـكام التـــفــريـعــيـــة، في نطـاق مــا حـــدده اإلســالم مـن حــقـــوق
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وواجبـات، ومسـؤوليات فرديـة وجمعـية، أي أن الفـقهاء المـسلمين وإن لم ينـشغلوا
روا في إبراز مقـاصـد الشريعـة، من خـالل أحكامهـا بمـفهـوم العـدل فإنهم لم يقـصـِّ
الكليـة أو التفـصيليـة، وفي استنبـاط تلك األحكام من أدلتـها، واسـتكمال المنظـومة
التـشـريعـيـة التي تـسـاير الحـيـاة في جـمـيع مـسـتـوياتهـا، ووضع آلـيـات تفـعـيل تلك
المنظومـة وتنميـتهـا، لتحـقيق العـدل على أرض الواقع. وهذا مـا تناولته بالتـفصـيل
مدونات الفقه االسالمي في أبوابها المتعددة، كفقه العبادات وفقه المعامالت وفقه
األسـرة واألحوال الشـخـصيـة، وفـقه الحـدود والقـصاص والـديات، وفقـه السـياسـة
الشرعية وفقـه العالقات الدولية، وفقه المساطر القـضائية. وكل هذه األبواب قائمة
في أحـكامــهـــا علـى توخي العـــدل واإلنصـــاف بين األفـــراد والجـــمــاعـــات، وحـــفظ

الضروريات والحاجيات والتحسينات، مما هو معروف لدى المتخصصين.

ولم يكتـف الفكر الفـقــهي بإغناء المــدونات عن طريق االجــتـهـاد الذي جــعله
اإلسالم إحدى آليات التشريع، وإنمـا وضع مناهج لذلك االجتهاد في ضوء تحديد
فلسفـة دقيقـة للمقاصـد الشرعيـة األولى، كما اسـتوعبـها وفصل الكالم فـيها كـتاب
«المـوافــقـات» للشــاطبي، مـمــا كـفل للعــدالة في ظل الدولة اإلســالمـيـة كل أســبـاب

التفعيل والتطبيق.

لكن الـفكر األخــالقي، الكـالمي والفلســفـي، لم يحــقق إذا مــا قــارناه بالـفكر
التشـريعي اإلسالمي الذي استوعب كل جـزئيات الحيـاة العلمية ما كـان ينبغي أن

يحققه من التعبئة الخلقية والتحفيز النفسي على المستوى االجتماعي.

أمــــا الـفكـر الكالمـي فــــقــــد وقـع في مـــــتــــاهة الـنظـر إلى الـعــــدل في بـعــــده
المــيــتـافــيــزيقي، كــمـا أشــرنا من قــبل، لـمـواجــهــة االخـتــالف حــول إمكان تجــاوز
التناقض بين عدل الله المطـلق، وحكمته البالغـة، وبين خلقه للخير والشـر على حد
ســواء، وقـد انعـكس هذا التناقـض على الفكر األخــالقي في الـقـول بالـجـبــر أو في
القــول بالـحــرية اإلنســانيـــة. فــافــتــرق المــسلمـــون على مــذاهب شــتـى، تجــاه هذه
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المــعــضلـة االعــتــقــادية. وبدل أن يهــتــمــوا بـالظلم االجــتــمــاعـي الذي كــانت األمــة
اإلسالمـية واقعة تحت وطأته عـلى مستوى الحكم المـستبـد، والسلطان الجائر، أو
على مـستـوى اسـتئـثـار القلة بالخـيرات دون الجـمـاهيـر الواسعـة، أو على مـستـوى
قــمع الحــريات ومــحــاصــرة الفكـر الحــر أو النقــدي، بدل ذلك انشــغل الـمــتكلمــون
بالقـضـاء والقـدر وبالعـدل اإللهـي، وتوسـعـوا في جـزئيـاتهـا، فـانفـصلوا عن مـعـاناة
الجمـاهير وقـضاياها الحقـيقـية، وغلبت على مذاهـبهم جمـيعا نزعـة الجبـر والرضا
بالمــقـدور، الذي ال راد له. وهو مـا ســوغ في نظر الســواد األعظم من المـسلـمـين

االستبداد والظلم االجتماعي والفوارق الطبقية باعتبارها قضاء وقدرا.

أمـا الفـكر الفلسـفي فــقـد وقع في نفق مــسـدود، حـينمــا حـاول التـوفــيق بين
الدين والفـلسـفــة، أو بين النص والعــقل. ألن الفكر الـكالمي والفـقــهي مـعــا حـالـفـا
السلطة القـائمـة، التي كـانت تـخشـى هذا الفكر الفلسـفي النقـدي بطبـيـعـتـه، فـاتهم
باالرتداد والمـروق عن الدين، كلما ظـهر مـفكر أو فيلسـوف يحاول إضـفاء الوحـدة

على عالقة النص بالعقل.

فـمـسيـرة الفكـر األخالقي فـي التراث اإلسـالمي لم تكـن في مسـتـوى مـا هو
مطلوب منهـا، إمـا بسـبب االنشغـال بالقـضـايا الميـتـافـيزيقـيـة، وإما بسـبب انعـدام
حرية التفكيـر والنقد البناء. وهكذا لم ينتفع المسلمـون في شيء من وجود تشريع
فقهي واسع ومرن، كفـيل بتفعيل العدالة مع وجود عقيدة قائمـة على تعميق الجبر،
وعلى انـعــدام الوعي بالمــســؤوليــة الـفــردية والجــمــاعــيــة، والمــرتكزة علـى الحــرية
وااللتزام، ولم يـنتفعـوا أيضا بأي فكر فلسـفي نقدي في مـجال تصـور العدل الذي
قدمـه الفالسفة المـسلمون بوضوح، ألن الفكر الفلسـفي ظل متهمـا بأنه يقع خارج
إطار اإلسـالم. ولم ينتفع الـمسلمـون بشيء من ذلك في ظل العـقيـدة التي أسـسهـا
المــتكلمـون، وعــمـقــهـا الصـوفــيـة، فــأصـبـحـت روحـا تهــيـمن على الـجـمـيع، وتـعـوق

تفكيرهم في التطور واالنفتاح على ثقافات األمم األخرى.
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وقد اسـتمر تأثيـر تلك األفكار في أدبيات الفكر اإلسـالمي الحديث، الذي لم
يتـخلص إال تدريجيـا من تأثيـر علم الكالم والفلسـفة القـديمـة، وذلك بتأثيـر ضغـوط
الواقع االجـتـمـاعي لـألمـة اإلسـالمـيـة، من حـيث تخلفـه وفـقـره، وهـيـمنة االسـتـبـداد
السـياسي عليـه، وتطلع المـسلمين في كل مـجتـمعـاتهم بعـد صحـوتهم الحديثـة إلى

العدالة االجتماعية، والديمقراطية السياسية، إثر اتصالهم وتأثرهم بحضارته.

فـجــمـال الدين اأفــغـاني (-1897 هـ) لم يضـف جـديدا حـول مــفـهـوم الـعـدل
حـينما تحـدث عنه، واصـال إياه بالعقـيـدة اإلسالمـية، فـأعـاد القول بكون العـدل هو
قـوام الكون والمـجتـمع اإلنسـاني. يقـول مـثال : «العـدل قـوام االجـتمـاع اإلنسـاني،
وبه حياة األمم وكل قـوة ال تخضع للعدل فمـصيرها إلى الزوال(30)». ويقول أيضا
: «فـالعـدل أساس الكون وبـه قوامـه. وال نجـاح لقـوم يزدرون العـدل بينهم. فـعليكم
أن تتـقـوا الله وتـلزمـوا أوامـره، في حـفظ الذمم وإيصـال الـحـقـوق ألصـحـابهـا(31).
ويذكـر بصـدد، وقـوفـه علـى قـوله تعـالى : ˚إن الله يامـر بالعـدل واالحـسـان˝ أنه
يتـعـين إعطـاء كل ذي حق حـقـه، وأن توضع األشـيـاء في مــواضـعـهـا، وأن تفـوض
المـسـؤولـيـة في الحكم للقــادرين عليـهـا، وهو مـا يـوجب بناء السلطة ويحــفظ نظام
األمـة من الخلـل، كـمـا يشـفي نفـوسـهـا مـن العلل، وهذا مـا تحكم به بـداهة العـقل،
وهو عـنوان الحكـمــة الـتي قـــامت عليـــهـــا الســـمــاوات واألرض، وثـبت به نظـام كل
مـوجود، أال وهو الـعدل المـأمـور به شرعـا. ويقـول في مكان آخـر : كـما أن الجـور
عن االعـتـدال، والميل عـن سبـيل االسـتـقامـة، في كل جـزء من أجـزاء العـالم يوجب
فناءه واضمـحالله، فكذلك الـجور في الجمـعيـات البشـرية يسبب دمارهـا، لذا حثت
األوامر اإللهـية على الـعدل ونهت عن الظلم والجـور. والحكام أولى من توجه إلـيهم

تلك األومر النواهي(32).

ومن أشهـر أقوال األفغاني أن نهـضة الشرق ال تتـحقق إال على يد المستـبد
العـادل. وقد سـئل ذات مرة عـما يعنيـه بذلك، فـقال هذا من قـبيل األضـداد، ألنه ال
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يجتمع العدل واالسـتبداد. لكن خير صفات الحاكم هو القـوة مع العدل، إذ ال خير
في الضعيف العادل كما ال خير في القوي الظالم(33).

وكـان المفكر اإلسـالمي الرائد خـير الدين التـونسي (1889م) قـبل األفغـاني
قد مـارس الحكم واإلدارة بتونس، فواجه الهـيمنة األوروبية على الشـرق اإلسالمي
كله، بفـعل القـوة والتفـوق اللذين كـانا ألوروبا على الشـرق كله. ولذلك لم يـعن خيـر
الدين إال بالنظر في سـبل توفر الشرق نـفسه أو البلدان اإلسـالمية علـى تلك القوة
نفــســهــا، لمــجــابهــة أطمــاع أوروبـا، وأدرك أن مــرجع هذه القــوة هو الـتنظيــمــات
السياسية واالجتماعيـة التي تأخذ بها دول أوروبا، والتي أقامت بنيانها السياسي
واالجتـماعي عليـها. والحظ خـير الدين أن قـوام تلك التنظيمـات كلها أمـران اثنان،
وهمـا الـعـدل والحـرية. وعنـدمـا نراجع تفـســيـره لمـفــهـوم العـدل ال نراه يـخـرج عن
مـعنى اإلنصــاف، لكنه يذكـر العـدل الســيـاسي ألول مـرة في تاريخ الفـكر العـربي.
ويقـول في سيـاق تحدثه عن المـمالك األوروبيـة : وإنمـا بلغوا تلك الغـايات وتقدمـوا
في العلوم والصناعات بالتنظيمات المؤسسـة على العدل السياسي، وتسهيل طرق
إنتــاج الثـروة، واسـتــخـراج كنـوز األرض بالعلوم الطبــيـعــيـة ومـالك ذلـك كله األمن

والعدل اللذان صارا طبيعة في بلدانهم(34).

أما رفاعة الطهطاوي (1873 هـ) الذي سبق له أن تخرج من األزهر، ورحل
إلى باريس، ومـكث في فــرنسـا زهـاء خـمس سـنوات، اطلع خــاللهـا عـلى حـضــارة
فرنـسا وعلى فكرها السـياسي، فـهو يذكـر في عدد من كـتبـه مفـهوم العـدل، ويوفق
بين المـرجـعيـة اإلسـالمـية الدينـية وبين الـمرجـعـية الـغربيـة الوضـعـية. ويسـتـخلص
النتـائج الـعـامـة نفـسـهـا حـول أن الـعـدل هو أسـاس المـجـتـمـع اإلنسـاني، وأسـاس
الملـك، وبالتــالي فــهـو وضـع األشـيــاء مــواضــعــهـا، وإعـطاء كل ذي حق حــقــه، مع
المـساواة في الحكم بالقـانون(35)، ويقـول : «من أدى واجبـاته واسـتـوفى حقـه من
غــيـره، وكــان دأبه ذلك اتصف بصــفــة العـدل. والعــدل صــفـة تبــعث اإلنســان على
االسـتــقـامــة في أقـواله وأفــعـاله، وأن يـنتـصف لنـفـسـه ولـغـيـره، حــتى جـعـله بعض
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الحكمــاء قــاعـدة لجــمــيع الفــضـائل، وأنه أســاس الجــمـعــيــة التـأنســيــة والعـمــران
والتـمدن، فـهـو أصل عمـارة المـمالك التي ال يتم حـسن تدبيـرها إال به، وجـميع مـا
عـدا العـدل من الـفـضـائل مـتـفـرع عنه وكـالـصـفـة من صـفـاته، وإنمـا يـسـمى باسم
خـاص كالشـفقـة والمروءة والتـقوى ومـحبـة الوطن، وخلوص القلب وصـفاء البـاطن
والكرم وتهذيب األخـالق والتواضع، وما ماثل ذلـك، فهذه كلها نتـائج العدل. ثم ان
الحـــديث الشـــريف، وهو قـــوله ’ : «ال يومـن أحــدكم حـــتى يحـب ألخــيـــه مــا يـحب
لنفسـه»، يتضمن الدرجـة العليا في العـدل، وهو موافق لما نطقت بـه حكم الحكماء
وشــرائع األنبــيـاء قــبل اإلســالم، فــقـد حــسنه الشــرع والطبـع، وإن كـان تحــســين

النواميس الطبيعية ال يعتد به إال إذا قرره الشارع(36).

أما ارتباط الحرية بالعدل الذي أشار إليه خير الدين التونسي من قبل، فهو
مــا وقف عليــه بإمـعــان األديب اللبنـاني أديب إسـحــاق (1885م) الذي تأثر بأفكار
الثـورة الـفـرنسـيــة. فـقـد وقف هذا الـمـفكر الرائد علـى مـدى ارتبـاط كل مـن العـدل
والحــرية بالمــســاواة، وهي تعـني في نظره أن تكـون األحكام تجــري على العــمــوم
بدون تمييز، وأن تتـوازن الحقوق والواجبات داخل الهيأة االجتـماعية. ويقول : آية
الحكمـة في عالم الوجود وسـنة العدل في هيـأة االجتمـاع أن يكون الحق والواجب
متعاقبين متالزمين، ويتـبع أحدهما اآلخر، وينشأ عنه وجوبا. أما أن ترى حقا بال
واجب يعادله فـال ترجو من وراء ذلك عـدال. وأما أن تجد واجـبا بال حق يمـاثله فال

تطلب حينئذ إنصافا(37).

ويتحـدث أديب إسحاق ألول مرة في الفكر العـربي الحديث عن الحقـوق كما
يعـرفهـا الفكر الغـربي السيـاسي بأنواعـها المـدنيـة والسيـاسيـة مـمهـدا بذلك لطرح

مسألة العدالة االجتماعية في إطارها الحقيقي.

لقـد مـرت عـصور وعـصـور على تجـمـيـد القـيم اإلسـالميـة المـرتبطة بتـحـقـيق
دت هذه القـيم أن العـدالة في كل مـسـتـوياتـهـا، فكان جـزاء وفـاقـا لمـجـتـمـعـات جـمـَّ
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تستسلم للظلم وتخضع للحرمان والفاقة، ولالستبداد السياسي، برغم ما كان لها
من رصـيد فـاعل في عـقيـدتها. ولـم تفق هذه المجـتـمعـات من سـباتهـا إال وجيـوش
الدول األوروبيـة تطوقـهـا منذ أوائل القـرن التـاسع عـشـر، وتستـولي شـيـئـا فـشيـئـا
على مـقـاليد حـيـاتهـا، وتنشر فـيـهـا ثقافـتـهـا وقيـمـهـا، وتمعن المـفكرون المـسلمـون
المـحـدثون في هذا الواقع الذي آلت إليـه مـجتـمـعاتهـم، فوجـدوا أن هزيمـتـها أمـام
الغرب كـانت مستحـقة في كل مجال، وال سـيما بالنظر إلى عـقيدة الجبـر والتواكل
والخنوع، وأن عليها أن تعـيد مراجعة أحوالهـا والتفكير في تحقيق نهـضة جديدة.
وكمـا يحدث عقب كل هزيمـة منكرة في أي مجتـمع، تتداعى األفكار وتخـتلف حول
أسـباب الهـزيمة ووسـائل اسـترجـاع الكرامة والسـيـادة. فتكاثرت اآلراء واخـتلطت
حـــول تفــســـيــر الـواقع وأســبـــاب تجـــاوزه أو تغـــيــيـــره، بين تفـكيــر ذاتـي وتفكيـــر
مــوضــوعي، وكــان فـي طليــعــة مــا وقـع فــيــه االخــتــالف تحــديد أســاس الـنهــضــة
المنشـودة، هل تكون بالرجوع إلى تراث اإلسـالم، لتفـعيل قـيمـه ومبـادئه وشريعـته
في الحـياة على النـحو المطلوب، أم يكون بـاتباع التـجربة الـغربيـة التي أهلت دول
أوروبا وشـعـوبها للـتحكم في الـعالم من حـولهـا على المـسـتوى العـلمي والصناعي

وإنتاج الثروات وترسيخ الديمقراطية في الحكم وحقوق اإلنسان.

وإذا كان صحيحا أن بعض هؤالء المصلحين الرواد قد حاموا حول مفهوم
العـدالة االجتـماعـيـة، إال أنهم لم يحددوا هـذا المفـهوم بصـورة واضـحة. فـقد كـان
ظهــور هذا الـمــفــهــوم ينتـظر نشــوء وعي اجــتــمـــاعي جــديد، تأثر إلـى حــد كــبــيــر
بالـمـــذاهب االشــــتـــراكــــيـــة فـي الغـــرب، لـكن هذا الـتـــأثر بـدا لطائـفـــة أخــــرى من
المـصلحـين والمـفكرين المـسلميـن ضربا من الـتقليـد المنافي لـلعقـيـدة اإلسـالميـة،
ولقـيـمــهـا اإلنسـانيـة الكونـيـة. فـالعـدالة االجـتــمـاعـيـة هي قـوام المـنظور اإلسـالمي
للمــجــتـمع العــادل والسلـيم. وقـد كــان اإلســالم رائدا في تأســيـســهـا عـلى قـواعــد
اعـتـقــادية ومـادية وتنظيــمـيـة دقـيــقـة. وهذا مـا أوضـحــه سـيـد قطب في كــتـابه عن
العـدالة االجـتمـاعـيـة في اإلسالم. فـقـد انطلق في هذا الكتـاب الذي كـان رائدا في
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مـوضـوعه من توضـيح أن العـدل هو جـوهر التنظيـم اإلسالمي للـمجـتـمع، وأن ذلك
ما يـؤكده القرآن والـسنة وعمل الخلفـاء الراشدين. والفكرة الرئـيسيـة لهذا الكـتاب
هي أن العـدالة االجــتـمـاعـيـة تتـأسس على الـعـقـيـدة والسلوك والمنهـج االجـتـمـاعي
المتكامـل في اإلسالم. فالعـقيدة تعـني وعي المسلم الحقـيقي والعـميق باسـتحقـاقه
الطبيعي للعدل، ووعيه بضرورته كنظام للمجتمع، وقيامه على المساواة بين أفراد
البـشــر مـسـاواة حـقــيـقـيـة، ألنهـم مـتـسـاوون، من حــيث األصل ومن حـيث الـتكريم
اإللهي، ومن حـيـث المـسـاواة في الحـقـوق والواجـبــات. أمـا المنهج فـيـعنـي تطبـيق
الوسـائل الـمـقـررة شـرعـا، المــحـقـقـة للـعـدالة االجـتـمـاعــيـة. وهي وسـائل مــتكاملة،
تفـضي إلـى التكافل االجـتـمــاعي بين أفـراد المـجــتـمع اإلسـالمي، وإلى التــضـامن
فـيـمـا بينهم، من خـالل تطـبـيق سـيـاسـة مـاليـة، ونظام اقـتـصـادي يتـجـاوب مع قـيم

العقيدة.

لقــد تصــدرت مــشكلة الـعــدالة االجــتـمــاعــيــة في التــفكـيـر لـدى المــصلحــين
االجـتـمـاعـيـين والسـيـاسـيـين في العـالم اإلسـالمي، فـي النصف األخـيـر من القـرن
العــشــرين، مـدركــين بحـق أن هذه العــدالة ال تتــحـقق الـيـوم كــإجــراء منفــصل عن
طبيـعة األنظمة السـياسـية نفسـها، وعن منظورنا لعالقـة العلم بالحيـاة، وباستثـمار
المـوارد البـشـرية. فالعـدالة االجـتـمـاعـية ال تتـحـقق إال بالتنمـيـة الشـاملة لإلنسـان،
وللثـروات المادية، ولإلنـتاج القـادر على المنافـسة في األسـواق العـالميـة، وكل ذلك
رهين بالنـظام السـيـاسي، الذي يكفل لـلمـواطنين كل الحـريات، ويوفــر مناخ الثـقـة
في المستـقبل، والمشاركـة الفعالة في إدارة الشأن العام. وهو مـناخ ال يتحقق إال
في ظـل دولة الحق والـقــانـون، التي تـضــمـن المـــســـاواة واالحــتـكام إلى القـــضـــاء

العادل.

وبمـا أن تفـاعل العـالم اإلسـالمي مع الحـضـارة الغـربيـة ال يمكن إيقـافـه وال
التحكم فيه، ال باعتـبار هذا التفاعل تقليدا يؤدي إلى التبعيـة واالنقياد، كما يصف
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ذلك البعض، ولكن باعـتباره محكوما بقـانون التطور الذي ال يمكن تعطيله، وقانون
التطور الـحـضــاري في عـصــرنا قــد أخـذ منحـى عـمــيـقــا في مـجــال توســيع نطاق
الحـريات العامـة، وبناء األنظمـة على الديمـقـراطية االجـتـماعـيـة، واستـثـمار قـوانين
الطبــيـعـة بـالبـحث العلـمي المـســتـمـر وعــولمـة النـظم والمـؤســسـات، وفـتح الـحـدود
الوطنيـة أمام كـل المنتجـات المـادية والثـقافـيـة. وكان من مـقـتضـيات هـذه العولمـة
االشـتــراك مع األمم المــتـقـدمــة في التـعــاون الدولي، وال ســيـمـا في إطـار األوفـاق
الدولية حول حقوق اإلنسان، هذه الحقوق التي أصبـحت معيارا لتقدم المجتمع أو
تخلفـه، ديمـقـراطية الحكـم فيـه أو سـوء الحكم فـيه، ومـا يتـرتب على كل منهـمـا من

عالقات دولية إيجابية أو سلبية.

وبذلك ارتبط مـفـهوم العـدالة االجـتـماعـيـة بمـفهـوم حـقوق اإلنسـان بمـا فـيهـا
حـقـوق المرأة التـي اكتـسـبت حـقوقـهـا الشـخـصيـة والمـدنيـة والسـيـاسيـة على قـدم
المسـاواة مع الرجل. وبذلك لم يعد باإلمكان تصور أي مـفهوم للعـدالة االجتماعـية
بعـيـدا عن تطبـيق حـقـوق اإلنسـان، وتعـمـيـقهـا وتوسـيع مـداها وشـمـوليـتـهـا للمـرأة

والرجل على حد سواء.

ونستخلص من هذه الجولة في تراثنا اإلسالمي حول مفهوم العدل نتيجتين
أساسيتين :

أوالهمـا أن العدل مـفهـوم مـتجـذر في الفطرة اإلنسـانية، وأن القـرآن الكريم
حـين كـشف عن حقـيـقـة كون هذا العـدل، بمـعنى التـوازن هو قـوام الكون، بين كل
القوى الطبـيعـية الفعـالة فيـه، فإنه ينبـغي أن يكون هذا العدل هو قـوام التوازن في
الحــيــاة اإلنســانيــة، بين قــواها الفــاعلة، وبذلـك جـعـل اإلسـالم مـن العـدل مـنظورا
شـامـال يعم الوجـود المـادي والوجـود الروحي على حـد سـواء. وقـد ترجم اإلسـالم
تصوره الشمـولي للعدل بمعنى التوازن واإلنصـاف إلى تشريعات عامـة من شأنها
تحـقيق التـوازن في المـجتـمع بين أفـراده وجـماعـاته، أي بين الرجل والمـرأة وبين
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الحاكم والمحكوم وبين القوى المنتجة والقوى العاملة، وبين األمم والشعوب برغم
اختالف أجناسها وعقائدها.

والنتيجة الثانية هي أن الواقع االجتماعي المحكوم بقانون التطور هو الذي
يملي في كـل طور من أطواره ضـرورة تجـسـيــد هذا العـدل على النحــو الذي يالئم
الرقي االجــتــمـاعـي والثـقــافي لإلنـسـان. ولذلـك نالحظ كــيف اتسع مــفـهــوم العــدل
ليشمل في عـصرنا جميع حقـوق اإلنسان، وأن الفكر اإلسالمي المعاصـر قد أفاد
من الفكر الغربي في رد مـفهوم العدل إلى مجـاله الحقوقي االجتمـاعي والسياسي

الذي كان قد ابتعد عنه في العصور السابقة.
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أمـسى الـمـغـرب في أواخــر الدولة الســعـدية يمــثل خـريطةً ســيـاسـيــةً لسـبــعـة
مـغـارب ! فإلى جـانب بقـايا السـعـديين المـتشـبـثـين ببـعض الجهـات، نجـد الدالئيـين
يسـتـولون على فــاس ونواحـيـهـا، بينمـا كـان كـرّوم الحـاج يحـكم مُـرَّاكِش وجـهـاتهـا،
وكـان أبو حـسـون صــاحب إيليغ يسـتـبـد بـالسـوس، وكـان المـقـدم الخــضـيـر غـيـالن
يخــتص ببـالد الـهـبط، والرئـيس أعـراس يســتـأثـر بنواحي الريف، فـي حـين ينســاب
النفـوذ الـتـركي في تخـوم الجــهـات الشـرقـيـة لـلمـغـرب، يضـاف كل هـذا إلى احـتـالل
بعض الثـغـور المـغـربيـة من طرف اإلسـبان أو البـرتغـال أو اإلنجليـز حـيث أصـبـحنا
نجــد أن بعض الدول األجنـبـيــة تمــد يدها إلى هذا الزعــيم في الـشـمــال أو ذاك في

الجنوب، تزوده بالسالح معتمدة عليه في الحصول على امتياز.
وقد كان الهـدف األول للملوك العلويين توحيد المغـرب تحت راية واحدة حتى
ال يبقى عرضة لمـساومة األطماع األجنبية، وقد فكر ثالث ملوكهم المـولى إسماعيل
في تكوين جـيش قوي يمكـنه من تحقـيق هذا الغرض، وهـنا نفتح صـفحـة من كتـاب
نشــر المـثــاني للقــادري (ت 1187-1773)(1)، لنقــرأ هذه المـعـلومـات الواردة ضــمن

ترجمة أبي عبد الله القاضي محمد بن العياشي :
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«لقــد لحق (ابن العــيــاشي) بمـشــور السلـطان مـوالي إســمـاعــيل ابن مــوالي
الشــريـف الحــسنـي فلزم خــدمـــتــه والوقــوف بـبــابه فــعـلم السلـطان بذكــائـه وحــسن

إشارته.

وعندمــا كــثـرت الشــرور بين قــبـائـل المـغــرب وعلم السـلطان أن مــا عنده من
الجيش ال يكفيه للحركة إليهم لتمهيد البـالد، استشاره : من أي قبيلة يتخذ جيشا؟
فقـال له : يا سيدي إن أمـير المؤمنين مـوالي أحمد السـعدي كان وجّـه جيشـا لفتح
بالد السودان (2) فسبوا عـبيدا، فاتخذهم موالي أحمـد جيشا (3)... إلى أن تفرقوا
في القبائل... واآلن أجمعـهم فإنهم مملوكون لبيت المال واتخذهم جـيشا للخدمة...
فـقال مـوالي إسمـاعيل للقـاضي ابن العيـاشي : أنت النائب عني في جـمعـهم، فقـال
له: يا سيدي عيّن وكيال يقـوم بطلب حق بيت المال وأنا القاضي بينه وبينهم، فقلده
القـضاء للفـصل في ذلك، وسـماه قـاضي القـضاة، وعـين السلطان الوكـيل المـقتـرح
من لدن ابن العياشي والذي لم يكن غير الباشا محمد بن قاسم المراكشي المكنّى

عْليلش.

وهكذا شــرع عـليلش في جــمـع العــبــيــد... فكان مــبــدأ أمــرهم أن يـنادى في
األسـواق في الحاضـرة والبادية : من يريد خـدمة السـلطان من العبـيد فليـأت إلينا؟
فـيــأتيـه الرجـل فـيـعطـيـه الكســوة والفـرس والســالح والمـرتّب، فــجـمع من ذلك نـحـو
الخـمـسـة آالف، فـدخلـوا في جـيش السلطان، وقـامـوا بالـخـدمـة أحـسن قـيـام، وهذا
الجـمع األول هم الـذين سُـمّـوا : «عـبـيـد الزنـقـة»، ويقـول القـادري مـضــيـفـا إلى هذه

المعلومة :

 ثم أخذ عليلـش يقبض العبـيد واألحرار قـسرا ويضمـهم إلى الجيش، فـأساء
في ذلك وقـبض بعض األحـرار تعديا... وهذا الجـمع الثـاني هم المـعروفـون «بعـبيـد
البـخـاري» ألنهم أقــسـمـوا بصـحـيح اإلمـام البـخـاري علـى اإلخـالص في الخـدمـة...
واسـتـمـر عليلش على فـعله ذلك، فـإذا طـلب أحـد منهم االلتـجـاء إلى حكم الشـرع...
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يقـــول له عليـلش : نذهب إلـى قــاضي الـقــضــاة يـفــصل بـيننا، فـــال يقــدر أحـــد من
القـضاة أن يـفصل بينـهمـا سـوى ابن العيـاشي ومن سـوّلت له نفـسـه أن يتكلم في
الموضوع من القضـاة بغير ما صدر به األمر عزله قاضي القـضاة وولى غيره من

القضاة!

فـجمع علـيلش منهم نحـو سبـعـين ألفا ألحـقـهم «بمـشرع الرملة» عـلى مقـربة
من مـركز تيـفلت، وسـيدي سلـيمـان، وألحق ببـاب السلطان نحـو العشـرة آالف من
الذكـور، ومن اإلناث نحو عـشريـن ألفا، ودفع منهم لخـدمـة السالح مـفتـرقين عـددا

كثيرا(4).

ولقد تصدرت قضية العبيد، أو تمليك الحراطين(5) أو عبيد سيدي البخاري
كـما أشـرنا... أقول تـصدرت سـائر القضـايا في عـهد السلطـان موالي إسـماعـيل،
وكـانت من القضـايا التي كـثر فـيهـا القـيل والقال ال سـيمـا في المـرحلة الثانيـة من
مراحلهـا التي أشار إليها نص القـادري في نشر المثـاني سالف الذكر، وال سيـما

أيضا عندما تناول المشروع اإلناث كذلك.

كـانت قضـيـة العـبيـد، كـما قلنـا في صدر القـضـايا التي شـغلت الدولة طوال
سـبع وعـشــرين سنة (6) بمـا احــتف بهـا من فــتـاوى، وقـد تجــاوزت االسـتـفــتـاءات
واالسـتـشــارات سـاحـة جـامــعـة القـرويين بـمن تحـتـضنهـم من علمـاء وفـقــهـاء، إلى
ســـاحـــة األزهر الـشـــريف التـي توصلت هـي األخـــرى برســـالة طـويلة الـذيل حـــول

الموضوع تحمل تاريخ أواخر عام 1116 (7).

إن الذين كان يهمهم موضوع  وثائق جيش عبيد البخاري أمكنهم أن يقفوا
على عــدد من الرســائل والتــآليف والـمـقــاالت، فــهناك الرســائل الفــاسـيــة وعــددها
أربعـون رسالة من السلطان مـوالي إسـماعـيل وبعض رؤساء دولتـه واألميـر زيدان
قائد الجـيش والمكلف بملف العبيد أو الـوصفان كما قـد يسمون، وكان المـخاطب
بهذه الرسائل هو الشيخ عبد القادر الفاسي أو ابنه أو عبد الله محمد فتحا(8)...
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وهناك رسالة تحمل عنوان «إفـشاء القواعد المذهبية واألقـوال المرضية في
إبطال النحلة العليلشـية التي أشـاعها الملحـد في األقطاب المغـربية...» يذكـر أنها

من تأليف قاضي فاس محمد العربي بردلة...

وتوجــد من هذه الـرسـالـة نســخـة ال تـحـمل تـوقـيـع القــاضي بردلة بمــفــرده،
ولكنهـا تحـمل توقيـع ثالثة من العلمـاء أولهم : محـمـد بن أحـمد بن الحـاج وثانيـهم
مـحمـد بن أحمـد مـيارة (الحـفيـد)، وثالثـهم عبـد السـالم بن حمـدون جسـوس الذي

اشتهر ذكره كثيرا في هذه القضية(9)...

وهناك فــتـــاوى حــول المــوضــوع : فــتــوى  البن ناجـي : أحــمــد بن مــحــمــد
الفـــيـــاللي نـزيل مكنـاس المـــتـــوفى بهـــا عـــام 1710 = 1122، وفـــتـــوى الطاهـر بن

الحسين بن مسعود... وهناك فتوى ابن عجيبة كذلك حول الحراطين(10)...

وإلى جــانب كـل هذا هناك أيضـــا كــراســات خــاصــة تتــعلق بـجــيش عــبــيــد
البـخـاري تشيـر إليـهـا بعض الرسـائل الرسـمـية وهي مـصنفـة في عـدة مـجمـوعـات
تسـتـوعب تقـييـد األرقـاء المنتـشـرين بسـائر القـبـائل، وقـد رتبت على أبواب تسـمى

تراجم...

 ويعرف من هذه الدفاتر ثالثة :

واحد يشتمل على أربعة تراجم...

والثاني كان بخزانة خاصة وله مصورة على الشريط(11).

وكان الدفتر الثالث هو الذي يحمل عنوان :

(جَنَى األزهار ونـور اإلبهـار من روض الدواوين الـمـعطار) لمــؤلف مـجــهـول
وهو موضوع حديثنا في هذه الوثيقة الفريدة التي سميناها «أم الوثائق» !
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لقــد سـبق لي فـي المـجلـد األول من التـاريخ الـدبلومـاسـي للمـغــرب أن أثرت
مـوضــوع الرق في اهتــمـامــات القـادة المــغـاربة، وبـخـاصــة أيام السلطان المــولى
إسـمــاعـيل الذي تـصـدى لهــذا المـوضـوع تـصـديا حــاسـمـا... عـندمـا اكـتــشف أن
القــبـائـل كـانت تـتنافس فــيـمــا بينـهـا علـى امـتــالك عــدد أكـثــر من الرقــيق، بمــا أن
مركزها ال يظهر إال من خالل عدد األرقاء الذين تعتمـد عليهم القبيلة في حمايتها،
بل وفي منـاوأتهـا للـقـبــيلة األخـرى ! وهكـذا فـقــد كنا أمـام دويـالت داخل الدولة...

وهو األمر الذي كان مرفوضا عند السلطان المولى إسماعيل.

وهنا نعود للحديث عن الوثيقة الفريدة حـول تطويق امتالك الرقيق بالمغرب،
والتي - كــمـا نعـرف تتــجـاوز سـتـة أمــتـار، وتضم سـبــعـين توقـيــعـا ألعـيـان عـلمـاء
المـغرب... هذه الوثيـقـة توجد نسـخـتهـا األصلية فـي مكتبـة األميـر مـوالي عبـد الله

رحمه الله(12)...

وقـد نسـخت منهـا أوراق كـتـبت على شـكل تأليف في أوراق مـتـتـابعـة، وهذه
النسـخـة «العادية» هي التـي توجد في الخـزانة الملكيـة بالرباط من غـيـر أن تنسب
لمـؤلف من المـؤلـفـين - وقـد كـانت في األصل من خـزانة النـقـيب ابن زيدان، وهي
التي اعـتـقـد الكثـير من الكـتاب المـغـاربة أنهـا من تأليف النقـيب نفـسـه... مع أنهـا

نسخة عادية لوثيقة كتبت قبل النقيب ابن زيدان بنحو ثالثة قرون !!

وقد كان أول من نسبها إلى النقيب ابن زيدان - على ما يتأكد لي - زميلنا
الراحل األسـتاذ عـبـد السالم بن سـودة رحـمه الله فـي كتـابه (دليل مـؤرخ المغـرب
األقصى) فـتبـعه سائر الذيـن اهتموا بالتـأريخ لقضـية العـبيد من زمـالئنا الراحلين
والالحــقــين(13)! وهذا خطـأ ال يجــوز السـكوت عنه فـي نظري، كــيـف وهو أي ابن
سودة، ومـن قلده، ينسب تأليفـا يرجع لعصـر المولى إسـماعـيل، ينسـبه لشـخصـية

تعيش معنا إلى عهد قريب ؟
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وقد ذكـرني هذا التساهل من سـيدي عبـد السالم بن سودة رحـمه الله فيـما
قـاله عن ابن بطوطة من أنه أي ابن بطوطة هـو الذي ألف «الوسيـط في أخبـار من
حل تمنطيط» الـذي عرفنـا فيـمـا بعـد أن مـؤلفـه الحـقيـقي هو الشـيخ مـحـمـد الطيب

المنياري من فقهاء توات (14).

والواقع أن (جَـنَى األزهار) تأليف لـمـؤرخ مــجــهــول، أعـتــقــد شــخـصــيــا أنه
قاضي القـضاة على عهد السلطان مـوالي إسماعـيل، وأعني به أبا عبد الله محـمد
بن العـيـاشي صـاحب المـشـروع المـعـروض على السـلطان المـذكـور، والذي سلف
ذكــره في بداية هـذا الحــديث، فــهــو هو - في نظرنـا - الذي قــام باإلشــراف على
إنشاء تـلك العقود الـمتعلقـة بعبـيد سـيدي البـخاري، كـما ينعتـهم ابن العيـاشي في

مخطوطة له يأتي الحديث عنها.

وبعـد أن اتضح جليا أن صـاحب التأليـف ليس هو النقيب ابن زيدان، وبعـد
أن تأكدنا أن صـاحب التأليف عاش أيام الوثيـقة ومع السللطان موالي إسمـاعيل،

نتساءل عن هذه الوثيقة الفريدة وكيف أصبحت في متناولنا اليوم ؟

إن األمـر من الغرابة بمـكان كمـا يقولـون... ومن حق كل الباحـثـين المغـاربة
أن يعـرفوا عن مـسيرة هـذه الوثيقـة التي تعتـبر من أهم المـستندات التي ال ينتـهي

الحديث عنها بهذا العرض الذي نقدمه اليوم.

يوجـد أصـل الوثيـقــة، كـمـا أسلفـت، في المكتـبــة الخـاصــة لصـاحب الســمـو
الملـكي مــوالي عــبــد الله رحــمــه الله وتحــمـل تاريخ 12 رمــضــان 1117 = 2 يناير

...1706
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الورقة األولى من جَنَى األزهار... أم الوثائق... وهي تحمل تاريخ 12 رمضان 1117-2 يناير 1706
عن التـاريخ الدبلـوماسـي للمـغـرب تأليف عـبـد الهـادي التـازي، ج 1، ص 283. رقم اإليداع القـانوني

1986/25 - مطابع فضالة - المحمدية.
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وقـد امـتلكهـا سـمـو األمـير - بـواسطتي - عن طريق الشـراء، اشـتـراها من
ورثة نقــيب األدرسـة األسـتــاذ الراحل سـيــدي إدريس بن المـاحي اإلدريـسي أثناء
السـبـعينات، أمـا عن وصـولهـا إلى مكتـبـة األستـاذ المـذكـور فإن القـصـة أطرف...

ويتعلق األمر بمصادفة غريبة ال تخطر على البال.

لقـــد وصلـت الوثيـــقـــة إلى الـضـــريح اإلدريسي مـن السلـطان المـــولى عـــبـــد
الحـفـيظ، عن طريق الخطإ على مـا يتـأكـد،... وأنا أعتـمـد في هذا على مـا ورد في
كتـاب (العزّ والصولة في مـعالم الدولة) البن زيدان(15) الذي اعتـمد بدوره علـى ما

عند الزياني.

لقد كـان من المعـهود المـعتاد أن نـصوص البيـعات : بيـعات أصـحاب الحل
والعـقــد للملوك المــغـاربة، يُحــتـفظ بهــا في ضـريح المــولى إدريس تزكــيـة للمــبـايع
وحـمـال للناس على االتبـاع على نحـو مـا كان بالنـسبـة لبـيـعة السـلطان موالي عـبـد

الرحمن ابن هشام(16).

وقـد اسـتـمـر الحـال علـى هذا المنوال إلى أن جلس السـلطان مـوالي حـفـيظ
على العـرش 1908=1326 وطمـحت نفـسـه إلى االطالع على نصـوص تلك البـيـعـات
السـابقـة الموجـودة في قـبـة الضـريح... وهكذا نقلت إليـه البـيعـات كلهـا ونال منهـا
مــأربه، ولمــا أراد إعــادتـهــا بعــد توقــيع مــعــاهـدة الحــمــاية عــام 1912=1330 إلى
مسـتودعـها المـعهـود أرسل عوضـها خطـأً هذا الرسم الذي كان على جـانب عظيم
من الزخــرف والتـنمــيق بالذهب الـمــحلول الخــالص اإلبريـز، كـان الـرسم يتــضــمن
عقـود شراء العبيـد وفتاوى العلماء المـشار إليهم بالبنان في تلك األعـصر الزاهرة
بإمضاءاتهم بخطوط أيديهم والـنص على صحة ذلك الشراء، فكانت حججـا دامغة
تبـرز ما قـام به السلطان المـقدس المـولى إسـماعـيل على مـا أوضحناه، يقـول ابن

زيدان، في كتابنا (المناهج السوية)(17).
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ولم يكن هـذا الرسم غـيــر تأليف (جـنَى األزهار) مـوضــوع الحــديث... جنَى
األزهار الذي كــان يحـمل سـبــعـين توقـيــعـا... والذي نعــتـبـره خـيــر مـسـاعــد للذين
يتطلعون أوال إلى معـرفة «التقسيم اإلداري» للمغرب في صـدر الدولة العلوية، كما
يتطلعـون إلى معـرفة األسـماء الجغـرافيـة لمواقع بعـض القبائـل المغربـية على عـهد
السلطان المولى إسماعيل، عالوة على أن الوثيقة من جهة ثالثة كانت أصدق دليل
يتوفر عليـه الذين يريدون أن يعرفوا أسمـاء القادة المغاربة المتنـفذين الذين كانوا
وراء السـيـاسـة والقـرار في الديار الـمـغـربيـة في القـرن الحـادي عـشـر الهـجـري -

السابع عشر الميالدي.

هذا وإن مـعظم - إن لم أقل كلّ - الذين تـحدثوا مـن المؤرخـين عن (عـبـيـد
البــــخـــاري)، كـــانوا يـشـــعـــرون بأن هـناك فـــراغـــا فـي بعض الـوثائق الـتي تتـــعـلق
بالمـوضوع، ولقد اسـتعـمل بعضـهم عبـارة «الثلمة» التي شـعر بهـا بقوة فـيمـا كتب

عن الموضوع(18)...

وأعــتـقــد أن السـر وراء هذا الشــعـور «بـالثـلمــة» هو عـدم االطـالع على هذه
الوثيقة التي نقدمها اليوم والتي تكشف عن القول الفصل حول الموضوع.

وهكذا نرى أنه بعـد أن عهد السلطان المـولى إسماعـيل البنه األميـر المولى
زيدان برئاسة الجيش وكلفـه بملف قضية العبيد، أمـره بالمقام بفاس 1761-1113
على مـقربة من علمـاء القروييـن وشيـخهم سـيدي مـحمـد بن عبـد القادر الفـاسي...
بعـد هذا التكليف أخـذت قـضيـة العـبـيد طريقـهـا نحـو التسـوية النهـائيـة «ويزع الله

بالسلطان ما ال يزع بالقرآن» كما قال الحسن البصري(19).

ولقد صحبت تـعيين األمير موالي زيدان على رأس الجـيش رسالة «خاصة»
من السلطان المـولى إسـمـاعـيل إلى شـيخ اإلسالم مـحـمـد بن عبـد القـادر الفـاسي

سالف الذكر يخبره بأن األمير سيكون على مقربةٍ منه من أجل مساعدته...
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هذه الحـركة على مـا يبدو، كـانت تهدف إلى إقناع «اللَّذُون» مـا تزال عندهم
شبهة في مبادرة السلطان موالي إسماعيل، وبهذا نفهم رسالته(20) الموجهة لهذا
الشـيخ بتـاريخ رابع رجب 1115-13 نونبـر 1703 : والتي يذكّـر فـيـهـا الشـيخ بهـذه

العبارة التي لها داللتها :
«ييييككككففففييييكككك    مممماااا    أأأأووووصصصصىىىى    ببببهههه    ااااللللببببككككرررريييي    أأأأخخخخااااهههه    ززززييييدددداااا» !

نعم هكذا خـاطب العـاهل شـيخ العلمـاء في إشارة إلى قـولة لعـبـد الملك ابن
مــروان للحــجـاج بـن يوسف الثــقـفـي عندمــا أطنب هذا في رســالة عن خــيــر عـبــد
الرحــمن بن األشــعث...إن المـولـى إسـمــاعـيل يطـلب من الشــيخ تجنب «الثــرثرة»،
والدخول مباشرة إلى الموضوع المقصود بالذات الذي كان السلطان عرضه على
العلمــاء في كـراسـة خـاصــة منذ سنوات(21)، والبد أن نعـيـد للـذاكـرة اسم قـاضي
القـضــاة بلعـيـاشي، هذا القــاضي الذي كـان على صلـة جـد وثيـقـة باألمــيـر مـوالي
زيدان الذي ألف بلعـياشي على شرف والدته الـسفيـانية كتـابه، (زهر البسـتان في

نسب أخوال سيدنا وموالنا زيدان)...(22).
لقــد اتسـمت المــراسـالت المــتـبـادلـة بين األمـيــر مـوالي زيدان وبين الشــيخ
الفــاسي بأنـهـا كــانت أخــذا وعطـاء، بحـيـث إن األمـيــر كــان يرضي بـعض طلبــات
الشيـخ في مقابلة مـساعـدة الشيخ حـول بعض القضـايا العالقـة التي كانت تحـتاج

للمشورة...
وأمـــام تـجـــاهل الشــــيخ للتــــوضـــيـــحـــات الـتي كـــانت تـقـــدم له حـــول بـعض
التساؤالت، وجدنا الرسالة التي نعتقد أنها كانت المفتاح الفاصل الذي حمل معه
االقــتـناع الكامـل للشــيـخ الذي نراه يمـــهــر الوثيـــقــة التـي أطلقنـا عليــهـــا اسم «أم
الوثائق»، أمــهــرها بتــوقـيــعــه، هذا التــوقـيع الـذي ارتكزت عليــه باقي التــوقــيـعــات

السبعين !!
تلك الرسالة المفتاح كانت ال تحمل تاريخا، وال تحمل توقيعا، ولكنها تحمل

ما يشبه المطالبة بالجواب الصريح دون لف وال دوران وال ثرثرة..
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ويتــعلق األمــر بخطاب وجــه إلى الشـيـخ الفـاسي مـع الطالب عــبـد النـبي الذي ألح
على تناول بيت القصـيد، بل ويصارح الشـيخ المذكور بأنَّه لوال مـركزه ومعـزَّتُه لما

نبهه لهذا التنبيه!

وأعـتـقـد أن الرسـالة كـانت مـوجهـة من لدن قـاضي القـضـاة بلعـيـاشي، كـمـا
أعتـقد كذلك أنهـا كانت بخطه الذي لم يكن - في نظري - يخـتلف عن الخط الذي

كتب به بعض نسخ تأليفه (زهر البستان) الذي سبق أن أشرنا إليه...

المهم أن الشـيخ محمد بن عـبد القادر الفـاسي وضع توقيعه على العـريضة
على مـا نقف عليـه فـي هذه الوثيـقـة التي ال توجـد منهـا إال نسـخـة واحـدة، على مـا
قلـناه. وهكـذا تزول «الثلـمـــة» التي شــــعـــر بهـــا ســـائر الـذين كـــانوا يـتناولـون هذا

الموضوع الذي شغل الناس ردحا من الزمان.

DOCUMENT 70

Entretien avec M. Adelhadi Tazi  au sujet du “Document des 70" relatif à
la Suppression de l’exclavage. (Revue MAGHREB CULTURE, n° 1361,
22/23 nov. 1981).

Il existe dans la bibliothèque du défunt Prince Moulay Abdallah, une
pièce d'archives originale désignée sous le nom de "Document des Soix-
ante dix". Elle porte la date du 12 Ramadân 1117/15 (mars 1764), mesure
6,36 m. de long. sur 0,40 m de large et comporte un ensemble d'environ
48000 mots.

Ce document concerne la décision du Sultan Moulay Ismâïl d'enrayer
le commerce des abid, (les esclaves) en vue de la suppression définitive de
l'esclavage au Maroc qui était fort prospère au début de la dynastie
alaouite.

M. Tazi nous apprend qu'en dehors de la passion qu'il avait pour
certaines disciplines sportives, le Prince portait un grand intérêt à la
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recherche et à l'acquisition de documents et de manuscrits arabes. M. Tazi
compte effectuer une édition critique du document en question qui présente
un grand intérêt pour ceux qui veulent connaître la vie sociale marocaine
au XII° H (XVIII° J.C.) Il nous a accordé l'entretien suivant :

Question : Qu'en est- il de ce document ?
Réponse : Cette pièce d'archive nous permet de connaître quelques

aspects encore méconnus du règne du Sultan Moulay Ismâïl, notamment à
l'époque où ce roi s'occupait de l'organisation de l'armée. Nous savons
qu'au début de la dynastie alaouite, l'acquisition d'esclaves était un
phénomène largement répandu au Maroc. Une certaine distinction sociale
entre les grandes familles se faisait sur la base du nombre d'esclaves
qu'elles possédaient. Où trouvaient-ils ces abîd et quelles étaient leurs
origines ? Autant de questions dont l'étude mérite d'être approfondie.
Après avoir consulté de nombreux oulémas, non seulement du Maroc, mais
également d'Orient, Moulay Ismâïl prit sa décision. Il émit l'ordre d'abolir
l'acquisition d'esclaves par les particuliers. Seul l'Etat pouvait continuer
d'avoir ce privilège. Il est à noter que les consultations précitées devaient
constituer un large débat. Mais puisque Moulay Ismâïl acceptait le principe
de la consultation des théologiens, l'opposition de certains auteurs, hostiles
au souverain et à son refus du dialogue devenait nulle. En fait, Moulay
Ismaîl avait l'habitude, en dépit de sa grande autorité, de connaître l'avis
des Oulamas sur les questions qui le préoccupaient.

Question : De quelle manière devrait-on exploiter ce document ?
Réponse : Le Prince Moulay Abdallah m'avait demandé d'en réaliser

une édition critique, afin de le mettre à la disposition des chercheurs qui
s'intéressent à l'histoire du Maroc, notamment à la question des 'abids. Je
compte en particulier établir la biographie de toutes les personnalités qui
ont signé l'acte en question et localiser l'ensemble des tribus mentionnées.
Une étude introductive traitera de la question des abîd dans son ensemble
et passera en revue les études européennes relatives à ce  sujet. Je dirai
aussi "l'histoire" captivante de ce document et j'expliquerai comment il a
finalement trouvé refuge dans la bibliothèque du Prince. Parmi les
personnalités qui avaient signé cet acte, nous mentionnerons ici celles qui
sont originaires des principales villes et régions du Royaume : al Abîd
Bardalla, Abd al-Malik at-Amïrï, Muhammad Al-Masnâwï, Ahmad Nâjï,
abd al-Wâid al^Bunânï, Muhammad ash-Shafshâwnï; abd as-Salâm
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Jassûs, Muhammad al-Kabïr Ben Sûda, Saïd al-Hunsâli, Ahmad
at-Tasawtï.

Question : Quel est le nombre des tribus citées dans l'acte ?
Réponse : Celles-ci représentent la plupart des régions marocaines,

les confins sahariens inclus (Sufyân, Banû Mâlik, Sabïh, Khlût, Awf, Amir,
Awlâd Isâ, Awlâd Jâmi, al-Mhâmïd, Awlâd al-Hâj, Huwwâra, Tsûl,
Branès, Zaër; Doukkala, Sûr Al-Aqsâ, Tekna). En fait, si Mawlây Ismâïl
n'avait pas aboli l'achat massif des abïd, chaque famille aurait compté dans
ses rangs nombre d'esclaves. Aussi, la décision du Sultan devait constituer
l'une des plus importantes de l'histoire politique et sociale du Maroc; elle
mérite d'être étudiée sérieusement. L'armée du Sultan, composée de Abid
prêtait serment devant le souverain sur le Sahîh El Boukharï (recueil de
hadith {les dires du Prophète Mohammed} rassemblés par Al-Bukhârï),
pour exprimer leur fidélité au souvrain et à la dynastie. D'où l'appelation
abîd al-Bukhâri).

Question : Avez vous d'autres informations à nous donner au sujet de
ce manuscrit ?

Réponse : Au plan esthétique, ce document de six mètres de long
présente aussi un intérêt indéniable : il comporte de multiples décorations
aux couleurs différentes, tandis que les soixante signatures forment, à elles
seules, un ensemble attrayant. Chaque signature à été apposée de deux
manières : le nom de la personne en toutes lettres et un paraphe dont la
forme, toute symbolique, n'est connue que du signataire ou d'un groupe
restreint de personnes; cette dernière forme est appelée "al-khanfûsa".

S'agissant de la bibliothèque du prince, M. Tazi note que celle-ci
renferme un ensemble important et précieux de sources de l'histoire du
Maroc et de manuscrits traitant de la théologie islamique.

Question : L'entretien concerne au premier degré le défunt Prince
Moulây Abdellah. Que pouvez vous dire à ce sujet ?

Réponse : En vérité, il m'est bien pénible de parler du Prince Moulay
Abdellah que j'ai connu. Il faut convenir que celui qui croit et admet le
principe de commandement du Créateur "kun" (soit), doit nécessairement
accepter la forme antithétique "Kâna" (Fut).

M. Tazi parle ensuite des qualités humaines du Prince, faisant
observer qu'il était doué d'un esprit vif et pénétrant, lucide et subtil. Sa
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générosité (aryahiyyah), son respect pour les idées d'autrui, son désir de
faire plaisir aux gens, furent les qualités de ce prince qui a vécu et grandi
au sein d'une famille noble et illustre.

ااااللللههههووووااااممممشششش
1) نشـر المــثـاني ألهل القـرن الحـادي عــشـر والثـاني، تأليف مــحـمـد بن الطيب القــادري، منشـورات
الجـمـعـيـة الـمـغـربيـة للتـأليف والتــرجـمـة والنشـر ج 1 ص 219-220-221، تحـقـيق مــحـمـد حـجي
وأحـمـد التـوفــيق، نشـر مكتـبـة الـطالب - الرباط 1407-1986، (حـوليـات نشـر المــثـاني للقـادري
N. Cigar حـسب مـخطوطة فـريدة بمكتـبـة البـودليـان) - أكـسفـورد، بتـحـقـيق د. نورمـان سـيكار

تقديم : عبد الهادي التازي، نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي.
عــبــد الـهــادي التــازي : «الـتــاريخ الدبلـومــاسي للـمــغــرب». ج 9، ص 9، رقم اإليداع الـقــانوني :

1986/25، مطابع فضالة.
2) اإلشـارة إلى حركـة السلطان أحـمـد المنصـور الذهبي نحـو إمبـراطور كـاغو (سنـغاي) والتي قـال

عن جيشها الشاعر الفشتالي يخاطب المنصور :
جـيــش أواخـــره بـبـابــك سـيـلــه    عــرم، وأولــه بـكـاغـــو محـــدق !!

الفشتالي : مناهل الصفا، تحقيق عبد الله كنون، المطبعة المهدية تطوان 1964-1381.
3) ورد في التــرجـمــان المــغـرب لـلزياني ص 364 : «فــقـدم (مــوالي أحـمــد) عليــهم (أي علـى الجند)
مـحمـود باشا عـام سـبعـة وألف (1598-99) وأتى مـعه بعـشرة آالف مـولى، وعـشرة آالف جـارية
كلهم في سن البلوغ... والبد أن نراجع في هذا الصدد ما كتبه أحمد بابا السوداني في (معراج
الصـعـود)، مـخطوط المكتـبـة العـامـة بالرباط رقم 478، ومـا كـتـبه الـناصري فـي االستـقـصـا، 5،
131-132، وابن زيدان في (اإلتحاف) ج 4، ص 100-139، د. هاشم العلوي القاسمي، مقدمة:
تحـقيق كـتاب التـقاط الدرر، مـحمـد الناجي، مـحمـد زروق : قضـية الرق في تاريخ المـغرب، مـجلة
البـحـوث التـاريخيـة عـدد 2 يوليه 1981، ص 180 حـول الرقـيق في المـغرب مـا قـبل االسـتعـمـار،
مــجلة أبحــاث عــدد 1 يناير 1983 الرباط، الـجنس واللون في الـبــالد اإلسـالمــيــة، عــبــد الهــادي

التازي : التاريخ الدبلوماسي 8، 270.
4) توفي قــاضي القــضــاة أبو عـبــد الله بـن العـيــاشي بمـكناسـة الـزيتـون مــقــتـوال مــصلوبـا في عـهــد
السلطان أحمـد الذهبي ابن السلطان موالي إسمـاعيل وكذلك عليلش، وفي أعقـاب وفاة السلطان
مـوالي إسـمـاعيل ونـهب العـبيـد مكناسـة أراد هؤالء حـرق قـبـره وقـبـر عليلش، فلم يعـرفـوهمـا بين
المـقــابر التي دفنا فــيـهـا مع من مــعـهـمــا ... ابن زيدان : إتحـاف أعـالم الـناس بجـمـال حــاضـرة
مكناس، طبــعـة ثانيـة تـقـديم عـبـد الهــادي التـازي : ج 4، ص 100-105، مطبـعــة إيديال - الدار
البـيــضـاء 1985، ابن زيدان :  المــتـرع اللطيف فـي مـفـاخـر الـمـولى إسـمــاعـيل الشـريف، تـقـديم

وتحقيق عبد الهادي التازي : مطبعة إيديال - البيضاء 1993.
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عـبـد الهــادي التـازي : القـبـائـل العـربيـة بالمــغـرب حـسب مـخطـوطة ابن العـيـاشي وزيـر السلطان
مـوالي إسمـاعيـل، بحث قدم لمـجـمع اللغة العـربيـة في دورته الثـانية والسـتـين، ذي القعـدة 1417

مارس 1997.
5) الحرطـاني أصلها ـ على مـا قيل - الحـر الثاني، يعني أن والده كـان رقيـقا وتحرر، وهـذا حر رقم
اثنين، نشـر المـثـاني نسـخـة بودلبان تـحقـيق سـيكار تقـديم التـازي، ص 24، المـختـار السـوسي،
«المــعــسـول» جــزء 5، ص 188، ويذكــر أيضــا أن الحــرّاط في لغــة تمــبكتــو هو البــيــار أي الذي
يشـتغل فـي حفـر اآلبار... سليم زيال : أنقـذوا تمـبكتو، مـجلة العـربي الكويت. مـحمـد المـهناوي :
الفـصل األخـيـر فـي مـعـارضـة علمـاء فـاس لسـيــاسـة تمليك الحـراطيـن... االتحـاد االشـتـراكي، 1

غشت 1993.
6) امــتـد الحــديث عن الـمـوضــوع من 5 ربيع األول 1087 إلى 4 رجب 1115= من 18 مـاي 1676

إلى 13 نونبر 1703 ويدخل في هذا خطاب موالي إسماعيل لعلماء األزهر على ما سنرى.
7) إلى جانب قضـية العبيد هناك قضـية رسم عدلي أدلى به اليهود يعفـيهم من أداء الجزية، هذا إلى
قـضـيـة ثالثـة : قـضـيـة الوفـادة المـغـربيـة عـلى النبي ’ وهو مـا يزال بمكـه ، عـبـد الهـادي التـازي :

التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ج III، ص 229.
8) مـحـمـد الفـاسي : رسـائل إسـمـاعـيليـة تنشـر ألول مـرة، مـجلة تطوان، عـدد خـاص 1962 - مجلة

هيسبيريس تمودا عدد خاص 1962.
محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب 1، 213-212-211.

9) هذا وتوجد كنـاشة حول جـيش عبيـد البخـاري تحمل رقم خ. م. 1085 بالخزانة الملكيـة بمراكش
لم نتمكن من الوقوف عليها...

.43-42-41-37-36-35-34 ،II 10) داود : تاريخ تطوان
11) محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب (مصدر سابق).

12) Abdelhadi Tazi, document des 70, relatif  à la suppression de l'esclavage
à  la bibliothèque du  prince My Abdellah, Revue Maghreb Culture, n° 1361-
22-23, nov. 1981.

مخطوطة نادرة في خزانة األمير موالي عبد الله، دعوة الحق مارس 1984.
التـــاريخ الدبلـومــاسي لـلمــغـــرب، ج 1، ص 281  ومــا بـعــدها رقـم اإليداع القـــانوني 1986/25،

مطابع فضالة، المحمدية - المغرب.
جريدة جامعة األخوين، إيفران، العدد العربي بتاريخ 15 شتنبر 1999.
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13) دليل مؤرخ المغرب األقصى، ج 2، 451 - طبعـة ثانية دار الكتاب، البيـضاء 1985، تقديم عبد
الوهاب بن منصور.

مـحـمـد المنونـي : مـؤرخ مكناس ابن زيدان، مـجلة دعــوة الحق نونبـر 1966، المـصـادر العـربيـة
لتاريخ الغرب، كلية اآلداب، الرباط، 1989-1410.

مصطفى الشابي : ابن زيدان مؤرخا سياسيا 139.
 ابن تاويـت : الوافـي باألدب العـربـي في المـغـرب األقصـى، مطبـعـة دار الـثـقـافـة - البـيـضـاء

  1420=1982-3  أجزاء وسماه جَنَى اآلس ونور البهار في تاريخ الجيش النظامي البواخر.
ابن زيدان : العـالئق السـياسـيـة للدولة العلوية تقـديم وتحـقـيق عـبد اللطيـف الشاذلي - المـطبعـة

الملكية 1420-1994 ص 12.
14) نغـتنم هذه الفرصـة لنشكر الزميـل الحاج مـحمـد قويدر من والية أدرار على رسـالته بتـاريخ أول

رمضان 1421.
15) المطبعة الملكية 1381-1961صفحة 28-27.

16) نشيـر إلى قصـة انتقـال الحكم من فرع مـوالي السلطان سليـمان إلى فرع الـسلطان موالي عـبد
الرحمن.

17) كـثـر اهتــمـامي بهـذا التــأليف (المناهج الســوية) أثناء تحـقـيــقي لبـعض تآليـف ابن زيدان ونظرا
لإللحـالة عـليـه فـيـمـا يتـصل بـالوثيـقـة الفـريدة... األمـر الـذي حـملني على اسـتـفــسـار أحـد أنجـال
المــؤلف الذي قــال لي : إن والده أرسل الكتــاب الذي كــان يقع في مــجلدين، أرسله عــام 1939
بالطريق  الدبلوماسي (اإلقامة العامة الفرنسـية) لمعرض المخطوطات النادرة المنظم بالقاهرة،
وكــان المكلف بالمــعــرض هو الدكـتــور منصــور فـهــمي مـديـر دار الكتب... ومــرت مـدة ولم يعــد
الكتاب إلى صاحـبه، واتصل ابن زيدان كتابة باألسـتاذ منصور فهـمي الذي أجاب بأنه لم يصله
شيء من الـكتــابين المــجلديـن، وأحــالني النجل الـمــذكـور فـي آخــر الحــديث على زمــيلنـا الراحل
األسـتـاذ المنوني رحـمـه الله... الذي يقـول عن الكتـاب مـا نقله مـشكورا الزمـيل الـعمـيـد الدكـتـور
عـبــد اللطيـف الشـاذلي : إن ابـن زيدان اسـتــوعب فـيــه تاريخ العلـويين إلى عــصـر الملك مــحـمــد
الخـامس... وأثبـت فـيـه مـعلومـات جــديدة غـيـر واردة في مـؤلفــاته السـابقـة، وأخـرج منـه المـؤلف
نسـخــتـين في ســفـرين كـبــيـرين قـدم إحــداهمـا للعــاهل المـغــربي المـذكـور واحــتـفظ في خــزانتـه

بالنسخة الثانية.
وقـد ألف ابن زيدان هذا الكتـاب بطلب من المـجلس األعلى للتـعليم اإلسالمي لـيدرس في القـسم
النهـائي بجـامـعـة القـرويين حـيث شكل المـجس المـذكـور لجنة من مـؤرخي المـغـرب لتـأليف كـتب

تاريخية لتدرس في مختلف أقسام القرويين...
العــالئق الســيــاسـيــة للدولـة العلوية، تألـيف ابن زيدان، تقــديم وتحــقــيق عــبـد اللـطيف الشــاذلي،

المطبعة الملكية بالرباط 1420-1999، ص 15-16، تعليق 4.
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ررررححححممممةةةة    ببببووووررررققققييييةةةة

ممممققققددددممممةةةة

يجب أوالً أن أحدد منطلق هذا الحـديث، فهو ال يطمح أن يخوض فـي قضايا
فـقـهـيـة ليـست من اخـتـصـاصي، وإنمـا يطرح بعض القـضـايا مـن منطلق مـا يسـمى
بســوسـيـولوجــيـا المــعـرفــة ؛ ذلك المـجــال الذي يسـائـل المـعـرفــة من حـيـث مكونات
خطابها ومنطقها واألطر الفكرية و المـعرفية واالجتماعيـة التي تؤثر فيها. وفي هذا
السـياق سـأركز في هذا الحـديث على إبداء بعض المـالحظات حول التـراث الفقـهي
باعتـباره مـعرفـة دينية(1)، وتحليل منظوره لألسـرة ولوضع المرأة وارتبـاطه بالمناخ

المجتمعي والفكري الذي تبلور فيه.

فلقــد قنن الفـقــه الحـيـاة االجــتـمـاعــيـة للمـسـلمـين عـبــر عـصـور المــجـتـمــعـات
اإلسالمية. وتبعا لذلك، فإن الفقه اجتهاد وعمل بشريان، ساهم في تراكمهما فقهاء
 قـادتهم ملـكاتهم ومـداركـهم ومـعــارفـهم إلى تقنين أحــوال المـسلمـين ومـعــامـالتهم،
وصـياغـة أجوبة عن التـساؤالت الـتي طرحتـها المـجتـمـعات اإلسـالميـة عبـر الفتـرات
التــاريخــيـة.  وككـل عـمل بـشـري وفكـري، فـالفــقــه يشكل مــوضــوعـا للـبـحث والـنظر
ويستـدعي دراسة الطريقة التي أنتـجت بها اآلليات المـعرفية السـتنباط األحكام وتم
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بها التعامل مع مستجدات كل عصر، والتصورات التي يعكسها عن بعض القضايا
المجتمعية كمسألة وضع المرأة.

    1    ----    ااااللللففففققققهههه    ووووأأأأسسسسئئئئللللةةةة    ااااللللممممججججتتتتممممعععع    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي    

إن التـراث الفــقـهي عـبــارة عن ذخـيـرة من المــتـون تعكس ظواهـر وتصـورات
وممـارسات المـجتـمع. وقد يبـدو لنا أن المنهج الفـقهي و طرق التـعليل و االسـتدالل
ال تفــسح دائـمـا الـمــجــال  الســتـيــعــاب كـل القــضــايا المــتــشــعــبــة التي تطـرح على
المسلمـين. ومع ذلك نجد أن الفـقه اإلسـالمي، سواء في أصوله أو فـروعه قـد حاور
المـــجــتــمـع اإلســالمي وقـــضــاياه، إال أن تـحليل خطـابه خــارج مـــقــاربة تـمــجــيـــدية
ومـعيـارية، أمـر لم يهتم به كـثـير من البـاحـثين من العـالم اإلسـالمي، لتـحليل أسسـه

والبعض من جوانب مضامينه االجتماعية(2).

الداعي للتـذكير أن الـفقه يسـتمـد جوهره من القـرآن الكريم و السنة، كـما أن
جزءا كبيـرا من الفقه المالكي بني على عمل أهل المدينة ؛ بحيث اعـتبر ذلك العرف
من أحد األسس الفقـهية(3). وينتج عن ذلك أن الفقـه يعكس في جزء كبيـر من متنه،
قـضـايا زمن أهل المـدينة في تلك الحـقـبة من التـاريخ. فـمكونات وتركـيـبـة المجـتـمع
العـربي في العصـور األولى لإلسالم، كـان لهمـا تأثير على التـقنين الفقـهي للعـالقات
األسـرية ولتصـور وضع المـرأة. ولذلك نجـد أن بعض مضـامـين النصوص الفـقـهيـة
يجب أن تفـهم في سـيـاق محـيطهـا التـاريخي واالجـتمـاعي و اليمكـن أن تنطبق على
كل العــصـور.  ويـكفي أن نقــرأ بعض النصــوص لندرك أن مـعـظم تلك المــضـامــين
تعكس مجتمعا غير الـذي نعيش فيه اليوم. ال يمكن أن نردد اليوم بعد ابن أبي زيد
القيـرواني ''وال نكاح لعبد وال أمـة  إال  بإذن السيد'' أو ''وال تعـقد امرأة والعـبد وال
من على غـير دين اإلسـالم نكاح امـرأة''، دون اإلحالة على مـجتـمع الجـزيرة العربيـة
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في العصور األولى لإلسالم، الذي سادت فيـه العبودية لتشكل أحد مكونات النظام
االقـتصـادي.(4) ويسـتشف من هذه اإلحـالة التي تتـردد في النصـوص الفقـهيـة، أن
واقع المـجـتـمع الـعـبـودي فـرض نفـسـه على الخطاب، علـى الرغم من كـون اإلسـالم
حاول أن يحد من العـبودية التي كانت سائدة في المجـتمع الجاهلي، و أن رواسب
الجـاهلية وسلطة تركـيبـتهـا المجـتمـعيـة تسربـت إلى الخطاب الفقـهي لتضع المـرأة
تقـريبـا في نفس مـسـتـوى العـبد، التـعقـد نكاح امـرأة أخـرى كـالعـبـد الذي بدوره ال

يعقد على امرأة.(5)

كـمـا يعكس التـراث الفـقـهي وجـود مـجـتـمع فـيـه التـراتـب بين الذكـر واألنثى،
والتمـييز بين األحـرار والعبـيد، وبين األحرار أنفـسهم تبعـا لمسـتواهم االجتـماعي،
كأمر مقـبول. و نجد أن بعض الكتابات الفقهيـة قد استوعبت التراتبات االجتـماعية
والفـروق التي  وضعـهـا المجـتمع بـين المرأة الشـريفـة وغيـر الشريـفة، بحـيث نقـرأ
أنه "... إذا زوج المرأة غير وليها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان
وليـهـا بـالخـيـار في فـسخ نـكاحـهـا أو إقـراره وإن كـانت دنـيـة كـالمـعـتــقـة والسـوداء
واإلسالمـية ومن الحال لهـا جاز نكاحـها وال خيـار لوليها ألن كـل أحد كفـؤ لها."(6)
يضع الفــقـه هنا تمــايزات بين الشـريـفـة وغـيـر الـشـريفـة أو الدنـيـة، كـمـا أن الـدنيـة
كالمـعتـقة والسوداء ال خـيار أوليـاءهن ألنه كيف مـا كان حال الزوج فـهو كـفؤ لهن.
فـهـذه التـمايزات ال تـستـجـيب للمـسـاواة التي يقـول بهـا اإلسـالم الذي ال يفـرق بين
فـرد وآخر إال بـالتقـوى. ثم إن هذه التـمـايزات المـوجودة في الـمجـتـمع، ومن صنع
ذلك المـجـتـمـع وسلطتـه قـد تسـربت إلى الـمـواقف الفـقـهـيـة. مـمـا يجـعـل الكثـيـر من

األحكام أحكاما تاريخية تعكس الفترة التاريخية التي عاش فيها الفقهاء.

فالتـغييـرات التي كان المجـتمع اإلسالمي يعرفـها عبـر العصور وفي مـختلف
المناطق الجـغـرافـيـة، كانـت تضع الفـقه في مـحك السـؤال. ولقـد كـان الفـقـهاء عـبـر
العـصور يواجـهون تحـول المجـتمع اإلسـالمي، والتـساؤالت التي يطرحـها المـسلم،
إمــا بالعــودة إلى الـنصــوص الســابقــة إليجــاد األجــوبة الـجــاهزة، أو بفــتح مــجــال
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االجـتـهـاد قـصـد ابتكار جـواب جـديد إلشكال يطـرح على المـجـتـمع اإلسـالمي من
جراء سيرورة التحول.

يتـمــيـز تطور المـجــتـمع اإلسـالمي في الغــرب اإلسـالمي بخـصـوصــيـة بروز
وانتعـاش فقـه النوازل الذي كان بمـثابة نوع من االجـتهاد المـباشـر حول القـضايا
التي يطرحـهـا المـجـتـمـع اإلسالمـي وهو يتـحـول. ولقـد كـان على الفـقـهـاء مـواجـهـة
العـوائد و األعــراف الجـديدة التي لم تـكن مـعـروفـة في مـجــتـمع الجـزيرة الـعـربيـة،
وأصـبح يفـرضـها الواقع االجـتـمـاعي للمـجـتمـعـات التي امـتـد إليـها اإلسـالم. فـإذا
تصفـحنا معـيار الونشريسي أو النـوازل الجديدة الكبرى في مـغرب القـرن التاسع
عـشر للمـهـدي الوزاني أو غـيرهمـا(7)، نجـد أن هذه المؤلفـات عـبارة عن حـوار مع
تلك العادات واألعراف. ولقـد اجتهد الفقهاء في إدخـال بعض األعراف في حظيرة
الفـقـه اإلسـالمي إلضـفـاء المـشـروعـية الـفقـهـيـة عليـهـا كـمـا هو الشـأن في "شـركـة
الخماس" التي أصبـحت منتشرة بين الناس و لصيقة باالقـتصاد الفالحي، و التي
أوحت للفقيه ابن أبي رحال المعدني(8)  في القرن الثامن عشر بكتابة مقاله دفاعا
عن شركة الخماس في كتابه "رفع االلتباس عن شركة الخماس". ومنهم كذلك من
دافع عن اعتبـار عادات البلد في كل اجتهاد فـقهي. وفي هذا السياق كتب  الفـقيه
الكيكـي يقـول : "ثـم حكى [ابن فــرحــون] عن القــرافي مــامــعناه : أنـه يجب اتبــاع
عوائد البلد في األحكام الدائرة على العوائد، فـمهما  تجدد العرف اعتبـره، ومهما
سـقط أسقطه، وال تحـمل على المنقـول في الكتـاب طول عـمرك، بل إذا جـاءك رجل
من غـيـر إقليـمك يستـفـتـيك فـال تجـبه على عـرف بلدك واسـأله عن عـرف بلده وأجـر
عليه واقـعته دون عرف بلدك والمـقرر في كتبك. وهذا هو الحق الواضح، والـجمود
على المنقـوالت ضـالل أبـدا في الدين وجـهل بمـقـاصـد علمـاء المـسلـمـين و السلف
المـاضـين."(9) كـمــا قـال في نفس الـسـيـاق بن عــرفـة من قــبله : "إن الجـمــود على
النص مـن غــيــر التــفــات إلى أحــوال الـناس وعــوائدها وتنـويعــات األزمــان ضــالل
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ضالل"(10). هذا كـالم بن عـرفـة منذ قـرون وقـول الفـقـيـه الكيكي في القـرن الثـامن
عـشــر وكـيـف ال يكون في وقـتـنا و في قـرننـا الذي أصـبــحنا  نرى فــيـه من يقــيس
واقــعنـا على واقع الـعــصــور األولى لـإلســالم مــتــجــاهـلين للـفــرق الزمنـي و تحــول

األعراف و العوائد.

كمـا أبرز الفقهـاء كيف أن العرف يتـجاوز في بعض المناطق وفي المجـتمع
اإلســالمي مــا يقــره الشــرع. فــالكيـكي يقــيم " الدليـل على عــدم صــحــة هبــة بنات
القبائل وأخواتهم ألقاربهن إذا اطرد العرف بحرمانهم من الميراث" ؛ بحيث كانت
المرأة تستحيي أن تأخذ نصيبها من الميراث. والمعلوم أن الحياء قيمة اجتماعية
يودعهـا المجـتمع في المـرأة لكي يحـافظ الذكر على المـمتلكات ولكي ال تنتـقل إلى
رجل آخر عبـر الزواج. فالمرأة تتخلى عن نصيـبها "بسبب الحيـاء أو خوفا من أن
تعـير في مـجامع أجناسـها إن لم تفـعل"(11) كـما يقـول "...إن هبة المـرأة الرشيـدة
من نسوة القـبائل ألقاربهـا من الرجال التلزمـها ألنه اليكون إال باإلكراه غـالبا وإن
من لم تسـاعف قريبـها فـي ذلك مقـتهـا وهجرها ولم تـجد سـبيـال إلى االنتصـار به،
والله أعلم..."(12) فـهي تتـخلى عن نصـيـبـهـا ألنهـا تخـاف من قطـع صلة الرحم مع

األقارب ومن فقدان الحماية.

لم تـرد ظاهرة تخـلي البنـات عن نصـــيــبـــهن لـصــالـح األقــارب عـند الفـــقــيـــه
الكيكـي فـحــسب، وإنمـا وردت  أيـضـا في عــدد من كـتـب الفـقــهـاء كــمـا يذكــر ذلك
الكيكي نفسه. فـالغزالي مثال في كتابه إحيـاء علوم الدين يرى "أن للبنات والعمات
الرجـوع فيـما وهبن، وأطال الكالم في ذلك فـعده إكـراها وقال ألنهـا اجتـمع عليـها
ضـرران : ذهاب مـالهـا وشـتم عـرضـهـا واخـتـارت بقلبـهـا أهون عليـهـا ضـررا وهو
ذهاب مـالـهـا صـونا لعــرضـهـا من غـيــر طيب نفـســهـا، ونـص أن لهـا الـرجـوع في
ذلك"(13). كمـا أنها  ظاهرة عـرفها المـجتـمع المغربي إلـى وقت قريب(14) ومازالت

موجودة في بعض المناطق في البادية.
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فالـكيكي يأتي هنا بشواهد علـى أن األعراف المـجتمـعيـة تقاوم لكـي تستـمر
ألنها تسـتجيب لمنـطق المجتـمع الذي ال يكون في حالة التخـلي عن اإلرث  لصالح
المــرأة، إال أن الفــقـه هنـا يلعب دور المــصــحح لضــرر يحل بالمــرأة وبالمــصلحــة
العـامـة ولكي يخـول للمـرأة حـقـها في الـميـراث  الذي منحـهـا اإلسـالم. إذن عندمـا

تكون األعراف مكرسة للظلم والحيف فالفقيه يتدخل لتصحيحها.

ومن المـالحظ أن الفقـه لم يكن دائمـا فقـها مـتحـجرا وإنمـا انفتح وفـتح باب
التعديل و االجتـهاد الستيعاب القضايا المـجتمعية. غير أن االجـتهاد ال يخرج عن
الحدود التي ترسمـها ذاتية الفقـيه ونظرته للمجتمع ومـسار تكوينه و مدى معـرفته
باألصـول و الفـروع وبتـفـتـح فكره وتحـجـرهن وبطبـيـعـة المـحـيـط المـجـتـمـعي الذي
يعــيش فـيـه. فــالتكريم الـذي جـاء به اإلســالم للمـرأة، كــان يحـجــبـه التـصــور الذي
يعكس وضـعها في المـجتـمع وعالقتـها بالرجل، ذلك التـصور الذي يتـسرب كـثابت
من الثـوابت التي تتـخلل معـظم الكتابات الفـقـهيـة. لقـد كانت هـذه األخيـرة  تعكس
واقع التركـيبة االجتـماعية والـثقافيـة التي كانت تعتبـر المرأة كائنا في مـرتبة أدنى

من مرتبة الرجل. وال يحيد الفقه عن هذا التصور.

    2    ----    تتتتصصصصوووورررر    ااااللللممممررررأأأأةةةة    ففففيييي    ببببععععضضضض    ججججووووااااننننبببب        ااااللللتتتتررررااااثثثث    ااااللللففففققققههههيييي

يتخلل الخطابات المتداولة حول المرأة في اإلسالم خلط بين التراث الفقهي
وبين اإلسـالم، وبين المـسلمـين واإلسـالم. وإذا كان اإلسـالم هو المـعـيـار، فالفـقـه
هو اجتـهاد فكري وبشري يقـربنا من المعـيار حسب إدراك وفـهم الفقهـاء له. ولقد
قنن الفقه حياة المسلمين وعالقتهم االجتمـاعية تبعا لفهم الفقهاء ألحكام الشريعة
اإلسـالمـيــة، إال أنه وصل إلينا مـوحــدا في الجـوهر من حــيث العـقـيـدة اإلســالمـيـة
ومـتفـرعا إلى مـذاهب وفرق من حـيث فـهم بعض مظاهر الحـياة والمـعامـالت. فهـو

في شقه الثاني، ككل منتوج فكري بشري، قابل للجدل واالختالف.
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فالفقه عالج قضايا مختلفة، لكنه بقي في بعض الجوانب منغلقا فيما يخص
 وضع المــرأة. وال يمكن أن يفــسـر ذلك فـقط بـكون األسـرة الحــصن المنيع للـقـيم
اإلسالمية، وإنما أيضا بطبيعة البنية المجـتمعية التي أفرزت عبر العصور تصورا

خاصا للرجل و للمرأة يقوم على سلطة طرف على اآلخر.

تفصح مضـامين التراث الفقهي عن أن التصـورات حول المرأة تؤطرها من
جـهة سـلطة التـراث الفقـهي الذي يعـيـد عبـر العـصـور نفس التـصورات، ومـن جهـة
أخرى الضغـوط االقتصادية واالجـتماعية و الثـقافية التي تضع المـرأة في المرتبة
األدنى في المـجتـمع(15). وإذا كـان الفقـه في جـوهره يسـتند إلى مـبادئ الـشريعـة
اإلسـالمـية، فـهـو  في شـقـه االجتـمـاعي منتـوج  للحـقل المـعـرفي الذي يتـحرك فـيـه
ولبـيـئتـه المـجـتمـعـيـة؛ مـما يجـعل المـضـامـين االجتـمـاعـية لـلخطاب الفـقهي تتـحـدد
بالمناخ االجتماعي الذي يتبلور فيه، وباألطر المعـرفية المتوفرة لديه في كل عصر
من العــصــور. فــاألدوات المــعــرفـيــة اليــوم تطـورت لتــضع الفــقــيـه الـملم بالمــتــون
وبمـخـتلف المـعارف في وضـع أحسن بكـثيـر من الفـقـيـه في المـاضي، باعتـبـار أن
تطور المعرفة من المـفروض أن يشحذ فكره وفهمه للنصوص، للتـجديد واالجتهاد

الستيعاب القضايا المعاصرة.

ويقدم لنا متن التراث الفـقهي أمثلة متعددة تعكس تأثيـر المجتمع على رؤية
الفـقـيـه لوضع المـرأة. ففـقـيـه كـالكيكي مـثـال، الذي دافع عن حق المـرأة في اإلرث
وحـذر وأخــد كل االحـتـيـاطـات إلصـدار األحكام وأوصى بتــقـدم العـرف على الـلغـة
واإلفـتـاء مـعـتبـرا عـوائد الناس، هـو نفـسه الـذي ميـز تمـيـيـزا تراتبـيـا صـارخـا بين
المـرأة و الرجل، و يعـتـبـر أن الزوج يجـب أن "يحـجـر عليـهـا إذا تبـرعت بأكـثـر من
ثلث مالهـا، ويؤدبها، وتقدم عـليه في الحضـانة لخستـها وانحطاط همتـها بمبـاشرة
األقــذار والنـجــاســات... والجــهـــاد عليــهـــا، بل جــهــادها الـرحى والنسـج والغــزل،
والسهم لهـا في الغنيمـة ولو قاتلت....". فـالمرأة في هذا التصـور كائن ذو خـسة ؛



ررررححححممممةةةة    ببببووووررررققققييييةةةة82

والخسة(16) تعني أن يكون المرء نذال، حقـيرا، دنيئا، رذال، تافهـا، ال يستوجب أن
يعبأ به، وهـو  ناقص في القدر. ويعبر كـتاب مواهب ذي الجالل عن تأرجح الفـقيه
بين المبادئ العامـة التي يدعو إليها كفقيـه من أهل النظر وذلك انطالقا من وقوفه
على الحـيف الذي يلحق المـرأة في البـالد السـائبـة وحرمـانهـا من اإلرث، ومـواقفـه
الجـاهزة والمـتـوارثة عن مكانة المـرأة وتصـورها ككائن خـسـيس. فـالكيكي هنا ال
يضع توازيا بين نظرته الدونيـة للمرأة، نظرا "لخـستهـا" كما يقـول، و بين وضعـها
الدوني في المجتمع الذي يرغـمها ويكرهها على التخلي عن نصيبـها ألقاربها لكي
تتقي شـر هجرهم ومقتـهم. فهو يعـتبر األمر األخـير حيفـا في حقها واألول مـسلمة

بديهية.

ما هو مرد هذا التـصور الدوني للمرأة ؟ و ما هي العـوامل التي جعلت هذه
النظرة تترسخ في الذاكرة التراثية ؟

إن مـواقف الفــقـهـاء من مكانة المــرأة طيلة عـصـور اإلسـالم تأثـرت بنمـوذج
العالقات السلطوية المتراتبة الموجودة في الواقع و الذي كان يعـتبر شيئا طبيعيا
من طرف الـمـجــتــمع، ومن خــالل التــبـاس تـاريخي خــيم على تصــور العــالقــة بين
الرجل و الـمـرأة، ذلـك التــصــور الذي يخلط بـين التــمــيــيــز البــيــولوجي والتــمــيــيــز
االجـتـمـاعي بين الجنسـين. بل وأكـثـر من ذلك، اعـتـبـر التمـيـيـز البـيـولوجي تراتبـا،
العتبارات اجتمـاعية خاصة بالمجتمع القبلي للجـزيرة العربية الذي كان يقوم على
التــراتب الصــارخ بين الفــئـات بين الجـنسـين والـذي جـاء اإلســالم لكي يحــد منه.
وكما يالحظ محمـد شحرور فإن "المتأمل في كتاب الله سـبحانه اليفرق بين الذكر
واألنثى، فـالمسـاواة بينهـما واضـحـة صريحـة في أكـثر من آية، وأكـثـر من مجـال.
واقتـران المؤمنين بالمؤمنـات والمسلمين بالمـسلمات في التنزيل الحكيم في أكـثر
من مـوضع، يؤكد هذه المـسـاواة التي نذهب إليهـا."(17) فـهذه المـساواة التي يقـر
بهـا القـرآن هي التي يخـفيـهـا خطاب بعض الفـقـهـاء تبـعا لتـأثرهم وانغـراسـهم في
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بنيـة اجـتـمـاعيـة تقـوم على تـبرير سـلطة الرجل على المـرأة، مع العلم أنه كـمـا قـال
عالل الفاسي: "من حق المرأة أن تتساوى مع الرجل المساواة التي ال تتنافى مع

طبائع األشياء"(18).

من المــالحظ أن المـعــرفـة الفــقـهـيــة كـانت فـي مـجـملـهـا من إنتــاج الفـقــهـاء
الرجال. ولهـذا األمر تأثير على اإلنتـاج الفقهي والفكري وعلى الكتـابة بشكل عام،
باعـتـبـار أن كل كتـابة تنـشأ انطالقـا من مـركـزية ذكـورية يحـتل فـيـها الـذكر مـركـز
الصدارة  فـي تصور المجـتمع واألسـرة، ويبرر هذا األمـر، تبعـا لذلك، الوالية على
المـرأة، وتـأديبـهـا والـوصـاية عليــهـا وكل مـا يـتـرتب على ذلك مـن دونيـة(19). فـعلى
الرغم من كون اإلسـالم قد خول للمرأة كـما للرجل حق طلب العلم وجعله فـريضة،
تبـــعــــا للحـــديـث النبـــوي "طـلب العـلم فـــريـضـــة على كـل مـــسلم"، مـع العلـم أن من
المـصنـفـين من يلحق بـآخـر الحـديث "ومــسلمـة"(20)، وعلى الرغم مـن وجـود بعض
النسـاء الـلواتي عـرفن بعلـمـهن عـبـر تـاريخ اإلسـالم(21)، فـإن إنتـاج المــعـرفـة كـان
في الغـالب، مقـتصـرا على الرجـال دون النساء. وهكذا نـجد أن نظرة الفـقهـاء إلى
المـرأة وإلـى العـالقـات بينـهـا وبين الرجل تتــسـرب إليـهــا تلك النظرة الدونيــة التي

تتسلسل في كتب التراث عبر تسلسل األقوال.

إن الواقـع الراهـن يتـطلـب منـا إعـــــادة قــــراءة الـتـــــراث بنـظرة الـتكـامل بـين
الجنسـين؛ ولن يتم ذلك بدون اعتـبار الفـقه ال كمـصدر وحـيد لالجـتهاد، وإنـما بأن
نقـر بأن الـفـقـه يبنى في كل عــصـر وأن تعـتـبـر تاريـخـيـة الفـقـه، وأن نمــيـز في ذلك
التاريخ بين مـا يعود إلى الدين وما يعود إلى تأويل الفـقهاء للدين، تبعـا لما يتالءم
مع تصــوراتهم الذاتيـة والـمـجـتـمــعـيـة. ونـسـتنتج من هذا األمــر أن االعـتـمــاد على
المرجعية الفقـهية في مراجعة مدونة األحوال الشخصية يسـتوجب التمييز في تلك
المرجـعيـة بين ما يعود إلى التـعاليم الدينيـة وبين ما يعـود إلى المحيط المـجتـمعي

الذي تبلور فيه اإلنتاج الفقهي.



ررررححححممممةةةة    ببببووووررررققققييييةةةة84

      3    ----    ااااللللققققووووااااممممةةةة    وووو    ااااللللططططااااععععةةةة    ::::    ثثثثووووااااببببتتتت    ددددييييننننييييةةةة    أأأأمممم    ضضضضغغغغووووطططط    ااااججججتتتتممممااااععععييييةةةة؟؟؟؟

اااا    ــــ    ااااللللتتتتأأأأووووييييلللل    ااااللللففففققققههههيييي

لقـد بني صــرح الخطاب الذي يبـرر السلـطة على المـرأة على مــبـدإ القـوامـة
الذي ورد في الكتــاب العـزيز في ســورة النسـاء : ˚الرجـال قـوامـون عـلى النسـاء
بمـا فـضل اللـه بعـضـهم على بعض وبمـا أنـفـقـوا من أمـوالهم˝ (النسـاء 3). ولقـد
فــســرت هذه اآلية تفــســيــرا ظاهريا يـسـيــر في اتـجـاه إبـراز وتبــرير السلطـة على
المـرأة. فـالتـفـسـيـر المـقـاصـدي لـآلية الكريمـة اليمكن أن يخلـص إلى وضع جنس
تحت سلطة جنس آخـر، مع العلم أن القـرآن الكريم يسوي بـين المسلمـين وال يتم
التـمـيــيـز بينهم إال بالـتـقـوى. فـالذين يفــسـرون اآلية بالتـفــضـيل كـمـا يقـول مــحـمـد
شـحـرور: «يفـهمـون قـوله تعـالى ˚بمـا فـضل بعـضـهم على بعض˝ أي بمـا فـضل
الله الرجــال على الـنسـاء بـالعلم والدين والـعـقل والـوالية. وهذا ليس عنـدنا بشيء،
فلو عـنى الله ذلك لقــال : الذكــور قــوامــون على اإلنـاث... وهناك قــول بأن الرجــال
قـوامون على النسـاء هنا جـاءت قوامـون بمعنى الـخدم أي الرجـال خدم النسـاء أو
قـائـمـون على خــدمـتــهم، ولكن قــوله بمــا فـضل اللـه بعـضــهم على بعض تـنفي هذا
المعـنى وتجعل القـوامة للرجـال والنساء مـعا.»(22) نستنـتج أن التأويل الذي يسـير
في اتجـــاه األفــضلـيــة بالـخلق التنـســجم مع تـعــاليـم اإلســالم، و تبـــقى األفــضلـيــة
بالتـقـوى واإلرادة والحكمـة وهي التي تحـدد التـفـاوت بين الناس. أمـا فيـمـا يتـعلق
بالشق الـمـالي فـي القـوامــة في قــوله تعــالى ˚وبمــا أنفـقــوا من أمــوالهم˝، فـهــو
أساس لتـمايز على أساس اقـتصادي، والنجـده بين الرجل والمرأة فحـسب، وإنما
أيضـا بين الفـئـات االجتـمـاعيـة وبين المـجـتـمعـات، باعـتـبار أن الذي يـملك السلطة
االقــتـصــادية يملك الـسلطة. فــمـا وضع الجـنسـيـن من حـيث الـسلطة االقــتـصــادية

اليوم؟
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إن التـحوالت التي يعـرفهـا نمط العـيش داخل األسر المـغـربية والتي تتـجلى
في ازدياد الحـاجيـات وارتفاع االسـتهـالك ينتج عنهـا ارتفاع الحـاجة لدى األفـراد
كيفما كان جنسهم : الرجال و النساء، وسنهم  للبحث عن موارد للدخل. ولقد ولد
هذا الوضع الضرورة الملحـة لتجنيد كل مقدرات وكـفاءات أفراد األسرة المـغربية
للحـصول على المـوارد التي تضمن العـيش الكريم. فإذا كـان عمل النسـاء اللواتي
حـصلن عـلى التـعليم والـشـهـادات والكفــاءة الالزمـة لالنخـراط فـي الحـيـاة العــمليـة
وبالتالي توفير الدخل والحـصول على المرتبة االجتماعية، أمـرا يجلب لهن السمعة
والمكانة االجـتمـاعـية، فـإن عمل مـعظم النسـاء في الفئـات السـفلى للحواضـر وفي
البوادي هو ضـرورة  لتوفيـر الحاجـيات أفراد األسـرة. وغالبا مـا يعتقـد أن المرأة
الموظفة هي الوحيدة التي أصبحت تساهم في مصاريف البيت وأن معظم النساء
يعـولهن أزواجـهن، في حـين أن ثمـة تنـاميـا لمـا يـسمـى بالقطاع غـيـر المـهـيكل في
االقـتصـاد المغـربي تنشط جـزءا منه النسـاء، وذلك لضرورة الـحصـول على الدخل
لمواجهة الحـاجيات الشرورية والمتزايدة لألسر. بـل وتفرض هذه الضرورة العمل
على األطـفــال أيضــا. أال تتــعـــالى األصــوات بالتنـديد بتــشــغــيـل األطفــال ؟ إال أن
التنديد لم يحـد من الظاهرة، نظرا لكون األسـر الفقيـرة تكون في حاجـة إلى دخل
كل طفل لهـا يجد شـغال. فكيـفمـا كانت ضآلـة األجر الذي يتـقاضاه هؤالء األطـفال
فـهــو دخل إضـافي لـألسـرة. فـاألســر المـغــربيـة اليــوم تتـوجــه نحـو اســتـعـمــال كل
االستراتيجيات للرفع من مدخولها اليومي أو الشهري، ويعتبر انخراط النساء في
العـمـل خـارج البـيت مـن االسـتـراتيـجــيـات األسـاســيـة. ويتـرتب عـن هذا الواقع أن
قـوامة الرجل وسلطتـه االقتـصادية وانفـراده بها يـتراجـعـان. والمدونـة التي تـقـول
بالـقـــوامـة للـرجـل وحـــده، تـقــول بـمـــبـدإ يـتــراجـع بشكـل كـــبـــيــر فـي واقع األســـر

المغربية.(23)



ررررححححممممةةةة    ببببووووررررققققييييةةةة86

وإذا مـا فـحصنـا اإلحصـائيـات، نجـد أن عـدد النسـاء اللواتي يعـملن يتـزايد
بالمـقـارنة مع عدد الرجـال. فـمـثال خـالل 11 سنة من 1987 إلى 1998 ارتفع مـعدل
نشاط الـنساء ب 7,4 نقط بالنسـبة للنسـاء القرويات و ب  9,2 نقط بالنسـبة للنسـاء
الحـضـريات، في حـين أن فـئـة الذكـور ارتـفـعت بالتـوالي ب  3,8 و 3,3 نقطة. وتدل
هذه المــعـطيــات على االنخــراط الـمــتــزايد للنســاء في الـحــيــاة االقــتــصــادية، ذلك
االنخـراط الذي أصبح ظاهرة الرجـعة فـيهـا.(24) ومن المـالحظ أن الندماج المـرأة
في الحياة العـملية خصوصـية، تجعلها غالبـا ما تقبل على عدد مـتنوع من األعمال
أكـثـر من تلك التـي يقـبل عليـهـا الرجـال؛ بحـيث تعـمـل المـرأة في مـجـال كـالتـجـارة
بالتقسيط في أزقة المدينة والعمل كخادمات في البيوت وفي المصانع التي تشغل

غالبا النساء، كما هو الشأن في النسيج والتعليب، وفي الضيعات الفالحية.

تمــثل النسـاء ربـات األسـر 16,7 % من مــجـمــوع أرباب األســر : يمــثلن في
الوسط الحـضـري 22,9 ٪ و في الوسط القـروي 12% (25). ومن المـالحظ أن ربع
األسر في الحـواضر تقـريبا تترأسـهم امرأة حـسب اإلحصاء األخـير ؛ وقـد تتزايد
هذه النسبة في الحاضر. و يترتب عن ذلك تحمل المـرأة لمسؤولية التدبير المادي
لألســـرة كـــاإلنفـــاق من أجل الـمــأكـل والملبـس والسكن. و يـمكن أن نـعــتـــبـــر هذه
الظاهرة مـؤشرا علـى التحـول الكبـير لألدوار التي تقـوم بهـا المرأة داخل األسـرة،

والتي أضيف إليها، في كثير من الحاالت الدور االقتصادي.

ال يقـــتــصــر بحـث النســاء عـن  العــمل مـن أجل الحــصـــول على الدخـل على
الحواضر، وإنما أيضـا يمتد إلى البوادي. فالمجتـمع القروي  طرأت عليه تحوالت
في العـقود األربعـة األخيـرة، منها تعـميم النقـد وظهور حـاجيـات جديدة  كـالحـاجة
لتعليم األطفال والتطبـيب واقتناء منتوجات لالستهالك الـضروري كالسكر والشاي
والمـــالبس واألوانـي المنـزليـــة. إال أن الدخل المـــحـــدود لمـــعـظم األســـر القـــروية،
باعـتـبار مـعظمـهـا فقـيـرة، يجـعل المـرأة مضـطرة  للبـحث عن مورد لـلدخل كتـربيـة
المـواشي، والـدواجن، والحـيـاكــة لبـيع منتــوجـهـا في الســوق األسـبـوعي لمــواجـهـة
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مـصــاريف األسـرة. ومع ضــغط الفـاقــة تضـعف قــدرة الزوج على اإلنفــاق، بل في
كـثيـر من الحـاالت يفقـدها، وقـد يدفع بالزوجـة إلى البحث عن مـورد للعـيش.  وفي
أحسن األحـوال يعتـرف بعدم قـدرته وقوامتـه كمـا عبـر لي زوج في قرية في الجـهة
الشـرقـيـة (دوار تاغـالست قـرب مـدينة جـرادة) : «إحنا عـايشـين بحـصـاير النسـا»

بمعنى «نعيش بما تصنعه نساؤنا من سجاد من الحلفا».

كـما أننا نـالحظ أن ظاهرة الهـجرة كـثـيرا مـا تكون هجـرة للرجـال أكثـر من
النسـاء في البـادية، سـواء تعلـق األمر بـالهـجرة لـلخـارج أو في الداخل. فكثـيـر من
الشباب يغادرون القرى بحثا عن العمل في المدن. و نظرا لصعوبة الحصول على
العمـل فإنهم ال يوفـرون عائدات ألسرهم. وبـالتالي تكون المـرأة سواء كـانت زوجة

أو أختا أو أما مضطرة للبحث عن مورد للعيش.

إن المـجــتـمع المـغـربي يـجـتـاز مـرحلة يـعـاد فـيـهـا ترتـيب األدوار بين الزوج
والزوجـة في العالقـة مع الدخل. ومن المؤكـد أن التصـورات المجـتمـعيـة والثـقافـية
مازلت تنظر إلى الزوج كمصدر لإلنفـاق على البيت وعلى الزوجة واألطفال، إال أن
هذا التـــصــور ســرعــان مــا يتــحـــداه الواقع في الحــاالت الـتي يتــعــذر عـلى الزوج
االستجابة لهذه الصورة. وهذا ما يجعل عدد النساء المتخلى عنهن وعن أطفالهن
يتزايد، ويطالبن بالنفقة في المحاكم. فـإسناد القوامة االقتصادية للزوج وحده في
التـصــورات االجـتـمـاعـيــة وفي القـانون على الرغـم من تراجـعـهـا فـي الواقع، يضع
الزوج في حرج اجتماعي ونفسي، هذا الحرج الذي يترجم في بعض الحاالت إلى
توتر فـي العـالقــات الزوجــيــة وإلى تنافس حــاد حــول  تحــديد مــسـؤوليــة االنفــاق.
وباإلضـافـة إلى ذلك، يسـتغل اإلقـرار بالقـوامـة االقتـصـادية للزوج وحـده من طرف
بعض الزوجات أيضا لالمتناع عن اإلنفاق عندما تتوفر لهن االمكانات المادية في
حالة يسـرهن وعسـر األزواج. ففي حاالت فـاقة الزوج، وتوتر العـالقة الزوجيـة، قد

تستعمل قوامته الغائبة والمتعذرة كمبدإ إلذالله والتشهير به.
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أمـا فـيـمـا يخص العـالقـة بين الزوج والزوجـة، يـتـدخل مـبـدأ الطاعـة في تلك
العـالقـة ؛ و يعــتـبـر هذا مـبـدأ. ومـا يتــرتب عنه من ردع، من المـبــادئ التي تكرس
عـالقــة غـيــر مـتــوازنة والمـتكـافـئـة بـين الزوج والزوجـة. كــمـا أنـه يقـوم على تـصـور
المـرأة / الزوجـة ككائن ينفـرد بالـضعف والـخطإ ويسـتـدعي الطاعـة والتـأديب من

طرف زوج ال يضعف وال يخطئ.
إن مـبدأ طاعـة الزوجة لزوجـهـا من المبـادئ التي تتردد فـي الكتب الفقـهيـة.
ويبــرر هذا المــبــدأ الـردع والضــرب و العنف ضــد الزوجــة من طـرف الزوج، ذلك
الضرب الـذي يصل إلى أقصى الحـدود في بعض الحاالت، كـما جاءنا علـى لسان
الفـقــيـه الكيكي في الـقـرن الثـامن عـشــر الذي أدانه ألنه وصل إلى درجـة الـقـسـوة
الشـديدة ضد الـمرأة. بحـيث يقـول : «و الغالـب على أهل البوادي تـجاوز الحـد في
أدب المـرأة بالضـرب الوجـيع وشج الرأس وجـرح البـدن حـتى ربمـا وقع شيء من
ذلك بسكين ونحـوه، فذلك كله حـرام وضرر...»(26)  ويفـهم من قول الفـقيـه الكيكي
أنه يسـتـنكر جـرح البـدن، ولـكنه يعـتـبــر أن الضـرب والردع مـشــروعـان على أن ال
يتجـاوز الحد. وهكذا ال يحـيد هذا المـوقف عمـا نجده في كثـير من الكتب الفـقهـية

األخرى.
ويأتي ضرب المرأة في األدبيات الفقهية كتأديب يفرضه خروجها عن طاعة
الزوج، تلك الطاعـة التي ترد في مـقابل اإلنفـاق. فـصاحب الكافـي يقول : «وحـقهـا
أن ينفق عليـهـا من طوله ويـطعمـهـا مـمـا يطعم ويكسـوها كـسـوة مـثلهـا كلبـاسـه أو
أزين، واليـؤذيهــا بـاللســـان وال باليـــد وال يطيـل عليـــهــا عـــبـــوس الوجـــه واليجــتـنب
مــضــجــعــهــا إال أن يـريد بذلك تأديـبــهــا لصــالحــهــا، وعـليــه أن يخــيــفــهــا فـي الله
واليضارها وإن امتنعت من مضجعه ولم يقـدر على صرفها بكالمه كان له ضربها
ضـربا غـيـر مـبرح واليـضرب وجـهـهـا»(27). عـبـر هذا الخطاب ندرك وصـيـة الفـقـيـه
للزوج بـاإلحــســان لزوجــتــه، وتـردده، وهو العــارف بكـتــاب الله وسنـتــه وباألخــالق
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اإلسـالمـية، للـتعـبـيـر عن النصح باللجـوء إلى الضـرب. فـهـو يقـيده بـجحـود الزوجـة
عندمــا يقـوم الزوج بكل واجــبـاته وتخل هي بواجــبـاتهـا. واليقـف بين الفـقـيــه وبين

موقف منع الضرب إال القراءة الظاهرية للنص القرآني.

والواقع أن الفـهم والتـأويل الذاتي للفـقـهـاء والنابع من تصـور معـين للعـالقـة
بين الزوج والزوجـة يحـجب الفـهم المقـاصـدي للنصـوص القرآنـية الكريمـة، بحـيث
يقول محمد شحرور: «ونقف هنا عند قول اآلية ˚اضربوهن˝. فقد ذهب البعض
إلى أن الضـرب هنا يعني الصـفع واللكم والرفس. وفـاتهم أن الضرب في اللسـان
العربي يعني ضرب األمـثال، ويعني الضرب في األرض، ويعني التدابيـر الصارمة
كـقــولنا: ضـربـت الدولة بيـد مـن حـديد على الـمـتـالعــبـين باألســعـار، ويعنـي ضـرب
النقود ويعـني أخيرا الصـفع واللكم والرفس. ولعلنا النجـد مبررا للسـيوطي وغـيره
بانتقـاء هذا المعنى لنصبح بذلـك من الذين يستمـعون القول فيـتبعـون أسوأه. ومن
المناسب أن نـسـتـأنس بمـا أورده أبـو داوود في سننه حـول اآلية، فــقـال إن بعض
الصـحـابة فهـم من "اضروبهـن" هذا المعـنى المـباشـر، لكن الرسـول األعظم خـرج
إليهـم قائال: التضربوا إمـاء الله، فهل يـعتقـد القائلون بالضـرب أن النبي ’، لوصح
خـــبــر داوود، كـــان ينهى عـــمـــا أمــر اللـه به؟»(28) يعلـمنا اليـــوم علم الـداللة أن كل
الكلمــات مـتـعـددة المـعــاني، واأللفـاظ في اللســان العـربي مـتـعــددة الدالالت أيضـا
وأنهـا تنطوي علـى الظاهر والبـاطن.(29) وفي عـمليـة الفـهم يـسـاهم تعـدد المـعـاني
من جــهـــة،وعــدم اإللمــام بظـواهر صــريح الـكالم، "بحــقــيـــقــتــه ومــجــازه" و"بـنصــه
وفــحــواه"،(30) من جــهــة أخــرى، في توجــيــه الفــهم نحــو التــأويـل الذي يتــالءم مع

المواقف الذاتية والمجتمعية للفقيه المؤول.

فــمــبـدأ الـطاعــة ال يتــالءم اليــوم مع تطور القــيم اإلنســانيــة التـي تقــوم على
العـواطف واالحـتـرام المتـبـادل. فطاعـة فـرد لفـرد، التي تسـتدعي الـخضـوع التـام،
أصبحت غـير مقبولة داخل العالقـات اإلنسانية واالجتماعـية كيفما كـان نوعها. إن
مــفـهــوم الطاعـة يـكون مـقــبـوال داخل مـنطق حـقـل  داللي ثقـافـي يقـوم على  وجــود
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نظـام اجــتـــمـــاعي واقـــتـــصـــادي عـــبـــودي. وعلى الـرغم من أن هـذا النظام انـدثر،
فمازالت األدبيات الفـقهية تردده تقليدا لمضامـين نصوص األولين. إن القول بهذا
المـبدإ يضع طاعـة الزوج في مـستـوى طاعـة الله و طاعة أولـياء األمـر. فإذا كـانت
طاعـة اللـه غـيـر مـشــروطة  تبـعـا لمــبـدإ العـقـيــدة واإليمـان، فـإن طاعــة أولي األمـر
مقرونـة بعقد البيـعة وبالقوانين. فهي إذن مـشروطة بالعقد الذي يربط أولـياء األمر
بشـعـوبـهم، ومـقـرونة أيضــا بالدسـاتيـر المــقننة للعـالقـة بـين الحـاكم والمـحـكومـين
والتي تـضــمن ســيــر النظام الـعــام. فــهي نوع من العــقـــد والتــعــاقــد االجــتــمــاعي
الضــروري يسـاهم فــيـه المــحكوم بقــبـوله الـعـقــد في إرسـاء دعــائم سلطة الحــاكم
لضـمان اسـتـقرار وسـير المنـظومة المـجـتمـعيـة.(31) أما عـقد الزواج فـاليبنى على
الطاعة، وإنما على العالقـة الزوجية، وهي من نوع خاص. فهي عالقـة متكافئة بين
رجل وامــرأة  لبناء أســرة تقــوم على العــواطف و الحــمــيـمــيــة والمـودة الـتي تربط

الزوج بالزوجة، و ال يمكن أن تبنى العالقة على مبدأي األمر والطاعة.

فغـير ما مـرة سمعت قـولة تتردد في أفواه العـامة : «أطيـعوا أبناءكم لكي ال
تسـقطوا فـي العـقـوق». فـالقـولة والحكمــة الشـعـبـيـة تغـالي مـجـازا هـنا في االتجـاه
المـعـاكـس لكي يطيع فـيــه اآلباء األبناء، إلبراز أهمـيــة الطاعـة المـتـبــادلة واإليحـاء
بمبـدإ التشـاور واالحترام المـتبـادل الذي يجب أن يكون بين اآلباء واألبناء. فكيف
ال يسـود نفس االحتـرام بين الزوج والزوجـة؟ فليس لطاعـة الزوج ما يبـررها نظرا
لكون العالقة الزوجـية تقوم على مبدإ التكافؤ والتكافل وعلى الـمودة والرحمة وهي

عواطف إنسانية بعيدة كل البعد عن عالقة األمر و الخضوع.

دددد    ....    ااااللللووووالالالالييييةةةة    ففففيييي    ااااللللززززووووااااجججج    ::::    تتتتششششدددددددد    ااااللللففففققققههههااااءءءء    أأأأمممم    ففففررررضضضض    ددددييييننننيييي    ؟؟؟؟        

فـعندمــا نتـصـفح الكتب الـفـقـهـيـة السـتـقــراء مـوقف الفـقـهـاء مـن الوالية على
المرأة نواجـه بموقف صـارم يقرها ويفرضـها بتـشدد، بل ويفرعـها إلى والية عـامة
ووالية خـاصـة. فــحـسب بعض الفـقــهـاء تفـتـرض الوالية الـعـامـة الصـالحـيــة لعـامـة
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المـــسلمــيـن أن يكونوا أولـيــاء علـى المــرأة في الـزواج، مــعلـلين ذلك بقـــوله تعـــالى
˚والمـــؤمـنون والمـــؤمـنات بعــــضـــهم أوليـــاء بـعض˝(32)، علـى الرغم من أن الـله
سـبحـانه وتعـالى ينص على "المـؤمنين والمؤمـنات"، وتتعلق الواليـة الخاصـة بوالية
النـسـب والقـــرابــة(33). وهنــاك من الـفـــقـــهــــاء مــن وضع الفــــرق بيــن مـن تــزوج
بالــوالية العـــامـــة والواليـة الخـــاصــة، بـحــيـث يقـــول المـــهـــدي الوزاني في الـنوازل
الجديدة الكبرى : "وسئل القـاضي أبو عبد الله سيدي محمد المـجاصي عن يتيمة
بالغة شـريفة النسب في حـضانة أمهـا، فخطبهـا رجل، فوكلت من عقـد عليها مـعه،
وكـان لها أخ بـالغ على مسـافـة أكـثر من ثالثـة أيام، ثم قدم أخـوها قـبل البناء بهـا
ورام رد النـكاح المــــذكـــور، فــــهل له ذلـك لكون الـزوج لم يدخـل مع كـــون الـزوجـــة
شــريفـة أم ال ؟ فــأجـاب : المــشــهـور في شــريفـة الـقـدر أن تزوج بالـوالية العـامــة،
واإلقــدام علـى ذلك مكروه.... والـمــراد بالشــريـفــة غــيــر الدنـيــة، والدنيـــة الســوداء
والمــسلمـانيــة والمــعـتـقــة. قـال الشــيخ زروق : ومن في مــعناها مــمن اليرغب فــيـه

لحسب والمال والجمال والحال، والله تعالى أعلم"(34).

كـمــا أن تشـدد الـمـوقف الفــقـهي فـي مـسـألـة الوالية على المــرأة في الزواج
كيفما كـان سنها، يعود إلى االستجابة لتشدد المجـتمع العربي تجاه وضع المرأة
أكثر مـما يعود إلى مبـدإ ديني، باعتبار أن المـسألة لم يرد فيهـا نص قطعي. ولقد
كانت الوالية على المـرأة تنسجم مع نظرة المـجتمع العـربي للمرأة في تلك الحقـبة
من التاريـخ، وهذا ما جعل الفـقهـاء يكرسون مـبدأ الوالية انطالقـا من فهم لمـعاني
القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الـشـريف يتطابق مع تـلك النظرة. ويمكن للـمـسلم
وللمـسلمـة اليوم التـسـاؤل، لماذا تسـاهل الفـقهـاء في قـضايا وردت فـيـها نصـوص
قطعية كمسألة السرقة وقطع اليد والرق، و لم يتساهلوا في مسألة الوالية التي لم
يرد فـيــهـا نص قطعي الـداللة؟ لمـاذا عندمــا يتـعلق األمــر بالوالية يحـضــر التناص
ليكرر كل نص فـقـهي نـصا آخـر؟ وفي هـذا الصـدد يقـول المـؤرخ للفكر اإلسـالمي
عبـد المجيد الشـرفي : "وثمة من المسلمـين من يعتقـد أن قطع يد السارق هو من
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األوامر اإللهـية التي المـجال فيـها للتـأويل، إذ أن النص ورد فيهـا "قطعي الداللة "
...أن المـفسـرين والفقـهـاء اختلفـوا منذ القـديم في معنى الـقطع  ومعنى اليـد وفي
المــقــدار الذي يـجب فــيــه القطع، ونـصــوا على أن الســرقــة ال تكـون إال في المــال
المحـروز وفي المال الذي ليس لـلسارق فيـه نصيب، كـما هو الحـال بالنسبـة للمال
العـمومي، والتـجأ البـعض إلى صنوف من الحيـل لتجنب تطبـيق هذه العقـوبة"(35).
وتبــعـا لذلك اليجــرؤ اليـوم أحــد على المناداة بقـطع يد السـارق نظـرا لمـا فـيــه من
مـساس بـحق اإلنسان فـي االكتـمـال الجـسمـاني، كـيـفمـا كـان الذنب الذي ارتكبـه.
وكيف يمكن لنا أن نفسر نحن المسلمين ألنفسنا أننا في حالة السرقة، عدلنا عن
 تطـبـــــيق النـص القـــــرآني فـي مــــعـناه الـظاهـري نظـرا لكـوننـا لجـــــأنا إلى الـفـــــهم
المـقـاصـدي للشـريـعـة اإلسـالمـيـة، وهنا، في حـالة الوالية نبـحث عـن داللة ال تتكئ
على نص قـرآني قطعي لتـبرير مـوقف الفـقهـاء في اإلبقـاء على الوالية؟ ال يمكن أن
نفــسـره إال بوجـود عــقليــة ثقـافــيـة تاريخــيـة مـرتـبطة بتـاريـخ الفـقـه وبـتـاريخ البنـيـة
االجـتـمـاعـيـة والمناخ الـثـقـافي الذي تبلور فـيـه االنتـاج الفـقـهـي. فـمـسـألة التـشـبث
بالوالية تعـود إلى تاريخ فـقـه تواصلت فـيـه النصـوص فـيـمـا بينهـا دون العـودة إلى

القراءة  المقاصدية للشريعة.

نسـتنتج مـن هذه المـالحظات أن الفـقـه وعلى الخـصـوص والـمـعـرفـة الدينيـة
عامة يطرحان علينا قضيتين أساسيتين : 

1 - ضرورة تجـديد الفقه وتجـديد المعرفـة الدينية في اتجـاه فهم مقـاصدي
لإلسالم.

 2 - ضرورة انفـتاح الفـقه والمـعرفة الـدينية على المـعارف اإلنسانيـة وعلى
العلوم.
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      4    ----    تتتتججججددددييييدددد    ااااللللففففققققهههه    ببببففففههههمممم    ممممققققااااصصصصدددديييي    للللللللششششررررييييععععةةةة    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالممممييييةةةة

إن تطور المـعرفـة الدينيـة في مجـتـمع إسالمي أمـر ضـروري. وال يمكن  لنا
اليوم أن ننادي بـالحداثة دون تحديد مـوقع التراث، وطريقـة تعاملنا مـعه. واليمكن
أن نلتـصـق تبـعـا لمـبــدإ النقل بالنصـوص وبـاللغـة الفـقـهــيـة التي ال ينفــذ إليـهـا إال
أصـحــابهـا. هناك من اعــتـبـر أن الـفـقـه واالجـتــهـاد مـتــرادفـان(36). إن الفـقــه كـان
وسيظل جزءا من ذخـيرة التراث  اإلسالمي(37). إال أن نسج العالقة المطمئنة مع
هذا التــراث تتطلب منـا أن نجـرده مــمـا علق به مـن اخـتـزال فـكري ومـا حــمله من
رواسب اجـتــمـاعـيــة تنتـمي لعــهـود سـابقــة. إننا في حـاجــة اليـوم إلى فـقــه دينامي
مـجــتـهـد، مـتــفـتح على مــسـتـجـدات المــعـارف، يعـقل أكــثـر مـمــا ينقل، السـتـيــعـاب
مسـتجدات الـوقت المعاصـر وتشعب قـضاياه، يعتـرف بوجود مجـاالت متـعددة من
العلوم أخـدت على عـاتقهـا تفـسيـر الواقع وتتـابع تطورها. كـما أننـا في حاجـة إلى
فـقه يعـرف حـدود تخصـصه، و يـقر بأن مـجاالت مـتـعددة من الحـيـاة أصبـحت من
اختـصاص مـجاالت أخـرى من المعـرفة. كمـا ال يمكن بحال من األحـوال أن يكون
المـجتـمع المـغربي المـسلم اليـوم هو مـجتـمع العـصور األولى لإلسـالم، خـصوصـا
وأن األسـرة المـغربيـة ومـا أصـبحت تـعرفـه من تعـقـيدات و تـحوالت سـريعـة التمت

بصلة لألسرة في المجتمع القبلي العربي.

فالدعوة إلى االجـتهاد ليست جـديدة في المجتمعـات اإلسالمية. فـعبر تاريخ
الفـقـه كـانت هناك أصـوات من بين الفـقـهـاء انتـقـدت التـقليـد ودعت إلى االجـتـهـاد.
ولقـد استـعـرض الفقـيه الـحجـوي في فكره السـامي األطوار األربعة الـتي مر منهـا
الفقه اإلسالمي ليـصل إلى ما سماه بطور الشيخوخة والهـرم، و هو ما بعد القرن
الرابـع إلى الفـــتــرة الـتي كـــتب فـــيــهـــا فكره الـســامـي، ويبـــين أســـبــاب التـطورات
باالرتباط مع التـاريخ السياسي، لينتـهي بالدعوة إلى تجديد الـفقه وإلى االجتـهاد.
كـمـا يحـدد أسـباب شـيـخـوخـة الفـقـه في مـا يسـمـيه "بـقصـور الهـمم عن االجـتـهـاد
واالقـتـصـار على التــرجـيح في األقـوال المـذهبـيـة واالخـتـيـار منـهـا". ويذكـر الفـقـيـه
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القـيـرواني الذي يقـول إن "الذي أدخل كـثـيـرا من الناس في التـقليـد نقص العـقـول
ودناءة الهمم". ويضيف الحجوي أن هؤالء" اقـتصروا على النقل عن من تقدم فقط
وانصــرفت همــتــهم لشــرح كــتب المــتـقــدمــين  وتفــهــمـهــا ثم اخــتــصـارهـا، وفكرة
االخـتــصـار ثم الـتـبـاري فــيـه مع جــمع الفـروع الـكثـيــرة في اللفظ القلـيل هو الذي
أوجب الهرم وأفـسد الفقـه بل العلوم كلها... إذ صـاروا قراء كتب المـحصلي علوم
ثم في األخيـر قصروا عن الشـرح واقتصروا علـى التحشيـة والقشور ومن اشـتغل
بالحـواشي مـا حـوى شي"(38) كـمـا ينتـقـد الحجـوي االخـتـصـار الذي ضـيق دائرة
االجـتـهـاد بقـوله : "فـغـالب العلمـاء من المـائة الـثامـنة إلى اآلن لم يحـفظ لهم كـبـيـر
اجـتـهاد وال لـهم أقوال تـعتـبـر في المـذهب أو المـذاهب وإنمـا هم نقـالون اشـتـغلوا
بفـــتـح مــا أغـلقـــه ابن حـــاجـب ثم الخلـيل وابن عـــرفـــة وأهـل القـــرون الوسطـى من
المذاهب الفقـهية، إذ هؤالء السادة قضـوا على الفقه أو على من اشتغل بتـواليفهم
وترك كتب األقـدمين من الفقـهاء بشغل أفكارهم بـحل الرموز التي عقـدوها. فجنت
األفكار وتخـدرت األنظار بسبب االخـتصار فـترك الناس النظر في الكتـاب والسنة
واألصـول وأقــبلوا على حـل تلك الرمــوز التي ال غـاية لـهـا و النهــاية فـضــاعت أيام

الفقهاء في الشروح ثم في التحشيات والمباحث اللفظية..."(39).

فـانحطاط الفـقـه في نظـر الحـجـوي له عـالقـة بانحطاط األداة الفـقـهـيـة، التي
تقــيــدت باالخــتــصــار، ثـم بشــرح االخــتــصــار. وقــد تم التــوسع فـي الشــرح الذي
سـاعدت عليـه اللغـة الفقـهـية المليـئـة بالمفـردات بالتكرار وصـيـاغة الحـواشي. ومن
شــرح لشـــرح تتــيــه الواقــعـــة والنازلة وتحـلق فــوق الزمن والـمكان. وهكذا ابـتــعــد
االخــتـصــار عن القــصـد وهو تـبـســيط الفــقـه إذ كــان القــصـد من المــخــتـصــر هو
االخـتصـار وتسهـيل الفهم فـإذا به أصبـح يستـدعي الشرح وشـرح الشرح، بحـيث
أصبح مخـتصر خليل(40) اليفهم واليقـرأ بدون األجزاء المتعددة المـؤلفة من طرف

الشراح كالمواق والحطاب وغيرهما(41).
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يشـخص الحـجـوي وضـعيـة الفـقـه في عـصـر بداية القـرن العـشـرين بأنه في
حالة الشـيخوخـة نظرا النحطاط المنهج الفقـهي. لقد مر الـفقه من مـرحلته األولى،
مـرحلة االجتـهاد المطلـق إلى مرحلة االجـتهـاد المقـيـد داخل المذاهب، إلى مـرحلة
المرجـحات التي كـان يتيـه فيـها الفـقيـه داخل اللغة الفـقهـية دون أن يجدد. وتـبعت
ذلك مـرحلة المتـأخرين الذين طبع عـملهم بالتقلـيد أي األخذ بـموقف أو رأي فقـهي
دون مساءلة أسـسه المنطقية والعـقلية ليؤخذ القـول لمجرد أنه قيل من طرف فـقيه
سـابق. ويمكن أن نطرح نفس التـساؤالت على الفـقه اليـوم كمـا طرحهـا الحجـوي.
كيف يمكن أن تـوظف هذه الذخيرة من تراث فـقهي لحل اإلشكاالت التي يطرحـها
العـصــر؟ هل يتم التـعــامل مـعـه كـتــراث جـاهز وجـامـد نـجـد فـيـه كل األجــوبة التي

تطرح على المسلم اليوم ؟

إن األمــر أصـبـح أكـثــر تعــقــيـدا من الـفـتــرة التي دعــا فــيــهـا الحــجــوي إلى
االجتهاد، وذلك بلجوء معظم الفقهـاء العقالء وأهل النظر إلى تقية الصمت، لترتفع
أصـوات الدعــاة المنخـرطين في الـفـعل و العـمل الـسـيـاسي باسم الديـن. و يتـرتب
عن ذلك إنتاج إنشـائي حول اإلسالم يخضع  لتـكتيك السياسـة أكثر منه لالجتـهاد
الفكري الموضـوعي الرصين العارف بـالمتون والمنصت للمـجتمع مـغربي وهو في

محك التحول.

والواقع أننا في حـاجة إلـى إعادة االعـتبـار لعلوم دينيـة تتمـحـور حول الفـهم
المـقـاصـدي للشـريعـة اإلسالمـيـة. والفـهم المـقـاصـدي، كـما يـرى ذلك الفـقيـه عـمـر
الجـيدي رحـمـه الله، "واجب على كل فـقـيه ناظر فـي شريعـة الله يلتـمس حكمـة الله
فــيــهـا..." ثـم يضــيف "...والغــريب أن فكر الشــاطبـي لم يجــد من يهــتم به والقــدر
قـدره، وبقـي الناس بعـده عــاكـفـين عـلى كـتب أصـول الـفـقـه التــقليـدية التـي لم تكن
توجـه عنـايتـهـا إلى المـقـاصــد بقـدر مـا كـانت تهــتم بمـمـاحكات األلفــاظ وتدقق في
مـقـتـضـيـاتـهـا وفـروقـهـا وتبـحث في الحــقـيـقـة والمـجـاز والنص و الظـاهر والعـمـوم
واإلطالق وتعـارض األدلة من تخـصـيص وتقـييـد وتأويل إلـى غيـرها من المـسـائل،
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وهي إن كــانـت أبحــاثا جـليلة القـــدر عظيــمـــة النفع إال أنهـــا حــجــرت العـــقل وظل
األصوليون يدورون ضـمن دائرة ضيقة مقيـدين في ذلك بقواعد وضعهـا السابقون
بقصـد تيسـير السـبل على الالحقيـن لكن هؤالء جمدوا عـليها واكـتفـوا بها دون أن
يضـيفوا إلـيها جـديدا."(42) ثم يضـيف قائال : "كـثيـرا ما يقع الخلط لبـعض الناس
فيعتقدون أن مقـاصد الشريعة هي المعرفة بمسائل أصول الفقـه وأن الفقيه يكفيه
أن يعرف منهج األصوليين والقواعد التي استنبطوا األحكام على ضوئها ليحصل
علم مــقـاصـد الشـريـعـة، إال أن هذا الرأي غـيــر صـحـيح ألن مـعـظم مـسـائل الفــقـه
مختلف فـيها بين النظار تبعا الختـالفهم في الفروع، كما أن معظم مـسائل أصول
الفـقـه الترجع أســاسـا إلى خـدمـة الشـريعـة ومـقـاصـدهـا، وإنمـا تدور حـول مـحـور

استنباط األحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد لفظية"(43).
ويكرر محـمد الشرفـي نفس الفكرة حين يقول : "إن الـتأويل المقـاصدي هو
التأويل األنسب من الوجـهة الدينية وينبغي أال يطول البـحث في تحليل الكلمات بل
البد من البـحث وراء المـعـاني الـحـرفيـة عـن روح القـرآن وتناول كل مـسـألة حـسب
وضعها ضمن المقـاصد اإللهية الشاملة"(44). والتأويل المقاصدي يفـترض اعتبار
الفترة الزمية والتاريخية. فالعقيـدة اإلسالمية ثابتة، إال أن قاعدة قد تكون صالحة
لفترة تاريخية معينة و قد التكون كـذلك في فترة أخرى. فالوحي نزل تدريجيا على
النبي. كما أن  بعض القـضايا لم تحرم منذ الوهلة األولى كما هو الشـأن بالنسبة
للخمر وذلك اعتبارا النتشار الممـارسة و لكي يتقبل أهل الجزيرة العربية تدريجيا

التحريم(45). 
فـالتـأويل المـقـاصدي يقـتـضي من الفـقـهـاء أن يكونوا أصـحـاب نظر وأثر ال
أصحاب أثر فقط. اليكفي أن نردد ما جاء في المتـون. يقول الشيخ العالمة محمد
الفاضل ابن عـاشور: "فإذا كانت أصـول الفقه مـدارك قولية فإن الفـقه ال يمكن أن
ينشـأ إال من أصـوله. وأصـول الفـقه هـي تلك النصـوص أو المـدارك التي البد لكل
فرع من الفروع الـفقهية من أن تكون راجـعا إلى واحدة منها، على الـمعنى رجوع

الجزئي إلى الكلي ورجوع المفصل إلى الجمل.
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وهذا المــعنى مـن الرجـوع الـذي يرتبط فــيــه الحكم بأصلـه، أو يخــرج  فـيــه
الحـكم مـن أصله خــــروج الـشيء الـمــــســـتـنبـط منه الـذي هو مــــأخــــوذ مـن األصل
اإلجـمـالي البد من أن يعـتــمـد على عـمل نظري هو الذي يحـقـق اندراج التـفـصـيلي
تحت اإلجـمـالي، وذلك هو ما يشـيـر إليـه اإلمام الشـاطبي في القـسم الخـامس من
"المــوافـقــات" الذي هو قـسم االجــتـهــاد إذ يقـول فـي هذا المـعنـى لضـرورة العــمل
النظري لكل استنباط فـقهي: إن الشريعة لم تنص على حكم كل جـزئية على حدة،
وإنمـا أتـت بأمـور كليــة وعـبـارات مطلـقـة تتناول أعـدادا التـنحـصـر. ومع ذلـك فلكل
مـعـين خـصـوصـيـة ليـسـت في غـيـره، فلم تبق حـينئـذ صــورة من الصـور الوجـودية
المعـينة إال وللعالم فـيها نظر سـهل أو صعب حتى يحـقق تحت أي دليل تدخل تلك

الصورة.

وبهـذا يكون مـن الضـروري أن كـال من العنصـرين : األثري و الـنظري إنمـا
هو الزم لكل عمل فقهي الجتـهاده، فليس من المقبول أن نفرض فقيـها من الفقهاء
يكون فـقـهـه قائمـا على األثر، و ليـس من المقـبـول أيضـا أن يفـرض أن فـقيـهـا من

الفقهاء  ــ أيا كان ــ  يكون فقهه غير مستند إلى النظر(46).

كمـا يوضح الشيخ ابن عـاشور، إذا كان كل من المـذاهب الثالثة : المـالكية
و الشـافـعـيـة والحنبليـة اعـتـبـرت مـذاهب أثريـة فـإن درجة األثـر تخـتلف من مـذهب
آلخـر. فكما يقـول : "وظهـر بهذا أن المـذاهب التي اعـتـبرت مـذاهب أثرية هي وإن
كان العنصـر األثري غالبا فـيها إال أن غلبـته عليهـا إنما كانت على نسـبة متـفاوتة،
وأن المذهبين الشـافعي والحنبلي كانا أكثر من المذهب المـالكي في إعمال األثر،
و أقل منه فـي إعـمـال النظر، وأن الـمـذهب المـالكـي يعـتـبــر بالنسـبـة إلـى اآلخـرين
اللذين اعـتبـرا معـه فيـما عـبرنـا عنه بكتلة األثر، أقل إعمـاال للنظر منهـا إلى ناحيـة

الرأي(47).
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يجب تيـسـيـر المـعـرفة الديـنية الـيوم إلـى أقصى درجـة في اسـتـعـمـال النظر
والرأي و الدراية، كــأمـر ضـروري لكل اجــتـهـاد، وخـصــوصـا في الوقت الحــاضـر
الذي يـطغـى عليــــه األثر، بـل وأثر األثـر، و يغــــيب الـنظر. و يـمكن أن نـضــــيف أن
استعـمال النظر اليوم يتطلب االنفتاح على المـعارف اإلنسانية ومستـجداتها، لكي
اليتكرر النـقـاش في قـضـايا وجــدت لهـا حلول في مـجـاالت مــعـرفـيـة غـيــر المـجـال

الفقهي. 

   

 5    ----    ااااللللففففققققهههه    ووووااااللللممممععععررررففففةةةة    ااااللللددددييييننننييييةةةة    ووووااااللللممممععععااااررررفففف    ااااألألألألخخخخررررىىىى

تفـرض الـتـحـوالت العلمــيـة والفكريـة التي تعـرفـهــا المـجـتــمـعـات اإلسـالمــيـة
المـعــاصـرة، في إطار التطـور العلمي والفكري لـإلنسـانيـة، تـحـديد وضع المـعــرفـة
الدينية داخـل الفضاءات المـعرفـية وتحديد عـالقتـها بالمعـارف األخرى وبالتـيارات
الفكرية التي تخـترق العالم اإلسـالمي. ومن منطلق إبستـيمولوجـية وسـوسيولوجـية
المـعرفـة، يطرح التسـاؤل التـالي : كيف يمكـن تحديد العـالقة بيـن المعـرفة الدينيـة
وفضـاءات المعارف األخرى ؟ ومـحاولة اإلجابة على هذا التـساؤل تقتـضي تحديد
وضع المـعـرفـة الديـنيـة في المـجـتـمع اإلسـالمي الذي يعـرف تـحـوالت عـمـيـقـة على
المـستـويات االقـتـصادية واالجـتـماعـيـة وكذا الـفكرية بفعـل التطورات التي تعـرفهـا

المعارف االنسانية في العالم المعاصر.

من المـالحـظ أن المـعـرفـة الديـنيـة في المـجــتـمع اإلسـالمي توجــد اليـوم في
إطار عــالقــة عــمــوديـة وتنافــســيــة مع باقـي مكونات الحــقـل الديني في الـمــجــتــمع
اإلسالمي، وفي نفس الوقت، توجد في عالقة أفقيـة، تعرضها للتفاعل مع فضاءات
أخـرى للمــعـرفـة اإلنســانيـة. ويقـتــضي الوضع األول تحليل مـكانتـهـا داخل الـحـقل
الدينـي وكــذا إبراز الفــروق الـتي تمــيــزها عـن مكوناتـه في المــجــتــمـع اإلســالمي،
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ويقــتــضي الوضع الثــاني، تـحليل طبــيــعــة تعــامل المــعــرفـة الـدينيــة وتفــاعلهــا مع
مستجدات المعارف التي تتحول باستمرار في عالم اليوم.

اااا    ----    ممممسسسستتتتووووييييااااتتتت    ااااللللححححققققلللل    ااااللللددددييييننننيييي

وإذا أردنا أن نحدد وضع المعرفة الدينية داخل الحقل الديني في المجتمع
المـغـربـي، إلبراز مـخـتلف مـسـتــويات مـقـاربة اإلسـالم، نجـد أن هـناك، على األقل،

أربع مستويات:

مستـوى اإلسالم المعيـار الذي  يتجسد في القـول اإلالهي، والقرآن الكريم،
واألحاديث النبوية الشـريفة. فهو مجال الثبـات والحقيقة والمطلق، يقـارب بالعقيدة

واإليمان.

مـستـوى المعـرفـة الدينية، والتـي تتجـسد في كل مـاأنتج، ومـا زال ينتج، من
تفـسـيـر وتأويـل من طرف الفـقـهـاء والعلـمـاء لإلسـالم المـعـيـار. وتتـضــمن المـعـرفـة
الدينية الفـقه وعلم الكالم، وهي إنتاج إنسـاني فكري يعتمـد على منهجية اسـتنباط
األحكام من نص الـقـرآن الكريم و من السـنة النبـوية. وباعــتـبـارها إنتــاج إنسـاني

فكري، فهي تشكل فرعا من فروع المعرفة.

مـسـتـوى الخطاب اإلسـالمـوي السـياسي. وهـو ذلك الخطاب الذي يصـاحب
الفـعل السـيـاسي المـعـاصر، والـذي يكمن في تلك تلك الرؤى واألفكار الـتي تنطلق
من منظـور تعـتــبـره الـمنظور اإلســالمي الوحـيــد المــمكن، لتــؤطر الحــركـة والفــعل

السياسيين داخل حقل الصراع السياسي.

مــســتــوى اإلسـالم الـمــعـيـش، الذي يتــشكل من مــجــمــوعــة من التــصــورات
والممـارسات في المـجتمع والمنتـشرة بين عـامة الناس حسب منـظورهم لإلسالم.
فـهو إسـالم كمـا تتـصوره وتعـيـشه عـامة الناس، والذي يـتحـدد بمقـتـضاه سلوكـهم

ومعتقداتهم ونظرتهم للحياة و للكون و للمجتمع.
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يتكون الـحـقل الـديني في المــجــتـمع الـمـغــربي من هذه الـمـســتــويات األربع
والتي تارة تبـدو مـتـبـاينة بوضـوح وتارة أخـرى تتـداخل. كـيف تتـداخل إذن ؟ ومـا
هي درجـة التـداخل والـتـبـاين ؟ هل يعلو مـسـتـوى على الـمـسـتـويات األخـرى ؟ هل
هناك ديـنامــيــة تتــخلل الـحــقل الديني فـي المــجــتــمع اإلســالمي تعــيــد ترتـيب هذه

المستويات؟
و علـى الرغم مـن كـــون هـذه المــــســـتــــويـا ت تتــــداخل في بـعض الحــــاالت،
فالتميـيز بينها ضروري ألغراض تحليلية لكي يتم إبراز تفـاعلها في الحقل الديني
للمجتمع المغربي. فاإلسالم المعيار هو الذي يعد مرجعا لكل المستويات األخرى
ســواء منهــا تلك الـتي تتــعلق بالخـطاب الســيــاسي الديني أو الـفـقــهي أو الـخطاب
الديني المــعـيش. فـهي تحـيل علـى المـعـيـار، وتؤول انطالقـا من مــرجـعـيـتـه، إال أن

مبادئ وطرق التأويل تختلف من مستوى آلخر.
وإذا كــان من السـهـل التـمــيـيــز بين مــسـتــوى اإلســالم المـعــيـار ومــسـتــوى
اإلسالم المعـيش، فإن الحدود الفاصلة بيـن المعرفة الدينية والـخطاب اإلسالموي
المــصـاحب لـلسـيــاسي لم تعــد واضـحــة اليــوم. وقـد يعــتـرض البــعض بالقــول إن
المعـرفة الدينية كانت دائمـا مرتبطة بالقضـايا السياسـية للمجتـمع اإلسالمي، ولم
يكن يتـخللها هذا الـفرق الذي نتـحدث عنه هنا. فـهـذا االعتـراض صحـيح، وينطبق
على وضع كـان فـيـه الفقـهـاء، في المـاضي، يجـمـعون بيـن مخـتلف المـعـارف : من
طب و فـلك ونحــــو وعلـم النبــــات وغــــيـــر ذلـك، و يكونـون الفــــئـــة الـتي تنـتـــمـي إلى
"الخاصـة" في المجـتمع، والمندمـجة في كـثيـر من الحاالت في الطبـقة السـياسـية.
أمـا اليوم، فـإن قنوات إنتاج الـمعـرفة تعـددت، وأن المجـتـمعـات اإلسالمـية أفـرزت
تمـايزات في مكوناتهـا المـجـتـمـعـيـة، أهمهـا التـمـيـيـز بين الحـقل المـعـرفي والحـقل
الســيـاسي. فـهــذه التـحــوالت هي التي تســتـدعي التــسـاؤل حـول : مـن هو الفـقــيـه
اليـوم؟ كيف نتـعرف عليـه؟ أبطبيـعة التـكوين أم بالشهـادة، وبأي نوع من الشهـادة
يجـاز العالم و الفـقـيه؟ باإلجـازة والعالمـيـة، أم بالدبلوم الجـامعي ؟ وعلى مـستـوى

الممارسة الفقهية، كيف يمكن التمييز بين الفقيه والداعية ؟
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تتـعلق الـمـعـرفـة الدينيـة بالمـجـهــود الفـقـهي الذي يعـتـمـد علـى مـجـمـوعـة من
األسس والضوابط الـفقهـية الستنبـاط األحكام من اإلسالم المـعيار، حـسب منطق
داخلي للفقه، يسـتعمل فيه التـفسير والتأويل. وبالـتالي فالمعرفـة الدينية هي انتاج
فكري إنساني، في تطور مسـتمر، باعتبـار وجود الفرق بين ثبات اإلسالم المـعيار
وتحـوالت المعـرفـة الدينيـة التي تؤوله وتفـسره. وإذا كـانت العـقيـدة ثابتـة، ففـهـمهـا

يتحول بتحول و تطور العقل اإلنساني.

أمــا الـخطاب اإلســالمـــوي الســيـــاسي فــهــو يـعــبــر عـن رؤى تلك التـــيــارات
الســـيــاســـيــة الـتي تقـــدم منظـورها وتصـــورها للمـــجــتـــمع ولـتنظيـــمــه الـســيـــاسي
واإلقتصادي كتصـور لإلسالم الحقيقي. وبهذا المعنى فهو مرافق لحـركة سياسية
اجــتـــمــاعــيــة تـوظف اإلســالم من مـنطلق الـدعــوة، في الصـــراع الســيــاسـي حــول
السـلطـة. كــــمــــا أن ذلك الـخطـاب يوجــــه، فـي المــــجــــال الـعــــام، السـلوك والفـــــعل
السـيـاسـيـين لألتبـاع، ويجندهم بـالتـعبـئـة السـيـاسـيـة القـتـحـام المـجـال السـيـاسي
والسيطـرة عليه، داخل سيـرورة الصراع حـول السلطة. ويتخـد فضـاءات الصحف
والمجالت والمناشر كمجاالت إلنتاج وترويج األفكار. ويتقاسم الخطاب السياسي

اإلسالموي مع كل الخطابات السياسية(48) بعض الخصائص، منها :

أأأأووووالالالال : وجـود نوع مـن الوثوقـيـة و إنـتـاج خطاب حـقــيـقـة. ولخـطاب الحـقـيــقـة
خـصـم يخـاطبــه، ويجند ضــده بعض المــقـوالت للهــجـوم عـليـه ويقــصـيــه من دائرة
اإلسـالم، كـتلك التي تـتـعلق باالسـتـالب الغـربي والعلمــانيـة والكفـر أو اإللحـاد(49).
ويرتكز ذلـك الخطاب على وجــود مـشــروع سـيــاسي(50)، أو إرهاصـات مــشـروع،

يؤطر الفعل السياسي.

ثثثثااااننننييييــــاااا : التكلـم باسم الشـعب مـع توجـيـه الـخطاب إليـه، إذ أن كل الـخطابات
السـيـاسـيـة تتـوجـه إلى الشـعب لـتـقـدم له مـشـروعـهـا السـيـاسي كـأحـسن مـشـروع
ولتـعـبـئـته لـكي يلتـحق بحـركـته الـسيـاسـيـة(51). ال يتـردد السـيـاسي في اسـتـعـمـال
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الديمـاغوجيـة لتحـقيق أهدافـه، في الفتـرات الحاسـمة، كـالحمالت االنـتخابيـة، التي
يحتد فيها الصراع حول الوصول إلى السلطة.

ثثثثااااللللثثثثــــــــاااا : اســتـعــمـال قنوات الـتـواصل للـتـأثيــر على النـاس، وذلك باسـتــعـمــال
اإلعالم والدعاية لكي يمرر الخطاب السياسي عبر قنوات التلقين.

ررررااااببببععععاااا : وجود تنظيم سياسي يرتكز عليه، سواء كان معترفا به أو غير ذلك،
إذ ينبني الخطاب السياسي على تنظيم لتأطير األتباع وترويج األفكار.

تشكل هذه الـخـصـائص القـاسـم المـشـتـرك بين كـل الخطابات السـيــاسـيـة.
وتنطبق هذه الخصائص على الخطاب اإلسـالموي، الشيء الذي يجعل منه خطابا
يتـحـرك داخل الحـقل السـيـاسي، ال داخل الحـقل المـعـرفي الذي ينتـمي إليـه الفـقـه
كمـعرفـة الدينية. إن غيـاب النقاش الفكري في السـاحة المـغربية حـول مكونات كل
من الحـقل السيـاسي والمعـرفي يبـرر إلى حد مـا الخلط بين المـجالين. بل ويجـعل
الخطاب السيـاسي اإلسالموي يتـصدر التداول أكثـر من المعرفـة الدينية. ويعكس
هذا األمــر الواقع العـام الـمـوجـود في الـمـجـتــمع، أي، تضـخـم السـيــاسي وتراجع
الفكـري، بحــيث  تطغى، عـلى العــمــوم، االنشــغـاالت الـســيـاســيــة والصــراع حــول
السلـطـة بــاسم اإلســالم عـلى حــســـاب االنشــغـــاالت الفكـرية من زاوية الـمــعـــرفــة

الدينية(52).

هناك اخــتـالف بين الخـطاب السـيـاسـي الديني والمـعــرفـة الدينـيـة، فـمــجـال
األول هو مجال البحث عن المـصلحة السياسية باألدوات وعبر القنوات الـسياسية
والتي تقـتــضي اسـتـعـمـال مـخــتلف االسـتـراتيـجـيــات السـيـاسـيـة والتكـتـيك وبعض
الحـاالت الديماغـوجـية، في حـين أن مـجال الثـانيـة هو المعـرفـة بأدواتها المـعـرفيـة
ومناهجها. إن وضع هذا التمييز، في نظري، هو الذي يضع كل من الفقه والعلوم

الدينية في مكانتهما المعرفية داخل مختلف مستويات الحقل الديني.
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بببب....    ووووضضضضعععع    ااااللللممممععععررررففففةةةة    ااااللللددددييييننننييييةةةة

وإذا نظرنـا إلى المــعــرفـة الـدينيــة من زاوية العــالقــة األفــقـيــة التـي تربطهــا
بفـضــاءات المـعـرفـة، تـطرح علينا تسـاؤالت أخــرى. مـا هي التـحــوالت التي طرأت
على دور الفـقـهاء فـي العالم المـعـاصـر وعلى طرق  تكوينهم واشـتـغالـهم بالمـعرفـة
الدينيـة ؟ مـا عـالقـة الفقـه بفـروع المـعـرفـة وبالعلوم ؟ هل يملك الـفقـيـه كل األجـوبة
على القـضـايا التي يطرحـهـا المـجـتـمع اإلسـالمي ؟ كلهـا أسـئلة تطرح  في خـضم

سيرورة التحول الذي طرأ على عالقة المعرفة الدينية بالعلوم األخرى.

تكمن المــعـرفـة الدينيـة اإلسـالمـيــة، كـمـا سـبق ذكـره، في الفـقــه وفي العلوم
الدينية من علم الكالم وغيره. ويكون العلماء والفقهاء الفئة التي تنتج تلك المعرفة.
ويمـر العـالم والفـقـيـه، في المنظومـة اإلسـالمـيـة، في تكوينه، من مـخـتلف المـراحل
التي يقــتـضـيـهـا طلب الـعلم، وذلك للوصـول إلى اإللـمـام بآليـات اسـتنـبـاط األحكام
وبشـؤون فهم وتـأويل النص القرآني واألحـاديث النبـوية الشـريفة. بـل وكان العـالم
في المـاضي ملمـا بالعلوم األخرى التـي كانت تصـاحب الفـقه، كـعلوم اللغـة والفلك
والطب والنـحـو، وغـيــر ذلك، أي  بمـخــتلف فـروع شــجـرة المـعــرفـة. ولقــد طرأ في
الوقت الحـاضر على هذا الوضع تحـول، بحـيث أصبـحت العلوم المصـاحبـة قديمـا
للفقه تشكل تخصصات قائمة بداتها، لها مـتخصصين، وتنمو في إطار التجمعات
العلمـية في مـختلف بقـاع العالم، نـظرا لما أصـبحت تعـرفه المـعرفـة اإلنسانيـة من
تشـعب في فـروعـها. ويتـرتب عن هذا الوضـع تحول في الـمعنى الـذي لحق مفـهـوم
العلم، والذي فـرضـه تشـعـب فـروع تلك العلوم. فـالعلم الذي كـان يـقـصـد به العلوم
الدينيـة ومـا كـان يصاحـبـهـا من علوم أخـرى، أصـبح يطلق على مـا يسـمى بالعلوم
الحقـة والعلوم اإلنسانيـة واالجتـماعيـة. وإذا كان الفـقه انفصل عن الـعلوم األخرى
بفعل التـخصص والتقدم الذي حـققته تلك العلوم في فـضاءات معرفـية أخرى، ذلك
التــقـدم الذي سـاهـم فـيـه الـعـالم اإلسـالمـي، فـإن هذا االنفــصـال يطرح من جــديد
العالقة بين الفقه، أي المعرفة الدينية اإلسالمية، ومجاالت المعارف األخرى(53).
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كـان لـتطور العلم واالكــتـشــافـات العلـمـيـة تـأثيـر علـى الفكر اإلنســاني وعلى
الفكـر الفلســفي وعلى المــعــرفـة اإلنـسـانيــة، و بالتــالي تأثـيـر علـى وضع المــعـرفــة
الدينيـة. كـمـا أن لتطور المـعـرفـة تأثيـر على فـهم الـشريـعـة. فكمـا يرى ذلك المـفكر
اإليراني عـبد الكريم سـروش(54)، بمـا أن العلم و المـعـرفة النهـاية لهـمـا وال لطرح
األسـئلة الـجـديدة والمـتـجــددة، فـإن فـهم الشـريعــة هو أيضـا ال نهـايـة له. واليمكن
لعـقل إنـسـاني مـحـدود أن يـسـتنفـذ كل إمكـانيـات الفـهم عـندمـا يتـعلـق األمـر بنص

إلهي.

و من هذا الـمنطلـق وجب قــبــول مـــبــدإ االســتـــعــانة بالـعلوم األخــرى لـبلورة
األحكام و االجـتـهـادات(55). كـمـا ال يمكن لـلعـالم االسـتـغناء عن المنـاهج الحـديثـة
لدراســة النـص، في تعــامله مـع النصــوص، كــأن تتم مــراعــاة وحــدة زمـن المــتن.
بحــيث يخـتلـف مـتن نصــوص ينتــمي إلى القـرن الـرابع، عن مـتـن آخـر ينتــمي إلى
القـرن العـاشـر. فـعندمـا يحلق الفـقـيـه فـوق الزمن، ويسـتند إلى نصـوص مـتـبـاينة،
أنتـجت في أزمنة مخـتلفـة، إلظهار الحـجج والبـراهين لتعلـيل قوله، يصـبح كل شئ
مـمكن إثبـاته حـسب منطق داخلي للفـقـه. وبالتـالي نجـد أنفـسنا أمـام فقـه مـغلق ال
أمــام فــقـه ديـنامــيكي يســتند إلـى الواقع المــعــاصـر. فــالعــودة إلى سـلسلة أقــوال
المــشـايخ لـيـست حــجـة لـذاتهـا وإنمــا هي إبراز لـدينامـيـكيـة الفــقــه وتحـول أجــوبة
الفقـهاء عبـر العصـور وحسب الفتـرات التاريخـية. ولهذا اليمكن للعلـوم الفقهـية أن
تتطور خـارج تطـور العلوم غـيـر الفـقـهـيـة. كـمـا ال يمكن للـفـقـيـه أن يتـجـاهل علومـا
أخـرى تنتج مـعارف حـول مـخـتلف جوانـب الواقع المـجتـمـعي، وال تجـاهلها بـحجـة
"أن الغـرب هو الذي أنـتـجـهـا". إن لمـخـتلف جــوانب الحـيـاة علوم تخـتـص بالبـحث
فيهـا. ومن هنا يكون الفرق بين المعرفـة الدينية والفروع األخرى للمعـرفة هو فرق
اخـتــصـاص، وعلى الفـقــه أن يتـخلى عـن مـجـاالت أصـبــحت من اخـتـصــاص علوم

أخرى.
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كمـا اليمكن للفقه أن يعـتمد علـى أقوال وأحكام الفقـهاء السابقـين فقط دون
ترجيح العقل وذلك باللجوء إلى مستجدات المعـرفة المعاصرة في مقاربة القضايا
التي يطرحـهـا المـجـتـمع اإلسـالمي المـعـاصـر. إن انغالق بـاب االجتـهـاد مـقـولة ال
يقـبـلهـا العـقـل فلسـفــيـا وتاريخـيــا. والوجـود لفـقــه مـغلق و مـنغلق، وإال كـان الفــقـه
"منولوجـا" لجـمـاعـة الفـقـهـاء، الحـوارا وجـداال مع الـمـسلمـين وقـضـاياهم. كـمـا أن
تاريخ المــجـتــمع اإلسـالمـي وسـيــرورته في حـركــة مـســتـمــرة يتـرتب عـنهـا تشــعب
القــضـايا الـمطروحـة عـلى المــجـتــمع اإلسـالمـي. فـالعــقل في ســيـرورة دينـامـيكيــة
يحـركــهـا الفـعـل والمـجـهــود الفكر اإلنسـانـي التـاريخي ومـا يـصـاحـبـه مـن تناقض
وتحــول في األنســاق الفكرية. والـقـول إن جــمــاعـة مــا تملك الـحـقــيــقـة، يتـنافى مع
الحـــرية، ألن الفكـر اإلنســانـي ال يتطور إال بـارتبــاط بـالحــريـة والتــعـــددية الفـكرية
واالختـالف(56). وال يمكن لمـا سمي باالتجـاه الظاهري الذي يلتـصق بظاهرالنص
وداللتـه الحـرفـيـة، أو باالكـتـفاء بـالنقل في فـهم النصـوص، أن يجـيب عن القـضـايا
المـتــشـعـبــة و الجـديدة التـي تطرح على المــجـتـمــعـات اإلسـالمــيـة المـعــاصـرة. إن
مـواجهـة تلك القضـايا تفـرض على المسلمـين قراءة سـوسـيولوجـية وأنتـروبولوجيـة

وتاريخية للنصوص الدينية(57).

وإذا كـان اسـتـعـمـال العــقل والرفع من قـيـمـتـه مع االسـتــفـاذة من التـجـارب
اإلنسانيـة، وكذا توظيف العلوم لفهم العـالم والمجتـمع ولتنظيم الحياة في مـختلف
جوانبها يسمى بالعلمانية(58)، فإن تلك العلمانية بهذا الـمعنى، ليست رفضا للدين
وال تعارضا مع مقاصده وإنما وسيلة لفـهم المجتمع اإلسالمي في سيرورة تحوله

وحل القضايا المتجددة التي تطرح عليه، ومنها تحول وضع المرأة.
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 48) وككل خطاب سياسي تتخد بعض الخطابات اإلسالموية طابعا إيديولوجيا.
49) تتكون اإليديولوجـيـا اإلسـالمـوية اليـوم من أفكار حـول مشـروع مـجـتـمعي تـختلط فـيـه نمـادج من
الحكم مــأخـودة من تـاريخ الحـقب األولـى لإلسـالم بالوعـظ و اإلرشـاد و الدعــوة التي تتـخــذ، في
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مشروع سياسي، فهو يقحم المعرفة في مجال غير مجالها و هو مجال السياسة.

52) وهذا مـا جعل أن المـواقف التي عبـرت عنها بعض الـتيارات الـسيـاسيـة اإلسالمـية  حـول ادماج
المرأة في التنمية، والتي تجـسدت في الصراع حول الخطة، ساندها الفقهـاء بموقف سياسي ال

بموقف علمي.
53) يشتـرك الفقـه مع المعارف األخـرى في كونه مـعرفة. فـهو مـعرفة من نوع خـاص، و لكنه معـرفة.
وإذا عـدنا إلى تعـريف الفقـه نجـد أن الفقـهـاء اعتـبـروه معـرفـة. يقـول الحسن الحـجـوي في الفكر
السـامي في تاريخ الفـقـه اإلسالمي ، أن  "الـفقـه في اللغـة العلم و الفـهم. قـال تعـالى : لهم قلوب
اليفـقهـون بهـا و أعـالم الموقـعـين أن الفقـه أخص من الفـهم ألن الفـقه هـو فهم مـراد المـتكلم من
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إإإإددددررررييييسسسس    ااااللللععععللللوووويييي    ااااللللععععببببددددالالالالوووويييي

ممممققققددددممممةةةة    تتتتممممههههييييددددييييةةةة

تتـحـدد وظيـفـة التـشريع بـبيـان األغـراض التي يرمي إلـى تحقـيـقـهـا والوسـيلة
التي تُتـخـذ لبلوغ هذه األغـراض، ووظيفـة التـشريع األسـاسـية هـي تنظيم المـجتـمع
تنظيـماً يحـقّق الخـير العـام وذلك بوضع قـواعد ثـابتة تكفل سـيـر عالقـات الناس في
كل ناحـيـة من نواحي الحـيـاة االجتـمـاعـيـة على وتيـرة واحدة وطـبقـا لخطّة مـحـدودة

هي التي تملي تلك القواعد.

والقـــانون ال يمكـن أن يثــبـت على حـــالة واحــدة، بـل هو مــتـطور في الزمـــان،
ومتـغيـر بحسب المكان، ألنه يحكم عـالقات اجـتماعـية، تخـتلف من مكان إلى مكان،
وتتطور في المكـان الواحد من زمـان إلى زمـان، فـالقـانون مـرآة للبـيئـة االجـتـماعـيـة
التي يُطبق فـيهـا، حيث يسـتجـيب لظروفهـا وحاجـاتها، ولذلك كـان حتـماً أن يخـتلف
القانون من دولـة إلى أخرى، وكان حـتماً أن يخـتلف القانون في البـيئـة الواحدة من
عـصـر إلى عـصـر، فــهـو يتطوّر بتطور المـجـتــمع حـتى يسـتـجـيب لحــاجـاته الجـديدة

ويساير اتجاهاته المستحدثة.
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وممّـا ال شكّ فيـه أن الشرائع هي شـريط اإلخاء اإلنسـاني وعنوانه، وهي في
أغراضها العامة والخاصة تُعين على تقارب األفراد والجماعات وإزالة ما بينها من
فوارق واخـتالفات، ولذك تُعـقد المـؤتمرات من حين آلخـر ألجل توحيد الـقوانين بين
دول ال تجمعها وحدة األصل أو اللغة أو العادات والـتقاليد أو المصير، وإن ما بين
الدول العـربية من وحـدة األصل واللغة والحـيـاة المتـقاربة فـضالً عن وحـدة التـاريخ
والمـصيـر، ممّا يـستلزم أن يسـودها قانونُ ٌُ واحـد، فالتـاريخ لم يعرف في المـاضي
أو الحاضر أمة تجمَّعت لها من أسباب الوحدة الكاملة مثلما تجمّعت لألمة العربية،
فلديهـا وحـدة اللغـة والتـاريخ واألمل والمـصلحـة والمـسـتـقـبل والمـصـيـر، ولم يعـرف
التـاريخ كــذلك أمـة من األمم اتسـعـت رقـعـتـهـا فــشـملت أنحـاء شـاســعـة من األرض
كـاألمـة الـعـربيـة ورغم ذلك بقــيت بحكم وحـدتهــا خـاضـعـة بصــفـة دائمـة ومـســتـمـرة
ألحكام شـريعة واحـدة هي الشريعـة اإلسالمـية قرابة أربـعة عشـر قرناً من الـزمان،

ومازالت تخضع له في الكثير األغلب من شؤونها ومن أمصارها.

ومن هذا يتــجلّى أنه إذا كــانت هناك وحــدة في المـاضي فــبـفــضل الشـريـعـة
اإلسـالمـيـة وُجـدت، وبفـضل هذه الشـريعـة سـتـبـقى، وإذا كـانت هناك وحـدة يحـاول
العرب أن يعودوا إليهـا ويقيمون عليها أمـورَهم في الحياة الحديثة كمـا قامت عليها
حـياتهم القـديمة، فـالشريعـة اإلسالمـيـة هي أساس هذه الوحـدة الجديدة كـما كـانت
أساسَ الوحدة القـديمة، وعلى هذا فإن اعتـبار الشريعة اإلسالمـية مصدراً رئيـسياً
يلجـأ إليه كلُّ باحث عن أسـاس لتوحـيـد التشـريعات في الدول العـربية واإلسـالميـة،
هو خـيـر أسـاس وأزكى سـبـيل لتـحـقـيق هذا الهـدف، فـالمنطق يقـضي بأن اسـتـقـاء
شـرائعنا من الشريعـة اإلسالمـيـة عملُ ُ يتـفق مع تقاليـدنا وينبُع من صـميم واقـعنا،

ويسير مع استقاللنا الذاتي وشخصيتنا العربية واإلسالمية الموحّدة.

إن الدول العــربيــة واإلسـالمــيــة تعـيـش هذه الفــتـرة من الـزمـان في يـقظة من
مظاهرها السـعي نحـو العـودة إلى الشـريعة اإلسـالمـية التـي عاشت في ظلّـها قـوية
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عزيزة مرهوبة الجانـب، فلما تركتها لحق بها الضعف والـذل والهوان، ويتمثل ذلك
في اللجان المكوّنة في البالد العربية واإلسالمية لتقنين الشريعة اإلسالمية.

والحقيقة أنه لم يعد مجال للحفاظ على تطبيق الشريعة اإلسالمية في البالد
التي تطبقهـا، وال لتطبيقهـا في البالد اإلسالمية التي ال تطبـقها وتريد تطبيـقها إالّ
التـقنين، فـالتـقنين هو الوسـيلة الحـديثـة لتطبـيق القـوانين اآلن، بحـيث لم يعـد اآلن
إمكان التطبـيق عن طريق الرجوع إلى كـتب الفقـه اإلسالمي العـديدة المتنوعـة لما

يلقاه الباحث فيها من عسر وعناء.

ــــــــةةةة    ااااللللببببححححثثثث ّ خخخخططططّّّ

قـبل أن نعرض ألسس تقنين الفـقه اإلسـالمي ومنهـجيـته يجـدر بنا أن نُمهّـد
لهذه الدراسـة بفقـرة للتعـريف بالتقنين بصـفة عامّـة وبيان مـزاياه وعيوبـه، لنعرض
بعد ذلـك لواقع التقنينات الوضـعيـة في البالد العـربية ومـدى استـمدادها من الفـقه
اإلسالمي، ومزايا تقنين الفقـه اإلسالمي، ومشروعية التقنيـن، لننتهي ببيان أسس

هذا التقنين ومنهجيته.
من كل هذا يرتسم أمامنا منهاج بحثنا الذي سيكون على الشكل التالي:

ااااللللففففــــررررعععع    ااااألألألألوووولللل : التعريف بالتقنين وبيان مزاياه وعيوبه.
ااااللللففففررررعععع    ااااللللثثثثااااننننيييي    : واقع التقنيات الوضعية في البـالد العربية ومدى استمدادها

من الفقه اإلسالمي.
ااااللللففففررررعععع    ااااللللثثثثااااللللثثثث : مزايا تقنين الفقه اإلسالمي.

ااااللللففففررررعععع    ااااللللررررااااببببعععع    : مشروعية التقنين.
ااااللللففففررررعععع    ااااللللخخخخااااممممسسسس : أسس تقنين الفقه اإلسالمي ومنهجيته.
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ااااللللففففررررعععع    ااااألألألألوووولللل        ::::    ااااللللتتتتععععررررييييفففف    ببببااااللللتتتتققققننننيييينننن    ووووممممززززااااييييااااهههه    

التقنين le code تشـريع يجمع أكـثـر القواعـد القـانونية التي تـحكم المسـائل
المـتـعلقـة بفـرع مـعـين من فـروع الـقانـون في مـدونة واحـدة مـرتبـة ومـبـوبة بحـسب
المسائل التي تنظمها، في شكل مواد مختـصرة تأتي متسلسلة. كالتقنين المدني،

والتقنين التجاري، والتقنين الجنائي، وتقنين المسطرة.

.(la codification) ويطلق اصطالح التقنين كـذلك على عملية التجـميع ذاتها
وكـان يـسـتــعـمل اصطـالح المـجــمـوعــة بالنســبـة إلى المــدونة ذاتهــا، فـيــقـال مــثـالً
المــجـمـوعــة المـدنيــة. ومع ذلك فــإنه من الناحــيـة الرســمـيـة تحــمل المــدونة عنوان
القـانـون مـقـتــرناً باسم الفـرع الـذي تنتـمي إليــه القـواعــد الواردة فـيـهــا، فـالتــقنين
المــدني يحــمل عنوان القــانون المــدني، والتـقنـين التـجــاري يحــمل عنوان القــانون
التــجـــاري، والتــقنـين الجنائـي يحــمل عنـوان القــانون الـجنائي، وتقـنين المـــسطرة

يحمل عنوان قانون المسطرة.

وقد أدّى تفـشي المذهب االشتـراكي أو االجتمـاعي في العصـر الحديث إلى
إصـدار تشـريعـات تبلغ من الكثـرة حـدّاً أصـبح اإللمـام بهـا، لو تركت مـبـعـثـرة هنا
وهناك، أمـراً عسـيـر المنال. وهذا ما بـعث إلى التفكيـر في جـمع التـشريعـات التي
تتعلق بناحـية معيّنة من نواحي الحـياة في الجماعة في كـتاب واحد يجمع شـتاتها

وينسّق بينها، ومن هنا ولدت فكرة التقنين أو تجميع القوانين.

وقد لجأت الشعوب القديمة إلى تدوين قوانينها ألسباب عدة منها أن الناس
ال يشعرون بحاجتهم إلى تدوين قانونهم إذا كانت السلطة القضائية مركزة في يد
قـاض واحـد. ولكن هذا الفـرض نادر الحـدوث من الناحـيـة العـمليـة، وال يحـدث إالّ
في الدول الـصــغـيــرة جــدّاً ذات الـمـســاحــة الـضـيــقــة والـعـدد الـقليل من الـسكان.
والحـالة الغـالبـة هي وجود عـدد كـبـير من السـكان يقطن على وجـه الدوام مـساحـة
كـبـيرة مـن األرض، ولذلك يتـعذر من الـناحيـة العـمليـة ترك القـضـاء في يد شـخص
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واحـد بل يتعـدّد القضـاة إلمكان فض المنازعـات التي تثور بين الناس. وإذا تعـدد
القـضـاة وجـب بيـان القـواعـد التـي يلتـزمـونهـا فـيــمـا يصـدرونه من أحكـام، وكـتـابة
القـواعـد القـانونية فـي مدونات هـي بطبيـعـة الحـال أيسـر سـبيل لـذلك، ونتـيجـة لمـا
تقـدم يلجـأ الناس إلى تدوين قـانونهم حفظـاً له من الضيـاع أو النسـيان، فـالكتـابة
أقدر على الحفظ من ذاكرة الناس. وينتج عن ضرورة توحيد القواعد التي يطبقها
القـضـاة الـمـتـعـدّدون ضـرورة كـتـابـتـهـا لضـمـان احــتـرامـهـا وعـدم تغـيــيـرها وعـدم
تفسيرها طبـقاً ألهواء القائمين على تطبيق القانون. كما أن الشـعوب قد تلجأ إلى
تدوين القـانون بغية نشـره بين الناس حتى ال تسـتأثر بالعلم بـه طائفة معـيّنة منهم
وتطبـقـه وتفسـره طبـقـاً ألهوائها ومـصـالحـها الطـائفيـة. وقـد كـان هـذا السـبب من
بين األسبـاب التي دفعت بالرومان واإلغـريـق إلى تـدوين قانونـهم. وال ترجع قيـمة
تدوين الـقـانـون في القــديم في مــدونات قــانونيــة إلى حــسن تبــويب تـلك المــدونات
وصيـاغتهـا الفنية واشتـمالها لكل القـواعد القانـونية السائدة في المـجتمع كـما هو
الشأن في العصر الحـديث، بل ترجع قيمتها إلى أن كتابة القـوانين في مجموعات
قانونية تدل على أن القانون لم يعد سـرّاً مكنونا في صدور الكهنة بل أصبح علنياً
مـعـروفاً بين الـناس. وترجع قـيمـتـهـا كذلك إلى أنـها تعطـينا صورة صـادقـة للحـالة

التي كان عليها المجتمع الذي دُوّن قانونه.

وأهم المـدونات القديمـة : قانون دراكون ، وقـانون صولون، وقـانون األلواح
اإلثني عــشــر لدى الشــعــوب الغــربيــة، وقـانـون حـمــورابي، وقــانون مــانو، وقــانون

بوكنحوريس لدى الشعوب الشرقية.

والتـقنيـن قـد يكون رسـمـيـاً وقـد ال يـكون كـذلك. والتـقنين الـرسـمي هو الذي
تصـدره الدولة ويأتي في شكل تشـريع ضـخم صـادر من السلطة التـشـريعـية. أمـا
التـقنين غيـر الرسـمي فهـو الذي يجـريه فقـيه أو أكـثر، دون أن تـضفي عليـه الدولة
سلطانهـا وبـالتـالي دون أن تطبـعـه بطابع الحـجـيـة أو الـرسـمـيـة. ويعـتـبـر مـثل هذا

التجميع مجرد عمل فقهي ال يصدق عليه وصف التقنين.
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وليس بـاإلمكان أن يجــمع التــقنين كـل القــواعـد المــتــعلقــة بفــرع من فــروع
القانون، ولهذا قلنا في تعريفنا له إنه تشريع يجمع أكـثر القواعد القانونية، بمعنى
أنه يضـمن الكـتلة الرئيـسـيـة منهــا. ولذلك فـإننا نالحظ أنه يوجــد دائمـاً إلى جـانب
التقنين في فرع معين من فروع القانون، قواعد أخرى تدخل في نطاق هذا الفرع

وال يتضمنها التقنين.

ممممززززاااايييياااا    ااااللللتتتتققققننننيييينننن

يحقق تجميع القواعد القانونية عدة مزايا نبرز أهمها فيما يأتي :

 1) يؤدّي تجميع أكثر القواعد التي تحكم المسائل المتعلقة بفرع معيّن من
فروع القـانون في مدونة واحـدة إلى تيسـير البـحث عن القاعـدة القانونيـة المطلوب
تطبيـقها، فهـو يسهل علـى القاضـي تطبيقهـا، وعلى الفقـيه مـعرفـتهـا، وعلـى الفرد
اإللمـام بهـا. فالـتقنيـن يـؤدّي إلى حـشد أكـثـر القـواعد القـانونيـة التي تخصّ فـرعـاً
مـعـيّناً من فـروع القـانون في مـجـمـوعـة واحـدة. وعلى النقـيض من ذلك فـإن مـهـمّـة
البـاحث  تتــعـقـد إذا لم يكن هناك تـقنين، إذ نجـد القـواعــد القـانونيـة مـبـعــثـرة هنا
وهناك في المـجمـوعات التـشريعـية، األمـر الذي يجعل مـعرفـة حكم القانـون صعـبة
المنال، ويســتـحـيل مـعـه عـلى األفـراد أن يسـتـبـيـنوا على وجـه دقـيق القــواعـد التي

يأتمر بها نشاطهم، وتنظم على وجه اإللزام سلوكهم.

 2 ) يؤدّي التقنين كذلك إلى تحـقيق التناسق بين مختلف القواعـد القانونية
وتفـادي التـعارض بينهـا، ذلك أن التـشـريعات الخـاصـة تضـعهـا لجـان متـبـاينة في
أوقـات مـخـتلفـة، وقـد يحـصل أن إحـدى هذه اللـجـان ال تدخل في حـسـابهـا جـمـيع
التـشريعـات التي سبق أن صـدرت ولهـا صلة بالموضـوع الذي تنظمـه، فيـزيد هذا

من احتمال التعارض بين هذه التشريعات وما تضعه اللجنة من قواعد جديدة.
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أما التـقنين فيبـذل فيه بوصـفه تجمـيعاً للـقواعد القـانونية في فرع مـعيّن من
فـروع القـانون مجـهـود علمي كـبـيـر، كمـا تسـبـقـه مرحلة إعـداد يسـاهم فـيـها كـبـار
المـتخـصّـصين في علم القـانون. ويحـرص هؤالء الفـقهـاء على تفـادي التعـارض أو
التناقض، والتكرار واإلعادة وذلك بدراسـة المجموعة من حـيث الشكل والموضوع

ومقارنة المواد بعضها ببعض.

 3) يؤدّي التـقنيـن كـذلك إلى توحـيـد القـانون في الدولة، وإلـى توحـيـد النظم
القـانونية بين الدول المـختلفـة. وقد نجـح التقنين في أداء هذه المـهمّـة في فرنسـا،
حيث اتخذ صدور تقنينات نابليون فرصة مناسبة لتوحيد القانون في فرنسا كلها،

بعد أن كان القانون يختلف فيها من إقليم إلى إقليم.

ععععييييووووبببب    ااااللللتتتتققققننننيييينننن

«Savigny وجه بعض الفقهـاء وعلى رأسهم الفقيه األلماني الكبـير «ساڤيني
النقد إلى التقنين، وذلك بالرغم عن المزايا الضخمة التي تتوفر له.

ومن أهم ما رمى به هؤالء الفقـهاء التقنين من عيوب هو أنه يصـيب القواعد
القـانونيــة بالجـمـود. إذ هو يصـبــهـا في قـوالب جـامـدة، األمـر الذي يـشل تطورها.
وهذا العــيب الذي يوجــه إلى كل تشــريع يكون أكــثــر ضـرراً، في التــقنيـن منه في
التشريعات العـادية. ذلك أن الشارع ال يحجم عن التدخل لتعديـل التشريع العادي
كلمــا دعت الحـاجــة إلى ذلك. أمـا الـتـقنين فــإنه نظراً إلى ضــخـامــتـه وإلى الجــهـد
الكبـير الذي بذل في وضـعـه وتنسيـقه وتبـويبـه يكسب قدراً من الـمهـابة والتقـديس
يجعـل اإلقدام على تعـديله محوطـاً بالحذر الشـديد، فال يتدخـل الشارع لتعـديله إالّ

عند الضرورة القصوى.
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وقد وجه هذا النقد عقب صدور التقنينات الفرنسية في أوائل القرن التاسع
عـشـر، إذ تعـتــبـر هذه التـقنينات أول عـمـل تشـريعي ضـخم تقـوم بـه دولة على هذا
النحــو في العــصـر الـحـديث. ونظـراً لمـا امــتــازت به هذه التــقنينات من مـنطق في
الترتيب ودقّة في الصياغة ووضوح في العبارة فقد ظفرت بقدر كبير من اإلعجاب
والتـقـدير حـتى سـاد في الفـقـه الفـرنسي حـينـذاك االعـتقـاد بـأن هذه التـقنينات قـد
أحـاطت بكل شيء، فأخـذ الفـقهـاء في البداية يـفسّـرون نصوصـها تـفسـيراً حـرفيـاً
يلتزمون فيـه حدود النص ويتحرون نية واضعيه، ولذلك سـمي هذا االتجاه الفقهي
«مدرسـة الشرح على المـتون» أو «مدرسـة التزام النص». وقد أعطـى هذا المسلك
من جـانب الفقـه الفـرنسي حجـة لخـصوم التـقنين، إذ رأوا أن التـقنين في ظل هذا

االتجاه يصيب القانون بجمود في تفسيره فضالً عما في نصوصه من جمود.

ومـمّا ال شكّ فـيه أن لهـذا النقـد الذي وجهـه ساڤـيني» إلى التـقنين وجاهتـه،
إذ من المـسلم أن التـقنين يصـيب القـواعد القـانونيـة بشيء من الجـمـود، ال سـيمـا
في السنين األولى التي تجيء بعد صـدوره، أي في السنين األولى التي تجيء بعد
أن يسـتقـر األمر للتـقنين. وليس أدل على إبراز أثر التـقنين في جـمود القـانون من
قـيـام مــدرسـة شـرح النصـوص فـي فـرنسـا على إثر صــدور تقنينات نابلـيـون، تلك
المدرسـة التي قدست النصوص ورأت فـيها المـصدر الوحيـد للقانون، ونظرت إلى
مـجـمـوعــة نابليـون على اعــتـبـار أنهـا تقـرب من الـكتـاب المنزل وأنهـا أحــاطت بكل

شيء علماً وحـوت حلوالً لكل أمور الناس، وبلغت الكمال في كل ما حوت.(1)

إالّ أنه ينبــغي -رغم كـل هذا- عـدم الـمـبــالغـة فـي نقـد الـتـقنـين، ذلك أنه إذا
كان التقنين يصيب القانون بالجمود، فإن ذلك ال يكون إالّ في السنين األولى التي
تجيء بعــد صـدوره، فــاالحـتـرام الـذي يتـولّد للـتـقنين بعــد صـدوره ال يلـبث أن يقل
تدريجيـاً بسبب ظهور ما يعـتريه من نقص وعيب أثناء تطبـيقه على شؤون الحـياة.
ولعلّ القـضــاء هو أول من يحس بهـذا النـقص ألنه هو الذي تعـرض عليــه مـشـاكل
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الناس، وهو الذي يجـب عليـه أن يحـسـمهـا، وكـثـيـراً مـا يجـد القـاضي نفـسـه أمـام
تعـارض بين مـا يقضي بـه القانون، وبيـن ما تقـضي به العـدالة. وهذا مـا يؤدّي به
تحت سـتار التـفسـيـر إلى إهدار حكم القانون إذا تـعارض مع مـا توحي له مبـادئ
العـدالة وقـواعـد العــدل واإلنصـاف، وكـثـيـراً مـا يؤيده الفـقـه فـي ذلك. وكلمـا برزت
عـيـوب التـقنين على مـرّ الزمن وبدا عـجـزه عن مـسـايرة الواقع، قل احـتـرام الناس
لقـداسـتـه، وينتـهـي األمـر إلى تطور القـواعـد التي يحـتـويهـا إمــا عن طريق تفـسـيـر
القـضاء بمـا يتـفق مع الواقع وحـاجات الـجمـاعـات الحديثـة، وإمـا عن طريق تدخل
المشـرع نفسه لسـدّ نقص في التقنين أو تعديل أحكام فـيه كلما دعت الحـاجة إلى
ذلك وكثـيراً ما ينتـهي األمر بمـضي الزمن وتغير الظروف فـي المجتـمع إلى إعادة

النظر في التقنين واستبدال غيره به يكون أوفى بالحاجة وأكثر مالءمة للتطور.

ححححررررككككةةةة    ااااللللتتتتققققننننيييينننن    

عرف التقنين من قـديم، من ذلك قانون دراكون  Dracon الذي وضع حوالي
عــام 621 قــبل الـمــيــالد، وقــانـون صــولون  Solon الذي صــدر حــوالي 594  قــبل
الميالد، وقـانون األلواح اإلثني عشر  Loi des douze tables الذي وضع عام 541
قبل الميالد، وقـانون حمورابي Loi de Hommourabi (1728-1676 قبل الميالد)،
وقــــانون مــــانو  Loi de Manon الذي وضـع عـــام 1280 قــــبل المــــيــــالد، وقــــانون

بوكخوريس   Code Bocchoris (718-712 قبل الميالد).

وأول التــقنينـات التي حــدثت في العــصــر الحــديث هو المــجــمـوعــة المــدنيــة
الفـرنسيـة التي سمّـيت بمـجمـوعة نابليـون  Code Napoléon ، وتلتـها المـجمـوعات
الفـرنسيـة األخـرى، ثم تفشّت حـركـة التقـنين في البالد األوروبيـة األخـرى، فصـدر
التــــقنيـن النمــــســـاوي في سـنة 1811، والتــــقنيـن اإليطالـي عـــام 1865، والتـــقنـين
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األلمـــاني سـنة 1900، والتـــقنـين الســـويســـري لاللـتـــزامــات سـنة 1912، وتبع ذلك
صدور التقنينات في بالد العالم المتحضرة األخرى . (2)

ااااللللففففررررعععع    ااااللللثثثثااااننننيييي    ::::    ووووااااققققعععع    ااااللللتتتتققققننننييييننننااااتتتت    ااااللللووووضضضضععععييييةةةة    ففففيييي    ااااللللببببالالالالدددد    ااااللللععععررررببببييييةةةة    

لقد جـاءت أغلب التقنـينات الوضعيـة في البالد العـربية مـزاجاً مـتآلفاً يـجمع
بين قــواعــد نُقلت عن الـشـريـعـة اإلســالمــيـة وقــواعــد نقلت عـن التــقنينات الغــربيــة
فاندمجت جميعاً في ضرب من الوحـدة يكاد يخفي معه ازدواج المصادر وتباينها
وهي بتكوينها هذا تحكم التنسيق بين هذين المصدرين، فـيتّسع لمواجهة أوضاع
الحضـارة الحديثـة ويستحث الجـهود لدراسـة الفقه اإلسـالمي دراسة مـقارنة ترده
إلى ربـيع حـــيــاتـه وتمكّـنه من مـــســـايرة هذه األوضـــاع، ومـــتى تمّ إحـــيـــاء الفـــقـــه
اإلسـالمي على هذا النحو، عـبـد السبـيل للتقنـينات الوضعـية العـربيـة ليكون خليقـاً
بأن تؤسّس عليـه وحدة تقنينات أحدث طراز تجـاري مدنيـة العصر وتسـاير أحدث

. القوانين وأكثرها تقدّماً ورقياً

إن النـاظر للـتـــراث الفـــقــــهي اإلســـالمـي الناطـق بالعـظمـــة والخـلود، ليــــقف
مشدوها وهو يقدّر قيمة ما تركه األجداد لألحفاد.

ويزداد عبء هذا التـقدير في عـصرنا الحـاضر الذي أصبـحنا نطل فيـه على
ذلك التــراث الزاهر من جــمـيع أطـرافـه، وقـد اتـسـعت آثاره وتـرامت نواحـيــه، وهو

يزخر بعلوم شتّى. 

وقد حـاول البعض من الـدارسين والمـهتمّـين بهذا التـراث الخالد، أن تتـعلق
همـتـه بمـحـاولة إخـراجـه إلـى الوجـود بوسـائل التـحـقـيق والتـوثيـق المـخـتلفـة، وهي
ناحية ال يُنكر فضلُها، لما لها من مراعاة الحفظ والصيانة، ولكن ذلك ال يكفي في
خـدمـة هذا التـراث واسـتـغـالله وتقـريبـه من األذهان والـواقع المـعـيش ليكون مـرآة
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للبـيئة االجـتمـاعيـة المطبق فيـها مـا لم يُعزِّز بجـانب الدراسة والـتمحـيص والتقـويم
والمقـارنة باألوضاع الحـالية، ومـا شاع من الدراسات القـانونية مـتعـدّدة الجوانب

في مختلف مظاهر الحياة االجتماعية.
وإننا حــين نذكـر هذا النوع مـن الدراسـة المـبـنيـة على المــقـارنة والمـقــابلة،
فلسنا نحط من قـدر فقـهنا اإلسالمي الذي سـادت أحكامـه وامتدت شـجرتـه وارفة

الظالل على جميع األوطان اإلسالمية.
فالشـريعة اإلسالميـة بحكم محاسن أحكامهـا، وتعدّد مصادرها هي مـالئمة
لكل عـصر وأوان، مهـما امـتدت الدنيـا وتجدد تقـدّمهـا ورقيـها، وهي شـريعة بعـيدة
عن التــقـصـيــر والقـصـور ومــحـفـوظة عن أن يـأتيـهـا البــاطل من بين يديـهـا وال من

خلفها على مرِّ األزمان والعصور. 
إن هناك ثروة فــقـهـيـة وقـانـونيـة ال تُنكر قــد عـمّت البلدان اإلسـالمــيـة، وهذه
الثـروة تحتـاج إلى تأصيل وتحـليل ومقـارنة، ومقـارعة الدليـل بالدليل، وليست كلهـا
دون فــائدة، وإنمــا تـنظر على ضــوء فــقــهنـا اإلســالمي ذلك الفــقــه الذي ال يـنضب

معينُه وال تنفذ حججه وبراهينه .
والدراسـات المـقـارنة هـذه ليـست غـريبـة عن فـقـهنا اإلســالمي، إذ برجـوعنا
إليــه نجــد أن الفـقــهــاء المـسلـمـين اهـتـمــوا بعلم خــاص ســمّـوه بالخــالف العــالي.
ومُضمَّن هذا العلم هو التعرف على الدالئل األصلية للمسائل الفقهية، ما بُني عليه
كل قـول فــقـهي منهــا، فـتـارة تُربط الفــروع باألصـول، وتارة أخـرى تـربط األصـول
بالفروع في صعيد واحد لتظهر بوادر الحجة والبرهان، وتتفتح العقول واألذهان.
فـوسط هـذا المـيـدان من الـدراسـة المـتــعـمّـقـة يـحـاول الدارس أن يسـتــجلي
حقائق الفقه اإلسالمي، مستفيداً من منهجية الدراسات القانونية الحديثة وخاصّة
الناحيـة الشكلية تنسـيقاً وتبـويباً، ثم عرض نصـوص ومواد القانـون الوضعي على
حـقــائق وأحكام هذا الفــقـه أيضـاً، كــمـحـاولـة من أجل االسـتنتــاج، ومـعـرفــة مـدى

التطابق والتوافق أو التخالف والتباين.
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لقـد راعت التـقنـينات الوضـعـيـة العـربيـة االحـتـفـاظ بقـدر كـبــيـر من القـوانين
المــعـمـول بهــا في حـينـهـا، وذلك منعــاً للطفــرة ومـضـارهـا، ورغـبـة في اإلفــادة من
اسـتـقـرار تلـك القـوانين بهـا، بعـد أن صــقلهـا العـمل وأوضح االجـتـهــاد غـامـضَـهـا
وأكـمل نقــصـهـا، وكلّ منهـا تـوخت بدرجـات مـتـفـاوتـة وصل حـاضـرها بمـاضــيـهـا،
وتوثيق الصلة بينه وبين تـراثها القانـوني العظيم متـمثّـالً في الفقه اإلسـالمي الذي
ظلّ هو القانون العام لهـذه التقنينات قروناً طويلة في جمـيع تلك البالد حتى وضع
التــقنـينات الحــديثــة بـهــا بل مــا يزال هو القـــانون العــام في بعــضــهــا، وكـل منهــا
اسـتهـدفت اسـتيـعاب تيـارات التـشريع الـعالمـية واألخـذ بأسـباب تطـويرها، تقريبـاً
للشقـة بين أحكامهـا وأحكام تقنينات البالد الـعصرية المـتقـدمة، وتيسـيراً للتـعامل
والتـــبـــادل مع أهل تـلك البـــالد، بعـــد أن أصـــبح العـــالـم كله يكـاد أن يكون وحـــدة

متكاملة ال يستغني بعضها عن بعض.

لقـد فــرض الرجـوع إلى الفـقــه اإلسـالمي عند وضع التــقنينات الحــديثـة في
أكثر البالد الـعربية أوالً وقبل كل شيء أنه كان يمثل القـانون القائم في تلك البالد
وقت إعـداد تلك التـقنينات، فـوق أنه يعـتـبـر في هذه البـالد من الحـقـائق التـاريخـيـة
والحـقــائق المـثـاليــة التي برهن العـالّمــة «جـيني» على أنهــا تدخل ضـمن الحــقـائق
العلْـمـيــة التي تـتكوّن منهــا مــادة القــانون في كل مــجــتــمع والتي ال يمـكن بالتــالي
إغفالها عند صـياغة قانون بلدٍ ما أو تقنينه، ذلك أن الفقـه اإلسالمي ارتبط بتاريخ
الحـــضــارة الـعــربيـــة، وأمـــدها باألسس الـقــانونـيــة الـتي ســاعـــدت على ازدهـارها
وانتـشـارها بضــعـة قـرون في ربوع أوروبا وحـتى أقـاصي آسـيـا وظـل هو القـانون
العـام في البـالد العـربيـة إلى وقـت قـريب جـدّاً، بل ال يزال كـذلك في بعـضـهـا حـتى
اآلن، فضالً عن أنه ينبثق من مثل عليـا تقوم على أساس الدين اإلسالمي، يضاف
إلى ذلك أن هذا الفـقــه بلغ بفـضل اجـتـهـاد أعـالمـه المـجـتـهـديـن شـأواً عظيـمـاً من
األصـالة والدقــة ومن أحكام النظم، وحـوى أعــداداً ال تُحـصى من حلول الـمـسـائل
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ممّا جـعل فقهاء الغـرب يعترفون له في مؤتمـراتهم ولقاءاتهم الدولية بمكانة سـامية
بين الـنظم القــانونيــة في العــالم وبأنـه يعـد فـي طليــعــة المـصــادر الصــالحــة لســدّ

حاجات التشريع الحديث.

وهكذا فقـد سجّل مؤتمـر القانون المقـارن المنعقد بـمدينة الهاي سنة 1937
قـراره التاريخي الهـام القـاضي باعتـبـار الشريعـة اإلسالمـيـة مصـدراً من مصـادر
التـشريع العـام، وأنها حـيّة قـابلة للتطور، وأنهـا شرع قـائم بذاته ليس مأخـوذاً من

غيره.

لقد كـان مبعث االهتـمام بهذا النوع من الـدراسات المقـارنة، الدافع الباعث
على انشغالي وانشغال غيري من الفقهاء المهتمين بالدراسات الفقهية، والقانونية
بتـعــمـيق البــحث في هذا الفـقــه الذي يزخـر بروائـع الكنوز القـانـونيـة مع المــقـارنة
بالقـانون الوضعـي قصـد إبراز ما يتـمـيز به هذا الفـقـه من واقعـيـة وحلول صائبـة،
ومن جـزئيــات تسـتـدعي الـوقـوف عندها والنظـر إليـهـا بعــين االعـتـبـار، وجــمع تلك
الجـــواهر الثـــمــينة الـتي ترد مـــتناثرة الـحلقــات، وسـكبــهـــا وتقــريـبــهـــا إلى أذهان
المشتغلين بالقانون، واستخراج أحكامها وشرح مصطلحاتها بروح العصر وهذا
مـا حـاولت تـضـمـينه فـيــمـا نشـرت من كُـتب وأبـحـاث، كـمـا كـان هذا االهـتـمـام هو
الدافع إلى إصــداري المــجلة المــغــربيـة لـلقـانـون المـقــارن لمــا كنت عــمـيــداً لكليــة
الحقـوق بـمرّاكــش، ولمـجلة «القـرويين» بمـجرد تـشـرفي بـرئـاسـة هـذه الجامـعـة
العــريقـة األصــيلة، وإدخـــال تعــديـل في الشكـل والجــوهر عـلى مــجلّـة «الجــامـــعــة
اإلسالمـية» التي تصـدر عن رابطة الجـامعات اإلسـالميـة، والتي أسندت إلى مـهام
إدارتهـا إثر انتـخـابي أمـينـا عـاما لـرابطة الجـامـعـات اإلسـالمـيـة، لتـسـتـجـيب لهـذا
النوع من الدراسات، كمـا جاء تشريفي بتمـثيل بلدي لدى لجنة توحيد التـشريعات

بجامعة الدول العربية محقّقاً لرغبتي الملحّة في الدراسات المقارنة.
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ااااللللففففررررعععع        ااااللللثثثثااااللللثثثث    ::::    ممممززززاااايييياااا    تتتتققققننننيييينننن    ااااللللففففققققهههه    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممميييي    

إن تقنين أحـكام الشـريعـة اإلســالمـيـة يتطلّب صــيـاغـتـهـا في صــورة قـواعـد
عــامّـة ومــجــرّدة تنظم سلـوك األشـخــاص في المــجــتـمـع على نحــو ملزم وإن لهــذا

التقنين عدة مزايا يمكن تلخيصها فيما يلي:

 1) يعـتـبـر التـقنين بمـثـابة خـالصـة مـا يمكن الـعـمل به من الروايات واآلراء
المتـعدّدة في المـذهب الواحد وفـي المذاهب الفـقهيـة كلها، وال يـخفى أن الشـريعة
اإلسـالميـة متـعددة مـصـادرها، كثـيرة مـراجـعهـا، وآراء الفقـهاء تـختلف في مـعظم

مسائلها ونوازلها، األمر الذي يستلزم بيان ما ينبغي األخذ به؛

 2) يعـتـبـر التـقنين اخـتيـارً وترجـيـحـاً يصـدر عن الفـقـهاء وال يـمثّل اجـتـهـاد
قاض فرد أو غيره.

 3) يعــتـبــر التــقنين تحــديداً ألبعــاد الحكم الشــرعي وبيــان لمــدى مـســايرة
ومـالءمـة الشـريـعـة اإلسـالمـيـة لمـصـالح العــبـاد ودليل على صـالحـيـتــهـا لكل زمـان

ومكان. وبذلك فهو استكمال للبناء الفقهي اإلسالمي؛

 4) يعـتـبـر التقـنين وسـيلة لتـوحيـد سلوك األمّـة على حـكم واحد مـخـتـار من
بين اآلراء الراجـحة في الـفقـه اإلسالمي ألنـه أحكامٌ تلزم األمة بالـعمل بهـا، وبذلك
يؤدّى تقنـين أحكام الفـقــه اإلسـالمي إلى تـوحـيـد القــواعـد والقــوانين المطبــقـة في
الدول اإلسالمـية وإلى توحـيد النظم بـينها. والحـقيقـة أن آخر هذه األمـة لن يصلح
إالّ بمـا صلح به أولهـا، وإن اخـتـالف القـوانيـن واألنظمـة بين الدول اإلسـالمـيـة هو
اختالف ألنظمة الحـياة فيها، وتطبيق الشـريعة اإلسالمية فيهـا هو أساس وحدتها
وسـيـاجٌ يحـمي لغـتـهـا ودينهـا، ودرع يـقـيـهـا من أن تكون مـجـاالً لمـبـادىء وقـواعـد
مــسـتــوردة من الـشـرق أو من الـغـرب. لـقـد كــرَّم اللَّه اإلنـسـان بالـعـقـل وأنعم عليــه
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بالفقه، ولكنه أفنى العـمر والجهد والمال في شرح ونشر وتطبـيق شريعة المخلوق
ال شريعة الخالق.

 5) يعتـبر التـقنين وسيلة إللزام الناس بالعـمل بأحكام الشريعـة اإلسالمـية،
ذلك أننـا في عــصـــر ألِفَ الناس فـــيــه واعــتـــادوا االلتــزام بتـطبــيـق قــواعــد ملـزمــة
يصدرهـا الحاكم أو سلطة مـختـصة، وتقنين أحكام الشـريعة اإلسـالميـة ما هو إالّ
إضفـاء لعنصر الجبر واإللـزام عليها، هذا العنصر الـذي يعتبر من أهم خـصائص
القـاعـدة القـانونيـة، إذ إن هذه األخـيـرة، دون تـوافـر عنصـر اإللزام، تعـتـبـر مـجـرد
نصـيحـة أو توجيـه، ولكنهـا بإضفـاء عنصر اإللزام علـيهـا تعتـبر أمـراً صادراً مـمّن
يدان له بـالطاعــة ومــوجــهـا إلـى من تجب عليــه تـلك الطاعــة، تلزم الـسلطة العــامّــة

مخاطبيها بتطبيق أحكامها عن طريق توقيع الجزاء على من يخالفها.

 6) يعتـبر التـقنين وسيلة إلشـراف الدولة على سالمـة وصحة تطبـيق أحكام
الشريعة اإلسالمـية، وذلك عن طريق اختيار ومراقبـة األحكام المالئمة منها وإلزام

القضاة، الملزمين بتطبيق قواعدها، على السير على منوالها ومقتضاها.

 7) إن عـملية التـقنين تُيـسر على الـفقـهاء شـرح أحكام الشـريعة اإلسـالميـة
ومقـارنة أحكامـها بغيـرها في المـذاهب المخـتلفة، فـضالً عن تيـسيـر فهم قواعـدها
على جـمـيع المـشتـغلين بالفـقـه والقـانون من فـقهـاء وأسـاتذة وقـضـاة ومسـاعـديهم
وباحثـين من جهة وعلى عـموم الناس من جهـة أخرى، وبذلك يعـتبر التـقنين وسيلة
تيـسيـر البـحث عن القـاعـدة الفقـهـية الـمطلوب تطبـيقـهـا، فهـو يسـهل على القـاضي

تطبيقها وعلى الفقيه معرفتها، وعلى الفرد اإللمام بها.

 8) إن من شــأن الـتــقنين أن يـســهل على الـمــحــاكم مــهـــمــة تطبــيـق أحكام
الشريعة اإلسالمية واجبة التطبيق والتـي تعتبر من المصادر األساسية التي يجب
على القاضي تطبيقها على النوازل المعروضة عليه، وبهذا يُعفى القاضي من عناء
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البــحث عن القــاعـدة واجــبـة التـطبـيـق في المـراجـع العـديدة واآلراء واالجــتـهــادات
المختلفة في المذهب الواحد أو المذاهب الفقهية المتعدّدة.

 9) إن عــملـيــة التــقنيـن تحــول دون تضــارب األحـكام وتعــارضــهــا وتـحــقق
التناسق بين مختلف قواعـدها، ذلك أنه لو تُرك للقضاة أمر اختيار القـاعدة واجبة
التطـبــيق عـلى النازلـة المــعـــروضــة علـيــه من بيـن المــراجـع الفــقـــهــيـــة المــتـــعــدّدة
واالجــتـــهــادات الفـــقــهـــيــة المـــخــتلـفــة ألدّى هذا بكـل واحــد أن يطـبق على الـنازلة
المطروحة أمامـه قواعد قد يطبق آخر غـيرها في نفس النازلة بجميع مواصـفاتها،
األمر الذي يؤدّي إلى أننا سنجـد لقضية واحـدة أحكاماً وقواعد تخـتلف من حاكم

آلخر ومن محكمة ألخرى.

 10) إن تقنين أحكـام الشـريعـة اإلسالمـيـة يدرأ مـفـسـدة اقـتـبـاس القـوانين
األجنبـيــة والرجـوع لالغـتــراف من مـعـينهــا واالبتـعـاد عن تـطبـيق أحكام الشــريعـة

اإلسالمية الغراء.

 11) إن تقـنين أحكـام الفــقـــه اإلســـالمي صــيـــاغـــة حــديـثــة لمـــتـــون الفــقـــه
اإلسالمي، وهي صـياغة تسـتوعب أحكام الوقائع والقـضايا المستـحدثة، ويقتـصر
على القـواعد العامّـة دون الدخول والغـوص في التفـاصيل والجـزئيات التي تخـتلف

باختالف الظروف واألمكنة والتي يترك أمرها الجتهاد القضاء وشروح الفقه.

ااااللللففففررررعععع        ااااللللررررااااببببعععع    ::::    ممممششششررررووووععععييييةةةة        ااااللللتتتتققققننننيييينننن

إن أصـول وأسس التــشـريع اإلسـالمي تامــة بنفـسـهــا، مـحكمـة التـنظيم في
نســجــهـــا ال تحــتــاج إلى تكـمــيل وال تنظـيم ألنهــا من الـدين، والدين وحي مـن اللَّه
أوحـاه إلى رسوله، ومـا فارق الرسـول عليـه السالم هذه الدنيـا حـتى ترك الشريعـة
واضـحة المناهج عـذبة المـوارد، كاملة مـتـيسّـرة المسـائل، سـهلة المـقاصـد، كفـيلة

بمصالح الدين والدنيا، مؤسّسة أصولها على قواعد محكمة ومثل عليا.
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وحيث إن لطفه تعالى ورحمته اقتضت فتح باب االجتهاد للعباد فيما يتجدّد
إليـــهـم في هذه الـدار من الحـــوادث ويـبـــرز من الجــــزئيـــات في أبـواب األقـــضـــيـــة
والمــعـامـالت، وكــانت أنظار العـلمـاء في االســتنبــاط تخـتلف، وأفـكارهم غـالبــاً في
االسـتخـراج ال تأتلف، كـثـرت األقـوال بتعـاقب األعـصـار واألجيـال، وفي ذلك مـا ال
يخـــفى مـن تشـــويش األفـكار مع مـــا ينـشــأ عـن ذلك من االضـطراب وعـــدم حـــفظ
النظام ودخـول األغراض والشـهوات في التـحاكم والمنازعـات، وكل ذلك ال تحـمده

الشريعة وال تقبله أصولها التي أتت لحماية الذريعة.

إن األمــر يســـتلزم تنظـيم مــســائل الـفــقــه اإلســالمي المـــتــعلقــة بـاألقــضــيــة
والمعامالت المنتـشرة في الكُتب والدواوين، وجمعها في ديوان جـامع بعد التنقيح
والترتيب، واختـيار حسن التبـويب وأحدث األساليب، وتجنّب ركيك العـبارة وحذف
ما ال يحـتاج إليـه من األقوال والخالفـات، واالقتصـار على الراجح أو المشـهور أو
مـا جـرى به العـمل، والتـمـاس الحلول والـطرق الصـحـيـحـة للحـوادث الجـديدة التي
جاءت بها ظروف العصر مع مراعاة األعراف والعوائد التي ال تضاد الشريعة وال
تخالـفها في المـصادر والمـوارد، وال يوجد أي مـانع من ذلك شرعـاً يمنعنا، أو أي
صـارف معـتبـر شرعـاً أو عقـالً يصرفنا، ولكـن الخمـول والجمـود يؤوالن بالشريعـة

إلى اإلهمال ويؤدّيان بأحكامها إلى االضمحالل.

وقـديمـاً تنبـه كـبـار العلمـاء األجـالّء لهـذا األمـر، واسـتنهـضـوا الهـمم للتـالفي
والجبر وذلك بالوسائل اآلتية:

 1) بتـأليـفـهم المـؤلّفـات الجـامـعـة ومـحاولـتهـم االقتـصـار فـيـهـا على األقـوال
المعتمـدة وحذفهم كثيراً من الخالفات، وهذا مـؤلف الشيخ خليل في مذهب اإلمام

مالك ما أُلِّف إالّ بهذا الصدد، وكذلك ابن عاصم  وغيره.

 2) بتحجـيرهم على الحكام أن ال يحكموا إالّ بالراجح و المشـهور أو ما به
العمل.
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       3) مـا أيقـظوا له الهـمم مـن كـون الشـريـعـة مـحــيطة بحـاجــات الخليـقــة على
اخـتالف أجناسـها وأصنافـها وتبـاين نحلهـا وأعرافـها، وإن لهـا سيـاسة عـادلة في
األحكام، تطابق روحها عـدالة اإلسالم، كما أن لهـا أقضية تحدث بقـدر ما أحدثوا
من الفــجــور، ورغــبــوا في إجــراء ذلك وتـطبــيــقــه من تحــديد األقــوال وتنقــيــحــهــا،
واستنبـاط أحكام الجزئيـات من قواعد الشـريعة وكلياتهـا حسـبما تجـدد من عوائد
األمــة وأعـــرافــهـــا مــمّـــا ال ينافي األصـــول الســـابقــة وال يؤدّي إلـى خــالفـــهــا دون
المــحــافظة عـلى اللفظ وإهـمــال المــعنى حــتى ال يخــتـل النظام ويعــتل الـمــبنى، إذ

العبرة كما تقول القاعدة الفقهية بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني.

وإذا كـانـت األحكام مـســتـمــدة من المـواد الشــرعـيــة فـال عليـنا في التـبــويب
والتـرتيب، وال علينا في تسـميـته شـرعـاً أو قانوناً، وقـد سمّى الفـقـيه المـالكي (ابن

جزي) كتابه في الفقه بالقوانين الفقهية.

وقد كان السبب في كل هذا هو انقسام الفقهاء إلى  فريقين:

فــريق فـرَّط ورأى أن القــواعـد الشــرعـيــة التي حُكـم بهـا ال بدّ أن تـكون علي
صـورة «المــدونة» أو الشـيخ خليل عـند المـالكيــة، أو على صـورة «المـبــسـوط» عند
الحنـفـيــة، أو «الوجــيــز» أو «المــهـذب» عـند الشــافـعــيــة، أو «المــغني اإلقنـاع» عند
الـحنـابـلة، أو «الـمــــــحـلى» عـنـد الظـاهريـة، وال يـمكـن فـي نظـرهم أن تـؤلّـف أحكـام
الشـريعـة على خـالف هذه الصـورة، كـمـا أنه ال يمكن التـصـرف في النصـوص من
حـيث التطبـيق، فـال تراعى قـرائن األحـوال، وال أعـراف البـالد التي تتطور على مـرّ
العصـور واألجيال، وال تعتـبر السياسـة الشرعية التي هي روح األحكام. وقـد كان
وقوف هذا الفريق داخـل هذا الحدّ الذي توهمه سببـاً في خرق الحدود الصحـيحة
وضيـاع الحقـوق وجعل الشريعـة قاصـرة ال تقوم بمـصالح العبـاد، كمـا سدّوا على
أنفـسهم طـرقاً صـحـيحـة من طرق مـعرفـة الحق، وعطلوها مـع علمهم وعـلم غيـرهم

قطعا أنه حق مطابق للواقع، ظنّاً منهم منافاتها لقواعد الشرع.
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أما الفريق الثـاني فأفرط وسوَّغ االختراع، وأتى بما ال يُـساغ، فسوغت من
األحكام ما ينافي حكم اللَّه ورسوله.

وكـال الفــريقـين كـمــا يتـجلّى حـائـد عن المنهج القــويم، سـالك غـيــر الصـراط
المـستـقيم، بـتقـصيـرهم في مـعرفـة ما بعـث اللَّه به رسوله وأنزل بـه كتـبه، فـإن اللَّه
سـبحـانه أرسل رسله وأنزل كـتبـه ليـقوم الـناس بالقسط وهو الـعدل الذي قـامت به
األرض والسـماوات فـإذا ظهرت إمـارات العدل وأسـفـر وجهـه بأي طريق كان فـثمَّ
شـرع الله ودينه، وأي طريـق استـخـرج بهـا العـدل والـقسـط فهـي من الدين ليـست
مخـالفـة له، فال يقـال إن السيـاسة العـادلة مخـالفة لمـا نطق به الشرع، بـل موافـقة
لمــا جـاء به بل هي جــزء من أجـزائـه، فـالعــدل ليس مـحــصـوراً في طريـق واحـد ال
يتعداه، بل كل طريق أوصلت إليه فـيه معتبرة مأذون بها من قـبل الشارع اعتماداً

على الكلية.

من كل ما سبق يتبين لنا أن التقنين يقوم على عنصرين أساسيين :

أولهما : صياغة الحكم القانوني الشرعي في عبارة موجزة واضحة.

وثانيهما: إلزام القاضي بالقضاء وفقاً لهذا الحكم، ولو كان مخالفاً لرأيه.

لقـد ثار الجـدل حـول جـواز إلزام القـاضي المـسلم الذي يقـضي وفق أحكام
الشريعة اإلسالمية بأن يحكم بما يرد في التقنين ولو كان مخالفاً لرأيه ؟

األصل أن القــاضي يجـتـهــد فـيـمـا يُـعـرض عليـه مـن أقـضـيـة ومنـازعـات في
مــعــرفـة الحـكم الشــرعي ويحكم يـمـا يـؤدّي إليــه اجـتــهــاده وقناعــتــه، فـإن لـم يكن
القــاضي مـن أهل االجــتــهــاد فــإنه يحـكم بالراجح فـي المــذهب الذي يتـــبــعــه على
تفــصـيل تـورده الكتب الفــقـهــيـة، ولـكن هل يجــوز لوليّ األمــر إلزامـه بالـحكم برأي

معين ولو كان خالف رأي القاضي ؟
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ذهب بعض الـفـقــهــاء إلى القــول بأنه ال يجــوز لولي األمــر أن يلزم القــاضي
بالحكم برأي مـعـين، وحـجـة هذا الرأي أن القـاضي أُمـر بأن يحكم بالحق وهو مـا
يراه محـقّقاً للعدل قـال تعالى ˚فاحكم بين الناس بالحق˝. وذهب رأي آخر إلى
القــول بجــواز أن يلزم ولـيُّ األمـر الـقـاضـي بحكمٍ يخــتــاره هو داخل نطـاق أحكام
الشـريعة اإلسـالميـة، وقـد جرى العـمل ويجـري على هذا الرأي، وحجـتـه المصلحـة

من ناحية ولي األمر، والطاعة من ناحية القاضي والرعية.

وتتـــمـــثل المـــصلـحــة مـن ناحـــيــة ولـيّ األمــر فـي التـــيــســـيـــر على الـقــضـــاة
والمـتـقـاضـيـن في مـعـرفـة الحكم الشــرعي، وتوحـيـد األحكام في الدولة، وطـمـأنينة
المـتـقـاضيـن، ومعـرفـة الحكم ابتـداء حـتى يُرتب المـتـعـاملون أمـورهم عند التـعـامل

على الحكم الذي سيفصل بينهم عند التنازع به.

وأمـا من ناحـيـة القـاضي فـألنه واجب عليـه طاعـة ولي األمـر نزوالً عند قـوله
تعالى ˚يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم˝(3)

وألنه وكيله، وعلى الوكيل التزام أمر الموكّل.

وقـد طلب الخـليـفـة أبو جـعـفـر الـمنصـور من اإلمـام مـالك أثنـاء مـوسم الحج
سنة 163 للهجرة أن يضع كتاباً جامعاً يختار أحكامه من أدلة الشرع مع مراعاة
التـيسـير قـائالً له : «يا أبا عـبد اللَّه، ضع هذا العلْـم ودونه ودوِّن منه كتـاباً وتجنب
شدائد عـبد الله بن عمر ورخص عـبد اللَّه بن عبـّاس وشـواذ ابن مسعود، واقـصد
إلى أواسط األمــور ومـا اجـتــمع عليــه األئمـة والصــحـابة رضي الـلَّه عنهم، لنحــمل
الناس إن شـــاء اللًّه على عـلْمك وكــتــبـك ونبــثــهــا فـي األمــصــار، ونعــهــد إلـيــهم أالّ

يخالفوها وال يقضوا بسواها».

إال أن األمــام مــالك رضـي اللَّه عنه لـم يجــار الخلـيــفــة في الفكـرة وردّ عليــه
ه األمـيـر، إن أهل العـراق ال يرضـون علمَنا وال يـرون في علْمـهم قـائالً : «أصلح اللـَّ

رأيَنا».
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ولكن الخليفـة ردّ عليه قائالً : «يُحملون عـليه وتُضرب عليه هامـاتُهم بالسيف
وتقطع طي ظهورهم بـالسياط فتـعجّل بذلك وضعـها، فسـيأتيك ابني المهـدي العام
القابل إن شـاء اللَّه إلى المدينة لـيسمَـعها مـنك فيجـدك وقد فرغـت من ذلك إن شاء

اللَّه» (4) .

واستجابة لطلب الخليفة صنف اإلمام مالك كتابه «الموطّأ».

وقد وصف اإلمام مالك أبا جعفر فقال :

« ثم فــاتحنـي (أي أبو جــعــفـر) فـي العلْم والفــقــه فــوجــدته أعلـمَ الناس بمــا
اجتمع عليه وأعرفَهم بما اختلفوا فيه حافظاً لما رُوي واعياً لما سمع».

ويذهب أغلب الـفـقـهـاء المــحـدّثين إلى تقنـين أحكام الفـقــه اإلسـالمي وإلزام
القضاة والناس بها.

إن تقنين أحكـام الشـريعـة اإلسـالمـيـة هو الوسـيلة الحـديثـة اآلن لتطبـيـقـهـا،
وتقنينهـا يعني جعلهـا قانوناً، أي تشـريعاً يجمع أكـثر القـواعد الفـقهيـة التي تحكم
المـسائل المـتـعلّقة باألقـضـية والمـعـامالت في مـدونة واحـدة مرتّبـة ومـبوبة بحـسب

المسائل التي تنظمها، في شكل مواد مختصرة تأتي متسلسلة.

وإذا كـانت بعض الدول لم تسـتعـمل لفظ القـانون، وإنمـا استـعـملت بدالً منه
لفظ «التـنظيم أو المــجلة» كــالدولة العــثـمــانيـة أو لفـظ «النظام» كــالمـملـكة العـربيــة
السعودية، والعـبرة ليست بالمسـمّى وإنما بمضمـون ما يشتمل عليـه ذلك المسمّى

أو كما تقول القاعدة الفقهية «العبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني».

 ولقــد كـان للفــقـهـاء الســابقـين مــصنفـات تـتـضـمن قــواعـد أشــبـه بالقــواعـد
القـانونية منـها المـتون والـمخـتصـرات ومنهـا كتـاب «القـوانين الفقـهـية» البن جـزي
المـالكـي. وفي عـصـرنا الحــاضـر نجـد نمــاذج ومـحـاوالت لتــقنين أحكام الشــريعـة
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اإلسـالميـة منهـا مـجلة األحكام العـدليـة وهي تقنين للفـقـه الحنفي، ومـجلة األحكام
الشـرعـية للـمرحـوم القـاضي أحـمـد بن عبـد اللَّه القـاري المـتـوفّى سنة 1359هـ في
الطائف وهو مشـروع تقنين قام -رحمه اللَّه- بصـياغته وفـقاً لمذهب اإلمـام أحمد
ابن حنبـل على منوال مــجلة األحكام الـعـدليــة في الفــقـه الحـنفي، وكـتــاب «مـرشــد
الحيـران إلى معرفة أحـوال اإلنسان» لمحمّـد قدري باشا على غـرار مجلة األحكام
العـدليـة، وبعض مشـروعـات لتقـنين أحكام بعض العـقود أصـدرها مـجمـع البحـوث
اإلسالمـية باألزهرالشريف، وتقنين المـعامالت الماليـة العربي الموحّـد الذي قامت

بوضعه جامعة الدول العربية والذي كان لي شرف المساهمة في وضعه.

وليس التـقنيـن، كمـا قـد يُظـن ألول وهلة، حـديث المـولد، بل إنه قـديم عـرفـتـه
الشـرائع القـديمـة قـبل الشـرائع الحـديثـة، مـمـا نراه مـفـصّـالً في كـتب تاريخ الفـقـه
والقـانون، وهـو لذلك يعـتـبــر سلسلة مـتــصلة الحلقــات منذ القـديم إلى الـيـوم، وهي
الفـقه اإلسـالمي والقـانون الرومـاني في القديم والـقانون الفـرنسي في الحـديث مع

العلْم بأن األخير قام على األول فهو امتداد له.

إن تقنين أحـكام الفـقـه اإلسـالمـي هو الوسـيلة الحـديـثـة اآلن لتطبـيــقـه حـتى
يتجدّد شباب هذا الفقه، وتدب فيه عـوامل التطور المباشر، مسايراً لروح العصر،
ليُنبِت قـانوناً مـتطوّراً يجاري المـدنيـة الحديثـة ومـتطلّبات الحـيـاة الجديدة، وينبـثق
هذا القــانون الحــديث مـن الشــريعــة اإلسـالمــيــة كــمـا انـبـثــقت الـشـرائـع الالّتينيــة

والشرائع الجرمانية من الفقه الروماني.

إن تقنين أحكـام الفـقـه اإلسالمـي يتطلّب إتمـام دراسـتـه بمـذاهبـه المـخـتلفـة
دراسـة مـقـارنة، تُسـتـخلص منهـا وجـوه النظـر المـخـتلفـة واتجـاهاته العـامّـة وطرق
صيـاغتـه وأساليب منطقـه، كما يتـطلّب، وفق ما سبـقت اإلشارة إليـه، صيـاغة هذه
األحكام في صـورة قـواعد عـامّـة ومـجرّدة، وجـمـعـها في ديوان جـامع بعـد التنقـيح
والترتيب، واخـتيـار حسن التبـويب وأحدث األساليب في الصـياغـة، من حيث صبُّ
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وإفراغ األحكام المـوضوعية فـي مواد متسلسلة الحـلقات مرتبة األقـسام واألبواب
والفصول والمباحث والفروع والمطالب.

فـات تتــضــمن قـواعــد أشــبـه بـالقـواعــد وإذا كــان للفــقـهــاء الســابقـيـن مـصنـَّ
القـانونيـة منهـا المـتـون والمـختـصـرات، فـال يوجـد أيُّ مـانع يحـول دون تقنين هذه
األحكام وجـمـعـهـا، فـهـذا التـقنين يُقـاس عـلى إجـمـاع الصـحـابة على جـمع القـرآن
الكريم في مــصـحف بعـد أن كــان مـجـمـوعـاً في الـصـدور، كـمـا يقــاس على تدوين
السنة الذي مكَّن من الوقوف على صحيحها وسقيمها، وتمييز قويها من ضعيفها،
كمـا يقاس على تدوين الفقـه، وليس التقنين إالّ صورة من صـور تدوين الفقه، فـهو
كــمـا يكون فـي صـورة مــخـتــصـرات أو شــرح أو نظم يـمكن أن يتّــخـذ شكل مــواد
مـتـسلسـة في قـواعـد مـرتّبـة حـسب األقـسـام واألبـواب والفـصـول مع المـقـارنة بمـا

يقابلها من أحكام في القوانين الوضعية، فالعبرة بالمضمون ال بالشكل.

ااااللللففففررررعععع    ااااللللخخخخااااممممسسسس    ::::    أأأأسسسسسسسس    ااااللللتتتتققققننننيييينننن    ووووممممننننههههججججييييتتتتهههه    

يمكن تلخيص أسس التقنين فيما يلي:

 1) يعـتـبـر التـشريـع فنّاً له قـواعـده وأصوله، وال يـجوز إغـفـال هذه القـواعـد
واألصـول عـند القـيــام بأي عـمل تشــريعي، وقـد كــانت الصنعــة التـشــريعـيــة فطرة

وإلهاما قبل أن تصير فنا.

وقد ثبت أن الوظيفة األساسية للتشريع هي الصياغة الفنية للقواعد العلمية
المستنبطة من علوم االجتماع المختلفة فتوضع هذه القواعد في القوالب القانونية

المالئمة.

والقانون ليس صناعة واحدة بل هو صناعات متعدّدة فهناك : 
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 Technique Jurisprudentielle                                           : صناعـــة القــضــاء
Technique doctrinaire                                                      : وصناعـــة الفــقــه
Technique legislative                                                  : وصناعــة الـتــشــريع
Technique de la codification                                          : وصناعــة التــقـنين

     

وهذه الصناعـة األخيـرة هي التي يعنينا أمـرها ويهـمّنا مـعرفـة قواعـدها كي
نفيد منها في تقنين الفقه اإلسالمي.

 2) الفقه اإلسالمي متعدّد المذاهب، والمشهور عندنا منها أربعة : المذهب
الحنـفي والمــالكي والشــافــعي والـحنبلي وإلـى جــوارها مــذاهب أخــرى كــالمــذهب

الظاهري ومذهب الشيعة اإلمامية والزيدية والمذهب األباضي.

وهناك سبيالن في التقنين:

أحـدهما: التـزام مذهب واحـد، وإذا تعـدّدت اآلراء فيـه فيُلتـزم رأي إمامـه أو
أرجح األقوال فيه أو المفتى به.

والثاني: األخذ من كل مذهب بما يصحّ منه إذ الصـحيح ليس محصوراً في
مذهب معين.

وإذا كــان المــسلك األول يتّــسم بالـضـيق، والـمـسـلك الثــاني بالتــوسّع، فــإن
سلوك الســبـيل الوسط هـو األخـذ في بلد مــا بالمـذهب الـسـائد فـيــهـا أصـالً عــامـاً
والخـروج علـيـه إلى غـيـره عندمــا تدعـو المـصلحــة إلى ذلك على سـبـيل االســتـثناء،
فـيكـون األصل مـعـروفـاً واالســتـثناء بيـناً بحـيث يتــبـين الطريق إلـى التـفـسـيــر عند

لزومه.

  3) يجب أن يُبوب التقنين تبويباً منطقيـاً متماسكاً، لكون التبويب المنطقي
يساعد كثيراً على فهم التقنين واإلحاطة به وتيسير البحث فيه.
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والترتيب المنطقي المطلـوب في التقنين غير التـرتيب العلْمي الذي نجده في
كتب الفقه ألن مقتضيات التقنين غير مقتضيات البحث العلْمي.

وخير تبويب للتقنين هو ما يالحظ فيه أمران : 

األول : أن يكون منطقيا؛

والثاني: أن يكون عملياً؛

فيـقـسم التقنيـن إلى كتب والكتب إلى أقـسام واألقسـام إلى أبواب واألبواب
إلى فـــصــول والفــصـــول إلى فــروع، وهـذا التــقــســـيم يبـــين بنوع خـــاص األحكام
الشرعية العملية ويخفي األحكام الفقهية النظرية، على أن تكون األقسام واألبواب

والفصول مرتبطة بعضها ببعض على وجه منطقي محكم.

 4) إذا كــانت القــاعــدة التـشــريعــيــة أو القــانونيــة توجــه سلوك األفــراد في
الجـماعـة على نحـو ملزم وذلك بأن تفـرض حكمـاً مـعيّنـاً إذا تحقّـقت واقـعة مـعـيّنة،

فإن هذه القاعدة تتكون من شقّين:

أ) الفــرض: وهو الظاهرة التي يلزم أن تتحقّق في الواقع ليـثور أمر تطبيق
هذه القاعدة.

ب) الحـــكم: وهو األمـر الذي يقــضي به القـانون أو الـتـشـريع ويربـط نفـاذه
بتحقق الفرض.

ألجل ذلك وجب أن يُصوّر مـضمون القاعـدة القانونية دائمـاً على أنه يقضي
إذا تحقّق الفرض وجب إعمـال الحكم، ولكن دون أن يلزم لذلك أن تصاغ القواعد
القانونيـة المكتوبة دائماً مبـتدئة بيان الفرض بكلمـة «إذا»، وفي بيان الحكم بلفظة
«وجب» ولو أن هذه الـصـيــاغـة تعــتـبــر في الواقع صــيــاغـة نمــوذجـيــة يلجــأ إليـهــا

المشرعون في كثير من النصوص. 
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والواقع أن تركـيـب القـاعـدة القـانونيـة عـلى الصـورة السـابقـة يمـكن الكشف
عنها فـيها مهمـا كانت صورتها اللـفظية. فالقاعـدة التي تنصل على أن كل شخص
لم يبلغ (20 سنة) يعتبر فاقد األهلية أو ناقصها، وكذلك القاعدة التي تقتصر على
القـول إن شـخـصـيـة اإلنسـان تبـدأ بوالدته حـيّـاً، فـهي تعنـي في الواقع أنه إذا وُلد

اإلنسان حيّاً «وهذا هو الفرض» وجب اعتباره شخصاً «وهذا هو الحكم».

وفرض السـلوك الواجب كأمر أو تـكليف الزمة من لزوم التـشريع ال يتـصور
وجـوده دونهــا، ألن القـانون إنـمـا يسـتــهـدف إقـامــة النظام في المــجـتـمـع، وهو مـا
يتـهدّده حـتـمـاً حمل السـلوك الواجب محـل النصح، إذا يكون لألفـراد حينـئذ حـرية
مـخالفـته، من أجل ذلك كـان القـانون دائماً قـائمـاً بفرض مـا يراه من سلوك واجب
فرضـاً يحمل مـعنى إلزام األفراد بالخـضوع له، ذلك أن القـانون ليس بنصيـحة أو
توجـيـه وإنمـا هو أمر وهو أمـر صـادر مـمّن يدان له بالطاعـة ومـوجـه إلى من تجب

عليه تلك الطاعة.

إن الفقه فكر بشري اجتهادي يدرس ويستنبط األحكام الشرعية من أصول
الشريعة لتتقيّد المجتمعات اإلسالمية بها وتحكم بها وتُغني نظمها وتجعل حياتها
منضـــبطة بـضــوابط، لكـن هذه األمــور قــابـلة دومــاً للـمــراجــعـــة وإعــادة النـظر في

مضامينها، بخالف مضامين الشريعة التي هي ثوابت ال تقبل التغيير والتعديل.

 5) ويحــسن أن تمــهــد األقـســام ببــاب تمــهــيـدي بتــضــمن األحكام الـعـامّــة
والمبادىء األساسية التي تهيمن على جميع مناحي التشريع والتي ال تنحصر في
مسـألة معـيّنة خاصـة على أن يصاغ هذا البـاب التمهـيدي صـياغة عـملية ال فـقهـية

نظرية.

ويالحظ أن تبـويب القانون جـزء من أحكامـه فقـد ترد فـيه نصـوص ال تفسّـر
تفسيراً مقبوالً إالّ بعد الرجوع إلى الموضع الذي وردت فيه.
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      6) يجب أن يتـجنّب الـتـقنين إيراد التـعـريفـات والتـقـسـيـمـات الفـقـهـيـة، إذ إن
التعـريف والتقسيم عـمل فقهي مـحض، ولما كانت التعـريفات التي يوردها الفقـهاء
مـــوضع مناقـــشـــة وانتـــقــاد ألجـل ذلك وجب أن يبـــقى الـتــقنـيــيـن بمنأى عـن إيراد

التعريفات لكي ال يكون عرضة للنقد.

 7) يجب تجنـب ذكـر األسـبـاب التي أوجـبت اخـتـيـار حكـم مـا وإيراد الدليل
على صــحـتــهـا أو إيراد أمــثلة توضح الحكـم إذ إن هذه مـهـمــة الفـقــه ال التـشــريع
ومجالـه األعمال التحـضيرية والمذكـرات اإليضاحية التي ترفقُ عـادة بالتقنين دون

أن تكون جزءاً منه.

 8) تجنب التصـريح بانضمـام المشرع إلى المـذهب الشخـصي أو المذهب
المـادي أو المـذهب الـفـردي أو االجـتـمـاعي أو تأييـد نظرية فـقــهـيـة على أخـرى بل

يُترك ذلك للفقه الذي يستخلصه من مضمون النصوص والقواعد.

 9) عدم الخوض في التفـصيالت والجزئيات واالقتـصار على وضع القواعد
العـامـة المـجـردة حـتى يكون الـتـقنين من المـرونة بحـيث يسـتـطيع القـضـاء والفـقـه

مسايرة المعامالت المتغيرة.

 10) عــدم مـحــاولة الـمـشــرع لإلحــاطة في الـتـقنـين بكل شيء، الـمـشــرع ال
يمكنه أن يضع حلوال وأحـكاما لجـميع األمـور والتـصرفـات والوقـائع كمـا ال يمكنه
أن يضع لألمـور التـي أوردها أحكامـا صـالحـة لكل زمـان ومـكان، ألجل ذلك وجب

على المشرع ترك المسائل التفصيلية للفقه والقضاء.

 11) إن المنهج السلـيم في التـقنين أو إن تقنيـة التـقنين تكمن في وظـيفـتـه،
ووظيـفـة التقـنين ليـست حصـر القـواعـد التـشريـعيـة أو القـانونيـة على وجـه ثابت ال
يتـغيـر، وإنما ترتيب األحكام الخـاصة بـفرع من فـروع القانون بعـد إزالة التناقض
بينهـا ألن مـهمـة التـشريع وضع قـواعـد عملـية، ال بسط وعـرض النظريات الفـقـهيـة
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وقد قـيل في هذا المجال : «إن القانون وُضع ليـأمر ولم يُوضع ليُعلم وهو في غـير
"La loi commande, elle n’est pas faite pour instruire, elle n’a «حاجة لإلقناع
pas besoin de convaincre".

 12) يجـب تفــــادي الـتنـاقض في الـتــــقنـين، كــــمـــــا يجب تـجنـب التـكرار إال
لضـرورة أو فائدة، واسـتعـمال العـبارة المناسـبـة للحكم ذلك أن من هذه العبـارات
ما يرد في قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مقررة أو مكملة أو مفسرة أو متممة، كما
يجـب عــدم اإلكـــثـــار من اإلحـــالة من نـص إلى نص إال في حـــالة الـضــرورة لـكون
اإلحاالت تـجعل التـشريع مـشوبا بالغـموض واإلبهـام فضـال عن أن المشـرع قد ال

يستوعب اإلحالة على كل النصوص التي تستوجب تلك اإلحالة.

        13) يجب أن تكون لغـة التقنين واضـحة دقيـقة مـحددة وبسيـطة تتسم بفنيـته
الخـاصة، كـما يجب أن يكـون اللفظ موزونا مـحدد المـعنى وأن يأخـذ معنى واحـدا
في جميع قواعد التشريع فال يتغير معناه من حكم آلخر أو من مكان إلى آخر في
نفس التقنين حـتى يسهل على الباحـثين والمشـتغلين بالقانون التـعرف على الحكم
المطلوب في التـقنين دون تلمسه في السـوابق القضـائية المبـعثرة في مـجموعـاتها

أو في المؤلفات الفقهية الواسعة أو في التشريعات المتفرقة.

          14) لكي يسـاير التـقنـين ظروف الجـمـاعـة وحـاجـاتهـا، والظروف المـتطورة
في المـجتـمع، يجب مـراجـعتـه من حـين آلخر، حـتى ال تصـاب القـواعد التـشـريعيـة
بالجــمـود والشلـل. إن االحـتــرام الذي يتـولد لـلتـقنيـن بعـد صــدوره ال يلبث - كــمـا
سـبقت اإلشـارة - أن يقل تدريجـيا بـسبب ظهـور مـا يعتـريه من نقص وعـيب أثناء
تطبـيقـه على شـؤون الحـياة، ولعل القـضـاء هو أول من يحس بهـذا النقص ألنه هو
الذي تعــرض عليــه مــشــاكل الناس، وهو الـمطالب بحــســمـهــا أو كــثــيـرا مــا يجــد
القاضي نفسه أمام تعارض بين ما يقضي به القانون، وبين ما تقضي به العدالة،
وهذا ما يؤدي به تحت ستـار التفسير إلى إهدار حكم القـانون إذا تعارض مع ما
توحي له مبادئ العدالة وقواعد العدل واإلنصاف وكثيرا ما يؤيده الفقه في ذلك.
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      15) إن وضع مدونـة جامعـة لكل فرع من فـروع األحكام والمعـامالت، مـرتبة
األبواب، مـحكمـة النظام، مـقـتـصـر فـيهـا علـى الصـحيح مـن األقوال، مـراعى فـيـهـا
العوائد واألعراف، مالحظة للسيـاسات الشرعية والمحدثات الوقتيـة، مرتبة ومبوبة
بحـسب المـسـائل التي تنظمـهـا، في شكل مـواد مـخـتـصـرة تأتي مـتـسلسلة، وغـيـر
خـاف أن الـينابيع األســاسـيـة الـتي يُسـتــمـد منهــا في وضع هذه الكـتب المـبــسطة
الجامـدة كثـيرة ومـتنوعة في فـقه المـذاهب المختـلفة، ممـا يراه جمع العلمـاء الذين
يمكن ندبهم لهذا الصـدد، وأرى أن خير من يُكلف بهـذا العمل هو منظمة المـؤتمر
اإلســالمي واإلدارة القــانونـيــة لجــامــعــة الدول العــربيــة ورابطـة العــالم اإلســالمي

والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ووزارات األوقاف والشؤون اإلسالمية.

ومتى تم تكوين لجان تضم :

أ - الفـقـهـاء الـذين لهم مع نبـوغـهـم في الفـقـه اإلسـالمي مـشــاركـة تامـة في
علوم اآللة من النحو واللغة واألصول والبالغة ومعرفة قواعد الحديث والتفسير.

ب - القضاة ممن زاولوا أو يزاولون خطة القضاء مدة معتبرة.

ج - أساتذة القانون الذين يهتمون بالدراسات المقارنة والشرعية.

ومتى تم تكوين لجنة أو لجان بهذا الشكل من خيرة وكبار الفقهاء والقضاة
واألساتذة في العـالم اإلسالمي والعربي، يُرسم لهـم اختيار األبوب المـحتاج إليـها
في األقضية والـمعامالت المالية، ثم توزع األبواب على هؤالء العلمـاء بعد أن يُقدم
إليـهم نمـوذج ومثـال ينسـجون علـى منواله نسجـا واحـدا بحـيث تكون األبواب على
نسق واحـد في الفـصول والـمواد والعـبـارة، وتعـقد االجـتـماعـات بقـصـد مقـابلة مـا
أنجــزته من األعــمــال كل لـجنة أو مــجلس لتــقــرير مــا هو تـام النسج والصــيــاغــة،
وتدارك ما فيه خلل، ومن المؤكد جدل الصياغة بعبارة مقتضبة جديدة، غير تابعة
لتـعبـيـر النصـوص القديمـة المـتسـمـة بالتـعقـيـد واالختـصـار، وأن تكون واضحـة ال
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يشـوبهـا الغـمـوض، دقـيـقـة ال يشـوبهـا اإلبهـام، حتى تـكون مـواد التـقنين جليـة في
مـعناها، واضـحة الداللة في مـرامـيهـا، ال يحـيطهـا التجـهـيل أو يكتنفـهـا الغمـوض،
كـما يـجب أن تكون للصـياغـة لغـة فنيـة خاصـة، يكون كل لفـظ فيـهـا موزونـا محـدد
المـعـنى، كـمـا يـجب أن يأخـذ اللفـظ مـعنى واحـدا فــال يتـغــيـر مـعناه مـن مكان إلى

مكان في نفس الموضوع بل يلتزم معناه في كل استعماالته.
ومتى تم وضع كـتب جامـعة متـضمنة لألحكام الشـرعية في مـيدان األقضـية
والمعامالت ستكون دعـامة أساسية يرسو عليها تقنين األحكام الشـرعية في الفقه

اإلسالمي.
كـما سـيكون هذا التـقنين أسـاسـا لتطبـيق أحكام الشـريعـة اإلسالمـيـة، هذا
التطبـيق الذي تحيـا به الشريـعة اإلسـالميـة من مبـرراته إصالح النفس والمـجتـمع
وتوحيـد األمة اإلسـالميـة والفوز برضا اللـه عز وجل، يضاف إلى ذلـك أنه ال يوجد

مبرر معقول لالمتناع عن تطبيقها عند المشككين أو الخائفين من هذا التطبيق.
هذه خـالصـة لبـعض الخـواطر في تقنـين الفـقـه اإلسـالمي، وهو مـا اتسع له
جـهـدنـا القـاصـر في بحــثـه، وهو جـزء من كـل، وقلٌّ من كـثـر، وهو بـحث شـاق وإن

كان شيقا، يحتاج الكثير من التحليل والتعليل والتطبيق وضرب المثل.
وهذا هو مـا هدتنـا إليـه تأمـالتنا في أمـر واقع تقنـين الفـقـه اإلسـالمي، وهو
المـوضوع مـتنوع الصور، مـتشـعب الجـوانب، والذي كان اتسـاع نطاقه سـببـا في
حيـرة الفقهاء وعـجزهم عن تحديده، وإذا كنا قـد تعرضنا مع ذلك لدراسته، فـإنما
لنبـين في النهـاية أننا لسنا أقل من غـيـرنا من الفـقهـاء حـيـرة وال عجـزا في إدراك

مدى هذا الموضوع الدقيق، وال ترددا في رسم معالمه وضبط قواعده.
إنهـا نـيـة خـالصــة لخـدمــة الشـريعــة اإلسـالمـيــة لتكون كلمــة الله هي العـليـا
مـستـعينا بالله، فـإن أصبت فـمن توفيـق الله، وإن أخطأت فمن نفـسي، والله غفـور

رحيم.
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وا الـمـعــاني صــوِّروا شــخـصــه وخـلـُّ
نحـن أحــــرى بالرسـم من ألف مــــثّــــا

وَدَعُـــــوهـا لــريــشـــــة الـشــــــــــــــــــعـــــراء
لٍ، وأدرى بـشـــــــيـــــــمــــــــة الـنبــــــــغـــــــاء

ننننققققدددد    ااااللللششششععععرررر    ببببيييينننن    ااااللللببببالالالالغغغغةةةة    ععععنننندددد    ااااللللععععرررربببب
ووووممممننننااااههههجججج    ااااللللييييوووونننناااانننن    ووووااااللللففففررررننننججججةةةة    ففففيييي    ااااللللغغغغرررربببب

ممممححححممممدددد    ااااللللححححببببييييبببب    ااااببببنننن    ااااللللخخخخووووججججةةةة

ممّا أعجبت به وتـرسَّمتُه من كالم الحذاق، وأنا في ميعـة الشباب، قولُ صفيّ
الدين الحلّي يتحدّث عن عـالقته بالشعر ونظمه له، وولوعـه به، وحرصه على إبداعه،
والتـميـز فيـه : «كنت قبـل أن أشبّ عن الطوق وأعلمَ ما دواعي الـشوق كلِفـا بالشعـر
نظمــاً وحـفظاً، مــتـقناً عـلومـه مـعـنىً ولفظاً». وقــد تسـاءلت بعــد ذلك عن تطويعــه له،
ومـهارته فـيه، وقـدرته الفـائقة على رسم أبـهى الصور وأجـملهـا من طريقه، فـتأكّـدتُ
أنه بلغ في ذلـك الذروة، وأصـبح في الشـعـر مـفـنّاً، بعـد التـمكن من عـلومـه، والحـذق
ألصـول صنـاعـتـه، وذكـرتُ جــملةً من مـقــاالت النقـاد جـعـلوا الشـعـر قــسـيـمــاً للرسم
والنحت والمـوسيـقى والرقص، وعـبّروا عن ذلك قـديماً وحـديثـاً، فقـال سيـمونيـدس :
«الشـعـر صــورة ناطقـة، والرسم شـعـر صــامت»؛ وقـال الجـاحظ : «الشـعــر صـيـاغـةٌ
وضربٌ من التـصوير»؛ وقارن الجـارم بين المثّالـين والشعراء في مـدى إبداعهم في
رسم الحـقــائـق والمـعـانـي، فـفـضّل هـؤالء حــين قـال يـخـاطب النـحّـاتين القـائــمـين

عـلى صـنع تمثال سعـد :
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يصعد الـشعر حيث ال تصعـد الشمــ
هو خطُّ الـجــمـــال في صــفـــحــة الـكو

ـــــــس، ويـبــــــــقـى عـلـى مــــــــدى اآلنـاء
ن، فــــــــهـل لـلـجــــــــمـــــــــال مـن قــــــــراء؟

وال بدع أن يبلغ الشـعر هذه المنزلة، ويـرقى هذه الرتبة، بحلو نغـمه، وبراعـة
جماله، وفيض الشعور فيه.

وال بدّ له من مـعان رقـيـقة وأغـراض شريفـة يتـميّـز بها عن مـجـرد النظم كمـا
ذكر ذلك  أبو محمد الخازن :

وقد أكد هذا، في العصر الحاضر، أمير الشعراء شوقي بقوله :

    والشعـر ما لم يكـن ذكـرى وعاطفــةً   أو حـكـمــةً فـهـــو تـقـطــيــــع وأوزان

ويزداد الشعر ائتالفاً في هذه الحياة، واستحواذاً على القلوب والنفوس، في
كل بقعـة من األرض، بما يعنـيه عند كل أمة مـن األمم، وفي كل شعب من الشـعوب

على مرّ التاريخ اإلنساني.

فهو مـرآة الحضارة ووعاء المـعرفة : سجّل هومـيروس في صفحـاته الرائعة،
علومَ اإلغـريق وفنونهم، وتحـدَّث فـيـه هوسيـود عن تفـسـيـر اليونان لظـواهر الطبـيعـة
وحـركـة األفـالك ومـدِّ البـحـار وجَـزرها وسلوك البـشـر واآللهـة، وعـرض لوكـريتـيـوس

فـالشـعـر تلبـيـة القــوافي، والشـعـور بهـا مـهـيب
وبه من اإليــقـاع ضـرب ال تحــاكـيـه الـضـروب
هـو أنّـة، وتسـيـل من جـرّائــهــا نفـسٌ صـــبــيبُ

ال يحــسن الشــعــر مــا لم يُســتــرقَّ له

انظر تجــد صـورة األشـعــار واحـدة 

حـــــرُّ الكالم وتـســـــتــــخـــــدمْ له الـفِكَــرُ

وإنمــــا لـمــــعــــان تعــــشــــــــقُ الصــور
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في صـبـاح الحـيـاة ضـمّـخت أكـوابي
ثم قـــدّمــتــهــا إلـيك فــأهرقــــــــــــــــــــ

وأترعـــتـــهـــا بخـــمــــــــــرة نـفــــــــسي
تَ رحــيــقي ، ودُست ياشــعبُ كــأسي

الرومـاني في أقـاويله الشعـرية لطبـائع األشـياء يُجـلِّيهـا ويحلِّلهـا، وكـان الشعـر في
أدب لغـتـنا في العـصــر الجـاهلي يـؤدّي وظيـفـة بـالغـة األهمـيــة كـمـا حـكى ذلك ابن
رشــيق في قـولـه : «كـان الكالم كـلّه منثـوراً، فــاحــتـاجت العــرب إلى الغنـاء بمكارم
أخـالقهـا، وطيب أعـراقـها، وذكـر أيامـهـا الصالحـة، وأوطانهـا النازحـة، وفـرسانهـا
األنجـاد، وسُـمَـحـائهـا األجـواد، لتـهزّ أنـفسـهـا إلى الكـرم، وتدلّ أبناءها إلى حُـسن
الشيم، فتـوهّموا أعاريض جعلوها مـوازين الكالم. فلما تم لهم وزنه سمّـوه شعراً،
ألنهم شــعــروا به أي فطنوا...». وهو مــا يزال حــتى اليــوم ديوان خــاصـة العــرب،

والمنظومَ من كالمها، والمقيِّـد أليامها، والشاهد على حكامها.

وربّمـا تطوّرت أغراضـه، واختلفت صـوره، وتباينت مـوضوعـاته، فأصـبح في
نظر الزهاوي : «ثورانَ األرواح التي تـهيج كـالبـراكـين المضـغـوط عليـها، فـتـتـفجّـر
وتقـذف بالنار والحـمم على رؤوس الضـاغطين عليـها، وسـالحَ اإلنسـانية المـتـبرِّمـة
تحارب به اإلنسـانية الظالمة. وهـو الموقظ لألمم من رقدتهـا، والنافخ فيهـا أرواحاً
جديدة تطالـب بحقوقـها المـهضومـة، وتدرأ عنها عـادية االستبـداد، وهو المثـير في
الشـعـوب مـا لهـا من الـقـوى الكامنة لمـقـاومـة ذوي األثرة، وهـو الذي يَلُمّ شـعـثـهـا،
ويجـمع شـتــاتهـا وينهض بهـا ويخـلق من الضـعف قـوة .... والشـعــر العـصـري هو
شعور الشـاعر المتولِّدُ من فعل لـلمحيط كبيـر التأثير في روحه، فيـبرزه في صورة
ألفاظ موزونة تُعـرب عنه، فال يكون إالّ صادقاً، ال تشـينه مبالغة، وسـهالً ليس عليه

من التكلّف ما يذهب بصفائه وروعته».

وفي هذه الحـال يصـبح عـمل الشـاعـر تجـربة شخـصـيـة أو جـماعـيـة، تصـوِّر
للناس العـواطف الملتهبـة التي اضطرمت بها نفـسه، واكـتوت بها روحـه، فيـرسلها

نفثات كنفثات الشّابي في خطابه لشعبه :
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فــتــأمّلـت ثم أسكتُّ آالمــــــــــــــــــــي

ــدتُ من أزاهيـــر قلـبـــــــــــــي ثم نـضـَّ

ثم قــدَّمــتُـهــا إليك فــمــزّقــــــــــــــــــــــ

ثمّ ألـبـــســــتنـي من الخــــزن ثوبــــــــــاً

ــــــــــي ها أنـا ذاهب إلـى الغـــــاب عـلـِّ

وكــفـكفت من شـــعــوري وحــسّـــــــــي

باقـــةً لم يـمـــسَّــهـــا أيُّ إنــــــــــــــــس

تَ ورودي ودُســـــتَـــهــــــــــــا أيَّ دَوس

وبـشـــــوك الـصــــــخـــــور تـوّجت رأسـي

في صــــمــــيم الـغــــابات أدفِن نـفــــسي

وإذا كـانـت تلك صـورةُ الشــعـر عند الـيـونان والرومــان، وهذه حـقــيـقـتــه عند
العـرب منـذ القـدم، توارثتـهـا عنـهم جـمـيـعـاً القــرون واألجـيـال في جـمـيـع الشـعـوب
واألمم، مفـاخرة بمخـتلفة ضروبه القـصصي والتمـثيلي والغنائي، فـال بدع أن نجد
عزيز أباظة في حـديثه عن الشعـر الغنائي بعامّة، وعن الشـعر المسرحي بخـاصة،
يقـول عـن وعي ودراية: «إن الشـعــر هو ذلك النظم الـذي ال يقصّ أو يحـمل مــعنى،
بل هو اآلداة الـتي تعــبّــر عن االنـفــعــاالت، وذلك هو الشــعــر الـغنائي»، ثـم يمــضي
قـــائالً: «هـو أنسب لـغـــةٍ للـحِـــوار على الـمـــســـرح. فلـلســـذّج من الـنظّارة الـقـــصّـــة،
وللمـتــأدّبين منهج الديبـاجــة المـشـرقـة، ولهـواة الـمـوسـيـقى اإليقـاع وجــمـالُ النغم،
 . ولذوي الحساسية المرهفة المعاني البعيدة التي ال تلبث أن تتجلّى رويداً رويداً

زَ به عــصـرنا الحــاضـر عن الـعـصـور قــبله، وتقــدُّمِ العلوم وبالرغم مــمّـا تمــيـَّ
وتطورِ التكنولوجـيـا، وحـرصِ الناس فيـه على النفـعـية، فـإن الرومـانسـيين اليـوم ال
. فهـو عند وردزوث: يزدادون بالشـعر إالّ كلفاً، وبـه إالّ تمسّكاً، وبفنونه إالّ اعـتداداً
روح المعـرفة الشـفيـفة والتـعبـير العـاطفي المرتسم على وجـه كل العلوم، وهو لدى
شلّلي مـدد إلهي يمـثّلُ مـركزَ المـعـرفـة ومحـيطَـهـا، فـيـشمل العلـمَ كلّه ألنه في نفس
الوقت جِـذرُ الفكر وبـرعُمُـه، أصـلُه وفـرعـه. ويقـول مـاتيـو رونالد عنه، في مـعـارضـة
خـصـوم الشـعـر، وهو يردّ على مـحـاضـرة تو مـاس هكـسلي «العلم والثـقـافـة» : إن
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الشـعـر والبـالغــة يُسـتـقـبـالن ويُفـهـمـان علـى حـقـيـقـتـهـمـا كنقـدٍ للـحـيـاة، يقـدّمـه ذوو
المذاهب المشحونة بالقوّة الخارقة.

وال نزاع كــمـا قــال نعــيـمــة في كـون العــواطف واألفكار إذا مــا اســتـيــقظت
ونطقت بنفسها بعبارة جميلة التركـيب موسيقية الرنّة كان ما تنطق به شعراً، وأن
من اســتـيــقظت عــواطفــه وأفكاره وتمكّن من أن يـلفظهــا بعـبــارة جــمـيلـة التـركــيب

 . موسيقية الرنّة كان شاعراً

هذه لمــحـة دالة من آراء كـبــار الفـالسـفــة والشـعـراء، وتـصـوّرات عـاليــة لثلّة
كـريمـة من البلغـاء واألدباء، وإلمـاعـات دقـيـقـة لزمرة مـن الموهـوبين المـتـفنّنين من
أصـــحــاب اإلبداع فـي مــخـــتلف الـلغــات قـــديمـــاً وحــديـثــاً، أتـينا بهـــا إطاراً لهـــذا

الموضوع الشريف.

إن الحديث عن الشعـر بالشكل الذي قدّمنا ليقتـضيه اليوم تمازج الثـقافات،
ومـعرفـة الناس باللغـات، وانتشـار التـرجمـات، وكثـرة االقتـبـاسات مع مـا يوحي به

هذا وذاك من تعدّد المدارس واختالف المذاهب.

ولو كـان في الوقت مـتّـسـع لقـمنا برحلة شـعـرية بيـن مـجـاالت اإلبداع الفنّي
لعــالم الـشــعــر، لنشــاهد مــا ظهــر بـهــا من صــور وأشكال ال تدخـل تحت حــصــر،
ولنضعَ أيدينا على القـواعد األسـاسية لعلم الشـعر المطلق، ولنـتلمَّس القيم الثـابتة
الجمالية لهذا الفن في كل بلد بلد وكل لغة لـغة، مثلما فعلنا عند دراستنا من ثالثة
عــقــود خلت «نمــاذج من شــعــراء الخلود»، وتقــديمنـا وعـرضـنا «لطرائف من الـقلم

الغربي»، وبحثنا فيما انتشر وفشا من «تيارات في األدب المعاصر».

ومــا من شـك في أن لهــذا الـفن الرائع ســمـــاتٍ تمــيّــزه مـن حــيث التـــركــيب
والبناء، ومن حـيث األفكار والصـور، ومن حيـث االنفعـاالت والتـأثيرات، ومن حـيث
اإليقاع والنغم. وهو باإلضافة إلى مـا يستوجبه من موهبة شـعرية وطبع جيّد لدى
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مـؤلِّـفـه يتطلّب مـنه أن يكون على علـم ومـعـرفــة بوجـوه التــصـرّف في النظـم. فليس
الشعر عبارة عن أي لفظ اتفق كيفما اتفق نظمه، وال عن تضمُّن مقاطعه أيّةَ صفة
كــانت أو أي غـرض من غــيـر اعــتـبــار قــانون في ذلك وال رسم مــوضـوع، وليــست
صناعـــة النظم إجــراءَ الـكالم على الوزن والـنفــاذَ به إلى الـقــافــيــة. فــمن وقـــفت به
تجـربتـه الشعـرية عند هذا الحـدّ ال يمكن أن يبلغ درجـة اإلحـسـان أو اإلبداع فيـه،
وهو ال يزيد بمـا يصنعه من ذلك على أن يُبـدي عُوَاره ويُعِّرف عن قـبيح مـذهبه في

الكالم وسوء اختياره.

ومن أجل ذلك كـانت العرب ال تسـتغني في قـولها الشـعر الذي هو بالحـقيـقة
شعر، ونظمِـها القصائد التي كانت تسـميها أسمـاط الدهور، عن التعليم واإلرشاد
إلى كـــيــفــيـــات المــبـــاني التي يـجب أن يوضع عـليــهــا الـكالم، والتـــعــريف بأنـحــاء
التـصـرف في جمـيع ذلك، والتـنبيـه على الجـهـات التي منهـا يداخل الخللُ المـعـانيَ

ويقع الفساد في تأليف الشعر.

وهذا األمـر المـهم هو مـوضـوع النقـد األول، يتكوّن به الفـحـول، ويتـخـرّج به
أصـحاب المـهارات، وتتـقن به وجوه النـظم فال تسـيّب وال عرج في الوزن، وال بعـد
عن األصــالة، وال مـجــافـاة للذوق األدبـي، وال تصـحــيف وال تحـريف. والـذي يحكم
بذلك ويشـهـد به إنـمـا هو النقـد. قـال الخليل بن أحـمـد البـن مناذر الشـاعـر: «إنمـا
أنتم معشر الشعراء تبع لي، إن قرَّظتكم ورضـيت قولكم نفقتم وإالّ كسدتم»، وقال
خلف األحـــمــر يجـــيب أحــد المـــتــأدِّبيـن عن قــوله: «مـــا أبالي إذا ســمــعتُ شـــعـراً
استـحسنـته مـا قلـتَ أنت  وأصحـابُك، يعني العلماء بصناعـة الشعـر» فقـال يسأله
ويقــرِّر ... «إنك إذا أخـذت درهـمـاً تســتــحـسنه، وقــال لك الصــيــرفي إنه ردي، هل

ينفعك استحسانك إيّاه» ؟.

ثم إن الـنقـــد وســـيـلة إلى الـكشف عـن أســـرار التـــعـــبــــيـــر، وإبراز النـواحي
الجـمــاليـة في فن القـول، وتـسـجـيل الخـصــائص والمـمـيـزات الـبـيـانيـة في الـتـأليف
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والنظم. وهو الـسـبـيل، كـمــا قـال المـرزوقي، إلـى تبـيـين مــا هو عـمـود الشــعـر عند
العــرب لـيــتــمــيّــز تليــد الـصنعــة من الـطريف، وقــديم نـظام القــريض من الـحــديث،
ولتعرف مـواطئ أقدام المختـارين فيما اخـتاروه، ومراسم إقدام المزيِّفـين على ما
زيّفوه، ويـعلمَ أيضاً فـرق ما بين المـصنوع والمطبوع، وفـضيلة األتِيِّ السـمح على
األبيِّ الصعب»... وهو يمـضي يعد ذلك فيحـدّد أصول النظم وقوانينه عند الفـحول
من الشـعراء بـقوله: «فـإنهم كـانوا يحاولـون شرف المـعنى وصـحتـه، وجـزالة اللفظ
واسـتـقـامــتـه، واإلصـابة في الوصف. ومن اجــتـمـاع هذه األسـبـاب الثــالثة، كـثـرت
سـوائر األمـثـال، وشـوارد األبيـات، والمقـاربة في الـتشـبـيـه، والتـحـامُ أجـزاء النظم
والتــئـامـهــا، على تخــيّـر من لذيـذ الوزن، ومناسـبــة المـســتـعــار منه للمــسـتـعــار له،

ومشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما».

وهذه الوظائف األسـاسـيـة للنقـد ال تُسند في الحـقـيقـة إالّ إلى المـبـرّزين من
الرواة، وإلى أئـمـة الـفن من كــبــار الشــعــراء الذين يهــتــدى بتــصــرُّفــاتهم البــارعــة
وأسـاليـبـهم الرائقـة فيـمـا أثر عنهم من روائع الـشعـر، وإلى المـقـدَّمـين من العلمـاء

اللغويين والنحاة، وإلى المتفوِّقين من األدباء الكتاب.

وال غـرو أن يكـون قـد شـارك في بناء نـقـد الشـعــر وإقـامـة أسـســه كل أولئك
األصناف من الـحـذاق. فــمـا من صنـف منهم إالّ وله جــانب يعنيــه وجـهــة تخـصــه،
يتناول منها الشعر فيهذبه، وهذا الفن من القول فيخلّصه ممّا قد يشوبه من ألوان
الضعف وااللتواء واالضطـراب. قال الجاحظ : «وطلبت علم الشعـر عند األصمعي
فـوجـدتـه ال يحـسن إالّ غـريبــه، فـرجـعت إلى األخــفش فـوجـدته ال يتــقن إالّ إعـرابه،
فــعطفـت على أبي عــبــيــدة فــوجــدته ال ينقـل إالّ مــا اتصل باألخــبــار وتعلـق باأليام
واألنساب، فلم أظفر بمـا أردت إالّ عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومـحمد بن

عبد الملك الزيات».
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ي إنّـي وإن كـنت صـــــــــغــــــــيــــــــراً سـنـِّ
فـــــإن شـــــيطـاني أمـــــيـــــر الجـــــــــــن

وكــــــان فـــي الــعــــــيـــن نــبــــــوٌّ عــــــنّـــي
يـذهـب بـي فـي الـشـــــــــــعـــــــــــر كـل فـن

وهذه الشـهــادة ال تنفي عن اللغــويين والنحـاة واإلخـبــاريين علمَـهم بالـشـعـر،
وقــدرتـهم على ســـبــره ونقـــده، وإنمــا هي تـصــوير لمـنازل النقـــاد وبيــان الخـــتــالف

درجاتهم في عمق النظر وإحاطته بكل جوانب هذا الفن.

فالـرواة من أبرع الناس نفوذاً إلى المـختـار من األقاويل الشـعرية  وأقـدرهم
على التفريق بينها والمقارنة بين وجوهها. ومن ثمَّ كان المتقدّمون من الشعراء في
الغــالب رواة. صــرح بذلـك القــرطاجني في قــولـه كـاشــفــاً عن مــواقـع المــعــاني في
النفــوس : «وأنت ال تجـد شـاعــراً مـجـيــداً إالّ وقـد لزم شـاعــراً آخـر المـدة الـطويلة،
وتعلّم منه قـوانين النظم، واسـتـفاد عنه الدربة فـي أنحاء التـصـاريف البالغـيـة، فقـد
كـان كثـير أخـذ الشعـر عن جـميل، وأخـذه جمـيل عن هدبة بن خـشرم، وأخـذه هدبة
عن بشر بن أبي خـازم؛ وكان الحطيئـة قد أخذ علم الشـعر عن زهير، وأخـذه زهير

عن أوس بن حجر. وكذلك جميع شعراء العرب المجيدين المشهورين.

وال بدع بعد ذلك أن نرى رؤبة يعلـي من قدر الرواية ويرفع شأنهـا حتى يبلغ
براوي الشعر رتبة السحر في قوله: 

    لـقـد خـشـيــت أن يـكــون سـاحـــراً   راويــــة مـــــرّاً ومــــرّاً شــــاعــــــــراً

ومــا الـرئيُّ الذي ينـسب إليـــه القــدامـى اإليحــاء بـالمنازع الـجــمـــيلة في قـــول
الشعر إلى صـاحبه في اعتقادي إالّ مـا يستند إليه الشاعر منذ الحـداثة أحياناً من
ـره من مــحــفــوظ، يـتــأدّب به ويردِّده. وقــد أثر عـن بعض واسع الروايـة، ومــا يتــخــيـَّ

الشباب في الزمن األول قوله ولعلّه يعني هذا :

ــي الــتــظـــنّــي حـــــــــــــــــــــــتّــى يـــزيــل عــنـِّ
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ثـبت الـبـــــــيــــــــان إذا تلـعـــــــثـم قـــــــائـل
ــــبع شـنعَ الـلغـــــات، وال مـــــشى لم يـتـَّ
فــي هــذه خُــــــــــــــــــبــث الـكــالم، وهــذه
يـجـنـي جـنَـاةَ الـنحـل فـي أعـلـى الـربـا

أضــــــــحـى شِـكـاالً لـلســـــــــان الـمطـلـق
ـــد في حــــدود المنـطق رسف الـمـــقــــيـَّ
كــــــالســــــور مــــــضـــــروبـاً له والـخَنـدَق
زهراً، ويـشـــرع في الغـــديـر المـــتـــأق

ولعـلك ترى عـــدي بن الرقـــاع العـــاملي يســـتــفـــيـــد من روايتـــه، ويجــمـع إلى
شاعريته الصنعـة فيقول :

أو تسمع لقول ذي الرمّة مفتخراً :

ولعلّ من أكثـر الناس علماً بالشـعر، ووقوفـاً على مجـاري القول فيـه من كان
له فـيه مـعـاناة، ومعـه تجارب. وهـؤالء هم الشعـراء المـتقـدّمون أنفـسـهم. فقـد أثرت
عن أبي تمام والمـتنبي وابن الزيات والحسن بن وهب وغيرهم من الـحذاق وصايا
وتأمّــالت تكشف عـن بُعــد غـورهـم، وجـمــيل تصــرفــهم، وصــحــيح نظرهم، وكــمــال

معرفتهم.

فمن ذلك قول محمد بن عبد الملك الزيات، الذي وصفه الجاحظ برقّة الشعر
وعـذوبته، ومـعرفـة الجـيد منه، يُنـوه بقدرة الحـسن بن وهب على النظم وإبداعـه في

البيان :

وشـــــــــعـــــــــرٍ قـــــــــد أرقتُ لـه غـــــــــريـب

فــــــــــبـتُّ أقــــــــــيــــــــــمــــــــــه وأقــــــــــدُّ مـنـه

بــــــــه الـمــــــــســــــــانَـد والـمُـــحــــــــاالً أجـنـِّ

قـــــــــوافـيَ ال أعُــــــــدُّ لـهـــــــــا مــــــــثـــــــــاالً

وقــــصـــــيــــدة قــــد بـتُّ أجــــمع بـينـهــــا
نـظر الـمـــــثـــــقـِّف فـي كـــــعـــــوب قـناتـه
وعلـمتُ حـــــتى مــــا أســـــائل عــــالـمــــاً

حـــــــتـى  أقـــــــوِّم مـــــــيلـهـــــــا وسـنادهـا
ى يـقـــــــــيـمَ ثـقـــــــــافُـــــــــهُ مُـنـآدَهـا حـــــــــتـَّ
عـن حـــــــــرف واحــــــــدة لـكـي أزْدادهـا
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لـتَـــــــــــفـنّـنـت فـي الـكـتــــــــــابـة حـــــــــــتـى
فـي نظـام مـن الـبـــــــالغــــــــة مـــــــا شـكّ
وبــديـع كــــــــــــــــأنـه الــرهــرُ الـضــــــــــــــــا
ومـــــعـــــان لو ضُـــــمِّنـتْـــــهــــا الـقـــــوافي
حـــزن مُــســـتـــعــمـل الكالم اخـــتــيـــارا

عـطّل الـناس فـنَّ عـــــبـــــد الحــــــمـــــيـــــد
أمـــــــــــــــــــــــرؤ أنــه نــظـــام فـــــــــــــــــــــــريــد
حــكّ فـي رونــق الـربــيــع الـجــــــــــــــــديــد
هـجّنـت شـــــــعــــــــر جـــــــرول ولـبـــــــيـــــــد
بـن ظلـمـــــــــة الـتـــــــــعــــــــقـــــــــيـــــــــد وتـجـنـَّ

أنفَ الـبـــــالغــــة ال كـــــمن هـو حـــــائرُُ ُ
عـــــيـــــر تفـــــرّقُ إن حـــــداهـا غـــــيـــــرُه،
ينـشقُّ فـي ظُلـم المـــــعـــــانـي أن دجت

مـــــتـــــردِّدُ ُ في الـمـــــرتَع الـمـــــتـــــفـــــرِّق
ومـــتـى يَسُـــقـــهــــا وادعـــا يَســـتــــوسِق
مـنه تـبـــــاشــــــيـــــر الـكالم الـمـــــشــــــرق

ومن ذلك أيضاً قول البحتري يمدح ابن الزيات ويصف محاسنه الشعرية :

 

وقـد حضـر البـحتـري ذات يوم مـجلس أبي عـبيـد الله بن عـبـد الله بن طاهر.
فقـال له : يا أبا عبـادة، أمسلم بن الـوليد أشعـر أم أبو نواس. فقـال له : أبو نواس
ألنّه يتــصــرّف في كل طريـق، ويتنوّع في كـل مـذهب، إن شــاء جــدّ وإن شــاء هزل،
ومسلم يلتزم طريقاً واحداً ال يتعدّاه، ويتحقّق مذهباً ال يتخطّاه، فقال أبو عبيد اللَّه
: إن أحمد بن يحيى ثعلباً ال يوافقك علـى هذا. فقال: أيها األمير هذا ليس من علم
ثعلب وأضــرابه مــمّن يحــفظ الشــعـر وال يـقـوله، وإنّـمـا يعــرف الشــعــر من دُفع إلى
مضـايقه. فقـال وريت بك زنادي يا أبا عبـادة لقد حكمت في عمـيك حكم أبي نواس
في عميـه جرير والفرزدق، فإنه سُئل عنهمـا ففضل جريراً. فقيل له إن أبـا عبيدة ال
يوافــقك على هذا، فــقــال ليس هذا من علـم أبي عـبــيـدة، وإنـمـا يعــرفــه من دفع إلى

مضايق الشعر.

وركبــنَ الـلفـظ القـريــــب فــأدركـــــــــــــــــن به غــايـــــــة المــراد البعـيـــــد
مـشــرق في جــوانب السـمع مــا يـخــــــــــــلــقــــه عــوده علـى المـســتــعـيــــــد
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أمـا اللّغـويون والنحّـاة والكتّـاب واألدباء، فـقد تـضمنت أكـثـر التـصـانيف من
أمّهـات الكتب األدبية آراءهم النقـدية ومالحظاتهم الفنّيـة الشعرية. فـمن الخليل بن
أحــمــد وابن السكيـت وابن فــارس وابن خــالويه والســيــرافي ومكي بن أبـي طالب
وأبي عــبـــد الله المـــالقي وغــيــرهـم إلى زمــرة من األئمّـــة في مــجــال الـفكر واألدب
والكتابة والشعـر من أمثال الجاحظ والصـاحب وابن العميد واآلمدي وابن المـعتز
وسهل بن مالك وابن عمـيرة إلى أعالم من صيارفة القول اختصـوا بالبالغة والنقد
كـعـبـد الـقـاهر والزمـخـشـري والرازي والـسكاكي وقـدامـة وابن رشــيق وابن األثيـر
وابن سنان الخفاجي ونحوهم. وإن نظرة واحدة في كتبهم وما تضمّنته من أقوال
شريفة، ومبـاحث عالية، وتحاليل دقيقـة، ومقارنات عجيبة، لتـشهد لهم بعلو المنزلة
في هذا المضـمار، وصحّة النظر، وقوة الـحجة، فيمـا أبدوه من آراء، وصدر عنهم

من أحكام.

ونحـن إلى هذا الحـــدّ مـن الكالم عـن النقـــد والبـــالغـــة لـنظل مـطمـــئنيـن إلى
مـذاهب العرب في الشـعـر، معـتزّين بـما في أدب لغـتنا من روائع فنّيـة وخصـائص
جـمـالـيـة، حـملهــا أصـحـاب المـواهب إلـى العـالم، وحـملـهـا العـالم عنـهم في أشكال
مـختلفـة من الشـعر الغنائي والمـلحمي لم يعـرف البـشر مـثلها حـتى جـعلوا الشعـر
سـيمى العـرب وخاصـتهـم، سواء منه المطبـوع والمـصنوع، أو المرتجل والمـروّي،
بحـسب الظروف المـالبسـة لـلشـاعـر، واألطوار التـاريخـيـة التي يمـر بهـا، واإليحـاء
البـــيــئي المـــتــمــثـل في البــواعـث والدوافع الحـــاملة علـى قــول الشـــعــر، والتــجـــربة

الشخصية التي تمازجها الفطرة وتسندها الملكة.

ومع حــصــول اليــقـين بـذلك وقــيـام الشــواهد علـيـه زاحــمت الشــعــر العــربي
اتجـاهات فكرية، وحـاولت التـعـديل من ضـوابطه وأحـكامـه بعض المـذاهب النقـدية
اليونانية، وفارقت مناهجَه األساسية األصوليـة مساراتُ النظم الغربية المستحدثة

في بالدنا في العصر الحاضر.



ممممححححممممدددد    ااااللللححححببببييييبببب    ااااببببنننن    ااااللللخخخخووووججججةةةة154

فأمـا األولى فقد تـزعمتـها الشعـوبية التي نعت على شـعراء العربيـة عفـويتهم
وارتجالهم في النظم، مـفضِّلة على خرائدهم كـالمَ العجم وأشعـارَ الفرس لما فيـها
من رويّة وإعــمـال فكـر، ولكونهـا ال تـصـدر عن أعــالم الشـعــر عندهم إالّ بعــد طول
فكرة واجـتـهـاد رأي، وطول خلوة ومـشـاورة ومعـاينة، وجـاعلة من مـحـاسن العـرب
في شعرها عيوباً، ومن صور الشعر الجاهلي بخاصة نماذج للجمود والسطحية.

وهذا مـا لم يـقـبله أئمـة األدب والـنقـد في لغـتنـا، وعـارضـه الجـاحظ بـوصـفـه
للملـكات والقــدرات الشـعــرية والبــيــانيـة عـند العـرب قــائالً: «وإنمــا هو أن يصــرف
الشاعـر وهمه إلى الكالم، وإلـى رجَز يوم الخصـام، أو بين يمتح علـى رأس بئر أو
يحـدو ببـعـير، أو عنـد المقـارعـة أو المناقلة، أو عـند صراعِ أو في حـرب ، فـمـا هو
إالّ أن يصـرف وهمــه إلى جـملة المــذهب، وإلى العـمـود الذي إلـيـه يقـصـد، فـتــأتيـه
. وتـنثال علـيه األلفـاظ انثـيـاالً. ثم ال يقـيده علـى نفسـه، وال يدرِّسـه المـعـاني أرساالً
أحداً من ولده. وكانوا أمّيين ال يكتبون، ومطبوعين ال يتكلّفون. وكان الكالم الجيّد
عندهم أظهر وأكثـر، وهم عليه أقدر، وله أقهر، وكل واحـد في نفسه أنطق، ومكانه
من البيـان أرفع؛ وخطباؤهم للـكالم أوجد، والكالم عليـهم أسهل، وهو عليـهم أيسر
من أن يفــتــقــروا إلى تحــفظ، ويحــتــاجــون إلى تدارس. وليس هـم كـمـن حـفـظ علمَ
غـيـره، واحتـدى على كـالم من كـان قـبله. فلم يحـفظوا إالّ مـا علق بقلوبهم، والتـحم
بصــدورهم، واتصـل بعـقــولهـم من غــيـر تـكلف وال قــصـد وال تـحـفـظ وال طلب. وإن
شـيـئـاً هذا الـذي في أيدينا جـزء منه لبــالمـقـدار الذي ال يعلمـه إالّ مـن أحـاط بقطر

السحاب وعدد التراب».

وأمـا الثـانيـة وهـي المـذاهب الفلسـفـيـة الـنقـدية اليـونانيـة، فــقـد انتـشـرت في
المـجـتـمـعات الـعربيـة من طـريق الفـارابي وابن سـينا وابن رشـد، بنقلهم كـتـاب فنِّ
الشعـر ألرسطو إلى العربية. ونحن ال نـكاد نجزم بتأثّر عـبد القاهر الجـرجاني في
آرائه البالغيـة، وقدامة بن جعفر في نظرياته النقـدية بالفكر األرسطي، وإن زعموا
أن صــاحب كــتــاب نقــد الشــعــر قــد اســتــوحى بعـض الشيء من كــتــابي الخـطابة
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والشـــعــر للمـــعلم األول، كـــمــا أنه ال يـمكننا االعـــتــداد في ذلـك بعــمـل الفــيلـســوف
الرياضـي ابن الهــيــثـم، وهو رســالتــه في صـناع الشــعــر مـــمــتــزجــة من اليـــوناني
والعـربي، وهي مـفقـودة، لعـدم وقوفنـا على ما يشـهـد بذلك في كـتب البالغـة والنقـد

قبل القرن السابع.

وقـد جاء في آخـر ترجمـة كتـاب أرسطو البن سـينا قوله : «هذا هو تلخـيص
القدر الذي وجد في هذه البـالد من كتاب الشعر للمـعلم األول. وقد بقي منه شطر
صـالح. وال يبعـد أن نجتـهد نحن فنبـتدع في علـم الشعـر المطلق، وفي علم الشعـر
بحسب عادة هذا الزمان، كـالماً شديد التحصيل والتفصيل. أمـا ها هنا فلنقتصر

على هذا المبلغ».

ولنا في كالم الشيخ الرئيس ملحظان :

أولهما أن كتاب فنّ الشعر يقدّم وجهة النظر اليونانية في نقد الشعر، وهذا
ما لـسنا ملزمين به في توجـهاتنـا ودراساتنا الخـتالف اللغـة العربيـة عن اليونانـية،

ولتباين األذواق واختالف الفنون الشعرية بين الشعبين اليوناني والعربي.

وثانيهـما أن في هذه الكلمة القـصيرة دعـوةً لالستفـادة من كتاب فنّ الشـعر
عند اليونان، ولألخذ بقوانين النظم التي تضمنتهـا كتب البالغة والنقد عند العرب،
توصـالً إلى مــا يصلح أن يكون مـادة لـعلم الشـعـر المـطلق، وبحـسب مـا بـلغـه هذا

الفن في عصر ابن سينا من نضج وإمتاع.

وبهـذا االعتـبار يـكون صاحب منهـاج البلغـاء هو السـباق إلى ذلك، والناشـر
لآلراء اليـونانية الـنقدية إلى جـانب القـواعد البـالغـية واألحكام النـقدية عند العـرب.

تدل على ذلك شهادات السابقين والالّحقين.

قال الزركشي في معرض حديثه عن فنـي البيان والبديع من كتاب البرهان:
«وقـد صنف الناس في ذلك تـصانـيف كـثيـرة أجـمـعـهـا مـا جـمـعـه شـمس الدين بن
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النقـيب في مـقدمـة تفـسـيره، ومـا وضـعـه حازم األندلـسي في كتـابه منهـاج البلغـاء
وسراج األدباء». 

وقـال الشيخ مـحـمد الـفاضل ابن عـاشـور عن المنهـاج: «إن حازمـاً بتـوجّهـه
إلى العلوم الحكمـيـة يبحث فـيـه عن موقع البـالغـة في طبيـعـة اإلنسان، وعن الفـرق
بين الخطابة والـشعـر، ومـا يرجع إلى ذلك من مـالءمـة النفـوس ومنافـرتهـا، ويرجع
المعاني إلى متـصوّرات أصيلة، ومتصوّرات دخيلة، ويتطلّع إلى استـخالص ماهية
البالغـة المصطلح عليـها في عصـر من العصور، وعنـد قوم من األقوام، من مـاهية
البالغـة المطلقة، معـتمداً في ذلك علي أرسطاطالـيس، ومقتدياً بـأبي علي بن سينا
فـيـما أدخـله أبو علي على ذلك من آثار اجـتـهـاده ووالئد ابتـداعـه، ليجـعل مـوضـوع
نظره وبحثـه وتحصيـله وتأصيله البالغـة العربية خـاصة لمـا يوجد في شعـر العرب

من اختالف ضروب اإلبداع في فنون الكالم لفظاً ومعنى».

وبما تدل عليـه هذه اإلشارات، ويشهـد له كتاب المنهـاج، نجد حازمـاً العالم
المتكّن مـن فنون البالغة والنقـد جميـعاً، يؤسّس مـدرسة وينهج طريقـة متمـيّزة «إذ
كان، كـما قـال شيـخنا العالّمـة محـمد الفاضل ابـن عاشور، ينفـرد عن قافلة عـلماء
البـالغـة، جـانحــاً إلى طريق النظر الحكـمي في مـوضـوعـهم، لينتـهـي به إلى مـوقف
تأصـيل: يُـخـرج به مـا وراء البـالغــة من البـالغـة كـمــا يخـرج مـا وراء الطبـيــعـة من
الطبـيـعـة، بدون أن يأوي إلى قـافلة الحكمـاء، إذ ال يريـد أن يبـقي النظريات مـعلقـة

غير مطبّقة، وال أن يتركها مجرّدة مشاعة بين اللغة العربية واللغات األخرى».

وهو بعـد إمعان نظر، ودرس مـستـقص لوجوه التـصرفـات القولية فـي أنحاء
الشــعــر ال ينســاق مـقلـداً ألحـد، وال يُعــرض عــمــا تأصل لديه من قــوانين الـبـالغــة
العــربيـة، بل يـعـمــد إلى المـوازنـة بين الشـعــر اليــوناني والعــربي، مـســتـدركــاً على
قـوانين النقد في كـتـاب فن الشعـر قـائالً: «ولو وجد هذا الحـكيم أرسطو في شعـر
اليــونانيـين مــا يوجـد فـي شـعـر الـعـرب، من كـثــرة الحكم واألمــثـال واالســتـدالالت
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ـرَهم فـي أصناف واخــتــالف ضــروب اإلبداع في فنون الكـالم لفظا ومــعنى، وتـبـحـُّ
المــعــاني، وحــسن تـصــرّفــهم في وضــعــهــا ووضع األلفــاظ  بإزائهــا، وفـي إحكام
مــبـانيــهــا واقـتــراناتهــا، ولطف التــفــاتاتهم وتتــمـيــمــاتهم واســتطراداتهم، وحــسن
مـآخـذهم ومنازعـهم وتالعـبهم بـاألقاويل المـخـيّلة كـيف شـاءوا، لزاد على مـا وضع

من القوانين الشعرية».

ويكرّر الموقف نفسه عند تفـصيله القول في المحاكيات الشعـرية التي تعتبر
روح الشــعـر ولـبـه عنـد اليـونـانيـيـن. ولمـا يـراه من اخـتــالف بين صــورها، وضــيق
وسـعــة في تصـرفــات القـول فـيــهـا في األدبين الـيـوناني والعــربي، يعـد ببــحث ذلك
بصــورة خــاصــة فـي الشــعــر العــربي، إذ يـجب أن يوضع لهــذه الـمــحــاكــيــات من

القوانين أكثر ممّا وضعت األوائل. ويعلّل استدراكه هذا بقوله:

«فـــإن الحكيـم أرسطاطـاليس، وإن كـــان اعــتـنى بالشـــعـــر بحـــسب مـــذاهب
اليونانيـة فيه، ونبّه على عظيم منـفعته، وتكلّم في قـوانين عنه، فإن أشعار اليـونانية
إنمـا كـانـت أغـراضـاً مـحـدودة في أوزان مــخـصـوصـة. ومـدار جلّ أشـعــارهم على
خرافـات كانوا يضـعونهـا، يفرضون فـيهـا وجود أشـياء وصور لم تقـع في الوجود،
ويجعلون أحـاديثها أمثـاالً وأمثلة لما وقع في الوجـود، وكانت لهم أيضاً أمـثال في
أشـيـاء موجـودة من أمـثـال كليلة ودمنة، ونحـو مـمّـا ذكره النـابغة مـن حديث الحـيـة
وصـاحـبـهـا؛ وكـانت لـهم طريقـة أيضـاً، وهي كـثـيـرة في أشـعــارهم، يذكـرون فـيـهـا
انتقـال أمور الزمان وتـصاريفه، وتنقل الدول ومـا تجري عليـه أحوال الناس وتؤول

إليه.

فـأمـا غـيـر هذه الطرق، فلم يكن لهم فـيـهـا كـبـيـر تصـرّف، كـتـشبـيـه األشـيـاء
باألشياء. فـإن شعر اليونانيـين ليس فيه شيء منه، وإنمـا وقع في كالمهم التشـبيه

في األفعال ال في ذوات األفعال».
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وبالرغم مـن مـوقف حـازم هـذا في منهـاجــه، من صـاحب كــتـاب فنّ الشــعـر
فـيـما اخـتلفـت فيـه الرؤية بيـن العرب والـيونان، ال نـجده يسـتـبـعـد كل آراء أرسطو
ونظرياته، ويأخـذ بالكثـيـر منهـا ويعمّـقـها، فـينقل عنـه في أربعة عـشـر مـوضعـاً من
كـتابـه مقـوالته ونظرياته، مـعـرفـاً الشعـر تعـريفـاً يخـتلف عن تعـريف قدامـة له، فـال
يبقى عنده مجرّد كالم دال على معنى موزون ومقفى مثلما ذكر ذلك أبو الفرج في
كتابه نقـد الشعر، ولكن حقيـقته تتطور لديه فتصـبح أدق صورة، وأعمق داللة على
هذا الفن. ومـن ثمَّ نجـد حــازمـاً يـقـول في تعــريفــه: « هو الكالم المــوزون المـقــفى
الذي من شأنه أن يحـبب إلى النفس ما قصد تحـبيبه إليـها، ويكرِّه إليها مـا قصد
تكريهـه، لتـحـمل بذلك على طلبـه أو الهـرب منه، بمـا يتضـمّنه من حـسن تخـيـيل له،
ومحاكـاة مستقلة بنفـسها، أو متـصورة بحسن هيأة تأليف الكالم، أو قـوة صدقه،
أو قـوة شـهـرتـه أو لمـجـمـوع ذلك. وكل ذلك يـتـأكّـد بمـا يقـتـرن بـه من إغـراب. فـإن
االسـتغـراب والتـعجب حـركة للـنفس إذا اقتـرنت بحـركتـها الـخيـالية قـوي انفـعالهـا

وتأثّرها».

وإلبراز مـا تضـمنتـه هـذه الجـملة الطويلة في تحـديـد مـاهيـة الشـعـر، يفـصل
صاحب المنهاج القول في محركات الشعر والدوافع إليه، وضبط موضوعه وبحث
أشكاله، غـير غـافل عن التـماس الصـورة التطبـيقـية لقـواعده بـذكر أمـثلة من شعـر
أبي الطيب، ذي المعـرفة الواسعـة بالبالغة وصـاحب التجربة الشـعرية الطويلة، أو
بإيراد شـواهد يخـتـارها من شـعـر امـرئ القـيس وزهيـر والنابغـة مـرّة، ومن شـعـر
جــرير والفــرزدق أخــرى، كــمــا يســتــشــهـد أحــيــاناً بـشـعــر أبـي نواس وأبي تمــام
والبـحــتـري وابن الرومي، وربمـا أورد مـن صـور تطبـيـقــاته أبيـاتاً ألعـشى مــيـمـون

وابن أبي خازم وابن المعتز وابن الدراج وابن خفاجة.

وال تنسـيـه طريقـتـه هذه فـي العـرض اسـتـعـمال مـصـطلحـات النقـاد العـرب،
والرجـوع إلى ما قـرروه في كتب البـالغة والنقـد واألدب، فيـتأيد بمـقوالت الجـاحظ
واآلمدي وقدامة والخفـاجي، ويناقش بعضها أحياناً، مضيفاً إليـها قوانين البالغة
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والنقـد التـي فـصلهـا بإحكام في أقـسـام كــتـابه عند حـديثـه عن المـعــاني والمـبـاني
واألسلوب.

وهكذا، باإلضـافـة إلى ما قـدمنا اإلشـارة إليـه من اهتـمامـاته النقـدية، نجـده
في القــسم الثــالث من كــتــابه بعــد الحـديـث عن الفطرة والمــوهبــة والطبع والـملكة
الشعرية، يقـارن بين منازل الشعراء بحسب قواهم الفكـرية واهتداءاتهم الخاطرية
 التي تميـز بينهم. ومن خالل بحثه للمـباني يتعرّض لألوزان واألعـاريض والقوافي
في الشـعـر العـربي، ويقـسم البـحور إلى بـسيطـة ومركـبـة، وال يقف عند مـا ضـبطه
الخليـل من ذلك بل يتــجـاوزه فـيــقـبل المــولد والمـســتـحــدث من األوزان كـالدبيــتي،

ويظهر إعجابه به قائالً: «ال بأس بالعمل عليه فإنه مستظرف ووضعه متناسب».

وإثر تقـدير مـدى إقـبـال الشـعـراء على األوزان الشـعـرية وتفـاوت اعـتـمـادهم
لسائرها، يقسّمها بحسب ما يجـانس كل واحد منها من أغراض ومعان، وبحسب
ما تقتضيه طبيعة اإليحاء الشعري. فاألوزان ليست على سواء في جواز التصرف

فيها وظهور االفتتان بها.

وإلى جـانب عنايته بالقـافـية وإيفـائه حقـها يلفـت نظر الشعـراء إلى لزوم بناء
أشـعـارها عـلى أسـاس مـراعـاة مـقـاطع األبـيـات وأجـزائهـا األخـيـرة. ويـتـحـدث عن
التـــــصــــريـع والتــــحـــــجــــيل، وعـن طرق اإلبـداع في االســــتـــــهــــالل والتـــــخلـصــــات
واالستطرادات، حـتى إذا انتهى إلى األسلوب بتـفصـيل القول في الطرق الشـعرية
ومــآخــذ الشــعـراء، ذكــر ضــروب اإلمــداد الشــعـري واإليـحـاء، ومــذاهب الشــعــراء
ومـآخذهم في النظم، ليـخـتم ذلك جمـيعـه بتـحديد وظيـفة نقـد الشـعر وبيـان المنهج

المعتمد في المفاضلة بين الشعراء.

وإنما كان حازم يفعل ذلك كله ويبذل ما يبذله من جهد للتعريف بنقد الشعر
المطلق والشعر العربي بخاصة لسببين اثنين :
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أولهـــمــا تدارك ضــعـف الملكات فـي عــصــره بـانصــراف الناس عـن أصــول
الصناعة، وجـهلهم بماهيـات المعاني وأنحـاء وجودها ومـواقعهـا وجهات التـصرف
فيها. وقـد صرّح بهذه الظاهرة المرضية عند األدباء في القـرن السابع حيث قال:
«لم يوجد في شعراء المشرق المتأخّرين منذ مائتي عام من نحا نحو الفحول، وال
من ذهب مـذاهبهم فـي تأصيل مـبادىء الـكالم وإحكام وضعـه وانتـقاء مـواده التي
يجب نحـته منـها، فـخرجـوا بذلك عن مـهيـع الشعـر ودخلوا في مـحض التكلم. هذا
على كـثـرة المـبـدعـين المـتـقـدمـين في الرعـيل األول مـن قدمـائـهم والحليـة السـابقـة

زماناً وإحساناً منهم».
وهو إلصــالح هـذا الوضع، وللـرفع من أهمـــيــة هذا الفن، ولـلفت النـظر إلى
مـخـتلف الجـوانب الـجـمـاليـة المـسـتـقـرة في الشـعـر والمـودعـة به، يـنبـه إلى الطرق
األساسـية العـربية مـضيـفاً إليـها مـا وعاه من قـوانين الشعـر المطلق في اليونانـية

وغيرها.
وثانيـهـمــا تلقـين الشـعـراء أصـول هـذه الصناعـة، وتثـبـيت قــدراتهم، ورعـاية

ملكاتهم، والعناية بتثقيف طباعهم ومواهبهم.
ومن يتأمل مـا قدمناه من اآلراء والنظريات والشواهد والـدالئل يجد متمـثالً
فيـها، من جـهات مـختلفـة، االتجاه األصـولي والوظيفـي والتقعـيدي للـنقد والبـالغة،
وإنما وقع اإللماع إلى ذلك من حين إلى آخر في هذا العـرض لتتطلب التفصيالت
من بعـد في مظانها، وإن هذه المناهج البـالغيـة النقدية لتـعيـد إلى الذهن مقـومات
وأصول المـدرستين الكالميـة واألدبية التي فصّل القول فـيها الشيخ أمـين الخولي
في كتابه مناهج التجـديد في النحو والبالغة والتفسـير واألدب، حيث جعل «األولى
متـميـزة بالتحـديد اللفظي والروح الجـدلية، والعناية بالتـعريف الـصحيح والـحرص
على القاعدة المحـدّدة مع اإلقالل من الشواهد واالعتماد على المقـاييس الفلسفية
من خلقيـات وطبيـعيات ونحـوها، وعلى القواعـد المنطقية في الحكـم بحسن الكالم
وجـودته أو بقبـحه ورداءته». وذكـر مقـابلها «الثـانيـة القائمـة على اإلكثـار المسـرف
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من الشـواهد األدبيـة نثراً وشـعـراً، مع اإلقـالل من التعـاريف والقـواعـد واألقسـام،
وعلى االعـتـمـاد في التـقـويم على الذوق الفنـي وحاسـة الـجمـال أكـثـر من االعـتـمـاد

على الفلسفات المختلفة والمنطقيات».

وعلى غرار مـا وضعه حازم مـن قوانين للشعر، وضـبطه من قواعد، مـحاوالً
اإلفادة من مـذاهب اليونان مع الحـفاظ على األصالة وااللتـزام بمقـومات هذا الفن
عند العـرب في القـرن السابـع، ظهرت اتجـاهات مـمـاثلة مردها امـتـزاج الثـقافـات،
وظهــور المــســتــشـرقــين األولـين في هذا المــجــال في تاريخ األدب الـعـربـي وفنون
القول فـيه. فكانت ألمـثال مرغـوليوث، ونللينو وبروكلمـان وكرنكو وأمثـالهم نظريات
وأفكار دفــعــوا إليــهــا نصـارى الـعـرب مـن األدباء والشــعـراء، وحــملوا مـن ورائهم
جـمــهـرة من الكـتـاب العـرب والـمـفكّرين عـلى تغـيــيـر النظرة إلـى البـالغـة واإليـحـاء
والتـأليف والنظم. وهكذا ظهـرت في القرن الـماضي مـدرسة جـديدة حـملت رايتهـا

زمرة من النقاد والكتاب من بينها:

- نجـيب حـدّاد 1899 الذي نشـر في مــجلة البـيـان إلبراهيم الـيـازجي مـقـاالً
بعنوان : «مقابلة بين الشعر العربي والشعر األفرنجي».

- وروحي الخـالـدي المـقـدسي الذي أصــدر سنة 1904 كـتـابـه : «تاريخ علْم
األدب عند األفرنج والعرب».

- وسليـمـان البـسـاتي الذي اقـتـرن اسمـه بإلـياذة هومـيـروس وترجـمـهـا إلى
العــربـيــة شــعــراً، وقــدم لهـــا ببــحث طويـل، يعــرّف بهــا ويضـع الخطة لـدراســتــهــا

والنماذج التي اعتمدها للكشف عن مزايا الشعر، وتوجيه النظر إلى روائعه.

- وقسطاكي الحمصي الذي نشر له ابتداء من سنة 1907 إلى 1937 بحلب
كتابه: « منهل الرواد في علم االنتقاد».
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وكان على إثـر هـؤالء جميعاً العـقاد والمازني أصحاب الديـوان، وميخائـيل
نعيـمة وكتـابه : «الغربال»، ومـحمد حـسين هيكل الذي جـمع جملة مـقاالت في هذا

الغرض نشرها في كتابه: «ثورة األدب».

ولم يقف األمر عند هذا الحدّ، وتطوَّر الشعر في عصرنا الحاضر في شكله
ومــــوضـــــوعــــه، فـي منـهــــجــــه وغـــــايتـــــه، علـى خطِّ مــــواز لـتطـوُّر مــــذاهـب النـقــــاد

ومعاييرتقويمهم له. وكانت لذلك عدة أسباب أهمّها :

أوالً : انتـشــار مـدرسـة االسـتـشــراق وظهـورها في مـخــتلف البـالد بفــرنسـا
وإيطاليــا وبريطانيــا وألمـانيــا وإسـبــانيـا وهولـندا واالتحـاد الســوڤـيــاتي والواليات

المتحدة، واستهواؤها لجماهير من المهاجرين العرب والمفكّرين.

ثانيـاً : قيـام الجامعـات الغربـية في مـختلف العـواصم الفكرية والعلْميـة التي
أصـبـحت مــراكـز اسـتـقطاب للطـالّب من العـرب وغـيـرهم. وكـذلـك النوادي األدبيـة،
وأجـهزة اإلعـالم المـتـعدّدة، والمـهـرجانـات الشعـرية ونحـوها خـارج البالد الـعربيـة

وداخلها.

ثالثـاً : ظهور المـصطلحـات النقدية األوروبيـة األجنبـية التي لم تكن مـعروفـة
في الـبــالد الـعــربـيـــة، وصــدور الـدراســات الـمــتـنوعـــة في األدب وفي فـنون القـــول
وبخاصة الـشعر، واعتمـاد النقاد في كثيـر من البالد وحتى العربيـة على األلسنية،
ونقل األشعار الغربية وترجمة دواوين أبرز أصحاب هذا الفن إلى اللغة العربية.

رابعاً : اتـساع ثقافـة النقاد والشـعراء جـميـعاً بمـا جدّ في هذا العـصر، في
أطراف العالم من تيارات فكرية ومذاهب فنِّية، وأخذ رجال النقد بشتى العلوم في
االعتبار عند دراستهم للنصوص الشعرية وإخـضاعهم إياها، ومن كتبها، للفلسفة
وعلم النفس وعلم االجـتمـاع وعلم االقتصـاد واالنتروبولوجـيا ونحـوها، ومحـاولتهم
ربط هذا الـفنّ وآثاره الجــديدة المــســتــحـدثة عـند العــرب بالمــدارس الفكريـة التي



163 ننننققققدددد    ااااللللششششععععرررر    ببببيييينننن    ااااللللببببالالالالغغغغةةةة    ععععنننندددد    ااااللللععععرررربببب    ووووممممننننااااههههجججج    ااااللللييييوووونننناااانننن    ووووااااللللففففررررننننججججةةةة    ففففيييي    ااااللللغغغغرررربببب

انتشرت كتبها ومقاالتها، وتوفرت نمـاذجها وروائعها، وكثرت البحوث القائمة على
دراستـها وتعلـيل اتجاهاتهـا وبيان خـصائصـها وتطوراتهـا. وأصبحـنا نقرأ شـعراً
آخـر غيـر الذي تعوّدناه، ونجـد النقاد بإزائـه يضعـون كل أثر أدبي في فن الشعـر،
في العـالم، بـمـوضـعـه الذي يليق به، منســوباً إلى جـذوره األصليـة التي ينـبع منهـا

في التفكير األوروبي، مميِّزين بين أنماطه وصوره.
فــمن كــالسـيكـي يذكّـر بـاألصـول الـيـونانـيـة : المـلحــمـة والمــأســاة والملهــاة
واألهاجي، ومـا تقـوم عـلى أسـاسـه هذه الفنون من المـحـاكـاة والـتـخـيـيل، وبعـمـود
الشعر وقوالبـه وصيغه وأوزانه وقوافيه عند الجـاهلين، ومن سار على غرارهم في
العـصـور اإلسـالمـيـة األولى الـمـواليـة، ومـا تفـرع عن هذه وتلك مـن أصناف قـريبـة

ومشابهة.
ومن رومـــانطيـــقي يؤكّــد صـلتــه بـمناهج جـــوته وشلـلر وشليـــجــر وتالمـــذته،

ويشكّل فيضاً تلقائياً لعواطف قوية.
ومن مـذاهب تتّـجـه نحو المـثـاليـة تنقل لنا الطبـيـعـة في صورتهـا الجـمـيلة أو
تقـدّمـهـا لنا في روائعـهـا الشـعـرية مـهـذَّبة مـحـسَّنـة منتـقـاة، إلى مـدارس تفـرّق بين
مـصـادر الصـدق والواجب والجـمـال عند الـشاعـر، وهـي العـقل والضـمـيـر والنفس
لديه، فـتشـكّل المبـدأ الشـعري المـعلن عنه عند آلـن أدغاربو. وتبـرز أمـثلة ذلك عند
هوچو بحـسّـه المــرهف، ورقّـتـه المـمـيّـزة، وإيحـاءاته وتلقـيـنه المـثل واألخـالق، وفي

األلوان الرمزية التي نظفر بها في شعر ماالرمي.
وهناك مـدارس كـثـيـرة أخـرى تنازعـهـا الشـعـراء وانتـسـبـوا إليـهـا في البـالد

العربية وخارجها منها :
 مدرسـة االستقبـاليين الذين يقعـون كل صلة لهم بالماضي، في ثورة عنيـفة

ودعوة شديدة إلى المعاصرة واالستقبالية مثل مارينتي.
ومدرسة اإليماجيين من عشاق الصورة مثل هيوم وأزرا بوند.
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والمذهب التعبيري الذي كان كما نعـتوه: محاولة للهرب من البشاعة واآلالم
في الحياة، بالغوص تحت القـشرة الظاهرية لألشياء التي تبدو متقلّبـة تافهة، بحثاً

عن قواعد الوجود وحقائقه الثابتة.

والمدرسـة السريالـية التي هدفـها تغـيير الحـياة إطالقـاً، بخلق إنسـان جديد
. ومن أعالم يبحث عن الحـرية المطلقة من طريق الخيـال، ويثور على الحيـاة والفنِّ

هذه المدرسة جماعة «دادا» وأمثال بول إيلوار، وأرجون، وبريتون.

والمدرسة الواقعية الجديدة التي تغذّت بأفكار ومفاهيم ماركس وإنجلز.

وكـذلك مـدرسـة االنعـزاليـين الذين انحـرفـوا عن الواقـعـيـة مـتـأثّرين بالرمـزية
والفــرودية، والـذين  يجــدون في أحــالمــهم مــا يصــرفــهـم عن حــقــائق الوجــود، أو
يدعــوهم إلى اكــتـشــاف أرض بكر لم تدنِّســهـا يـد الصناعــة، ولم تزرع بهــا النظم
الحـضـارية شيـئـاً من المـشكالت. وهؤالء وأولئك يُعـنون بالفـرد خاصـة، ويحـاولون
الغـوص في أعـمـاق النفس اإلنسـانيـة ومـسـارب الالّشـعـور، مـثل فـاليـري وبروست

وإليوت.

ونحن مــتى تصــوّرنا، بناء على مــا تقــدم، البـيــئـة الفـكرية الجــديدة للشـاعــر
العـربي، ومـا يخـضع له فـيـهـا من تيـارات وتـفـاعالت مـع األدب العـالمي من حـوله،
أمكننا أن نـدرك بوضـوح، ومن غـيــر اسـتـغـراب أو دهشــة، المـراحل التي مــرّ بهـا
الشعـر عندنا في العـصر الحـاضر، والخصـائص التي تتـميّز بـها المدارس الـثالثة

التجديدية والرومانسية والجديدة التي توالت فيه أو وجدت به.

وقد ظهرت مدرسة التجديد أو المدرسة اإلحيائية من أواسط القرن التاسع
عـشــر في المــشـرق وفي الـمـغــرب، وهي باقـيــة إلى اليــوم في كـثــيـر من األوســاط

األدبية، لها سلطاتها على النفوس، كما لها مقوّماتها التي اعتدنا عليها.
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ولعلّ من أئمـة هذه المدرسة البـارودي الذي إلى جانب مـا وضعه من شـعر
وفـاضت به قـريـحـتـه من قـصـائد، أبى إالّ أن يـكون على سنن شـيـخــه المـرصـفي،
ويسـير على منهج أبـي تمام والبـحتـري، بجـمعـه الختـياراتـه الشعـرية، التي تومىء
إلى مـذهبه، والتي يقـدمـها للمـتأدبـين في عصـره، حتى يقـووا على النظم، ويجـدوا
فيها النماذج الرائعة واألمثلة الرائقة لإلبداع الفني في الشعر، فينهجون منهجها،
ويرعـون قـوانين الشــعـر وقـواعـده، ويتـمـثّلون فـيـهـا السـمـات الجـمــاليـة لهـذا الفن،
ويتخلّصون بذلك من كل أسـباب الضعف، كما يتخطّون العقـبات التي تحول بينهم
وبين ما بلغه المتـقدّمون زماناً وإحساناً من شأو في هذا المضـمار. والذي يتأكد
االنتبـاه إليه هنـا هو أن المدرسـة التجديـدية التي من أعالمـها في المـشرق رفـاعة
الطـهطاوي وأحـــمــد شـــوقي وحــافـظ إبراهيم ومـن جــرى علـى طريقـــهم، حــافـظت
أسـاساً على عـمود الشـعـر القديم، وتناولت األغـراض التـقليدية لـلنظم في مخـتلف
المناسـبـات، ولزمت قـوانين البـالغـة وصـور المـحـاكـيـات والتـمثـيل بـاللفظ المنتـقى
األنيق، والمــعنى البـديع مــوشّى بأنواع التـشــبـيـه واالسـتــعـارة والمـجـاز والـكناية،
وباألوزان المناسبة في نغمـها ألغراض الشعر، وبالقوافي الجـيّدة التي يتم بها ما

يطلب في الشعر، وخاصة الغنائي من موسيقى وإيقاع.

وقد كانت أشعار هذه المدرسة حماسية وطنية، عاطفية وجدانية، اجتماعية
أخالقـية، حتى قال مـحمود سـامي البارودي منوّها بهذا االتجـاه وبوظيفة الشـعر:
«لو لم يكن مـن حـسنات الشـعـر إالّ تهـذيب وتدريب األفـهـام، وتـنبـيـه الخـواطر إلى
مكارم األخـالق، لـكان قـد بلغ الغـاية الـتي ليس وراءها لذي رغـبـة مــسـرح، وارتبـأ

الصهوة التي ليس دونها لذي همة مطمح».

وهي بذلك لم يمسها أي تغـيير جذري في بنائها أو موضوعـاتها إالّ ما كان
من استخدام شوقي لشعره استخداماً عجيباً في المسرحيات التي صاغها برويّة

وإبداع.
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أمــا المـدرســتــان الرومـانـسـيــة والجــديدة فـهــمــا مـخــتلفــتـان عـن المـدرســة
التجديدية، والثانية منهما أشدّ اختالفاً عنها وأكثر بعداً منها.

وقـد ظهرت الرومـانسيـة في األول على أيدي شـعراء المـهـجر بأمـريكا، ومن
طريق شداة هذا المذهب بالمـشرق العربي. وبدأ الشعر الرومانسي يتـجه اتجاهه
الجـــديد مــتـــأثراً بالـشــعــر الـغــربي، وخـــاصــة بـالســونيـــتــه فـي اآلداب اإلنجليـــزية
والفرنسـية واإليطالية. وهو مـباين في صيـاغته ومـحتواه لمـا كان عليه الشـعر عند
العـرب فـي السـابق: أكـثــره مـقطعـات ال قــصـائد طوال، يقــوم على أوزان مـخـتـلفـة
متغايرة كالموشحات والرباعيات والمُخمسات المسمّطات والمُزاوجات التي تكون
بين استـخدام البـحر كامـالً أو مجزوءاً، وال يعـتمد القـافيـة في األكثر، وربمـا فارق
هذا كلّـه في الشــعــر المــرسل الـذي طلع عليـنا به عــبــد الرحــمن شـكري ودعــا له.
والشعـر الرومانسي تـعبيـر عن «األنا» أي عن الفرد ذاته، ال يُعـنى بالغيـر وال يقال
في المناسبات. وليست أغـراضه األغراض المعروفة المتـداولة في الشعر العربي،
ولكنه يتــعـمّق أسـرار النفس، ويتـحـدث عـمّــا يجـيش بهـا. فـهـو كـمـا قــال مـيـخـائيل
نعـيمـة: «تعـبيـر عن حـاجتنا إلـى اإلفصـاح عمّـا ينتـابنا من العـوامل النفـسيـة من :
رجـاء ويأس، وفـوز وإخـفـاق، وإيمـان وشـك، وحب وكـره، ولذة وألم، وحـزن وفـرح،
وخوف وطمأنينة، وكـل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدنـاها من االنفعاالت

والتأثُّرات».

وهو أيضاً ال يتخيّـر لمقوماته الجمالية اللفظ الرصـين أو األنيق، ويبتعد كل
البُـعــد عن المـصــادر التـقليــدية في تشكيـل صـورته الفنيــة، ويحـرص علـى الوحـدة
العضوية للقصيد مع مجانبة صور المحاكيات التي كلف بها المتقدّمون، ووضعت
من أجلها علوم البـالغة بفنونهـا المختلفـة. ولعل من أجود ما يعـبّر عن هذا المنزع
هذا األنمـوذج الشعري للمـدرسة الرومـانسيـة الذي نقتطعـه من شعـر علي محـمود

طـه :



167 ننننققققدددد    ااااللللششششععععرررر    ببببيييينننن    ااااللللببببالالالالغغغغةةةة    ععععنننندددد    ااااللللععععرررربببب    ووووممممننننااااههههجججج    ااااللللييييوووونننناااانننن    ووووااااللللففففررررننننججججةةةة    ففففيييي    ااااللللغغغغرررربببب

ـه، وياخــضـر الـروابـي ياضــفــاف النيل باللـَّ

هل رأيتـن على النهــر فـــتى غضّ اإلهـــــاب

أسمـر الجبهـة، كالخمـرة، في النور المذاب

سابحاً في زورق من صنع أحالم الشباب؟

إن يـكن مــرّ وحــــــيّــاً من بـعــيـــــد أو قــريـب

فــصـفــيــه، وأعـيــدي وصـفــه، فــهـو حــبـيــبي
يــاحـــــبــــــيـــــبــي هــذه لـيلــــة حـــــبّــــي

آه لـو شــــــــاركــــــــتـنـي أفــــــــراح قلـبـي

ووقــفـــة بعــد هذا الـعــرض لخــصـــائص ومــمـــيــزات الشــعـــر المــعــاصـــر في
المــدرسـتــين التــجـديديـة والرومـانســيـة تـجـعلـنا بدون شك نتلمّـس أواصـر القــربى
بينهــمــا، وإن اخـتلـفـتــا في المــوضـوع بـعض االخـتــالف، وتغــيّـر الـشكل قليــالً في
المدرسـة الثانية عـنه في المدرسة األولى. وإننا ال نعـدم مع ذلك المقـوّم األساسي
للشــعــر الـعــربي من المــوســيــقـى والنغم واإليقــاع الـتي يحــدثهــا البــيـت وأشطاره
وتفـاعـيله، ويبـرز كامـالً رائعـاً في القـصـيدة مع مـا تتـمـيـز به التجـديدية من حـفـاظ
على القـافـيـة الخـارجـيـة وحـتى الداخليـة، ومن العـناية بضـروب التـصـريع وأشكال

التناسق والتناغم بين أجزاء المنظومة الشعرية.

ولكننا من جهة أخرى نعتبر ما بدا في الشعر الرومانسي من طرافة وتنوع
وتأثر بالمناهج المستحدثة في الغرب مدخالً للمـدرسة العصرية الجديدة، وتمهيداً
لظهــورها وانتــشـار آثارها، عُــرف ذلك من عــدد من الشــعـراء مــثل توفـيـق البكري
وعبد الرحمن شكري بمصر، وجميل صدقي الزهاوي بالعراق. وإن طورت الشعر
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وخــرجت به أوّل مـا خــرج من مــجـال النظـم إلى مـهــيع النثــر، حـتى فــقــد الطوابع
والخصائص النغـمية للشعر الـعربي أو كادت تنمحي فيـه انمحاء، فاعتـبره العلماء

بالشعر وفنونه أجنبياً عمّا قرّرته أصول النقد وتعارف عليه أهل الصناعة.

وهذا الشعر بفقدانه للمقومات النغمية األساسية من مثل القافية التي توحّد
بين كل أبـيـات القــصـيــدة، وتحـدث بيـنهـا تســاوقـاً وائتــالفـاً، تـسـتــريح عنده األذن

والنفس.

وبفـقــدان انقـسـام أبيــات القـصـيــدة إلى أشطار حـتى ال أبيــات وال أشطار،
ولكنها كتابة في سطور متوالية نقرأ فيها فقراً ومقالة نثرية ال منظومة شعرية.

وفقدان المـعادلة النغمية بين تلك الـسطور، وورود هذه الصور والرسوم في
أشكالهــا المـتــعـاقــبـة، قـصــيـرة وطويلـة في القـصــيـدة الواحــدة، مـتـفــاوتة القــصـر
والطول، حــتـى تنتــهي أحــيــانـاً إلى كلمــة واحــدة فـي السطر الواحــد، تـنعــدم فــيــه
خـاصيـة الشعـر من اإلنشـاد له والتـغنّي به، فال يكون بعـد ذلك إالّ نصـاً مقـروءاً ال

. يحدث في النفس هزة وال حركة وال إطراباً

وقـد كـتب لهـذا الفـن الذيوع، ولهـذه الصـيـحـة الجـديـدة في الشـعـر أن تغـزو
أطراف البــالد عـلى أيدي عــدد كــبــيــر من الشــعــراء الجــدد أمــثــال عــبــد الرحــمن
الشرقاوي وصالح عبـد الصبور وأحمد عبد المعطي حجـازي وبدر شاكر السيّاب
ونازك المالئكة وعبد الوهاب البـياتي وكثير غيرهم. وواجـهوا إنكاراً شديداً ومرّوا
أول األمـر بمــواقف صـعـبــة جـعلتــهم يعـتـذرون ويـعلّلون تغـيــيـراتهم بالحــرص على
الحداثة والجـدّة في النظم، وبالبحث عن بناء جديد للقـصيدة، وتجربة غيـر معطاة،
وجـمـاليـات غـيــر مـسـبـقـة، وبمـحـاولة البـلوغ بالشـعـر المـعـاصـر من حــيث الجـوهر
والتــشكيل إلـى مـســتــوى الشــعــر العــالمي. وهكذا انـتـشــر هذا الـلون الجــديد من
الشعـر بين الناس عامّة في البـالد العربية من منتـصف القرن العشرين، وبخـاصة



169 ننننققققدددد    ااااللللششششععععرررر    ببببيييينننن    ااااللللببببالالالالغغغغةةةة    ععععنننندددد    ااااللللععععرررربببب    ووووممممننننااااههههجججج    ااااللللييييوووونننناااانننن    ووووااااللللففففررررننننججججةةةة    ففففيييي    ااااللللغغغغرررربببب

في السـتـينيـات، وأصبـحت المـجـالت والصـحف عـامـرة به، ناقلة له، ال تكاد تنشـر
أدباً آخر أو تهتم بنمط من أنماط الشعر غيره.

وكان أنصـار هذه المدرسة يتـذرعون له بمبـرّرات مختلـفة: منها خلو الشـعر
اليوناني والرومانـي منذ القدم من القافية، وتحـرّر الشعر الغربي على مـرّ العصور
منهـــا، إالّ في صــور قلـيلة وأنمــاط مـــحــدودة مــعــيّـنة لديه كــاإلسـكندري بقـــوافــيــه
المـتقـابلة في الشـعـر الفـرنسي وكصـور من الشـعـر الغنائي في األدب اإلنجليـزي.
وإن طبـيـعـة الشـعر الـمرسـل المتـحـرّر من القـافـيـة لم تفـقـد مـسـرحيـات شكسـبـيـر
اإلبداع واإلمــتـاع، كـمــا لم تحل دون بلوغــه الذروة في شـعــره وفنّه. ومن ثَـمّ فــهم
يسّاءلون إلى متى يبقى القـصيد العربي وحده مغلوالً بقيـود القافية والوزن؟ ! ولِـم
تطلب القــافـيـة والنسب والمـوســيـقـيـة المـتـحـدة دائـمـاً في جـمـيع أبيـات الـقـصـيـدة

العربية ؟! ولِـم االلتزام في هذا العصر بالتراث العربي القديم وحده ؟! .

ثم يقرّرون أن اإليقاع الشعري المتكامل ليس في الحقيقة قيمة ثابتة ذاتية،
وإنما هو قيمة متحوّلة متغيرة.

وأن التـراث ال ينبـغي أن يكون مـقـصوراً عـلى مفـهـومـه العـتيـق عندنا، ولكنه
يحـتاج إلى نـظرة أوسع تضم إليـه تراث اإلنسانيـة كلهـا، ومـوروث اآلداب القديمـة

جميعِـها من فينيقية ورومانية ويونانية وفارسية وفرعونية ونحوها.

وأن الحداثة ال بد أن تتّسع اليـوم فتشمل كل شيء شعراً كان أو غـير شعر
لتـواكـب الحـيـاة وتطوراتـهـا، ونكون بحق مــتـجـاوبين مع كـل مـا يجـري في عــالمنا

المعاصر.

وال بدع أن تظهر هذه االتجاهات بحكم اتساع الثقافة في عصرنا، ويسبب
تعـدّد التـيـارات والمناهـج الفلسـفـيـة والفكرية التي تسـيطـر على الكُتّـاب والشـعـراء

جميعاً في هذا العالم.
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وإنك لتــجـد الشـاعــر اآلن في أيّة بقـعــة من األرض، وبأيّ لسـان يتــرجم عن
آرائه ومشاعره، يقدم للناس نصوصاً جديدة ال يُعنى فيها بالطبيعة، وال يلهو فيها
بالـتــــقنـيـــات والـفنـيــــات، وال يتــــحــــدث عن الـنفـس والفــــرد، وال يتـناول األغــــراض
المــحـصــورة والمـواضــيع الفــرعـيــة، ولكنه يهــتم باإلنســان، وبقـضــايا المــجـتــمع،

وبمسيرة العالم.

وهو بهذه االهتمامـات التي يُدمج نفسه في دخائلها وأعماقهـا يصبح شعره
منظومـة لغوية وبنيـة فنّية، ال يخـضع لمعـايير القـصيـدة القديمـة، وال يتّجه بـها إلى
الجماهير، ولكن إلى الخاصـة، مع سعيه الجاد إلى بلوغ مستوى مـتميّز يقرّبه من
المنهـجـيـة العـالمـيـة. وهكذا يكون القـيـام بتـحـديد مسـار الشـعـر العـربي، وإحـداث
ثورة فنّيــة حـقـيـقــيـة فـيـه، أمـراً ضــرورياً والزمـاً في مـدرســة العـشـر الجــديد، لكي
يعاصر الشعر العربي الشعـر العالمي، ويكون قادراً على استخدام أدوات تشكيل
مـتطوّرة وراقـيـة، تدل على إدراك جـديد للفنّ وللواقع. ومـمّـا يعـبـر عن هذا القـصـد

قول صالح عبد الصبور في كتابه «حياتي في الشعر» :

 «ليـــست القـــصــيـــدة المـــعــاصـــرة مــجـــمــوعـــة من الخـــواطر أو الصـــور أو
المـعلومـات، ولكنهـا بنـاء متـدامج األجـزاء، مـنظم تنظيـمـاً صـارمـاً، يومىء باإلرادة
العاقلة والحساب الدقيق والوعي اليقظ ... كما يوحي أيضاً بالعفوية والتلقائية».

وإن هذا النـمط من الشــعــر ليــحـتــاج دون شك إلى نـظرة نقــدية جــديدة في
الدراسـة، وإلى مــحـاولة اسـتلهــام سـمـات األعـمــال األدبيـة فـيـه من داخـلهـا. وهذه
أشـيـاء قـد تتطلّب جـهـداً كـبيـراً وزمنـاً طويالً. وصـدق الدكـتور إحـسـان عـبـاس في

قوله في نهاية رسالة فنّ الشعر:

«إن كل صورة منه لهـي خلق جديد، لعالقـات جديدة ، في طريقـة جديدة من
التـعـبـيـر، وكــمـا أن مـهـمّـة الشـاعـر ليـسـت يسـيـرة، فـإن مـهـمّـة الناقـد ال تـقل عنهـا
عـسـراً. وهي مـهمـة تشـمل تفـسـيـر الجـديد، وإعـادة النظر في القـديم. وليـست هي
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االسـتحـسان المـؤقّت، وال هي صـرخات اإلعـجـاب أو االستنكار، وعـسى أن يدرك
ذلك النقاد».

وخـتامـاً فإن هذا عـرضُ خاطـرٍ مكدود وزمن ضيّق مـحـدود، بعُـد الفكر فيـه
عن مجـاالت األدب والنقد بما توفـرت عليه االهتمـامات من قضـايا ال تمتّ لصناعة
الشـعـر بصلـة، أرجـو أن يجـد لديكم عـذراً عن التـقـصـيـر، وحــسـبي أني اسـتـجـبت
طلبكم فــتلك غـايتي، وعـدت بهـذه اإلجـابـة إلى تفـقـد مـا بقي لي مـن ولوع بعـرائس

الفكر وخرائد الشعر ونفحات الوجدان.

. وصلّى اللَّه على سيّـدنا وموالنا محمّد وعلى آله ه أحمد لكم أوالً وآخراً واللـَّ
وصحبه وسلّم.
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ممممــــققققــــددددممممــــــــــــــــةةةة    

كـان مــؤتمـر األمم المــتّـحـدة للـبـيـئـة والـتنمـيــة الذي عـقـد في يـونيـو 1992 في
ريودي جـانيرو بالبـرازيل تعبـيـراً عن تزايد االهتمـام الدولي بحـماية البـيئـة والتنميـة
المسـتدامـة منذ أواخر السبـعينيـات وتنشيط جهـود استـخدام الموارد الطبـيعـية في
خـدمـة النشـاط االقـتـصـادي والـتنمـيـة االجـتـمـاعـيـة، ونذكـر هنا تـقـرير األمـين العـام
الســابق لألمم المــتــحـدة إلى الـجـمــعـيــة العــامّــة لألمم المــتـحــدة تحت إسم «خُــطّـة
للتنمية» الذي تحدث فيه عن تخلل البيئـة لكافّة أوجه التنمية البشرية شأنها في ذلك
شـأن السـالم واالقــتـصـاد والديمـوقـراطـيـة في الدول النامـيـة والـمـتـقـدمـة، فـالتـنمـيـة

والبيئة متكامالن، والبيئة مورد جوهري للتنمية.

إن النمو االقتصادي والتلوّث الصناعي من أخطر التهديدات المحتملة للبيئة،
كما أن الفقـر هو التهديد األكبر للمجـتمع والبيئة في الدول النامـية ويبدو حتى اآلن
أن الدول المتـقدّمة هي القـادرة وحدها على تحقـيق مفهـوم للتنميـة المستـدامة الذي
يجـمع في تكامل جـيّـد بين حـمـاية البـيـئـة والنمـو االقـتصـادي طويل األمـد، وبعـبـارة
أخرى فهي التنمية التي تحقّق النمو االقتصـادي واالجتماعي وحماية البيئة بصورة

مضطردة.
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ومع أن خـطوات رئيـــســيـــة فــد تـمّت في مـــجــال نزع الـســالح خـــالل عــقـــدي
الثـمـانينيـات والتـسـعينـيات، إالّ أن المـسـاعـدات اإلنمـائيـة الرسـميـة المـوجّـهـة للدول
النامية قد تراجـعت وانخفضت بصورة خطيرة، وتزامن انخفـاضها مع ازدياد حدّة
النزاعـات اإلقليـمـيـة والحـروب األهليـة في مناطق كـالشـرق األوسط والبلقـان ووسط
إفـريقيـا وغـيرها مـمّا يـتعـارض مع جهـود التنمـية الـمسـتدامـة ويؤدّي إلى اسـتمـرار
تدهور البـيئة العـالميـة وسوء األحـوال االجتـماعيـة والصحـية في عـدد كبـير من دول
العـالم الـثـالث. وقـد أدّت اتفــاقـيـة التـجــارة الدوليـة، وتحــرير التـجـارة إلى مــصـاعب
اقـتــصـادية كــبـرى في أغـلب هذه الدول، وأصـبــحت هناك ضــرورة ملحّــة لمـراجــعـة
العالقـات المتبـادلة بين التجارة الحُـرة والبيئـة والتنميـة، ولتنمية مـوارد مرفق البيـئة
العالـمية - الذي أنـشىء عام 1991 - لحـماية البـيئـة العالمـية باالشـتراك في تمـويل
بعض مشروعاتهـا في الدول النامية، وذلك إلى جانب المساعـدات التي تقدّمها دول
منظمة التـعاون والتنميـة. ومع ذلك كلّه فإن أعباء الديون الـخارجية التي تثـقل كاهل
البلدان مـنخـفـضـة الـدخل تؤدّي إلى إبطاء مـشــروعـات التنمــيـة وإرجـاء مـشــروعـات

حماية البيئة والتركيز على مطالب إعاشة المواطنين بالدرجة األولى.

وتعتـبر قـضية نقل التكـنولوجيا أهم مـحاور التـقدم االقتـصادي للدول النامـية
وهي أيضـاً من أهـم جـوانب حـمـاية البـيـئــة وال تزال دول الشـمـال قليلـة االسـتـجـابة
لمـسائل تـيسـيـر نقل التكنولوجـيا المـتـقدّمـة إلى دول الجنوب كـمـا أنهـا تضع قيـوداً
على صادرات الدول النامـية وتدعوها بشـدّة إلى احترام القـواعد والمعايـير البيئـية،
وهو مــجــال تحــتــاج فـيــه الدول الـنامــيـة إلـى مــعـونـة صـادقــة من الـدول المــتـقــدّمــة

والمنظمات الدولية.

وتعدّ الطاقة النووية من أخطر مصادر التلوّث الصناعي المحتملة، كما تعتبر
الغـازات الدفينة أهم مـصادر الـتلوث الحاليـة ثم التـصحـر والجفـاف وتلوث مصـادر

المياه.
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ااااألألألألسسسسللللححححةةةة    ااااللللننننــــووووووووييييــــــــةةةة
إن األسلحـــة النووية منـذ بدء العــصــر الـنووي في 16 يوليــو عــام 1945 على
يدي الواليات المـتحـدة األمـريكية وإلى سنين طـويلة قادمـة ستـبـقى مصـدر التهـديد
النووي األساسي للبيئة عالمياً وعربياً. وإذا كان االستخدام الفعْلي للسالح النووي
قد اقـتصـر على ضـربتي هيروشـيمـا وناغازاكي اللتـين وجهـتهـما الواليات الـمتـحدة
األمريكية ضـدّ اليابان إلجبارها على االسـتسالم في 6-9 أغسطس/آب 1945، فإن
تطويـر األسلحــة النووية ال يزال مــســتــمــراً على قــدم وســاق حـتـى اآلن وإن أُبرمت
اتفـــاقــيـــات دوليـــة ثنائيـــة ومـــتــعـــدّدة األطراف لنزع بـعض أنواع األسلـحــة النـووية
وتفكيكهـا وتدمـيـرها أو اسـتغـالل وقـودها النووي في الجـوانب السلْمـيـة الستـخـدام

الطاقة النووية.
ويذكـــــر الـتــــاريـخ أن أول قُــنبـلة نـووية  أطـلقـت في الـســــاعـــــة 15 : 8، يوم 6
أغسطس/آب 1945 من ارتفاع 31600 قدم من طائرة أمريكية طراز ب - 29 ذات
سرعة 328 ميـل/ساعـة  فوق مركـز مدينـة هيروشـيمـا باليابان وهي مـيناء يقع على
دلتـا نهـر أوتا، وكـان عـدد سـكّانهـا نحـو ثالثمـائة ألف نـسـمـة، وقـد  اخـتـبـر ارتفـاع
التفجـير خصيصـاً إلحداث أكبر قدر من التـدمير المادّي بموجـة الضغط. وصاحب
االنفـجـار ومـيض المع من الضـوء، ومـوجـة شـديدة من الحـرارة امـتـد أثرها ألربعـة
أميـال، وتلتها عـاصفة هوائيـة عنيفة دمّـرت المباني لمـسافة مـيلين تقريباً من مـركز
االنفـجـار، وتعطّلت كـافـة مـرافق الـمـاء والكهـرباء والغـاز والمـواصـالت واالتصـاالت
ودمّـرت محطّات اإلطـفاء والمـسـتشـفـيات وأصـبح أكـثر من أربـعة أمـيـال مربّعـة من
هيـروشـيمـا كـتلة من اللهب خـالل عـشـرين دقيـقـة (1). لقـد استـهـدفت القُنبلة منطقـة
تدريب الجـيش الثاني اليـاباني وما حـولهـا من منشآت مـدنية. وبلغ حـجم الخسـائر
حوالي 60175 قتـيالً من المـدنيين والعـسكريين، وعدداً مـماثالً من الجـرحى أصيب
16691 منهم بجروح خطيـرة، أي أن نصف سكّان المدينة تقريبـاً أصبحوا خـسائر
فـورية (أمـواتاً أو جـرحى). وفي خـالل األسـابيـع التـاليـة أصــبح كـثـيـر مـن النـاس
مـرضى أو تـوفّـوا بسـبب التعـرّض لإلشـعاع النـووي. وشـملت الخسائـر الفورية -
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260 طبيباً من أصل 300، و 1800 ممرضة من أصل 2400، وأغلب رجال اإلطفاء.
وفي مناسـبـة مرور خـمسـين عـامـاً على قنبلة هيـروشيـمـا أعلنت اليـابان أن إجمـالي
ضحايا القنبلة مـن قتلى ومصابين ومرضى اإلشـعاع قد وصل إلى 726 246 فرداً،
وتلوّثت آالف الـهكتــارات من األرض بالشــعـاع في مـنطقــة انفـجــار القنبـلة ومـســار

سحابتها المشعّــة.

وبعــد ثالثة أيام من الهــجـوم على هـيـروشـيــمـا أعلـن السـوڤــيـيت الحــرب على
اليـابان، وفي الساعـة 11.2 يوم 9 أغسطس/آب 1945 تَـمّ تفـجيـر سالح نووي آخـر
(الرجل الســمـين) فــوق مـيناء ناغــازاكي الصناعـي الذي قـدر عـدد سـكّانه بمـائتــين
وثالثين ألف نسمة وتقع المدينة على سـهل صغير يمتدّ إلى أودية ضيّقـة نسبياً بين
التـالل وعلى ارتفـاع 1000 قـدم فـوق سطح البـحـر، بينمـا كـانت المنطقـة الصناعـيـة
الكثـيـفة في وادي أراكـامي على ارتفـاع 2000 قـدم، وفوق هـذه المنطقـة تَـمّ تفـجيـر
القنبلة. وكنتـيـجة لذلك دمّـرت مصـانع مـيتـسوبيـشي الحـربية الضـخـمة ونجـا المرفـأ
والمنطقتـان التجارية والسكنية من الدمـار الشديد بفضل الطبـيعة الجبليـة للمنطقة،
فلقــد كـانت مـعظـم البـيـوت مــشـيّـدة في الـوديان الضـيّــقـة مـمّـا حــمـاها من مــوجـات

الضغط.

وقـد تحـقّقـت إنجازات جـيّـدة في مـجـال نزع السـالح النووي عـبـر االتفاقـيـات
الدوليـة منذ ديسمـبر 1997، عند إبرام مـعاهدة إزالـة القذائف المـتـوسّطة واألقصـر
مـدى بين االتحـاد السـوڤـيـيي السـابق والواليات المـتـحـدة األمـريكيـة. ثم جـاء إبرام
مـعـاهدة سـتـارت -1، في 31 يوليـو/تمـوز 1991 بين مـوسكو وواشنـطن التي نصّت
على خـفض األسلحـة االسـتـراتـيـجيـة لـلدولتـين بمـقـدار نحـو 20 ٪ مـمّـا حـقّق تفـوّقـاً
أمـريكيـاً على الروس يسـاوي 2355 رأسـاً وقنبلة نوويـة، وبدأ في يناير 1992 إخالء
األسلحة التكتيكية من أوكرانيا وكازاخستان وروسيا البيضاء إلى جمهورية روسيا

تمهيداً لتفكيكها وتدميرها.
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ولقـد امتـد تطبـيق معـاهدة ستـارت -1 على الجـانب األمريكي إلى خـروج 10
غـواصــات مـسلّحــة بالصـواريخ مـن طراز بوسـيــدون، وتخـفـيـض درجـة االسـتــعـداد
القــتــالي لـصــواريخ منيــوتـمــان عــابرة القــارّات وإزالة عــدد مـن الرؤوس والقــواذف
النووية من صوامعها في داكوتا الجنوبية وميسوري ومونتانا، كما تم تخفيض عدد
أسلحـة القـاذفـات النووية. وفي الجـانب الروسي تـم التـخلّص حـتى يوليـو 1997 من
526 قـاذف للصـواريخ العـابرة للقـارّات، وعـدد 2068 رأسـا نووية، ومن 20 غـواصـة
نووية، و302 قـاذف للصواريـخ الباليـسـتيكيـة التي تطلـق من الغواصـات كـما أخـرج
الروس 38 قاذفـة ثقيلة من الخـدمة. وقد اكـتملت إزالة الرؤوس النووية من أوكـرانيا
في مــارس 1994، ومن كــازخــســتــان فـي أبريل 1995، ومن روســيــا البــيــضــاء في
نوفـمـبـر1996، ونقل نحـو 3300 رأس نووية اسـتــراتيـجـيـة إجـمـاالً إلـى روسـيـا. وتم
تدمــيـر 66 صــومـعــة للصــواريخ من طراز SS-19، كــمـا دمّــرت كــازاخــسـتــان 104
صومـعة للصـواريخ من طراز ss-18 العـابرة للقـارّات. وباخـتصـار فـقد انخـفض مـا

. كان يمتلكه الروس من رؤوس نووية في يوليو/تموز 1997 إلى 6736 رأساً
وقد وقّـعت روسيا والواليات الـمتحـدة معاهدة سـتارت -2 في 3 يناير 1993،
وصـدق عليـهـا الكونـغـريس األمـريكي في 26 يناير 1996، ولكن الروس لم يصـدقـوا
على سـتـارت - 2 حـتى اآلن بســبب مـوقف روسـيـا مـن مـشـاكل كـوسـوڤــو والعـراق
وتوسّـع حِـلـف الناتو - حلف شـمـال األطلسي - شـرقـاً وحاجـة روسـيـا إلى المـزيد
من الدعم االقتصادي. وتنص ستارت - 2 على خفض الترسانة االسـتراتيجية لكل
من الواليـات المــتـحــدة وروســيــا إلى 3500 رأس نووية في بـداية عـام 2003، ثم تم
تأجــيل مـوعــد التنفــيـذ بـمـقــتـضى برتـوكـول ثنائـي في شـتنبــر 1997 إلى نهــاية عـام
2007. وتحظر مـعـاهدة سـتـارت - 2 الصـواريخ البـاليـسـتـيكيـة عـابرة القـارّات ذات
األعـيـرة الكبـيـرة، والصـواريخ مـتـعـدّدة الرؤوس التـي تطلق من قـواعـد أرضـيـة مـثل
الصاروخ M H األمـريكي، كـمـا تخـرج بمقـتـضـاه من الخـدمـة غواصـات بوسـيـدون
الحــاملة للـصـاروخ تـرايدنت - 1، ولكن رؤوس صــواريـخــهــا ســوف تســتــخــدم في

تسليح أسطول األطلنطي بصواريخ ترايدنت - 2 .
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وهكذا فــقـد حــدثت تخــفـيــضـات كــبـرى في عــدد األسلحـة الـنووية، وتغــيـرات
عظيمـة في أماكن فتح وتخزين األسلحـة والرؤوس النووية خالل العقدين األخـيرين،
وقـــد زاد مـــعـــدل انتـــشـــار األسلحـــة النـووية لدول النـادي الذري، وتنـفــرد الـواليات
المتحدة األمـريكية بكونها الدولة النووية الوحيدة التي تفتح أسلحـتها النووية خارج

أراضيها.
ويمكننا استناداً إلى  معلومات خدمـات بحوث الكونغريس األمريكي أن نقدر
أن الدول الخمس النووية الكبرى، الواليات المتحدة األمريكية، وروسيا، وبريطانيا،
وفــرنسـا، والـصـين، قــد امــتلكت بنـهـاية عــام 1997 نحــو 36000 رأس وقنبلة نووية
مخزنة في نحو 142 موقعاً على مـستوى العالم، وتنفرد الواليات المتـحدة األمريكية
بأنها تخـزن رؤوسهـا النووية في أراضيهـا وفي سبع دول أوروبيـة ثم في إسرائيل.
ومن بين هذه الرؤوس والقنابل هناك 19775 رأساً وقنبلة في درجة استعداد قتالي
مــتــقــدمــة. وهناك 14000 رأس وقنبـلة تقــريبــاً تنـتظر التــفكـيك والتــدمــيــر أو إعــادة
اســتــغــالل وقـودهـا النووي في أوجــه أخــرى. وســوف تتــخلص واشنـطن من 1350
رأس نووية قــريبــاً لتــحــتــفظ بعــدد 10720 رأس نووية مـن تســعـة أنـواع بمــا يتــفق

ومعاهدة ستارت - 2.
وقـد اتبـع النهج اإلقليــمي إزاء نزع السـالح فـي أكـثـر من مـنطقـة من العــالم،
ونذكر هنا مـعاهدة تيالنيلوكـو المبرمـة عام 1967 إلنشاء منطقـة خاليـة من األسلحة
النووية في أمـريكـا الالّتينيـة والبـحـر الكاريبي، ومـعـاهدة راروتـونجـا إلنشـاء منطقـة
غـير نـووية في جنوب المـحيط الـهادي، ومـعـاهدة انتـاركتـيكا لتـجـريد منطقـة القطب

الجنوبي والمحيط المتجمد الجنوبي من السالح.
ااااللللتتتتججججاااارررربببب    ااااللللننننووووووووييييــــــــةةةة    

أجـرت الـواليات المـتــحـدة أولى تجــاربهـا النوويـة عـام 1945، وتالها االتحــاد
الســوڤـيــيـتي عــام 1949 ثم المــملكة الـمـتــحـدة عــام 1952، وفـرنســا عـام  1960 ثم

الصين عام 1964 والهند عام 1974 وباكستان عام 1998.
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وفي 10 سبـتمـبر1996 أقرت الـجمعـية العـامّة لألمم المـتحـدة معـاهدة الحظر
الشامل للتجـارب النووية بعد 2048 تجربة نووية في أعـقاب الحرب العـالمية الثـانية
في كافّـة صور البيـئة سواء في الجـو أو في الفضاء الخـارجي أو تحت سطح الماء
أو تحت سطح األرض (1032 أمــريكيــة، و715 ســوفــيـيــتــيــة، و210 فــرنسـيــة، و45

بريطانية، 45 صينية، وواحدة هندية، وواحدة باكستانية).
وال شك  أن تساقط  الغُـبار الذري من التـجارب التي جرت في الجـو، وبوجه
خـاص في عـقد الخـمـسـينيات قـد أثرت على الـبيـئـة على المـستـوى العـالمي ووقـعت
حـوادث عـديدة حـول مـواقع التـجـارب وزادت مـن مـخـاطر التـسـاقط الذري ووصـول
المواد المـشعّـة إلى األنسجة الحـيّة خـالل سلسلة الغذاء. وقـد قرّرت اللجنة العلْمـية
لألمم المتـحدة حول آثار اإلشـعاع الذري  UNSCEAR التي أسّست عام 1955 أن

الطريقة الوحيدة لمنع مخاطر التساقط الذري هي منع كافّة التجارب النووية.
وفي عــام 1963 اتفق األمـــريكيــون مـع الســوڤــيــيـت والبــريطانـيــين علـى منع
التـــجــارب النـووية في الجـــو والفـــضــاء الخـــارجي وتحت سـطح المـــاء، وســمـــحــوا
باســتــمــرارها تحت سطـح األرض. ومع ذلك أجــرت الواليات المــتــحــدة األمــريكيــة
وحــــدها 590 تجـــــربة تحـت سطـح األرض بين عـــــامي 1963-1989، بيـنمــــاأجــــرى
الســوڤــيــيت 458 تجــربة خــالل نـفس المــدة، ولم تنـضم فــرنســا والصــيـن إلى هذه
المـعـاهدة لـلحظر الجـزئي للتـجــارب النووية، وقـد أجـرت الصـين آخـر تـجـاربهـا في

الجو عام 1980، وحتى يناير عام 1991 انضمت 117 دولة إلى المعاهدة.
ولقـد كانـت معـاهدة الحظر الجـزئي للتـجـارب النووية إنجـازاً دولياً جـيـداً في
مـجـال الحـد مـن األسلحـة النووية، وقـد ســاعـدت على إبرام مـعـاهدة حـظر انتـشـار
األسلحـة الـنووية وتقليل درجــة التلوّث اإلشـعـاعـي. وفي عـام 1974 وقـعـت واشنطن
ومـوسكو مـعاهدة الـحدّ من تجـارب األسلحـة النووية تحت سـطح األرض التي تمنع
تجـاوز عيـار 150 كـيلو طن وتحدّد مناطق بـعينهـا إلجراء التـجارب. وفي عـام 1976
أبرم البلدان مــعـاهدة التـفــجـيـرات النووية تـحت سطح األرض لألغـراض السلـمـيـة،
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والتي نصّت كذلك على عدم تجـاوز عيار 150 كيلو طن مع تبـادل مراقبة التفـجيرات
النووية السلمية (2).

وإذا كانت الـدول التي انضمّت إلى مـعاهدة الحظر الشـامل للتجـارب النووية
قــد بـلغت 158 دولة بنـهــاية عــام 1996 فــإن الـجــهــود ال تـزال مطلوبـة لتطويـر نظام
مـراقبـة سـيزمي عـالمي لمـراقـبة االهتـزازات األرضـية الـناتجة عن التـجـارب النووية
،W M O إلى جانب االستـفادة المثلى من معلومـات منظمة األحـوال الجوية الدولية
ومن مـراكز مـعلومـات دوليـة تجمع وتحلـل المعلومـات السـيزمـيـة والمناخـية وترصـد
كـافة التـفـجيـرات النووية الحـربيـة والسلميـة، فـال تزال هناك دول لم تنضم بعـد إلى

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ومن الضــروري بنـاء نظام لرصــد التــفــجــيــرات النووية الـتــجـريـبــيـة بـواسطة
األقمار الصناعيـة للتصوير الجوّي، والرادارية، التي يمكن أن تقوم بتشـغيلها وكالة
دوليـة للرصد بـواسطة األقمـار الصناعـية الـتي تعمل  بكـفاءة ليـالً ونهـاراً وفي كافّـة

الظروف الجوية لرصد التفجيرات النووية الحربية والسلْميــة.

ااااللللححححــــــــووووااااددددثثثث    ااااللللننننووووووووييييــــــــــــــــةةةة    

إن حادث مـفاعـل القوى األوكـراني في تشيـرنوبيل هو أخطر حادث تعـرضت
له مـحطّة قـوى نووية منذ بدء العـصـر النووي، نتـيـجة خلل أصـاب دورة التـبـريد في
المــفــاعل الذي كــان يـعــاني من القــصــور في إجــراءات األمن الصـناعي، وقــد أدّى
الحــــادث إلى قــــذف 190 طنـاً من الوقــــود الـنووي (اليــــورانيــــوم - 235) المـــغـلف
بالزركونـيوم من قلب المفـاعل إلى الجو مع نواتـج االنشطار، ومادة الجرافـيت التي
تقوم بدور المهدىء بيـنما يقوم الماء بدور المبرد من الخارج. إن كـارثة تشيرنوبيل
كـانت ذات أبعـاد كـونيـة غـيـر مـسـبـوقـة، وإذا كـانـت ضـربتـا هيـروشـيـمـا وناغـازاكي
تفـتــقـران إلى العــامل األخـالقي، فــإن انفـجــار تشـيـرنـوبيل في 26 أبريل / نيــسـان
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1986 يعــبــر عن اضطراب تكـنولوجي خطيــر في تشــغــيل المــفــاعل أدى إلى كــارثة
بيـئــيـة لوثت األرض لسنوات طـويلة قـادمـة بالـمـواد المـشـعّــة وأدّت إلى وفـاة اآلالف
بالمرض الشعاعي الحـاد والصدمات النفسية. ودعا العلـماء بعد الكارثة إلى إنشاء
علم جـديد يسـمّى بعلم الكوارث Catastrophology لمـواجهـة الكوارث الكونية مـادّياً
وطبّياً وسـيكولوجياً. لقد تلوثت األرض والـمنازل واألشجار والمياه في تشـيرنوبيل،
وخلت الـبلدة من سكـانهــا بعــد االنفــجــار. وقــد جــاء االنفــجــار نتــيــجــة سلسـلة من
األخطاء بدأت بقبول مواد تغطية لمستودع الوقود النووي للمفاعل الخامس - تحت
اإلنشـاء فـي تشـيـرنوبـيل - تخـالف المــواصـفـات الفنّـيـة القـيــاسـيـة الضــرورية. أمـا
المـفــاعل الرابع الذي احــتـرق في مــحطّة تشـيــرنوبيل فـقــد كـان من طراز قــديم من
المفـاعالت هو «رب م ك - 1000» وقدرته ألف مـيغاواط (3)، ويفتـقر إلى قبّة وقـائية
خـرسـانيـة كالمـفـاعـالت الغـربيـة. وقد أدّى ارتـفاع درجـة حـرارة المـفـاعل إلى تكون
مـادة كاربيـد اليـورانيـوم واحتـراق المـفاعـل وتكون سحـابة مـشـعة حـركـتـهـا الرياح
العـليـا لتـغـطي بولنـدا ورومــانيا والـدول اإلسـكنـدنـاڤـيـة وألمـانيـا وفـرنسـا وجنوب
إيطاليـا، وتـفـاقم الخطر مع هطول األمـطار في هذه الدول. وقـد اضطر الـسـوفـيـيت
إلى تـهـــجـــيـــر أكـــثـــر من مـــائة ألـف مـــواطن في دائرة نـصف قطـرها 32 كم حـــول
المـفــاعل، وإلى ردم المـفــاعل المـحـتــرق بإلقـاء كـمّــيـات ضـخـمــة من الرمـال المــبلّلة
المـخـتلطة بـالرصـاص واليـورون بواسطة الطائرات الـعـمـودية، كـمـا أقـامـوا حـاجـزاً
خـرســانيــاً حـول قلب الـمـفــاعل غـرز تحت سـطح األرض حـتى عــمق 30 مـتــراً لمنع

تسرّب اإلشعاع مع ملء الفراغ تحت قلب المفاعل بالنيتروجين المسيل.
وقـد سـبق أن وقع حـادث مـحـدود في المـفـاعل النووي األمـريكي «ثري مـايلز
إيالند» عام 1979 في والية بنسلفـانيا، لكن القـبة الخـرسانية الـوقائية منعـت تسرّب
اإلشعاعـات، كما وقعت حوادث أخرى مـحدودة في المفاعالت البريطانيـة واأللمانية

والفرنسية.
في السـاعـة 00 : 6 يوم 26 يونيـو/حـزيران 1989 أصـدر مـركـز االســتـشـعـار
واإلنقـــاذ العــسـكري والمـــدني النرويـجي في مـــدينة بودو- الـتي تقع عـلى الســـاحل
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الشـرقي لـبـحـر النرويج وعلى مــسـافـة 80 كلم شـمــال الدائرة القطبـيـة الشــمـاليـة -
إشـارة إنذار بأن غواصـة سوڤـيـتيـة من طراز «أريكو-2» تعـرّضت النفجـار محـدود
في عرض بحر النرويج، وأن سحابة عظيـمة من الذخان الكثيف ترتفع على بعد104
كلم  من الســاحل الشـمـالي للنرويـج. وكـان سـبب الحـادث انفـجـار الـصـمّـامـات في
وحـدة التــبـريد الخــاصـة بالمــفـاعل النووي للـغـواصـة مــمّـا أدّى إلى حـريـق وتسـرّب
إشعاعي، وتعرض بعض أفراد طاقم الغواصة إلصابات متنوّعة كان بعضها بسبب
التلوّث اإلشعـاعي. وقد اقـتضى إنقاذ الغـواصة التي كـانت تحمل 8 صواريخ نووية
من طراز SS-N-8 على األرجح طفــو الغـواصـة وتخلصــهـا من الصـواريخ الثــمـانيـة

التي استقرت في قاع البحر.

والمـرجـح أنه ترقـد اآلن في قــيـعـان الـمـحـيطـات والبـحـار نـحـو 40-48 رأسـاً
وقنبلة نووية. ورغم أنه ال يمكن لقـنبلة أو رأس نووية أن تنفجـر دون شفرة التـفجـير
الخـاصـة بها، فـإن أخطار التـسـرّب الشـعـاعي قـائمة بفـعل تأثيـرات الصـدإ والتـآكل
وضـغط المـيـاه وحـركـة التـيـارات المـائيـة. وقـد أبرمت في 11 فـبـراير/شـبـاط 1971

معاهدة حظر استخدام قاع البحر في وضع ذخائر(ألغام) نووية.

ممممــــففففــــااااععععــــالالالالتتتت    ااااللللططططــــااااققققــــةةةة    ااااللللــــننننووووووووييييــــةةةة    

في عـام 1986 كـان عــدد مـفــاعـالت الطاقــة النووية 345 مـفـاعــالً، ثم زاد إلى
. وتأتي 437 مـفـاعالً بنهـاية عـام 1997 تنتج 352 ألف مـيـغاوات مـن الكهـرباء سنوياً
الواليات المـتـحــدة األمـريكيـة في مـقـدّمـة الدول الـمنتـجـة للطاقـة الكـهـرونووية، وهي
تملك 107 مفاعالت، وتليـها فرنسا التي تملك 59 مفاعالً ثم اليـابـان ضحيـة قنبـلتي
هيــروشـيـمــا وناغـازاكي التي تــملك حـالـيـاً 54 مـفــاعل قــوى نووياً، وبعــد ذلك تأتي
بريطانيـا الـتي تملك 35 مـفــاعـالً ثـم روسـيــا وألمـانيــا وكندا ودول أخــرى تمـتــدّ من
البـرازيـل وباكـسـتــان وهولندا ورومـانيــا التي تمـتـلك كل منهـا مــفـاعـالً واحــداً بلغت

قدرته 125 ميغاوات في باكستان، و650 ميغاوات في رومانيا.
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ونذكــر هنا أن الواليـات المـتــحــدة األمــريكيــة وفـرنســا واليــابان تملـك نصف
مفاعالت القـوى النووية في العالم وتنتج أكثر من 50 ٪ من طاقة المفاعالت النووية
لتولـيد الطاقة عـلى مستـوى العالم، وقـد تم بناء 65 مفـاعالً نووياً بعـد حادث مـفاعل
تشيرنوبيل عام 1986، وهناك حالياً 48 مفاعال نوويا تحت اإلنشاء، وقد روعي فيها
جـمـيــعـاً تطوير طرز الـمـفـاعـالت النوويـة بمـا يحـقق مــتطلّبـات األمــان النووي، وهنا

يمكن أن نشير إلى أفضلية :

أ- المـفاعـالت التي تعـمل ياليورانيـوم الطبـيعي كـوقود، والمـاء الثـقيل كـمبـرّد
ومهـدىء، فهي تـصلح إلنتاج الكهـرباء وتحلية مـياه البـحر إذا أقـيمت على شـواطىء

البحرين المتوسط واألحمر أو الخليج العربي.

ب -  المفاعالت التي تعمل بالماء الثقيل كمهدىء والماء الخفيف كمبرّد.

ج -  مفاعالت الماء الخفيف المضغوط.

28 - وال بدّ من تظافر الجـهود الدولية لتطوير نظم األمان الـنووي خاصة أن
بعض الـدول كـفــرنـســا تعــتــمـد عـلى مــفــاعــالت الطاقــة النوويـة في توليــد 65 ٪ من
احـتيـاجاتهـا من الكهربـاء ولم يعد مـقبـوالً استـخدام طرز الـمفـاعالت التي تسـتعـمل
الجرافيت كمهدىء لسرعة النيوترونات (مثل مفاعل تشيرنوبيل)، أو إنشاء مفاعالت

بغير قبّة خرسانية سميكة لقلب المفاعل النووي.

وليس هـناك أدنى جــدل قــانونـي أو إنســاني في ضــرورة تـحــريم اســتــخــدام
الطاقـة النـووية لألغـراض العـسكرية مـع وجـوب االسـتـمـرار في تقـويـم برامج إنتـاج
الطاقــة الكهـرونوويـة سـواء في جـانب الـتكلفـة االقــتـصـاديـة عند مـقــارنتـهـا بـالوقـود
النمطي «كـالبتـرول أو الغاز الطبـيعي» أو بمـصادر الطاقـة الجديـدة والمتـجدّدة. وال
يقتـصر األمر على دراسـة الجدوى االقتـصادية للمحطّات الـنووية والحرارية، بل إن
هناك خطورة بالغة لمشكلة معالجة النفايات النووية ومخلّفات االنشطار النووي في
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قلب المـفاعل والـتخلص منهـا. ولم يعـد كافـيـاً لحمـاية البـيئـة وضع النفـايات النووية
في مكعّبـات خرسـانية ضخـمة على بعد مـئات الكيلومـترات من الشواطـىء المأهولة
بالسكان، فقد بدأت بعض أنواع األمالح الذائبة في مياه المحيطات العميقة تتحوّل
إلى نظائر مـشـعـة تؤثّر علـى الثـروات المـائيـة في قـاع المـحـيط. وهكذا بدأ التـحـوّل
إلى دفــن مكعّــبــات النفــايات النــووية فـي كــهــوف ملــحــيــة غـائـرة داخل المنـاطـق
الجـبـليـة، إالّ أن بعض الـجـبــال بدأت تتــشـقّق نـتـيــجـة شــدّة الحــرارة المنبــعـثــة من
النفـــايات النووية، وأصـــبح ضــرورياً توفــيـــر تهــوية صنـاعــيــة للمــغــارات والـكهــوف
الملحيـة. والخطير للغـاية أن بعض الدول المتقـدمة تتجـه إلى بعض الدول اإلفريقـية
الفـقيـرة لتـؤجر مـسـتودعـات لنفـاياتها الـنووية في أراضيـهـا برغم المـخاطر الكبـرى

لهذه النفايات على التربة والمياه الجوفية.

ااااللللتتتتههههددددييييددددااااتتتت    ااااللللننننووووووووييييةةةة    للللللللممممننننططططققققةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة    

لم تعــد إسـرائيل مـصــدر التـهـديـد النووي الوحـيـد لـلدول العـربيــة، وإن ظـلّت
مـصـدر الـتـهـديد الرئيــسي والمـسـتــمـر لألمن القـومـي العـربي، وأصـبح عـلى النظام
اإلقليـمي العـربي مـواجهـة القـوى النووية المـحـتـملة ألطراف كـإيران والهند من دول
الجــوار الجــغـرافي أو حــزام األمن المــحــيط بالمنطـقـة العــربيــة. كـمــا يبــدو أن من
الضـروري العـمل في الحـاضـر والمـستـقـبل المنظـور الستـقطاب أو تحـيـيـد القـوتين
النوويتـيـن والصـاروخـيـتـين إليران وباكــسـتـان بمـا يخـدم جـزئيـاً إصــالح الخلل في
توازن القـــوى العــربي - اإلســرائيـلي إلى حــين اســتـكمــال مــصــادر القــوة الـذاتيــة
العــربيــة عـلى المــســتــوى االســتــراتـيــجي. كــمــا أن الطرادات وحــامــالت الـطائرات
والغــواصــات النوويـة التي تعــمل في بـحـار الـمنطقــة، وبخــاصــة البــحــرين األحــمــر

والمتوسط وبحر العرب تمثل تهديداً نووياً غير مباشر للبيئة العربية.
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ااااللللتتتتههههددددييييدددد    ااااإلإلإلإلسسسسرررراااائئئئييييلللليييي

أ - أقـامت المــؤسـسـة العـسكـرية الصـهـيـونيــة دولة إسـرائيل في قلـب العـالم
العربي مـستندة إلى فلسفـة القوة والدعم الخـارجي لبرنامجـها النووي الذي بدأ في
يونيـو 1952 وبمـعـونـة تكنولوجـيـة أمــريكيـة وفـرنسـيــة انصـبّت على بناء الـمـفـاعـالت
النووية. ويعتبر مفاعل ديمونة الذي يقع على مسافة 19 ميل جنوب شرقي بئر سبع
ركـيـزة البـرنامج النووي اإلسـرائيلي، وقـد تطورت قـدرة هذا المـفـاعل تبـاعـاً من 26

ميغاوات عام 1956 إلى 150 ميغاوات عام 1985.
وقد اسـتطاعت إسرائيل إنتاج اليورانيـوم عام 1961 وحقّـقت االكتـفاء الذاتي
منه «الكعـكة الصـفـراء» عـام 1981، ثم بدأت إنتـاج البـلوتونيـوم - 239 اعـتـبـاراً من
عـام 1982 وذلك بفــضل اسـتــخـالص البلـوتونيـوم مـن الوقـود النووي الـمـحـتــرق في
مــفــاعل ديمــونة بدرجــة نـقـاء تـصل إلى 90 ٪. وقــد امــتلكت إســرائيل مـكوّنات 6-5
قنابل نووية عشـية حرب أكـتوبر. وقد رفعت إسـرائيل درجة استـعدادها النووي يوم
8 أكتـوبر 1973 بعـد فشل ضـرباتها المـضادة للـقوات المـصرية التي اقـتحـمت خط
بارليف وأخــذت في التـقـدم شـرقــاً، وطلب مـوشي دايان مـن هنري كـسـينجــر إنقـاذ
إسرائيـل وإالّ اضطـرت إلى استـخدام «المـالذ األخير» وهو السـالح النووي إلنقـاذ
«المعبد الثالث»، وقد استجـابت واشنطن لهذا الطلب وبدأ الجسر الجوي األمريكي
إلى إسـرائـيل وسـيناء مـبــاشـرة إلنقـاذ الـقـوات اإلسـرائيلـيـة في مـسـرج الـحـرب في
سيناء. ووقـعت حادثة االبتـزاز النووي الثانية بعـد حرب أكـتوبر يوم 10 يناير 1973
حـين أعلنت إسـرائيل للمـرة الثـانيـة رفع حـالة اسـتـعـدادها النووي للحـالة القـصـوى
بعـد أن اقتـرب موعـد تمام اسـتـعداد القـوات المصـرية لتصـفـية القـوات اإلسرائيليـة
في ثغـرة الدفـرسـوار غـرب القناة طبـقـاً للخطّة «شـامل» التي صـادق عليـهـا الرئيس
أنور السـادات يوم 24 ديسـمـبـر 1973. وتدخلت الواليـات المـتـحـدة وفــرضت اتفـاق
الفـصل األول بين القوات المـصـرية واإلسرائيليـة يوم 18 يناير بعـد ثمانيـة أيام من

التهديد النووي اإلسرائيلي.
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ب - جاء إدوارد تيللر - أبو القنبلة الحرارية المسماة  بالهيدروجينية - إلى
إسـرائيل في عـام 1986 ليـقـدم خـبــراته في مـجـال االندمـاج النووي وإنتــاج القنابل

النيترونية وهي نوع من أسلحة اإلشعاع المكثف.

ج - مـــارست إســـرائيـل حــالـة االبتـــزاز النووي الـثــالـثـــة حــيـن رفـــعت حـــالة
اسـتعـدادها النووي إلى الـحالة القـصـوى في 20 يناير 1991 بعـد بدء حـرب الخليج
الثـانيــة بثـالثة أيام وتعــرض إسـرائيل لقــصف أوغـارات فـردية من صــواريخ سكود
العـــراقــيـــة، ولقــد تـعــهـــدت واشنطن إلســـرائيل بـضــرب العـــراق باألسلـحــة النـووية
التكتـيكيـة صـغـيـرة العـيار إذا اسـتـخـدم حـاكم العـراق صـواريخ سكود ذات رؤوس
كـيمـيـائية ضـدّ المـدن والمنشـآت اإلسرائيليـة. كـما التـزمت واشنطن بسـرعـة تدميـر
صواريخ العراق أرض - أرض الثـابتة والمتحركة. ولقـد كان رئيس وزراء إسرائيل
األســبق إســحـق رابين جــازمــاً وصــريحــاً عـندمــا أعلن في جـــامــعــة حــيــفــا يوم 5
حزيران/يـونيو 1991 إن «لدى إسـرائيل أسلحة نوويـة، وأسلحة دمـار شامل قـادرة

على إبادة أية دولة في المنطقة تعتدي على إسرائيل».

د - تمتلك إسرائيل وفقاً لمصادر خـاصة عالية المصداقية 113 - 151 قنبلة
ورأس نوويـة، وعـــدداً مـن القنـابل والرؤوس الـنووية الـتي تقـل عن واحـــد كــــيلـو طن
وتصل إلى حــدود 20 كــيلو طن تســتــخـدمــهــا الطائـرات والـصـواريخ والـغـواصــات

والمدفعية النووية.

هـ - شارك اإلسرائيليون في جميع التـجارب النووية التي أجرتها فرنسا في
الصحراء الجـزائرية بين عامي 1960 و 1964، كما اشـتركوا مع جنوب إفريـقيا في
تجــربة نوويـة جــرت في جنوب المــحــيط الهـندي في 22 ســبــتـمــبــر 1979، وتال ذلك
إنشــاء قـاعــدة للتــجـارب النوويـة اإلسـرائيلـيـة في جــزيرة مــاريون بجنوب إفــريقـيــا.
واألخطر من ذلك أن من يمـتلك تكنولوجـيا الـتخـفيض المـقـارن في التجـارب النووية
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يـمكـنه إجــــــراء مــثـل هــذه التـــجـــــارب تـحت سـطـح األرض في الـنقـب دون أن يتـم
اكـتـشـافـهـا بـواسطة السـيـزمـوجـراف أو التـنصت اإللكتـروني، إذ يتم التــركـيـز على
عيار 1 كيلو طن أو أقل، وإتمام التفجير النووي على عمق في حدود ألف متر تحت
سطح األرض في تجــويف كـبـيـر يمــتصّ الصـدمـة، وقــد طبـقت جنوب إفـريقــيـا هذا
األسلوب في صـحراء كاالهاري، وهو مـا نرجحـه بينما نسـتبـعد ما تـردّد عن إجراء

إسرائيل لبضع تفجيرات ذرية تجريبية أسفل مياه خليج العقبة.

و - تتشكّل القوة النووية اإلسـرائيلية من سرب طائرات ف - 15، وف - 16
مـختلطة، وعـدد 2 من وحـدة صواريـخ مخـتلطة من طرازي النس األمـريكي وأريحـا
اإلسـرائيلي، ولواء غواصـات طراز 209 دولفـين ألمـانيـة الطراز وقـادرة على إطالق
صواريخ كروز ذات رؤوس نووية، ثم كتيبة مدفعية نووية إلطالق دانات البلوتونيوم.

ز - بذلـك تنـفـــرد إســــرائـيل إذن بـاحـــتـكار الـقــــدرة النوويـة العــــسكـرية عـلى
المـسـتـويات االسـتراتيـجـيـة والتـعـبـوية والتكتـيكيـة، وتحـرص إسـرائيل على احـتكار
السـالح النووي في المنـطقة الـعربـية وتـهدد بمـنع أية دولة عـربيـة من تنفـيـذ برنامج
نووي عـسكري بالضـربات الوقائيـة كـما سـبق وأن فعـلت ذلك مع العراق عـام 1980
ضـدّ مــفـاعل تمــوز النووي. وترفض إســرائيل االكـتــفـاء بالضــمـانات األمنيــة سـواء
كانت مظلة نوويـة كالمظلة النووية األمريكيـة فوق اليابـان وبعض دول جنوب شرقي
آسيا، أو تهدئات متـبادلة مع دول التهديد المحتمل إلسرائيل بعـدم البدء باستخدام
األسلحـة النووية فـي الصـراعات اإلقـليـمـية الـمـسلّحـة المـحـتـملة. وال تزال إسـرائيل
ترفض االنـضـمــام إلى مــعــاهدة حظـر انتــشـار األسـلحــة النووية المــبــرمــة في أول
يوليـو/تموز عـام 1968 والتي تقـرّر المـد النهائـي لها لعـام 1995. وترفض إسرائيل
بشـدة االنضـمـام إلى أية اتفـاقـيـة إلقـامـة منطقـة خـاليـة من األسـلحـة النووية أو من
أسلحة الدمـار الشامل مع الدول العربية قـبل إبرام التسوية السـياسية النهـائية مع
الفلسطينيين وسوريا ولبنان. وتحتـفظ إسرائيل بالقدرة النووية العسكرية وتطورها
حــتى عــام 2005 كــحـــدّ أدنى، وترفـض التــوقـف عن إنتـــاج أسلحـــة نووية جـــديدة،
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وتطوير دورة الوقــود النووي مـا لم تقــبل الدول العـربيــة نزع أسلحـتـهــا الكيـمـيــائيـة
والبـيـولوجـيـة. وتسـتـخـدم إسـرائيل مـرحـليـاً سـيـاسـة السـالم النووي لفـرض شـروط
التـــســـوية على الـسلطـة الفلسـطينيـــة وســـوريا ولبـنان، ولمـنع دول الجـــوار والعـــمق

العربي من التدخل في فلسطين. 

ح - تحـاول إســرائيل تحـقـيق الـنقلة الحـضــارية الكبـرى في المــجـال النووي
بإقــامـــة مــحطّات القـــوى النووية مــعـــتــمــدة على اإلمـكانات الذاتيـــة لتــوليــد الـطاقــة
الكهـربائيـة وتحلـيـة ميـاه البـحـر وإنتـاج نـظيـر البلوتونيـوم - 239، وذلك باسـتـخـدام
مــفــاعــالت الديوتيــريـوم واليــورانيــوم ISDU في الســهـل الســاحلي اإلســرائيـلي في
األسبـقية األولى، ثم في النقب كـأسبقـية ثانية، وبخـاصة في «شيفـتا» شرق العـوجة
المصـرية. ونذكر هنا أن إسرائيل تـجد دعماً في مـجال محطات الـقوى النووية منذ
أواخـر السبـعينيـات بينمـا تراجعت الواليات المـتحـدة األمـريكية عن وعـودها لمصـر
بتـمـويل محـطة البضـعـة النووية أو إليران باسـتكمـال برامـجـهـا للتطبـيقـات السلمـيـة

للطاقة النووية (بعد الثورة اإليرانية).

ط - ونشـير هنا إلى بعض حـوادث التسـرّب اإلشعـاعي من مسـتودعـات دفن
نفـايات مـفاعل ديمـونة التي بدأت عـلى نطاق محـدود في مـارس 1996، وبعض هذه
المـستـودعات أقـيمت على عـمق كيلـو متـر واحد قـرب الحدود بين مـصر وإسـرائيل.
وال شك أن مــفـاعل ديمــونة قــد تقـادم عــمـره مــمـا يجــعله عــرضـة لمــخـاطر الـهـزّات
األرضــيـة التي تزيـد شـدّتهــا عن 6 درجـات بـمـقــيـاس ريخــتـر. ويبــدو أن اليــهـود ال
يعطون العنايـة الكافـية لمـعـالجـة النفـايات المـشـعّـة لمفـاعل ديمـونة، وتركـيـز المـواد
السائـلة منها وتحـويلها إلى مـواد صلبة توضع في قـوالب زجاجـية أو أسـمنتيـة قبل
تخـزينها في صناديق من الرصـاص تغلف بألواح من الصلب قـبل دفنها في مـواقع

أرضية تتّسم بالثبات البيولوجي أو في مناجم الملح القديمة أو الكهوف الملحيّة.
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ااااللللببببررررننننااااممممجججج    ااااللللننننوووووووويييي    ااااإلإلإلإلييييررررااااننننيييي 
أ- أعادت إيران تشـغيل مركـز أمير أباد للبـحوث النووية في طهران، ومـركز

أصفهان للبحوث النووية الذي أقيم بالخبرة الفرنسية عام 1975.
ب - بدأت إيران بـرنامــجــاً نووياً نشطاً الكــتــســاب تكـنولوجــيــا التطبــيــقــات
(KWU شـركـة) السلمـيـة للطاقـة النووية منذ عـام 1987 بمـعـونة تكنولوجـيـة ألمـانية
وأرجنتينيـة (شركة ENACE)، كمـا بدأ تعاون علْمي مـحدود مع اليـابان وباكسـتان

وتايالند، كما استقطبت إيران عدداً من علماء كازاخستان النوويين.
ج - وقّـعـت الصــيـن وإيران في 21 فـــبــرايـر/شــبـــاط 1993 اتفـــاقـــاً لتـــوريد
مـفـاعلـين نويين لتـوليــد الطاقـة الكهـربـائيـة قـدرة كل منهــمـا حـوالي 300 مـيـجـاوات
يقامـان في خوزسـتان (عربسـتان) بتكلفة تـبلغ نحو 800 مليون دوالر، مع المـعاونة

الصينية المباشرة في تكنولوجيا فصل النظائر المشعة بواسطة الليزر.
د - خــصّـــصت إيران لـمــحطّة بـوشــهـــر عــام 1995 نحــو 850 مليــون دوالر،
وسـيقـوم الروس ببناء مـفـاعلين بالمـاء الخـفيـف في هذه المحـطّة طبقـاً التفـاق أبرم
بين البلدين في 8 يناير 1995، وينتـهي بنـاء المـفـاعل األول في بوشـهـر عـام 2000،
ويشتـمل التعاون الروسي اإليراني إقـامة محطّـة طاقة نووية ذات مفـاعلين قدرة كل

منهما 440 ميغاوات في جورجان.
هـ - وهـكذا يركـــز اإليرانيـــون علـى التطبـــيـــقــات الـسلمـــيـــة للطاقـــة النـووية،
ويخـضـعـون التفـاقـيـة الضـمـانـات الخـاصّـة بالوكـالة الدوليـة للطـاقـة الذرية منذ عـام
1973، ويستهدف اإليرانيون إلى إنتاج 20 ٪ من احتياجاتهم من الكهرباء بواسطة

المحطّات الكهرونووية عام 2005.
و - ال توجد شواهد مؤكّدة على توجهـات إيران المتالك  قدرة نووية تكتيكية
قبل نهاية عام 2002 كما ورد في اإلعالم اإليراني، بينما يمضي برنامج الصواريخ
مـتـوسّطة الـمـدى شـهـاب - 3، وشـهـاب - 4 بنجـاح واضـح بالتـعـاون مع الـخـبـرات

الكورية.
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ااااللللتتتتههههددددييييدددد    ااااللللننننوووووووويييي    ااااللللههههنننندددديييي 

أ - الهند قـوة إقليـميـة كـبرى فـي جنوب آسيـا، ولهـا تطلّعـات حاليـاً إلى تبـوؤ
مكانة عـالـمـيـة مـتـمـيّـزة باعـتـبـار أنهــا تشكّل أكـبـر مـجـتـمع بشــري - سكاّني - في
العالم بعد الصين. ومن ثم فهي تطالب بمقعد دائم في مجلس األمن، وبدعم دورها
اإلقلـيـــمي فـي منطـقـــتي جـنوب آســـيــــا والخلـيج العـــربـي، وبخـــاصــــة في المــــجـــال
االقتـصادي. وهي تبني قدرتها الشـاملة مدركة أن شـبه القارة الهندية شأنهـا شأن
منطقــة البلـقـان، ســتـعــيش حــالة من عـدم االســتــقـرار اإلقليــمي في الـمـدى القــريب
والمـتـوسّط، وســوف يسـتـمـر الصـراع الحــضـاري بين الهند والبـاكــسـتـان وحـرص
البلدين على امـتـالك أدوات الردع اإلقليمي سـواء على مـستـوى شـبه القـارة الهندية
أو المـحـيط الهندي. كـما تسـعى الهند إلى تحـقـيق درجـة من التكافـؤ االستـراتيـجي
مع الصين دون أن تتـورّط في سباق ذري معهـا مكتفية بالوصـول إلى حد أدنى من

قدرة الردع النووي.
ب - منذ عــدة عــقــود تراقـب الهند الوجــود األجـنبي العــسكـري في المــحــيط
الهندي، وبخــاصـة األمـريكي والروسي، ومـدلـوالته السـيـاسـيـة، وبخــاصـة في ضـوء
اكـتـفـاء باكسـتـان والهند ودول الخـليج العـربيـة وأستـراليـا باتبـاع سـيـاسـة االنتظار
والتـرقب، ومحـاوالت الهيـمنة األمـريكية علـى المنطقة وعلى شـرق إفـريقيـا وبخاصـة

في منطقة القرن اإلفريقي في غرب المحيط الهندي.

ج - اسـتمـر تناقض المـصالح األمنـية  بين الهند والـباكـستـان منذ اسـتقـالل
البلدين عام 1947، ونمـو الهندوسـية وقـيـادتها الـعلمانيـة النظام السـيـاسي الهندي،
ثم بسبب دور الهند في انفصال بنغـالديش عن الكيان الباكستاني كنتيـجة مباشرة
للحـرب الهندية الباكـستـانية عـام 1971، واسـتمـرار مشكلة جـامو وكـشمـير مـجمّـدة
دون تدخل دولي إليجاد حلّ سياسي لها. ومن ثم فشل مـشروع إقامة منطقة خالية
من السالح النووي في شـبة القارّة الهندية أو المحـيط الهندي، وبدأ تطوير البرامج
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النووية في الهند وباكسـتان في السبـعينيات باالعتـماد على بناء التكنولوجيـا ونقلها
واعـتـبـارها المـفـتـاح الـحـقـيـقي لالزدهار الوطني دون االكـتـفـاء بعـمـليـات التـجـمـيع،
فـالصناعـة ال تنجح إالّ باسـتـيـعـاب التكنـولوجـيا الـمـتقـدّمـة وتوظيـفـهـا دون االكـتـفـاء

أيضاً بشرائها.

د - كـان التـصمـيم الهندي واضـحـاً في التـركيـز على تكنولـوجيـا بناء القـدرة
النووية  العــسكرية وإرجـاء  بناء مــحطات القـوى النووية إلنـتـاج الطاقـة الكهــربائيـة
أو تحليـة الـمـيـاه إلى مـرحلة مـا بعــد امـتـالك الرادع النووي اإلقليــمي. وقـد أنشـأت
الهند مفاعلها النووي في بومباي عام 1956 ومعمل األبحاث النووية في أسبار عام
1957 مـستـعـينة بالخـبرات الكنـدية والبريطانـية والفـرنسـية. وحـقّـقت الهند االكـتفـاء
الذاتي من اليـورانيوم عـام 1960، ومن البـوتونيوم عـام 1964، واسـتكملت مـقوّمـات
الصناعــة النووية العـسكريـة حـتى عـام 1974 حـين أجــرت تجـربتـهــا النووية األولى.
وبعد تجارب مايو 1998 الناجحة بدأ اإلنتاج الهندي يتجه إلى التطبيقات الصناعية
السلمــيـة فـأبـرمت الهند مع روســيـا في نيــودلهي في 21 يونيــو 1998 اتفـاق إنـشـاء

محطّة قوى نووية في إطار اتفاق التعاون النووي المبرم بين البلدين عام 1988.
هـ - استطاعت الهند بناء مفاعل دروفا بتصميم هندي وبقدرة مائة ميغاوات
وبدأ تشـغـيله بانتظام منذ عـام 1988، وهذا المـفـاعل ينتج من البلوتونيـوم مـا يكفي

. لتصنيع 4-6 قنابل أو رؤوس نووية عيارية سنوياً
و - أجرت الهند تجارب في مايو 1998 على قنابل انشطارية من عيار 15-5
كـيلو طن، كـمـا اخـتبـرت  عـدداً من الرؤوس االنشطـارية الصـغيـرة من عـيـار 0،3 -
0،5 كيلو طن، وكذا قنبـلة نووية حرارية (اندماجية)، واحـدة ذات  عيار 45-50 كيلو

طن، وقد تمّت كافّة التجارب في صحراء بوخاران بوالية راجستان.
ز - يقــدر حـجم التــرسـانة النوويـة الهندية مع بدايـة عـام 1998 بنحـو  100-
125 قنبلة ورأسا نـووية منها 20 قنبلة صـغيرة العـيار (1-5 كيلـو طن) وعدد ممـاثل
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أدنى من 1 كـيلـو طن. وال تكتـفي الهـند بطائرات القــتـال كـوسـائل إطـالق، بل تطور
وتختبر الصاروخين اجني - 1 (بمدى 1500 كلم)، وأجني - 2 (بمدى 2500 كلم).

ااااللللققققووووةةةة    ااااللللننننووووووووييييةةةة    ااااللللببببااااككككسسسستتتتااااننننييييةةةة    

أ -  تتفق باكسـتان مع الهند في رفض االنضمام إلى معـاهدة حظر انتشار
األسلحــة الـنووية التي تـحـقّـق  لخــمس دول كــبــرى احــتكار الســالح الـنووي، ويرى
البلدان ضــرورة ربط انضــمـامـهــمـا للمــعـاهدة بـاالتفـاق الدولي عـلى برنامج مــحـدّد

التوقيت لنزع وتدمير مخزون األسلحة النووية لدى دول النادي الذري.
  ب - وترفض بـاكــســتــان والهنـد االنضــمــام إلى مــعـــاهدة الحظر الـشــامل
للتـجارب النووية فـهي - شأن المـعاهدة السـابقة - ال تتـعامل مع دول العـالم بمـبدإ
المسـاواة ومن الضروري إدخـال تعديل على هذه المعـاهدة يشيـر إلى ضرورة نزع

السالح النووي من دول النادي الذري خالل فترة زمنية محدّدة يُتفق عليها دولياً.
ج -  وترفض باكــسـتـان والهنـد أيضـاً إبرام مـعــاهدة حـول الحظر اإلقلـيـمي
للتجارب النوويـة باعتباره غيـر ذي جدوى عملية، وتصر الدولتـان على نزع األسلحة
النووية على المـستـوى العالمي. وتعـتبـر باكسـتان امـتالكـها قوة ردع نوويـة إقليمـية
حتمـية استراتيـجية، مثلما تعـتبر تعاونهـا االستراتيجي الشامل مع الـصين عنصراً
رئيـسيـاً في تحـالفاتهـا الدوليـة ينعكس على عالقـاتهـا بالواليات المـتحـدة األمريكيـة.
وقد أسهـم العرب مالياً في دعم البـرنامج النووي الباكستـاني، لكن طبيعة الـعالقات
العربيـة الباكستـانية لم تصل إلى درجة التـحالف االستراتيـجي التي تسمح بإطالق

ما سمّي بالقنبلة النووية اإلسالمية على التسليح النووي الباكستاني.
د - وقـد بدأت باكـسـتـان برنـامـجـهـا النووي عـام 1958، وكـان أول مـفـاعـالت
أبحــاثهـا أمــريكي التـصــمـيم بـقـدرة 5 مـيــغـاواث أنشىء فـي ديسـمــبـر 1965، وتاله
مــفــاعل كــانـدو وهو كندي التــصـــمــيم أنشىء في كـــراتشي عــام 1972 بقــدرة 125
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ميغاوات، وقد أمكن فصل نظير البلوتونيوم - 239 من وقوده المحترق، ولكن نقطة
التـحـول الرئيـسـيـة فـي البـرنامج النووي البـاكـسـتـاني كـانـت إنشـاء مـجـمع األبحـاث
النووية في كــاهوتا في 31 يوليـو/ تـمـوز عـام 1976، وإنشـاء مــحطّة القــوى النووية
لتـوليد الكهـرباء بتكنولوجـيا فـرنسيـة في تشازمـا، ومـفاعل األبحـاث الصيني إلنتـاج

البلوتونيوم في خوشاب من إقليم البنجاب.

هـ - أنتـجت باكــسـتـان اليـورانيـوم - 235 المـركـز أو المـخــصب في فـبـراير
1982، وتمكّـنت من اإلنتـــاج الصناعـي للبلـوتونيــوم فـي عــام 1984. وقــد اخــتـــبــرت
باكـستـان في مـايو 1998 قنابل نووية انـشطارية صنعت من اليـورانيـوم الثـري ذات

أعيرة 5-10-18(35-40) كيلو طن.

و - تقـدر الترسـانة النووية البـاكـستـانيـة في مطلع 1999 بنحو 20-25 رأسا
وقنبلة نـووية ذات أعـيـرة من 5-40 كـيلو طن (ألف طن مكـافىء من ت.ن.ت.) وتبني
باكـستـان سلسلة الصـاروخ غوري مـتوسط المـدى 1300-1500 كلم كوسـيلة إطالق

رئيسية لألسلحة النووية إلى جانب منظومة شاهين للصواريخ متوسطة المدى.

ااااللللققققددددررررااااتتتت    ااااللللننننووووووووييييةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة 

إن أهم اسـتراتيـجيـات السالم المـعاصـرة هي مـا يسمّى بـ «السـالم النووي»
الذي يســـتند إلى تـكامل عناصـــر القــوة الشـــاملة للـدولة، وفي مــقـــدمــتــهــا الـقــوتان
االقتـصادية والعـسكرية اللتان ترتبطان ارتبـاطاً جذرياً بالقـدرة التكنولوجيـة للدولة.
ويسـتند السـالم القوي فـي الدول الصناعـية الحـديثـة إلى الردع النووي في الجـانب
االســتــراتيــجي العــسكـري وإلى التــوسع في بنـاء مـفــاعــالت القــوى النـووية لتــوليــد
الكهـرباء وتحـليـة مـيـاه البـحـر والتـوسع في التـطبـيـقـات السلمـيـة للطـاقـة النووية في

مجاالت الزراعة والصناعة والطب والهندسة الوراثية.
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وإذا كــانت مـشــاكل األمــان النووي ثم التــمـويـل تشكل عــقـبــات رئيــسـيــة في
البرامج النووية العـربية، فإن رسـالة الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية منذ إنشائهـا عام
1954 هي دفع التقـدم االقتـصادي واالجتـماعي باستـخدام الطاقة النـووية في توليد
الكهــرباء وتحليــة مـيــاه البـحــر واسـتــخـدام اإلشـعــاعـات النـووية في مـجــاالت الطب
والصنـاعــة والزراعـــة دون أن يشكّل هـذا االســتــخـــدام خطراً عـلى البــيـــئـة والـسلم
الدولي والصـحــة العـامّـة للبـشـر. وقـد غــدا مـيـسـوراً رصـد تلوث البـيـئــة باسـتـخـدام
األقـمـار الصناعـيـة وتـحليل صـورها بمـعـامل االسـتـشـعـار عـن بعـد لتـحـديد درجـات
التلوث البـحـري والهوائي والـعمـراني. ومن ناحـية أخـرى، فـإن بعض الدول كـمصـر
قامت بإنشـاء شبكات قوميـة متكاملة للرصد اإلشـعاعي تتبـعها محطات رصـد ثابتة
متـصلة بالمركز القـومي لألمان النووي. ويتبع هذا المـركز معمـل مركزي للقيـاسات
البـيـئيـة على امـتـداد الحـدود المـصرية مع إسـرائيل، ويقـوم بأخـذ عـينات من التـربة
والمـيـاه دوريـاً على أعـمـاق مـخــتلفـة في جـمـيـع مناطق الحـدود. أمـا شــبكات رصـد
الهــواء فـتــعــمل ليــالً ونهـاراً مـن مـحطـاتهـا في الـعـريش ورفـح وطابا ونويبع وشــرم
الشــيخ والطور، ثم مـن بور سـعــيــد واإلسـمــاعــيليــة والســويس لرصــد أي تلوث في
الهـواء. وفي الوقت ذاته يـمكن ألية دولة عـربيـة أن تطلب من الوكـالـة الدوليـة للطاقـة
الذرية التعاون معهـا في إعداد خطط قومية للطوارىء الشعاعية تسـهم فيها الوكالة

مادّياً وفنّياً.

وال يعود تواضع مـستويات برامج الطـاقة النووية العربيـة إلى قصور التـمويل
وحده، ولـكنه يعزى بالدرجـة األولى إلى مصـاعب نقل التكنولوجـيا النووية المـتقـدمة
إلى العالم الـعربي وهي تتطلب عالقـات تحالف مناسـبة، وشجـاعة في اتخـاذ القرار
الســيـاسي لمــواجـهــة اسـتــمـرار التـطور النووي في إســرائيل التي أصــبـحت الـقـوة
النووية السادسـة في العالم. ومن جـهة أخرى، ال يتـعاون العرب عـملياً لسدّ الفـجوة
التكنولوجـيـة الكبـرى بينهم وبين إسـرائيل أو الهند في مـجـال الصناعـات المـتقـدمـة

بالتكنولوجيا النووية والحيوية. 
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ومع أن التـعاون النووي العـربي يعود إلى عـقد السـبعـينيات فلم ينجح الـعرب
بعد في إعـداد دورة وقود نووي متكامـلة في واحدة أو أكثـر من الدول العربية، كـما
لم يحقّق العرب بصفـة عامّة إنجازات عملية تذكر حتى اآلن في مـجاالت مشروعات

الطاقة الشمسية والرياح والغاز العضوي أو الطاقة الحرارية الجيولوجية. 

وتمـلك مــصـــر مــفـــاعلي أبـحــاث بقـــدرة 22 مـــيــغـــاوات أرجنتـــيني (بقـــدرة 2
مـيغـاوات) وروسي ومعـامل للوقـود النووي ومناطق لتـعدين اليـورانيـوم، لكن برنامج
محطات القـوى النووية المصري يتعـثر منذ عام 1981 نتيجـة التراجع األمريكي عن
تمــويل البــرنامج جــزئيــاً، وإمــداده بالخــبــرات التكنولوجــيــة الضــرورية، إلى جــانب
الضــغــوط السـيــاســيـة الـخـارجــيــة، ثم مـشــاكل األمــان النووي التـي أثارتهــا بعض

الهيئات المصرية في جهل فاضح بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

وحـتى اآلن تحـتـاج مصـر إلى القـرار السـيـاسي الوطني بإنشـاء مـحطة قـوى
نووية ذات قـدرة 40 مـيـغـاوات باإلمكانيـات الذاتيـة لـتـعويـض التـخلف المـصـري في
مــجــال الطاقــة النوويـة، واسـتــغــاللهــا حل مــشــاكل تـناقص االحــتــيــاطي البــتــرولي
المصـري. إن مصر ستـحتاج إلى استـيراد بترول بقيـمة 18 مليار دوالر عام 2017
ما لم تتوفر لها مـصادر طاقة بديلة كالطاقة النووية (طبقاً لبيـانات مركز المعلومات
في مـجلس الوزراء المـصري). وتحـتـاج مصـرللطاقـة النووية السلمـية لمـشـروعاتهـا
في جنوب الوادي، والسـتـخدام تطبـيـقات الهنـدسة الوراثيـة لزيادة اإلنتـاج الزراعي

في مصر.

وبعد تدميـر إمكانيات العراق النووية إثر غزوه للكويت، تـبددت القدرة النووية
العراقية التي كـانت ستصل إلى إنتاج األسلحة النووية التكتيكية قـبل منتصف عقد

التسعينيات.

 وتملك ليـبـيـا مـفـاعل أبحـاث روسـي الطراز في تاجـورا قـدرته 10 مـيغـاوات،
ومفاعل قـوى روسياً من طراز فورونيش إلنتاج الكهـرباء يوشك أن يكتمل في خليج
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سدرا وتصل قدرته إلى 440 ميـغاوات، ويسـتخدم المـاء العادي كمـبرّد واليـورانيوم
منخفض اإلثراء كوقود نووي.

وتملك المـملكة الـعربـية السـعـودية مـفـاعل أبحـاث قـدرته 5 مـيـغاوات ومـركـزا
للدراسـات النووية في الرياض، وتتعـاون في مجـال التكنولوجيـا النووية مع فرنـسا.
وتدرس المــملـكة إنشــاء مــحطات لتــحليــة مــيــاه البــحــر تعــمل بالطاقــة النوويـة على
سـاحلي البحـر األحمـر والخليج العربـي لتوفـير مـصادر غنيـة بالميـاه تخدم التـوسع
الزراعي والعـمـراني في المـملـكة وقـد أثبت المـسح الجـيـولوجي باألقـمـار الصناعـيـة

غنى المملكة بخامات اليورانيوم وبخامات نووية أخرى.

ااااللللخخخخااااتتتتممممــــــــــــــــةةةة    

إن مــخــاطر الطاقــة النـووية على البــيــئــة العــربيــة مــحــدودة إذا أمكن تـطوير
وتعـمــيم أسـاليـب المـسح والرصــد اإلشـعـاعي في الـدول العـربيــة، واخـتـيــار أفـضل
أنواع المــفـاعــالت من جـهــة نظر األمــان النووي، وهي التي تعــمل بالمــاء الخـفــيف
المضغوط إلى جانـب حسن اختيار مواقع المنشآت النووية للتمـتع بالمزايا الوقائية

لألرض وسهولة التخلص من النفايات النووية.

ومن جــهـة أخــرى فــإن التطبــيـقــات السلمــيــة الكبــرى للطاقــة النووية بإنتــاج
الكهــرباء وتحليـة مــيـاه البــحـر هي مـجــال اكـتـســاب الخـبـرات التـكنولوجـيــة النووية
وتطوير دورة الوقـود النووي وسـهـولة بناء القـدرة النـووية العـسكرية إلصـالح الخلل

في الموازين االستراتيجية العسكرية والتكنولوجية بين العرب وإسرائيل.
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ممممووووففففّّّّقققق    سسسسااااللللمممم    ننننوووورررريييي    

تتتتممممههههييييدددد

أحدث ظهور اإلسـالم تحوال شموليـا وعميقا في حـياة الجماعة الـبشرية التي
اعـتنقـتـه ليس فـقط على مـستـوى خـصـائص األفـراد بوصـفهم أفـرادا، بل امـتـد ذلك
بنفس المـســتـوى من الكفـاءة - شـمـوليـة وعـمـقـا - إلى خـصـائـص الجـمـاعـة أيضـا
ليمنحـها نظاما اجـتماعيـا واقتصـاديا وسياسـيا وثقافيـا وعقَديا، اسـتند في جوهره
إلى المـضـامين الـتي احتـواها اإلسـالم في مـختلـف نواحيـه. إن نظام إدارة شـؤون
الجـماعـة ومـصـالحهـا قـدّم اإلسالم ليـس بوصفـه شكال تعـبـديا وحسب، بـل بوصفـه
بناء حــضـاريـا مـتكامــال أصــيـال بكل أبـعـاده منفــصــال عن بنيــة المـفــاهيم الســائدة

آنذاك.

وحتى تكون النظرة التقويمـية إلى نظم اإلسالم المختلفة، موضوعـية منصفة،
ال بد عند فـحص هذه النـظم من التـمـييـز بين بـنائهـا النظري وتطبـيـقـاته في مـرحلة
القـدوة أو المعـيـار- السيـرة النبـوية والخالفـة الراشـدة - من ناحيـة، وبين مـا امتـد
إلى التـطبــيق في المــراحل الـالحــقــة من مــؤثرات غــيــر إســالمــيــة في مــضــامــينهــا
الداخليـة، عـدّها البعض فـي صمـيم بنيـة النظم اإلسـالميـة، مـتوخـيـا إسـدال الستـار
على جوهر هذه النظم أو حتى الطعن فيها وتشويهها. فجاءت هذه الدراسة محاولة
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لتتبع التحوالت التي أصابت مفهوم السلطة السياسية في القرون الثالثة األولى من
عمر دولة المسلمين.

ً    ::::    ننننششششأأأأةةةة    ااااللللسسسسللللططططةةةة    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    ففففيييي    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالمممم أأأأووووالالالالًًً

أكد الباحثون على أن مردّ السلطة العامة المطلقة في اإلسالم إلى الله تعالى
وبما اصطلح عـليه بـ" الحاكـمية " وتأيد ذلـك في القرآن الكريم بما يزيـد على مائتي
آية يقف في مـقـدمـتهـا قـوله تعـالى ˚إنِ الحُكمُ إِالَّ لله˝(2) وتعني هذه الحـاكـميـة :
نزع جــمـيع سلطات األمــر والنهي وعــمـوم التــشـريع من أيدي البــشـر، منفــردين أو
مجتـمعين، ليكون ذلك من اختـصاص الله وحده(3) وإن الحاكم في اإلسالم يمارس
سلطة الله بوصفـه وكيال ومؤتمنا عليـها، بحيث ال تتجـاوز هذه المهمة حـدود تطبيق
القـانون اإللهي (الشـريعة) تطبـيـقا ال يخل بهـا وال يحـرّفهـا (4) دون أن يضفي عـليه
ذلك أية أوصاف ذات طبيعة قدسية، أو االدعاء بأنه يحكم بموجب حق إلهي مطلق.
فـالسيـادة لله وحده ولشـرعه، والـسلطات مسـتمـدة من األمة، ويـبقى الحـاكم بينهمـا
يدير شــؤون األمـة بمــوجب مــقـتــضى الشـرع ومــقـاصــده. أمـا الـذين هاجـمــوا هذه
النظرية بـوصـفـهـا تمـثل "حـكومـة جـاهليـة صـنمـيـة"(5) فـإنهم انطلـقـوا في الواقع من
خـصائص الـتجـربة األوربيـة في العـصور الوسطـى وما أعـقـبهـا في مـياديـن العالقـة
بين الكـنيـسـة والمـلكيـة ومـا أفــرزته من مـفــاهيم وتصـورات ونظريـات. لذا ال بد من
التنبـيــه إلى أن مـحـاكـمـة أية فكرة أو مــمـارسـة، ال بد أن تكون في ضـوء الـمـفـاهيم
المــعــيــارية الـمــتكونة الـناشــئــة في رحم البــيــئــة عــيـنهــا، ال على أســاس الـمــفــاهيم
والمعـايير الزاحـفة من البـيئـات األخرى مـهمـا كانت التـسويغـات والتخريـجات. وفي
تقديرنا، فإن خطر الغزو الثـقافي ال يتمثل فيما ينتجـه اآلخرون من أفكار ومفاهيم،
بل يتــمـثـل الخطر فــيـمــا يســتـورده البــعض من هذه الـمـفــاهيم ويعــمل على تـمـثلهــا
ومحاولة تلوينها بمفاهيمنا الخاصة أو إضفاء العلمية والعقالنية الموضوعية عليها،
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حتى تكون مقبـولة في نظر الجمهور على األقل لتعـمل على تضليله، وتحت شعارات
من نوع : حوار الحضارات والتفاعل الحضاري وحوار األديان، متجاهلين ضرورة
التمييـز بين ما هو مادي أو مفاهيـمي في المنتَج المستورد، إذ لكل منهمـا سياقاته
الخـاصـة في التـعـامل مـعـه. كـمـا أغـرق هذا البـعض في دعـاوي العـولمـة التي تعـمل
على فـرض نمطيـة واحـدة على العالـم بأسره، تحـت تأثير القـدرات الهـائلة لالتصـال
التي وفــرتهـا التــقنيــات الحـديثــة، والمـقــدرة الكبــيـرة على تـوليـد األفكار والـنظريات
المـضللة. إن ذلك يـقـود إلى اسـتـصـدار أحكام ليـست أقل من جـائرة - بحـق بنائنا

الفكري والتاريخي، وربما امتد ذلك إلى جوهر العقيدة نفسها.

ولمـا كانت حـاكمـيـة الله تعالى مـتـمثلة بالنص المـقـدس (القرآن الكريم) كـان
البد لهــذا النـص أن  يجــد طرقــه إلى بني البــشــر للعــمل بـمــوجـبــه، فــاصطفـى الله
(سـبحـانه) من بين هؤالء من جـعله نبـيـا رسوال أوحى إليـه هذا القـرآن. وهذا النبي
الرسول ال تقتصر مهمته على التبليغ فـقط، بل امتدت إلى الشرح والبيان والتفسير
وتفصـيل ما أجمله القرآن الـكريم بسنن وأفعال مخـصوصة دالة على مـعان مطلوب
من المسلمين مراعاتها بقدر مراعاتهم القرآن في شؤون حياتهم المختلفة استدالال
بقـــوله تـعـــالى : ˚ومـــا ينطـق عن الهـــوى إن هو إال وحي يـوحى˝ (6) وأوجب الله
طاعـتـه عليـهم ˚ومـا آتاكم الرســول فـخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتـهـوا˝ (7)بل وأمـر
بالتسـليم له تسليمـا كليا ˚فال وربك ال يـؤمنون حتى يحكّمـوك فيمـا شجـر بينهم ثم
ال يجـدوا في أنفـســهم حـرجـا مـمّـا قـضـيت ويسلمــوا تسليـمـا˝(8) ووردت عـشـرات
اآليات التـي تؤكــد طـاعــة الرســـول ’ مـــقــرونـة بطاعـــة الله (تـعــالـى). وألن حــيـــاة
المسلـمين نمت على أسـاس كونها كـالً متكامـال الفصل بين جـوانبهـا المختـلفة، لذا
فــإن طاعــتــهـم للرســول £ كــانت في كـل مــاصـدر عـنه في أمــور دينهـم ودنيــاهم.
وحــادثة تأبيــر النخــيل مــشــهـورة في هـذا الصـدد. عـلى أن مـثـل هذا األمـر لـم يكن
ليــتــحــقق عند أول وصــول الرســول £ إلى المــدينـة، بل احــتــاج األمـر إلـى بعض

الوقت لصقل عقول المسلمين وتهيئتها لمثل هذه الطاعة.
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ولمـا كــان مـيـدان السـلطة السـيــاسـيـة هو مــدار حـديثنا هنا، نـقـول إن وضع
الرسـول £ لـ"الصــحـيـفــة" في العـام الثــاني للهــجـرة(9) كـان مــرحلة مــتـقـدمــة من
مـمـارسـتـه للسلطة السـيـاسـيـة في المـدينة على الرغـم من أنهـا كـانت ال تزال تتكون
من فـئات مـتـعددة غـيـر متـجـانسة : مـسلمـون ومنافقـون ويهـود ومشـركـون. كمـا أن
نظـام المـــؤاخــــاة الذي أوجـــده الـرســـول £ أكـــد سـلطاتـه على الـمـــدينـة ألن هذه
المؤاخاة ألغت تركـيبة القبيلة السـابقة (الصليبة والحلفاء) لـيندمج الجميع في إطار
األخـوة اإلسالمـية. فـتكون للحليف أو الدخيل نـفس حقـوق ابن القبـيلة من الصليبـة.
وهنا برز أيضا مـفهـوم األمة الذي أكدته الصـحيفـة، وحلت فيه رابـطة العقيـدة محل
الروابط السـابقـة، لنـصل من ذلك إلى أن الرسـول £ أنشـأ في المـدينة دولة تمـتع
فـيهـا بسلطات واسعـة اسـتمـدها من حاكـمـية الله المطلقـة عن طريق القـرآن الكريم
المــوحى به إليـه. وتعــزز ذلك بقـدراتـه على القـيــادة وتوجـيــه األمـور. ومـصــداق ذلك
نجــاحــه الفــائق فـي نشــر الدعــوة وتأســيس الدولـة. وســاعــده في ذلك أيضــا مــبــدأ
الشورى الـذي نص عليه القـرآن الكريم ليكون مبـدأ رئيسـا من مبـادئ إدارة شؤون

الجماعة أو األمة اإلسالمية.

لقد مارس الرسول £ جمـيع سلطات وصالحيات الـحاكم السياسي، فـعين
الوالة والعــمــال وأرسلهـم إلى أطراف الجــزيرة، وجــهــز الجــيــوش وخطط للمــعــارك
واتخذ بنـفسه قـرارات الحرب والسلم، ومـارس القضـاء ووزع الفيء والغنائم. ومنح
سلطاته هذه جـزئيا أو كليـا إلى أشخـاص معينـين في حالة سـفره أو ذهابه للقـتال.
ويدور جانب كـبير من كتب السـيرة حول هذه المـسائل المختلفـة. وذلك ما يعني أن
الرسـول £ وضع وبلور أسـس دولة جـديدة بـنظام جــديد ارتكز إلى اإلســالم بكل

معطياته.

في عام 11 هـ توفي الرسول £ وقد أحـدثت هذه الوفـاة صدمـة كبيـرة لدى
المسلمـين. وعلى الرغم من أن القرآن الكريم أكد في أكثـر من آية أن الرسول £
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سـتـمــتـدّ إليـه سنن الكون كــغـيـره كـمـا في ســور آل عـمـران (144)، واألحـزاب (40)
والزمر (30)، غـير أن المـسلمين سـرعان مـا استـفاقـوا من هول هذه الصدمـة، كمـا
أنهم سـرعان مـا التأمـوا للبـحث في الكيفـية التـي ستـدار بها شـؤون هذه األمة بعـد
وفاة نبـيها. والمـتتبع لوقـائع هذه األثناء وما أعقـبها وطوال ثالثين سنة يدرك جـيدا
أن المـشكلة التي برزت لم تكن قـضيـة شكل الحكم ومضـامينه، ذلك أن هذه قـضيـة
بلورها اإلسالم بعمق باتت فيه مفهومة من عموم المسلمين. بل كانت القضية فيمن
يخلف الرسول £ شـخصـيـا. وقد كـشف اجـتـماع السـقـيفـة(10) تطلعـات أكثـر من
جـهــة الحـتــالل هذا المكان، وربـمـا تحت ذرائع ودوافـع مـتـفــقـة أو مــخـتلـفـة لينتــهي
اإلجـمـاع بالبـيعـة ألبي بكر إلشـغـال مكان الرسـول £  في إدارة شؤون األمـة. ثم
لقب بـ"خليـفـة" رسول الله. ولم تكن هـذه المفـردة غريبـة على مـسامـع المسلمـين وال
جــديدة عليــهم، فــقــد أوردها القــرآن الكريم بـمـعــان عــدة(11) كــمـا وردت في الـسنة
النبــوية بمــعنى مــحــدد ومـخــصــوص يشــيـر إلى األشــخــاص الذين ســيـتــولون أمــر
المـسلمـيـن بعـد وفـاة الرسـول £ منهـا الـحـديث  المـشـهـور الـذي طالمـا ردده أبو
هريرة وجـاء فـيـه : "كـانت بنو إسـرائيل تسـوسـهم األنبـياء كـلما هـلك نبي خلفـه نبي
وأنه ال نبي بعـدي وسـتكون خلـفاء فـتكـثر، قـالوا فـمـا تأمـرنا ؟ قـال : أوفـوا : ببـيـعـة

األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم"(12)(*) .

إن سـيــاق هذه النصـوص وســيـاق الواقع الـتـاريخي لظهــور منصب الخــالفـة
عنى أن هذا المنصب إنما يسـير فيه صاحبـه على منهاج النبي £ سوى ما تعلق
بالوحي. فـالخليفـة قائم على أمـر الدين، ونطاق الدين أوسع من أي تعـبير آخـر ألنه
يتضمن : إقامـة الشريعة وديمومة تطبيـقها، وإقامة مصالح األمـة بالتالزم القائم ما
بين هذه المصـالح ومقاصد الشـريعة وأحكامهـا، وحماية هذا الدين والحفـاظ عليه.
وهو األمـر الذي شـهـدته حـقـبـة الخـالفـة الراشـدة. لهـذا فـإن الـقـائلين إن الصـحـابة
الكرام عـالجوا مـسألة خـالفة الرسـول £ مـعالجـة سيـاسيـة مـحضـة، وإن الخالفـة
عند الجمـهور لم تكن وظيـفة دينيـة، بل هي منصب سيـاسي ودنيوي(13)  قد جـانبوا
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الحـقيـقة كـثيـرا منطلقـين من المفـاهيم المـستـجلبة إلى بيـئتنـا والقائمـة على مفـاهيم
الفـصل بين مـا هو ديني ومـا هو دنيـوي. وتلك حـالة لم تشـهـدها الحـقـبة المـعـيـارية
التي نحن بصـدد الحـديث عنها. صـحـيح أن اإلسالم، والسنـي منه على األقل، ليس
فـيـه ذلك الهيكـل الوظيفـي الديني المـعهـود في اليـهـودية والنصـرانيـة. لكنه ليس من
الصــحــيـح نفي صــفــة (الديـني) عن مــؤســســة الخـــالفــة ألن الدين يقع فـي صــمــيم
ممارساتها. وفي هذا اإلطار من المـفاهيم واألفكار بويع أبو بكر خليفة لرسول الله
£ ليـقوم بأمـر الدين، عـدا ما تعلق بـالوحي الذي انقطع بوفـاة النبي. غيـر أن ذلك
ال يعـني الجـــمـــود عند هذه الـحــدود وتـوقف حـــالة اإلثراء فـي المـــضــمـــون الديـني،
فالخليفة بوصـفه إماما للمسلمين ومفـزعهم فيما ينوبهم كان البد له أن يجتهـد فيما
يعضل أمامـهم من مشكالت. فأفتى أبو بكر (رضي الله عنـه) برأيه في أمور عديدة
فيما لم يرد فيه نص بكتاب وال سنة(14). وهو أمر كان قد أفرح الرسول £ كثيرا
في القـصــة المـشـهـورة عـندمـا بعث بمُـعــاذ بن جَـبَل عـامــال على اليـمن فـأخــبـره أنه
سـيـحكم برأيه فـيـمـا لم يجـد فـيـه نص من كـتـاب أو سنة. كـمـا أن الصـحـابة الكرام
ومنهم أبو بكر (رضي الله عنه) تأولوا فـي النصوص أيضا : فـقرر قـتال أهل الردة
على الرغـم من اعـتـراض بـعض الصـحــابة بعـدم جــواز قـتـال من نـطق بالشـهــادتين
اســتنادا إلى سنة الرســول £¨، غــيــر أن الخليــفــة اجـتــهــد في تأويل هـذا النص
انطـالقـــا من روح فـــهـــمـــه للنـص ال من شكـله اللفـظي ألن وحـــدة اإلســـالم ووحـــدة

فرائضه مقصد أعلى للشريعة وألحكامها.

وهذه المقدرة على االجتهاد عند الصحـابة جاءت من معايشتهم للرسول £
وللدعـوة في مـراحل نشـوئـها الـمـخـتلفـة وتشـربهم بروح اإلسـالم وغـايتـه ومـقـاصـده
عــارفــين بـلغــة القــرآن الكريـم والسنة المـطهــرة والدالالت الرامــيــة إلـيــهــا. لذا فــإن
إسهامات الصـحابة هذه باتت جزءا مهما من الموروث اإلسـالمي الذي كون الحياة
النمــوذجـيـة لـلمـسلمــين األوائل، وبمـا كــشف عن قـدرات فــائقـة في إنـمـاء الشـريـعـة
اإلسالمية مارسها الخلفاء الراشدون منذ ابتداء خالفة أبي بكر (رضي الله عنه).



203 تتتتححححووووالالالالتتتت    ممممففففههههوووومممم    ااااللللسسسسللللططططةةةة    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    ففففيييي    ااااللللددددووووللللةةةة    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالممممييييةةةة    ((((1-300    ههههــــ))))

أمـا الماهيـة السيـاسـية لسلطتـه فقـد بينهـا في خطبتـه التي ألقـاها في الناس
بعد مبايعتـه. وجاء فيها : «قد وليتُ عليكم ولست بخيركم... فـإن أحسنت فأعينوني
وإن زغت فـقــوّمـوني»(15) وعـبـرت  هذه الـخطبـة عن خليـفــة بشـخـصـيـة اعــتـيـادية ال
قـداسة لـها، له مـا للمـسليـميـن وعليه مـا عليـهم، وكـيل عن األمـة في رعاية شـؤونهـا،
ويقع علـى عـاتقــهــا مـراقــبــتـه فـي واجـبــاته. وأمــر المـراقــبــة هذا مــتـأصل فـي العلم
السيـاسي اإلسالمي منذ عـصر النبوة. فكان الوحي رقـيبـا على الرسول £ وتمثل
ذلك بالعـديد من آيات المـعـاتبـة التي تضـمنهـا الخطاب القـرآني المـعني به الرسـول
£ وبانقـطاع الوحي تـولت األمــة مـــهــمـــة المــراقـــبــة، ألن هذه األمـــة هي مـــصــدر
السلطات. وبالتالي فإنها األجدر بمـهام المراقبة هذه. وألن الدولة كانت ال تزال في
دور النمـو والنشـوء، لذا فـإن طبـيـعـة التـجـربة التـاريخـيـة لم تتح فـرصـة تحـويل هذه
الرقابة إلى مؤسسة دستورية تتولى هذه الـمهمة. كما أن هذه الخطبة نبهت إلى أن
سلطات الـخليـفـة في االجــتـهـاد تحـكمـهـا القــواعـد واألصـول التـي تضـمنهــا القـرآن
الكريم والسنة النبـوية المطهرة. أما فـلسفتـه اإلدارية، فقامت على قـوله : «ال يصلح
هذا األمـر إال شدة في غـير عنف ولين في غـير ضـعف»(16) باعـتمـاد المزاوجـة بين
المرونة والحزم  باالسـتناد إلى قاعدة أن التوسط في األمـور هو أفضلها. وذلك من
األخـالقيـات المعـروفـة في الحيـاة اإلسـالميـة. ومن ناحيـة أخـرى كانت الشـورى من
أسـاسيـات عمل الخليـفة أبي بكر مـتخـذا من الصـحابة (رضـوان الله عليهم) البـيئـة
المثلى الستـيضاح أي قرار سيـاسي أو غير سياسي. كمـا تعززت سلطاته بالشكل
الســيــاسي الجــديد لـلصلة بيـن طرفي المــعــادلة المــتــمــثل بالـبــيـعــة الـتي كــانت من
الخـصائص المـمـيزة لنظام الحكم فـي اإلسالم، مـيزه عـما كـان مـعروفـا من أشكال
الحكم آنذاك لتـمثل هذه البـيعـة، في إطارها الشـرعي، صورة نمـوذجيـة للعالقـة بين
الطرفين  ـ األمة والقـائم على أمرها ـ صيغة تعاقـد ضمني أو صريح بأن يؤدي كل
من الطرفين التزامـاته التعاقدية إزاء الطرف اآلخر : وإذا كانت ثمـة نقاشات دارت
حول حقيقة شخصية الرسول £ السياسية بحكم نبوته، فإن الوجه السياسي للخليف
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 أبي بكر (رضي الله عنه) ليس من مجال للجدال فيه، وإن حاول البعض أن يزاوج
بين منصب شيخ القبيلة ومنصب الخليفة، إال أن هذه النظرة ال تخلو من  أن تكون
خــارجـيــة شكليــة لم تتــوغل في جــوهر النظام الذي قــامت عليــه مــؤسـســة الخـالفــة
اإلسـالمــيـة. وعلى أيـة حـال، مـارس الخـليـفـة األول دوره الـسـيـاسي كــامـال بوصــفـه
الشــخص السـيــاسي األول في الدولة له صــالحـيــاته الخـاصــة في إمـضــاء  األمـور

السياسية واإلدارية والعسكرية والمالية  والشرعية.

في عام 13 - تولى عـمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الخـالفة بتـولية خـاصة
من أبي بكر (رضي اللـه عنه) وهو على فـراش الموت ؛ بمـا عـرف شـرعا بالـعهـد أو
االسـتـخـالف وذلك بعـد مشـاورات واسـعـة وتطمـينات وتأكـيـدات أن شـخـصيـة عـمـر
(رضي الله عنه ) هي المـثلى لمـصلحة األمـة، لذلك فإنه حـاز على مـبايعـة الجمـيع ؛
ولم تكــن ثمــة بــوادر للمــعــارضــة أو االمــتـنـاع، مــمــا دل عـلى إجــمــاع األمـــة على
خـالفتـه(17). حـيث أصـبح بوسعـه مـمـارسة سـلطاته بوصـفه خلـيفـة للمـسلمـين. وفي
أيامـه ظـهـر لقب جـديـد للقـائم علـى أمـر األمـة هو " أمــيـر المـؤمـنين" واعـتـقــد بعض
الدارسـين أن هذا اللقـب لم يظهـر صـدفـة، بل إن ظهـوره جـاء طبـيـعـيـا للتـعـبـيـر عن
الطبـيـعــة (الدنيـوية) لمنصب الخـليـفـة هذا(18). وهي وجـهـة النظر ذاتـهـا التي ترمي
إلى إيجــاد فــصل بيـن مـا هـو ديني ودنيــوي في نظـام الحكم اإلســالمي. وإذا كــان
هذا اللقـب ذا مـالمح ســيـاســيـة عــسكرية واضــحــة. إال أن هذه المـالمـح في الواقع
ليست أكـثر من تأكيد للروح الدينيـة في وظيفة الخليـفة وفي جانب الجهـاد منها في
هذه المرة، فلم يكن الجهـاد مجرد توسيع لرقعـة الدولة وبسط سلطانها على أراض
جديدة بغية استعمارها واسـتنزاف ثرواتها، بل إن العملية هدفت إلى ما هو أسمى
من ذلك بالعـمل على أن يجـد الدين اإلسـالمي طريقـه إلى الشـعوب واألمم األخـرى.
على اعــتــبــار أن اإلســالم لم يكن دين الـعــرب وحـدهـم، بل أن أُفُــقـه أوسـع من ذلك
بكثير، انطالقا نحو عالمية تأكدت في العديد من آي القرآن الكريم وسنة الرسول £
 لذا فإن هـذه المهمـة ـ الجهـاد ـ ال يمكن وصفـها بأنهـا مهمـة سيـاسية أو عـسكري
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 وحسب بل إن مضمونها الديني ـ وفي حينه بالذات ـ  كان أكثر وضوحا وصراحة
في إطار تالحـم وتداخل نظم اإلســالم المــخـتـلفـة لـتـشكـل بمـجــملهــا نظرة اإلســالم

الكلية والشمولية إلى الكون والحياة.

عمل  الخليـفة الثانـي على تعزيز أهم الخصـائص التي طبعت خـالفة أبي بكر
(رضي الله عـنه)، فـأكــد على مــبـدإ مــراقـبــة األمـة له بقــوله : "أعـيـنوني على نفــسي
باألمــر بالمــعـروف والـنهي عن المنـكر وإحـضــاري النصــيــحـة فــيــمـا والنّـي الله من
أمـركم" (19).  وعـرف عنه كــثـرة اسـتـعـانتــه بالصـحـابة مــسـتـشـيـرا إيــاهم في أمـور
األمـة(20). كـمـا أنه اجـتـهــد في أمـور عـدة مـتـأوال فـيـهـا نص القـرآن الـكريم أو سنة
الرسول £ ومن أبرز هذه األمور أرض الـسواد التي غنمت في أثناء فـتح العراق،
حـيث تأول اآلية الخـاصـة بـتـوزيع غنائم الحـرب بمـا مكنه مـن تقـديم مـصلحـة األمـة
عـبر أجـيالهـا القـادمة على مـصلحـة جيل واحـد هو جيل الفـتح. كـما تأول مـا يخص
المؤلفـة قلوبهم في أموال الصدقـات والزكاة، مبـينا أن ذلك إنما تعلق بحـاجة الدولة
اإلسـالميـة إلى نوع من التـحـالف، في مرحـلة معـينة من نمـوها، لم تعـد بحـاجة إليـه

اآلن، ومنطلقا في ذلك من فهمه لروح اإلسالم وجوهر مضامينه وقواعده.

أمـا فـي الجـانب اإلداري، فــإن الخليــفـة عـمــر( رضي الله عنـه) مـارس دوره،
بوصــفـــه القــائم علـى أمــر األمــة ومــصــالـحــهــا وحــقــوقـــهــا، فــأوجــد من األســـاليب
والتنظيـمـات مـا منح الـدولة كـفـاءة عـاليـة في تصـريف شـؤونهـا في وقت أخـذت فـيـه
هذه الدولة باالتسـاع  أفـقـيـاـ االمتـداد الجـغـرافي الواسع ـ وعـمـوديا ـ تعـدد وتنوع
واجبات الدولة ـ مما حتم إيجاد مؤسسات جديدة تضفي مرونة عالية على تصريف
األمـور. ومن هذه التنظيمـات مـا كان جـديدا غيـر معـهـود من قبـيل تدوين الدواوين.
ومنهـا ما كـان مـستـعارا باقـتـباس نظام جـبايـة الخراج وإبقـائه كمـا كـان قائمـا في
العـراق وإيـران قـبل فـتـحــهـمـا، وال سـيــمـا أن مـثل هذه الـتنظيـمـات واألســبـاب ذات
طبـيـعة فـنية وإداريـة ليست لـها صلـة خطيرة بـالمفـاهيم، بـل يمكن إخـضاعـهـا لبنيـة
المفـاهيم اإلسالمية، األمـر الذي عبر عن عـقلية متـفتحة غـير منغلقة وال منكفـئة على
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ذاتهــا، لـيــمــثل ذلك بـحــد ذاته اللبـنات الرئيـــســيــة لصــرح الـبناء الحــضـــاري لألمــة
اإلسالمية.

وعلى نفس هذا المـنهاج سـارت الخـالفـة الراشـدة حتى نهـايتـهـا لتـبلور نظام
الحكم اإلسـالمي في شكله ومـضامـينه وأخالقـيـاته ممـثال بخليـفـة منتخب بالشـورى
ويعمـل بموجب الشورى، يـمثل سلطة الله بقـدر التزامـه بالشريعـة اإللهية، وكـيل عن
األمـة مــؤتمن على حـقــوقـهـا ومــصـالحـهــا، يمـارس سلطاته بـاسـتـمـدادهـا من األمـة
بمـوجب البـيـعة التي هي عـقـد رضـائي بين طرفـين، وتمـارس األمة بـدورها رقابتـهـا
الصارمـة عليه، وله قـدرة على فهم الشـريعة ومـقاصدها وأحكـامها، ويجـتهـد بحدود
النصوص والقواعد الشرعية. وله عقلية متـفتحة قادرة على التفاعل مع المستجدات
بكل أبعادها بما يحـفظ لألمة مصالحهـا الشرعية. هذه هي المعطيـات التي أفرزتها
الحـقـبة الـتي عدّهـا المسلـمون الحـقـبـة المـعيـارية في تـاريخهم والـممـتـدة بين العـام
األول للهـجــرة والعـام األربعـين مـنهـا، لتـجـســد سلطة سـيـاســيـة قـامت على مــفـهـوم

اإلدارة وليس على مفهوم الحكم المتسلط.

ً    ::::    خخخخصصصصاااائئئئصصصص    ااااللللسسسسللللططططةةةة    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    للللللللخخخخالالالالففففةةةة    ااااألألألألممممووووييييةةةة     ثثثثااااننننييييااااًًً

دبّت الفتنة في بنـية المجتـمع اإلسالمي لتفـضي إلى مقتل الخليـفة عثـمان بن
عــفّـان ( رضي الله عـنه)، ثم تالحــقت األحـداث لتــتكثف فـي حـرب أهليــة مـســتـعــرة
انحـسرت عن انتـقال الخـالفة إلـى معـاوية بن أبي سفـيان في عـام 41 هـ. ويبدو أن
ذلك كــان إيذانا بـبــدء تحــوالت خطيــرة في بنيــة المــفــاهيـم المــتــعلقــة بنظام الـحكم
اإلسـالمي، وإن حـافظ على شكله الخـارجي، بيـد أن مضـامـينه وجـدت لهـا مسـارب

جديدة.

وكان من بين مالمح التغـير هذه عودة الروح القبلية ال على صعيـد الممارسة
السياسيـة فقط بهدف إيجاد موازنات معينة أو تحالفـات من نوع خاص، بل امتدت
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هذه الروح لتـتـغلغل في جـسـد منصب الخليـفـة نفـسـه. فـبات إحـسـاس الخليـفـة بأنه
شيخ قبـيلة يتفوق أحيـانا على إحساسه بكونه (خلـيفة المسلميـن) وبدا ذلك واضحا
في عالقاته مع األطراف القـبلية المختلفة، ال بل في نظرة رجال القـبائل إليه أيضا.
مع أن شــيخ القـبــيلة العـربـي لم يكن شـخــصـا مــسـتـبــدا في إرادته وقـيــادته إال أن
الخليـفـة األموي بـات شخـصـا مـستـبـدا بسلطات فـردية مطلقـة(21) وال بد أن يسـفـر
ذلك عن إسـقـاط حقـيـقي لجـوهر مـبـدإ الشورى الـذي بقي ظله باهتـا لم يتـغلغل إلى
المـسـائل الجـوهريـة من شـؤون األمـة. ثم ليـعني ذلك أيضـا انتــقـال مـفـهـوم السلطة
السـيــاسـيـة من مـفــهـوم (اإلدارة) إلى مـفـهــوم (سلطة الحـاكم) الـقـائمـة على الـقـهـر
والقـسر واإلرغـام. وتجلى ذلك في مناسـبـات ال حصـر لهـا، منها على سـبـيل المثـال
اللجـوء إلى القـسوة واإلكـراه في اسـتحـصـال البيـعـة ليزيد بـن معـاوية، حـيث أسفـر
ذلك عن نـتــيــجـــة ثالثــة بـانتــقــال أسـلوب  تداول السلـطة الســيـــاســيــة من الـشــورى
واالنتخاب إلى التـوريث ليفضي ذلك إلى النتيـجة النهائية وهو سلب األمة حـقها في
كونهـا مصدر السلطات، على الرغم مـن استمرار البـيعة، ولكن ليس بوصـفها عـقدا
رضـائيا بين طـرفين بل بوصـفـها تعـهـدا شخـصـيا مـعـززا باإليمان بالوالء لـلخليفـة،
مـمــا أسـفـر عن بروز الحــقـوق لجـانب واحــد، وهو حق الخليــفـة على األمـة بالـطاعـة
والنصــرة، األمــر الـذي أدركــه الجــاحظ فــوصف الخــالفــة األمــوية بـأنهــا كــســروية
وقيصرية(22) ليكون الخليفة مصانا غير مسؤول مما نجم عنه إسقاط حق األمة في
الرقـابـة على الخليـفــة. وقـد وجـد األمــويون في الفـتنـة خـيـر مـبــرر لهـذا التــحـول في
مـفهـوم السلطة. ذلك أن قـمع الفـتنة والحـفاظ عـلى وحدة (الجـمـاعة) يسـتلزم مـزيدا
من الحـزم والقوة والقـسـر. وعبّـر الحاج بـن يوسف الثقـفي عن ذلك بقـوله " سلطان
تخـافـه الرعيـة خـير مـن سلطان يخـافهـا"(23) ولذلك أضـيف إلى صالحـيـات الخليفـة
حـقــه في إصــدار الحكم بالمــوت على مناوئـيـه الســيـاســيـين كــالحكم الـذي أصـدره
مـعــاوية بحق حَـجَــر بن عـدي وعـدد من رفــاقـه(24). وفي ذلك بدء اللـجـوء إلى القـمع
(العنف الحكومي) في مـعـالجة الحـاالت السيـاسيـة التي تنذر بخطر مـا. أضف إلى
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كل ذلك أن الحـقـبـة األموية كـشـفت عن تراجع كـبـيـر في دور الخليـفـة في االجتـهـاد
الشرعي والفقهي. ربما ألن الخلفاء األمويين عولوا كثيرا على المناورات السياسية
والمالية، أو ألن قـاعدة الفقه اإلسـالمي أخذت بالنمو والتوسع التـدريجي، بحيث أن
اسـتــصـدار حكم شـرعـي أو فـتـوى شــرعـيـة بات يحــتـاج إلى جـهــد كـبـيــر ونوع من
التــضلع أصـبـح الخلفـاء فـي شق بعـيــد عنه انغــمـاســا في األطر الســيـاســيـة لعــمل

الدولة.

وواجــهت السـلطة األمــوية جــانب الرفـض وعــدم القــبــول من عــدد كــبــيــر من
األتقـيـاء والورعـين الذين فـضلـوا المـيل لصـالح علي بن أبي طالـب (رضي الله عنه)
في صـراعـه مع معـاوية : وفي مـواجـهة مـثل هذه الحـالة من الرفض عـمل األمـويون
على تدعـيم شرعـية وجـودهم في سـدة الحكم وتعـزيز سلطاتهم السـياسـية المطلقـة.
فـأشاعـوا فـيمـا يتعـلق بجانب الشـرعـية حـديث "األئمـة من قريش" وروجـوا له كـثيـرا
على المنابر وفـي المجـادالت السـيـاسيـة، واسـتـعـانوا عليه بـالشعـراء أيضـا(25) بما
أسبغ على وجودهم فـي السلطة قدرا من المشروعيـة. ومن ناحية أخرى بدأ مـفهوم
السلطة ينحـرف تدريجيـا باتجاه إضـفاء صـفة القـداسة على منصب الخـليفة، حـيث
بدأ الشـعـراء ببث النعـوت واألوصـاف الدالة عليـهـا من قـبـيل : المـهـدي وخليـفـة الله
ومنار الهـدى وخليـفة الـرحمن، وظهـرت مـثل هذه األلقـاب على النقـود التي سكّوها،
ودارت على ألسنة الخلفاء في أحاديثهم(26). وألن منصب الخليفة يحمل في طبيعته
أبعادا روحية متأتية من أن الخليفـة قائم على أمر الدين، فإن ذلك ساعد على تأكيد
طابع القـداسـة هذا حـيث كـان التـدين الجـانب اآلخـر الذي حـاول الخلفـاء األمـويون
االسـتعـانة به إلثبات جـدارتهم بالسلطة، فـهم وإن لم يتـدخلوا في شؤون المـواطنين
الدينية أدركوا طبـيعة وجودهم على رأس دولة هي دينية باألصل. فكان ذلك مـحفزاً
لهم لبذل نشاط عسكري واسع في أطراف الدولة تحت راية الجهاد، حتى وإن كان
ذلك من أجل معـالجة معـضالت سيـاسية داخليـة أيضا، لكنه في المـحصلة تم تحت
مفهوم الجهـاد في سبيل الله، مما أسهم في امتداد رقـعة الدولة إلى أقصى اتساع
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مـــمكن لـهــا وتـحت راية هؤالء الـخلفـــاء، والبد أن ذلـك مــســـجل لـصــالـحــهـم، دينيـــا
وسياسـيا، وأسهم الشعـراء مرة أخرى في جالء صورة الـتدين لخليفة مثـل سليمان
بن عبد الملك(27) الذي أظهر شدة تمسكه بالسنة النبوية من خالل نص والية العهد
الذي كـتبـه لعمـر بن عـبد العـزيز(28)، وتصـرف هشام بن عـبـد الملك بوصـفه حـاميـا
للدين ومـحـافظا على سـالمـة العقـيـدة من أية مـحاوالت لـلزيغ والتـشويه والتـحـريف.
فــأصـدر أحكامــا بإعــدام عـدد من أصــحـاب المــقــاالت واآلراء الدينيــة والمـتــهـمــين
بمـروقـهم عن الدين(29). وعلى الرغم من كل ذلـك وعلى وجه العـمـوم، فـإنهم أخـفقـوا
في إرضـاء الـشـعـور الدينـي لألمـة، وال سـيـمــا أن بعض المـآسـي المـروعـة اقــتـرنت
بذكـرى عـدد من الخلفـاء األمويين واسـتـثـمرت بوصـفـهـا مادة دعـائيـة قـيمـة من قـبل
عــدد من حــركــات المــعــارضــة. وســاعــد علـى ذلك أيضــا التنـافــر الذي كــان يزداد
وضـوحـا بـين الخـالفـة األمـويـة وفـئـة الفـقــهـاء والعلمـاء التـي كـانت مـالمـحــهـا آخـذة
بالتبلور. وتجلت هذه الـمحاولة في ثورة ابن األشعث الـتي كانت في إحدى سمـاتها
ثورة الفـقهـاء. ويستـثنى من كل مـا تقدم حـالة واحدة فـقط، هي خالفـة عمـر بن عبـد
العزيز، الذي وصف بكونه الخليفة الراشد الخامس، إال أن قصر خالفته لم يساعد

على إدامة التحول الجذري الذي بدأه في بنية الخالفة األموية.

وعـملت الخالفـة األموية من ناحـية أخـرى على التـأكيـد المتكرر على مـفهـومي
(الطاعـــة والجــمــاعــة)، وجــرى إبـرازهمــا كــثــيــرا فـي الخطاب الســـيــاسي للخـلفــاء
ولوالتهم، والعـمـل على إشـاعـة وترويج األحـاديث النبـوية الشـريـفـة ذات الصلة بهـذا
الشأن، وقد أجـريت مقارنات واسعة بين الطـاعة ولزوم الجماعة من ناحـية والوقوع
في الفـتنة من ناحـيـة أخـرى، ومـا يتـرتب على كل منهـا من نتـائج تتـعلق بخـصـائص

حياة المواطنين اليومية(30).

ومن ناحية أخرى تبنت الخالفة األموية (الجـبرية) فلسفة لها، وعموم األنظمة
الحـاكمـة تتبنـى مثل هذه الفلسـفـة، بِعَدّها أسـهل طريق إلثبـات شرعـية وجـودها في
الحكـم(31) فأظهـر مـعاويـة القـول بالـجبـر في خطابـه السـياسي، فخـاطـب جلسـاءه
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بقـوله : "لـو لم يرَني ربي أهال لهــذا األمـر، مـا تركني وإيـاه، ولو كـره الله تعــالى مـا
نحن فـيـه لغـيـره" وإذا مـا كـانـت له الغلبـة في أمـر مـا خـاطبـهم بـقـوله : "كـيف رأيتم
صنع الـله ؟" ناســبــا أفــعــاله إلى اللـه تعــالى(32). واســتنكر عــبــد الـملك ابن مــروان
مـقــوالت الحـسن الـبـصـري فـي القـدَر ونفي الجــبـر ألنهــا شكلت خطـرا كـبـيــرا على
جـبـريـة األمـويين السـيــاسـيـة، وكـتب إليــه طالبـا توضــيـحـات بهـذا الخــصـوص وعن
األصول التي استقى مـقوالته هذه منها(33) . وسار والتهم على هذا النهج، وروج له
الشـعـراء أيضـا(34). إن خطورة فلسـفـة الجـبـر هـذه تقـود إلى اعـتـبـار الخليـفـة غـيـر
مــسـؤول عن أفــعــاله، مع قــدر كـبــيــر من الحــصـانـة الشـرعــيــة التي ســعى الخلفــاء
األمويون إلى تأكيدها ليؤدي بالنتيجة إلى إسقاط رقابة األمة على الخليفة التي هي
مصدر سلطـاته، ليصبح مصدرها إلهـي مقدس. وهكذا يتجلى التـباين الذي أصاب
المـفاهيم المـتـعلقة بالخـالفة األمـوية عن المـفاهيـم التي بلورتها الحـقـبة المـعيـارية :
خليـفة ال يسـتند إلى الشورى بمـفهـومهـا الشـرعي، يحتل منصـبه بالتـوريث، مصـون
غـيـر مـســؤول، يسـتـمـد سلطانه مـن الله (تعـالى) ال من األمـة، لـم يعـد يمـارس دورا
فقـهيا مـا على مستـوى الشريعة اإلسـالمية، مـستبـد بسلطاته التي اتسعت تدريجـيا
لتــصل حـد الحكم بـالمـوت على منـاوئيـه الســيـاسـيــين، مع اسـتــرداد الروح القـبلـيـة
لفـاعليتـها السـياسـية ليـعني ذلك فـيمـا يعنيه االسـتناد إلى منطق السلطة القـاهرة ال

إلى منطق اإلدارة في القيام بأمر األمة.

ً    ::::    ططططببببييييععععةةةة    ااااللللسسسسللللططططةةةة    ااااللللععععببببااااسسسسييييةةةة ثثثثااااللللثثثثااااًًً

يعني الـحـديث عن خــصـائص السلـطة السـيــاسـيـة للـعـبـاســيـين، الحــديث عن
الكيـفية التـي فهم بهـا هؤالء السلطة وطبيـعة مـمارسـتها لهـا وطبيـعة المـؤثرات التي
وفــدت من الـحــضــارات األخــرى وال ســيــمــا الســاســـانيــة، عن طريق الـتــرجــمــة أو
االستلـهام، لتسـهم في صيـاغة قـواعد الحكم العـباسي وفلسـفتـه السيـاسية. وتـظهر

خصائص الحكم العباسي من خالل مناقشة المسائل اآلتية :
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أأأأ....    ااااللللببببععععدددد    ااااللللددددييييننننيييي

من األسس المـهمة التي اسـتند إليهـا العباسـيون في ادعـائهم السلطة، فكرة
(الحق) معتقـدين في أنفسهم أصحاب حق شـرعي في تولي منصب الخالفة لكونهم
من بيت النبوة أوالً، وألنه مـيراثهم عن النبي £ ثانياً(35). ومثل هذا االدعاء أملى
على الـرعـيــة طاعــة تلقــائيــة ال تقــبل أي اعــتــراض مـمــا رسخ الـطابع األوتوقــراطي
(االستبدادي المطلق) للحكـم. وعمل على تأكيد مثل هذه النزعة الشخـصيات القوية
للخلـفـاء العـبــاسـيـين، وال ســيـمــا في الحـقـبــة التي امـتــدت بين 136 و227    هـ، وهي
الحــقــبـة التـي تكثــفت فــيـهــا مــمـارســات الخـلفـاء بـشكل هائل، فــعــدا الصــالحـيــات
السـيـاسـيـة واإلدارية والعـسكرية المـألـوفـة، اتسع مـدى مـمـارسـاتهم ألحكام المـوت
بحق األفـراد ألسـباب سـيـاسـيـة أو دينيـة معـيّنة وفـرضـهـا على المـواطنين تحت كل
أشكال القسر والقهر. وتجسـد ذلك بأجلّ أشكاله في المحنة الخاصة بخلق القرآن;
غــيــر أن صـورة االســتــبــداد هذه مــالبــثت أن اضــمــحلت بعــد أن أخــذ قـادة الـجند
يفـرضـون هيـمـنتـهم على مـؤسـسـة الخــالفـة ال سـيـمـا في النصف الثــاني من القـرن
الثالث للهجرة. وضربـوا بهذا الشأن أمثلة سيئة في التعامل مـع الخلفاء، خصوصا
بعـد قـرار عـزلهم، فـيـفـقـدون حـتى قـيـمـتهـم الرمـزية ؛ عندها تكون الفـرصـة سـانحـة
للقيام بكل عمل شنيع ضدهم ليصبح خيار الموت األفضل أمام مثل هؤالء الخلفاء.
وفي هذه الحـقبـة لم يعد للخليـفة سلطات أو صـالحيـات حقـيقيـة، إالّ في استـثناءات
مــحـدودة، وكــان األمــر والنهي لهــؤالء القــادة بالتــعـاون والتــآزر مع البــيــروقـراطيــة

اإلدارية التي اتسعت لتصبح عبئا ثقيال على الدولة.

ومن أجل ترسـيخ طابع القداسـة في أذهان الناس سعى الخـلفاء العـباسـيون
إلى أن يضفوا على أنفسهم ألقابا ونعوتا خاصة، كان أبرزها :

٭٭٭٭    سسسسللللططططاااانننن    ااااللللللللهههه : اسـتخـدمه المنصـور ليصف به سلـطانه بقوله في خطبـة له :
«إنمـــا أنا سلطـان الله في أرضـــه...»(36) ولم يكـن مــثل هـذا المــفـــهــوم غـــريبـــا عن
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األجـواء السـيـاسـية والـفكرية السـائدة آنذاك. وكـان الهـدف من اسـتـخدامـه إضـفـاء
المــزيد من الهــيـمنة والـقـوة على سلـطان الخليــفـة، كــمـا عنى إطـالق إرادة الخليــفـة
بحيث ال تحدّها حـدود ألنها باتت مستمدة ومجـسدة لحرية الله (تعالى) وتجسـيمها

بين عباده، وباستغالل صفة تمثيله للشريعة في ميدان التطبيق.

٭٭٭٭    ظظظظلللل    ااااللللللللهههه : على الرغـم من إطالق بعض البـاحــثـين لهــذا اللقب على الخـلفـاء
العبـاسيين على اعـتبار أن ذلك مـستقى من النظرية السـياسيـة الفارسيـة التي عدّت
الملك ظالًّ لِ «أَهُـوارَا مَـزْدَا» في األرض(37)، فـإنه لم ترد أيـة إشـارة - على حـد مـا
تقـصـيناه - تفـيـد أن العـبـاسـيـين اسـتـخـدمـوا هذا اللقب، غـيـر أن بعض اإلشـارات

أفادت استخدامه، ترجع إلى أوقات أقدم(38) .

٭٭٭٭    خخخخللللييييــــففففــــةةةة    ااااللللللللهههه : اسـتـخـدم هذا اللقب منـذ مطلع الخـالفـة العـبـاسـيـة. وورد في
الوثائق وجـرى على األلـسنة بمـخـتلف المـسـتـويات(39) ليـعني أن الخليـفـة هو القـائم
بأمــر الـله في تطـبــيق شــرائعـــه على األرض. كــمـــا أنه ومنذ أيام الـمــعــتــصـم ظهــر
االقــتـران بين لـقب الخليــفـة الشــخــصي وبين لفظ الـجـاللة فــقـيـل : المـعــتـصـم بالله

والواثق بالله والمتوكل على الله وهكذا حتى انقضاء الخالفة العباسية.

٭٭٭٭    أأأأمممميييينننن    ااااللللللللهههه : لم يكن استـخدام هذا اللقب شـائعا كثـيرا(40). وجاء ليعني أن
الخليفة مؤتمن على أموالهم وحقوقهم.

وفـضـال عـمـا تقـدم فـإن الخطاب األدبي أضـاف إلى الخلفـاء أوصـافـا ونعـوتا
مستعارة من صـفات الله (تعالى) أو أسماء £ جعلت من هؤالء الخلفاء شخوصا
مقدسة. ومن األمـثلة الكثيرة على ذلك أن الخليفة : "الحبل المـمدود بين الله وخلقه"
و"المصطفى" و "مقـامه العالي" وأن الله تعالى جعل الخلفاء "نورا يضـيء للرعية ما

أظلم عليهم"(41) ووصف أحد الشعراء الرشيد بقوله :
سجـدت لوجهـك طلعة الشمس(42) لـمـــا رأتـــك الشـمـس طـالـعــة 
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وقول أبي العتاهية فيه أيضا:
عـلى نـــأيــه قـــريـبــــا سـميعــا(43) قـد دعونـــاه نائيـــا فـوجـدنـــاه 

ومن المـفـارقـات الغـريبـة مـا وصف به الـصولـي الخليـفـة المـتـقي الذي جـسـد
أكثر من غيره ضعف الخالفة العباسية فقال فيه :

وقـــاك الـذي سـمّــاك مـتـقـيـــا فأنــت عـمــاد الديـــن لـيـس يـزول
فأنــت مـن الدهر الغشوم تديل(44) أديــل بـك اإلسـالم فازداد عزه 

وادعى الجــاحظ من جـانبــه أن الخلفــاء مـعـصــومـون(45)، األمـر الذي تـقـاطع
كـثيـرا مع فكره االعـتزالي. ذلك الفـكر الذي كان حـذرا تجـاه عصـمة األنـبيـاء فكيف
بمن سواهم. ومنـذ القرن الثالث للهـجرة أشيـر إليهم بـ "صلوات الله علـيهم" وبأنهم
"الشجـرة المباركة أصلهـا ثابت وفرعها في السـماء"، وأنهم "بنور الخالفة يـشرقون
وبلســان النـبــوة ينطقــون"(46). وتضــمن خطابـهم - الخلفــاء - الســيــاسي أحــاديث
كثيرة عن دورهم في القيام بأمر الدين والذوذ عنه، وأن الله تعالى جعلهم قوام أمر
الدين وإعزازه(47). كـما أبرز هؤالء الخلفـاء من المظاهر مـا أضفى عليـهم هالة من
التفـخيم الروحي مـثل ارتداء بردة الرسول £ وغـيرها مـما نسب إليـه من ميـراث،
والظهور بهـا وال سيما في المنـاسبات الدينية واألحـداث الكبرى(48). ومثل كل هذه
المـواصفـات والخـصائص أحـاطت الخلفـاء بهـالة من التـقديس والتـعظيم. أظهـرتهم
وكـأنهم فــعـال أنصـاف آلهـة. فـعنـدمـا يحـاط الحكم ذو الطـبـيـعـة الملكيــة الوراثيـة أو
الفـردية بمـثل هـذه األوصـاف، ويكون بعـضـهـا ذات منحى أسطوري، يـظهـر الحكام
وكأنهـم من غير طيـنة البشـر، سبكوا من غـير معـدنهم، وبالتالـي فإن الخارج علـيهم

إنما يكون قد خرق جانبا من المقدسات الدينية.

ّاااابببب    ووووااااللللففففققققههههااااءءءء     بببب....    ااااللللصصصصررررااااعععع    ببببيييينننن    ااااللللككككتتتتّّّ

مع قـــيـــام الدولة العـــبـــاســيـــة وظهـــور منصـب الوزارة، أخـــذت فــئـــة الكتّـــاب
والمـوظفـين (البـيـروقـراطيـة اإلدارية) بالنمـو والتـضـخم بشكل كـبـيـر، حـتى اخـتنقت
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الحكومـة تحت وطأة أعدادهم المـتزايدة، فـباتت في نهـاية هذه الحقـبة عـاجزة وغـير
فعـالة، ومن ناحيـة أخرى عملت هذه الفـئة على بعث ونقل تقـاليد الحكم السـاساني،
ليصـبح النموذج السـاساني مـتّبعـا في نظم العمل اإلدارية والحـكومية والسـياسـية،
خـصـوصـا أن غــالبـيـة هؤالء انحـدروا من أصــول فـارسـيـة(49) فـقـد وقف على رأس
الحكم الساساني ملك ال يردّ له أمـر وال ينتقد بحال، أضفت عليه الزرادشْتِـية صفة
القــداسـة، وأحــاط هذا المـلك نفــسـه بمـظاهر األبهــة والجــبـروت وعــاش منعــزال عن
رعيـته، وتـمتع بقـدرة كبـيرة على إصـدار أحكام الموت والحـياة بحق األفـراد، وليس
أفـراد الرعيـة سوى عـبيـد له(50)، فـانصبت جـهود الكتّــاب على سحب هذه الصـورة
إلسـقــاطهـا على سلطـة الخـالفـة العــبـاسـيـة، كــمـا عـملـوا على تجـاهل مظـاهر الدين
اإلســالمي، مــبـــتــدئين بالـطعن في القـــرآن الكريم، والحـكم عليــه بـتناقض آيـاته، ثم

تكذيب السنن واآلثار واألخبار النبوية واالستهانة بمن نقلها وآمن بها(51).

وعندمــا سـعـى الخلفــاء العـبــاسـيــون إلى مــحـاولة تأطـيـر الدين وقــولبــتـه بمــا
يكسبـهم مزيدا من القداسـة والشرعية، جُـوبه ذلك بمقاومـة الفقهاء الذين سـعوا في
الوقت نفــسـه إلى الحـفـاظ علـى اسـتـقـالليـة عــملهم ليكون الفــقـيـه مـسـؤوال فـي عـمله
وتفكيره واجـتهاده، أمـام نفسه ال أمـام السلطة، األمر الذي قاد إلى احـتدام النزاع
بين الطرفـيـن وبلغ ذروته في سـعي المـأمـون لفـرض عـقـيــدة االعـتـزال على الفـقـهـاء
والمــحـدّثين وغــيـرهم بعــد أن تبناها رســمـيــا. ولمـا أوقـف المـتــوكل هذا المـســعى،
أضفى الفقهاء والمحدّثون عليه مكانة كبيرة حتى عدّه بعضهم مميزا من بين خلفاء
الدولة اإلسـالمـيـة قـاطبـة إلحـيائه الـسنة النبـوية التي وقف المـعـتـزلة إزاءها مـواقف
متـشددة جـدا، وذهب البعض إلى أن زمـزم قد غارت يـوم قتله(52). كمـا أن الفقـهاء
من جـانـبـهم حـاولوا أيـضـا مـمــارسـة دور رقـابي علـى السلطة، ليس في إطـار عـمل
رسـمي أو في مؤسـسة بحـد ذاتهـا، ولكن من خالل مـمارسـاتهم وعـالقاتهم اليـوميـة
ومـا قـدروا علـيـه من فـرص أتاحت لهم إبـداء مـالحظات كـانت صـارمـة وقــاسـيـة في
أحيان كـثيرة. وفي ذلك أمثلة عديدة تـتعلق بما قام به الفقـهاء أمثال سفـيان الثوري
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وأبي حنيفة وأحمـد بن حنبل وغيرهم. لذلك بدا أن ثمة صراعا مـحتدما بين كل من
الكتّــاب والفـقـهـاء حــاول فـيـه كل منـهـمـا أن يضــفي على السلطة الـسـيـاسـيــة للدولة
الطابع الذي رآه مـناسـبـا، فـسـعى الكتــاب إلى أن يكون الخليـفـة مـســتـبـدا وفـرديا،
فذلـك يحقق رغـباتهم في سلطة فـورية عاتيـة يكونون هم جزءا منهـا. في حين سـعى
الفقهاء إلى تقييد سلطة الخالفة بضـوابط الشريعة وأحكامها وأخالقيات الحكم في
اإلسالم القـائمة على الحق والعـدل والشورى وما إلى ذلك. وفي الـمرحلة األولى من
هذا الصراع حاول الخلفـاء تحقيق نوع من التوازن بين الكتلتـين. لكن األمر انتهى
إلى تقبل مـفهوم الـفقهـاء للسلطة، وإن لم يكن ذلك أكثـر من أمر شكلي(53) ألن ذلك
جـاء على عـتـاب ضـعف مـؤسـسـة الخـالفـة وتدهورها وال سـيـمـا بعـد مـقـتل المـتـوكل
واستبداد المؤسـسة العسكرية بالسلطة الحقيقيـة التي لم يعد للخلفاء في ظلها دور

حقيقي في القيام بشؤون البالد.
وفي اإلطار العــام لهـذا الصـراع، أفلـح الكتّـاب في نقل الـكثـيـر من ســيـاقـات
العمل الحـكومي والرسوم التي كانـت متبـعة في البـالط الساساني إلى بنيـة السلطة
العباسـية، فأضفت عليـها مظاهر األبهة والفخـامة والترفع من خالل السـياقات التي
مورست داخل الـبالط، ومن خالل بناء هـيكل إداري بيروقراطي يـتربع الخليـفة على
رأسه بسلطاته المـستبدة، ولكن من ناحـية أخرى وتحت تأثير الفـقهاء، يُعدّ الخـليفة
أحـداً من المـسلمـين يخـضع مـثلهم ألحكـام الشـريعة اإلسـالمـيـة، وال يسـمُـو عليـهـا.

وبمثل هذه المزاوجة ظهر نظام الحكم العباسي.
ِللللككككييييةةةة    ااااللللررررققققاااابببب    ووووااااألألألألمممموووواااالللل     جججج....    ممممِِِ

تحـدث الخليـفـة المـقـتـدر في إحـدى المناسـبـات عمّـا ملّـكه الله إياه من الدنيـا
بوصـفه خـليفـة(54) ليـعبـر عن الفكرة التي تبـلورت في تصورات الخـلفاء العـبـاسيـين
في أن الخــالفــة مـلكتــهم الدنـيـا، فــغــدا كـل شيء مِلك أيديـهم، وأنهم يمـلكون رقــاب
الناس وأمـوالهم، ولهـم فـيـهـا حق التـصـرف بمـا شـاءوا. أمـا بصـدد األمـوال، فـثـمـة
إشــارات ال تـحــصى أفـــادت أنهم تصـــرفــوا باألمـــوال بطريقـــة عــبــرت عـن إرادتهم
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المطـلقــة في هـذا الجــانب. وعلـى النحــو الذي رأوا أنـه الكفــيـل بإشــبــاع رغــبـــاتهم
الخاصة، من بناء قصور وشراء جَوار وتملك جواهر وما إلى ذلك، كما أنهم أغدقوا
األموال بسـخاء ال يجارى في كـثير من أمثـلته على كل من اتصل بهم. وامتـدت مثل
هذه السلطات لتـشمل التـحكم بالرقاب أيضـا، األمر الذي حكاه الجـاحظ في إحدى
رسائله(55)، وهو مـا أكدته الـممـارسـات العمليــة في مناسبـات وظروف عـديدة. لكن
- ومن الناحـيـة المـوضـوعـيـة - ال بـد من التـريث قليـال قـبل التـسليـم بالصـورة التي
رسـمـتـهـا المصـادر وال سـيـمـا المـتـأخـرة منهـا، وأخـذت عند بعض البـاحـثـين الذين
روجوا لها طابعا أسطوريا: فروايات ابن واردان صـورت الرشيد وكأنه يصرخ بين
الحـين والحين : «سـيف ونطع»(56) ثم تطرف بعض البـاحـثـين قليال فـأشـار إلى أن
اإلعدامات كـانت مظهرا مميزا لإلدارة العـباسية وعلى النمط الفارسي في مـمارسة
السلطـة، وأن الجـالد الشــاهر ســيـفــه على الدوام والنطـع الجلدي المــسـتــدير الذي
ضربت عليـه الرقاب كانا من أهم مسـتلزمات البالط ومـالصقين لعرش الخليـفة(57).
وال يخـفى عـلى أحـد أن مـثل هذه الصــورة مـسـتـقـاة مـن (أسـاطيـر) ألف ليـلة وليلة.
والواقع أن صــالحــيــات إصــدار أحـكام بالمــوت والحــيــاة توســعـت كــثــيــراً في ظل
الخـالفة العـباسـيـة، وال سيـما تجـاه المناوئين السـياسـيـين. وعبـرت عدة حـاالت عن
قـسوة شـديدة في تنفيـذ هذه األحكام، وألسـباب هشـة في بعض األحيـان(58). وإلى
جـانب ذلك فـإن هؤالء الخلفـاء مارسـوا سـيـاسة الـعفـو والتـسـامح تجاه األشـخـاص
والجماعات التي انتظرت أحكاما بالموت. وعموما ظهر هؤالء الخلفاء - العباسيون
- وكأنهم واهبو الحياة أو مستلبوها من أصـحابها بَـيْـد أنهم إذا كانوا قد أسرفوا

في األموال، فإنهم لم يسرفوا بنفس القدر في الدماء.
دددد    ....    أأأأسسسسسسسس    ععععالالالالققققةةةة    ااااللللععععببببااااسسسسيييييييينننن    ببببااااللللررررععععييييةةةة    

أقام العباسيون هيكـلهم اإلداري على جيش من الموظفين، على رأسه الوزير
وعـدد من المـسـاعـدين (رؤسـاء الدواوين) وبتـقـاليـد عـمل سـاسـانيـة أظهـرت الطابع
الفـردي المـسـتبـد للخليـفـة، فـأُقـيم حجـاب يعـزل الخليـفـة عن العـامـة، وأغلقت أبواب



217 تتتتححححووووالالالالتتتت    ممممففففههههوووومممم    ااااللللسسسسللللططططةةةة    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    ففففيييي    ااااللللددددووووللللةةةة    ااااإلإلإلإلسسسسالالالالممممييييةةةة    ((((1-300    ههههــــ))))

القـصور دون الناس، ليكون الوزير هو الوسـيط بين الطرفين. هذا الوزيـر الذي نما
نفـوذه فــبلغ حـدا كـبـيــراً في عـصـر الرشــيـد مـثـال.تســرب الفـسـاد إلى هذا الـجـهـاز
اإلداري ليلحق األذى والظلم والجـور بالرعيـة، األمر الذي تعـرض له أبو يوسف في
كتـاب «الخَراج» وأفـصح عنه إفـصاحا واضـحا، ونبـه الرشيـد إلى ضرورة تـجاوزه.
كـمـا أن مظاهر الهــيـبـة التي ضـربت حـول الخلفـاء العـبــاسـيـين كـان لهـا صـدى في
قلوب الرعـيــة فـأضـفت الجـبـروت عـلى السلطة، مـمـا حــدى بعـدد كـبـيـر من الـفـقـهـاء
والمـــحـــدّثين والـزاهدين واألتقـــيـــاء إلى إطالق صـــفـــة الظـلم والجـــور على الـخلفـــاء
وكـشـفـوا لهم عن ذلك مـبـاشـرة فـيـمـا وعظوهم به من مـواعظ(59)، وتجـرأ أفـراد من
الرعـيـة لـيـعلنوا عن ذلك أيضــا أمـام الخلفـاء بصــورة مـبـاشـرة أو غـيـر مــبـاشـرة أو
ليـتحـدثوا به فـيمـا بينهم(60). وأجـمع الفقـهاء علـى أن بعض إجراءات هؤالء الخلفـاء

هي"ظلم عظيم وحرام وفسق"(61).

وشكل (االحـتـجــاب) أحـد مظاهر العـالقـة بيـن الخـالفـة العـبـاسـيــة ورعـيـتـهـا.
خصوصا وأن الـتجربة التاريخية أملت على المنصـور مثل هذا االحتجاب. فـاغتيال
عـدد من الخلفـاء في مـراحل سـابـقة، ومـواجـهـتـه خطـر حركـة الـراوندية في الكوفـة،
دفــعـه إلى التــفكيــر جـديا في بـناء عـاصــمـة توفــر له مــقـومــات األمن والسـالمــة، ثم
اقــتناعــه أو إقناعــه بضــرورة إخــراج األســواق ومن فــيــهــا من العــامــة من مــدينتــه
المدورة التي أصبحت بمثـابة (مدينة ملكية) ضمت الخليفة وكبار موظفـيه وحاشيته
وحـرسه. فـغدت أسـوار المدينة وأبوابهـا الحصـينة وهذا الحـشد الكبـير القـائم على
رعـايتـه وخـدمـتـه وحـراستـه حـائال دون وصـول أحـد من أفـراد الرعـيـة إلى حـضـرته
حتى بات الحاجب الخـاص بالخليفة من أبرز شخصيات ذلك الـعهد. وبولغ في عدد
الحـجـاب الذيـن زادوا بطريقـة مـذهلة حــتى بلغـوا جـيـشـا تـعـداده - في أواخـر هذه
الحــقـبــة - أربعــمــائة وثمــانين حــاجـبــا(62) تناوبوا عـلى أبواب الخليــفــة، فكان هذا
النظـام الصــارم من األمــور الذي اســتــعـصـى على العــامــة اخــتــراقــه للوصــول إلى
الخليـفـة. ومن ناحيـة أخـرى فإن الطبـيـعـة الوراثية للسـلطة، رسخت وبشـكل متـزايد
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لدى أصـحـابهـا هالة مـن التـقـديس والتـفـخـيم أقـصت الحـاكم عـن مـواطنيـه ليـصـبح
اقـترابهم مـنه صعـبـا للغايـة ألن هذا التوريث يـولد إحسـاسـا لدى األفراد المـعنيـين
به، بأنـهم أســمى وأرفع من غــيــرهم بل يـخــتلفــون بالنوع عـنهم(63) كــمـا أمـلى ذلك
رسوما وتقـاليد خاصة مـارستها الرعيـة مع حكامها من قبل تقـبيل األيدي واألرجل
واألرض بحـــضــرة هـؤالء الخلـفــاء زادت كلـهــا مـن إحــســـاس الرعـــيــة بـالخــضـــوع

والتابعية لسلطة الخليفة.
وكـانت البــيـعـة مظهـرا آخــراً من مظاهر العـالقــة بين الخليـفــة والرعـيـة. وإذا
كـانت هذه البـيعـة في مـراحلها األولى دالة عـلى عقـد رضـائي يتضـمن مـا يمكن أن
يكون التــزامــات مـتــبـادلة، فــإنهــا بدت هي األخـرى دالـة على التــابعـيــة والخـضــوع
والطاعة شبـه المطلقة للخليفة حـتى وإن استعين عليـها باإلكراه والقسر. وال سـيما
أن البـيـعة الزمـتـهـا أيمـان غليظة أيام مـعـاوية ثم اسـتحلفـهم عـبـد الملك ابن مـروان
بالطالق والعـتـاق. اسـتـمـرت هذه األيـمـان وازدادت شـدة وتوكـيـدا أيام العـبـاسـيـين
أيضـا(64) لتــعـبـر كـلهـا عــن مـحــاولـة تكـبـيـل الرعــيـة بأعــبـاء وقــيـود ذات طبــيــعـة
قدسـيـة ملزمـة -األيمـان- ليس من السهل خـرقهـا. مثـال ذلك البيـعة التي بويع بـها

الخليفة المعتز حيث تضمنت بنودها الفقرات اآلتية(65) :
1 - أن يبايع الناس طائعين ال مكـرهين (كذا) معتقدين لمـا يقومون به. وأن
يوافق ذلك النـيـة والسـريرة. ومـراعـاة حق الله في مـضـمـون الـبـيـعـة وليس ألحـد أن
يشك أو يداهن في صحـة وشرعية توليـه الخالفة. علما أن المـعتز فرض نفـسه على
الخـــالفـــة بمـــعـــونة الـقــادة األتـراك تحت ظـروف خــاصـــة كـــان الخـليـــفـــة الشـــرعي
(المـســتـعـين) مـازال فـيــهـا على قـيـد الـحـيـاة يقـاتل عن مـنصـبـه هذا. ومن النـاحـيـة

الشرعية ال يحق للمعتز فعل ذلك. 
2 - السمـع والطاعة للخليـفة واالسـتقـامة له ومناصـحته فـي السّر والعـالنية،

ومساندته بمواالة أوليائه ومعاداة أعدائه.
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3 - القسم بأيمان غليظـة بعدم نكث البيعة وهي بإيجـاز : أن ينفق في سبيل
الله جميـع ما يملك من مال وعقـار، ويعتق جميع عبـيده وإمائه، ويطلِّق جمـيع نسائه
طالق الحرج، هن ومن يتزوج بعدهن إلى "ثالثين سنة"، ومن ينكث البيعة بريء من

الله ورسوله وهما بريئان منه. 

هذا دون أن يتعهد الخليفة بتقديم أي عرض أو ضمان لحسن سياسته تجاه
الرعيـة. وعليه فإن هذه البيـعة ليست سـوى تقييد للرعـية بالبقـاء على الطاعة والوالء
والنصرة للخـليفة تحت أية ظروف. ومن أجل تعـزيز مفـهوم الطاعة هذا، بوجـه عام،
جرى الـتأكيـد على تفسـير مـعين ألولي األمـر  الوارد في اآلية(59) من سورة الـنساء
وأن المقصود بهم( األمـراء) حيث روج األدباء والمثقفون لمثل هذا التفـسير، وبيان
أن الطاعـة ملزمة فـي كل األحوال حـتى أصـبحت هاجـسـا من الخوف راود البـعض

باستمرار، األمر الذي عزز طابع االستبداد لدى الخالفة العباسية.

ثم ترافق مع كل هذا نمط العـالقة القـائم على العبـودية ال على الرعويـة، حتى
أصـبـحت الدولة رمـزا للعبـودية. ومـمـا عـزز هذا النمط أن الكثـيـر من الذين اتصلوا
بالخلفاء، سـواء من أفراد الحـاشية أو من كـبار موظفي الدولـة أو من أناس عاديين
قـدمـوا أنفــسـهم بوصـفـهـم (عـبـيـدا) للخـليـفـة(66). وعلى هذا السـبــيل رد أبو يوسف
الفـقـيـه وقـاضي القـضـاة، شـهـادة جـعـفـر البـرمكي ولـم يقـبل بهـا، ألنه سـمـعـه يقـول
للرشيد : "أنا عبدك ..." وشـهادة العبيد مردودة(67). وال ريب في أن هذا النمط من
العالقة ليست له أية جـذور عربية أو إسالمية. ففي القـيم العربية ال يسع العربي أن
يقدم نفـسه عـبدا. وهو بالنسـبة لشـيخ القبـيلة ند مكافئ. وفي القيم اإلسـالميـة، فإن
عــبـودية اإلنـسـان ال تجــوز إال لله تعــالى الواحــد األحــد. وعليــه فـإن هذا الـنمط من
العالقـة مقتـبس من بنية العـالقات االجتمـاعية والـسياسـية السّاسـانية، مع أنه ال بد
من التنـبـيــه إلى أن مــثل هذا النمط بـرزت له بوادر أولى مــحـدودة في ظـل الخـالفــة
األمـويـة، وتحت ظروف خــاصـة فــبـعــدمـا خلع أهـل المـدينة طـاعـة الخلـيـفــة يزيد بن
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مـعاوية، جـرى اقتـحـام المدينة عـسكريا، ثم طلب قـائد الجند إلى سكان المـدينة أن
يبايع كل منهم على أنه : "عـبد قَن ألمير المؤمنين إن شـاء أعتقه وإن شاء اسـترقه"
(68) أي أن ذلك كـان نتـيجـة غـير عـادلة لمـعـركة عـسكرية، أوغل فـيـه قـائد الجند في

االنتقام من أهل المدينة بهذه الطريقة، فهي لم تكن نمط عالقة آنذاك، لكنها تحولت
إلى النمطية تحت حكم الخالقة العباسية حتى بات االتصال بالسلطة داالًّ على هذه
العبودية لها. فقد استشار شـخص ما الناسكَ والزاهد المعروف محمد بن السماك
حـول رأيـه في العـمل مع الـسلطان فـرد علـيـه بمــا يدل على رفض هذا العــمل : " يا
أخي إن استطعت أال تكون لغير الله عبدا، ما وجدت من العبودية بُـدّا، فافعل"(69).
إن منطق العبـودية هذا مناف لمنطق الرعـوية اإلسالمي القائم على الصـلة الحميـمة
بين الراعي والـرعـيـة ليـشكل بـذلك ابتـعـادا آخـر في خــصـائص السلطة الســيـاسـيـة
للخـالفة العـباسـيـة عن الحقـبة المـعـيارية المـتمـثلة كـما بينّا آنفـا في السـيرة النبـوية

والخالفة الراشدة.

لقـد مثلت الخـصائص السـياسـية لسلطة الخـالفة العـباسـية ابتـعادا أكبـر من
الحـقـبـة الســابقـة - األمـوية - عن الحـقـبـة الـمـعـيـارية. وتجـسـد االبتـعـاد فـي عـمليـة
استثمار البعد الديني إلكساب الخالفة مزيدا من القداسة الدينية يجعل أي محاولة
للخـروج عليهـا خـروجا عن مـقـدسات دينيـة. ومـثل هذا التصـور لم يكن مـعهـودا في
ظل الخـالفة الراشـدة. ومن ناحـية أخـرى فـإن الكثـير من السـيـاقات ورسـوم الحكم
السّاساني انتقلت إلى البالط العباسي لتضفي عليه قدرا كبيرا من األبهة والفخامة
والجـبـروت ومن ثم االسـتـبـداد الـفـردي المطلق وذلك عن طريق الـكتّـاب والمـوظفـين
اإلداريين. ثم ظهـرت الخـالفة العـبـاسيـة بمظهـر المالك لرقـاب الناس وأمـوالهم وهو
مفـهوم يكاد يكون إقطاعيـا بالدرجة األولى عبّـر عن الهيمنة المـادية الكلية وعلى كل
شيء بحـيث بات الرعـايا عـبـيدا لـلسلطة السـياسـيـة وال سـيـما ذروتـها المـتـمـثلة في

الخالفة، وهذه أمور لم تكن هي األخرى معهودة في الخالفة الراشدة.
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أناتولي گروميكو

ااااالالالالسسسستتتتررررااااتتتتييييججججييييةةةة    ااااللللسسسسووووڤڤڤڤييييااااتتتتييييةةةة    ففففيييي    إإإإففففررررييييققققيييياااا ققققببببلللل    ععععاااامممم    1985

كـانت االسـتـراتيـجـيـة السـوڤـيـاتيـة في دول الـعـالم الثـالث قـبل عـام 1985 تقـوم على
مجمـوعة من الثوابت التي تجـد أصولها في مفـهوم «المسار الثـوري العالمي» الذي
صـاغه كل من فـالديمـير لينين وجـوزيف سـتالين. وقـد تحـوّل هذا المفـهـوم تدريجيـاً
إلى عــقــيـدة لـم يكن بمُكـنة أيّ سـيــاسي أو دبـلومــاسي أن يغــيـرهـا، إذ بدا أن هذا
المنظور كان يناسب السـياسة الخارجيـة السوڤياتية ويعطـي تفسيراً كافـياً لما يقع
في «العالم الثـالث». وكانت قيادة الحـزب الشيوعي تحدّد هذه السـياسة قبل انـعقاد
مؤتمـر الحزب والمـؤتمرات الدوليـة لألحزاب الشـيوعيـة وأحزاب العـمال، حـيث صار

الحزب والدولة كياناً واحداً له نفس الرؤى والتوجهات.

لقــد كـان مــفـهــوم «المــسـار الثــوري العــالمي» تغــيـيــراً لفكرة «الثــورة االشـتــراكـيــة
العالميـة» التي توقّع لينين سرعة انتشـارها بعد عام 1917، إالّ أنه سرعان مـا تبين
له أنهـا مـحض سـراب. ثم جـاء سـتـالين الذي سلك منهـجـاً اشـتـراكيـاً مـغـايراً وقـام
بأعـــمــال انتـــقلت به من تـوصــيف الـثــوري إلى صــفـــة الديكتـــاتور، وهو مـــا أصــاب

االشتراكية في مقتل.

وفي النصف الثـاني من الخـمسـينيات، ثار الـتسـاؤل حول المنظـار التي يتعـين على
االتحـاد السوڤـياتي أن يرى به الـتقـدم االجتـماعي والسـياسـي عندما يصـبح العنف
غيـر ذي جدوى في تحـقيق سـيطرة الطبقـة العاملـة في ثورة ما، السـيما وأن العـالم
دخل في مــرحلة الـحـرب البــاردة. وكــان يُنتظـر من زيارة خــروتشـوف إلـى الواليات
المـتـحــدة أن تبـدّد غـيـوم هذه الحـرب، لـكن مـا تال هذه الزيارة من اخــتـراق القـوات
األمريكيـة الخاصة للمـجال الجوي السوڤـياتي أحبط كل مـحاوالت التقارب. وفـضالً
عن ذلك، شهدت سنة 1960 إعالن استـقالل 17 دولة في إفريقـيا وهو ما جـعل منها
قــوة سـيــاسـيــة بارزة ألن ســيـاســات الحكـومـات اإلفــريقــيـة الجــديدة ســارت عكس
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مـصالح القـوى االستـعمـارية. وكانت لألحـداث التي جـرت في الكونغو، المـستـعمـرة
البلجـيـكيـة سـابقـاً، كـبـيــر أثر في تقـيـيم نظـرة مـوسكو لألوضـاع في إفـريقــيـا حـيث
أعادت فكرة الـمواجـهة في العـالقات الدوليـة ولو في شقّـهـا اإليديولوجي. وفي هـذا
السياق، أجمعت مقرّرات المؤتمر الدولي الثاني لألحزاب الشيوعية وأحزاب العمّال
الذي حـضـرت فـيـه بعـض الدول اإلفـريقـيـة على تصـاعـد وتيــرة العـدوان اإلمـبـريالي
وعلى اكــتـســاب الدول ذات النهج االشــتـراكي تـجـربة كــبـيــرة في بناء االشــتـراكــيـة

وتأثيرها الكبير على تقدّم العالم.
لقد كانت االستراتيجية السوڤياتية في إفريقيا تسير وفق مفهوم التوجه االشتراكي
والعامـل الجيوسـياسي، إذ كـان هذا التوجـه بمثـابة إلهام لنزعـات جديدة في الـعالم
الثـالث، كــمـا نمَّى أوهامـاً عـديدة كــانت تراودها اآلمـال بأن ثورات التــحـرّر الوطني
سـرعـان مـا سـتــتـحـوّل إلى ثورات اشـتـراكـيـة. وتـدعـيـمـاً لهـذه االسـتـراتيــجـيـة، منح
االتحـاد السـوڤيـاتي مـسـاعـدات اقتـصـادية هامّـة لحلفـائه اإليديولوجـيـين من منطلق

مسؤوليته الدولية.
وتظل النـزاعـات اإلقليــمـيــة الجـانب األخطـر الذي صـادفــه االتحـاد الســوڤـيــاتي في
إفــريقـــيــا، وكــانـت «أزمــة الســويـس» لعــام 1956 منعـطفــاً حــاســمــاً في تـاريخ هذه
النزاعـات. فـعندمــا وقع العـدوان على مـصـر، أرسل خـروتشـوف خطـاباً إلى باريس
ولندن وتل أبيب بضرورة وقف عمليـاتها العسكرية على القاهرة، وهو ما اسـتجابت

له ليكون أول نزاع ساخن تتوفق موسكو في إنهائـه.

جورج ماطي
ّةةةة    إإإإننننججججااااززززااااتتتت ُععععوووودددد    أأأأمممم    ققققللللّّّ ااااللللععععالالالالججججااااتتتت        ااااللللججججييييننننييييةةةة    ::::    ككككثثثثررررةةةة    ووووُُُ

بفـعل توالي الفتـوحات العلْـمـية والتـقنية في عـلْم األحيـاء، تمكّن كل من هربرت بوير
وسـتانلي كـوهن من القيـام بإنتاج جـزيء من الحـمض النووي في الشكل المأشـوب
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داخل خليـة بكتـيرية حـيّـة ألنها تحـتـوي على سلسـالت من الحمض الـنووي لضفـدع
وبكتــيـريا. ومــا دام القـسم األســاسي من الثـالثـة مـالييـر جــزء التي تكون الحــمض
النووي البــشـري قــد وصف بكونـه مـجــين النوع البــشـري، لم يـر البـعض أي عــائق

تقني أو أخالقي في تشجيع العالج الجيني.

لكن العـالج الجينـي يظل تقنية غـيـر شائعـة االسـتعـمال، فـعلى الرغم من أن العلمـاء
يعــرفـون ملـيـون قــاعـدة من قــواعــد الحـمض الـنووي وحـدّدوا مــوقع نصــفـهــا داخل

المجين، فإن معرفتهم بطريقة اشتغالها تظل  قاصرة على نحو كبير. 

وتنطوي تقنيـة العالج الـجيني على إدخـال جينة أجنـبيـة داخل مجـين إحدى الخـاليا
لتـقــوم بإنتـاج بروتـين خـاص يكون انعــدامـه الســبب في ظهـور مــرض مـعـين. كــمـا
يجـري التفكيـر في زرع جـينات سيـسـاعد اشـتغـالهـا على تنشـيط آلية الجـسم الذي
يعاني من نقصها، لكن يتعين إيالء اهتمـام كبير بضبط الجينات المزروعة. أما نقل
الجـينات المـزروعـة فـيـجب أن يتم بواسطة نواقل تحـافظ علـى خصـائصـهـا النوعـيـة

والكمية، وهي نوعان حُمَات (ڤيروسات) أو جُسيمات شحمية.

فبالنسبة للفئة األولى، انتُقيت حُـمات من عدة عائالت وتبين أن الحُمات الصغيرة ال
تحقق نتـائج مقبولة إالّ في حـالة زرع جينات في المخ أو في العضـالت، في حين ال
تتـالءم الحـمـات الـتي تنتـمي لنفس عـائلـة ڤـيـروس داء المناعـة المكتـســبـة مع العـمل
المطـلوب منهــا إالّ إذا انقــسـمت الـخـاليـا التي تســتـقــبلـهـا كل مـن الجـيـنة وناقلهــا.
وبالتـالي يتـعين إجـراء العـديد من األبحـاث قبل أن تـتمكن تقـنية العـالج الجـيني من
االسـتجـابة لكافـة االحتـيـاجات. أمـا بالنسـبة لفـئـة الجسـيـمات الشـحمـيـة التي تكوِّن
مـركـبـات شـحـمـيـة مع الحـمـص النووي، فـتـتطلّب القـيـام بمـعـالـجـة خـاصـة للحـمض

النووي من خالل تغيير بعض بنياته.

وإذا كـانـت أنواع األمـراض التـي يمكن عـالجــهـا بهــذه التــقنيـة مــحـدودة العــدد في
الوقت الحـاضر بسـبب قلّة التقـدم التقني، فـثمّـة تطبيـقات لهذه الـتقنيـة حقّقت نـتائج
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باهرة كـمرض اللُّزاج المـخاطـي والناعور من فـئة باء، كـمـا مكّن العالج الجـيني من
تثبيط أنواع من سرطان المُوْثة (البروستـات) لدى حيوانات المختبر ولدى اإلنسان
وأحد أورام النسيج العـصبي التي تسـمّى الدِّبقوم، فهل نأمـل في إمكانية عالج داء

فقدان المناعة بواسطة العالج الجيني ؟

ويمكن اخـتـصار تاريـخ العالجـات الجـينيـة في كـون علماء األحـيـاء الجـزيئـية وعـدوا
بالكثـير وأنـجزوا النزر القلـيل، ومن ثم يتعـين عليـهم نشـر النتائـج الدقيـقـة للتجـارب
التـي أجـــروها علـى العـــديد مـن األمـــراض المـــتّـــصـلة بحـــاالت الـعـــوز والنقـص في
الجـينـات. كـمـا يجب علـيـهم التـعـاون فـي التـجـارب المـرتـبطة بتـوسـيـع أو تحـديد أو

ضبط بعض الوظائف التي تعاني من االخـتالل.

بيدرو راميريز ڤاسكيز

ااااللللممممتتتتححححفففف        ككككففففضضضضااااءءءء        ههههننننددددسسسسيييي        تتتتووووااااصصصصلللليييي

الهندسـة علم يُعنى بإنشـاء فضـاءات يلجأ إليـهـا اإلنسان لقـضاء راحـته أو المـتهـان
مهنته. وقـد وُفّقت الهندسة، بالتعـاون مع تقنيات البناء في تشيـيد فضاءات جمـاعية
نذكـــر منـهــا عـلى الخـــصـــوص المـــتــاحـف، وهي أبهـــاء تعـــرض فـــيــهـــا اإلبداعـــات
والمخـترعات ونفائس األشـياء. ويدّعى «برونوزيقي» وهو من المـقعِّدين المعـاصرين
أن المهم ليس البناء وسـقفه وحيطانه، لكن المهم هو مـا يوجد في داخل البناء، أي

الفضاء، والحيّز الذي يعيش فيه اإلنسان ويطمئن إليه.

تتمـيّز الهندسـة بأن لها قـدرة إيصال القـيَم العليا التي تتـشكّل منها ثقـافة الشـعوب
والحضارات. كـما أنها تعبّـر أسمى تعبيـر عن تطور الجماعـات اإلنسانية أكثـر ممّا
تستطيعه الفنون األخرى. إن أي عمل هندسي يكتب له البقاء يعدّ في الحقيقة عمالً

. تواصلياً
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وللعـمـل الهندسي وجـهـان : واحـد يـسـتطيع المـشــاهد أن يرى فـيـه الجـانب الـتـقني
والجمالـي، واألزمنة الغابرة والثقافـات األخرى، الماضيـة منها والباقيـة. وكيف كان
الناس يعـيشـون ويتكيّـفـون مع ذلك الشكل الـهندسي أو باألحرى كـيف كـان الشكل
الهندسي مطابقـاً لحـتمـيات الحـيـاة. أما الوجـه اآلخـر فيـتمـثل في القـيم التي تتكون
منها ثقـافة الشعـوب والقدرة على بث تلك القيم في بـوثقة فيهـا ما هو سيـاسي، وما

هو اجتماعي وما هو جمالي، كل ذلك في زمن معيّن وحضارة معيّــنة.

إننا إذا أمـعنّا الـنظر في األعـمـال الهندسـيـة المـشـيـدة نـرى أن المـتـحف يمـتـاز عن
غيره بتوفير وظائف ثالث :

1) إنه يتـصـل بالمـجـتــمع بمـا يعـرضــه من تحف، وكـثــيـراً مـا يتم العــرض بواسطة
تقنيات عصرية متطورة.

2) ويري للمشاهدين ما هو جدير بنقل القيم الحضارية الرفيعة.

3) هذا بـاإلضـــافـــة إلى شـكل هنـدســـة المـــتـــحـف التي تـطورت فـــأصـــبـح الحـــاوي
والمحتـوى في نسق  بديع متناغم. وهكذا ولّى الزمان الذي كان فيـه المتحف مكاناً
جاهزاً أو مرمّماً تُجـمع فيه ذخائر اإلبداع ونوادر األشياء كيفـما اتفق. إن المتحف
في الحـقيـقـة مكان تحضّـر فـيه المـعـرفة الجـمـاعيـة لتلقـينها بـوسائل تربوية تتـيـحهـا
اليـوم التـقنيـات الـحـاسـوبيـة. لقـد ولّى العـهـد الذي كـان فـيـه المـتـحـف مكانا لعـرض

ذخائر اإلبداع ونوادر األشياء، وأصبح المتحف مكاناً للمعرفة. 

لذلك البدّ من تشيـيد المتاحف أخـذاً باالعتبار الضـوابط الهندسية المناسـبة للشيء
المـعروض. فـمـتـحف اآلثار الحـجرية والحـفـريات ال يشـبه مـتـحف العلوم الطبـيـعيـة.
فـالزائر للمتـحف يسـتطيع بسـهولة أكـثـر - لو أنجزت هذه الضـوابط - أن يسـتمـتع
بالفــضــاء المـتــحـفـي وأن يسـتــوعب المــعـروضــات ومــا تمـثـله من حـمــوالت ثقــافـيــة

وحضارية.
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كْالوس شْوابْ

ْللللممممةةةة        ووووممممععععااااررررضضضضييييههههاااا ِوووواااارررر        ببببيييينننن        ممممسسسساااانننندددديييي        ااااللللععععووووْْْ ممممنننن        أأأأججججلللل        ححححِِِ

عندما عـجزت مجمـوعة من الشركـات في بانكوك عن أداء الديون المسـتحقة عليـها،
تداعى وقع هذه األزمة إلى عدد من بقاع المعمـورة، ألن عالم اليوم أضحى مترابط
األطراف بفـــعل التـــقــدم العلْـمي والتــقـني. ومن ثَــمّ، أضــحت بعـض مــداخل العـــمل
الدولي تـسـتــدعي تدخـل كل الفــاعلين في االقــتــصــاد العـالـمي، وتأتي علـى رأسـهــا
مـسـألة الـعـوْلمـة ومـزاياها. فــقـد أفـادت العـوْلمـة غــالبـيـة دول العـالم، لـكن يجب بذل
العــديد مـن المــجــهــودات من أجل جــعل الـمــتــخلّفــين عـن ركــبــهــا يســتــفــيــدون من
حسناتهـا، فقوى االقتصـاد هي التي تمسك بزمام العـوْلمة، فهل سنجد طرقـاً للعمل
الجمـاعي من أجل الرفع من إيجابيـات العوْلمـة وتخفـيف آثارها السلبيـة أم سنعمل

بشكل فردي ونجعل ضحايا العوْلمة يؤدّون ثمن تقدّم اآلخرين ورفاهيتهم ؟

غني عن البيـان أن تحسين فـرص النمو أمر ضروري في الدول الـنامية لتسـير على
منوال النموذج الـناجح لالقتصـاديات اآلسيوية. وتتـفق غالبـية االقتـصاديين أن هذا
األمـر يمرّ لزامـاً عبـر رفع الحواجـز أمام النـشاط التـجاري، لكن الشـركات مـتعـدّدة
الجنسيات تضطلع بدور هام في هذا المجـال، فعالوة على بناء المصانع يجب على
هذه الشـركات وضع تحـديد واضح للمعـايير البـيئـية ولتشـريعات العـمل. كمـا يمكن
لهـذه الشـركـات أن تسـاهم في البُـعـد األمني وفي اسـتـقـرار األوضـاع الداخليـة من

خالل خلق فرص العمل وتوفير رؤوس األموال الالّزمة إلعادة البناء والتعمير.

ومن جــهـة أخـرى، يـمكن لعـالَـم االقـتـصــاد أن يســاعـد الدول النامــيـة من خــالل بثّ
المعلومـات ونقل العلوم والتقنيـات. وفضـالً عن ذلك، بإمكانه وضع معـايير أساسـية
في مـجالي الصـحة والتـغذية، مـا سيـمكن هذه الشركـات من خدمـة مصـالحهـا ومن

االرتقاء بالظروف المعيشية لهذه البلدان.
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وتظل مـسألة حـقوق اإلنسان ركـناً أساسيـاً في العمـل الدولي وعامـالً مساعـداً على
إشـاعــة التـفــاهم الدولي. كـمــا أن انتـهـاج الـمـسلك الديمــقـراطي أمــر ال مـحـيــد عنه
بالنسبـة للتنمية المسـتدامة. وباإلضافة إلى ذلك، يتـعين على العالم برمّـته أن يبحث
عن طرق جـديدة من أجل صـون الهـوية الثـقافـيـة والحـيلولة دون انحـسـارها في ظل

عالم يسير على درب االندماج والتوحد.

م على عـناصر الـعمـل الدولي هاته. فـإذا كـانت المنظمـات ويثـور السـؤال حـول القـيـِّ
الدولية قامت بعمل نبـيل من أجل توحيد الهموم الدولية، فقد بقي عـملها قاصراً في
هذا االتجـاه ألن المجـتـمعـين المدني والـتجـاري لم ينخرطـا في هذا العمل، والحـال
أن المـجـتـمـع المـدني أضـحى يضطلع بـدور فـاعل في بداية هذه األلفـيــة، لكن يجب
عليــه أن يـناضل من أجـل أن يجــتــزىء لنفــســه مـكاناً على مــائـدة الحِـوار الـعــالمي

بوصفه شريكاً كامل األهلية بإمكانه أن يؤثّر في الرأي العام. 

 

يرزي السينا

ْمممم)))) ّغغغغةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة    ممممنننن    خخخخالالالاللللل    ببببععععضضضض    ككككللللممممااااتتتت    ااااللللققققررررآآآآنننن    ((((ببببِِِِسسسسْْْ تتتتححححللللييييلللل    ححححااااسسسسووووببببيييي    للللللللّّّ

قــدم الكاتب مــقــالة ضــمن سلسلة الـفـهــرس الشــامل للكـلمـات الـقـرآنيــة وصــيــغـهــا
المصـرفة في إطار ترجمـة النص العربي باستـعمال جهـاز الحاسوب. وقـد خصص

هذه المقالة لكلمة «بسم» .

ويندرج شـغل النفس بمسـألة الترجـمة اآلليـة في إطار عدة تسـاؤالت من قبـيل : هل
يمكن لبـنيـة لغـة مـا في القـرن السـابع الـمـيـالدي أن تتـالءم مع البنيـة اللـغـوية للقـرن
الحـادي والعشـرين؟ وهل تشكّل الترجـمة جـزءاً من عمليـة التواصل ؟ ومن المـرسِل
ومن المـتلقي ؟ وما دور القـاموس في عـمليـة الترجـمة اآلليـة ؟ وما الوظائف اللغـوية

التي تأخذها باالعتبار عملية ترجمة النص القرآني بطريقة آلية ؟
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إن مسـألة اإلعجـاز تقف حائالً أمـام كل من يعـتبر أن بـإمكان الترجـمة مضـاهاة أو
تجاوز قيمـة النص القرآني باللُّغة العربية، كما أن بعض العلمـاء قالوا بعدم إمكانية
ترجـمـة الشـعـر، والحــال أن النص القـرآني ليس شـعـراً في حـدّ ذاتـه بل هو الكتـاب
المقـدّس لدى المسلـمين وأحدث تأثـيراً كبـيراً على اللغـة العربيـة الحديثـة وعلى فكر

عدد من األشخاص.

وإذا أردنا تحليل الكلمة العـربية «بسم»، سنراجع القامـوس ليعطينا الكلمة المـقابلة
لها في اللغـة األجنبية. وفـضالً عن ذلك، تتضمن اللـغة البولندية سبع حـاالت إعراب
في حين ال تتـضمن اللغـة العربية إالّ ثالثـاً. وبالتالي، ال تجد الحـاالت السبع مـقابالً

لها إالّ في الحاالت الثالث الخاصة باللغة العربية.



ملحق
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قـام فــخـامـة الرئـيس السنغـالـي السـيـد عــبـد الله واد والســيـدة حـرمــه بزيارة
خـاصـة للمـملكة المـغـربيـة في شـهـر مـارس سنة 2003 تسلم خـاللهـا جـائزة الحـرية

التي تمنحها األممية الليبيرالية.

وقــــد آثر الرئـيس واد خــــالل هذه الـزيارة أن يلـقي مــــحــــاضـــرة حــــول خـطة
الشـراكــة الجـديدة مـن أجل تنمـيــة إفـريقــيـا احـتــضنتـهــا رحـاب أكـاديمــيـة المــملكة
المغـربية. وتروم هذه الخطة الرقيّ باألوضاع االقـتصادية والسـياسيـة واالجتماعـية
للقـارة اإلفريقـية من خـالل تحسـين و معـالجة العـوامل التي كانت السـبب في تخلف

إفريقيا عن الركب العالمي.

و تندرج هذه الـمـبـادرة في إطار رغــبـة الرئيـس واد في مـخـاطبــة الفـعــاليـات
السـيـاسـيـة واالقـتـصـادية والثـقـافـيـة في المـغـرب بشـأن الخطـوط التـفـصـيليـة لخطة
الشـراكـة الجديدة مـن أجل تنميـة إفـريقـيا، و ذلـك بوصفـه فـاعـال أساسـيـا في خطة

«أوميغا»(OMEGA) وهي آحد مكونات خطة الشراكة هاته.

وفي بداية حــفل االســتـقـبــال رحّب البــروفـســور عـبــد اللطيف بربيـش برئيس
السينغال وأشاد بمـتانة العالقات التي تربط المغرب والسـينغال منذ قرون ومازالت

تتواصل متمثلة في المبادالت الثقافية والتجارية والتعاون المشترك.

وأجاب الرئيس عبد الله واد بكلمـة رقيقة المعاني وجههـا إلى المغرب وعاهله
جاللة الملك محـمد السادس راعي األكاديميـة، ثم ألقى محاضرة قيمـة في موضوع

التعاون عامة وخطة الشراكة على الخصوص.
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وقـد تابع هذه المحـاضـرة إلى جانب أعـضـاء األكاديمـيـة السيـد الوزير األول
وأعـضـاء الحـكومـة ومـسـتـشــارو جـاللة الملك ورئيـسَـيْ مـجلسَي البـرلمــان وأعـضـاء
السلك الدبلومـاسي المعـتمد بالمـغرب والسـيد أمـين السر الدائم ألكـاديمية المـملكة

المغربية ومساعدوه وشخصيات أخرى مغربية وسينغالية.

وقـد كـان اللقـاء مناسبـة لتـأكـيـد مـتانة الـعالقـات الثنائيـة التي تجـمع المـغـرب
والسيـنغال وعزمـهمـا األكيـد على مواصلة الجـهود من أجل توفـير شـروط االنخراط

في االقتصاد العالمي.
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ّرررر    ااااللللدددداااائئئئمممم خخخخططططاااابببب    تتتتررررححححييييبببب    أأأأمممميييينننن    ااااللللسسسسّّّ
ببببففففخخخخااااممممةةةة    ررررئئئئييييسسسس    ججججممممههههووووررررييييةةةة    ااااللللسسسسييييننننغغغغاااالللل

فخامة رئيس الجمهورية،

سـيظل تاريخ 29 مارس 2003 مكتـوباً بحـروف من ذهب في تاريخ أكـاديميـة
المملكة المغربية التي تتشرّف باستقبالكم في رحابها. 

أودُّ بادىء ذي بدء، فخـامة الرئيس، أن أُرحّب بكم باسمي الشـخصي وباسم
أعضاء األكـاديمية. ومؤسّـستنا، إذ تتشرّف بالرعايـة السامية والعناية التـامة اللتيْن
ينعم بـهـمــا عليـهــا صـاحـب الجـاللة الـملك مـحــمّـد الـسـادس، فــإنهـا تبــذل قـصــارى
جــهـودها من أجـل إقـامــة حِـوار بيـن الثـقــافــات ودراسـة مــشـاكل عــصــرنا وتوجـيــه
تفكـيــرها نحــو الـمــواضــيع ذات االهتـــمــام العــام والتـي تعــود بالـنفع والخــيـــر على

البشرية.

وقـد حــرص الوزير األول السـيــد إدريس جطّو ومـسـتــشـارو صـاحب الـجـاللة
وأعـضــاء حكومــتـه على الـتـعــبـيـر مـن خـالل حـضــورهم عن اعــتـزازهم واهتــمـامــهم
باألواصــــر التي تـجـــمع بيـن بلديـنا والتـي يعـــمـلون إلى جـــانـب زمـــالئهـم ونظرائـهم

السينغاليّين على تمتينها كل يوم.
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السيد رئيس الجمهورية،

إننا نسـتـقـبل في شـخصكـم رجل العلوم والمـبـادىء، فقـد وجـهـتكم مـؤهّالتكم
التي ظـهـرت فـي سنّ مــبكّـرة نحــو دراســات عُلـيـا ال يـسع المــرء إالّ أن يقف وقــفــة

إعجاب وتقدير لما تزخر به من تنوع وتعـدّد.

فــمـــســاركـم الجــامـــعي يعـــز نظيـــره بمــا أنـكم حــصـلتم علـى عــدة شـــهــادات
للدراســات العلـيـا أهـلتكم ألن تجــمــعــوا في اآلن نفــســه صـفــات عــالم الرياضــيــات
والنفس واالجـتــمـاع والفلسـفـة، وألن تكـونوا رجل أدب وقـانون ولتـتـوّجــوا مـسـاركم

بالدكتوراه والتبريز في القانون والعلوم االقتصادية.

كمـا كنتم محـامياً بـهيئـة بزانسون بفـرنسا وبهيـئة داكـار، ومن ثم تمكنتم من
الدفـاع عـن القـضـايا اإلنـسـانيـة. كــمـا شـغلـتم منصب عـمــيـد كليــة القـانون التــابعـة
لجـامعة داكـار، ومنصب نائب في الجـمعـية الوطنيـة بالسينغـال ووزير دولة. وفـضالً
عن ذلك، أنشـأتم الحزب الديمـقراطي السـينغالي ووصلتم إلى أسـمى المناصب في

بالدكم بعد إجراء انتخابات ديمقراطية.

إن مساركم السياسي يحبل باألحداث والمبادرات.

لقد اخترتم خالفـاً لما هو معمول به وسيراً على الطريق المستـقيم لمسيرتكم
الجـامــعـيـة الـطويلة وانسـجــامـاً مع سـجــيـة الرجل الحــر والعـادل أن تسلـكوا طريق
النضـال الـسـيـاسي الشـرعـي الذي يتـمـثل في البــقـاء داخل البـالد والدفــاع بالطرق
السلمـيـة عـن النهج الديمـقـراطي مـن أجل الوصـول إلى السلطة عن طـريق صناديق
االقـتـراع ال عن طـريق المـواجـهـة والصـدام. ولـم يكن ذلك أمـرا هيناً بل كــان نظيـر
محـن المعـاناة والسجن التي اسـتطعتم تـجاوزها في كل مـرة بفضل قـوة شكيمـتكم

عند الملمات ومواالتكم الجهد والثبات على المبدإ.
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السيد رئيس الجمهورية،

من الطـبـيــعي أن الوضـع الذي يســود في إفــريقــيــا يشكل أحــد انشــغــاالتكم
الرئيـسـة. كـمـا أنكم من المنافـحـين عن قـارتنا وعن السـكان األفارقـة. فـقـد دافـعـتم
عمـا يسمّى «بند الديمقـراطية» الذي تضمـنته اتفاقـية لومي لسنة 1975 والذي جعل
من احـترام الديمـقراطيـة شرطاً مـالزماً للمـسـاعدات بالنسـبة للدول المـستـفيـدة. ثم
دافـعــتم بعـد ذلك عن ضــرورة أن تتـضـمن االتفــاقـات نفـســهـا «بنداً زراعـيــا» يقـرن
الحصـول على المساعدات بالـتحسين الفـعلي ألوضاع المزارعـين الذين تقول عنهم

إنهم لألسف عبء النمو ومنسيو التنمية.

وبوصــفكـم مــســتــشــاراً دوليــاً، جــعلتم من الـتنمــيــة والديمــقــراطـيــة شــرطين
اســتـعــجــاليـيـن من شـروط اإلقــالع االجــتـمــاعي. ومن أجـل هذا الغــرض، وضـعــتم
تصــوراً لتطبــيق خطّـة أومــيـغــا وشـاركــتم في وضع الـخطة التي أطلق عـليـهــا اسم
«الشـراكـة الجـديدة من أجل تنمـيـة إفـريقيـا»، وهي مـحـور المـوضـوع الذي تفـضلتم

بقبول محادثتنا عنه اليوم.

إن مهامكم الدوليـة هي بالكثرة التي ال أستطيع أن أوجزها. فـقد كنتم رئيس
مـجمـوعة الـخبـراء األفارقـة لمنظمـة الوحدة اإلفـريقـية والبـنك اإلفريقي للتنـميـة، كمـا
أنكم مـحرِّر المـيثـاق اإلفـريقي للتعـاون االقـتصـادي والتنمـية الذي أقـرته قمّـة أديس

أبابا عام 1973.

كـمـا أنكم تشـاركـون منذ ثالثين عـامـاً في اللّقـاءات التي تدور حـول مـوضـوع
القـانون ومشـاكل التنميـة، وتعقـد في إطار المنظمـات الدولية المـختلفـة كلجنة األمم
المــتـحــدة ومـؤتمــر األمم المـتــحـدة حــول التــجـارة والتنـمـيـة والـبنك الدولي لإلنـشـاء
والتـعــمـيــر وصندوق النقـد الـدولي. كـمـا أنـكم عـضـو في الـلجنة الدوليــة للقـانونـيّـين
التابعة لـ «مركز السلْم العالمي عن طريق القانون» والذي يوجد مقره في واشنطن.
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السيد رئيس الجمهورية،

إن العالقـات بين بلدينا وبين شعـبينا عريقـة، فنحن نومن بنفس القيم ونسـير
على درب الديمقراطية ونعمل سوياً من أجل حل مشاكل إفريقيا، هذه القارة الغنية
بروحـانيـتـهـا والتي يتـعـين على العـالم أن يزيد من اهتـمـامـه بهـا. وال يسـاورنا أدنى
شك في أن جهودكم المتـضافرة مع جهود رؤساء دول أخرى وخصـوصاً مع جهود
ملكنا، نصـره اللَّه، سـتـمـدُّ أهل إفـريقـيا بوسـائل تنمـيـة مـسـتدامـة في إطار احـتـرام
القانون. وعلى هذا المنوال دأبت جمهورية السينغـال على مساندة المملكة المغربية

في مساعيها ونضالها من أجل الدفاع عن وحدتها الترابية.

ويتضـمن اإلطار القانوني لعالقاتنا تـرسانة من النصوص الهامـة التي تشمل
كل المـجـاالت تقـريـبـاً. فـقـد تم توقـيع خـمـسـة اتفـاقـات جـديـدة خـالل الدورة الثـانيـة
عشرة للجنة المـختلطة المغربية السـينغالية التي عقدت في داكار في الفـترة ما بين
28 فبـراير وفاتـح مارس 2002. كـما توضع اللمـسـات األخيـرة على سـبعـة اتفاقـات
أخـرى. ومن جـهـة أخرى، وقـعت اتفـاقـات لالرتقـاء بمـيـدان التـجـهيـز: طرق سـيـارة،

ومطارات، ومستشفيات، وعدة منشآت هامّة. 

وسيكون الطلـبة السينغـاليون الذين يجدر بـنا التنويه هنا بجديتـهم، سيكونوا
الحــقــاً مــخــاطَبــين أكــفــاء لزمــالئـهم المــغــاربة الذين ســيــتــولـون جــمـيــعــاً مـناصب
المـسـؤوليـة. وينسـحب األمـر نفـسـه على الطلبـة المـغـاربة الذين يتـابعـون دراسـاتهم

بالجامعات السينغالية.

وقـد وصل مـستـوى العـالقـات أوجـه بالنسـبة للـفتـرة األخـيـرة مع زيارة الدولة
التي قـمــتم بهـا للمــغـرب يوم 2 أبريل 2000 والزيارة التي قـام بـهـا صـاحب الجـاللة
الملك مــحـمـد السـادس لبلدكـم بتـاريخ 22 مـاي 2001. وتندرج هاتان الزيارتان في

إطار عالقاتنا المتميزة وفي إطار التشاور بشأن مشاكل إفريقيا والعالم.
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السيد رئيس الجمهورية،

لقـد جـلس بين ظهـرانـينا وتحت قـبــة هذه األكـاديمــيـة رجل عظيم وأحــد أبناء
السـينغــال، إنه الرئيس ليـوبولد ســيـدار سنغـور، رحـمـه اللَّه، الذي مـنحنا شـرف أن
نكون زمالءه وأصدقاءه. هذا الرجل مثلكم، صنعته إفـريقيا، وقاده مساره الجامعي
والسـيـاسي إلى أسـمى مـسـتـويات المـسـؤوليـة في بالده. كـمـا تغنى بالزنوجـة ودعـا

إلى الحضارة الكونية.

وقـد وجه فكره دائمـاً نحـو مصـيـر إفريقـيـا حيث يمـكننا تنوع إنتـاجه وإيمـانه
بالقـيم الـكونيـة من إيجـاد أوجـه الـشـبـه بين ليـوبولـد سـيـدار سنغـور وبينكـم فـخـامـة
الرئيس. لقـد شكَّلتكم العناية اإللهـية أنـتم اإلثنين وعهـدت إليكم بمـسؤوليـات جسـام

من أجل تحقيق الخير العميم للسينغال.

السيد رئيس الجمهورية،

إننا نستقبل في شـخصكم، ونحن في رحاب أكاديمية المملكة المـغربية، أحد
كبار حكماء إفريقيا، وأحد رجال القانون والنزاهة الذي سيعمل دائماً على االرتقاء

بالقيم الكونية وسيمنح للسينغال المكانة التي تستحقها في مجمع األمم.

ســدّد الـلَّه خطاكـم، ونوّر فكركـم وأســبغ عـلى الشـــعب الســيـنغــالـي الشــقـــيق
المزيد من السعادة والرفاهية.
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ااااللللششششررررااااككككةةةة    ااااللللججججددددييييددددةةةة    ممممنننن    أأأأججججلللل    تتتتننننممممييييةةةة    إإإإففففررررييييققققيييياااا    ووووااااللللققققييييمممم    ااااللللممممششششتتتتررررككككةةةة    ::::
ِككككااااممممةةةة ْمممم    ووووححححسسسسنننن    ااااللللححححِِِ ااااللللددددييييممممققققررررااااططططييييةةةة    ووووااااللللسسسسللللْْْ

السيد الوزير األول،
السادة الوزراء،

السادة أعضاء السلك الدبلوماسي،
السيد أمين السر الدائم ألكاديمية المملكة المغربية،

سيداتي، سادتي،
أودُّ بادىء ذي بدء تـوجــيــه شكري العـــمــيق لصــاحب الـجــاللة الملـك مــحــمــد
الســادس الذي شــرفني مــرة أخــرى باســتــقــبـال شــعــبي حــار على غــرار مــا تفــرد
المـغاربة دومـاً بالقـيـام به. الوفد الذي يرافـقني الناقل والمـعـبر األمـين لدى الشـعب
السينغـالي لالهتمـام البالغ الذي حظينا به منذ وصـولنا إلى األرض المغـربية. وأرد
على كل من سيطـرح سؤال «لماذا»؟ بمـا يلي : «المغرب والسنغـال: شعبـان وأسرة
واحـدة». لذا، آثرت أن أعـبر عن مـدى العـالقـات التي تمكن كل من صـاحب الجـاللة
وأنا من توثيقها بين الـسنغال والمغرب، وبين السنغاليين والمغـاربة، علما بأن كلمة

«التعاون» ال تفي بغرض التعبير عما هو استثنائي ومتفرد.

سيداتي، سادتي،
إذا كـان لي الـيـوم الشـرف والـحظوة في أن أكـون ضــيف أكـاديمــيـة المــملكة
المغـربية بحضـور أصحاب السمـو الملكي والوزير األول وأعضـاء الحكومة والنواب
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المـحـتـرمين والـشخـصـيـات السـيـاسيـة السـامـيـة، فـأنا أدين بذلك إلى الكرم الكبـيـر
الذي عهـدناه في صاحب الجـاللة الملك محـمد السـادس. كما أقـدر حجم التـشريف
الذي حظاني به من خالل حضـور أقطاب الفكر في أكاديمية المملكة المـغربية وفي

الجامعة.
واســـمـــحـــوا لي إذن أن أتوقـف عند فكـرة إحـــداث األكــاديـمـــيـــة التي مُنـحت
للمـغـرب وأوقفـت للمـعرفـة من قـبل صـاحب الجـاللة الملك الحـسن الثـاني الذي أراد
أن يكـرم ذكـــاء اإلنـســـان بـغض الـنظر عـن األعـــراق والـديانـات، وتوفــــيـــر الـظروف
المنـاســبــة إلقــامــة حـــوار بناء ومــثــمـــر. ولي اليــقــيـن بأنني أعــبـــر باسم المــفـكّرين
السنغــاليـين واألفـارقــة بصـفـة عـامّــة عن امـتنانهم لهــذه المـبـادرة التـي انطوت على
إحــداث ملتـقـى للمــعـرفــة الكونيــة على األرض اإلفــريقـيــة وعلى تمـكين إفــريقـيــا من
الوســائل الكفــيلة بإشـراكــهـا فـي تفـتق األفـكار الكبـيــرة التي يحــتـاجــهـا المــجـتــمع

البشري.
إن المـغـرب هـو بلد الحـضـارات العـريـقـة التي تعـاقـبت عـلى أرضـه منذ آالف
السنيـن، وهو ملتـقـى التـحــام األعـراق، وهو البلـد المـتــوسطي والصـحــراوي في آن
واحد والذي  تهبّ علـيه رياح المحـيط األطلسي وتجتازه الـتيارات اآلتيـة من الركام
الثلجـي في الشـمــال والتي تغــازل شـواطئــه البـيــضـاء ومــتـرامــيـة األطراف قــبل أن
تتـمـطى نحـو الجنـوب، وهو السـور الحــصـين الذي وقف أمــام توسع اإلمـبــراطورية
العـثـمــانيـة، ومنطلق حـركـات الـهـجـرة المنتظمــة نحـو سـهـول السـبـسـب في الجنوب
ونحـو جنوب شـرقي الصـحـراء الذي شـيـد فـيـه أسـالفـه عـبـر التـقـاء السكان السـود
حـضــارات مـشــرقـة ؛ كـل هذه العناصــر تمـيــز المـســيـرة الفــريدة للمــغـرب وطابـعـه

اإلفريقي والثراء الذي هو عطية يختص اللَّه لوحده بوهبها للشعوب.
ويسـتـمـد حـضـوري بين ظهـرانيكم أسـسـه من الـعـالقـات العـريقـة التي تجـمع
الشـعـبـين المـغـربي والسـينغـالي، ومن عـالقـات الصـداقـة التي توثقـت بشكل تلقـائي

بين جاللة الملك وبيني منذ وصولي إلى الرئاسة في بلدي.
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من خالل مـا عملناه، صـاحب الجاللة وأنا، من تدعـيم العالقات المـتمـيزة بين
المـغــرب والسـينغــال ودفـعـهـا نحــو مـسـتـوى األســرة الكبـيـرة، لـم نقم سـوى بتلبــيـة
طمـوحات شـعـبينا الـلذين يدركان حـجـمهـا ويعـيشـانهـا يوميـاً، كـما تشـهـد على ذلك
المنجــزات البـاهرة التي لم يتــحـقق مـثلهـا في ثـالث سنوات وذلك بفـضل اســتـثـمـار
أوجـه التكامل فـيمـا بيننا. ولـي اليقـين بأن مـسـيرتنا سـتـتـواصل وستـثـيـر اإلعجـاب

بإنجازاتها التي ستميز تقدمنا المشترك.

سيداتي، سادتي،
يبدو لي أنه يجب عليّ المبادرة بعرض موضوعي :

ااااللللششششررررااااككككةةةة    ااااللللججججددددييييددددةةةة    ممممنننن    أأأأججججلللل    تتتتننننممممييييةةةة    إإإإففففررررييييققققيييياااا    ((((ننننييييبببباااادددد))))    ووووااااللللققققييييمممم    ااااللللممممششششتتتتررررككككةةةة؛؛؛؛
ِككككااااممممةةةة ــــمممم    ووووححححسسسسنننن    ااااللللححححِِِ ْ ااااللللددددييييممممققققررررااااططططييييةةةة    ووووااااللللسسسسللللْْْ

لماذا الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا؟ وما فحواها؟ وأين وصلنا في
تطبيق بنودها؟ 

لقد ظهرت الشراكـة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا في ظرف اسـتحكمت فيه
أزمة إفـريقيـة اقتصـادية تمثلت في انحـسار النشـاط االقتـصادي وتنامي الفـقر على
نحو غيـر مسبوق، وأزمة القـيم المرجعية التي تدفع الشـباب إلى التيه وفقـدان الثقة
في النفس إلى حدّ االحتمـاء بالصوفية، وأزمة معنوية أدّت إلى تنامٍ خطير للحـتمية،
وأزمـة قارة تسـيـر على غيـر هدى وتتـوارى خلف القـارّات األخرى بفـعل رُهابهـا من

ضرورة سلوك طريق العوْلمة ومواجهة المنافسة.

لقـد أعـقـبت مـرحلة جـالء االسـتـعـمار ظهـور عـدة مـخطّطات صـاغـهـا الخـبـراء
واعُتـمدت في جـو من الغِـبطة والسرور، لـكن سرعان مـا رُكنت في األدراج دون أن
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يُعـمد إلى تطبـيـقهـا كـمخطط الغـوس الذي كـان يطمح إلى إنشـاء مجـموعـة إفـريقيـة
خــالل عــشــرين عــامـاً، ومــخـطط أبوجــا، ومــخطط بانوريـدا وغـيــرها. وفـي ظل هذه

الظروف، ظهرت مبادرتان خالل عام 2000 دون أن يكون بينهما رابط جلي.
فــمن جـهــة، قـام كـل من رئيس جنوب إفــريقــيـا ثابـو مـبــيكي الذي كــان يومن
بفكرة النهـضة اإلفـريقيـة، ورئيس نيجـيريا أوليـسيـغون أوبسـانجو، ورئيس الجـزائر
عبد العـزيز بوتفليقة، قاموا في شكل إعالن مـبادىء بتحليل المسار التـاريخي للفقر
المـتزايد في إفـريقيـا، ثم وجهـوا نداء إلى القادة األفـارقة حـتى يستـشعـروا خطورة

الوضع المستفحل. ومن ثم ظهر إلى الوجود مخطط األلفية اإلفريقي.
ومن جــهــة أخــرى، قــام خــادمكم بإطـالق مـخـطط أومــيــغــا في إطار مــقــاربة
اقـتصـادية، وكان الهـدف منه القـضاء على الفـوارق األساسـيـة التي تفصل إفـريقيـا
عن الدول المـتــقـدمـة: فـوارق في البنيـات الـتـحـتـيـة، وفي مـجـال التـربـيـة وفي كـفـاءة
الموارد البشرية التي ال يتم تقـديرها بالشكل الكافي في بلداننا، فوارق في اإلنتاج
واألساليب الفـالحية، وفي التحكّم في الطاقـة... وانطالقاً من اقتناع مخطط أومـيغا
بأن النماذج اآلسيـوية التي لحقت بركب الدول المتقدمـة في ظرف عشرين سنة من
خـالل جعل المـوارد البـشرية الـمحـرّك األول لعـجلة التنميـة، فـقد وضع نـصب عينيـه

ضرورة مواجهة المنافسة الدولية الشريفة عن طريق اإلنتاج والجودة.
وبعـد أن انخـرط المــخططان في تنافس حـول اسـتـئـثــار طرف بالشـهـرة دون
آخـر، اندمـجـا في خطة واحـدة وهي الـمـبـادرة اإلفـريقـيـة الجـديدة التي سـرعـان مـا

تحول اسمها إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا.
وقـد اعـتـمـدت هذا المـخطط  قـمّـة رؤسـاء الدول الـمنعـقـدة في لوسـاكـا خـالل

يوليوز 2000 حيث أصبح المرجعية الوحيدة الستراتيجية التنمية في إفريقيا.
وقد قـدم هذا المخطط إلى قمـة الدول الثمانية، أي مـجموعـة الدول الغنية في
جنوة عــام 2000 وكـانـانسكيس بكنـدا عـام 2002. كــمـا نظمـت خـالل الفــتـرة ذاتهــا
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لقـاءات مـتعـدّدة بين المـمـثلين الشـخـصـيـين لقادة مـجـمـوعـة الثـمانيـة وبين الخـبـراء
األفارقة من أجل إدراك جيّد لمحتوى هذا المخطط.

ويمكن لي أن أوجـز هذا الـمخـطط في قـسـمـين: شق أول يتـضـمن الخـيـارات
ّددددااااتتتت التنـمـيــة على المــدى الطويـل، وشق ثان األســاسـيــة التي تعــتــبـر بـمـثــابة ممممــــححححــــــــددددّّّ
يتضمن ااااللللممممججججااااالالالالتتتت    ااااللللررررئئئئييييسسسسييييةةةة أو ااااللللممممتتتتغغغغييييررررااااتتتت التي يمكّن تضافرها وتفاعلها من تحقيق

النمو والتقدم داخل هذه المحددات.

فـالخيـارات األساسـية أو المـحدّدات هي : حـسن الحِكامـة العامـة والخاصـة،
واعـتــبـار القطـاع الخـاص مـصــدراً أسـاسـيــاً لتـمــويل االقـتــصـاد اإلفـريقـي، إحـالل
ااااللللممممننننططططققققةةةة بصفـتها قاعـدة عملية محل الدولة التي يعـتبر مجـالها محدوداً. ومن نـاحية

الموضوع، يتقاطع موضوعنا مع القسم األول من هذا المخطط.

وقــــبل الـرجـــوع إلـى هذه العـناصــــر يحــــسن الـتــــذكـــيــــر بأنـه في داخـل هذه
المـحدّدات، اخـتار هذا المـخطط ثمانيـة  قطاعـات أساسـية سـميت بالقطاعـات ذات
األولوية، أي المتغيرات، الـتي يتعين معالجتها في آن واحد حـسب االختيارات التي
ستفرز في نهـاية المطاف هوية شخصية ذات معلم من مـعالم التنمية : (1) البنيات
التــحـتــيـة،(2) التـربـيـة، (3) الصـحـة، (4) الزراعـة، (5) التــقنيـات الـجـديدة لإلعــالم
واالتصــال،(6) البــيـــئــة، (7) الطاقــة،(8) الدخـــول إلى أســواق الـدول المــتـــقــدمـــة.
وبالتالي، يمكن التركيز على أحد المتغيرات للحصول على شكل معين من التنمية.

وتجـب اإلشـــارة إلـى أن هذا االخــــتـــيــــار ينطـوي على انـتـــقــــاء مـــتــــغـــيــــرات
اســتــراتيــجـيــة، ال ألن القــضــايا األخــرى ليــست لهــا نفـس األهمــيـة ولـكن ألن هذه

المتغيرات هي «قطاعات ذات أولوية» مع ما تخلفه من آثار هامّة.
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ِككككااااممممةةةة     ححححسسسسنننن    ااااللللححححِِِ

لنعـد إلى عناصـر المـوضوع لنشـيـر إلى أننا نجـد من المـصطلحات الـشائعـة
حسن الحِكامة العامّة وحسن الحِكامة الخاصة.

وتنطوي حـسن الحِـكامـة العـامـة على الديمـقـراطيـة واحـتـرام حـقـوق اإلنسـان
والسلْم وحـسن إدارة الموارد الـعامّـة. أما حـسن الحِكامـة الخاصـة فيـرتبط بالبـيئـة
المـســاعـدة على الـقـيـام باألعــمـال والتي تـتـضـمن الـقـضـاء النـزيه، وانتـفــاء الرشـوة

(وهما شرطان من شأنهما جذب االستثمار)، واستقرار االستثمار وأمنه.

وقـد طُرح التسـاؤل حول الكيـفـية التي يجب التـعامـل بها مع الدول المـتأخـرة
في مـيـدان حـسن الحِكامـة والسـيـمـا الدول ذات األنـظمـة غـيـر الديمـقـراطيـة التي ال
تُجـرى فـيـهـا انـتـخـابات نزيهـة أو تُقـصى فـيــهـا المـعـارضـة أو تُخطط فـيــهـا النتـائج
بشكل مسبق، وكذا الدول التي تخرق حقوق اإلنسان وتتفشى فيه أشكال الرشوة.

ولقد تـوفقنا في اعـتماد مـبدإ المـسؤوليـة الفردية لرؤسـاء الدول لسبب بـسيط
وهو أنهم يملكون كل السلطات في مـمارسـة الحكم وال يخضعـون لنظام المسـؤولية

الجماعية الذي تنسب فيه أخطاء الفرد إلى الجماعة.

ومن ثم، يجـب تصـور وتنفــيـذ برامج البنـيـات التـحــتـيـة وغــيـرها دون اعـتــبـار
لطبيعة النظام وما إذا كان يطبق شروط حسن الحِكامة. وما عدا ذلك، سيكون لكل
بلد مـتقـدم الحرية في زيـادة حجم إعـانته للبلد الـذي يختـاره حسب أوجـه التجـانس

أو تقديره للسياسة المتبعة فيه.

ولتـفعـيل حـسن الحِكامـة، وضعت إوّاليـة تسـمّى مراجـعـة األعيـان، وهي نظام
اختياري، أي أن لكل دولة الخيار في االنخراط في النظام من عدمه.
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ويقوم فريق من «الشخصيات البارزة» - وهو مفهوم قابل للنقاش - تساعده
أمـانة سـر بزيارة إحـدى الدول إلنجـاز تحـقـيق. ويـمكن لهـذا الفـريق االسـتـمـاع إلى
الفــاعلين الســيـاســيـين في الـحكومـة والمــجـتــمع المــدني وجـمــيع قطاعــات السكان
للحـصـول على أكـبـر قــدر من المـعلومـات، ثم يحـرر تقـريراً يـرفـعـه لنظر قـادة الدول

األعضاء.

وقـد وقعتُ عـلى االتفاق دون أن يكون لـي اقتناع كـامل بجـدواه ونجـاعتـه. إذ
قُـدِّر أنه إذا اتبـع فـريق الشـخـصـيــات البـارزة هذا النهج، فــإن عـمليـة تقـيــيم حـسن

الحِكامة داخل بلد ما يمكن أن تستمر ألربع سنوات أو أقل.

أما فـيما يخص السـينغال، فـقد اقتـرحنا تطبيق مـفهوم مـراجعة األعـيان على
األطفال، أي وضع األطفال في دول غربي إفريقيا. وينتظر أن تنعقد قمّة المجموعة
االقتصادية لدول غربي إفـريقيا في داكار من 26 إلى 28 ماي 2003. ويقدم كل بلد
تقـريراً عن وضـع األطفـال حـسب مـخطط التــحـقـيق : التـمـدرس، وتشــغـيل األطفـال
واسـتـغاللهم، والـمعـاملة السـيـئـة، واالستـغـالل الجنسي، واألوضـاع المـمـاثلة للـرِّق.

وينتظر أن تتمخض القمة عن اتخاذ تدابير ملموسة وتحليل مقارن.

ااااللللققققــــططططااااعععع    ااااللللخخخخــــــــااااصصصص

لقد شـوش اختيار القطاع الخـاص مصدراً أساسـياً للتمويل على الـتصورات
السائدة إلى هذا التاريخ والتي كانت تنطوي منذ فترة جـالء االستعمار على البحث
للللممممسسسسااااععععددددةةةة (تحويل 7، 0 ٪ إلى الدول النامية) عن التمـويل بالنسبة للتنميـة من جانب ا
ومن جانب ااااالالالالققققتتتتررررااااضضضض، فقد اصطدمت المساعدة العامّة على التنمية بنزعات األنانية
المــتنامــيـة لـدى الدول المــتـقــدمـة بـشكل وصلت فــيــه إلى النصف بالـكاد ألن بعض
الدول المــتــقـدمــة لم تحــول بعــد نسـبــة 0،1 ٪ من ناتجــهـا الـداخلي الخــام في شكل
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مساعدة عـامّة على التنمية. ومن جهة أخرى، وصلت القـروض بالمديونية إلى الباب
ااااللللققققررررووووضضضض أن يسـميـا بالحلقـة المفـرغة مـا دام المسـدود. لذا، تستـحق ااااللللممممــــسسسسااااععععــــددددااااتتتت و
الخــروج منـهــا أمــراً مــســتــعــصــيــاً، إذ لم يســبق لنـا أن عــاينّا بلداً يـتــقــدم بفــضل

. المساعدات أو القروض أو اإلثنين معاً

ااااللللممممننننططططــــققققــــــــةةةة

أودُّ قـبل كل شيء تـوضـيح أمـر اصطالحي. بالنـسـبـة لألمم المـتـحــدة، تعـتـبـر
إفـريقيـا منطقـة أما األقـسـام المتـفـرعة عن القـارة فـهي مناطق فـرعيـة. أمـا بالنسبـة
لمنظمة االتحـاد اإلفريقي (أو ما كـان يعرف في السابق بمنظمـة الوحدة اإلفريقـية)
وللشــراكـة الجــديدة من أجل تنمــيـة إفــريقـيــا، تنقـسم الـقـارة اإلفـريقــيـة إلى خــمس

مناطق :
- إفريقيا الغربية،
- إفريقيا الشمالية،
- إفريقيا الوسطى،
- إفريقيا الشرقية،

- إفريقيا الجنوبية والمحيط الهندي.
وقـد اخـتـارت الشـراكـة الجـديدة من أجل تنـمـية إفـريـقـيـا المنطقـة باعـتـبـارها

قاعدة عملية لعدة أسباب:
- تعـــتــبــر الـمنطقـــة مــجــاالً أمـــثل بالنـســبــة لـلصناعـــات التي تســـتــفــيـــد من
االقـتـصـاديـات الصـغـرى، ومن أسـواق تفـوق الـدول في حـجـمـهـا. وهي تـتناسب مع
هدف االندمــاج اإلقليـمي. لكـن هذا الخـيـار ال يـعني التـخلّي عـن الدولة التي يتــعـين
عليـها متـابعة تعـاونها الثنائـي ومتعـدّد األطراف. في حين أن الـشراكة الجـديدة من
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أجل تنـمــيــة إفــريقــيـــا تهــدف بتــخــصّـــصــهــا في المــشـــاريع اإلقليــمــيـــة إلى إفــادة
االقتصـاديات الصغرى: طريق جهـوية واحدة بالنسبة لـكل بلدين اثنين بدل طريقين
وطنيـين ليـسـتــا باألمـان الكافي لوصلهـمـا، وسكـة حـديد جـهـوية أو قـارية، وجـامـعـة

جهوية متخصّصة بدل جامعات متعدّدة ال تحقق نتائج كبيرة الخ...
- تستند االسـتراتيـجية اإلقليـمية علـى تمويل بـااااللللمممموووواااارررردددد    ااااإلإلإلإلضضضضــــااااففففييييــــةةةة    ااااللللججججددددييييددددةةةة ال

...الخ. على إعادة استغالل الموارد الثنائية المكتسبة سابقاً
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THE SOVIET STRATEGY IN AFRICA BEFORE 1985

Anatoli Gromyko

Before 1985 the Soviet strategy in the "third world", including Africa,
was based on a number of unshakable postulates that were rooted in the
concept of "the world revolutionary process" worked out by Vladimir Lenin
and Joseph Stalin, the Communist International and the Communist Party of
the Soviet Union (CPSU) congresses. A pattern was formed that gradually
transformed into a dogma that no politician or diplomat could change.
Frankly speaking, no one even tried, it seemed that this pattern perfectly
suited the Soviet foreign policy and gave sufficiently good explanations to
the processes in the "third world" or, as it was customary to say, "on the
periphery of the world capitalist economy".

If asked - what offices in the Kremlin, the Central Committee of the
CPSU or the Foreign Ministry directed the development of the Soviet
foreign policy strategy in the 1950's-80's, I find it hard to answer the
question even now. Most often, however, this work, that should have been
highly creative, was done on the eve of every congress of the CPSU by a
group of appointed "thinkers", several leading officials from the Central
Committee of the CPSU, representatives of other foreign policy agencies
apt to "theoretical quest". For example, Academicians Nikolai Inozemtsev
and Georgy Arbatov were invited to prepare materials for every party
congress.

The heads of other scientific foreign policy centres, including myself
as the director of the Institute for African Studies, regularly submitted
recommendations on the theory of the world revolutionary process to the
Central Committee. Proposals coming from this collective "intellectual
machine" were rarely marked by theoretical depth, to say nothing of
novelty. At best they constructed a more modern theory of "mature
socialism" that was based on old foundations of "the world revolutionary
process".
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To a considerable extent the concept of "the world revolutionary
process" was a transformation of the idea of a "world-wide socialist
revolution". After 1917 Lenin expected its speedy beginning but soon
realized that it was utopia. Stalin proved himself more as a pragmatist, than
theorist. He plunged into constructing socialism "in one separate country".
By the mid-1930's, his thoughts and actions transformed him from a
revolutionary into a dictator whose actions undermined socialism. In these
conditions the idea of separating evolution from revolution in the
development of humanity disappeared from Soviet science, dogmas
prevailed.

Some of my colleagues and I realized the limited nature of old
dogmas. In private conversations we often spoke of the flatness of old
approaches and the variety in the development of the world community. I
came to think that the Marxist theory of the world revolutionary process, the
way it was proclaimed at CPSU congresses and international conferences of
Communist and Workers' parties, was leading us to mistakes in evaluating
the international situation. One can argue about the usefulness or
harmfulness of fantasies in personal life, but they are absolutely out of place
in politics.

What do I mean?
The old approach claimed, for example, that after World War II the

transition from capitalism to socialism became the main content of the
epoch. It was said that the transition was marked by the competition of two
social systems: socialism and capitalism. It was stated that the latter was
going through a general crisis. This theoretical platform was approved by 12
Communist parties of socialist countries in November 1957 and later at the
conference of Communist and Workers' parties. If everything had been that
simple!

It was at that time in Moscow, when a considerable positive change
occurred in the evaluation of "the laws of world development". The
above-mentioned conferences spoke of the possibilities for the working
class to win power by peaceful means. Struggle for peace was declared the
most important task of Communists and Socialists disregarding ideological
differences. In the context of the present day broad cooperation on the
international arena, one might find these changes "insignificant", a mere
trifle, but we should judge the situation in terms of the times. In the Soviet
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Union the whole Stalinist epoch was going down into history. Thinking in
the vein of the Communist International was questioned and even altered.

I recall the way all of us, young scholars, felt then. I was a
post-graduate at the International Relations' Institute. After the purifying
20th CPSU congress in 1956, where Nikita Khrushchev exposed Stalin's
crimes, everything seemed possible. Everyone expected that the Soviet
society, free from tyranny, would develop fast and effectively. I hoped that
ideological stereotypes would be dropped from the Soviet foreign policy. It
seemed that the process had begun. However, the weight of the old ideology
turned out much greater than it had seemed.

In November 1957 Soviet society was in a springtime mood. I
published the book "US Congress: elections, organization, powers".(1) The
book became my doctorate thesis, which I defended successfully. There was
no fundamental work on the US parliament in the Soviet Union before.
Even if the US Congress was mentioned, it was said that they only talk in
bourgeois parliaments to fool ordinary public, it is just a talking-shop.

In my study I demonstrated the important role of the USA Congress in
the American state machinery and gave a thorough analysis of the system of
its committees. The interaction of the Congress and the presidency
demonstrated practical significance of the theory of separation of powers.
Naturally I shot many critical arrows at "bourgeois democracy", but the
main point was that I tried to convince a Soviet reader that the US Congress
was not a "talking shop" but a working body of state power.

Shortly after the book's publication, I was called at home by the
Editor-in-chief of "Mezhdunarodnaya Zhizn" ("International Life")
magazine, Academician Khvostov. "Could you write an article for our
magazine about the parliamentary transition from capitalism to socialism?
he asked. It is an important subject, for a long time we spoke only of the
significance of revolutionary struggle for the victory and defence of
socialism." I was flattered by the offer from a prominent Soviet historian,
editor-in-chief and contributor to "The History of Diplomacy". I wrote an
article fast, literally in a week, and it was published. (2)

In the second half of the 1950's the question aroused, how the Soviet
Union should regard the possibilities of a political and social development
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when violence would not become the main instrument for achieving the
hegemony of the working class in a revolution.

The following CPSU congresses and international conferences of
Communist and Workers' parties in 1960 and 1969 took place in conditions
of the deepening Cold War. It was futile in such conditions to count on the
development of new or even revised ideological approaches in the Soviet
foreign policy.

It seemed that the 1959 visit of Khrushchev to the United States at the
invitation of President Eisenhower could break the backbone of the Cold
war. Alas, the frosts grew even harsher. Shortly before the visit I published
a new work that was titled "For better relations between the USSR and the
USA". Together with a designer we worked on the cover of the book: the
result was a picture of a round negotiating table with the Soviet and
American flags on top. Due to the orbit, depicted by the artist, the setting
seemed to be directed into the future, to accord and talks, peace and
cooperation.

In my work I stressed that ideological differences should not hinder
Soviet-American cooperation on the governmental level, that developing
countries, as well as the Soviet and American peoples, need that. The USSR
and the USA "should rise above their ideological differences". (3) My editor
Boris Tsybulevsky sighed and scratched the back of his head. I was
patiently waiting for his decision. "You know, - he said, - all this sounds
unusual. Maybe we could omit this part about ideology?" However, I
insisted on my version referring to party documents that called for seeking
compromise despite ideological differences. " But that refers to relations
between. Communists and Socialists, while here you write about the
imperialist USA". Then I resorted to a trick. "You know, - I blurted out
suddenly, - this part has been agreed upon with Andrei Andreyevich".
Tsybulevsky knew who "Andrei Andreyevich" was and stopped resisting.
For some reason he asked me to publish the work under a pen-name. I did
not object and it was published under the pen-name G. Anatolyev. Never
again did 1 resort to such shady way of pushing through my works.

In order to lift the weight off my soul, I talked to my father. I asked
him whether he thought ideological differences should not prevent the
USSR and the USA from maintaining their relations in the spirit of
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compromise. The conversation took place at his Moscow apartment.
"Opposing ideologies, - Andrei Gromyko said, - always hindered and will
hinder relations between states. Their influence on international affairs is
inevitable. The task of the diplomacy is to circumvent this obstacle." I
realized how hard it was for Soviet diplomats to work in conditions when
for decades long domination of communist ideology in the life of the Soviet
country embraced everything.

Khrushchev's visit to the USA did not produce tangible positive
results. Other events took place and had a negative effect on the
international situation. Khrushchev, for example, was indignant at the
impudence with which US special services violated the Soviet air space and
organized the flight of the U-2 spy plane over the Soviet territory. President
Eisenhower's refusal to apologize to the Soviet government foiled the Paris
summit conference.

Many other events took place on the international arena. In 1960 many
countries proclaimed independence: Cameroon, Togo, Madagascar, Congo
(Leopoldville), Somalia, Dahomey, Niger, Upper Volta, Ivory Coast, Chad,
Central African Republic, Congo (Brazzaville), Gabon, Senegal, Mali,
Nigeria and Mauritania. Thus, in one year 17 new states appeared in Africa.
Independent Africa became a pronounced political force. Many actions of
the new African governments ran counter to the interests of former colonial
powers.

For example, on February 15, 1960, Morocco annulled the
French-Moroccan diplomatic convention of 1956 and recalled its
ambassador from Paris in protest against the explosion of a French nuclear
bomb in the Sahara on February 13. On March 15 a protest against nuclear
tests in the Sahara was also voiced by Ethiopia, Ghana, Guinea, Liberia,
Libya, Sudan and Tunisia. On March 30 and April 1, 29 African and Asian
countries, shocked by repressions and killings of the native population in
South Africa, demanded the meeting of the UN Security Council to urge
Pretoria to renounce apartheid and discrimination. African countries became
more active in their efforts to guarantee regional peace and security. The
national-liberation struggle gained momentum. The people of Algeria
waged an armed struggle for independence against French colonialists.
Moscow especially rejoiced at the news that as a result of elections Ghana
was declared a republic and its Prime-Minister Kwame Nkrumah was
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elected the first president of the country. Nikita Khrushchev had great faith
in Nkrumah, considered him a true patriot.

The main event that influenced Moscow's evaluation of the situation
in Africa took place in the former Belgian colony - Congo. It brought the
spirit of confrontation to international relations. Politicians who thought in
ideological terms rubbed their hands in satisfaction; their idea of
West-South relations was confirmed. It seemed that the capitalist West was
entering a stage of acute clashes with the East, Africa in particular, which
was breaking off its colonial chains.

In such an atmosphere the Second International Conference of
Communist and Worker's parties opened in Moscow in November 1960. 81
parties, including some from African countries, attended it. Its decisions had
a strategic significance. For many years the Soviet policy in "the third
world", especially in Africa, was determined by ideological confrontation.

Old strategic principles of the Communist International seemed to
have been reborn. The conference resolutions pointed to the growing
aggressiveness of imperialism. The USA was declared the key stronghold of
international reactionary forces. The forum concluded that socialist
countries had gained great experience in the construction of socialism and
were deeply influencing world development. Moreover, it declared that as a
result of change in the balance of forces on the world arena a possibility had
emerged for the transition of the newly-free countries to socialism,
by-passing capitalism. The rhetoric of peaceful co-existence of socialist and
capitalist countries was used only in the context of efforts to prevent a world
war. The decisions of the conference sounded like the declaration of "a new
war of faith" against the West that would not realize that "winds from the
East" were stronger than "winds from the West". The resolutions of the
conference drove peaceful co-existence to the background and emphasized
the task of further advancing the world revolutionary process.

The Third International Conference of Communist and Worker's
parties took place in June 1969 and was held in the same spirit. This is
proved by the title of its key document: "Tasks of struggle against
imperialism at the present stage and unity of actions of Communist and
Worker's parties, all anti-imperialist forces." All the delegates mentioned the
name and the ideas of Vladimir Lenin as his birth centennial was
approaching. The spirit of class struggle marked the Marxist forum. All
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speakers voiced support for Vietnam and the struggle of the Arabs "against
the Israeli aggression" in the Middle East. The conference blessed the
struggle of "the forces of progress" against "imperialist reactionaries".

The Third Moscow Conference thoroughly discussed the situation in
different regions of the world. It analyzed the nature of anti-imperialist
movements in Africa, Asia and Latin America. Finally, it approved a
program of action on the basis of unification and cohesion. Thus, the
conference pushed the world of the early 1970's to struggle instead of
cooperation. Cooperation, proposed against the threat of a nuclear war, was
the only visible exception.

I am listing all these facts today not to revise the road traversed by the
Communist and Workers' movements, not to criticize the mentioned
resolutions for the sake of criticism. If such decisions were adopted at that
time, it means that they were considered to be correct by the majority of the
international Communist movement. But, as we know, the road to hell is
paved with good intentions. Still it is important today to realize that while
putting forward the task of consolidating the international Communist
movement, weakened by the split between the CPSU and the CPC (the
Communist party of China), the leaders of the movement, primarily Soviet
leaders, overlooked the following.

The world at that time needed new thinking and new policies that
would take into account all the key threats looming over humanity, rather
than ideological battles. There were at least three global threats hanging
over humanity: the danger of a nuclear war, the great economic
backwardness of "the third world" and the degradation of the Earth's
environment. 

Why did the developments take this course?
In the late 1960's the Soviet Union reached the peak of its post-war

might on the international arena. Its leaders were absolutely convinced that
history was developing according to the laws "discovered" by Karl Marx.
The Leninist strategy, based on Orthodox Communism, was considered to
be unshakable. "Counterrevolutionary rebellions" were suppressed in
Hungary and Czechoslovakia. The Soviet Union had many friends and allies
in "the third world" (Cuba, Vietnam, etc.). It seemed that the world
Communist and Worker's movement was uniting around Moscow. Its
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leaders had another fit of ideological euphoria, somewhat similar to the one
experienced by the Communist International in the early 1920's.

There was also another factor - the great influence of that atmosphere
on the Soviet foreign policy. The CPSU was not simply a party, but a party
that had merged with the state. Its ideological goals, especially if they were
blessed by the resolutions of international conferences, automatically
became goals of the state. 

One can imagine how difficult it was to take realistic steps in
international politics, which is not at all equal to ideology. Ideological
restrictions constantly appeared in the way of the effective Soviet foreign
policy in the 1960's and 1970's. Like fluorescent road signs on a highway,
they showed Soviet politicians and diplomats where to drive and turn in
international politics. It was almost unthinkable to disregard the "signs".
Such were the times.

However, as it usually happens, life is more complicated than any
ideological patterns, including Marxism-Leninism and working class
internationalism. In practice ideological internationalist requirements often
clashed with national interests. Though at that time the term "Soviet
national interests" was barely used, in the daily effort to conduct the foreign
policy it could not be overlooked. Moreover, one may be surprised by the
way Soviet diplomats managed to make rational, often ingenious, decisions
in the sea of ideological voluntarism.

One can recall that after the resignation of Molotov new foreign
ministers up to 1973 did not belong to the top Soviet party leadership. This
led to the domination of ideological considerations and forced the foreign
ministry to explain to Politburo many of its steps to strengthen national
security in terms of the world revolutionary process.

Before 1985 the Soviet strategy in Africa was influenced most of all
by a concept of socialist orientation and the geopolitical factor. Regional
conflicts also became its component. The concept of socialist orientation
reflected new trends in "the third world", as well as numerous illusions.
Those illusions cherished hopes that national liberation revolutions would
soon grow into socialist revolutions. "The transitional period of
development from capitalism to socialism" acquired its practical realization
in "socialist orientation". Often it was a wishful thinking. A certain
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contradiction appeared between the real state of affairs and an idea of a
"successful" spread of socialism in Africa.

In the 1960's regimes standing for socialist orientation were
established in Ghana, Guinea and Mali. In the 1970's the ideology of
socialism spread in Congo, Angola, Mozambique and Ethiopia. The
leadership of Egypt, Tanzania, Madagascar and a number of other countries
stated that the aim of their development was socialism.

The countries of socialist orientation were striving for better life. First
of all, they wanted to direct the socio-political development towards
socialism, bypassing capitalism. In many African countries these plans
failed pretty soon (Egypt, Ghana, Guinea, Mali). In other countries socialist
orientation was in a state of agony (Mozambique). Many experienced great
difficulties, caused by protracted wars (Angola, Ethiopia). By the middle of
1980's it became clear that the building of socialism in African countries in
a relatively short period of time was practically impossible. The theoretical
tenets of "scientific communism", interpreted in Africa in an over-simplified
way, appeared to be insolvent under the pressure of practical circumstances.

Speaking at the 2nd Congress of the Communist International, Lenin
stated "with an aid of the proletariat of the advanced countries backward
countries can go over to the Soviet system and through certain stages of
development to communism, without having to pass through the capitalist
stage". (4) In conformity with Lenin's formula the Comintern program spoke
of "the progress to socialism without passing the stage of capitalism in
general, if powerful aid is rendered to the countries of proletarian
dictatorship."(5) This speculative concept became the basic strategic line of
the Soviet foreign policy in Africa, Asia and Latin America for many
decades.

In the political and ideological sphere the Soviet Union rendered
extensive aid to the countries of socialist orientation. Moscow was generous
in the military sphere because almost all socialist-oriented countries were
subjected to armed aggression.

The assessment of the Soviet economic aid is more complex. Was it
sufficient for a successful transition from socialist orientation to socialist
development, bypassing capitalism? No one had ever determined whether
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the scale of such aid was within the USSR's power. However, Moscow,
motivated by its international duty, for decades provided ideological allies,
including those in "the third world", with substantial economic aid.

The general volume of long-term debts of socialist and developing
countries to the Soviet Union at the beginning of the 1990's comprised 85.8
billion rubles; 42 billion rubles fell on the developing countries. Out of that
sum the lion's share (in billion rubles) fell on Cuba (15.5), Mongolia (9.5),
Vietnam (9.1), Poland (4.9) and Democratic Republic of Korea (2.2). This
aid was in a form of credits. The Soviet Union helped many of its recipients
to hold out in difficult times.

The ideological character of the Soviet aid was expressed in its
distribution. The aid received by socialist-oriented countries (in billion
rubles) was as follows: Afghanistan (3.0), Ethiopia (2.8), Algeria (2.5),
Angola (2.0), the People's Democratic Republic of Yemen (1.8) and Egypt
(1.7). In million rubles: Nicaragua (917), Tanzania (310), Mali (285),
Somalia (260), Zambia (205), Congo (199), Madagascar (100),
Guinea-Bissau (66) and Benin (31).

The aid in credits, received by the developing countries, was
considerably less in size. There were countries of non-socialist orientation,
which also received substantial credits (in billion of rubles): India (8.9) and
Syria (6.7). (6) These countries were singled out because of their
geopolitical status: India as a counterbalance to China, and Syria as a
staunch opponent to the supremacy of Israel in the Middle East.

The deeper the problem of socialist orientation was analyzed, the
more questions appeared. They seemed to be endless. Heated discussions
took place. Some scholars repudiated socialist orientation completely.
Others insisted that if viable economy was founded, if mutually profitable
economic ties with the countries of both socialism and capitalism
developed, if the unbalanced development of the state sector rejected -
socialist orientation would at least have no worse chances to succeed than
any other model of development.

The lack of faith in socialist orientation reflected the crisis of the
entire antiquated model of socialist development, the inability of perestroika
to raise living standards of the Soviet people. It was not only the people, but
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also many proponents of socialism and socialist orientation who went in
opposite direction - the complete lack of faith in socialism.

One more thing was also clear. The countries of Asia, Africa and
Latin America, which had embarked on the road of development towards
socialism, would not receive any tangible economic aid from the Soviet
Union because of the state of the Soviet economy under Gorbachev.

In the 1960's and 1970's the dissemination of "scientific communism"
ideas in Africa, as well as the appearance of numerous socialist-orientation
countries, was interpreted in the USA and Western Europe as Moscow's
desire to oust the West from the Black continent. Washington, London and
Paris did not give much thought to whether the Soviets could achieve such
an aim.

At a conference held in West Germany I explained the Soviet foreign
policy in    Africa. During a coffee break I sat next to a senior officer of the
Bundeswehr. "It probably seems strange to you, - he suddenly addressed
me, - that your arguments are not apprehended by many. In the first place,
the USA is our ally and it is not in our traditions to criticize them. Secondly,
believe me, we can understand the reasons of your deploying a strong army
to the east of our borders. But we cannot understand what the Soviets need
Africa for, why they have set up Marxist regimes and keep thousands of
soldiers there." I explained that not a single African government was formed
in Moscow and that neither in Africa, nor in the Soviet Union were there
"communist societies". I mentioned the doctrine of "the encirclement of the
USSR" with NATO's military basis, by surface and underwater navies. An
answer, that I received, was the following. The USA is a naval power,
whilst the Soviet Union is a land power. Their might is on water, and yours
- on land. In the military field you dominate in Europe and Asia, the regions
of significance to the USA are scattered all over the world. These land and
naval centres counterbalance one another. "We should not try to change this
geopolitical status", - the German said. Then he added: "Russia and Africa
became allies against the USA and Western Europe. For us this is
threatening."

Later on I reflected upon that discussion and reasons for geopolitical
approach to the military balance of forces in the world. I realized that the
strong ideological colouring of the Soviet actions in Africa hindered the
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understanding of our foreign policy. The West had almost completely left
Africa, while we were expanding there. Such development frightened them.
The appearance of the Soviet military on the African soil irritated
ex-colonialists. These feelings enhanced the myth of the "Soviet military
threat to the West".

In 1965, the next year after Brezhnev took power from Khrushchev, in
a private conversation with Anatoli Kovalev, a prominent Soviet diplomat
and later First Deputy Minister of Foreign Affairs, I asked what changes
may take place in the Soviet policy after the October plenary meeting of the
Party's Central Committee. He said: "I would determine the essence of the
moment with the words of Chancellor Gorchakov - "Russia is
concentrating". Gorchakov was in charge of the Russian foreign policy in
the middle of the XIX century. 

Indeed, as far back as 1965, Moscow faced a dilemma: either to
concentrate on intensive internal development, or continue global activities
in the spirit of "proletarian internationalism". It looked like almost everyone
in the Ministry of foreign affairs was for the first variant, for urgently
putting an end to the Cold war, starting profound economic reforms.

I remember my father Andrei Gromyko, a peasant by birth, who took
the interests of agriculture to his heart, saying to me: "Some time ago I
talked to Leonid Ilyich Brezhnev. I tried to convince him that we should lift
as soon as possible the restrictions, which Khrushchev had introduced on
the size and use of personal land plots. We should also help cooperative
farms". "What was the answer?" "Leonid Ilyich promised to help and seek
advice of specialists. In general he feels positive about it". Unfortunately,
the party's ideologists blocked such initiatives.

The scale of the Soviet activity in Africa did not lessen. Colonel
Boumedienne, a radical figure, came to power in Algeria. In 1965 Moscow
supported leaders of socialist orientation, such as President Sekou Toure of
Guinea and President Gamel Adbel Nasser of Egypt. Africa was seen as a
continent with big potential for revolutionary changes. Guided by the
principles of solidarity and united in an alliance with "the most powerful
contemporary force after socialism", the national-liberation movement and
progressive regimes, the Soviet Union was rendering active help to this
group of countries.



29THE SOVIET STRATEGY IN AFRICA BEFORE 1985

Regional conflicts were, perhaps, the most serious negative factor the
Soviet Union encountered in Africa. The watershed was the international
crisis in November 1956 - the "Suez crisis". In response to aggression
against Egypt, Khrushchev sent a message to Paris, London and Tel-Aviv
with a demand to cease military actions against Cairo. The three capitals
were quick to fulfil that demand. The first hot clash ended successfully for
Moscow.

Regional conflicts in Africa are a special subject. They require a
separate analysis.
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LES THERAPIES PAR LES GENES :
TROP OU TROP PEU

Georges Mathé

A peine trois décades après que Rosalind Franklin et Maurice Wilkin
soumirent l'acide désoxyribonucléique à son étude à la diffraction des
rayons X, deux après que Francis Crick et James Watson proposèrent un
modèle de sa structure moléculaire en double hélice, Herbert Boyer et
Stanley Cohen réussirent à produire, dans une cellule bactérienne vivante,
une molécule d'acide nucléique dit ADN sous la forme recombinante, car
contenant des séquences d'ADN de crapaud et de bactérie. L'ADN étranger
du crapaud s'exprimait en une protéine de son espèce.

Dès lors que la partie essentielle des trois milliards de lettres qui
composent l'ADN humain a été décrite en tant que le génome de notre
espèce, certains ne virent aucun empêchement technique ni moral à la
promotion de la thérapie génique.

Celle-ci n'est cependant, en réalité, pas encore devenue une thérapie
courante, applicable en toutes les circonstances que présente la pathologie,
et sans risque.

Ce n'est pas la difficulté de multiplier les essais qui a limité le succès :
plus de 500 malades avaient été recensés en 1996 pour avoir subi une
thérapie génique. La raison en réside, et en dépit des faits que nous
connaissons un million de bases de l'ADN (cet acide constitué de bases, de
sucre et de phosphates) et que la moitié d'entre elles ont été localisées dans
le génome, nos connaissances sur leurs fonctions sont encore extrêmement
restreintes.
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La thérapie génique consiste à insérer dans le génome d'une cellule,
un gène étranger qui produira la protéine spécifique dont le manque est
responsable d'une maladie donnée. Les cellules filles et celles qui en
descendront fabriqueront aussi cette protéine.

On imagine les anomalies de gènes pathogènes, dont le remplacement
par un normal pourrait être curateur : l'absence, l'imparfaite fonction, le
défaut d'activation d'un seul peuvent être associés aux plus graves désordres.

On envisage enfin de greffer des gènes dont la fonction amplifiera
celle d'un organisme qui en est déficient.

La régulation des gènes greffés doit être assurée et maintenue : or, elle
est assumée par des séquences spéciales. Celles-ci doivent donc être
vérifiées se trouver dans le gène tel qu'on le greffe.

Le transfert des gènes greffés doit être assumé par des vecteurs qui
assument leurs propriétés qualitatives et quantitatives. On peut recourir à
deux sortes de vecteurs : des virus, et des boules de graines minuscules dites
liposomes.

Des virus ont été sélectionnés parmi plusieurs familles. On a d'abord
choisi des adénovirus dont celui dit Coxsakie, mais ils n'ont pas répondu à
toutes les conditions nécessaires aux vecteurs parfaits de gènes.

Les parvovirus se sont révélés satisfaisants, mais seulement pour les
greffes de gènes dans le cerveau et dans le muscle.

Les rétrovirus, de la famille à laquelle appartient le virus du SIDA, ne
s'adaptent à la fonction demandée que si les cellules que reçoivent le gène et
son vecteur, se divisent.

De nombreuses recherches doivent donc encore être conduites avant
que la thérapie génique puisse répondre à toutes les demandes.

Les liposomes, qui forment des complexes graisseux avec l'ADN,
nécessitent un traitement spécial de celui-ci, telle la modification de
certaines de ses structures.

Si une limitation dans les types de maladies traitables actuellement,
est imposée par l'insuffisance du développement technique, des indications
peuvent se dégager pour les applications aujourd'hui possibles.
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Une maladie héréditaire s'exprimant par une insuffisance de
l'immunité, liée à une anomalie du chromosome X, a fait l'objet de plusieurs
succès.

La mucoviscidose a été l'objet de plus de 150 essais, l'hémophilie B est
une indication absolue.

Des cancers de la prostate de l'animal de laboratoire et de l'homme ont
été inhibés par des thérapies géniques, ainsi qu'une tumeur du tissu nerveux
dite gliome.

Les essais dans les cas de cancers doivent être multipliés, car il
apparaît que chaque type demandera un traitement singulier.

Peut-on espérer que le SIDA, sera sensible à des thérapies géniques ?
Nul essai n'a affecté la multiplication du virus HIV qui est son principal
facteur. On peut tout au plus élever le potentiel immunitaire, ce qui n'exerce
pas une action curative.

On a trop promis et trop peu réalisé, telle est la morale de l'histoire des
thérapies géniques. Les biologistes moléculaires doivent atténuer leur
publicité, et publier les résultats exacts des essais appliqués aux nombreuses
maladies connues pour être liées aux déficiences de gènes.

Ils doivent collaborer à l'échelle expérimentale, à des essais
d'amplifications ou de restrictions ou de régulations de certaines fonctions
dont le dérèglement peut être en cause.
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EL MUSEO, ESPACIO ARQUITECTONICO
Y DE COMUNICACION

Pedro Ramírez Vásquez

La arquitectura es una disciplina de servicio que crea, con el apoyo de
la técnica, los espacios en los cuales el hombre desarrolla su vida. Bruno
Zevi, teórico contemporáneo, sostiene que ésta no es ni los muros ni los
techos o el piso, sino 1os recursos mediante los cuales limitamos el espacio.
En su opinión, la arquitectura es precisamente, aquello que está dentro, es la
atmosfera es el espacio que se crea para que el hombre viva como desea
vivir en ese lugar. Esta realidad adquíere su máxima importancia en un
museo. 

La arquitectura posee la cualidad de comunicar los valores profundos
que dan forma a la cultura de los pueblos y las civilizaciones. De las
expresiones humanas es 1a que en forma más clara, refleja el desarrollo de
los diversos núcleos sociales. Toda obra arquitectónica capaz de perdurar, es
a la vez, un acto de comunicación. 

Esta virtud de la obra arquitectónica auténtica posee dos grandes
vertientes : una la de comunicar al observador, mediante sus elementos
técnicos o plásticos, otros tiempos y otras culturas, permitiendo la
inigualable experiencia de comprender las formas de vida que tuvieron los
seres humanos de otras civilizaiones y los nexos que establecieron entre sí.
Gracias a la arquitectura es posible penetrar en la esencia del espíritu
grecolatino, en el misterio de las culturas orientales o en la grandeza de las
civilizaciones mesoamericanas. 

La segunda vertiente representa los valores que constituyen la culture
de los pueblos y la capacidad de transmitirlos, de hacer común un conjunto
de valores políticos, sociales, religiosos, culturales y estéticos que reflejan
las necesidades y aspiraciones individuales y colectivas de una determinada
civilizacion en una época específica. 
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La arquitectura no sólo crea y diseña espacios para el presente. Una
obra arquitectónica debe aspirar a ser útil más allá de su tiempo y en
ocasiones el arquitecto habrá de prever e imginar los cambios que tendrá la
sociedad y de qué manera se relacionarán los hombres de otras generaciones
con sus obras. 

El museo revela lo que los seres humanos tenemos en común
Si toda obra arquitectónica es un acto comunicativo, se vuelve

necesario resaltar que dentro de la amplia variedad de obras arquitectónicas
susceptibles de ser diseñadas y desarrolladas, el museo es la que encarna
mejor ese propósito, pues nace como idea, se concibe, se desarrolla y se
instala con esa intención. El museo, en fin, revela todo lo que los seres
humanos tenemos en común. 

El museo cumple, de esta forma, una triple función : comunica su
contenido a  la sociedad con las técnicas arquitectónicas del presente;
transmite los valores,  los testimonios y obras de arte representativos de la
cultura o culturas que exhibe y, ahora tambien es capaz de mostrar sus
instalaciones y acervos con los más modernos sistemas tecnológicos. 

Como obra arquitectónica y como acto de comunicación el museo es
una unidad de propósitos y de realización En la actualidad, un museo ya no
se considera como un deposito de obras, archivo documental o galería de
objetos raros. Ya no está vigente el concepto de un museo como albergue de
''tesoros'' accumulados, ni reino de 1a individualidad; no se puede pensar en
el museo como sitio que alberga 1a expresión única del gusto, vanidad o
placer de coleccionar, sino como el lugar donde se manifiesta un saber
colectivo que merece ser exhibido para ser apreciado por 1a sociedad en su
conjunto. 

La creación de un museo debe atender y apoyarse en factores tan
diversos como el sitio en que va a constituirse, el tema y sentido de su
contenido, la ambientación como recurso de expresión y la trascendencia de
las obras que vaya a albergar. Todo ello mediante la aportación, tanto de
expertos como de calificados artistas plásticos y los máximos avances
tecnológicos de la información. 

En la presentación de exposiciones y en 1a creacion de museos, con
frecuencia se aprovecha la existencia de edificios a los cuales, por su valor
histórico o arquitectónico, es conveniente hacerles adaptaciones que 1os
revitalicen para usos contemporáneos sin alterar las cualidades básicas del
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edificio. En estos casos es de igua1 importancia la definición previa del
tema y la del guión del contenido que se va a instalar en ellos, pues es el
factor determinante par el uso más apropiado de los espacios existentes. En
estos casos se presenta el reto simultáneo de alojar en forma adecuada el
guión y tema del museo y respetar el edificio, incluso exaltándolo, pues
también se le puede considerar una pieza del museo. 

Una exposición presenta condiciones que establecen una clara
diferencia con un museo, pues aun cuando coinciden en la presentacion de
obras valiosas de una época, los propósitos y la permanencia son diferentes. 

En la exposición se tiene como objetivo principal, mostrar un extracto
en forma rapida y ágil para la difusión de ciertos valores culturales. En este
sentido y tomando en cuenta los breves lapsos en que permanecen al alcance
del público, se procura que las exposiciones susciten el interés acercas de
testimonios históricos, hazañas técnicas o valores estéticos, durante un corto
lapso. La presentación de una muestra obliga a adoptar soluciones con
marcado énfasis para las piezas del acervo, haciendo  sobresalir sóo a
algunas de ellas. 

En las exposiciones es legítimo recurrir a soluciones efímeras de
carácter decorativo o publicitarias de presentación que, por ser pasajeras, no
le restan seriedad al conjunto de obras exhibidas, lo cual si sucedería en  un
museo. En una exposición, los objetivos son proporcionarles al visitante una
visión global de determinado acervo que lo motive para un conocimiento
más amplio del mismo. 

El museo por su parte, exige soluciones diferentes porque requiere un
espacio distinto con objetivos específicos. El museo, dispone siempre de un
acervo mayor, cuantitativa y cualitativamente, está obligado a profundizar
más en la transmisión de valores históricos, técnicos, culturales o estétícos,
para que no queden solamente enunciados como sucede en una exposición. 

Las soluciones arquitectónicas de un museo deben proporcionar una
información mayor con diversos apoyos didácticos complementarios para
que dejen en el visitante un mensaje claro acerca de la profundidad y
trascendencia cultural de los valores que forman su acervo. Por ello, los
recursos y soluciones de espacio en el museo varían de manera especial
como resultado de la secuencia de la presentación de las obras o testimonios
y por la variedad y profundidad de la información con los apoyos
complementarios acerca del tema del acervo. La finalidad básica del museo
es de mayor amplitud y permanencia que la de 1a exposición. 
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En la creacion de los museos contemporáneos se ha adquirido ya
conciencia de su alto valor didáctico : los museos son ya instituciones
educativas de la más amplia profundidad Son, por lo tanto, espacios en los
que se ofrecen auténticos espectaculos publicos de información cultural.
Hoy en día, ya no se busca que los edificios expresamente proyectados para
servir de museos, se distingan por su carácter monumental, con frecuencia
fuera de la escala humana, más con el propósito de expresar el poder y 1a
riqueza que difundir y exaltar los valores de su conjunto. 

Las exposiciones y los museos coinciden con el objetivo de transmitir
y promover conocimientos y respetos por valores históricos y culturales, y
provocar en los espectadores emociones que motiven mayores
conocimientos. Lo que cambia entre una exposición y un museo es la escala,
la secuencia y la profundidad en 1a presentacion de sus acervos. Tanto en la
creación de exposiciones como de museos se deben prever al maximo las
medidas de seguridad, sin olvidar, como ya lo ha senálado la UNESCO, que
no existe sistema de seguridad alguno que resista la irresponsabilidad o la
complicidad. 

En la creación de museos se pueden considerar los siguientes criterios:

1. El Museo institución educativa
El museo ha dejado de ser recipiente de colecciones que se muestran

como alarde de patrimonio histórico o artístico. Hoy día los museos se
conciben como centros activos de difusión de sus acervos. 

Al crear un museo es indispensable ubicarse en el presente y tener
conciencia de que es necesario que se cumpla una función didáctica. Debe
ser un centro de difusión cultural activo, que propicie el interés en sus
visitantes; como espacio tiene que ser agradable y eficiente, con ambientes
que permitan al visitante sentirse inmerso en el tema, epoca o cultura que se
le muestra. Su acervo se debe exhibir con ingenio, respeto y utilizando los
sistemas tecnológicos más avanzados del momento. Tiene que cumplir
también los objetivos de conservar, preservar y restaurar el patrirmonio que
alberga y generar ideas para promover la enseñanza y la investigación. 

El museo, centro de enseñanza objetiva y permanente, es también
lugar de esparcimiento que debe estar al alcance de todos los sectores de la
comunidad sin importar sus niveles económicos o culturales; no debe agotar
al visitante, sino estimularlo y atizar su curiosidad. 
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Ante el vertiginoso avance de los sistemas de comunicación, los
museos deben valerse de una estrategia comunicativa acorde con nuestros
tiempos, que permita atraer niños, jóvenes y adultos para que se interesen en
el conocimiento prufundo de los acervos existentes en ellos. Un museo no
sólo debe utilizar las fichas o cédulas traditionales, tan vigentes y usuales,
sino que en su diseño se debe contemplar la incorporación de sistemas
electrónicos y computarizados. El museo debe incorporarilos para su
función didáctica a la misma velocidad con que estos sistemas se producen. 

 2. El exterior de Museo : espejo de su contenido
En la concepción de un museo es de vital importancia que su exterior

sea congruente con el acervo que va a contener. El acercamiento del púbico
a los contenidos y conceptos que albergará el museo se inicia desde que el
visitante ve el exterior del inmueble. La arquitectura con sus volumenes, la
fachada, los materiales y el tratamiento plástico con el reflejo de su
conteniddo. En casos como el del Museo Nacional de Antropología e
Historia en la Ciudad de México, hay una clara, referencia a las
características de la arquitectura prehispánica pues se buscó que la fachada
principal fuera una solución contemporánea a las características de los
templos mesoamericanos. Así, desde el exterior es factible captar y  acercar
al público con el contenido del museo, que es la herencia prehispánica y las
aportaciones que esta ha dejado en nuestra sociedad contemporánea.

3. Los materiales expresión de origen y tema
El espacio construido para albergar las colecciones de un museo y

contenido que éstas representan forma un todo indivisible: ambos son el
museo, persiguen la misma finalidad y expresan juntos el esfuerzo de
comunicación. No pueden concebirse los espacios, luces, volúmenes,
colores y texturas ignorando el contenido que tendrá el museo. Asimismo, la
solución arquitectónica no sólo debe considerar y respetar las caracteristicas
del medio ambiente en el cual quedara inserto el museo, sino que inclusive
debe de aprovechar las  características ambientales para que estas
constituyan un factor más entre aquellos que determinan su solución formal.
El fondo y la forma son inseparables. Por ello, la elección de los materiales
que serán utilizados en la creación  de un museo es un asunto medular y han
de ser congruentes con el origen y tema del museo !
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4. El museo sale a la calle
Para atraer al visitente, motivarlo y anticiparle el contenido del museo,

es conveniente la presencia externa a escala urbana, de una pieza importante
de su colección que cumpla con el objetivo de ser un anzuelo, un imán, que
motive el adentrarse en el museo. Al colocar en  el exterior una pieza
fundamental de su colección se logra llamar la atención del transeúnte o del
visitante que se siente atraido por sus características o por su
rnonumentalidad y decide internarse en el museo. Al aplicar este concepto
podemos decir que el museo sale a la calle.

5. El sistema de circulación orienta el proyecto
El concepto de circulacion es fundamental en la solución de un museo

pues surge del conocimiento profundo de la época, del hecho o de la cultura
que ha de mostar. de ahí que el guión debe ser ilustrado con la colección
disponible, con los testmonios, los objetos, las obras de arte, los esquemas y
la información electrónica. Del guión se deriva el argumento y éste rige
todo el sistema de circulación. La circulation debe buscar que exista una
autonomia de acceso claro y directo a la areas de exposiciones temporales,
el auditorio 1a biblioteca, y la zonas de carácter complementario como
aquellas destinadas a la investigación, la enseñanza y los servicios al
público. Asimismo, debe existir un acceso controlado a las áreas en donde
se muestra el acervo.

En museos tradicionales, instalados en edificios antiguos, es frecuente
que la disposición del inmueble determine un sistema de circulación
inconveniente. Un ejemplo es el Museo del Louvre en donde los visitantes,
tras recorrer durante un día las primeras cinco o seis salas, al regresar al día
siguiente con la intención de visitar las salas que no pudieron recorrer el día
anterior, deben volver a pasar por ellas. Esto altera el flujo de la visita en las
primeras salas, distrae al público y hace que se pierda el ámbito tranquilo y
sereno que debe caracterizar a un museo.

En la creación de museos modernos debe predominar el concepto de
que 1a circulación prevea la posibilidad de que el visitante recorra las salas,
ya sea en forma continua o bien de manera aislada dependiendo de sus
intereses. Así, esta solución en el concepto de circulación se ha respetado en
todo tipo, sean éstos de de planta cuadrada, rectangular, elíptica, circular o
irregular.
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Además, la circulación debe permitir al visitante tener momentos de
descanso en su recorrido, ya sea con una vista hacia el exterior del inmueble
o saliendo a un espacio abierto que puede ser un patio o un jardín. En el
interior de las salas de circulación debe ser encauzada con el apoyo de las
piezas más significativas del acervo, de acuerdo con la secuencia
detererminada, por el asesor científico. El objetivo es guiar al visitante con
el propio acervo, de manera natural, ágil y clara.

6. La pieza del recuerdo
Todo museo posee en sus acervos piezas más significativas que otras.

La adecuada utilización de estas piezas es de vital importancia para dar
solidez a los conceptos de difusión y educción que deben animar los
objetivos de todo museo moderno. Por ello se vuelve necesario, con la
participacion de todos los especialistas que intervienen en la configuración
del museo, resaltar una pieza del acervo. Podemos llamar a ésta pieza del
recuerdo. Asi, las piezas más relevantes por su significación y
trascendencia, al destacarse, se recuerdan como expresión y sintesis del
museo.

7. La muestra del acervo
El acervo de todo museo es merecedor de respeto en su presentación,

por ello, es inaceptable una exhibición que se limite a dar énfasis valores
parciales de una colección. La sola cronologica, el origen geográfico, la
calidad técnica o estética, mostradas en forma aislada como colección de
objetos, es ignorar el respeto que merecen como aportaciones culturales a la
humanidad. Si se presentan fuera  de contexto sirven solamente para
satisfacer la ostentación o vanidad, de una colección con carácter decorativo
o de un Museo del siglo pasado. La secuencia derivada del guión define la
ubicación del acervo y orienta el recorrido del visitante para que sea
didáctico y atractivo. Las colecciones se deben mostrar de manera que los
visitantes comprendan con claridad, interés y amenidad, los valores.
originales o propósitos de cada obra exhibida, para que además de 1a
secuencia del guión, cada pieza ofrezca su propio mensaje.

 Es importante que la forma en que se muestre el acervo ofrezca una
imagen clara del uso y destino de las piezas, de su ubicación en su sitio o
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contexto original. En 1a sala de Oaxaca del Museo Nacional de
Antropología e Historia en la Ciudad de México, una urna zapoteca fue
colocada bajo el nivel del suelo obligando así, al visitante a descender e
hincarse para observala de la misma manera como la vio el arqueólogo al
descubrirla. Si la pieza hubiese sido colocada en la forma tradicional dentro
de una vitrina, se apreciaría la calidad estética pero no su destino y el
propósito con que fue realizada en su cultura origina1. Esta solución impide
que el visitante olvide esta experencia.

8. Presencia del arte contemporáneo
Como un apoyo para que el espectador comprenda el contenido de

cualquier museo, sea éste prehispánico, de 1a antigüedad griega o de
cualquier latitud del orbe, y lo haga de una forma actual y atractiva en su
significado, su valor histórico, su hazaña técnica o su valor estéticos, es
necesaria 1a participación de los mejores artistas contemporáneos. Al
recurrir a estos artistas se establece un vinculo con el presente, se lleva al
visitante a interesare por los contenidos del museo, y simultáneamente, se le
permite adentrarse en las expresiones del arte moderno.

9. El museo ; espacio interior-exterior
En la creación de un museo es fundamental comprender la inseparable

relación entre el interior del museo (que contiene el acervo o las
colecciones) y el exterior, que es el rostro que los visitante obseran antes de
adentrarse en él. Los espacios del museo, interiores y exteriores, deben
asociarse y contribuir a enfatizar el tema y atmósfera de su contenido. La
fachada del edificio, su diseño, los materiales utilizados en su construcción
sus objetivos educativos, la resolución en sus sistemas de circulación, la
ubicación precisa de la sala más relevante, la localización de piezas claves
que atraigan la atención del visitante son resultado de 1a forma de exhibir el
acervo y están íntimamente ligados con el exterior del museo. Esa
integración permite la mutua identificación entre ambiente y contenido.

10. La arquitectura : ámbito y atmósfera del contenido
La arquitectura, los espacios que se construyen para alojar un museo,

están determinados, desde su origen por el tema y contenido que se muestra.
El sistema constructivo, los materiales, 1a magnitud de los espacios, su
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relación entre sí, los acabados, las luces, colores, texturas, atmósfera y la
muestra del acervo, deben preparar el ánimo del visitante llevandolo a
comprender mejor otra época, otra cultura, otras civilizaciones. La
arquitectura es el nexo entre las formas de vida y las culturas exhibidas en el
museo con el espectador contemporáneo que lo visita.
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GLOBALIZATION, BACKERS AND FOES,
LET’S TALK

Klaus Schwab

A few years ago, when a number of businesses based in Bangkok
failed to meet their loan repayments, the pain was felt not only in Jakarta,
Hong Kong and Seoul, but also in New York, Moscow and Frankfurt. At the
level of individual workers - where the global economy meets daily reality -
jobs were lost by people for whom Thailand was previously just a dateline
on the evening news. In the modern world, we have become interconnected
in ways we could never have anticipated or imagined. And today, as perhaps
never before, there is a common global agenda that requires integrated
problem-solving and forward-looking management by all stakeholders in
the world economy. High on this agenda is, of course, the debate about the
benefits of globalization itself. Does globalization benefit the few or the
many? My assessment, based on 30 years of close involvement with the
rhythm and flow of globalization, is that the benefits of this globalized
world do, in fact, benefit "the many". But at the same time, we must do
more to bring these benefits to those who have been left behind or left out of
the dynamic and growing global economy. The pros and cons of
globalization were discussed in some detail at the World Economic Forum's
annual meeting in Davos. In my view, powerful economic forces have
driven and will continue to drive the globalization process. But the real
issue, I believe, is how the global economy and its key stakeholder group
will manage the "downsides" of this process. Will we find ways to work
together to maximize the benefits of globalization while mitigating its
negative consequences, or will we act unilaterally and allow the victims of
globalization to pay the price for the prosperity and progress of others?
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Clearly we must improve the opportunities for growth in the
developing world so that citizens in Africa, Latin America and elsewhere
will have a chance to replicate the successes of the most dynamic economies
in Asia. Most economists would agree that to do this, we must lower the
barriers that limit trade. But multinational corporations also have a critically
important role to play. They must adopt a new role as global citizens and
assume the responsibilities that role entails. International expansion must
mean more than just new factories in new time zones. This emerging sense
of corporate responsibility must also include adoption of clearly defined
standards on the environment and on labour practices. A sustainable
environment and fair labour practices are in the interest of
investor-businesses and host nations; indeed of people everywhere. Security
and peacekeeping also play a critical role in the development of an
integrated global economy. While the business community would seem to
have no direct role in security matters, business does have an important part
to play in post-conflict economic development. International investors can
bring jobs and stability, and provide the capital to facilitate reconstruction.
The business community can also help developing nations overcome
economic disadvantages by sharing information technology and modern
advances in science and engineering. Much of Africa and parts of Latin
America, the Caribbean and Asia missed the industrial revolution and have
struggled for decades to raise living standards. The global economy cannot
afford to allow these nations to miss the IT revolution as well. Another
important item on the global agenda is the issue of health and nutrition, and
here again, the business community plays a significant role. By introducing
and maintaining basic health and nutritional standards of workers,
investor-companies serve their own business interests and improve the
quality of life in host nations. The work of promoting a common
understanding in the issue of human rights is essential if future conflicts
between and among nations are to be avoided. Democracy too is almost a
prerequisite for sustained economic growth and development, and the
dissemination of democratic principles remains a key challenge for the
international community and a major item on the global agenda. And
finally, the world as a whole must find new ways to safeguard cultural
identity in an increasingly homogenized world. Farmers in France produce
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hundreds of kinds of cheese. In a globalized future, would the French -or
any of us- be happy if international conglomerates reduced that number to
four or five? If globalization is to succeed, we will need to find new ways to
assign value to the currently intangible elements that define “quality of life”
for people around the world. Do we have the necessary infrastructure to deal
with these complex global issues? I would suggest we do not.

In today's world, the sources of power are much more decentralized
and lie disaggregated. Private capital, community organizations and
individuals, empowered by the Internet now have the ability to instantly
impact public opinion and breaking news around the world. Who then is the
trustee of the global agenda? International organizations like the United
Nations have waged a noble battle to unify global concern, but they are
limited by the fact that they are state-based and lack representation from
civil and commercial society. States themselves also have limited power in
this post-millennial era. While they are still the dominant players in matters
of international security, they are largely "pulse-takers" when it comes to
the flow of foreign direct investment. Similarly business, while a powerful
driver of innovation and investment, has traditionally lacked a complex
international platform and the sense of cohesion necessary to constructively
address complex international issues. Yet, if harnessed properly,
multinational corporations have the ability to significantly impact the major
items on the global agenda : growth, social and environmental
sustainability, economic disparities, health, human rights, cultural identity
and World Peace.

Civil society is now also an international player. Green peace and the
World Wildlife Fund take a global view of the environment. Labour
movements in the developed world are concerned with conditions for
workers worldwide which, down the line, can affect the way consumers feel
about a particular brand of sneakers or a line of clothing. Yet, civil society
often struggles to find its place at the table" and to be treated as an equal
partner in the global dialogue. So how can the issues and the players be
brought together to develop an integrated approach to the global agenda ?
This is where institutions like the World Economic Forum (WEF) can make
an important contribution. By bringing together the key players in the
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international economy - business leaders, government leaders and
representatives of civil society - the forum is able to address the major
issues on the global agenda in a collaborative and creative way. We believe
that only by facilitating dialogue and discussion about the difficult issues
confronting mankind can we hope to define a global agenda that reflects the
real needs and aspirations of all the people of this planet. And we believe
that only by working cooperatively to advance this agenda, can we create a
global economy where development benefits both the "haves" and the
"have-nots". We are living in a new era, with new challenges. Only by
working together, can we improve the state of the world.
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COMPUTATIONAL ANALYSIS
OF THE ARABIC    LANGUAGE

Unabridged concordance of the Koranic word
forms - part 00001 :  ِبِسْم "in the name of"

Jerzy Lacina

1. Is there any reason to occupy oneself with a machine translation? A
few but obviously not all interesting points are:

a) If and how the structure of a language from the VII° century might
agree with a XXI° century language that evolved in different circumstances.

b) Is the machine process of translation a translation?
c) Is translation a part of the process of communication and who is

then the transmitter and who is the receiver ?
d) Would be a machine translation useful and why it would if it

would?
e) What is the place and part of the dictionary in the process of the

machine translation ?
f) What language functions has the process of the machine translation

of the Koranic text to take into consideration ?
There are many ways to analyze Arabic structure and a number of

scholars have tried to approach the problem since Cohen's Essai d'une
analyse automatique de l'arabe if I    mention only [ABU AL-CHAY],
[AKAICHI], [ARISTAR], [THALOUTH], [AL-DANNAN], [LACINA
1992, 1994 a,b,c].
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Can translation surpass the original? It seems that for Muslim people
the answer is only one - no translation can surpass the original Arabic
language of the Koran that is an إعــجــاز    as God himself revealed the Book to
the Prophet by Gibril. So the next question arises: should the Koranic text
be translated? For whom? Not only Jacobson believed that poetry can not be
translated. The Koran is not only a kind of poetry, but is a Holy Book for
Muslims and it has influenced upon modern Arabic language and upon the
thoughts of so many people that cannot be neglected.

It was once said that a translation can be good or beautiful and often
we have to choose only one alternative. But what means "good" or
"beautiful" in science? With a kind of nostalgia I recall here Samuel Peirce
and his pragmatism and pragmaticism. The fact is that whatever we do it
will be good or wrong. Adherents and opponents always have their own
arguments. Especially when we are talking about revealed texts.

If we start from the analysis of the Arabic word form(1) the steps of
the analysis will be preceded by a consultation with the dictionary, e. g. the
steps of the analysis of the word form ِ[00000001] بِسْم will be :

1) consulting the dictionary
2) proposed translation found in dictionary: 'in the name of’.
But what does such a translation actually mean? An interesting

question arises when we try to translate the Koranic text into Polish
language where there are seven grammatical cases to be assigned during the
process of translation, to the three Arabic cases.

Let PG be variable of Polish grammatical case and PGA variable of
Arabic grammatical case PG = array [1..7] ; PGA = array [1..3], I (Input),
Otp (Output), Vdet (Variable of determination) : Boolean, StC (Variable of
Status Constructus state) : Boolean(2). PGP will be a progressive indicator
of value of PG ; rPG a regressive indicator of value of PG, vPG a
progressive verb indicator of PG, vR variable of gender : [1..3] (m, n, f), vN
variable of number: [1..2] (sg, plur), vPs variable of person : [1-3].

Syntactic delimiters indicate the moment to reset the value of PG. The
most common syntactic delimiter is (PGA=1 ; Vdet=True), but delimiters
are also prepositions, conjunctions, etc.

If PGA=I then PG=1, if (PGA=2) and (StC=true) then PG=2.
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S 17 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 18 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 19 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 20 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 21 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 22 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 23 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 24 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 25 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 26 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 27 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

ِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ    ببببِِِِسسسسْْْْممممِِِ
      S 27 : 30        ِاللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

S 28 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 29 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 30 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 31 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 32 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

If we translate Arabic (بـــ) into Polish 'w' the last one will need a
Locative or Accusative case, so the two translations of ِبِسْم will be possible:

a) 'w imiÇ'
b) 'w imieniu'(3)

2. Concordance of the word form ِ ِــــسسسسْْْْممممِِِ ببببِِِ
Letter S is an abbreviation of surah (سسسســــــــــــــــــــــــــــــــووووررررةةةة). Used numbers of sura :

ayah indicate the place in which the word form appears inside the Koranic
text. The last number (115) indicates the total number of the occurrences in
the Koran.

S 1 : 1    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 2 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 3 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 4 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 5 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 6 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 7 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 8 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

S10 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S11 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

ِ    اللّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ْممممِِِ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا    ببببِِِِسسسسْْْ
S 11 : 41    ٌإِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيم
S 12 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 13 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 14 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 15 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 16 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
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S 61 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 62 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 63 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 64 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 65 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 66 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 67 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 68 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 69 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 70 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 71 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 72 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 73 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 74 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 75 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 76 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 77 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 78 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 79 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 80 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 81 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 82 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 83 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 84 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 85 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 86 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 87 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 88 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

S 33 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 34 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 35 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 36 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 37 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 38 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 39 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 40 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 41 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 42 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 43 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 44 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 45 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 46 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 47 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 48 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 49 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 50 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 51 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 52 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 53 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 54 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 55 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 56 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 57 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 58 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 59 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 60 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
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S 89 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 90 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 91 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 92 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 93 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 94 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 95 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 96 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 97 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 98 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 99 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

S 100 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 101 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

S 102 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 103 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 104 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 105 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 106 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 107 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 108 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 109 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 110 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 111 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 112 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 113 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ
S 114 : 0    اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم    ِ ْممممِِِ ببببِِِِسسسسْْْ

NOTES
1) The analysis presented here is based on a ASCII written, simplified Arabic text of the

Koran. All mistakes that have been found were removed, but probably some other
remained. Such mistakes if they exist can influence upon the output but not upon the
system.

2) Declarations, definitions, operators and commands most likely will be given in Turbo
Pascal notation.

3) Very likely Polish translation : 'w imiÇ' [cf K(3), D(2), DROZD, K] is related to Mt 28
:19 : ∈l’ç τó ó∨οµα [GrNT: 145]. It seems however that the Qur’anic ِ ــــــــــــممممِِِ ْ ِــــسسسسْْْ might be a     ببببِِِ
Locative (msc). In modern     Polish the difference between the Locative (msc) and the
Accusative (bier) after preposition 'w' is    evident cf. 'w domu' (in the house) and 'w dom'
(in/to the house); 'w lesie' (in the wood) and 'w las' WEINSBERG or MACIEJEWSKI.
Cf 'byc’ w stanie' (msc), 'wejs’c’ w stan' (bier) but 'wejs’c’ do domu' (msc) and only in
some specific situations: 'wejs’c’ w dom' (bier), 'wejs’c’ w s’cianç (bier) or 'wystrzelic’
w dom' (bier) and 'wystrzelic’ w domu' (msc). The translation of     ِ ــــــــــــممممِِِ ْ is hard because        ببببــــــــسسسسْْْ
the grammatical subject of the basmala is not clearly expressed. I suppose that  ــــــــــــــــــــ ِ         ببببِِِ
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brings forward a locative, i.e. 'in' rather than potential allative 'in/to' but I    cannot
pretend that only a locative meaning is here allowed. The potential allative is also
possible. This problem arises in the process of translation to Polish language and it may
be invisible in the pure Arabic text for native Arab readers.
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Mohamed Kettani
LE CONCEPT DE JUSTICE ENTRE L'HÉRITAGE ISLAMIQUE
ET LA PENSÉE CONTEMPORAINE
Dans la pensée islamique, le concept de justice revêt de nombreuses
significations selon que l'on se réfère au Coran ou à la Charia (loi
islamique). Il y a la justice philosophique, la    justice    éthique,    la    justice    de
Dieu,    la    justice    de    la    nature,        la    justice    politique... C'est la vision organique
de la justice qui prédomine car toute justice est relative étant donné qu'elle
se base sur le développement social et les changements qui touchent la
civilisation.
Toutes les périodes de l'histoire humaine ont connu une certaine forme de
justice et l'application de peines à l'encontre des contrevenants. Les codes de
justice comme celui de Hammourabi, de la Mishna hébraïque qui se
transforma en Talmud, de la loi romaine etc. possèdent un lien entre eux, ils
sont influencés par les croyances religieuses et les traditions. C'est
seulement à l'avènement de l'ère romaine qu'il y eut un grand
développement dans le concept de justice qui prit un nouveau tournant, se
dissociant de la religion et visant à réaliser la justice sociale. 
En ce qui concerne les théologiens musulmans, bien qu'ils se soient
appliqués  à relier les dispositions de loi avec les sources principales comme
la préservation du bien et la punition du mal, le fait demeure qu'ils ne se
sont pas arrêtés à la signification exacte de la justice. Cependant, la
législation musulmane a grandement contribué avec ses valeurs morales à
enrichir les législations humaines qui lui ont succédé dans l'histoire de
l'humanité.
Pour le monde musulman, grâce à la découverte de la pensée philosophique
grecque, les grands philosophes musulmans, durant la Renaissance
islamique comme Al-Farabi, Al-Kindi et d'autres ont tenté de concilier
l'esprit philosophique ancien et la pensée religieuse islamique. L'émergence
de la pensée rationnelle et les œuvres d'Ibn Rochd ont toutefois profité plus
aux penseurs occidentaux qu'aux musulmans. 
C'est seulement durant la deuxième moitié du vingtième siècle que le
concept de justice sociale a pris le devant dans les priorités des réformateurs
sociaux et des politiciens du monde musulman. Ces derniers ont acquis la
conviction que tout développement global de l'humanité doit avoir comme
support un régime politique fondé sur la démocratie sociale et une insertion
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dans la mondialisation qui consiste à s'ouvrir sur les cultures et les produits
étrangers avec le développement des potentiels humains afin de réussir dans
la compétition sur les marchés internationaux, car cette mondialisation
contribue à nous rendre partenaires à part entière avec les nations
développées et à coopérer dans le cadre des accords internationaux relatifs
aux droits de l'homme. Ces droits qui sont devenus une norme avec laquelle
on  juge le progrès social ou le retard d'un pays. Cela ne se réalise que grâce
à un État de droit et de justice qui garantit l'égalité pour tous et la possibilité
d'avoir recours à une justice qui veille à l’exercice des droits. 

THE CONCEPT OF JUSTICE BETWEEN ISLAMIC HERITAGE
AND CONTEMPORARY THOUGHT
The concept of justice in Islamic thought has several meanings according to
the source of reference : the Qur'an or the Sharia (Islamic law). There is
philosophical justice, ethical justice, God's justice, justice of nature and
political justice. It is the organic vision of justice that prevails because
justice is something relative since it is based upon social development and
changes that occur in civilizations. 
All the periods of human history have had a form of justice and have
applied punishments to wrongdoers. There were also codes of justice like
the first one known as the law of Hammourabi, then, the Hebraic Mishnah,
which became the Talmud, and the Roman justice. All these codes have a
common link. They are influenced by religious beliefs and traditions.  It was
only during the Roman era that the concept of justice took on a new turn
and became dissociated from religion. The concept started to get involved
with social justice. 
As for Muslim theologians, they were mainly concerned in legal
dispositions to be applied according to accurate sources. However, it should
be noticed that Islamic legislation has greatly contributed with its moral
values to the development of human justice. 
The introduction of Greek philosophy was a revelation for the great Muslim
philosophers like Al-Farabi, Al-Kindi etc, during the Islamic Renaissance.
They contributed in conciliating between the ancient philosophy and the
religious Islamic thought. The emergence of rationalist thought and the
works of Ibn-Roshd in this regard profited by far to western cultural circles
than the Muslims. 
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It was only during the second half of the twentieth century that the concept
of social justice was given a new dimension. The social reforms and the
politicians in the Muslim world started to take it into consideration. They
began to be convinced that global development couldn't be achieved without
a democratic and social system of governance.  It was also necessary to be
part of the new world order of globalization that consists of developing all
potentialities and competitiveness and open up on other cultures and other
products. Indeed globalization is the only means that would enable our
country to be partner with developed countries and cooperate within the
framework of international agreements pertaining to human rights. Human
rights have become a standard measure that determines whether a country is
in progress or in decline. Such target can be reached only in a state of law
and a system of justice that ensures genuine justice and equity to all people
alike. 

Abdelhadi Tazi
LE DOCUMENT DES SOIXANTE-DIX
Ce document est une pièce d'une valeur inestimable. Il porte le titre de
“Document des Soixante dix” (soixante-dix signatures) et fut rédigé le 12
Ramadan 1117=15 mars 1764.
Le document est en rapport avec l'initiative décisive du Sultan Moulay
Ismail d'enrayer la traite des abid, (esclaves) en vue d’abolir l’esclavage qui
était fort prospère au début de la dynastie alaouite. Cette pièce d'archive
nous permet de connaître quelques aspects encore méconnus du règne du
Sultan Moulay Ismail, notamment à l'époque où ce monarque s'occupait de
la réorganisation de son armée et recrutait ses soldats parmi les habitants
noirs de son empire. 
Au début de la dynastie alaouite, la possession d'esclaves était un
phénomène largement répandu au Maroc. La distinction dans l'échelle
sociale se faisait sur le nombre d'esclaves que chaque famille possédait..
Mais où trouvaient-ils ces abîd et quelles étaient leurs origines ? Autant
d'interrogations dont l'étude mérite d'être approfondie. Après avoir consulté
sur cette question de nombreux oulémas du Maroc et d'Orient, Moulay
Ismail prit sa décision. Il émit l'ordre d'abolir l'acquisition d'esclaves par les
particuliers. Seul l'État pouvait continuer à avoir ce privilège. Il est à noter



62 RESUMES

que les consultations précitées devaient déboucher sur un large débat. Mais
Moulay Ismail qui avait  accepté le principe de la consultation des oulémas,
considérait que la question était réglée. En fait, si Moulay Ismail n'avait pas
aboli l'achat massif des abïd, chaque famille aurait compté dans ses rangs
nombre d'esclaves. Aussi, l'édit que le souverain avait émis devait constituer
l'une des conquêtes les plus importantes dans l'histoire politique et sociale
du Maroc. Il n'est, en effet, pas aisé d'obtenir un consensus de soixante-dix
signatures des théologiens musulmans autour d'un cas social tel que celui-ci.
D'autre part, le fait de réunir des milliers de personnes et de les amener tous
à prêter serment d'allégeance au Sultan et à sa dynastie sur le Sahîh
Al-Boukhari (compilation des dires du prophète Mohammed), représente un
tour de force dans la politique de Moulay Ismail.
Au plan esthétique, le document qui réunit les soixante dix signatures et qui
mesure six mètres de long est d'un intérêt indéniable : il comporte de
multiples décorations aux couleurs différentes, tandis que les soixante-dix
signatures constituent à elles seules un décor fort attrayant. Chaque
signature comportait en clair le nom du signataire suivi de la signature
proprement dite, illisible et complexe appelée "al-khanfûsa" parce qu'elle
ressemble à un scarabée.

THE DOCUMENT OF THE SEVENTY
The "Document of the Seventy" (seventy signatures), is a very valuable
piece. It was written on 12 Ramadân 1117/ 15 March 1764. This document
concerns the initiative of Sultan Moulay Ismaïl to put an end to the slave
trade among the different tribes, in view of abolishing slavery from
Morocco. Indeed, this trade was widely spread at the beginning of the Alawi
Dynasty.
This old document reveals some unknown aspects of social life during the
reign of Sultan Moulay Ismaïl, especially the period when this monarch
undertook the re-organization of his army and decided to choose his soldiers
among the black inhabitants belonging to various Moroccan tribes. At that
time, the acquisition of slaves was a common phenomenon in Morocco.
People's social standing was determined by the number of their slaves.
Where did these slaves come from? What was their origin? This aspect of
the matter requires a serious study. 
Before taking his decision regarding this issue, Sultan Moulay Ismaïl first
took counsel with several scholars (theologians) from Morocco and from the
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Orient as well. He then ordained that the acquisition of slaves by individuals
was forbidden. Only the State was allowed this privilege. Counsel about this
issue was to lead to a great debate among the theologians. Yet, since the
Sultan was in favour of this, slavery was abolished in Moroccan society.
Actually, if the Sultan hadn't taken this initiative of forbidding the mass
trade of slaves, each family would have had a certain number of slaves. It is
why the Sultan's decision in this regard was so important in Morocco social
and political history. The fact that the Sultan succeeded in collecting
seventy signatures and getting the consent of so many theologians for his
project was a masterpiece in his policy. This was further emphasized by the
fact that the black soldiers were made to swear their allegiance to the
sovereign and the Alawi dynasty on the famous book of tradition called
Sahîh Al-Boukhari.    
On the esthetic level, this document of six meters long is of great interest: it
bears many artistic decorations with different colors, while the seventy
signatures are a piece of art by themselves. Each signature is reproduced
twice and in a different form. One is the name of the person concerned in
letters, the second is a symbolic reproduction of the person's signature
written in the calligraphic method called "al-khanfûsa" which is known only
to a very restricted circle of initiated.

Rahma Bourqia
JURISPRUDENCE ET SOCIÉTÉ
La jurisprudence a toujours été une mesure d'accompagnement pour toute
codification et organisation de la vie sociale des musulmans tout au long de
leur histoire. De ce fait, la jurisprudence n'est qu'un ensemble d'actes
humains qui se sont accumulés grâce à des juristes bien informés qui se sont
distingués par leur savoir et leur habileté à trouver des solutions aux
problèmes qui se posent au sein des sociétés islamiques.
La jurisprudence puise sa substance du Coran et de la Sunna ; une grande
partie de la jurisprudence malékite s'est fondée sur les actes des habitants de
Médine hérités du Prophète, c'est pour cela que cette norme a été considérée
comme l'une des bases bien établies de la jurisprudence. De ce fait, certains
contenus des textes doctrinaires doivent être élucidés à la lumière de leur
contexte social et historique, et ne doivent pas être appliqués en tout temps.
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Il est à noter que la jurisprudence n'a jamais été une pratique statique, mais
elle a toujours fait montre d'ouverture et de flexibilité pour pouvoir
assimiler les différents problèmes de la société. Toutefois, le travail diligent
réalisé en matière de jurisprudence était marqué par la subjectivité du
juriste, sa position vis-à-vis de la société, sa connaissance des sources de la
religion et de leurs dérivations et la spécificité de la société où il vit. 
Les discours relatifs à la femme dans l'Islam reflètent un embrouillement
entre le patrimoine doctrinaire et l'Islam, et entre les musulmans et l'Islam.
Le constat du patrimoine doctrinaire est révélateur d'un certain fait : les
conceptions portées sur la femme ont été marquées d'une part par l'autorité
de ce patrimoine qui reproduit les mêmes conceptions tout au long de
l'histoire, et d'autre part par les pressions culturelles, sociales et
économiques qui relèguent la femme au bas de l'échelle sociale. La position
des juristes a été influencée par les relations hiérarchiques d'autorité qui
existent et par une conception erronée qui mêle les différences biologiques
aux distinctions au sein de la société, sans parler du fait que la connaissance
doctrinaire fut, pour une grande partie, le produit des hommes.
L'évolution de l'étude religieuse est une condition sine qua non pour toute
société islamique car on ne peut pas appeler à la modernité si on n'arrive pas
à définir la place du patrimoine. Nous avons besoin aujourd'hui d'une
jurisprudence dynamique, ouverte à tous les sujets de la connaissance,
consciente des limites de sa spécialité et sensible au fait que certaines
sphères de la vie doivent être soumises aux domaines de la connaissance qui
leur sont propres.  En effet, les changements scientifiques et intellectuels qui
se passent dans la société islamique contemporaine appellent à définir la
place et les relations de l'étude religieuse avec les autres branches de la
connaissance et avec les tendances intellectuelles qui intègrent le monde
islamique.
Ainsi, si le juriste avait autrefois, une perspicacité et une connaissance
étendues, il se trouve de nos jours dans une situation où le savoir comprend
branches scientifiques spécialisées et devenues des sciences toutes faites. Ce
développement devrait influencer la compréhension de la Charia, la loi
islamique. Les juristes contemporains doivent admettre qu'ils peuvent avoir
recours aux autres sciences pour trouver les solutions adéquates aux
problèmes d'aujourd'hui. En outre, ils peuvent se référer aux décisions de
leurs prédécesseurs, mais ils doivent aussi faire preuve de compréhension
éclairée vis-à-vis des buts de la législation islamique et faire preuve d'un
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mode de penser rationnel dans toute approche des nouvelles questions qui
interpellent les sociétés islamiques contemporaines. 

JURISPRUDENCE AND SOCIETY
Jurisprudence has organized the social life of Muslims throughout the
history of Islamic societies. Hence, jurisprudence is but human diligence
and deeds that have accumulated thanks to knowledgeable jurists who
excelled in finding answers to the problems that have been posed by Islamic
societies.
Jurisprudence draws its subject matter from the Koran and the Sunna; and a
great deal of Malekite jurisprudence was founded upon the deeds of the
inhabitants of Medina: this norm was then considered as one of the doctrinal
bases. Thus, some contents of doctrinal texts have to be understood on the
light of their historical and social context, and should not be applied at all
times without due consideration of the peculiarity of the era in question. It
should be noted that jurisprudence has not always been static, but has
proved to be flexible in order to assimilate all societal issues. However, the
diligent work performed in jurisprudence was confined within the
boundaries of the jurist's subjectivity, his vision to society, his knowledge of
the sources of religion and their derivations and the peculiarity of the
society where he lives. 
Hence, a mismatching between doctrinal heritage and Islam, and between
Muslims and Islam marked the discourses pertaining to the woman in Islam.
Doctrinal heritage is most illustrative of the fact that conceptions about the
woman are characterized by the authority of doctrinal heritage which
regenerates the same conceptions throughout the centuries on the one hand,
and the cultural, social and economic pressures that relegate the woman to
the least level in society. In addition, the position of the jurists was
influenced by the hierarchical relations of authority in reality and by a
misconception that mingles biological differences with social distinction, let
alone the fact that doctrinal knowledge has been produced for the most part
by male jurists.
The development of religious study is a prerequisite condition within any
Islamic society for one cannot calls for modernity if one is unable to define
the place of heritage. We are nowadays in need of a dynamic jurisprudence,
open to all new branches of knowledge, conscious of the limits of its
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specialization and sensible of the fact that some spheres of life have to be
referred to their corresponding fields of knowledge. In fact, the intellectual
and scientific developments that are taking place in contemporary Islamic
societies call for defining the status and the relations of religious study with
the other branches of knowledge and intellectual currents that are
integrating the Islamic world. Accordingly, if the jurist had in the past a
shrewd knowledge about different subjects, the field of knowledge has
diverged nowadays into independent subjects that are considered as sciences
of their own. Thus, this development would influence the understanding of
Sharia, the Islamic law. Accordingly, modern jurists have to admit that they
should have recourse to other sciences in order to find the suitable decisions
and solutions to the current issues. Moreover, they may refer to the
decisions of their predecessors but they should have an enlightened
understanding of the goals of Islamic legislation and weigh down rational
thinking in approaching the new interrogations that are posed by the
contemporary Islamic society.

Idriss Alaoui Abdellaoui 
LES BASES DE LA CODIFICATION DE LA THÉOLOGIE ISLAMIQUE
ET SES MÉTHODES
La fonction majeure de la législation est l'organisation de la société de
manière à assurer le bien-être général grâce à des règles qui déterminent et
régissent les relations humaines sur tous les plans de la vie sociale. La
Charia (loi islamique) est la source originale des législations en place ; c'est
pourquoi elle constitue la référence à tous les chercheurs dans ce domaine
car elle unifie les législations dans tous les pays arabo-islamiques. 
Actuellement, il devient primordial de la codifier afin de la préserver. La
codification est une législation qui rassemble plusieurs textes de loi qui
régissent la vie sociale et qui sont sous forme d'une Moudawana répartie en
chapitres et en une série d'articles avec les dispositions de loi. En vérité, la
codification possède de nombreux avantages. Cela consiste à faciliter la
recherche de la source de législation et à éviter toute contradiction entre les
textes de loi.
Lorsqu'on considère le patrimoine théologique de l'Islam, on constate sa
richesse éternelle et sa haute valeur sur le plan juridique. Ce patrimoine
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nécessite une recherche approfondie dans ses textes et une analyse
comparative.
La codification des textes de la Loi islamique nécessite une formulation en
règles générales et claires capables de régir le comportement social des
individus et cela doit revêtir un caractère adjudicataire ( obligataire). C'est la
synthèse de différents récits et opinions relatifs à différentes écoles
juridiques (doctrines). Cela consiste en fait en un choix que les théologiens
ont adopté à l'unanimité et non pas seulement le travail d'un seul juge. La
codification aide à déterminer les dimensions des dispositions de loi et
donne ainsi la preuve de leur compatibilité avec la Charia islamique. C'est
également une garantie à leur applicabilité dans le temps.
La codification est un moyen de contrôle efficace pour l'État et les
théologiens car on peut constater l'application des textes et le théologien
peut facilement expliquer les dispositions légales de la Charia et les
comparer avec d'autres textes de loi.
La codification est aussi un moyen qui fait obstacle à l'introduction des
législations étrangères. C'est la formulation moderne des articles de loi de la
théologie islamique et devient en cela la méthode contemporaine d'appliquer
la Charia islamique.

THE FOUNDATIONS OF THE CODIFICATION OF ISLAMIC THEOLOGY
AND ITS METHODS 
Legislation helps in the organisation of society and makes the various
mechanisms that ensure human welfare function according to a set of rules,
which control human relations and everyday life on all levels. 
Islamic law (Sharia) is at the root of all legal texts and it is the reference for
researchers and experts who work on the unification of legal texts in the
Arab and Islamic world.
Nowadays, it has become a necessity to codify Islamic law in order to
protect it. This consists in compiling several legal texts which regulate
social life and form a code divided into chapters and a series of articles
containing legal provisions. 
Codification presents many advantages. It makes it easier to look for the
source of legislation and it also prevents one from being at variance with
different texts of law.
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One has only to consider the great heritage of Islamic theology in order to
see its value on the judicial level. This heritage needs to be looked into and
requires more research and a comparative analysis.
The codification of Islamic law requires a set of general rules which are
clear and compulsory and which can control and regulate the individual
social behaviour.
This should constitute a synthesis of different opinions pertaining to various
religious rites (trends). It should embody the choice that the theologians
have reached unanimously and not only a work of one magistrate. 
Codification helps determine the true outcome of measures taken by law
and hence gives proof that they are compatible with Islamic law. It is also a
guarantee of their application in all times. 
Codification is also an efficient measure of control for the State and for the
theologians because the first can easily see the texts of law applied while the
others can explain the legal clauses of the Sharia and compare them to other
texts of law.
Codification is also a means to avoid the introduction of foreign laws. It is a
modern method of formulating articles of Islamic law, and, accordingly,
constitutes the up-to-date method of their application.

Mohamed Habib Belkhodja
LA CRITIQUE POÉTIQUE ENTRE L'ÉLOQUENCE CHEZ LES
ARABES ET LES MÉTHODES GRECQUES ET OCCIDENTALES
Durant la période pré-islamique, les Arabes chantaient la gloire, la noblesse
et les valeurs chevaleresques des personnages de l'époque avec des poèmes.
La poésie prit ensuite une plus large dimension car elle s'employa comme
une arme pour exprimer la colère et la rébellion contre les injustices sociales
et l'oppression. La poésie se transforma en une sorte de cri d'alarme pour
réveiller la conscience des peuples (Achabi, Tunisie).
L'écriture poétique ne doit pas seulement reposer sur la rime et les strophes.
Le poète doit aussi posséder le don d'allier le style aux émotions profondes
pour réaliser la beauté d'un poème. Les Arabes ont toujours été attentifs au
style de l'écriture poétique. La critique poétique est née de cette attention. 
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Les poètes célèbres de la littérature arabe sont aussi les meilleurs critiques,
car leur maîtrise de l'art fait d'eux de véritables références. Mais les
linguistes et les grammairiens ont aussi leur mot à dire dans ce domaine de
la littérature. De grands ouvrages furent publiés par Al-Khalil, Abou
Tammam, Azzamakhchary, Arrazi etc.
Après la traduction  de 'l'Art de la poésie' d'Aristote par Averroès, plusieurs
voix s'élevèrent pour dire que la poésie arabe était une expression spontanée
et improvisée, comparée à la poésie grecque qui était plus structurée. En
réalité, si les critiques de la poésie arabe trouvèrent matière à réflexion en
découvrant la poésie grecque, cela n'enlevait rien à la valeur de notre poésie
arabe puisque la langue arabe est différente de la langue grecque. Bien au
contraire, la connaissance de la poésie grecque représentait une source de
richesse pour les critiques arabes. Cela leur permettait de découvrir les
différentes normes techniques et esthétiques sur lesquelles repose la poésie
grecque et de la comparer aux méthodes poétiques arabes afin de les
corriger ou les modifier s'il y a lieu. C'est ainsi que l'on vit l'apparition
d'articles portant les titres 'comparaison entre la poésie arabe et la poésie
occidentale. 

POETRY CRITICISM ON THE LIGHT OF THE ARABS'
ELOQUENCE AND GREEK AND WESTERN METHODS
During the pre-Islamic era, the Arabs used to chant the glorious
achievements of their knights and their noble behaviour with lyric poetry.
This form of expression with its rhythms and melodious structure enabled
them to express their feelings and they called it shiir,pl shuur,( feeling).
Afterwards, poetry took on a new form. It became a weapon by which the
poet raises against social injustice and denounces oppression and awakens
people's conscience to certain dangers. The style of the poems became
easier and simpler. (Ach’bi, Tunisia).
Actually, writing poetry requires a mastery of rhyme and rhythm. The poet
must also have some gift because both emotions and style are required in
order to produce good poetry.  Arabs have grasped this aspect and have tried
to work on the style and the technique to improve their poems. 
Here comes the role of a critic of poetry. Criticism in poetry helps to
underline the particular aspects of a poem and reveals the hidden beauty of
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imagery or symbolism. The story-tellers make good critics in this field
because they are that gifted in the choice of styles and can easily distinguish
between the various forms of poetry. Famous poets are also successful
critics for the same reason. Linguists and grammarians published many
books in this field like Al-Khalil, Abou Tammam, Azamakhshary etc.
In fact, Arabic poetry can boast of a number of outstanding works of art in
poetry like ballad songs, epics, lyrics which many Orientalist researchers
translated and introduced in the western world.
After the translation of Aristotle's work "the Art of Poetry" by Ibn Roshd,
the Arabs discovered Greek poetry and some people started to say that
Arabic poetry was too spontaneous and was lacking in form and style
compared to Greek and Persian poetry.
Actually, the discovery of Greek poetry could in no way diminish the value
of Arabic poetry, it gave food for thought to Arab poets and critics because
this knowledge was a means to improve Arabic poetry and it enabled them
to discover new esthetic forms of expression that could only enhance Arabic
poetry. Indeed, many articles were published in this regard comparing
Arabic poetry with Greek and western poetry.

Saleh Bakr Attayar
LES DANGERS DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
SUR L'ENVIRONNEMENT ARABE
L'environnement constitue la source initiale de la vie et du développement ;
il est malheureusement menacé par les effets de la pollution industrielle. Les
pays en développement, déjà victimes par d'autres fléaux, n'ont pas les
moyens de faire face aux dangers de la pollution. Les pays développés sont
capables de réaliser un développement économique permanent qui facilite
les mesures à entreprendre pour la préservation de l'environnement et
promouvoir le développement économique à long terme, tandis que les pays
en développement ne peuvent s'investir dans les projets visant la protection
de l'environnement, car la priorité de ces pays consiste à fournir le minimum
vital pour les citoyens.
L'un des axes majeurs du développement économique des pays développés
est la question du transfert des technologies. Cela représente aussi un aspect
important dans les plans de protection de l'environnement. Cependant, dans
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ce domaine, les pays du Nord répondent timidement aux besoins des pays
du Sud. Ils ne leur facilitent guère le transfert des technologies avancées. De
plus, ils leur imposent des restrictions sévères sur les exportations et exigent
d'eux le respect des règles et des normes relatives à la protection de
l'environnement. Ces mesures réclament des moyens financiers que les pays
du Sud ne possèdent pas, aussi, doivent-ils bénéficier de l'aide financière
des pays du Nord et des organisations internationales.
D'autre part, l'énergie nucléaire est l'une des sources de pollution
industrielle dont souffrent également les pays du Sud. Les déchets
nucléaires que certains pays du Nord enterrent dans ces pays constituent
actuellement un terrible danger pour la nature et une source majeure de
pollution pour les êtres vivants, car ils affectent les eaux souterraines.
D'autres catastrophes continuent leur chemin, la désertification et la
sécheresse, et rendent la vie dans les pays dits en développement en état de
haut risque. 
Les dangers de l’énergie nucléaire pour l’environnement arabe demeurent
limités. Cependant, il faudrait généraliser et promouvoir les moyens de la
détection et de la surveillance des stations nucléaires. Il faudrait aussi
pouvoir acquérir les réacteurs de haute technologie qui présentent toutes les
garanties de sécurité avancées. 
L'usage pacifique de l'énergie nucléaire devrait jouer son rôle dans la
production de l'électricité et le dessalement des eaux de mer et contribuer à
l'acquisition de l'expérience technologique nucléaire dans la stratégie
militaire afin de redresser l'équilibre des pouvoirs dans le monde arabe.

THE DANGERS OF NUCLEAR ENERGY
ON THE ARAB ENVIRONMENT
The environment represents the major source of development. However, the
economic development and the industrial pollution constitute a big threat to
the environment. Poverty, which is a fixture of developing countries, is also
another threat in this regard. 
It seems that only developed countries are capable of achieving a permanent
economic growth. This in turn enables them to take the right measures to
ensure the protection of environment. On the other hand, developing
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countries, because they lack the financial resources to do so, are incapable
of implementing the programs of the protection of environment. Their
priority is to provide a minimum living for the citizens.
One of the major poles of economic growth in developed countries is the
transfer of technologies. It represents also an important feature in the
programs of the protection of environment. However, northern countries
react timidly to the needs of the countries of the South. Besides, they set
restrictive rules over exportations and urge the countries of the South to
strictly respect the norms regarding environment. This requires financial
means and a substantial financial help from the North and the international
organisations involved in this domain. 
Moreover, nuclear energy is one of the sources of industrial pollution that
tremendously affects the countries of the South. The gas emanations coming
from nuclear wastes buried underground in these countries are full of risks
for subterranean water. There is also the problem of desertification and
droughts to be considered.
As for the dangers that may affect Arab countries due to nuclear energy,
these are quite limited. However, it would be beneficial if the means of
detection and surveillance of Nuclear Centres are generalized in Arab
countries. These countries would also greatly benefit if they could acquire
nuclear engines of high technology that have all the norms of security.
The pacific use of nuclear power for producing electricity and desalinating
seawater, help to acquire the necessary experience and knowledge regarding
military strategy. It may also help redress the balance of power within Arab
countries.

Mouafak Salem Nouri
LES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LE CONCEPT DE
L'AUTORITÉ POLITIQUE DE L'ETAT ISLAMIQUE (ANNÉE 1 À
300 HÉGIRE)
L'avènement de l'Islam constitue un bouleversement profond dans les
sociétés qui se sont converties à cette religion, tant au niveau de l'individu
qu'à celui de l'ensemble des fidèles. C'est un nouvel ordre qui est apparu, à
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la fois spirituel, social, politique, économique et culturel. La gestion de la
société n'est plus seulement cultuelle, elle est fondatrice d'un édifice
civilisationnel nouveau englobant tous les constituants qui assurent
l'existence de l'homme et ses rapports avec la société et le monde pour se
projeter dans la dimension cosmique et celle de l'au-delà.
Il est intéressant de voir comment cette gestion a évolué depuis ses débuts
au temps du Prophète de l'Islam jusqu'aux siècles suivants, à travers les
deux dynasties et empires islamiques qui ont présidé aux destins de l'Islam
après la période post-prophétique.
Le pouvoir, dans son sens premier est du ressort de Dieu, le Créateur. C’est
la “Hakimya”. Ce pouvoir est délégué aux hommes pour en faire bon usage
dans la gestion de leurs affaires. Le gouvernant applique la loi divine sans
en tirer un quelconque bénéfice comme la sacralité, et sans dépasser les
limites de ses attributions. Dieu reste le souverain absolu, le gouvernant
tient sa légitimité de la communauté qui l'a choisi. C'est par l'intermédiaire
des prophètes que Dieu a transmis les dispositions        de la “Hakimya”
inscrites dans le Coran et qui constituent une sorte de mode d’emploi qui
informe sur la bonne gouvernance, sur les rapports entre les hommes, et sur
les devoirs envers le Créateur.
Le prophète de l'Islam a mis en application le contenu du message dont il
est investi. Il posa le premier document, qu'on appellera plus tard “la Charte
de Médine”, pour réglementer la vie en communauté dans la Cité. Il procéda
à la fraternisation des différentes tribus occupées autrefois à se faire la
guerre, et constitua, avec ses Compagnons, un organe de consultation. Les
scribes continuaient à écrire les versets coraniques au fur et à mesure de leur
transmission par l'intermédiaire de l'Archange Jibril (Gabriel), afin d'en
préserver l'authenticité. Outre sa mission de guide au plan spirituel,
d'éducateur et d'exemple, le prophète exerça les pouvoirs d'un homme
politique. Il nomma les gouverneurs de régions dans la Péninsule arabique,
fit la guerre aux idolâtres et confia tout ou partie de ses pouvoirs à ses
Compagnons dans des circonstances précises.
Après la mort du Prophète (11° année de l'Hégire =632 J.C.) à l'âge de 63
ans, son Compagnon Abou-Bakr, le premier homme à se convertir à l'Islam,
lui succéda avec le consentement de l'ensemble de la communauté. Il porta
le titre de Calife (successeur) et ne dévia point du chemin tracé par le
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Prophète. Le Calife est responsable du spirituel et du temporel. La
révélation coranique s'arrêta à la mort du Prophète, mais le guide de
conduite qu'est le Coran est en place, et constitue avec la “Sounna” (    les
actes et les dires du prophète) la référence essentielle de l'Islam et
l'ensemble des préceptes que doivent suivre les musulmans.
Le principe de justice était prédominant. Il englobait tout, y compris les
valeurs de la démocratie moderne. Dès sa désignation, Abou-Bakr monta à
la tribune de la mosquée de Médine et s'adressa aux fidèles ainsi: “Je suis
chargé de vous gouverner, mais je ne suis pas le meilleur. Si je m'acquitte
bien de ma tâche, aidez-moi, si je me corromps, alors corrigez-moi”.
Les trois Califes qui suivront Abou-Bakr continueront tout comme lui la
tradition du Prophète. Ils représentent dans l'Islam l'exemple à suivre. 
Le Califat omeyade, qui débuta avec Moawia (année 41 de l'Hégire) avait
ses particularités. C'est l'avènement, pour la première fois dans l'Islam de la
monarchie héréditaire dont le chef portait aussi le titre de
Amir-Al-Mouminine (le Commandeur des Croyants). Mais il y a surtout le
retour au système tribal. La grande famille des Banou Soufiane est
privilégiée dans la vie sociale et dans les postes de commandement. Si
consultation (Choura) il y a, elle se fait entre les membres de cette famille
qui détient l'essentiel du pouvoir. L'autorité s'est manifestée souvent avec
brutalité. Le discours public n'est plus celui des Califes orthodoxes dont
l'essence est religieuse, il s'est teinté de politique et de mesures qui
légitiment la survie de la dynastie omeyade pour faire face aux opposants,
surtout les fidèles d’Ali, le quatrième calife du Prophète. 
La chute des Omeyades est suivie de la naissance de la dynastie abbasside.
Celle-ci s'est beaucoup inspirée du mode de gouvernance sassanide persan
Le Calife est     " l'ombre de Dieu sur terre", il est aussi le "calife de Dieu"
pour signifier qu'il    est investi du pouvoir divin dans l'exercice de ses
fonctions. Les Abbassides légitiment leur pouvoir par leur filiation à la
famille du Prophète. Certains légitimistes écrivirent que les califes
abbassides étaient infaillibles dans leur jugement des choses et qu'on leur
devait une obéissance aveugle. Nous sommes loin du discours d'Abou-Bakr.
La période abbasside a consacré la sacralité du pouvoir que détenait le
calife.
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THE CHANGES OF THE CONCEPT OF POLITICAL AUTHORITY
IN THE ISLAMIC STATE (FROM THE 1ST TO THE YEAR 300 H.)
Islam is a religion that came up with a global structure of civilisation that
was quite unknown at the time. This religion introduced a system of
governance that comprised the whole making of society such as the
political, the economic, the social, and the cultural fields.
The study of the Islamic concept of political authority shows three phases :
the period of the Prophet, the caliphate rule of the companions of the
Prophet and the last period, the Umayyad and the Abbasid reign.
The prophet combined the role of a spiritual leader as well as that of a
politician and a general of the army. In his governance, he followed the
guidelines of the Qur'an and the Islamic law. He outlined the shape of an
Islamic State for his followers. The concept of the Nation was set in Medina
where the Prophet decreed that all the tribes should be treated on the same
scale, Jews, Christians and Muslims, notwithstanding their different creeds
and faith. He also set up a council to help him in the management of
Muslims’ social affairs.
The concept of Caliph appeared after the death of the prophet who didn't
appoint a successor. His companions gathered together and used the
principle of the Shura (counsel) and chose Abu Bakr who was entrusted
with the affairs of the Muslim community. The caliph followed in the
traditional way of the Prophet and tried to abide by Islamic law. The
Orthodox Caliphs tried to do alike.
Forty years after the rule of the Orthodox Caliphs, the Islamic borders
became more extended and the political concept of authority started to take
a new shape. The principle of Amir Al-Muminin (the Commander of the
Believers) started to take shape with the advent of the Umayyad and, later
on, the Abbasid dynasties. And from the beginning, this title acquired
ambivalent connotations.
The Islamic State started to extend far beyond the Arabian peninsula and
this required a huge staff of ministers, governors, military staff and
administrative officials to manage Muslims’ affairs. Some of them were
from foreign extraction; they started borrowing from the Sassanid kingdom
some of its customs and protocols, especially that the Sassanid king was an
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autocrat who demanded total submission from his subjects who were treated
like slaves to his whims. The personality of Amir Al Muminin started to
resemble that of the Sassanid rulers and autocracy was established. Some of
the governors said that a sultan who was feared by his subjects is better than
one who fears them.
This political aspect of leadership was far removed from the teachings of the
Prophet and the model set by the Orthodox Caliphs.
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INTRODUCTION

Le président sénégalais, Monsieur Abdoulaye Wade, accompagné de
son épouse, a effectué une visite privée au Royaume du Maroc, en mars
2003, au cours de laquelle il a reçu le Prix de la liberté, décerné par
l'Internationale libérale.

A cette occasion, le Président Wade a animé, à l'enceinte de
l'Académie du Royaume du Maroc, une conférence sur le Nouveau
Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD). Ce plan du
NEPAD présente une approche analytique des facteurs économiques,
politiques et sociaux qui ont occasionné un retard sur tous les plans dans le
continent africain, et propose des remèdes pour sortir de cette situation.

Cette initiative de la part du Président Wade, en tant qu'auteur du plan
OMEGA, l'une des composantes du NEPAD, s'inscrit dans le but de
familiariser les intellectuels marocains à ce plan prometteur dans ses
différents détails. 

Ont assisté à cette conférence, aux côtés des membres de l'Académie,
Monsieur le Premier Ministre, les membres du gouvernement, les
conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres des deux chambres du
Parlement, les membres du corps diplomatique accrédité au Maroc et le
Secrétaire Perpetuel de l’Académie du Royaume du Maroc.

Cette conférence a été également l'occasion d'affermir les relations
entre le Maroc et le Sénégal et de renouer avec leur détermination d'oeuvrer
pour avoir une place dans la scène économique mondiale.
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DISCOURS DU SECRETAIRE PERPETUEL
DE L'ACADEMIE DU ROYAUME DU MAROC

A LA RECEPTION DE MONSIEUR
ABDOULAYE WADE,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Monsieur le Président de la République,
La date du 29 Mars 2003 sera marquée en lettres d'or dans les annales

de l'Académie du Royaume du Maroc qui a l'honneur et le privilège de vous
accueillir aujourd'hui sous sa coupole.

Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous souhaiter la
bienvenue en mon nom personnel et au nom des membres de l'Académie
qui, honorée de la protection tutélaire et de la sollicitude de notre Auguste
Souverain Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'emploie à entretenir le
dialogue des cultures, à étudier les problèmes de notre temps et à axer ses
réflexions sur des sujets d'intérêt général qui importent au bien de
l'humanité.  

Le Premier Ministre Monsieur Driss Jettou,  les Conseillers de Sa
Majesté le Roi et les Membres de Son gouvernement ont tenu, par leur
présence, à vous témoigner leur amitié et l'intérêt qu'ils portent aux relations
entre nos deux pays dont ils sont, avec leurs collègues et homologues
sénégalais, les militants quotidiens.

Monsieur le Président de la République,
Nous recevons en votre illustre personne un homme de sciences et de

convictions. Vos aptitudes précoces vous ont destiné à des études
supérieures dont la multiplicité et la diversité forcent l'admiration. 

Votre parcours universitaire est peu commun, puisque vous êtes
titulaire de très nombreux diplômes d'études supérieures qui vous ont amené
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à être en même temps mathématicien, psychologue, sociologue, philosophe,
homme de lettres, juriste, et en guise de couronnement, docteur et agrégé en
droit et en sciences économiques. 

Vous avez été avocat au barreau de Besançon en France et au barreau
de Dakar, et vous avez pu ainsi défendre des causes humaines. Vous avez
été Doyen de la Faculté de droit de l'Université de Dakar, député à
l'Assemblée Nationale du Sénégal et Ministre d'Etat. Vous avez créé le Parti
Démocratique Sénégalais et accédé à la magistrature suprême de votre pays
après des élections démocratiques. 

Votre parcours politique est riche en événements et en initiatives. 
Contrairement à ce qui se fait, vous avez choisi, dans le droit fil de

votre longue marche universitaire, et en conformité avec votre caractère
d'homme libre et juste, de pratiquer le militantisme politique légal qui
consiste à rester au pays et à y défendre pacifiquement la pratique
démocratique pour accéder au pouvoir par la voie des urnes et non par la
voie de la confrontation. Ce n'était pas chose facile, c'était au prix de
souffrances et d'emprisonnements. Souffrances et emprisonnements que
votre force d'âme dans l'adversité, votre ténacité et votre persévérance dans
l'effort vous ont chaque fois permis de surmonter.  

Monsieur le Président de la République,
Il est naturel que la situation qui prévaut en Afrique constitue l'un de

vos soucis majeurs. Aussi, êtes-vous un ardent défenseur de notre continent
et des populations africaines. Vous avez défendu ce qu'on appelle "la clause
démocratie" insérée dans la convention de Lomé de 1975, faisant du respect
de la démocratie une condition de l'aide aux pays bénéficiaires. Vous avez
plaidé ensuite en faveur de l'insertion, dans les mêmes Accords, d'une
"clause paysanne" qui soumet l'octroi de l'aide à une amélioration réelle de
la condition des paysans dont vous dites qu'ils sont malheureusement le
fardeau de la croissance et les oubliés du développement. 

Consultant International, vous faites du développement et de la
démocratie les causes les plus urgentes du décollage social. Vous avez pour
cela imaginé la mise en œuvre du Plan OMEGA et vous avez été
co-initiateur du Plan baptisé "Nouveau Partenariat pour le Développement
de l'Afrique" ou NEPAD, sujet  dont  vous avez aimablement accepté de
nous entretenir aujourd'hui .
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Vos fonctions internationales sont si nombreuses que je ne peux que
les résumer. 

Vous avez été le Président du groupe des experts africains de
l'Organisation de l'Unité Africaine et de la Banque Africaine  pour le
Développement. Vous êtes rédacteur de la Charte Africaine de coopération
économique et de développement, adoptée à Addis Abéba en 1973. 

Vous participez depuis trente ans aux rencontres sur le droit et sur les
problèmes de développement tenues dans le cadre de différentes
organisations internationales, telles que la CNUCED, la BIRD et le FMI . 

Vous êtes également membre de la Commission Internationale des
Juristes, Centre de la paix mondiale par le droit, siégeant à Washington. 

Monsieur le Président de la République,
Les relations entre nos deux pays et nos deux peuples sont séculaires.

Nous croyons aux mêmes valeurs, nous avançons sur la voie de la
démocratie, nous travaillons ensemble pour résoudre les problèmes de notre
mère l'Afrique, ce continent riche en spiritualité, mais dont il faut que le
reste du monde s'occupe davantage. Nous ne doutons pas que Vos efforts,
conjugués avec ceux d'autres chefs d'Etat et particulièrement avec ceux de
notre Roi, que Dieu l'assiste, apporteront aux hommes d'Afrique les moyens
d'un développement continu dans le cadre du respect du droit. C'est ainsi
que la République du Sénégal a toujours soutenu le Royaume du Maroc
dans ses démarches et dans sa lutte pour la défense de son intégrité
territoriale. 

Le cadre juridique de nos relations comprend un arsenal de
dispositions importantes couvrant pratiquement tous les domaines. 

Cinq nouveaux accords ont été signés à l'occasion de la 12ème session
de la Commission Mixte Maroco-Sénégalaise tenue à Dakar le 28 février et
le 1er mars 2002. 

Sept autres sont en voie de finalisation. D'autre part, des accords sont
signés pour promouvoir le domaine de l'équipement : Auto-routes,
Aéroports, hôpitaux et autres ouvrages importants.

Les étudiants sénégalais, dont il y a lieu de louer ici le sérieux,
constitueront plus tard de solides interlocuteurs pour leurs collègues
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marocains promus ensemble aux postes de responsabilité. La réciproque est
vraie pour les étudiants marocains inscrits dans les universités du Sénégal.

Le point culminant de nos relations récentes est la visite d'Etat que
vous avez effectué au Maroc le 2 avril 2000, et celle qu'a rendu à Votre pays
Sa Majesté le Roi  Mohammed VI  le 22 mai 2001. 

Ces visites s'inscrivent dans le cadre de nos relations privilégiées et
dans le souci de concertation au sujet des problèmes d'Afrique et du Monde.

Monsieur le Président de la République,
Un grand homme, fils du Sénégal aussi, siégeait sous la coupole de

cette Académie. Le Président Léopold Sédar Senghor, que Dieu l'ait en sa
sainte miséricorde et bénisse sa mémoire, nous procurait le privilège d'être
ses collègues et ses amis. Voilà un homme que, comme vous, l'Afrique a
forgé, et que le parcours universitaire et politique a porté aux plus hautes
responsabilités de son pays. Il a chanté la négritude et prêché la civilisation
de l'universel. 

Comme vous il a toujours orienté ses réflexions sur le destin de
l'Afrique. La diversité de son œuvre, la croyance aux valeurs universelles
nous permettent de relever un parallélisme et une similitude entre Léopold
Sédar Senghor et Vous même, Monsieur le Président. La providence vous a
modelé tous les deux et vous a confié de lourdes responsabilités pour le plus
grand bien du Sénégal.

Monsieur le Président de la République,
Nous recevons en vous, dans l'Académie du Royaume du Maroc, un

grand sage d'Afrique, un homme de droit et de droiture, qui agira toujours
pour la promotion des valeurs universelles et qui donnera au Sénégal la
place qu'il mérite dans le concert des nations.

Puisse Dieu guider vos pas, éclairer votre réflexion et prodiguer au
peuple sénégalais frère beaucoup de bonheur et de prospérité.



DISCOURS DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR ABDOULAYE WADE,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc,
Mesdames, Messieurs les ministres,
Mesdames, Messieurs les ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs les honorables députés,
Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie,
Mesdames, Messieurs, les honorables invités
Je voudrais, avant tout, adresser mes sincères remerciements à Sa

Majesté le Roi Mohamed Vl qui, dans son immense générosité, m'a encore
honoré d'un accueil populaire chaleureux exceptionnel comme seuls les
Marocains savent le faire. La délégation qui m'accompagne saura, mieux
que moi, être l'interprète fidèle, auprès du peuple sénégalais, de toutes les
délicates attentions dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée sur la
terre marocaine. A ceux qui, encore, vont s'interroger et poser la question
"pourquoi ?", je répondrai: "Maroc-Sénégal, deux peuples, une seule
famille". C'est ainsi que j'ai choisi désormais d'exprimer les relations que
nous avons su établir entre le Sénégal et le Maroc, les Sénégalais et les
Marocains, Sa Majesté et moi, le mot "coopération" étant trop faible et trop
commun pour exprimer l'exceptionnel. 

Mesdames, Messieurs,
Si, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être l'invité de

l'Académie Royale du Maroc, en présence de leurs Altesses Royales, du



Premier Ministre et des membres de son Gouvernement, des honorables
Députés, des plus hautes personnalités du monde politique marocain, je le
dois à la fraternelle générosité de Sa Majesté Mohamed Vl. Je mesure aussi
l'honneur qu'il me fait par la présence des plus hautes sommités
intellectuelles de l'Académie Royale et de l'Université. 

Permettez-moi donc de m'arrêter un instant sur l'idée même de
l'Académie octroyée au Maroc mais dédiée au Savoir par Sa Majesté,
l'illustre Hassan II, qui a certainement voulu rendre hommage à
l'intelligence des hommes, par delà les races et les religions, et leur procurer
les conditions d'un dialogue fécond. Je suis sûr d'être l'interprète des
intellectuels Sénégalais, et Africains en général, pour saluer cette initiative
qui a consisté à créer sur la terre africaine un creuset du savoir universel, et
offrir à l'Afrique les moyens de participer à l'éclosion des grandes idées dont
a bien besoin la société des hommes. 

Pays de grandes et très anciennes civilisations qui s'y succèdent depuis
des millénaires, carrefour de brassage et de passage de races, pays
méditerranéen et subsaharien à la fois, balayé par les vents du Grand Large
de l'Atlantique et taraudé par les courants descendants des glaciers du Nord
qui viennent taquiner ses longues côtes blanches avant de s'étirer vers le
Sud, mur inexpugnable de l'expansif empire ottoman, point de départs
périodiques d'émigrants vers le Sud savanien et l'Est sud saharien où ses
descendants, au contact des populations noires, ont bâti de brillants empires,
autant d'éléments qui caractérisent la singulière aventure du Maroc et son
africanité d'une richesse telle que seul Dieu peut donner aux peuples. 

Ma présence ici et en ce moment-ci trouve ses fondements dans les
relations pluriséculaires qui existent entre le peuple marocain et le peuple
sénégalais, et aussi dans le cadre des relations d'amitié qui se sont établies
spontanément entre Sa Majesté et moi même, dès mon accession à la
magistrature suprême de mon pays. 

En cultivant les relations privilégiées maroco-sénégalaises, pour les
hisser au niveau de notre Grande famille commune, Sa Majesté et moi,
n'avons fait que répondre aux aspirations de nos deux peuples qui, au
demeurant, en ont bien perçu la portée et les vivent quotidiennement,



comme en témoignent, grâce à l'exploitation de nos complémentarités, les
réussites communes spectaculaires jamais égalées en trois ans. Et je suis
persuadé que notre marche continuera à étonner par ses performances qui
vont jalonner notre cheminement commun. 

Mesdames, Messieurs,
Peut être qu'au lieu de faire étalage de mes états d'âme, je devrais, sans

attendre, répondre à votre attente en m'exprimant sur le thème    : 
Le Népad et les valeurs communes :

Démocratie, Paix et bonne Gouvernance
Pourquoi le NEPAD, quel est son contenu, où en sommes-nous dans

sa mise en œuvre ? 
Le NEPAD est apparu à un moment de profonde crise africaine, crise

économique aiguë se traduisant par la régression économique et un
accroissement jamais connu de la pauvreté, crise des valeurs référentielles
qui laisse la jeunesse déboussolée, et perdant confiance en elle-même, au
point de se réfugier dans le mysticisme, crise morale entraînant d'inquiétants
progrès du fatalisme, crise d'un continent à la dérive qui traîne loin derrière
les autres, terrorisé par l'idée même de devoir emprunter le chemin de la
globalisation et affronter la concurrence. 

Après les indépendances, de nombreux plans faits par des experts
furent adoptés dans l'euphorie. Mais sitôt adoptés, on les rangeait dans les
tiroirs sans même un début d'application: le plan de LAGOS qui prétendait
réaliser une communauté africaine en 20 ans, le plan d'ABUJA, le
PANUREDA, et autres. 

C'est dans ces circonstances qu'au cours de l'année 2000, deux
initiatives apparurent sans lien apparent. 

D'un côté, le Président Thabu M'Beki d'Afrique du Sud, inspiré par
l'idée de renaissance africaine, le Président Olosegun Obasanjo du Nigeria,
le Président Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie, dans une sorte de profession
de foi, procédèrent à l'analyse du processus historique d'appauvrissement de
l'Afrique pour lancer ensuite un appel aux leaders africains en les invitant à



une prise de conscience sur la gravité de la situation. C'est ainsi qu'est né le
Millenium African Plan (MAP). 

De l'autre côté, votre serviteur, dans une approche économique, avait
lancé le plan OMEGA, dont l'objectif était la résorption des disparités
fondamentales qui séparent l'Afrique des pays développés: disparités
infrastructurelles, disparités éducationnelles et dans la capacité des
ressources humaines insuffisamment valorisées chez nous, disparités dans la
production et les méthodes agricoles, la maîtrise de l'énergie, etc. Convaincu
par les exemples asiatiques qui, faisant des ressources humaines le principal
facteur de développement, ont rattrapé les pays développés en vingt ans, le
plan Oméga se pose résolument dans la perspective de devoir affronter la
concurrence internationale loyale, par la productivité et la qualité. 

Les deux plans, après s'être livré une concurrence de notoriété furent
finalement fusionnés en Nouvelle Initiative Africaine (NIA), rapidement
baptisée Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique: NEPAD,
qui est le sigle anglais de "New Partnership for Africa's Development". 

Le NEPAD fut adopté par le Sommet des Chefs d'Etat de Lusaka de
juillet 2000 pour devenir la référence unique en matière de stratégie du
développement de l'Afrique. 

Le NEPAD a été présenté au G8, Sommet des pays riches, à Gênes en
2000, à Kananaskis au Canada en 2002. Entre-temps, diverses rencontres
ont été organisées entre les Sherpas des G8 et les Experts Africains pour une
bonne compréhension du contenu du NEPAD. 

Je pourrais résumer le NEPAD en deux parties, d'une part les options
fondamentales qui sont les paramètres de développement à long terme,
d'autre part les secteurs-clés ou variables dont l'interaction génère la
croissance et le développement à l'intérieur des paramètres. 

Les options fondamentales ou paramètres sont: la bonne gouvernance
publique et privée, le secteur privé plutôt que le secteur public comme
source principale du financement de l'économie de l'Afrique, la région
comme base opérationnelle au lieu de l'Etat dont le territoire est limité. Au
fond, notre sujet correspond à cette première partie du NEPAD. 

Avant d'en revenir à ces éléments, rappelons qu'à l'intérieur de ces
paramètres, le NEPAD a fait l'option de 8 secteurs-clés dits secteurs



prioritaires, les variables, qui doivent être menés de front selon des choix
qui, finalement, donneront une personnalité au type de développement: (1)
les infrastructures, (2) l'éducation, (3) la santé, (4) l'agriculture, (5) les
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, (6)
l'environnement, (7) l'énergie, (8) l'accès aux marchés des pays développés.
En effet, on peut insister plus ou moins sur l'une ou l'autre des variables
pour avoir un type donné de développement. 

Rappelons qu'il s'agit d'un choix de variables stratégiques, ce qui ne
signifient pas que d'autres questions ne soient pas importantes mais ces
variables-ci sont des "leading sectors" avec d'importants effets
d'entraînement. 

La bonne Gouvernance
Revenons maintenant sur les éléments du sujet pour préciser que dans

la terminologie courante, on parle de bonne gouvernance publique et de
bonne gouvernance privée. 

La bonne Gouvernance publique exprime la démocratie, le respect des
droits de l'homme, la paix, la bonne gestion des ressources publiques. 

La bonne gouvernance privée qui correspond à l'environnement
favorable aux affaires, comprenant donc une bonne justice, l'élimination de
la corruption, des conditions attractives pour l'investissement, la stabilité et
la sécurité de l'investissement. 

La question s'est posée de savoir comment il fallait traiter les pays très
en retard en matière de bonne gouvernance, notamment les pays de régime
non démocratique où les élections n'ont d'élections que le nom, excluant de
fait l'opposition ou programmant à l'avance les résultats, quitte à se livrer à
un simulacre d'élections, les pays violant systématiquement les droits de
l'homme, les pays où la corruption a droit de cité. 

Nous avons réussi à faire adopter le principe de la responsabilité
individuelle des chefs d'Etat pour la raison bien simple qu'ils exercent le
pouvoir en toute souveraineté et non pas sous le régime de la responsabilité
collective où les fautes de l'un sont imputables à tous. 

Ainsi, ce n'est pas parce qu'un pays ne pratique pas la bonne
gouvernance qu'une route régionale qui devait le traverser ne serait pas



construite. Finalement les programmes d'infrastructures et autres seraient
conçus et exécutés sans considération de régime. Au-delà de cela, chaque
pays développé aura la liberté d'accroître son aide au pays de son choix,
selon ses affinités ou son appréciation de la politique qui y est menée. 

Pour rendre effective la bonne gouvernance, il a été conçu un
mécanisme de Peer Review, la Revue des Pairs. Le système est facultatif, ce
qui veut dire qu'un pays opte d'entrer ou non dans le système. 

Un groupe "d'éminentes personnalités", notion discutable, appuyé d'un
Secrétariat se rend dans un pays et procède à une enquête. Le groupe a la
possibilité d'entendre tous les acteurs politiques, du gouvernement, de la
société civile, de tous les secteurs de la population, pour obtenir les plus
larges informations. Il établit un rapport qu'il soumet à l'appréciation des
Chefs d'Etat membres. 

J'ai signé l'accord sans grande conviction quant à sa faisabilité et son
efficacité. On a estimé que si le groupe d'éminentes personnalités procède
de cette façon, le processus d'appréciation de la bonne gouvernance dans un
pays peut aller jusqu'à quatre ans, peut-être moins. 

En ce qui nous concerne, au Sénégal, nous avons proposé d'appliquer
le concept Peer Review aux enfants. Il s'agit de la situation des enfants dans
les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Sommet est prévu du 26 au 28 mai 2003
à Dakar au niveau de la CEDEAO. Chaque pays produit un rapport sur la
situation des enfants selon le canevas d'une enquête: scolarisation, travail et
exploitation des enfants, mauvais traitements, exploitation sexuelle,
situations assimilables à l'esclavage. Le Sommet devra déboucher sur des
mesures concrètes et une analyse comparative. 

Secteur privé
Le choix du secteur privé comme source principale de financement

bouleverse les conceptions qui ont prévalu jusqu'ici et qui ont consisté,
depuis les indépendances, à rechercher le financement de notre
développement du côté de l'aide (transfert de 0,7% vers les PVD) et du prêt.
L'aide publique au développement APD s'est heurtée à l'égoïsme croissant
des pays développés, si bien qu'elle a atteint à peine la moitié de son objet,



certains pays développés n'ayant pas encore transféré 0,1% de leur PNB
sous forme d'APD. De l'autre côté, les prêts ont abouti à l'impasse de la
dette. C'est pourquoi aide et prêt méritent le nom de binôme infernal
puisqu'on n'en sort pas. En effet, on n'a jamais vu un pays se développer
avec l'aide, le prêt, ou même les deux à la fois. 

La région
Laissez-moi d'abord écarter une difficulté de terminologie. Pour les

Nations-Unies, l'Afrique est une région et les subdivisions du Continent sont
des sous-régions. Pour l'Union Africaine (ex-OUA) et le NEPAD, le
Continent Africain est divisé en 5 régions: 

- L'Afrique de l'Ouest
- L'Afrique du Nord
- L'Afrique Centrale
- L'Afrique de l'Est
- L'Afrique Australe et Océan Indien
Le NEPAD a choisi la région comme base opérationnelle pour

plusieurs raisons:
- La région est un espace optimal pour les industries qui bénéficient

des économies d'échelles, de marchés plus vastes que les Etats. Elle
correspond à l'idéal d'intégration régionale. Cette option ne signifie pas
l'abandon de l'Etat, qui doit poursuivre sa coopération bilatérale et
multilatérale. Mais le NEPAD, en se spécialisant dans les projets régionaux,
entend bénéficier des économies d'échelles: une seule route régionale à
cheval sur les deux Etats au lieu de deux routes nationales qui ne sont même
pas sûres de se rejoindre, un chemin de fer régional voire continental, des
universités régionales spécialisées au lieu d'universités nombreuses et peu
performantes, etc.

- La stratégie régionale repose sur un financement par des ressources
additionnelles nouvelles et non sur un recyclage des ressources bilatérales
antérieurement acquises, etc.



Ces valeurs que je viens d'évoquer ne sont que les valeurs
d'encadrement du NEPAD dans le processus d'un développement à long
terme. Aussi devrais-je être plus complet en évoquant les secteurs qui
structurent le NEPAD et dont l'interaction, comme je l'ai dit, génère la
croissance du développement. 

 Les Infrastructures
Aujourd'hui, il est reconnu que les infrastructures dans leur diversité,

chemins de fer, routes, autoroutes, ports, aéroports, sont les principaux
déterminants d'un développement à long terme.

Le transport des hommes et des marchandises et leur mobilité
réduisent les coûts d'approche des produits destinés à l'exportation, vers les
ports et les aéroports. La théorie ancienne, qui consistait à dire qu'une voie
de communication ne se justifie que s'il y a des activités économiques, a fait
long feu, car il est unanimement reconnu que la route comme le rail est
créatrice d'activités économiques. Toute l'histoire des Etats-Unis, du Canada
et de la Russie le prouve, puisqu'il s'agit des pays qui ont commencé à
construire des voies vers les zones les plus éloignées. 

 L' Education
Les pays asiatiques, à commencer par le Japon, ont prouvé que le

facteur éducation était prioritaire par rapport au capital. C'est pourquoi, il
consacre près de 75 % des budgets à l'éducation. L'Afrique commence
seulement à découvrir cette vérité après avoir pendant longtemps privilégié
la recherche du capital, par n'importe quel moyen, l'aide, l'endettement
souvent par crédits fournisseurs à des taux prohibitifs. L'aide est aujourd'hui
stagnante en dépit des efforts de pays comme la France et l'endettement a
conduit à l'insoluble problème de la dette. 

 La Santé
 Il est évident que la santé de la population détermine la productivité

et qu'une population en bonne santé préserve de la nécessité de consacrer



d'importantes sommes d'argent aux hôpitaux et dispensaires. C'est pour cela
qu'au Sénégal, nous privilégions la prévention par rapport à la cure qui,
envisagée toute seule sans prévention, est une course perdue à l' avance. 

L'Agriculture
L'Afrique vient de découvrir avec le NEPAD et aussi les institutions

comme la FAO qu'elle avait tort de ne pas mettre en valeur ses immenses
terres et son potentiel en eau. Le NEPAD prescrit la nécessité de
l'autosuffisance alimentaire par des cultures familiales, mini maraîchages et
même comme nous allons le faire au Sénégal, par l'entreprise agricole dont
l'objet est d'attirer vers la campagne les jeunes et les cadres. 

L'Afrique peut aussi se spécialiser dans l'Agriculture d'exportation en
profitant des immenses marchés de l'Europe et des Etats-Unis qui sont
demandeurs de produits bio. 

Bien entendu, nos exportations se heurtent aux subventions des pays
développés, un milliard de dollars par jour pour l'Europe et les Etats-Unis,
mais comme il ne paraît pas possible de demander à ces pays de renoncer à
ces subventions, qui sont un élément intrinsèque de leur politique vis-à-vis
des agricultures, l'on devrait s'orienter vers la recherche de mesures
compensatoires. Cela me paraît plus réaliste que des déclarations au sein de
l'OMC qui sont sans lendemain. 

Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication (NTIC)

Il est heureux de constater que ces technologies qui sont les plus
sophistiquées sont accessibles à l'Afrique qui n'a pas besoin de faire un
chemin séculaire, comme dans les industries traditionnelles, même s'il est
parfois possible de le raccourcir par le transfert de technologies. 

Au nom du NEPAD, invité à la Table Ronde des Visionnaires à
Genève pour la préparation de la Conférence Mondiale de la Société
d'Information de décembre 2003, j'ai proposé la notion de Solidarité
Numérique pour compenser le fossé qui sépare nos pays de ceux du Nord,



fossé numérique qui, en réalité, sépare le monde en deux, le monde de la
communication et le monde sans communication ou presque. Le nombre de
téléphones dans Manhattan dépasse le nombre de téléphones dans toute
l'Afrique. Le concept approuvé par les 3000 délégués de l'Union
Internationale des Télécommunications (IUT) qui venaient des quatre coins
du monde est en train d'être mis en œuvre. En effet, l'Ambassadeur
représentant le Secrétaire Général des Nations Unies à Genève en rapport
avec l'lUT a décidé de mettre en place une commission mondiale des
parrains formés d'un représentant par continent ou sous-continent :

• Afrique: Sénégal
• Asie: Inde
• Europe: URSS et France
• Amérique du Nord: Canada et USA,
• Amérique du Sud: Brésil
Une fondation de la solidarité numérique va être créée et elle aura un

fonds dit “Fonds de solidarité numérique” dont le siège sera à Genève. Ce
fonds sera formé sur le principe de la non application du secret bancaire
pour le laisser accessible à tout le monde. 

Je dois ajouter que le Sénégal vient de bénéficier d'une dotation de 6,5
millions de dollars au titre du "Digital Freedom Initiative", DFI, institué par
la Maison Blanche pour aider les pays du Sud à accéder au numérique. 

Le Sénégal a été choisi comme premier pays d'expérience de la
nouvelle initiative, en reconnaissance de ses efforts dans le domaine des
NTIC. 

Environnement
On a toujours parlé de lutte en faveur de l'environnement sans en

vérité la pratiquer. Il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de dépenses
d'argent et très peu de réalisations. C'est pourquoi, la Conférence de
Johannesburg avait comme ligne directrice "le développement durable" dans
ses rapports avec l'Environnement. Le CENSAD s'est doté d'un important
programme de lutte pour la désertification, mais j'ai proposé une Haute



Autorité pour la gestion du désert. Il s'agit de délimiter les portions de désert
des pays riverains du Sahara pour soumettre la recherche, l'exploitation et la
gestion à un organisme autonome qui prendrait le nom de Haute Autorité.
Aucun des pays sahariens n'ayant les moyens d'exploiter son désert, il
m'apparaît qu'il est de l'intérêt de tous de mettre ensemble ces immensités
désertiques pour les exploiter ensemble. Le désert s'est formé dans le temps,
probablement le processus a-t-il commencé depuis près de deux mille ans
ou plus. C'est pourquoi, nous ne pouvons rester sans tentative d'inverser ce
processus même si cette opération ne saurait être immédiate. Le désert a des
richesses dans ses entrailles et puisqu'il est possible aujourd'hui de pratiquer
ce qu'on appelle des pluies provoquées, il n'est pas interdit de penser qu'un
jour on pourra chasser les nuages au dessus des mers pour les orienter vers
des positions propices au déclenchement de pluies pour arroser des espaces
choisis. 

L'Energie
L'énergie est une dimension du développement, même si ce n'est pas

un facteur suffisant, car certains pays africains disposent de beaucoup de
pétrole, mais n'en sont pas pour autant plus développés que les autres. Ceci
devrait d'ailleurs nous amener à réfléchir sur la signification profonde de
l'économie du pétrole. 

L'Afrique de l'Ouest est mal lotie et c'est pourquoi il y a aujourd'hui
trois initiatives :

- la fourniture par l'Egypte de courant au Maroc et peut-être bientôt à
la Mauritanie et au Sénégal,

- le gazoduc partant du Nigeria pour longer la côte jusqu'au Sénégal,
- la fourniture de gaz au Burkina, voire au Mali par la Côte d'Ivoire,
- la construction du barrage de la Souapiti en République de Guinée,

dont la puissance de 947 Mégawats pourrait, à elle seule, fournir
suffisamment d'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. 

Je n'insiste pas bien sûr, sur les autres formes d'énergie, telles que la
biomasse, le solaire, abondant en Afrique de l'Ouest. 



Il s'ensuit qu'une bonne coordination de la politique énergétique
devrait, à moyen terme, régler définitivement le problème de l'énergie en
Afrique de l'Ouest. Les autres régions africaines sont généralement dotées
de pétrole et de barrages. 

L'accès aux marchés des pays développés et la diversification
Dans le volet Agriculture, j'ai pratiquement traité cette question qui

n'est ici évoquée que dans sa composante de l'indispensable diversification
des exportations africaines, au delà de l'Agriculture. 

Le NEPAD est une vision fondée sur l'idée de renaissance africaine et
de volonté de porter notre continent au niveau des pays développés par la
résorption des différentes disparités qui, en définitive, dépendent presque
uniquement des disponibilités de financement: disparités infrastructurelles,
éducationnelles, etc. 

Des contacts avec le G8, l'Asie et les pays arabes, il résulte qu'il existe
d'importantes possibilités de ressources publiques que nous pouvons
associer aux potentialités du secteur privé international et africain pour
financer le NEPAD. 

Le monde a répondu favorablement au NEPAD. C'est à nous de nous
déterminer vite et de savoir comment nous allons à ces rendez-vous. C'est
pourquoi, très prochainement des rencontres seront organisées entre
partenaires d'Europe, des Amériques, d'Asie et du Moyen Orient. L'Afrique
ne saurait continuer à tendre la main, ce qui a amené le NEPAD à proposer
au Nord un partenariat dans lequel chaque partie tire profit. L'Afrique a
certes d'immenses richesses mais, jusqu'ici, elles ont été exploitées dans un
système d'échange dissymétrique qui donne l'avantage à nos partenaires.
C'est pourquoi, cette fois-ci le NEPAD a proposé un partenariat dans lequel
chaque partie trouve des avantages. 

Mais le NEPAD, ce n'est pas seulement que de l'économie. Il est aussi
un ensemble de valeurs prenant racine dans notre culture qui en est le
fondement. Au-delà de notre musique qui irradie le monde, ce sont aussi nos



arts, et plus généralement nos valeurs sociales d'équilibre et de perception
de l'autre dont le monde peut profiter. Nos populations, en s'appropriant le
NEPAD, s'exprimeront à travers cette vision et, grâce à leur imagination et
leur sens de la créativité, construiront leur destin à l'intérieur même du
mouvement de mondialisation et non en marge. Voilà pourquoi le NEPAD
est aussi un humanisme. 

Je vous remercie. 
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