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ـَة»إمة يف طام   32 ......................................... «السَّ

 48 ............................... ؟ أيـ الؿحـة التل تقاجف إمة
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 مقدمة 
 مركس احلضارة للدراشات الصياشية

 

 طالمة فؽرية متؿقزة يف مصر وإمة األستاذ صارق البشرييؿثؾ 

العربقة اإلسالمقة؛ سقاء مـ حقث مستقى الؼضايا التل يتـاولفا أو 

ويف هذا الؽتاب يتجؾك هذا .مـفج الـظر والؿعالجة الذي يتؿقز بف

التؿقز بؿستقيقف ضؿـ مجؿقطة متساكدة ومتؽامؾة مـ آفتتاحقات 

 والتل تعرب (أمتي يف العالم) لحقلقة األستاذ البشريالتل قدم هبا 

.  رؤية وتـاوٓالبشريبدورها طـ طؿؾ طؾؿل وبحثل متؿقز آزره 

 1997والتل بدأ العؿؾ هبا طام  -(أمتي يف العالم)حولقة تليت فؽرة 

األمة يف » مـفا طدد خاص طـ أحد عشر عددا 2013وصدر مـفا حتك 

محاولًة لتجديد القطل بإمة اإلسالمقة مستًقى لإلدراك - «قرن

والبحث العؾؿل مـ كاحقة، كؿا هل مؾتؼك لالكتؿاء والتؽامؾ مـ 

كاحقة ثاكقة، ومحؾ لؾػاطؾقة الحضارية ضؿـ طالؿ الققم مـ كاحقة 

وبـت هذه الحقلقة مـفج كظرها يف قضايا إمة اإلسالمقة طؾك . ثالثة

ثالثقة طالؿ إفؽار وطالؿ الـظؿ والؿمسسات والرمقز وطالؿ 

إحداث والتػاطالت، سقاء داخؾ أقطار إمة أو فقؿا بقـ بعضفا 

البعض أو يف تعاصقفا مع العالؿ الخارجل؛ بحقث تغطل أكرب مساحة 

. مؿؽـة مـ مجريات العالؿ اإلسالمل وأحقالف الؿتجددة

 مقضقطات متعددة (أمتي يف العالم)حولقة ومـ ثؿ تـاولت أطداد 
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ومتـقطة لؽـفا متقاصؾة، يربط بقـفا الحالة العامة التل تشفدها إمة 

اإلسالمقة مـذ هنايات الؼرن العشريـ وخالل العؼد إول مـ الؼرن 

بقصػفا  (العولؿة)فبدأت بالـظر يف . الحادي والعشريـ وحتك الققم

اإلصار العالؿل لؿرحؾة هناية التسعقـقات الذي طصػ بالجؿقع؛ لتمكد 

أكثر صدققة طـقان الحقلقة؛ وهق أن أمة اإلسالم ٓ تعقش بؿعزل طـ 

تال . العالؿ الراهـ بؼدر ما هل يف قؾب تػاطالتف وتحقٓتف الؽربى

 وأهؿ (اإلسالمقة-العالقات البقـقة اإلسالمقة)ذلؽ اهتؿام بطبقعة 

محدداهتا وخصائصفا التل تؽشػ طـفا أحقال وأحداث الؾحظات 

. إخقرة مـ الؼرن العشريـ

والذي صدر يف ستة أجزاء كبقرة  (األمة يف قرن)جاء العدد الخاص 

ومتؽامؾة لقغطل مساحة العدديـ الثالث والرابع؛ ولقؼدم كظرة يف 

حصاد حركة إمة اإلسالمقة، يف محاور طديدة، تمشر طؾك أن إمة 

طاشت وٓ تزال تعقش أزمة واسعة إصراف متعددة إبعاد، مشدودة 

بقـ ماضقفا وحاضرها ومستؼبؾفا، وبقـ إصقؾ مـ أفؽارها 

والدخقؾ، وبقـ صبائع آستبداد وتحؽؿ الؼؾة ومطالب الديؿؼراصقة 

والخقار الشعبل، وبقـ مصالح الداخؾ واستؼاللف وحصار الخارج 

واخرتاقف لؾداخؾ واستغاللف، وأن الطريؼ إلك الؿستؼبؾ لؿ يصبح بعد 

. معبدا، بؾ ٓ يزال يتطؾب مزيدا مـ آجتفاد والتجديد

ثؿ تقالت قضايا محـة إمة يف الؼرن الحادي والعشريـ؛ بداية مـ 

تصدير إزمة إمريؽقة الؿتعؾؼة بقاقعة الحادي طشر مـ سبتؿرب 

 وذكر أكف لقس مـ أيامـا الذي سؿاه البشري بالقوم األمريؽي )2001

الحرب الدولقة عؾى »إلك ربقع العالؿ اإلسالمل باسؿ  (أيام العرب
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العدد ) ومحقطفا أفغاكستانوالتل تقجفت بداية إلك « اإلرهاب

، ثؿ تحقلت بعدواهنا إلك العراق ٓحتاللف مـ قبؾ أمريؽا (الخامس

، ثؿ الفجقم السقاسل (العدد السادس) 2003وتحالػفا الدولل طام 

 اإلصالح)والثؼايف طؾك إكظؿة والؿجتؿعات الؿسؾؿة بضرورة 

ولق مـ الخارج، ضؿـ ما  (الشامؾ السقاسل والتعؾقؿل والديـل

، 2005-2004 (الشرق إوسط الؽبقر)أضحك يسؿك باسرتاتقجقة 

 (الحقار بقـ الحضارات)وتقازيا وتقالقا مع حالة طالؿقة ترفع راية 

طؿؾت فقفا إهداف السقاسقة طؾك التؾبس بلثقاب ثؼافقة حؼقؼقة 

. (العددان السابع والثامـ)واستغاللفا وآكحراف هبا 

 فقؿا أسؿاه 2009-2008جاء العدوان اإلسرائقؾل طؾك غزة 

لقؽؿؾ الؿرحؾة الثاكقة مـ  (الحرب الثاكقة طشرة)إستاذ البشري 

آسرتاتقجقة الدولقة لؾحرب طؾك اإلرهاب، لؽـ هذه الؿرة طؾك 

ققى الؿؼاومة القصـقة واإلسالمقة وبؼقادة إسرائقؾقة سبؼفا العدوان 

لقمكد مـ كؾ صريؼ أن إمة ... 2006طؾك لبـان وحزب اهلل الؾبـاين 

العربقة واإلسالمقة تحت العدوان الؿتصؾ مـ قبؾ الغرب والؽقان 

الصفققين الذي زرطف يف أحشائـا، إمر الذي يجعؾـا كعقد الـظر يف 

باتساع مستقياهتا وأبعادها والـفج إمثؾ  (أخر)صبقعة العالقات مع 

. (العددان التاسع والعاشر)يف التعامؾ معفا 

 وطرب العام 2010لؼد جاءت الثقرات العربقة مـذ هناية طام 

حولقة أمتي  يـاير الؿصرية، لتـضاف ضؿـ 25، ويف قؾبفا ثقرة 2011

، وتحؾ مقضقطا لؾبحث (التحديات وآستجابات) لثـائقة يف العالم

والدراسة خاصة يف مدى إمؽان أن يتقلد طـفا تغققر وهنقض حضاري 
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ويف هذا الؿؼام قدم ! ثؼافقا واجتؿاطقا وسقاسقا واقتصاديا: حؼقؼل

إستاذ البشري مالحظتف الجقهرية والخطقرة والتل مػادها أن الثقرة 

آفتفا إساسقة - ومـ ورائفا الثقرات العربقة الؿزامـة لفا–الؿصرية 

والتل تؽاد تتحقل حجر طثرة أمام « الـخبة السقاسقة والؿثؼػة»يف 

.  (العدد الحادي طشر)صؿقحات الجؿاهقر وإجقال الجديدة 

 *****

 يف بـاء إساس الػؽري لفذه األستاذ صارق البشريلؼد أسفؿ 

مـذ افتتاحف لعددها إول وحتك طددها  (أمتل يف العالؿ)الحقلقة 

إخقر، ومثؾت افتتاحقاتف تلصقرا وتتقيجا لؾخطقط العريضة التل 

تتـاولفا الدراسات والبحقث والتؼارير يف كؾ طدد، لؽـفا مـ كاحقة 

وكظرا لطبقعتفا الؿـفجقة الؿائؾة إلك التـظقر واستؾفام العربة –أخرى 

مثؾت - التاريخقة العامة واستخالص ققاطد حركة الؼقى وتػاطالهتا

أحوال األمة اإلسالمقة ويف قؾبفا مصر »يف ذاهتا كصا خاصا طـ 

، ففل متابعة حؽقؿة «والعروبة عبر عؼد وكصف عؼد من الزمان

ومراجعة طؿقؼة لؿػاصؾ مـ تطقر وضع إمة اإلسالمقة طرب هذا 

.  الؿـحـك التاريخل الخطقر؛ بنيجابقاتف وسؾبقاتف

ولذا فؿن الؿفم إلؼاء بعض الضوء عؾى أهم ما صرحته هذه 

االفتتاحقات من رؤى ودروس كرى أكفا تبؼى من ضروريات تجديد 

. الوعي والسعي القوم وغدا

بلهنا إمة  (أمتل يف العالؿ) لؿدلقل الؿستشار البشريأسس 

وجقدا واكتؿاًء ومصقًرا، والتل ٓ تستبعد بالضرورة وجقدا أو اكتؿاًء 

آخر، لؽـف حؼ مـ حؼقق أبـاء هذه إمة، كؿا أن مـ حؼ كؾ إكسان أو 
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مجؿقطة بشرية أن تؽقن لفؿ أمتفؿ وأن يعربوا طـ اكتؿائفؿ، ومـ 

حؼفؿ بؾ واجبفؿ أن يتابعقا أخبار ووقائع هذا الؽقان الؽبقر؛ هذه 

الؿتابعة التل تسفؿ يف التحرر مـ حالة آغرتاب الؿؿتدة مـذ طفقد 

 إلك ضرورة األستاذ البشريومـ هـا يشقر . آستعؿار إجـبل لبالدكا

ردم الػجقة بقـ وطقـا بـظام طالؿل كبقر لؽـف رافض ٕي تجؿع 

إقؾقؿل سقاسل طؾك أساس إسالمل، ووطقـا بؿا يتقحف لـا مـ كقان 

قاصر تؿثؾف الدولة الؼطرية غقر الؿـسجؿة مع حؼائؼ وجقدكا، وٓ 

. يؽقن هذا إٓ بالقطل بإمة

إن إكعاش اإلدراك بالقجقد اإلسالمل الجؿاطل، هق أمر يػقد "

كػًعا محًضا، هق ربح بغقر خسارة، وذلؽ إذا كـا كزن إمقر بالؽسب 

والخسارة، وهق مـ وجفة أخرى إكعاش لؾذات الحضارية وإدراك 

ولؽـ ارتباك مػفقم إمة لدى . "لؾؿؿقز الثؼايف وإثراء لف بالتـقع

يؼف أمامفا العرب والؿسؾؿقـ الققم قضقة تاريخقة لفا طقامؾفا التل 

 لقؼرر أن إزمة الحؼقؼقة تؼبع يف الؿسافة بقـ ما كممـ بف مـ البشري

. مشرتك جامع، وبقـ ما كػعؾف مـ كشاط سقاسل متشرذم بؾ متضارب

إن ضعػ القطل، ثؿ اكػصالف طـ السعل، خؾؼ أزمة تالقة تتعؾؼ 

باهنقار إرادة الدول وحؽقمات دول إمة يف أن تؼاوم واقعفا الضعقػ 

يف الداخؾ والخارج، إمر الذي غذاه وكؿاه واقع آستبداد السقاسل 

ولذلؽ . اإلسالمقة-يف الداخؾ، والزهد يف العالقات البقـقة اإلسالمقة

 11" ما أرادتف القٓيات الؿتحدة مـ جعؾ تاريخ يرفض البشري

؛ " تاريخا طالؿقا، وبقجف خاص تاريًخا إسالمقًّا طربقا"2001سبتؿرب 

–لػًتا مـف إلك ما يعـقف هذا مـ تبعقة واستتباع، وترحقؾ لألزمات 
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اطتادت طؾقف ققى آستؽبار، يشقر إلك أن -مسئقلقاهتا وحؾقلفا

ضعػ اإلرادة السقاسقة هق ما أصؿع فقـا هذه الؼقى، حتك لؿ تعد هتتؿ 

. بقجقد صقاغة فؽرية لشرطقة دولقة تغطل بف طدواهنا طؾك ربقع أمتـا

، مـ خارجفا ويف طالقات أمتي يف العالم تعقش محـة وأزمة

مؽقكاهتا البقـقة، لؽـ الؿحـة الحؼقؼقة التل تقاجف إمة تـبع مـ 

هذه هي الحؼقؼة الؿحورية يف رؤية األستاذ البشري ألمتـا يف . داخؾفا

فؾقست محـتـا  يف ضاهرة آستعؿار الغربل الذي خربكاه . عالم القوم

هتديدا وحصارا وتغؾغال وضغقصا طؾك إرادتـا السقاسقة ثؿ احتالٓ 

طسؽريا وحؽؿا مباشرا، حتك لق طاود آكؼضاض طؾقـا يف السـقات 

الؼؾقؾة الؿاضقة، ولقست محـتـا أيًضا يف أكـا مـؼسؿقن طؾك الصعقد 

الشعبل؛ تقارات سقاسقة أو اجتؿاطقة أو فؽرية ثؼافقة، أو ذوي أديان أو 

إن محـتـا صارت يف هذا الصدع الذي .. مذاهب أو صقائػ أو أققام

يصقب الؽثقر مـ بالدكا بقـ الحؽقمات والشعقب، أو بقـ الدولة 

. وإمة

فاكتؽاس الـظؿ القصـقة لؾدول الؼطرية حديثة التؽقن بعد 

آستؼالل أفرغفا مـ محتقاها السقاسل وآجتؿاطل، وكذلؽ 

أفرغت سقاسات التـؿقة والتؽامؾ اإلقؾقؿل مـ مضامقـفا وغاياهتا، 

فتجدد الخضقع السقاسل وآقتصادي لؾدول الؽربى، لؽـ هذه 

 "الحؽؿ واإلدارة: الدولة"، واكػصؾت أجفزة "الدولة"الؿرة باسؿ 

أداًء ووضائػ وأهدافا، وبإخص فقؿا : "الجؿاطة السقاسقة"طـ 

 مـ مخاصر الخارج، إمر الذي "حػظ أمـ القصـ"يتعؾؼ بقضقػة 
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ضفر كثقرا بصقرة دولة تعقق ققاها الؿجتؿعقة طـ تحؼقؼ آستؼالل 

: ويف هذا يؼول البشري. ومؼاومة الغزو الخارجل

إن الحؽقمات صارت تحقل دون أن يـفض مـ شعقهبا مـ "

يمدي القضائػ الدفاطقة الؿطؾقبة، وأهنا صارت تخشك مـ اكتػاضة 

شعبفا طؾك الؿعتديـ مـ الخارج؛ بلكثر مؿا تخشك طدوان الخارج 

لؼد صار أمـ إمة معؾؼا طؾك قدرهتا طؾك ... طؾقفا وطؾك شعبفا

. "استعادة سقطرهتا طؾك دولفا، وكظؿ الحؽؿ فقفا

اإلصالح والتجدد " ٓبد مـ إدراك أن األستاذ البشريوطؾقف يرى 

، وأن هذا هق أول شروط "صـاعة توحقدية محؾقة وحضارية: يف أمتي

وصـقا صرفا لألوصان، وحضاريا واطقا يف شلن : اإلصالح الحؼقؼل

إكـا حقـ كستعقـ بالؼقى الخارجقة طؾك أوضاطـا الداخؾقة إكؿا . إمة

كؽقن قد أقرركا طؾك أكػسـا بلكـا غقر قادريـ طؾك إدارة شئقكـا الذاتقة، 

وٓ قادريـ طؾك حؿاية مصالحـا الداخؾقة يف مقاجفة مـ هؿ مـا، 

فؽقػ كؽقن قادريـ مـ ثؿ طؾك حؿاية مصالحـا وأوصاكـا يف مقاجفة 

.  ققى الخارج

 مـ إصالح يرتتب طؾقف صدع يف بـقة الدولة يحذر البشري

، وأن اإلصالح بؿؼاصده "اإلصالح تحت خط الـار"والؿجتؿع، ومـ 

وهذا ما يتطؾب فؼفا خاصا . ومآٓتف، وبؿراطاة ضروفف وسقاقاتف

الـؿق "بآكتؼال والؿراحؾ آكتؼالقة، التل أورثت أمتـا حالة مـ 

 ٓ تؽاد جؿؾة مـ التحرر أو التـؿقة أو الديؿؼراصقة تؽتؿؾ "الؿعقق

وذلؽ . حتك تتداخؾ معفا أخرى، وتتلزم يف مسقرهتا، بال ثؿرة حؼقؼقة

لقس إٓ لتقزع طؿؾقات اإلصالح والتجدد بال رابط وٓ ضابط، وٓ 
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مدخؾ لذلؽ بغقر الؿرجعقة  الشرطقة الجامعة إن لؿ تؽـ القاحدة 

. (كحن)الؿقحدة التل يتشؽؾ هبا الضؿقر 

كؿرجعقتقـ  (اإلسالم والعؾؿاكقة)ويف هذا اإلصار تطرح قضقة 

فاإلسالم لقس مذهبا . تتصارطان يف إمة مـذ كحق الؼرن مـ الزمان

سقاسقا أو اقتصاديا أو اجتؿاطقا،إكؿا هق مرجعقة تـبثؼ مـفا رؤى 

ومذاهب وكظريات يف هذه الؿجآت، طؾك أساس اإليؿان بصؾة 

اإلسالم بالحقاة وقدرتف العامة طؾك تـظقؿفا، إمر الذي ٓ يصح 

مؼابؾتف بؿذهب مـ الؿذاهب الغربقة أو القضعقة، بؾ هق معقـ يتعقـ 

أن تـطؾؼ مـف رؤى اإلصالح وخطقاتف، ويؼاس طؾقف ما يرد مـ دطقات 

. وكظؿ لإلصالح مـ الخارج

 إلك أزمة إشارة األستاذ البشرييتصؾ هبذا التؽقيـ الػؽري الؿرتاكؿ 

القطل بالذات طرب طققن أخر، حقـ كصـػ مشاكؾـا الذاتقة والبقـقة بؿثؾ 

ما يصـػفا الغرب، وكرتب أولقياتـا طؾك الؿـقال كػسف الذي يػعؾف 

الغرب، حتك كستخدم كػس أوصافف وكؾؿاتف التل اختارها لقصػ 

وبقـؿا يحضر هذا الخرق الثؼايف فقـا مـ زمـ، يجد طؾقـا الحقار . أحقالـا

حقار الثؼافات والحضارات،وهذا ٓ : مع الغرب طؾك أرضقة ثؼافقة

إشؽال فقف بحد ذاتف، لؽـف حقـ يؽقن طؾك حساب الشلن السقاسل أو 

. الصراع السقاسل، فنكـا كحتاج إلك إطادة الـظر فقف: بإحرى

فػل الحقار الثؼايف تتساوى الرءوس بؾ يسفؾ أن تطرح الطعقن يف 

، مـ (...التعصب، التطرف، الطائػقة، اإلرهاب)اإلسالم والؿسؾؿقـ 

قبقؾ الؿؼقٓت والؿؼقٓت الؿضادة، وصراع الـصقص وإفؽار وما 

إلقف، إذا تغافؾـا طـ السـد السقاسل لفذه الؿؼقٓت التل هل إلك باب 
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الحروب الـػسقة والدطائقة أقرب، خاصة إذا رضقـا بلن كؽقن كحـ 

فنذا ما ضؿؿـا إلك هذا واقع الصراع . وفؼط مادة الحقار الثؼايف

السقاسل والعدوان الجاري طؾقـا بغقر اكؼطاع طرب الؼركقـ إخقريـ 

. والصقر التل يتجدد هبا اختؾػ إمر

ومـ هـا يجب أن كضبط الحقار الداخؾل والبقـل الخاص بلوصاكـا 

فالؿذاهب والحركات لقست مطؾؼات إكؿا هل بـات ضروففا . وأمتـا

وسقاقاهتا التاريخقة، والغؾق وآطتدال ٓ يخؾق مـفؿا مذهب وٓ تقار 

يف طالؿل الػؽر والحركة، ولؽؾ مـ إمريـ طقامؾف الؿقضقطقة 

الؿحركة لف فضال طـ تحؾقؾ إفؽار والتقجفات، والؼضايا الؿتجددة 

تستدطل ما يـاسبفا يف كؾ مذهب فؽري وحركة مجتؿعقة وسقاسقة، 

وهذا ما يتعقـ أن كدير حقاراتـا بشلكف، بدٓ مـ الديباجات والشعارات 

. والؽالم الؿؽرور إن دفاطا كان أو هجقما

، تليت أهؿقة مػفقم (الحقار)ومع هذا الـؼد والتقجقف لؿػفقم وطؿؾقة 

كعؿؾقة أساسقة يف الؾحظة التاريخقة الراهـة : "الؿؼاومة"وطؿؾقة 

فالؿؼاومة هل آستجابة . فؽر األستاذ البشريوكؿػفقم مركزي يف 

حؼقؼة وضرورة -الطبقعقة لؾعدوان، ومـ الؿفؿ أوٓ تثبقت القطل هبا 

يف العؼؾ الؿسؾؿ الؿعاصر، ثؿ إصالق الطاقات العؿؾقة - وحؼا وواجبا

لحركتفا يف الدولة والؿجتؿع وطؿقم إمة، وكذلؽ إدراك الؼقاكقـ 

 – 2008وقد جاء العدوان طؾك غزة . الحاكؿة لـجاحفا أو إخػاقفا

.   لقؽشػ طـ هذا الؿؼام ومققػـا مـف بقضقح شديد2009

الؿؼاومة يف صػحة إمة ترتاوح بقـ الؿؼاومة العسؽرية والتل 

ربؿا تـفض هبا جؿاطات وحركات كؿا طؾك أرض فؾسطقـ، 
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والؿؼاومة الحضارية التل هل مشرتك أمتل كبقر فقف فروض أطقان 

- وفروض كػايات، لؽـ الؿؼاومة السقاسقة التل يؾتئؿ هبا صدع الدولة

لؽـفا طؾك مستقياهتا الثالثة تحؿؾ . إمة تؼػ طؾك رأس الؿققػ

وهذا هق الفؿ . تلزمات الػصقل السابؼة مـ كتاب أمتل يف العالؿ

.  الذي يستعرضف هذا الؽتابفؽر األستاذ البشريالثابت يف 

 الذي قذفت بف أحداث أواخر "الثورة"ومـ ثؿ يظفر مػفقم 

فألول .  وما بعدها يف طدد مـ الدول العربقة ويف قؾبفا مصر2010

وهؾة وبعد هذا آستعراض لتحديات طؼد وكصػ العؼد مـ الزمان 

قد يبدو أن حديث الثقرة سقؽقن ذؤابة آستجابات اإليجابقة ضد 

التحديات الؽربى لألمة، غقر أكف ما كان لقتجاوز مرة واحدة كؾ هذه 

ومـ هـا . أفات التل دخؾت يف بـقة التػؽقر والـظؿ والسؾقك يف بالدكا

الـخبة ) طـ الثقرة الؿصرية وتلزمفا بػعؾ مالحظة البشري األساسقة

التل وإن اتػؼت لؾحظة طؾك إزاحة كظام حاكؿ،  (الثؼافقة والسقاسقة

. لؽـفا أبت إٓ أن تضقع فرصة البـاء أو تعرضفا لؿخاصر آكؼسام

تركة - وكلكثر بؾدان إمة–فؼد ورثت مصر بعد طؼقد مـ آستؼالل 

ضخؿة مـ التخريب والتدمقر والتػؽقؽ واإلفؼار واإلضعاف الؿتعؿد 

مـ قبؾ خصقم إمة يف الخارج ومـ يلتؿرون بلمرها يف الداخؾ، وكان 

مطؾقبا مـ الثقرة أن تخرج الـاس مـ كؾ هذا بسقاسات وبرامج طؿؾ 

لؽـ الـخبة كررت كػسفا، وبدت مستعصقة طؾك . واضحة متقافؼ طؾقفا

ثقرة مستحؼة ضد صرق تػؽقرها التل مؽـت لالستبداد مـ قبؾ ولؿ 

تؼاومف بحؼ، فلطادت صرح هؿقمفا الثؼافقة حقث تتجؾك قدراهتا يف 

الؽالم والسجال اإلطالمل، وأهؿؾت الحركة التل تـػع الـاس وتؿؽث 
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يف إرض، فثارت فتـ ثؼافقة وصراطات أفؽار، فاستؼطابات سقاسقة، 

صـعفا طالؿ افرتاضل ومصطـع ٓ هؿقم القاقع الؿعقش وأوجاع الـاس، 

.  فضال طـ قدرة حؼقؼقة طؾك مقاجفتفا

 إلك خطقرة مثؾ هذا الصراع طؾك األستاذ البشريومـ هـا كبف 

حقث يحسب الققت  (زمـ ثقرة)مصقر إمة لػرتات مؼبؾة، خاصة يف 

بؼقؿتف ذهبا، حتك ٓ يـتفل هذا الصراع إلك القضع الذي كان طؾقف 

وهذا لألسػ ما بدت إمقر تتجف إلقف يف أوكة . الحال مـ قبؾ

. إخقرة، كسلل اهلل تعالك العػق والعافقة

 طرب كحق خؿس أوراق كتبفا األستاذ البشريففذه تطقافة طجؾك يف 

طشرة سـة، أردكا أن كؾؿح غؾك قراءهتا بتقاصؾفا وتؽامؾفا كالجؿؾة 

وقد أوضح فقفا حؼقؼة إمة اإلسالمقة وحؼققفا يف طالؿ . القاحدة

الققم، وأهؿ التحديات التل تتعرض لفا مـ خارجفا والعؾؾ التل 

تعققفا مـ داخؾفا، مشقرا إلك مخارج طدة تتعؾؼ بالقطل والسعل، 

وتـقر أمام أبـاء هذه إمة صريؼا هؿ سالؽقه، مـ الثؼة بالذات 

الحضارية وإمؽاكاهتا، وتجديد آكتؿاء والقٓء لفا، وتزكقة إرادة 

آستؼالل طـ كؾ ربؼة أجـبقة مفؿا كاكت سطقهتا، وطدم السؼقط يف 

ترهات الؿشؽالت الثاكقية وإخراجفا طـ سقاقاهتا الحاكؿة، واكتفاج 

الؿؼاومة الحضارية بسعتفا سبقال يسؾؽف أبـاء هذه إمة طسك اهلل أن 

. يؽػ طـا طدوان الؿعتديـ، ويػتح لـا فتحا مبقـا
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 )*( ملاذا حنً أمة ؟ 
 

كحـ الذيـ يرون أن ثؿة تصـقػا سقاسًقا لؾبشر ىف العالؿ يػقد أن 

يشؽؾقن دائرة مـ - حقثؿا يؽقكقن الغالبقة ىف الجؿاطة-الؿسؾؿقـ فقف 

، بحؽؿ التقحقد العؼدى والرتاث يدوائر آكتؿاء السقاسك واإلجتؿاع

الثؼاىف الؿشرتك والتاريخ الؿتجاكس والتؽقيـ الـػسك الجؿعك 

الؿتؿاثؾ، كحـ الذيـ كعك هبذا إمر ىف الؿرحؾة التاريخقة الؿعقشة، 

كعترب أن مـ أهؿ ما يقاجفـا مـ تبعات الحاضر أن كـشر هذا القطك 

 وأضـ أن ذلؽ ٓ يؽتؿؾ إٓ إذا .وكعؿؼ وكرسخ ما هق مقجقد مـف

تقحدت الدائرة اإلسالمقة ىف وطك الـاس، وأن يشعر الؿرء بؿؽاكف 

 .الثابت ىف هذه الدائرة، ويتابع شئقهنا باطتبار أكف يتابع أحد شئقكف الذاتقة

طـدما يسقر الؿرء ىف الطريؼ وحده تتحد ذاتف الؿرطقة ىف حركتف ىف 

إصار أطضاء جسؿف وجقارحف، فقراطقفا ىف وقػتف وحركتف وسؽـتف، 

وىف سقره ودوراكف، ومـامف ويؼظتف، فنذا سار مع جؿاطة مرتابطة أو 

ركب سقارة، امتد شعقره بذاتف إلك حجؿ الجؿاطة أو إلك جسؿ 

السقارة، فنذا ركب باخرة امتدت ذاتف ووطقف هبا إلك سائر أكحائفا 

 بالـسبة لف، مـ "إكا"الؿرتامقة، ويصقر كؾ هذا الحجؿ إقؾ هق 

الؿؼدمة إلك الؿمخرة ومـ أقصك القؿقـ إلك أقصك الشؿال ومـ 

 وأساس هذا التقحد الشعقرى هق .أطؾك إبراج إلك أسػؾ الغاصس
                                                 

مركز الحضارة : الؼاهرة)افتتاحقة العدد الثاين مـ حقلقة أمتل يف العالؿ، (*)

. (م2000/هـ1421لؾدرسات السقاسقة،
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. وحده الؿصقر، والؿتابعة الؾحظقة لؽؾ وقائع الؽقان الؽبقر

إن الؿتابعة الؾحظقة ٓ تؽقن فؼط أثًرا لؾقطك بقحدة الؿصقر، إكؿا 

سبًبا لقجقده أو لرتسقخف ٕهنا تؽشػ طؾك وجف التقالك وجقه 

 وىف أثـاء دراستك .آرتباط بقـ الدوائر الؽربى ومؽقكاهتا الجزئقة

لبعض الؿقضقطات التاريخقة كـت أتابع الؿطالعة ىف الصحػ 

 (التاسع طشر)الؼديؿة، طؾك مدى الربع إخقر مـ الؼرن الؿاضك 

والثؾث إول مـ الؼرن الحالك، وكـت أٓحظ أن وقائع العالؿ 

اإلسالمك وأخبار شعقب الؿسؾؿقـ ىف أقاصك طالؿفؿ أسققى 

واإلفريؼك، كان ذلؽ مقضقع متابعة مستؿرة مـ الصحػ، يقمقة 

  .كاكت أو أسبقطقة أو شفرية

 .وهذه الؿتابعة بدأت تـحسر تدريجًقا بعد الحرب العالؿقة إولك

ثؿ بدأ يطغك طؾك اهتؿاماتـا السقاسقة الدولقة آهتؿام بالققائع 

إوروبقة، ثؿ الققائع إمريؽقة بعد الحرب العالؿقة الثاكقة بخاصة، 

كؿا كان يطغك طؾك هذه آهتؿامات وقائع حركات التحرر القصـك 

حقثؿا كاكت مشتعؾة إوار، ثؿ أخبار الدول حديثة العفد بآستؼالل 

بعد الحرب العالؿقة الثاكقة، أشقر إلك ذلؽ ٕن الؿضؿقن وإن كان 

شبف متؼارب باطتبار التداخؾ بقـ الؿسؾؿقـ وبقـ شعقب الحركات 

القصـقة وشعقب الدول حديثف آستؼالل، إٓ أن وجف الؿالحظة أن 

ن مؿا ومعقار التصـقػ قد اختؾػ، فؾؿ يعد اإلسالم وٓ الؿسؾؿ

 ولذلؽ فـحـ ىف مصر ىف الخؿسقـقات .يشؽؾ معقاًرا لؾتصـقػ

 قائًؿا بقصػف طـصًرا سقاسًقا ىف "اإلسالم"والستقـقات لؿ يؽـ 
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وز طالقات مصر الخارجقة، إزاء الفـد وباكستان مثاًل، وإزاء تـجاكقؼا  

وإزاء قربص ىف شرق  (طـدما تؽقكت تـزاكقا ىف شرق إفريؼقا) كجبار

 .وهؽذا.. .البحر الؿتقسط

وقد آن لـا أن كسرتد وطقـا هبذه الدائرة اإلسالمقة بقصػفا تصـقًػا 

 .سقاسًقا كتعامؾ معف وتتعامؾ بف دولـا وشعقبـا

يؿؽـ مع شكء مـ التبسقط أن كؼقل إن القطك السقاسك 

والحضارى الذى تؼذف بف أوطقة اإلطالم الؿحؾك والخارجك، 

هنؿا هؿا العالؿ وأثر ذلؽ فقـا ٓ أيـحصر ىف أوروبا والغرب بحسبان 

يجرى باطتؼاد مـا وٓ باختقار ثؼاىف وحضارى مـ جاكبـا، إكؿا يجرى 

بؿقجب آطتقاد مـ التؽرار الؿتقالك لؿا كحصؾ طؾقف مـ أخبار 

 .ومتابعات تركز طؾك إحداث إوروبقة والغربقة

وإن سقاسة الغرب معـا مـذ طرفـاه ىف العصر الحديث، أكف يغقر 

واقعـا قبؾ أن يغقر فؽركا وتصقراتـا، ثؿ يتفؿ فؽركا وتصقراتـا 

 القاقع، ويؼقم مـ بقــا مـ يحذون حذوه "مالحؼف"بالتخؾػ طـ 

 لؼد اكتشرت بققت الؿال الربقية بالؼروض ."واقعققـ"بحسباهنؿ 

، أهك مـ الربا الؿحرم أم ٓ؟ "الػائدة"والرهقن قبؾ أن يثقر مقضقع 

 . وهؽذا…وطؿت مالبس البحر قبؾ الحديث طـ رأى الديـ ىف ذلؽ 

فالقاقع يتغقر بؼقة إمر القاقع أو بالطرح الؿباشر أو بالؿحاكاة مـ 

البعض، ثؿ كبدأ الؿحاورة حقل الجقاز والؿـع وحقل صالحقة الػؽر 

 وهذا طقـف هق ما حدث بالـسبة لألمة اإلسالمقة كجامعة  .وفساده

 ُقطعت وُجزئت إرًبا ثؿ ُألغقت ،سقاسقة ودائرة اكتؿاء شامؾ لؾؿسؾؿقـ

وأن يضرب القطك هبا ٓ بنضفار طدم جديتفا أو .. .وُحقربت فؽًرا
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 لتذبؾ ىف ؛طدم جدواها، ولؽـف يضرب بالتجاهؾ والتعؿقة  طـفا

 .الضؿقر وتسؼط مـ القطك

 بقصػف مصؾحة "الحؼ"إكـا ىف مسائؾ الؼاكقن والحؼقق، كؿقز بقـ 

 وكحـ . الحؼ"إثبات"يحؿقفا الؼاكقن ولف كشلة وتحقل واكتفاء، وبقـ 

 مقجقد أو "الحؼ"طـدما كدرس فؼفا كتصقر أن الؿعقل طؾقف هق 

 ثؿ بعد أن كؾج . وسقؾة تدور دور التابع الثاكقى"اإلثبات"ن أمعدوم و

باب الحقاة العؿؾقة يتبقـ لـا أن ما تصقركاه وسقؾة صار هق ما طؾقف 

الؿعقل، وأن غالب جفقد رجال الؼاكقن ومـ يتقلقن أمر الخصقمات 

 ."اإلثبات"الؼضائقة هق ىف مجال 

 ولؽـ هق غالًبا "مـ لف الحؼ" الؿعقل لقس دائًؿا هق هوأن ما طؾل

ابـ " لذلؽ يؼقل . أى مـ يؼع طؾقف طبء اإلثبات"مـ  طؾقف اإلثبات"

 "َمـ الُؿّدِطك وَمـ الُؿّدَطك طؾقف" أن فـ الؼضاء يدور حقل "فرحقن

ٕن إول هق مـ طؾقف طبء اإلثبات ؛ أما الثاكك فقؽػقف التشؽقؽ ىف 

 لذلؽ تحقلت الؿؿارسة الؼاكقكقة ىف بعض جقاكبفا الفامة .أدلة إول

 إثبات "مفـة" لحؿاية الحؼقق وردها ٕصحاهبا إلك "رسالة"مـ 

ر تالمذتف بلٓ يجفدوا أكػسفؿ ىف إثبات براءة مـ .وكػك  والبعض يبصِّ

ُجرم أو مـ ديـ، يؽػقف أن يبذل جفد الؿؼؾ ىف التشؽقؽ ىف وسقؾة 

 .اإلثبات

أصؾت ىف ذكر هذا الؿثؾ، ٕكتؼؾ إلك مقضقطـا، ٕن العالؿ تسقده 

، فؾقس الؿفؿ هق إمر الؿقجقد، و لؽـ الؿفؿ هق "آغرتاب"روح 

وسقؾة إضفاره، ولقس يعـقـا صدق اكعدام أمر ما، إكؿا الذى يعقــا هق 

إمؽان صؿسف، ويجرى إحالل القسائؾ محؾ الغايات، ورجؾ السقاسة 
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ٓ يـظر فقؿا هق مقجقد فقتعامؾ معف، ولؽـف يـظر فقؿا يرى مصؾحة 

 ٓ ٕكف قادر طؾك "أكا أحك وأمقت" :لـػسف فقف، ويؼقل ققل كؿرود

يخقؾ إلقفؿ مـ "اإلحقاء ولؽـ ٕكف قادر طؾك إضفار ما لقس مقجقًدا 

، وهق قادر طؾك اإلماتة  بطؿس ما هق مقجقد "سحرهؿ إهنا تسعك

 .وإبعاده طـ إبصار والبصائر

ومـ هـا طؾقـا أن كقاجف هذا الصـقع بصـقع مضاد، فؿا يراد صؿسف 

 وكحـ .ذاًكا بقجقده وققامف فقـايوإزهاقف ىف وطقـا، طؾقـا أن كؿارسف إِ 

، وهك ىف الـفاية، أمر كستطقعف "بصقرة" وطـ "وطك"هـا كتؽؾؿ طـ 

 .ٕكـا كؿؾؽف، ووسقؾتف أن كتخاصب بف وكتعامؾ بف فقـتعش بقــا ويزكق

وكحـ هبذا ٓ كؼرتب ٕكـا بػعؾـا كؿارس وجقًدا كراه فقـا حؼقؼًقا، 

وكتعامؾ بالحؼقق وكحـ دٓئؾ ثبقهتا وكؿارس وطقـا بذاتـا ىف صدق 

ًٓ ثؿ مع الغقر  .مع الـػس أو

إن ما حدث مـ تؿزيؼ لؾعالقات التك تربط بقـ شعقبـا وجؿاطاتـا 

ىف مجال آقتصاد والسقاسة، هق ذاتف ما حدث ىف مجال آتصال 

 فػك طالقتـا التجارية وآقتصادية كرى إقؾ هق ما يجرى .والثؼافة

بالتبادل الؿباشر بقـ بالدكا طربا كـا أو مسؾؿقـ أو آسققيقـ أو 

أفريؼققـ، وكذلؽ ىف السقاسة، وذات الشكء يحدث ىف التحاور 

 فؼد َضُؿرت معرفة الػارسقة والرتكقة والعربقة وإردية بقـ .الؾغقى

غقر أبـائفا، وصار الحديث بقـفؿ يجرى مـ خالل اإلكجؾقزية، وغالب 

معؾقماتـا وثؼافاتـا ترد مـ خالل وسائط  غربقة، كؼارن ذلؽ بؿا كاكت 

طؾقف مدارسـا العؾقا ىف الؼرن التاسع طشر طـدما كاكت الػارسقة 

  .والرتكقة مـ لغات تعؾقؿ الؿدارس قبؾ اإلكجؾقزية والػركسقة
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التعامؾ الؿباشر بقـ الشعقب اإلسالمقة هق ما يزكق بف القطك 

الؿشرتك والشعقر بآكتؿاء الؿشرتك، وهق ما تزكق بف دائرة آكتؿاء 

ر لك أن أرجق قائًؿا طؾك سقاسة صحقػة ما، .اإلسالمقة  وما مـ مرة ُقدِّ

إٓ رجقتف أن يػرد مساحة معتربة لؿتابعة وقائع الدول اإلسالمقة 

وشعقهبا، ٕن بعض الؿتابعة ستخؾؼ لدى الؼارئ الشعقر بإلػة 

 .والؿشاركة

 خطقات اسرتداد القطك بالذات الؿؿتدة، هق الؿتابعة ىوإن أول

اإلخبارية والؿعرفقة بؽؾ أكحاء هذه الذات، وهبذا القطك تزكق إمة 

  .إن شاء اهلل

 فقفا 
ّ

كؾؿا اضطربت بك مسالؽ الػفؿ ىف الشئقن الدولقة وغّؿ طؾل

أمر، ووجدت ثقابتفا تتلرجح، لجلت إلك التاريخ وإلك الجغرافقا، 

 وكحـ إذا بسطـا خريطة العالؿ بقـ .وكثقًرا ما أجد فقفؿا إجابات هامة

أيديـا مـ الؼطب الشؿالك إلك بحار الجـقب، وكظركا ىف أيـ تقجد 

الشعقب اإلسالمقة والشعقب ذات الغالبقة اإلسالمقة والشعقب التك 

يشؽؾ الؿسؾؿقن فقفا كسبة معتربة؟ وجدكا أن اإلسالم ىف قارات 

طدا الساحؾ الجـقبك )العالؿ الؼديؿ يـتشر ىف غرب إفريؼقا كؾفا 

مـ مضقؼ جبؾ صارق إلك كقجقريا، مشتؿاًل الصحراء الؽربى  (الغربك

ومؿتدا إلك الشرق لقشؿؾ مـ مصر إلك الصقمال جـقبك السقدان، ثؿ 

يؿتد ىف أوروبا ىف بعض مـاصؼ البؾؼان ثؿ يؿتد شرقا لقشؿؾ البحر 

ًٓ إلك أقصك جـقب الجزيرة العربقة، ثؿ يؿتد شرقا  إسقد شؿا

ًٓ إلك وسط الفـد ويؿتد كقطا ما ىف  لقشؿؾ جؿفقريات وسط آسقا شؿا

الفـد حتك جـقهبا، ثؿ يؿتد شرًقا إلك مـغقلقا وغرب الصقـ ثؿ يـحدر 
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 .جـقًبا إلك جزر الفـد الشرققة

مـ سؽان % 22 مؾقار وكسؿة بـسبة تجاوز قؾقاًل 1.2هؿ كحق 

العالؿ، ولؽـ مققعفؿ أخطر كثقًرا مـ طددهؿ الؽبقر وكسبتفؿ غقر 

 ٕهنؿ مـ كاحقة الجغرافقا السقاسقة يشغؾقن بؼعف أرضقة تراها ؛ الؼؾقؾة

طؾك الخريطة مثؾ الحزام العريض الذى يؿسؽ بخصر العالؿ الؼديؿ 

 ويسقطر طؾك .كؾف ويحؽؿف ويؿتد جـقًبا إلك بحار الجـقب ومحقطاتف

غالب شقاصئ البحر إسقد وكحق ثؾثك شقاصئ البحر إبقض وكؾ 

 واحدة مؿتدة ٓ ة وهك رقع.شقاصئ البحر إحؿر والخؾقج الػارسك

 .تػصؾ بقـفا شعقب أخرى وإن تخؾؾتفا

ثؿ إن اإلسالم هق ثالث الحؼائؼ الؽربى التك تحؽؿ آسقا، 

 وهق .والحؼائؼ أسققية الثالثة الؽربى هك اإلسالم والفـد والصقـ

ثالث حؼائؼ إفريؼقا أيًضا، وهك الزكقج والعرب واإلسالم، واإلسالم 

ىف إفريؼقا هق القاصؾ بقـ طرهبا وزكقجفا، سقاء ىف الشرق أو ىف 

 وأكثر مـ ذلؽ فنن مؼاركة مدى اكتشار اإلسالم ىف العالؿ .الغرب

 حسبؿا جاء ىف كتاب 1950وسـة 1650الؼديؿ بالؿؼاركة بقـ سـة 

تؽشػ أن اإلسالم  (روبقـ لقػك. د) "الفقؽؾ آجتؿاطك لإلسالم"

كان آخذا ىف آكتشار طرب هذه الؼرون الثالثة، وخاصة ىف إفريؼقا حقث 

امتد ىف هذه الؿدة لقشؿؾ القسط إفريؼك ولقصؾ إلك كقجقريا وغقـقا 

 ولقؿتد ىف ربقع آسقا .والسـغال غربا وإلك مقزمبقؼ وكقـقا شرًقا

ًٓ بشرق، وأكف لؿ يـحسر ىف هذه الؼرون إخقرة  القسطك ضارًبا شؿا

  .إٓ مـ بعض أجزاء البؾؼان ىف أوروبا

إن أى سقاسك مـ ساسة الغرب ىف أوروبا وأمريؽا، يـظر إلك هذه 
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ققة "، أو يقاجف "ققة متحؼؼة"الخريطة يدرك طؾك الػقر أكف يقاجف 

 تستدطك مـف كؾ أسباب الؼؾؼ والحذر والحقطة، وأن طؾقف "مؿؽـة

سقاسًقا أن يػؽؽ هذا القجقد لقـؼسؿ إلك دول ودويالت متـافرة، وأن 

 .طؾقف ثؼافًقا أن يجعؾ هذا القجقد ذاهاًل طـ أمر كػسف غافاًل طـ ذاتف

وكحـ طؾك سبقؾ الؿثال كجد أن ممتؿًرا لؾؿبشريـ  اكعؼد ىف أدكربج 

 لقـظر ىف مشاكؾ اكتشار التبشقر الؿسقحك ىف العالؿ، 1910سـة 

وطـدما كؼرأ أطؿالف الؿـشقرة كعرف أن الخريطة كاكت مبسقصة أمامفؿ 

يستؾفؿقن مـفا تؼاريرهؿ، وهؿ يرون أن مـاصؼ الـشاط يؿؽـ 

واإلسالم طؾك "، "الجـس إصػر"تحديدها ىف الفـد، وما أسؿقه 

 وخاصة حقث يتؼدم، وهؿ يرون أن اإلسالم كان يتؼدم "وجف العؿقم

ىف إفريؼقا كؾفا وىف مالقزيا وىف إراضك الروسقة، كؿا رأوا أن 

السـقسقة ىف الصحراء إفريؼقة الؽربى هك رأس الحربة لؾحركة 

اإلسالمقة ىف الـصػ الشؿالك مـ إفريؼقا وهك تجعؾ كشاط الؽـقسة 

، وهؿ يذكرون إكف ٓبد مـ التحرك فقؿا لؿ يؽسبف "استحالة"يقاجف 

اإلسالم بعد مـ مـاصؼ، وأهنؿ إذا لؿ يـشطقا فسقجدون اإلسالم قريًبا 

قد صار هق مبعقث السؿاء لؾجـس إفريؼك، ثؿ تؽؾؿقا طـ كشاصفؿ 

 .الخ... .ىف مصر والشام وفارس وتركقا

قصدت مـ هذه اإلصاللة، أن أشقر إلك أن الغرب بساستف 

ومبشريف، يـظر إلك العالؿ اإلسالمك بقصػف كقاًكا واحًدا، وٓ يـسك ىف 

هنؿ مجؿقطقن ىف تؽقيـ أتعامؾف مع شعقب الؿسؾؿقـ وبؾداهنؿ 

بشرى اجتؿاطك واحد، سقاء كان هذا التجؿع متحؼؼا فعاًل أو كان 
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 ولؽـف ىف الققت ذاتف ٓ يريدكا أن كشعر هبذه .إمؽاكقة قابؾة لؾتحؼؼ 

 .اإلمؽاكقة لـحؼؼفا أو لـؿارسفا

أال يتعقن عؾقـا أن كدرك من أمر أكػسـا ما يراه الغرب : والسمال هو

فقـا ويحؽم سقاسته تجاهـا، أفال كؿارس هذا األمر؟ 

ن، أولفؿا الـظام العالؿك ىف صقرتف ين معاكسيإكـا كقاجف طـصر

الؿػردة الحالقة أو ىف صقرتف الثـائقة السابؼة مباشرة، أو ىف صقره 

التعددية الؿحصقرة ىف الؼقى إوروبقة الؼريبة طؾك مدى الؼرن 

الـظر، مفقل العزيؿة طؾك أٓ  العشريـ، وهذا الـظام العالؿك مستؼر

يؼقم تجؿع إسالمك بلٍي مـ صقر التجؿع السقاسك، وهق مستؼر 

ومفقل أيًضا طؾك أٓ تؼقم تجؿعات إقؾقؿقة حؼقؼقة ىف غقر بالد الغرب، 

سقاء قامت طؾك العروبة أو طؾك الزكقجة ىف إفريؼقا أو طؾك العـصر 

 .وسط آسقا أو العـصر الػارسك وهؽذا"الطقراكك بقـ أتراك تركقا 

 التك تؼقم ىف آسقا وإفريؼقا طؾك وفؼ ما "الؼطرية"ذلؽ لقس إٓ الدولة 

 .كرى أن

ا هذه الدولة الؼطرية ذاهتا التك كشلت ىف الغالب إطؿ طؾك مثاكقف

غقر كسؼ سقاسك مـسجؿ، فالدول تؼقم ىف الـظر الراجح بحسباهنا  

تشخص جؿاطة سقاسقة ذات تؽقيـ مشرتك يجرى بف تصـقػ 

الجؿاطات السقاسقة وفؼا لؾعؼائد السائدة، سقاء كان هذا التؽقيـ 

الؿشرتك أساسف الِعرق مثؾ الؼبائؾ، أو أساسف العؼقدة مثؾ الدول التك 

تؼقم طؾك رباط الديـ أو الؿذهب، أو الؾغة والتاريخ مثؾ الدول التك 

 وهذه .تؼقم طؾك الرباط الؼقمك، كؾ ذلؽ مع آتصال الجغراىف

الؿعايقر ٓ تجدها متحؼؼة ىف غالب بؾدان آسقا وإفريؼقا، باستثـاء 
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حآت مخصقصة، أما الغالبقة فنهنا دول إما تعؽس أجزاء مـ جؿاطة 

طرققة كاكت أو ديـقة مذهبقة أو ققمقة، أو أهنا تعؽس شذرات مـ - 

 .جؿاطات كشلن الغالب مـ دول إفريؼقا

إن الؿعقار الذى تؽقكت بف الدول الؼطرية، كشل غالبف ٓ مـ 

التصـقػ السقاسك الثؼاىف الجغراىف لؾجؿاطة الؿؿثؾة ىف الدولة، ولؽـ 

مـ مقازيـ الؼقى آستعؿارية الغربقة التك سقطرت طؾك العالؿ 

واقتسؿت شعقبف وأراضقف ووضعت الحدود وفؼا لؾتقازكات السقاسقة 

والؿساومات التك جرت بقـ بعضفا البعض، وهؽذا رسؿت لقجؿع 

الؽثقر مـفا أشالًء ومزًقا مـ وحدات اكتؿاء جؿاطك طرققة وديـقة 

 ثؿ قامت حركات .ومذهبقة ولغقية وأضفر ما يظفر ذلؽ ىف إفريؼقا

التحرير ىف إصار هذه الحدود، فؾؿا رحؾ آستعؿار العسؽرى 

إجـبك وقامت دول التحرر القصـك قامت طؾك وفؼ هذه الحدود 

 فؾؿ تعد الدولة ىف كثقر مـ الحآت ُمشِخصة لجؿاطة سقاسقة .أيًضا

متجاكسة، ومـ جفة أخرى فنن هذه الدول الؼطرية كشلت وكؿت طؾك 

أسس مركزية ققية، وكاكت ىف كشاصفا وتطقرها تعتؿد طؾك وسائؾ 

الحؽؿ الحديثة التك تؿؽـ لؾدولة مـ السقطرة الؼابضة، ومـ ذلؽ 

ُطدد الجقش والشرصة ووسائط آتصال وجؿع الؿعؾقمات ومد 

الطرق، واستطاطت هبذه القسائؾ أن تؼضك طؾك إمؽاكقة القجقد 

الحك لؾجؿاطات الػرطقة ولؾقحدات آجتؿاطقة التك يتؽقن مـفا 

  .الؿجال الشعبك إهؾك

وسعت الدولة ٓ ٕن تؽقن الؿعرب طـ الجؿاطة السقاسقة 

إساسقة دون أن تستبعد التؽقيـات التك تعرب طـ الجؿاطات الػرطقة 
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ىف الؿجتؿع، وإكؿا سعت ٕن تصبح هك الشخص القحقد، والؿعرب 

القحقد طـ القجقد آجتؿاطك، وسعت ٕن تحتؽر القضائػ 

أكقاع الخدمات مادامت قادرة ماديا طؾك آجتؿاطقة برمتفا حتك أبسط 

اطتربت كؾ وجقد ممسس مشخص لجؿاطة فرطقة ىف الؿجتؿع  و.ذلؽ

هق وجقد مـافس لفا بالػعؾ أو بآحتؿال، بالتحؼؼ أو بالؿؽـة 

 .الضامرة

ولؽـ ىف الؿؼابؾ فنن هذه الدولة الؼطرية الؿركزية، إكؿا تتؽقن مـ 

رجال هؿ ىف إساس مـتؿقن إلك جؿاطات إمة وتؽقيـاهتا الثؼافقة 

وآجتؿاطقة، وهؿ متلثرون ومـػعؾقن بالضرورة بؿا يروكف مـ وجقه 

 إكؿا .الـشاط الؿعرب طـ التجاكس والقئام لدى الجؿاطات إهؾقة

إمر يحتاج إلك الصرب والؿثابرة وإلك إدراك الؿداخؾ وإلك تبقـ 

إسالقب التك تتـادى هبا الجؿاطات وتتعامؾ هبا وتمثر ىف سقاسات 

الدول الؼطرية الؿركزية بطريؼ التخؾؾ وبطريؼ الرشح وكؿا يرشح 

الؿاء بالبؾؾ مـ أرض ٕرض ومـ مادة مسامقة إلك مادة مسامقة أخرى 

وأول كؾ ذلؽ هق إذكاء الشعقر بالجؿاطة العامة طـ صريؼ الؿتابعة 

  .الؿستؿرة لققائعفا وأحداثفا

 

 واحلمد هلل

  

 طارق البشرى
*    *    *
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 األمة مً الداخل 
 

 وكؼصد بفا األمة اإلسالمقة، "أمتي يف العالم"عـدما كتؽؾم عن 

وهذا األمر ال يؼتضي وال يػقد . إكؿا كشقر إلى الوجود وإلى االكتؿاء

والؼول . بلي من وجوه الدالالت، استبعاد وجود آخر وال اكتؿاء آخر

بوجود الجؿاعة اإلسالمقة عؾى أي من الؿستويات اإلقؾقؿقة أو 

العالؿقة، ال يستبعد الؼول بوجود الجؿاعات األخرى، يف ذات الؿجال 

كؿا أن وصػًا معقـًا ال يستبعد بالضرورة وصػًا . اإلقؾقؿي أو العالؿي

. آخر، ما دام ال يؼوم تضاد وال تـاقض بقن الوصػقن

والحديث طـ الجؿاطة أو الجؿاطات البشرية، إكؿا هق حديث طـ 

تصـقػ، والتصـقػ هق فرز واقعل أو ذهـل وفؼًا لؿعقار أو معايقر 

وكؾؿا تعددت معايقر التصـقػ تعددت وجقه الػرز القاقعل أو . معقـة

وكحـ طـدما كحؾؾ مقاد صبقعقة إكؿا كضع معايقر لتصـقػفا، . اإلدراكل

مـ حقث الجؿادية، ومـ حقث الحرارة، ومـ حقث الؼابؾقة لؾؿؼاومة، 

ومع إطؿال كؾ معقار تتشؽؾ . إلخ..ومـ حقث الؾقن والرائحة 

. التصـقػات طؾك وجف مـ القجقه تآلػا وافرتاقًا

العدد إول مـ ) لذلؽ ورد يف مؼدمة العدد الؿاضل، 

، أن الحقلقة تؼقؿ إمة اإلسالمقة باطتبارها ( أمتل يف العالؿالحقلقة

، إكؿا كاكت تؼصد اإلشارة إلك هذا الؿعـك، ٕن مـ "وحدة التحؾقؾ"

أدوات التحؾقؾ تصـقػ الظقاهر وطرضفا طؾك الؿعايقر الؿتعددة 
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فإمر لقس أمر استبعاد وٓ استبدال، ولؽـف أمر . إلدراك خصائصفا

تعدد لؿعايقر التصـقػ، إلدارك القجقه الؿتـقطة ولتبقـ الخصائص 

ولقس مـ العؿؾقة يف . الؿتعددة لؾجؿاطة، ثؿ إلطؿال هذه الخصائص

شئ الؼقل بلن إضفار وصػ ما يػقد صؿس أوصاف أخرى، مادام لؿ 

. يؼؿ تـاقض أو تضاد بقـفؿا 

وطؾك سبقؾ الؿثال، فنن الؿصريقـ، همٓء الجؿاطة البشرية، التل 

تؼطـ يف الركـ الشرقل مـ قارة إفريؼقا، هؿ مصريقن مـ حقث 

اإلقؾقؿ، وطرب مـ حقث الؾغة، ومسؾؿقن مـ حقث الديـ، وتبقـ كؾ 

ذلؽ يرد بتعدد معايقر التصـقػ، وهذا التعدد يػقد يف إدراك 

الخصائص وتداخؾفا وتراكبفا، فؾقس كؾ معقار مـػصال طـ أخر، 

وٓ كؾ وصػ مـبتا طـ غقره، وٓ كؾ دائرة اكتؿاء إٓ وهل متداخؾة يف 

واإلكجؾقزي يؼبؾ إكجؾقزيتف وأروبقتف وكقكف أكجؾق . الدوائر إخرى

. سؽسقكقا أو أصؾـطقا

والغريب أن مـ همٓء الذيـ يتؼبؾقن اجتؿاع إوصاف وتعددها 

وأن يؽقن الؿصري طربقًا وإفريؼقا دون تـاقض، إكؿا يفجرون مـطؼفؿ 

الؿّجؿع هذا طـدما يرد الحديث طـ الدائرة اإلسالمقة، فقـؽرون 

. وجقدها أصالً، أو يثقرون التـاقض بقـفا وبقـ غقرها

وكحـ كذكر مثالً، أكف طـدما بدأت مصر بعد الحرب العالؿقة الثاكقة 

تتطؾع إلك الؼقام بدور سقاسل يتـاسب مع وزهنا ومققعفا، بدأت 

تستؾفؿ أوصاففا الذاتقة واكتؿاءاهتا الؿتداخؾة، فؽتبت افتتاحقة جريدة 

 تتـاول هذا إمر، بحسبان 1948إهرام أكثر مـ افتتاحقة يف فرباير 

وطـدما صؾع جؿال طبد الـاصر . أن مصر طربقة، وإفريؼقة، وإسالمقة
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بؽتاب فؾسػة الثقرة، والذي يبقـ رؤيتف لدور مصر، أثبت هذه الدوائر 

. الدائرة العربقة، والدائرة اإلفريؼقة، والدائرة اإلسالمقة: الثالث

وهذه الدوائر هل مؿؽـات ومجآت أطؿال وكشاط، سقاء مـ 

الـقاحل السقاسقة وآقتصادية والثؼافقة والحضارية، وإن ترجقح وجف 

أطؿال طؾك وجف آخر، إكؿا يرد ٓ تػضقالً لفذا القجف طؾك غقره مـ 

حقث آختقار الؿطؾؼ، فـحـ لسـا أمام سؾع معروضة يف واجفات 

الؿحال، إكؿا هق يرد وفؼًا لؾؿؿؽـات الؿتاحة لفذه إطؿال يف كؾ 

ضرف، ووفؼًا لدواطل الضرورة الؿؾجئة لؾتغؾقب الؿرحؾل لقجف 

وكؾ ذلؽ . معقـ، أو لالضطرار لالكصراف الؿرحؾل طـ وجف معقـ

مؿؽـ القرود، تستدطقف ضروف تاريخقة وتذهب بف ضروف أخرى، 

وكؾ ذلؽ مػفقم، ولؽـ ما ٓ يؽاد يػفؿ أن كصر طؾك طدم تبقـ 

الؿؿؽـات، أو أن كغض الطرف طـ صؿسفا، فـحـ إن فعؾـا ذلؽ 

. كؽقن بنرداتـا كؿـ يبرت مـ جسؿف ساقًا أو ذراطًا أو يسؿؾ طقـًا

يف الـصػ الثاين مـ الؼرن العشريـ، قد كجد أن الدائرة العربقة 

كاكت أكثر ازدهارًا، وأن الدائرة اإلفريؼقة كاكت التالقة لفا، مـ دون 

الدائرة اإلسالمقة، وهذا أمر يـبغل بحث أسبابف الؿرحؾقة، ٓ طؾك 

صريؼة اإلغػال واإلسؼاط ولؽـ بطريؼ تبقـ طقامؾ التػاطؾ وأسباب 

كؾ مجتؿع ": وكحـ كذكر هـا كؾؿة رفقؼ العظؿ. الـشاط والخؿقل

إكساين مفدد يف كقاكف مـ الؿجتؿع أخر، ما لؿ يؽـ ذا رابطة تجعؾف 

متؽافئا معف يف الؼقة، تراطك فقفا الـسبة يف الؼقة بقـ الرابطتقـ، فؽؾؿا 

. "..اتخذ الؿجتؿع رابطة أوسع تحتؿ طؾك أخر أن يتخذ ما يؼابؾفا
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والحاصؾ أن الرابطة العربقة جاء الرتكقز طؾقفا متـاسبًا مع الخطر 

فؽان الجامع العربل هق ما يؿؽـ أن . الصفققين وضفقر دولة إسرائقؾ

ثؿ جاءت . يحقط هبذا الخطر بحسباكف الجامع لدول الؿقاجفة

حركات التحرر اإلفريؼل مع أوائؾ الستقـقات لتؼقؿ تجؿعًا مشرتكًا 

وكؾ ذلؽ يف الققت الذي . ضد خصؿ مشرتك طؾك الؿستقى العالؿل

( حؾػ إصؾـطل)أدى فقف آكؼسام العالؿل الثـائل بقـ ما طرف بالغرب 

، جاء ذلؽ قاسؿًا (آتحاد السقفقتل ومـ وآه)والؽتؾة الشرققة 

لؾؿسؾؿقـ، ٕن الخطر التاريخل والقاقعل طؾك الدول اإلسالمقة يف 

وسط آسقا وغرهبا كان يليت مـ الدولة الروسقة مـذ الؼرن الثامـ 

طشر، وقد اقتـص ما اقتـص مـ أراضل الؿسؾؿقـ يف وسط آسقا، 

وبؼك مفددًا لؽؾ مـ إيران وتركقا، مؿا أوجب طؾك هذه الدول 

والشعقب أن تستعقـ بالغرب طؾك هذا الخطر، والعؽس كان الخطر 

طؾك الدول والشعقب العربقة متحؼؼًا مـ جاكب الغرب واستعؿاره، 

مؿا أوجب طؾك حركات التحرر فقفا أن تستعقـ بآتحاد السقفقتل 

فؽؾ ذلؽ فصؿ العروة اإلسالمقة يف هذه . ومـ وآه طؾك الغرب

 .الحؼبة

وكحـ الققم بعد اكتفاء الحرب الباردة . ولؽـ هذه الحؼبة قد ولت

مـ أوائؾ التسعقـقات، صركا كتؾؿس صريؼـا يف ضروف طالؿقة جديدة، 

كؿا كـا كتؾؿسفا يف هنايات إربعقـقات بعد اكتفاء الحرب العالؿقة 

وإن أي كظر إلك السقاسات الجارية يف الػرتة إخقرة، تبقـ أكـا . الثاكقة

كدور يف إصار الجؿاطة العربقة، وكستجقب إلك الؿشاركة مع الدول 

وكستجقب - وهل كخب مـ بؾدان العالؿ الثالث- الخؿس طشرة
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- وهل دول إسالمقة مـ إفريؼقا وآسقا- لؾؿشاركة مع الدول الثؿاكقة

وكتجف إلك الشرق إقصك والصقـ كؾتؿس تقازكا دولقا جديدًا، وكتجف 

. كتؾؿس إمؽاكات التقازن كذلؽ- فركسا بخاصة- إلك أوربا أيضًا

ومـ هـا كجد أن إكعاش اإلدارك بالقجقد اإلسالمل الجؿاطل، هق 

أمر يػقد كػعًا محضًا، هق ربح بغقر خسارة، وذلؽ إذا كـا كزن إمقر 

بالؽسب والخسارة، وهق مـ وجفة أخرى إكعاش لؾذات الحضارية 

. وإدراك لؾؿؿقز الثؼايف وإثراء لف بالتـقع

وكحـ طـدما كتجف إلك الجؿاطة اإلسالمقة طؾك الؿستقى العالؿل، 

إكؿا يتعقـ طؾقـا أن كبحث يف العالقات الداخؾقة بقـ وحدات هذه 

الجؿاطة، والعالقات الؿتبادلة، والؿشؽالت الؼائؿة، سعقًا إلدراك 

الؿشرتك العام، والقصقل بآستؼراء إلك ما يعترب وجقه صالح طام 

ًٓ لؾتؼارب . يجؿعفا ويشؽؾ مع الققت معقارًا لػض الخالفات، ومجا

 

 واحلمد هلل

  

 طارق البشرى
 

*    *    *
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 )*(«الصََّية»األمة يف عاو 

م وكسبتف، غقر 2001 سبتؿرب طام 11إن حادث كققيقرك وواشـطـ يف 

الؿحؼؼة وغقر الثابتة، إلك مـ اهتؿتفؿ اإلدارة إمريؽقة، يثقر مسللة أولقة 

؟ وكحـ كعرف ما هو موقػـا الػؽري والسقاسي من مثل هذا الػعل: وهل

أن الحرب طؾك إفغان ُشـَّت مـ جاكب القٓيات الؿتحدة تحت مظـة 

غقر ثابتة، وتحت افرتاض غقر متحؼؼ وٓ محؼؼ، وكعرف أكف بعد 

ساطات محدودة ققؾ إن ثؿة طشرات إلقف مـ خققط التحؼقؼ تتبع 

ثؿ بعد ساطات . وإن طشرات إلقف مـ الؿحؼؼقـ يـشطقن يف البحث

قؾقؾة ققؾ إكف فالن هق مـ دبَّر الحادث وإن بالد إفغان هل مـ يلويف، 

م أي دلقؾ يثبت أمرًا وٓ قريـة تشقر إلك أمر، ثؿ قامت الحرب يف  ولؿ ُيؼدَّ

 أكتقبر، ٓ بعد أن ثبت شلء، ولؽـ بعد أن أحؽؿت السقاسة إمريؽقة 7

خطة الغزو والتدمقر ٕفغاكستان، وبعد أن أجرت ضغقصفا ومساوماهتا 

ثؿ بعد شفريـ مـ . مع الدول الؿجاورة لضؿان التسفقالت الضرورية لفا

الؼصػ والتدمقر والتؼتقؾ يف إفغان، صرح الرئقس إمريؽل وحؽقمتف 

 الػعؾ "يثبت"أهنؿ وجدوا شريط فقديق يف بعض الؿـازل الؿدمرة 

د مئات أٓف . والػاطؾ وهؽذا وقع العؼاب الغؾقظ وُدمرت بؾد وُشرِّ

                                                 
الؼاهرة،مركز ) افتتاحقة العدد الخامس مـ حقلقة أمتل يف العالؿ،الجزء الثاين،(*)

 .(م2003/هـ1424الحضارة لؾدراسات السقاسقة،
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مـ الؿقاصـقـ وسؼطت حؽقمة، وصقرد رجال وجاع شعب وُقتِؾ 

. أٓف، لقظفر بعد ذلؽ أن هذا الشريط ٓ يحدد فاطالً وٓ يثبت جريؿة

م، ومـ جفة 2001 سبتؿرب طام 11ومـ كاحقة أخرى، فنن حادث 

الـظر السقاسقة ومـ وجفة كظر تراث حركات التحرير القصـل، هق 

حادث ٓ يـتؿل إلك ما تعارفت طؾقف حركات التحرير القصـقة، سقاء 

فريؼقا، وذلؽ إسقا وآيف البالد العربقة واإلسالمقة أو يف غقرها مـ بالد 

وهق حادث يعطل لؾؿعتدي مربرًا وسـدًا معـقيًا . يف العصر الحديث

وإذا . لقؿارس الؿزيد مـ الؼؿع وآطتداء؛ ٕكف يظفره بؿظفر الؿدافع 

كـا كستـػر أخالققات العالؿ ضد قتؾ إبرياء مـا، فنن الحادث قتؾ 

أبرياء، وإذا كـا كتحصـ يف حدودكا الدولقة، وهنقب بالعالؿقـ احرتامفا 

واحرتام إرادتـا داخؾفا، وسقادتـا طؾقفا وأمــا فقفا، فنكف مؿا يتـاقض 

 .مع هذا الؿققػ أٓ كػعؾ ذات الصـقع مع غقركا

 أققل ذلؽ، وإن الحادث غريب طؿا تعارفت طؾقف حركات التحرر 

القصـل؛ ٕكـل ٓ أطرف مـ الذي فعؾف، ولؿ يؼدم إلقـا كحـ الذيـ 

طايشـا هذا الحدث يف العالؿ كؾف؛ لؿ يؼدم لـا أي دلقؾ يػقد أو يرجح 

. أن شخصًا معقـًا أو تـظقؿًا محددًا أو جؿاطة معروفة هل مـ قام بف

وأكف ٓ يؿؽـ أن تؼقم حجة أو تربير مـ هذا الحادث الؿجفقل الػاطؾ 

إلك أن، ٓ تؼقم حجة فقف لضرب أفغاكستان وأطؿال الؼتؾ والتدمقر 

. والتشريد التل تتؿ

 سبتؿبر 11"تريد القٓيات الؿتحدة إمريؽقة أن تجعؾ تاريخ 

 تاريخًا طالؿقًا، وتريد بقجف خاص أن تثبتف تاريخًا "2001عام 
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إسالمقًا طربقًا؛ أي تاريخًا يحؿؾ طالمة صريؼ يف السقاق العربل 

اإلسالمل لألحداث، والبعض مـا لألسػ الشديد قد سؼط يف هذا 

الػخ، وصػؼ يروج يف أحداثـا الجؿاطقة والؼقمقة والؿحؾقة، يروج 

. " سبتؿبر11" وما بعد " سبتؿبر11ما قبل "لػؽرة 

 هق حدث أمريؽل، يتعؾؼ بالسقاسات 2001 سبتؿرب طام 11إن 

إمريؽقة وبسقاق أحداثفا ووقائعفا، هق طؿؾقة تدمقر لرمقز أمريؽقة، 

بدا لألمريؽققـ ولـا أمرًا يشقـ العزة إمريؽقة، الؿبـقة طؾك الؼقة 

هق حدث بدأ مـ . الؿادية وحدها، وطؾك جربوت الؿـعة الؿسؾحة

ولؽـ سقاسة القٓيات .إرض إمريؽقة واكتفل إلقفا وقام تلثقره فقفا

الؿتحدة بغطرسة السقادة الدولقة وبجربوت العؾق والفقؿـة طؾك 

العالؿقـ، جعؾتف حدثًا طالؿقًا؛ ٕهنا سقدة العالؿ وحاكؿتف؛ وٕهنا هل 

 إكه ":(رضل اهلل طـف)، وطؾك طؽس ققل طؿر بـ الخطاب "العالم"

، "إذا عثرت دابة يف أرض العراق سئل عـفا أهل الخطاب يوم الؼقامة

كف إذا طثرت بغؾة يف إطؾك طؽس ذلؽ تؼقل القٓيات الؿتحدة 

تؽساس، سئؾ طـفا العاَلؿقن يف هذه الدكقا، ودفع العرب والؿسؾؿقن 

. ديتفا

إمر هـا لقس فؽاهة ولقس صرفة تبدى، ولؽـف أمر لـف طالقة وثقؼة 

 الشعقري واإلدراكل؛ ففؿ يرون مثالً "واالستتباع" "اإللحاق"بعؿؾقة 

 لقس 2000 سبتؿرب طام 28أن اقتحام شارون لؾؼدس الشريػ يف 

حدثًا طالؿقًا، وٓ يـبغل أن يؽقن حدثًا طربقًا إسالمقًا بؿثؾ ما يـبغل 

 .  مـ أهؿقة واطتبار2001 سبتؿرب طام 11أن يؽقن لققم 

إن البؾد الؿتبقع يؿقؾ إلك تلكقد أن تؽقن وقائع تاريخف وحاضره 
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هل وقائع وأحداث البالد التابعة لف، وأن تستؾب تؾؽ البالد مـ 

وسقادة أي بؾد طؾك بؾد تستؾزم لدى . وقائعفا وتاريخفا وأحداثفا

السقد أن يـؿط كظرة التابعقـ طؾك وفؼ كظرتف ويؾحؼفؿ بف مـ زاوية 

ولست أجد الؿـاسبة أن لإلكثار مـ . الرؤية الثؼافقة وصريؼة التػؽقر

ذكر إمثؾة طؾك ذلؽ، وحسب الؼارئ أن يستدطك مـ رصقد ثؼافتف ما 

ن أكثرها طؿقًما تؼسقؿ تاريخ العالؿ كؾف وفًؼا إو. يتعؾؼ هبذه الؿسللة

لؾؿـظقر إوروبل لتاريخ أوروبا وحسب وقائع ذلؽ التاريخ 

الخاص؛ مـ حقث العصقر الؼديؿة التل اكتفت بسؼقط روما 

والعصقر القسطك التل اكتفت بسؼقط الؼسطـطقـقة أو بعصر الـفضة 

، وأن الققائع وإحداث يف تعؿقؿ أهؿقتفا طؾك أخريـ ..وهؽذا

تـطقي أيضًا طؾك تعؿقؿ أوصاففا طؾك همٓء أخريـ، وكزطفؿ مـ 

إن األمر هـا يؿس صؿقم . أن يؽقن لفؿ مػاهقؿ خاصة وكظرة خاصة

. اإلدراك والوعي الذي يراد زرعه يف اآلخرين، أو محوه لدى اآلخرين

أن السقاسة إمريؽقة أرادت أن تؾؼك طبء أزمتفا - وإمر الثاين

طؾك الخارج، وطؾقـا كحـ بصػة خاصة، كحـ الؿسؾؿقـ والعرب، 

أما مـ كاحقة . تؾؼقفا طؾقـا مـ حقث الؿسئقلقة ومـ حقث الحؾ

ؾقكا تبعة الحادث بعد حصقلف بساطات  الؿسئقلقة فنن إمريؽققـ حؿَّ

معدودة، قبؾ أن يجروا تحؼقؼًا أو حتك أن يبدأوه، وطقـقا الشخص 

أمر والتـظقؿ الػاطؾ، ثؿ كسبقا كؾ ذلؽ ٓ لؾبؾد الذي يؼقؿ بف أمر 

والػاطؾ فؼط، ولؽـ كسبقه إلك الؿسؾؿقـ بعامة وإلك اإلسالم 

وأمر ٓ دلقؾ طؾقف والػاطؾ ٓ دلقؾ . وتعالقؿف ومبادئف طؾك كحق أطؿ

طؾقف والجؿاطة، تمخذ بػعؾ لؾػرد لؿ يثبت طؾقف، والؽثرة تمخذ بؿا 
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يـسب إلك الؼؾة بغقر دلقؾ، وهذا اكتفاك كامؾ صريح بقاح، لؽؾ 

. أصقل التحضر وققاطد اإلكساكقة مـذ طفد الػراطقـ

أما مـ كاحقة الحؾ، فنن كؾ إهداف التل تطؿح إلك تحؼقؼفا 

القٓيات الؿتحدة لؾسقطرة طؾك العالؿ بعد اكتفاء الحرب الباردة، 

وجدت يف الحادث مـاسبة لتحؼقؼفا، لؿا يتقحف لألمريؽققـ مـ 

استخدام الؼقة، واكتفاك الحرمات وضرب الشعقب، واتباع حؿالت 

التدمقر والتخريب واإلبادة واإلذٓل واإلخضاع بحجة أن إمريؽققـ 

وهؽذا ساغ لديفؿ أن يؼـعقا العالؿ أن مسللة . يدافعقن طـ أكػسفؿ

إمـ الداخؾل إمريؽل تجرى صقاكتف يف أفغاكستان، طرب الؿحقطات 

والبحار والصحارى والجبال، وصارت الؽرة إرضقة كؾفا ضامـة 

. لألمـ الداخؾل لؾقٓيات الؿتحدة إمريؽقة

ن إهداف التل تعؿؾ القٓيات الؿتحدة طؾك تحؼقؼفا وترسقخفا إ

سبتؿرب، إهنا تـشئ ققاطد لفا 11أن، هل أهداف سابؼة طؾك أحداث 

يف وسط آسقا يف أفغاكستان جـقبل روسقا وغربل الصقـ، ويف وسط 

الؿـطؼة الؿالصؼة لؾفـد وباكستان وإيران وجؿفقريات آسقا 

اإلسالمقة، كؿا أكشلت مقاصئ أقدام لفا يف البؾؼان مع أحداث 

الصرب، وكؿا رسخت وجقدها يف الخؾقج العربل بعد حرب العراق 

وهل تبعث طسؽرًا لفا وخرباء طسؽريقـ يف القؿـ ويف . 1991يف طام 

. جقرجقا ويف الػؾقبقـ، ويف جقبقيت

أردت أن أوضح أن الحدث حدث أمريؽي يف بدئه ويف مـتفاه، بل 

ويف اآلثار الؿطؾوب ترتقبفا عؾقه، وأن وقوعـا يف شرك أن كعده من 

أحداثـا ووقائع تاريخـا، يػقد أكـا كسؾم بلن ُكستَتبع وُكؾَحق بالتاريخ 
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. األمريؽي وكصقر مجاالً محؽومًا بوقائعه

وكحـ ٓبد أن كتؿسؽ بحؼـا يف استؼالل إدراكـا التاريخل، وحؼـا 

 "أيام العرب"يف أن يؽقن لـا تاريخـا وأحداثـا مؿا كان يسؿك قديًؿا 

 أكتقبر طام 7ويف السـة إخقرة فنن مـ أيامـا . " أيام الؿسؾؿقن"أو

ومـ .  سبتؿرب11 طـد غزو إمريؽققـ ٕفغاكستان، ولقس 2001

 سبتؿرب طام 28أخطر أيامـا يف السـتقـ إخقرتقـ اكتػاضة فؾسطقـ يف 

، ثؿ ما يجرى مـ يقمفا وحتك الققم وحتك الغد الؼريب والغد 2000

البعقد، فنن ما يحدث الققم يف فؾسطقـ سقتحدد بف مصقر إمة العربقة 

. لؿرحؾة تاريخقة ٓ أطرف مـتفاها

 أي أثر السقاسة ؛ هق أثره2001 سبتؿرب طام 11إن ما يعـقـا مـ 

إمريؽقة التل أفصحت طـ كػسفا بعده، أثر ذلؽ يف أيامـا العربقة 

. 2000سبتؿرب طام28الؿعقشة، ومـ أهؿفا أن 

ويف هذا الصدد، وبالـظر إلك هذا الحادث إمريؽل وآثاره، 

 كؾحظ أن ؛طرض لؾؿؼاركة بقـ السقاسات الباكستاكقة وإفغاكقةن

باكستان بطبقعة الحال أكثر تؼدمًا مـ أفغاكستان وأكثر ققة طسؽرية 

وققة اقتصادية، وأن لديفا أسؾحة كقوية مؿا يدخؾفا يف مصاّف دول 

معدودة لؾغاية يف العالؿ كؾف، ودولتفا أكثر تؿاسؽًا وأصؾب طقدًا مـ 

مثقؾتفا يف أفغاكستان، ولؽـ الغريب أن التؼدم والؼقة العسؽرية 

وآقتصادية وتؿاسؽ الدولة وصالبتفا، كؾ ذلؽ كان يتـاسب تـاسبًا 

طؽسقًا مع الؼدرة طؾك الؿحافظة طؾك استؼالل اإلرادة السقاسقة 

طـدما ضغطت القٓيات الؿتحدة إمريؽقة طؾك كؾ مـ البؾديـ، إن 
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إرادة الدولة الباكستاكقة اهنارت يف يقم أو يقمقـ مـ الضغط إمريؽل 

طؾقفا، بقـؿا صؿدت اإلرادة إفغاكقة واستعصت حتك جرى الؼتال 

والتدمقر، وٓ تزال ثؿة مالمح صؿقد ومؼاومة بعد ضرب وغزو 

وتدمقر هائؾ، وباكستان إزاء أفغاكستان ٓ تتعامؾ مع مجرد بؾد 

مجاور، ولؽـفا تتعامؾ مع بؾد يتضؿـ العؿؼ آسرتاتقجل ٕمـفا 

 .الؼقمل، والشلن إفغاين بالـسبة لفا شلن إمـ الؼقمل الباكستاين

رت هذا الخقر السريع الؿػاجئ  والعجقب أن حؽقمة باكستان برَّ

يف إرادهتا السقاسقة بلهنا هددت بضرب الؿػاطؾ الذري لديفا، وأهنا 

. خضعت لإلرادة إمريؽقة حرصًا طؾك الؿحافظة طؾك هذا الؿػاطؾ

وهؽذا، صار السالح الـقوي لقس سالحًا يحؿل الدولة، ولؽـف صار 

وهذه .  يتعقـ طؾك الدولة أن تحؿقف"كعب أخقل"أو  "كؼطة ضعف"

مػارقة تظفر أن الؼقة والضعػ لقسا أثًرا لـقع السالح الؿؿؾقك، وأن 

السالح الـقوي لقس بذاتف ققة سقاسقة رادطة أو حارسة، وأكف قد 

يتحقل إلك طبء طؾك حامؾف، وذلؽ واضح يف الدول التل اكشؼت 

طؾك آتحاد السقفقتل وهل حائزة لفذا السالح الـقوي، ولؿ تظفر لفا 

مثؾ بعض )أية ققة سقاسقة تتـاسب مع أهؿقة هذا السالح، 

. (الجؿفقريات الحديثة يف وسط أوربا ووسط آسقا

ويف مؼابؾ هذا القضع الباكستاين، كؾحظ أن الؿققػ إفغاين قد 

تـاسب تـاسبًا طؽسقًا أيضًا مع ما يعترب تؼدمًا ماديًا وققة طسؽرية 

وصالبة دولة حديثة، وأن مؼاومة شعب فقتـام لالحتالل إمريؽل يف 

أواخر الستقـقات كان مثالً طؾك ذلؽ وسابؼة لف، ثؿ هذه العبارة التل 

 1973وردت طؾك لسان الؿؾؽ فقصؾ مؾؽ السعقدية بعد حرب طام 
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 إذا لؿ تتحرر الؼدس،وقد "التؿر"بلكف وبالده مستعدان أن يعقدا إلك 

رأت الدوائر الصفققكقة وإمريؽقة أن يف هذه العبارة هتديدًا ٓ يطاق، 

وهذه الحؽؿة التل وردت طؾك لسان . وما لبث الؿؾؽ فقصؾ أن اغتقؾ

كارل ماركس طـدما أراد أن يحرض الطبؼة العامؾة ضد دوى السطقة 

إهنؿ لقس لديفؿ ما : والسؾطان والؿال والجاه والسالح فؼال لؾعؿال

. هذه الحؽؿة هل أكثر ما يـطبؼ ويػسر ما كشقر إلقف. يػؼدوكف إٓ الؼققد

 

ما يثقر طددًا مـ الؼضايا السقاسقة التل لؿ تذلؾ طؾك كحق كامؾ ولؿ 

 ومدي التعارض أو التؼابؾ ،تحسؿ بعد هق مقضقع الجؿاطة السقاسقة

أو التداخؾ يف مسائؾ آكتؿاء الشعبل والقصـل لؾجؿاطات ولؾدول 

وٓ أريد هـا أن أصقؾ الحديث، ولؽــل أشقر يف طجالة إلك مػفقم 

إمة، وأثر هذا الؿػفقم وما صرأ طؾقف مـ تغققر يف العصر الحديث 

.  الذي كحقاه يف الؼركقـ إخقريـ 

 الجؿاطة أي الؿجؿقع مـ البشر الذي "األمة"وكحـ كؼصد بـ 

يتحدد يف اإلدراك اإلكساين طؾك وفؼ تصـقػ معقـ، ويؼقم هذا 

التصـقػ طؾك وصػ يؾحؼ هبذا الؿجؿقع ويصدق طؾقف ويؿقزه طـ 

غقره مـ الجؿاطات إخرى، وإمة هبذا الـحق تؽقيـ أو تشؽقؾ 

 لؿعقار تصـقػ "اإلدراك البشري"ثؼايف؛ ٕكف يؼقم طؾك أساس مـ 

 الذي يـبـل طؾك وجقه تجاكس "الشعور باالكتؿاء" ومـ ،معقـ

بة وحاكؿة لغقرها"يراها" .   الـاس غالَّ

فالتصـقػ وحده ٓ يؽػل؛ ٕن ثؿة مـ التصـقػات ما ٓ يعقل طؾقف 

يف مجال اإلدراك بإهؿقة والشعقر بآكتؿاء، مثؾ لقن الشعر مثالً أو 
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صقل الؼامة أو الحجؿ أو السؾقك، ثؿ هق تصـقػ يقلد وجَف تجاكٍس 

 ،غالًبا يف اإلدراك ويسقغ وجف شعقر بآكتؿاء، اكتؿاء الػرد لؾجؿاطة

أو اكتؿاء الجؿاطة الصغرى لؾجؿاطة إكرب، وآكتؿاء فقف مـ معـل 

 يف الجؿع الؿـتؿل إلقف، "الػـاء" وفقف مـ معـل ،آتحاد وآمتزاج

 الذي يعـل مـ أحد وجقهف التحؼؼ الذايت يف الؿجؿقع "الػـاء"

. الؿـتؿل إلقف

وكحـ كعرف أن وجقه آكتؿاء متـقطة ومتعددة، وأهنا متداخؾة، 

بعضفا إقؾقؿل وبعضفا َكَسبل وطرقل، وبعضفا يتعؾؼ بالؿفـة 

والحرفة، وبعضفا يتعؾؼ بالؿعتؼد أو الؿذهب، وبعضفا يتعؾؼ بالؾغة 

ولؽـفا كؾفا مقجقدة ويؿؽـ أن تتداخؾ العالقات بشلهنا . أو الؾفجة

وهل وجقه آكتؿاء الحاكؿة التل يؼقم طؾقفا ما كسؿقف الجؿاطة .. 

 أي الجؿاطة التل تؼقم طؾك أساسفا الدولة يف ضرف تاريخل ؛السقاسقة

أريد أن أقول إكه يف العصر الحديث فنكـا كحن العرب .. محدد 

: والؿسؾؿقن ارتبك لديـا مػفوم األمة بػعل عدة عوامل مـفا 

 أكـا خرجـا مـ مػفقم إمة الؿعتؿد طؾك وحدة -العامل األول

الديـ اإلسالمل، إلك مػفقم إمة بقصػفا الجؿاطة الؼقمقة الؿستـدة 

واإلسالم ديـ ودولة وهق مـشئ لجؿاطة سقاسقة . إلك الؾغة القاحدة 

بؿا يستػاد مـ أحؽامف وتاريخف آجتؿاطقة، والؾغة تصـقػ يرتبط 

 وتؼقم طؾك أساسف دول الغرب يف العصر ،بآمتزاج التاريخل أيًضا

الحديث، وقد ارتبؽ لديـا اإلدراك الجؿاطل بقـ هذيـ التصـقػقـ، 

. ولؿ كجر تقفقًؼا طؿقًؼا بقـفؿا أو تـسقًؼا مـفجًقا

أن حؽقماتـا لؿ تـَشل دولفا وفًؼا ٕي مـ هذيـ - العامل الثاين
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التصـقػقـ يف الغالب إطؿ، فال الحؽقمات قامت طؾك أساس وحدة 

بؾ إهنا زالت )الجؿاطة الديـقة لتحؼؼ هبا وحدة سقاسقة وتحرسفا 

 وٓ قامت هذه الحؽقمات ،(1924بنلغاء الخالفة اإلسالمقة يف طام 

طؾك أساس البديؾ الػؽري والثؼايف أخر وهق الؾغة والؼقمقة، 

وإتراك بؼقمقتفؿ الرتكقة اكسؾخقا طـ الجؿاطة اإلسالمقة، ولؽـفؿ 

لؿ يؼقؿقا دولة مقحدة طؾك أساس القحدة الطقراكقة التل كاكقا 

يـشدوهنا، والتل تؿتد إلك أواسط آسقا، والعرب لؿ يستطقعقا بدطقهتؿ 

. الؼقمقة العربقة تقحقد اثـتقـ وطشريـ دولة تؼاسؿت طروبتفا

أن حدود الدول الؼائؿة لؿ تؼؿ طؾك أساس أي مـ - العامل الثالث

التصـقػات الجؿاطقة الحاكؿة، ولؽـفا قامت طؾك أساس تقازن الؼقى 

السقاسقة بقـ الدول الغربقة الؽربى الؿستعِؿرة، كؿا حدث بالـسبة 

بقؽق - ٓقتسام بالد الشام بقـ اإلكجؾقز والػركسققـ يف اتػاققة سايؽس 

أثـاء الحرب العالؿقة إولك، أو طؾك أساس تقازن الؼقى السقاسقة 

بقـ حركات التحرر القصـل وجربوت الدول الغربقة الؿستعؿرة؛ كؿا 

حدث بالـسبة لؿصر والسقدان مثالً، ولؽـ هذه الحؽقمات مـ بعد 

 وترسخ مػاهقؿ ،صارت ذات وجقد ومصالح تدافع هبا طـ حدودها

وهذا مؿا ساهؿ يف إرباك . استؼالل جؿاطتفا السقاسقة طـ غقرها

. طالقات آكتؿاء الجؿاطل ومشاطره

الؿفؿ مـ ذلؽ كؾف أكـا مع إدراكـا الجؿاطل لؿا يجؿع بقــا كحـ 

الشعقب اإلسالمقة ذات العؼقدة القاحدة والحضارة الشامؾة والتاريخ 

القاحد أو الؿتؿاثؾ والتشؽؾ الـػسل الؿتشابف، ومع إدراكـا أن ثؿة 

مشرتكًا طامًا يجؿع بقــا، ومع ما يمكد هذا الؿشرتك العام مـ وحدة 
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 ومـ كراهقة ،ما كعاكقف مـ قؿع طالؿل واستبداد بـا مـ الدول الؽربى

تجؿعـا ضد آستعؿار الغربل وسقاساتف، وما كشعر بف مـ وحدة 

 والؿصقر، إٓ أن هذا الؿشرتك العام ٓ يتحدد بف يف وضقح ما ه

 ،بالضبط ما يتعقـ أن كتحاكؿ بف بقـ بعضـا البعض مـ وجقه الـشاط

 .وواجبات الـفقض لؾدفاع والؿؼاومة

ومـ كاحقة ثاكقة، فنن ققام الحؽقمات لديـا ٓ طؾك أساس تصـقػ 

جامع وماكع لؾجؿاطات السقاسقة، قد أربؽ لديفا إمؽاكقة التؼدير بقـ 

 الذي يعـل حؿاية الجؿاطة "األمن الؼومي"ما يعترب مـ ضرورات 

السقاسقة وحراستفا والذود طـفا، وهذا هق رأس واجبات الدول 

بالـسبة لؾجؿاطة السقاسقة التل تؼقم طؾقفا والؿصدر إساسل 

لشرطقتفا، أققل ارتبؽ لديفا التؼدير بقـ ضرورات إمـ الؼقمل هذه، 

، أي أمـ الـظام السقاسل الؼائؿ طؾك "أمن الدولة"وبقـ مقجبات 

 والحافظ لف ولتشؽقالتف الؿمسسقة والؿجتؿعقة، ،رأس هذه الجؿاطة

األمن " هق الذي يسقطر ويحؽؿ مقجبات "أمن الدولة"وصار 

، وهذا الخجؾ واإلرباك أصاب سقاسات الدول يف غالب "الؼومي

بالدكا العربقة واإلسالمقة، وهل ٓ تجد دائؿًا يف إمـ الؼقمل 

لؾجؿاطة السقاسقة التل تحؽؿفا، ٓ تجد دائؿًا يف ذلؽ ما يفدد أمـ 

. الدولة، أو ما يزطزع استؼرارها

ولعؾ الؿمتؿرات التل ُطؼدت لؾحؽقمات العربقة بشلن آكتػاضة 

الػؾسطقـقة، أو الؿمتؿرات التل ُطؼدت بعد ذلؽ لؾحؽقمات 

اإلسالمقة بشلن غزو أفغاكستان، هل أمثؾة تشفد هبذا إمر؛ إذ اكعؽس 

يف قرارات هذه الؿمتؿرات الحؽقمقة أن غالب هذه الحؽقمات 
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تستشعر الحرج يف طالقتفا بالقٓيات الؿتحدة بلكثر مـ شعقرها 

بالؼؾؼ طؾك إمـ الؼقمل لبالدها ولجؿاطتفا السقاسقة يف الؿدى 

وتتعؼد الؿسللة ويزيد آرتباك طـدما تؼقم الحركات . الطقيؾ

السقاسقة الشعبقة يف كؾ بؾد لتـبف إلك الؿخاصر أتقة مـ الخارج 

وتتـادى لؾذود طـ الحقاض والدفاع طـ الحقزة، فرتى الحؽقمات يف 

ذلؽ ما يفدد استؼرارها الداخؾل وتحتشد ضده، وترى خطرًا طؾقفا 

يؿاثؾ أو يجاوز الخطر إجـبل القافد طؾك الجؿاطة كؾفا، وطؾك 

. الدولة مؿا وراء الحدود

 سبتؿرب هق أوضح 11ولعؾ مققػ حؽقمة باكستان بعد أحداث 

مثؾ طؾك ذلؽ؛ إذ دفعفا قؾؼفا طؾك استؼرار حؽقمتفا الداخؾل إلك 

التضحقة بؿقجبات أمـفا الؼقمل، وصار قؾؼفا مـ شعبفا طؾك كػسفا 

أشد مـ شعقرها بالخطر الداهؿ طؾك أمـفا الؼقمل مـ أن تـشل يف 

أفغاكستان دولة خصؿ لفا فتـحصر باكستان بقـ طداء الفـد لفا وطداء 

وهؽذا يستعاض طـ الذي هق خقر بالذي هق أدكك، وطـ . إفغان

الـػع العام بالـػع الخاص، وطـ أجؾ الباقل بالعاجؾ الؿـؼطع، 

. وتصقر الحؽقمة محؿقة ولقست حامقة لؾجؿاطة

 

مـ سبتؿرب 11يبؼك الحديث السريع طـ إثر السقاسل لحادث 

فنن مـ ارتؽبف أّيا كان مققعف أو اكتؿاؤه، إكؿا ارتؽبف يف . م2001طام 

الغالب؛ لقصدم إمريؽققـ ويشعرهؿ بعدم إمان، ويشعرهؿ بلن 

مخاصر يؿؽـ أن تثقر يف داخؾ بالدهؿ؛ ذلؽ أن الشعب إمريؽل مـذ 

لؿ يذق أبًدا صعؿ أن يفدد -مـ أكثر مـ مائتل سـة-حرب آستؼالل
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يف طؼر داره، والقٓيات الؿتحدة محاصة مـ شرقفا وغرهبا بلوسع 

ولؿ تصؾ . مساحة مائقة يف الؽرة إرضقة وبلكرب محقطقـ يف العالؿ

إلقفا معركة حربقة قط إٓ معركة بقرل هاربر بغرب القٓيات الؿتحدة، 

طـدما دمرت الطائرات القاباكقة الؽثقر مـ قطع إسطقل إمريؽل 

 .خالل الحرب العالؿقة الثاكقة

والحادث كؿا ذكر بعض الؿعؾؼقـ السقاسققـ جاء بالقٓيات 

الؿتحدة إلك واقع إرض التل كعقش طؾقفا، بعد أن كاكت متشامخة 

يف السؿاء خارج كقكبـا إرضل؛ إذ صارت دولة يؿؽـ أن يػعؾ هبا ما 

ولؿ . يػعؾ يف غقرها مـ كؾ بالد العالؿ، ققية أو ضعقػة، غـقة أو فؼقرة

يعد أمـفا فؼط يف جغرافقتفا السقاسقة الؿعزولة طـ قارات العالؿ 

وأمريؽا كاكت تـؼؾ . الؼديؿ، وٓ يف حائط الصقاريخ الؿزمع إكشاؤه

معاركفا دائؿًا خارج أراضقفا، ولؿ تجرب مـ قبؾ أن يؽقن 

.  لديفا أرضًا لؿعركة"الداخؾ"

والقٓيات الؿتحدة إمريؽقة يف سقاستفا الخارجقة، بعد أن كاكت 

تطاول آتحاد السقفقتل بقصػة الؼقة الـقوية الثاكقة يف العالؿ، وتـاوئ 

الؿعسؽر آشرتاكل الذي يضؿ الصقـ وشرق أوربا مع آتحاد 

 ويشؽؾ كحق ثؾث سؽان العالؿ، وبعد أن حؼؼت تؼدمفا يف ،السقفقتل

البؾد الذي بؼك مستؼالً صقل . ذلؽ، ففل الققم تحارب دولة أفغاكستان

ًٓ أوروبقة أو غربقة لؿ كؿاباستثـاء آحتالل السقفقتل  طؿره  أن دو

وشعبف أن . تطؿع يف احتاللف مـ قبؾ، بسبب أن مغارمة تػقق مغاكؿف

 ،بضعة وطشرون مؾققًكا يسؽـقن الجبال، ويـتظؿقن يف الؼبائؾ

. وتربطفؿ طؼقدة اإلسالم يف أبسط تػاسقرها وتصقراهتا
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إن كجاح غزو القٓيات الؿتحدة ٕفغاكستان وتدمقر مدهنا وتدمقر 

آلقتفا العسؽرية البدائقة الضعقػة، كؾ ذلؽ أمر حتؿل وٓ يتصقر أن 

تػشؾ فقف الدولة الغازية بعد أن طزمت طؾقف، وكجاح القٓيات 

الؿتحدة يف غزو أفغاكستان لقس مؿا يجقز أن تػخر بف صاحبة أكرب 

ولقس مـ طاقؾ وٓ غقر طاقؾ . ترساكة طسؽرية يف العالؿ ويف التاريخ

يستبعد أن تـجح أي دولة طظؿك أو دولة كبقرة يف غزو دولة مـ دول 

العالؿ الثالث، سقاء يف الؼرن التاسع طشر أو يف الؼرن العشريـ أو 

 .  الؼرن القاحد والعشريـ

لتحدي ٓ يظفر يف مرحؾة الغزو وآطتداء، إكؿا يظفر مـ بعد يف وا

 ٕن ذلؽ ٓ يعتؿد طؾك ؛مراحؾ ما يراد مـ استؼرار وإمساك بالزمام

الؼقة العسؽرية والؽػاءة الؼتالقة وحدها، ولذلؽ فنن آثار الحدث 

 وٓ بضرب معاقؾ ،إفغاين لؿ تتؿ فصقلفا بسؼقط حؽقمة صالبان

. التـظقؿات السقاسقة فقفا

ومـ جفة أخرى، فنن القٓيات الؿتحدة هـا لؿ تبدأ حرهبا إٓ بعد 

أن أجفدت كػسفا يف كسب دطؿ الدول إخرى لفا، إوروبقة ثؿ 

روسقا ثؿ دول آسقا الؿحقطة بلفغاكستان، ثؿ كسب سؽقت 

وهل يف ذلؽ لؿ تعتؿد طؾك ققهتا وحدها، إكؿا طؾك التػاهؿ .الصقـ

ًٓ ٕراضقفؿ أو ارتؽاًكا طؾك دطؿفؿ الؿعـقي أو  مع أخريـ استعؿا

سؽقهتؿ، وأن مـ حارب بؼقة غقره ٓبد أن بدفع الحساب وٓ يحتؽر 

ثؿار الـصر لـػسف، سقؿا إذا كان دائؿ آحتقاج إلك هذه الؼقى 

 وما تؿؾؽ مـ صالت طضقية وثقؼة، حضارية "بالواقع"الؿحقطة 

وتاريخقة وجغرافقة وطرفقة ولغقية وديـقة، بذات الشعب الؿراد 
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وأٓ يؿؽـ الؼقل إن هذا الـؿط قد تؽرر مـذ تػجر آخر . إخضاطف

؛ 2002مراحؾ إزمة العراققة التل تصاطدت تدريجًقا خالل العام 

لـصؾ إلك قؿتفا مع التفديد القاضح والصريح باستخدام الؼقة 

 ثؿ آستخدام الػعؾل لفا بغزو العراق؟ ،العسؽرية

والحاصؾ أن الؼائؿقـ طؾك سقاسة القٓيات الؿتحدة فقر أحداث 

سبتؿرب أضفروا أمام العالؿ ما لؿ يؽـ مؾحقضًا لؾؽافة مـ اضطراب 

وضعػ وتردد وحقرة يف التصدي لؾؿشاكؾ الؿػاجئة، كؿا ضفر أن 

ققهتا العالؿقة لؿ تؿؽـفا مـ السقطرة الؿـػردة إٓ بدطؿ مـ دول 

. أخرى، بشروط هذه الدول إخرى وبتحػظات مـ جاكبفا

وكان ذلؽ هق مـ مظاهر كسبقة الؼقة إمريؽقة، وأهنا ققة مفؿا 

كان جربوهتا ففل محدودة، وقد ٓ يػقد ذلؽ مـ هؿ يف مثؾ ضعػ 

فريؼقة أسققية يف الؿدى الؼريب، ولؽـف ٓ شؽ دخؾ يف إلشعقبـا ا

حساب تعامالت الدول الؽربى بعضفا مع بعض؛ إذ يطؿع غالبفا يف 

أن يؽقن لف يف الؿقازيـ الدولقة أكثر مؿا لف أن، وذلؽ يف مقاجفة 

. القٓيات الؿتحدة

 

ويف الـفاية فنن القٓيات الؿتحدة إمريؽقة هل التل أسؼطت 

مػفقم الشرطقة الدولقة، وهل ٓ ترتك أي فرصة لصديؼ لفا وٓ لعؿقؾ 

أن يؼـع ساذجًا مـا بلهنا لقست خصؿًا لـا، وٓ أهنا دون إسرائقؾ يف 

وهل . خصقمتفا لؾعرب، يف فؾسطقـ ويف غقرها مـ الؼضايا الؿثارة

وإسرائقؾ ٓ ترتكان فرصة لصديؼ لفؿا أن يؼـع ساذجًا وصـقًا بلهنؿا 

تبغقان أي كقع مـ السالم معـا وٓ بلن تعرتفا بآدمقة هذا الذي كسؿقف 
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ولقس أمامـا إٓ آغرتاب الؽامؾ طـ الؿـطؼ . "كحن العرب"

 .إمريؽل اإلسرائقؾل

والقٓيات الؿتحدة إمريؽقة، بؿسؾؽفا الدولل يف العؼد إخقر، 

وبخاصة يف السـة إخقرة، لؿ تعد هتتؿ بضرورة وجقد أي صقاغة فؽرية 

ٕي كؿط لؾشرطقة يسرت تصرفاهتا أو أفعالفا، ولؿ يعد يفؿفا أن يؼقم ثؿة 

كقع مـ التؼبؾ العام لؿـطؼفا أو لـؿط شرطقتفا، كؿا كاكت تسعك قديؿًا أيام 

. حرهبا الباردة مع الؿعسؽر آشرتاكل ودولف بؼقادة آتحاد السقفقتل

وهذا الـؿط مـ التجرب البقاح ومـ السػقر العـصري ومـ 

استخدام الؼقة بغقر ساتر شرطل وٓ شبف شرطل لفا، ومـ الزهق 

والخقالء،كؾ هذا يخػػ طـا جفقدًا فؽرية كثقرة، كاكت يؿؽـ أن 

تصرف لؽشػ مستقر أو تبققـ طقرات خػقة، أو تقضقح أضالقؾ أو 

تؽذيب أكاذيب، وصارت الؼقة الؿادية الؿعتدية تقاجف بؼقة الصدور 

. العارية وبروح الشفادة، وصارت الدكقا تقاجف بأخرة

ألؿ كؾحظ مـ وقائع التاريخ بدولف وأكظؿتف : والسمال إخقر

الؿتتابعة، أن هذا التجرب والؼفر والشراسة كاكت يف الغالب مـ مالمح 

 ومـ مظاهر آكحدار وإفقل بالـسبة لؾدول العدواكقة؟ ،هناية العصقر

والؼدرة .....العزة والؿـعة واجتؿاع الؽؾؿة- سبحاكف-كسلل اهلل 

 .ثؿ الـصر إن شاء اهلل.... طؾك الصؿقد

 

*    *    *
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 أيً احملية اليت 
 )*(تواجُ األمة ؟

 

(1 )

ومـ يتابع مقضقطات هذا الؽتاب، أو مـ يؽقن .  يف محـة"أمتي"

؛ يدرك أكـا يف "أمتي"قد طاش أحداث هذه إطقام إخقرة مـ أطقام 

محـة، وأهنا محـة تستدطل بحًثا مـ الباحثقـ، ومراجعة مـ الؿػؽريـ، 

ًٓ وأخقًرا، وهل مـ قبؾ ومـ بعد؛ تستدطل حركة مـ  ثؿ هل أو

الحركققـ، الذيـ يستطقعقن بسعقفؿ العؾؿل وكشاصفؿ الػعؾل تغققر 

. القاقع

كحـ صبًعا كحتاج إلك رؤية وإلك كظر وإلك فؽر، وأن يؽقن ذلؽ 

ولؽـ ما أقصد أن أققلف . سابًؼا لؾػعؾ؛ ٕكف مرشد لف وهاٍد إلك حركتف

إن ما لديـا مـ رؤى ومـ كظر وفؽر هق كاٍف أن لبدء أي حركة 

فعؾقة؛ بؾ أكاد أققل إن رؤاكا وكظراتـا وأفؽاركا قد بؾغت الحد الذي ٓ 

تستطقع بعده أن تتطقر وتـؿق إٓ إذا مارست إطؿال التل تستقجبفا 

. طؾقفا حصقؾة ما بؾغتف هذه الرؤى والـظرات وإفؽار

 مـ الطريؼ لؽل كستطقع أن كرى ما "الؿدى الؿرئي"طؾقـا أن كؼطع 

                                                 
الؿستشار صارق البشري،افتتاحقة العدد السادس مـ حقلقة أمتل يف  (*)

 1426مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة،: الؼاهرة)العالؿ،الجزء إول،

. (م2005/هـ
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؛ يستحقؾ طؾقـا "الؿدى الؿرئي"وما لؿ كؼطع بالػعؾ . بعد هذا الؿدى

إكـا كسقر يف صريؼ، والطريؼ ٓ يؿتد كظركا إلقف مـ . أن كرى ما بعده

خالل ققة أبصاركا فؼط، ولؽـف يؿتد بحركة إرجؾ وققة السقؼان؛ 

ولـا يف ققل الرسقل . التل تؿّؽـ الـظر مـ آمتداد إلك ما لؿ يؽـ يراه

َمْن َعِؿَل بؿا َيْعَؾم، َأْوَرَثُه اهللُ ِعْؾَم َما لم ":  إذ طّؾؿـا أنالؽريؿ أسقة، 

. "َيْعَؾمْ 

طؾك أكـا ما ُدمـا يف صدد الػؽر والـظر؛ فعؾقـا أن كحدد ما بؾغف 

طؾؿـا مـ ذلؽ، وأن كستشرف ما كؼػ دوكف مؿا كحتاجف ولؿ ُكِحْط بف 

إٓ بالػؽر الؿصاحب لؾػعؾ، وإٓ - يف ضـل-ُخربًا بعُد، ولـ كحقط بف 

. بالـظر الؿقاكب لحركة السقاطد وإقدام

(2 )

لقست محـتـا أن يف ضاهرة آستعؿار الغربل الذي خربكاه هتديًدا 

ًٓ طسؽرًيا  وحصاًرا وتغؾغالً وضغقًصا طؾك إرادكـا السقاسقة، ثؿ احتال

وحؽًؿا مباشًرا، خربكا كؾ ذلؽ طؾك مدى الؼرن التاسع طشر والـصػ 

إول مـ الؼرن العشريـ، ولؽــا قاومـاه بالقسائؾ السؾؿقة؛ حقث كان 

لؾقسائؾ السؾؿقة جدوى، وقاومـاه بالعـػ والسالح؛ حقث كان يؾزم 

لؾؿؼاومة أن تؾجل لفذا إسؾقب، وراوحـا بقـ إسؾقبقـ وجؿعـا 

واختؾػت إسالقب . بقـفؿا؛ حقث كان الجؿع مؿؽـًا ومجدًيا

 وحسب إزمـة "أمتي"وتـقطت الطرائؼ حسب ضروف كؾ مـ بالد 

. والؿراحؾ التاريخقة

وٓ أريد أن أستطرد يف ذكر إمثؾة، وٓ أن أشغؾ الؼارئ بتؽرار ما 

يعرفف بالؼراءة والدرس أو بالؿعايشة والػعؾ؛ إكؿا يؽػل أن أشقر إلك 
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تـقع أسالقب آحتالل؛ مـ احتالل طسؽري مباشر لؾجزائر مثالً يف 

، ومحاولة دمجفا يف إمة الػركسقة وفركستفا حضارًيا، وإلك 1830

، مع بؼاء دولتفا 1882الػارق بقـ ذلؽ وبقـ احتالل مصر مثالً يف طام 

كؿا هل، وبؼاء مركزها الؼاكقين كؿا هق، والحرص طؾك ضفقر الؿشقئة 

آستعؿارية الحاكؿة مـ خالل اإلرادة الشؽؾقة لؾدولة الؿصرية؛ 

. 1920وهذا ذاتف ما حدث يف العراق بعد 

فارق -كؿا يظفر الػارق بقـ وسائؾ مؼاومة السقطرة إجـبقة 

يمكده تبايـ أوضاع التاريخ ومراحؾف وضروف الجغرافقا السقاسقة 

وبقـ تجارب العؿؾ السقاسل؛ السؾؿل، - وأسالقب تعامؾ الشعقب

. والعـقػ، وتـقع أسالقب كؾ مـ العـػ والـشاط السؾؿل

أن أشقر إلك أكف ما مـ بؾد مـ - هبذه إمثؾة السريعة-وأكا أقصد 

بالدكا إٓ وَطَرَف آستعؿار طؾك صقرة  مـ صقره، أو طؾك كؾ 

صقرة؛ مـ أول الضغقط آقتصادية إلك التغؾغؾ آقتصادي 

والسقاسل، إلك الحرب والغزو الؿسؾَّح، إلك الؼقاطد العسؽرية، إلك 

آحتالل العسؽري الشامؾ، ومـ فرض الـػقذ السقاسل إلك الحؽؿ 

السقاسل الؿباشر، وإلك إكشاء الؿجتؿعات آستقطاكقة بعؿؾقات غزو 

. بشري وصرد لؾسؽان إصؾققـ وإحالل شعب آخر مفاجر واستقطاكف

ًٓ طؾك مدى قركقـ مـ الزمان؛ مؿا ولَّد  طرفـا كؾ ذلؽ وطشـاه أجقا

لديـا معارف طؿقؼة الدٓلة، وخربات ثرية يف تـقطفا وطؿؼفا، كؿا 

طرفـا وطشـا أسالقب لؾؿؼاومة والؿؽافحة؛ فقفا مـ تجارب الخطل 

والصقاب الؽثقرة ما يشؽؾ خربات لـا يف مستؼبؾ أيامـا، ولديـا الؼدرة 

طؾك استدطاء العربة مـ كؾ ذلؽ، والؼدرة طؾك أن كستؿد مـ تاريخـا 
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الؿعقش الؿتصؾ بحاضركا الؿرئل ما ُيسفؿ يف رسؿ خطط الؿؼاَومة، 

وتحديد أسالقب التحرك الؿؼاِومة ضد أي أفؽار حاّلة أو وشقؽة 

دة بالحؾقل . الحؾقل أو مفدَّ

ومـ جفة أخرى؛ فنن لـا مـ تجارب آستؼالل التل مارسـاها يف 

فرتات متصؾة أو متؼّطعة مـ طؼقد الؼرن العشريـ، وما صاحبفا مـ 

فقؿا فشؾـا فقف، -أسالقب حؽؿ وبرامج تـؿقة اقتصادية واجتؿاطقة 

ما كستطقع بف أن ُكراكِؿ خربات وكبؾقر سقاساٍت تتعؾؼ - وفقؿا كجحـا

بجقاكب إكشطة آجتؿاطقة والسقاسقة الؿختؾػة؛ مستػقديـ مـ 

وكؾ ذلؽ يعؽس قدرة . خربة الػشؾ بؼدر استػادتـا مـ خربة الـجاح

جؿاطقة تتعؾؼ بؼضايا الصؿقد أمام ضغقط الـػقذ إجـبل، وتتعؾؼ 

بؼضايا مؼاَومة هذه الضغقط ومؽافحة سقاسات الغزو وآقتحام التل 

. تتبعفا إمرباصقريات الؼرن الحادي والعشريـ

ومـ هـا يجلء وجُف ما أراه صقاًبا يف ققلل إن محـتـا لقست يف 

ضاهرة آستعؿار الغربل؛ الذي يعاود آكؼضاض طؾقـا مع بدايات 

الؼرن الحادي والعشريـ بلبشع أسالقب التدمقر والتؼتقؾ والغزو، 

واإللحاق السقاسل لدولـا بالعـػ أو بالسؾؿ؛ قاصًدا بذلؽ السقطرة 

. الؽامؾة طؾك اإلرادة السقاسقة لدولـا وكظؿـا الحاكؿة

(3 )

ولقست محـتـا أيًضا يف أكـا مـؼسؿقن طؾك الصعقد الشعبل؛ تقاراٍت 

سقاسقة أو اجتؿاطقة أو فؽرية ثؼافقة، أو ذوي أدياٍن أو مذاهب أو 

.  صقائَػ أو أققام

إن مـ فتـ آكؼسامات بقـ الشعقب طـدكا، ما أطقاكا حؾف إلك أن، 
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العربل يف العراق، وآكؼسام /وهق طؾك التحديد آكؼسام الُؽردي

ويف غقر هذيـ الؿجالقـ؛ . اإلسالمل يف جـقب السقدان/الؿسقحل

ُتقَجد فتـ ولؽـفا لقست طصّقًة طؾك الحؾ؛ رغؿ كؾ ما صادفـا طرب 

وكحـ كـظر يف طؿقم الساحة . الؼركقـ إخقريـ مـ صعقبات

اإلسالمقة التل يشؽؾ الؿسؾؿقن الغالبقة يف كؾ شعٍب مـ شعقهبا، أو 

يشؽؾقن كسبة ذات بلس واطتبار؛ فال يظفر لـا أن ثؿة مشؽؾة صائػقة 

تؼقم طؾك درجة مـ الخطقرة هتدد الصالح القصـل الؿشرتك، وهتّدد 

مـ أسس بـاء الجؿاطة القصـقة يف كؾ بؾد؛ وذلؽ طؾك كحق مرحؾل 

. مؿتد

. وٓ أريد هـا أيًضا أن أطقد طؾك الؼارئ ما هق مشؿقل بؿعارفف

ؾ  يؽػقـل ويؽػقف أن أستحثَّ ذاكراتف لبعض إمثؾة؛ التل تتصؾ بتشؽُّ

الجؿاطة القصـقة يف مصر مثالً مـ الؿسؾؿقـ وإقباط يف مقاجفة ققى 

ؾ طالقات الؿقاصـة يف كؾ مـ  آحتالل والعدوان، أو تتصؾ بتشؽُّ

. سقريا ولبـان يف مؼاومة آستعؿار الػركسل، ويف إدارة الشئقن العامة

ورغَؿ ما حدَث بعد ذلؽ مـ فتـ يف لبـان؛ فؼد أمؽـ الخروج الذايت 

. مـفا بندراك متبادل لؾزوم التـسقؼ والدطؿ لؾؿشرتكات العامة

ولـا أن كعترب بؿا حدث يف هنايات السبقعقـقات مـ الؼرن العشريـ؛ 

فنكف ما إن أطؾـ الرئقس أكقر السادات رئقس مصر وقتفا أن حرب مصر 

 هل آخر الحروب مع هذا العدو اإلسرائقؾل 1973وإسرائقؾ يف 

الصفققين، وما إن شرع يف الؿصالحة مع طدو مصر والعرب الجاثؿ 

طؾك أرض فؾسطقـ؛ حتك اكػجرت العديد مـ الؿشاكؾ والصراطات؛ 

دبَّر مـفا ما ُدبَّر، وُأِدير مـفا ما ُأِدير؛ ذلؽ أن ضؿان التصالح الؿشرتك 
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بقـ إطداء ٓ يتقافر إٓ بنشعال الػتـ يف صػقف الطرف الذي يجري 

التصالح طؾك حسابف، وذلؽ ما دامت طـاصر الؿعاداة ٓ تزال باققة لؿ 

. ُتصػَّ ولؿ تـتِف

، مع بدء 1975وكحـ كتذكر أن الحرب إهؾقة يف لبـان بدأت يف 

الؿصرية، واستؿرت الحرب /السعل لتصػقة الحرب اإلسرائقؾقة

إهؾقة صقال الثؿاكقـقات، كؿا أن آجتقاح اإلسرائقؾل لؾبـان واحتالل 

الجـقب الؾبـاين بدأ مع بداية الثؿاكقـقات مع فراغ إسرائقؾ مـ 

مصؾحتفا مع مصر، وضؿان خروج مصر مـ الؿعركة، وأن حرب 

جرت مع - والتل شاركت فقفا دول الخؾقج بالؿال-العراق وإيران 

بداية الثؿاكقـقات أيًضا، واستغرقت هذا العؼد كؾف، وأن حرب 

 1990الؽقيت التل َقَسَؿت الصػَّ العربل؛ قامت يف طامل /العراق

هذا مـ جفة الصراطات بقـ إقطار . ، وٓ تزال آثارها باققة1991و

العربقة والصراطات الؿسؾَّحة، أو التل استُخدم فقفا العـػ بليًّ مـ 

. أشؽالف، وأفادت إحداث شؼقق وصدوع يف الصػقف القصـقة

طؾك أكف يف غقر هذه الحآت الحادة، ويف داخؾ كؾ مـ مجتؿعاتـا 

 تشؽقلبدأت التشؼؼات تعؿؾ، وبدأت كقؿقاء التػتقت ُتستخدم إلطادة 

ًٓ مـ أن يؼػقا  الجؿاطات؛ بلن تؼقم الؿقاجفة بقـ بعضفؿ البعض بد

ف .  واحدةومخاصرمتجاوريـ يقاجفقن شلًكا مشرتًكا  وقد كان التقجُّ

التاريخل لدى شعقب بالدكا يؼقم بحسبان أن جقهر الشؽؾ الؼائؿ 

يتعؾؼ بالؿققػ القصـل إزاء العدوان إجـبل، وحدث يف هذه الػرتة 

أن ُأطقد الرتتقب يف الساحات السقاسقة - مـ مـتصػ السبعقـقات–

وآجتؿاطقة والثؼافقة؛ لقصقر التقجف ٓ إلك الصراطات 
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م مع الجـقب /القصـقة آستعؿارية، وٓ إلك صراطات الشؿال الؿتؼدَّ

الـامل طؾك الؿستقى العالؿل، وٓ إلك صراطات الشرق مع الغرب، 

وٓ إلك صراطات الدول التابعة مع الدول الؿفقؿـة؛ ولؽـ إلك 

صراطات الداخؾ يف كؾ مجتؿع؛ الصراطات بقـ ذوي إديان 

الؿختؾػة، وبقـ ذوي الؿذاهب الؿختؾػة، وصراطات بقـ الطقائػ 

كؿا يف لبـان، وصراطات بقـ الؼبائؾ كؿا يف وسط إفريؼقا، وصراطات 

وغقر ذلؽ مـ .... بقـ الرجؾ والؿرأة، وبقـ الحؽقمات والشعقب 

. صراطات الداخؾ مع الداخؾ

(4 )

إكـا كؾحظ جؾًقا هذه الؿسللة يف مصر؛ فنن مصر دخؾت مـ أول 

كؿا يؿؽـ أن ) "عؼدي معاهدة السالم مع إسرائقل"الثؿاكقـقات يف 

، وهؿا ذاهتؿا طؼدا التبعَقة لؾقٓيات (كسّؿل هذيـ العؼديـ إخقريـ

؛ وهؿا العؼدان الؾذان "أمتل"الؿتحدة إمريؽقة يف كثقر مـ دول 

ُأحؽؿ فقفؿا الَطْقق طؾك هذه الدول، وتؿ بذلؽ استتباطفا يف القاقع 

. الراهـ

وقد ٓحظـا بالؿعايشة خالل هذيـ العؼديـ صراطات وكزاطات 

فؽرية؛ فلدير الصراع مثالً بقـ الؿرجعقة اإلسالمقة والؿرجعقة 

القضعقة؛ لُقَشؼَّ صػقف أي تجّؿع وصـل، ولقتؾفكَّ بف الرأي العام طـ 

الفقؿـة )قضايا مصقرية تتعؾؼ بنحؽام طؿؾقة آستتباع لؾفقؿـة إجـبقة 

ًٓ . ، وكان ذلؽ مع بداية الثؿاكقـقات(إمريؽقة طؾك وجف التحديد وبد

مـ أن تـضاف الؼقى السقاسقة ذات التقّجف اإلسالمل والؿرجعقة 

اإلسالمقة إلك الرصقد القصـل العام؛ ُحقربت واتجفت أدوات 
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اإلطالم كؾفا ضدها لؿحاصرهتا وطزلفا طـ الػاطؾقة السقاسقة 

ًٓ مـ أن تـضاف شركات تقضقػ إمقال اإلسالمقة إلك  القصـقة، وبد

الرصقد آقتصادي القصـل، وتشارك يف التـؿقة وإطادة التجديد 

آقتصادي لؾصـاطات وممسسات الؿال والتجارة وتضقػ إلك رقعة 

وقد كان )آستصالح الزراطل؛ ُحقربت وُحقصرت ثؿ ُصّػقت تؿاًما 

ًٓ مـ أن يتعاون   مع "اإلسالم"ذلؽ يف مـتصػ الثؿاكقـقات، وبد

 لدطؿ الجؿاطقة السقاسقة القصـقة؛ تصارع الشعاران سـقـ "العروبة"

. طدًدا

ثؿ جرى إلفاء الرأي العام القصـل وصرُفف طـ مخاصر الخارج؛ 

حرية الرأي "، وإلك قضايا "الؿرأة يف مواجفة الرجل"إلك قضايا 

؛ بحسب أن كؾ هذه الؼضايا تؿثؾ صراًطا "واإلبداع الػؽري والػـون

 وبقـ "حؼوق اإلكسان"، وصراًطا بقـ "اإلسالم" وبقـ "الحرية"بقـ 

؛ وذلؽ يف وقت كاكت حؼقق اإلكسان تتؿثؾ أكثر ما تتؿثؾ "اإلسالم"

يف أسالقب الحؽؿ وضغقصفا طؾك الحقاة السقاسقة، وهقؿـة 

، والضغقط إمـقة التل ُتؿارس (!)الحؽقمات طؾك مصائر الشعقب

. (!)طؾك كشاط إحزاب والجؿاطات السقاسقة

طؾك أهنؿ - طؾك مدى التسعقـقات -"أمتي"أفاق الؽثقر مـ شعقب 

كاكقا قد اكشغؾقا يف اهتؿاماهتؿ الثاكقية بؿا َصَرَففؿ طـ إفؽار 

ة  الخارجقة التل كاكت محقطة، ثؿ أضحت وشقؽة، ثؿ صارت حالَّ

وبدأت خربات السـقات الؿاضقة تظفر؛ مـ حقث ما يتعقـ . ومتحؼؼة

. أن تؽقن طؾقف أولقيات السقاسات والؼضايا والؿخاصر

أثر مفؿ يف هذا  (1991- 1990يف )وقد كان ٕزمة الخؾقج 
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الشلن؛ طـدما اجتاحت جققش العراق أرَض الؽقيت، وأطؾـت 

حؽقمُة العراق ضؿَّ الؽقيت إلك وٓياهتا؛ ٕهنا أقامت الؿشؽؾتقـ 

إساسقتقـ الحاكؿتقـ لتاريخ الشعقب العربقة واإلسالمقة؛ أقامتفؿا 

بلطؿؼ ما تؽقن صقرهتؿا، وبلحدَّ ما تؽقن وجقه التصادم بقـفؿا؛ 

االستعؿار " لـظؿ الحؽؿ، ومشؽؾة "االستبداد الداخؾي"وهؿا مشؽؾة 

وصػف - لبالدكا، وبدا بقضقح أن هـاك ملزق اختقار "الخارجي

فاختر، وما بقـفؿا "اختقاًرا بقـ الثؽؾ والعار؛ - الشاطر العربل الؼديؿ

. "حظُّ ُ لؿختار

التوجه الوصـي "ولظفقر هذا التصادم بقـ صريف ما كـا كسؿقف 

، وبحدوث التضارب بقـ الطرف القصـل الرافض "الديؿوقراصي

ٓحتالل، أيًّ مـ أراضل العرب والؿسؾؿقـ بؼقات طسؽرية غربقة، 

والرافض لؾؿشاركة يف ذلؽ، والؿؼاِوم لفذا إمر، وبقـ الطرف 

الديؿققراصل الرافض لالستبداد الداخؾل وكظؿف السقاسقة 

آجتؿاطقة؛ بحدوث هذا التضارب بدأت التصـقػات السقاسقة 

التل كاكت آخذة يف آستؼرار طؾك -لؾتقارات السقاسقة وآجتؿاطقة 

تتحرك يف اتجاه إطادة - داخؾقة/أسس فؽرية أو صراطات داخؾقة

. الرتتقب والتصـقػ طؾك أُسس وصـقة تضع إولقية لؿخاصر الخارج

وقد ٓحظـا  أن التجؿعات الػؽرية والسقاسقة التل كاكت قد 

تبؾقرت يف الثؿاكقـقات طؾك أوضاع معقـة؛ بدأت تالقل اختالفات 

حاّدة داخؾفا بقـ فصقؾقـ، وأن كالً مـ التقار اإلسالمل، أو التقار 

ُ  مـفا مـ أحزاب أو )الؼقمل أو التقار آشرتاكل  بؿا يتؿثؾ يف كؾُّ

؛ َوَجَد مـ داخؾف مـ يرفض (جؿعقات أو صحافة أو غقر ذلؽ
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آستعاكة بإمريؽققـ؛ ولق لتحرير الؽقيت مـ العراقققـ، َوَوَجَد مـ 

داخؾف أيًضا مـ يرفض الػعؾ آستبدادي لحؽقمة العراق؛ ولق 

. بآستعاكة بإمريؽققـ وغقرهؿ

ومـ هذا الققت؛ بدأت إطادة التشؽؾ والتصـقػ لؾتقارات 

السقاسقة والػؽرية، وبدأت إطادة الـظر يف إولقيات بقـ مخاصر 

جزى اهلل الشدائَد كلَّ "و. الخارج طؾك بالدكا وآثام الداخؾ وأوزاره

كا مـ صديؼـا"خقر . ؛ كعرف هبا طدوَّ

ر أكف  فنن ثؿة - مع هذا التحقل وإطادة الرتتقب لألولقيات-والؿؼدَّ

خرباٍت تقلَّدت لدى تقارات الرأي العام بؿا يجعؾ هذه التقارات أو 

الغالب مـ فصائؾفا أحرَص طؾك التجؿع والتالقل؛ استجابًة لؾؿخاصر 

.  التل يػرضفا الخارج طؾقفؿ جؿقًعا

ومـ هـا؛ يظفر أن محـتـا لقست يف اكؼساماتـا الشعبقة؛ فؼد صركا 

وطؾك مدى التسعقـقات ماَل بـا . أكثر قدرة طؾك حؾفا وطؾك التجّؿع

مقزان التؼدير إلك اتجاه آطتدال يف ترتقب إولقيات، وصارت 

مخاصر الخارج طؾك الرأس مـ هذه إولقيات؛ بؿا يؿّؽـ مـ السقر 

ومع وجقب التـبقف إلك أكـا يف هذا . يف صريؼ رسؿ السقاسات إكسب

الؿجال أمام فتـة تـشل ثؿ ُيعاد إكشاؤها؛ ثؿ تتؽرر مـ جاكب ساسة 

وسقاسات وأجفزة إطالم، وأمام إحداث لؾقققعة بقـ الطقائػ وذوي 

. الؿذاهب وإديان، وإثارة لؾصراطات الػؽرية مـ جديد

 ومع وجقب الحذر الدائؿ مـ إطادة روح الخالفات حقل فروع 

مـ تجّؿع )الؿسائؾ بؿا ُيؾفل طـ آهتؿام بلصقل الضرورات القصـقة 

مع  (ضد الؿخاصر الخارجقة، ومـ تجؿع مـ أجؾ مؼاومة آستبداد
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وجقب استبؼاء الحذر يف هذه إمقر؛ تبؼك ثؿة ثؼٌة بلن لديـا مـ 

ـ مـ تجاوز أيًّ مـ  الخربات والتجارب وأرصدة الؿاضل؛ ما يؿؽَّ

هذه الػتـ؛ سقاء فتـ الصراطات الديـقة أو الؿذهبقة أو الػؽرية، أو 

وذلؽ؛ فقؿا طدا ما يتعؾؼ بجـقب السقدان، وأكراد العراق، . غقرها

. وما طؾؼ هبؿا مـ تعؼقدات تاريخقة لقس الؿجاُل مجاَل اإلفاضة فقفا

(5 )

ْدع الذي يصقب - فقؿا يبدو لل-إن محـتـا  صارت يف هذا الصَّ

الؽثقر مـ بالدكا يف العالقة بقـ الحؽقمات والشعقب، أو بقـ الدولة 

وإمة؛ حسبؿا أكتجت إوضاع السقاسقة يف السـقات العشريـ أو 

ولتتضح هذه الؿسللة تحسـ . الثالثقـ إخقرة؛ طؾك وجف الخصقص

. اإلشارة إلك ما قبؾفا

وكحـ كعرف أن أهؿ ما يربّر ققام الدولة؛ هق أهنا تحرس الجؿاطة 

الؿحؽقمة هبا، وتصدُّ طـفا مخاصر الخارج، وأهنا ترطك الجؿاطة يف 

وكعرف أن الدولة . تقازن تؽقيـاهتا الػرطقة، ويف تؿاسؽ ققاها الذاتقة

إذا فشؾت يف الؼقام بلي مـ هاتقـ القضقػتقـ الرئقسقتقـ؛ فنهنا إما أن 

تـفار لتـشل دولة أخرى تخؾػفا وتعرب طـ إوضاع الجديدة لؾجؿاطة، 

أو أهنا تسرع بنحداث تغققرات هقؽؾقة يف تشؽقالهتا وأصؼؿفا لتستعقد 

. دورها يف حراسة الجؿاطة، ورطاية ققى التؿاسؽ فقفا

   والحادث إكف طؾك مدى الؼرن التاسع طشر وبدايات الؼرن 

يف بالدكا العربقة واإلسالمقة، ويف طؿقم  -"الدولة"العشريـ؛ أخذت 

أخذت يف التآكؾ والسؼقط تحت ضربات الغزو - الشرق كؾف

وقامت . آستعؿاري، وآقتحام السقاسل والعسؽري لفذا الغزو
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الحركات الشعبقة بدورها يف تحرير بالدها مـ آحتالل واسرتداد 

اإلرادة السقاسقة الذاتقة؛ وذلؽ طؾك تـقع وتػاصقؾ لقس الؿجاُل 

ؾت إدارات ودول جديدة يف البالد . مجاَل الحديث طـفا وتشؽَّ

. الؿختؾػة؛ كؾ حسب ضروف كشلتف

وقد كشلت إدارات الدولة الحديثة يف بالدكا يف ضروف تاريخقة 

لؾؼركقـ التاسع طشر والعشريـ، وكشلت بلسالقب بـاء الدولة الؿركزية 

الؼقمقة يف أوروبا؛ فطػر الحؽؿ الؿركزي صػرة واسعة، واستعاكت 

بـؿاذج البـاء اإلدارية ووسائؾ السقطرة الحديثة التل كبتت يف ضروف 

التطقر إوروبل يف الػرتة ذاهتا، وكان ضفقر هذه الـؿاذج وإسالقب 

متقازًكا يف أوروبا الغربقة مع تطقر مجتؿعاهتا ودولفا، وحركاهتا 

السقاسقة وأكشطة جؿاطاهتا الػرطقة؛ صبؼقًة اقتصاديَة كاكت أو اجتؿاطقًة 

 يف الدولة صغقاًكا ُيرِهؼ روح التـظقؿات "الؿركزية"ثؼافقًة؛ فؾؿ تطَغ  

.  والتؽقيـات إهؾقة لؾجؿاطات الؿختؾػة والؿتـقطة

 ولؽـ تؾؽ الـؿاذج وإسالقب التل كشلت هبا دولـا يف ضروف 

الفزائؿ السقاسقة، ويف ضروف ققام إكشطة إهؾقة طؾك مستقيات 

تؼؾقدية غقر كامقة وٓ حديثة؛ كان ذلؽ مؿا ساهؿ يف تػرد الدولة 

وجربوت هقؿـتفا طؾك أكشطة الؿجتؿع إهؾل، وكان مؿا اختؾ بف 

الؿعتِؿدة -التقازُن آجتؿاطل بقـ سؾطان الدولة ووسائؾفا الحديثة 

طؾك خربات الغرب، وتؼـقاتف، وأسالقب إداراتف غقر الشخصقة، 

وبقـ وهـ تشؽقالت التؽقيـات الجؿعقة - وتؼسقؿ العؿؾ، وغقر ذلؽ

كالـؼابات والحرف والطرق الصقفقة، ومدارس )إهؾقة التؼؾقدية 

الؿذاهب وتجؿعات الؿؾؾ والـحؾ والػرق وإوقاف؛ بلسالقب 



 

 

مقدمات البشري ... أميت يف العامل 

 

60 

 

 
. إداراهتا الشخصقة الػردية، ووسائؾ طؿؾفا التؼؾقدية العتقؼة

كان التقازن إساسل بقـ هذا الجفاز وبقـ إكشطة الشعبقة 

- بؽؾ ققاها التـظقؿقة-إهؾقة؛ يؼقم طؾك أساس أن الدولة خاضعة 

لفذه الفقؿـة السقاسقة لؾدولة الؿستِعؿرة، ومـ وآها مـ ققًى 

اجتؿاطقة وفئات أهؾقة، وأن ثؿة حركة شعبقة تستفدف التحرير 

القصـل، وتؼقم بتـظقؿ الشعب يف مجال إكشطة إهؾقة؛ وهل حركة 

إن لؿ تؽـ هتتؿ بالشئقن الحقاتقة الققمقة لؾـاس؛ ففل - أو حركات-

 واسٍع مؿا تعؿؾ لف 
ًّ

كاكت تشؽؾ ثؼالً سقاسًقا قادًرا طؾك تحريٍؽ شعبل

فؾؿا استؼؾت الدول واكزاحت السقطرة إجـبقة يف . الدولة حساًبا

مجؿؾفا؛ ضفرت حؽقمات التحرر القصـل لتبـل هقاكؾ دولفا مؿا 

َؾ  بقـ، وخربات طؿؾ )تراكؿ مـ قبؾ وتشؽَّ مـ أجفزة، وأشخاص مدرَّ

؛ فقرثت إجفزة السابؼة، ويف الققت ذاتف لؿ تؽـ ثؿة ضرورة (سابؼة

لؼقام التـظقؿات الشعبقة التل كاكت تمدي دور التحرير وآستؼالل؛ 

ٕن الدولة ورثت هذه القضقػة بؿقجب كزوطفا القصـل وسقاستفا 

آستؼاللقة؛ ومـ ثؿ خال الجقُّ لجفاز إدارة الدولة مـ أي تشؽقؾ 

أهؾل شعبل يشؽؾ تجؿًعا مـتظًؿا، ويقازن سؾطتفا، ويحد مـ 

. إمؽاكاهتا

واستطاطت الدولة القصـقة أن تؼقؿ تـظقؿات شعبقة تابعة لفا؛ غقر 

ذات استؼالل طـفا، وغقر ذات قدرة طؾك التسققر الذايت لشئقهنا مـ 

واستطاطت أيًضا أن هتقؿـ طؾك التشؽقالت الشعبقة . دون إدارة الدولة

الـقطقة؛ التل كان التقازن السابؼ بقـ الدولة والتـظقؿات السقاسقة 

ـ مـ ققامفا واستؼاللفا الـسبل وتحؼؼ اإلدارة  لؾتحرير القصـل يؿؽَّ
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الذاتقة لفا؛ ثؿ لؿا تقحدت الدولة مع حركة التحرر؛ سؼط التقازن 

الذي كان يؼقم بف استؼالل هذه التشؽقالت الشعبقة الـقطقة 

كالـؼابات الؿفـقة والعؿالقة وآتحادات وجؿعقات الػالحقـ أو )

واستقطبت الدولة كؾ . ؛ حقثؿا وجد أي مـ ذلؽ(الجؿعقات الثؼافقة

. هذه التشؽقالت؛ بالدمج، أو باإللحاق، أو بالفقؿـة اإلدارية الدائؿة

وأقصد . وأقصد بالدمج إفـاء القجقد الذايت، وققام الدولة بالـشاط ذاتف

. باإللحاق؛ تبعقة الـشاط لؾدولة وإدارهتا لف مـ خالل التشؽقؾ إهؾل

وأقصد بالفقؿـة؛ فرض الدولة سؾطتفا القصائقة طؾك التشؽقؾ؛ مـ 

خالل اطتؿاد قراراتف أو رقابة كشاصف الجاري، أو الؼدرة طؾك حؾ 

. أجفزتف اإلدارية واستبدال غقرها هبا

(6 )

وقد حدَث أن اطرتت بالَدكا مقجٌة أخقرة مـ مقجات الفقؿـة 

آستعؿارية؛ اطتؿدت طؾك فتقة القٓيات الؿتحدة إمريؽقة 

وقدراهتا آقتصادية والعسؽرية الـقوية، وإرثفا لخربات آستعؿار 

الؼديؿ وتؼالقده، واطتؿدت طؾك التجزؤ وآكؼسام الذي كاكت طؾقف 

كظؿـا وحؽقماتـا القصـقة حديثة العفد بآستؼالل والتـؿقة، واطتؿدت 

طؾك اهنقار الثـائقة الدولقة بسؼقط آتحاد السقفقتل، - بعد ذلؽ-

وتػّرد القٓيات الؿتحدة بالفقؿـة والزطامة لؾدول الؽربى؛ مؿا أفؼَد 

الدول حديثة العفد بآستؼالل القصـل دطًؿا وفرًصا تلتقفا مـ الثـائقة 

وكان مـ أسباب ما اطرتى بالدكا مـ هذه الؿقجات؛ أن كالً . الدولقة

مـاطتفا التحررية وآستؼاللقة مجروحة؛ - مازالت–مـ دولـا كاكت 

إما كتقجة كؼص الخربة يف أسالقب الحؽؿ والتـؿقة، أو كتقجة طدم 
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خؾقص الحؽؿ القصـل لؾقصـققـ وحدهؿ، أو كتقجة وجقد التقترات 

الخارجقة، وإزمات اإلقؾقؿقة الؿحقطة بلي مـ البالد الؿعـّقة؛ بؿا 

يؿؽـ مـ إثارهتا واستـػاد الطاقة والجفد، أو تحؼقؼ الفزائؿ 

العسؽرية؛ مثؾ حالة إسرائقؾ بالـسبة لؾدول العربقة الؿحقطة، أو حالة 

. جـقب السقدان بالـسبة لؾسقدان أو غقر ذلؽ

وطـدما اكتؽست الـظؿ القصـقة لدول آستؼالل القصـل حديثة 

التؽّقن؛ ُأفِرغت هذه الدول مـ محتقاها السقاسل وآجتؿاطل 

الخاص باستؽؿال السعل لؾتحرر، وسقاسات التـؿقة والتؽامؾ 

اإلقؾقؿل بقـ بعضفا البعض؛ ُأفرغت مـ ذلؽ، وَحؾَّ محؾَّ هذا 

الؿحتقى ققاداُتُ  سقاسقة وخرباء كؼؾقا بالدهؿ مـ سقاسات 

آستؼالل والتحرر إلك سقاسات التبعقة والخضقع السقاسل 

وآقتصادي لؾدول الؽربى، وكؾ ذلؽ جرى باستخدام ذات أداة 

الدولة الؼائؿة؛ فصارات أجفزة اإلدارة والحؽؿ مـػصؾة طـ الجؿاطة 

ًٓ ديؿؼراصًقا، وٓ تتصؾ هبا اتصال تحؼقٍؼ  السقاسقة، ٓ تتصؾ هبا اتصا

ٕهداف الجؿاطة يف التحرر، ويف إكؿاء السقاسات وإشباع الحاجات 

. الضرورية

وإخطر مـ ذلؽ أن سقاسات التـؿقة لؾؼقى الخارجقة َأفرغت 

العديد مـ هذه الدول مـ أهؿ وضائػفا التاريخقة إساسقة؛ وهل 

ًٓ –هل؛ . حراسة إمـ الجؿاطل لشعقهبا مـ مخاصر الخارج لؿ - أو

تستطِْع أن تؼقم هبذا القاجب لالختالل الؽبقر بقـ قدراهتا العسؽرية 

–وآقتصادية والتؼـّقة واإلدارية وبقـ قدرات الؼقى الدولقة الطامعة، 

كاكت معزولة يف تؽقكاهتا التـظقؿقة طـ شعقهبا؛ بعدم تقافر - ثاكًقا
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صارت معزولة طـ - الصؾة الديؿؼراصقة الؿـتظؿة بقـفا وبقـفؿ، ثالًثا

شعقهبا أيًضا بؿا اتخذتف مـ سقاسات التبعقة لدول الخارج الؿتـقطة؛ 

وكؾ ذلؽ أغؾؼ الػئات العؾقا مـ رجال هذه الدول طؾك أكػسفؿ، 

وصاروا أوثؼ رباًصا بعالقات الخارج الؿتـقع، وصاروا مـّػذيـ 

لسقاسات الخارج أكثر مـفؿ معربّيـ طـ مطالب الداخؾ؛ سقاء كان 

هذا الداخؾ شعًبا كادًحا أو رأسؿالققـ، أو مالك أراٍض، أو مثؼػقـ، أو 

. مفـققـ أو غقر ذلؽ

يف تشّؽؾفا العضقي تتصـَّػ طؾك كقطقـ - الؿعـقة هـا-إن دول بالدكا 

دوٍل تشؽؾت أجفزهتا واكبـت ممسساهتا مـ رجال يـتؿقن إلك : فقؿا أضـ

الجؿاطة السقاسقة العامة التل تؼقم طؾقفا أي مـ هذه الدول؛ بغقر فروق 

مـ حقث آكتؿاءات الؼبؾقة أو الطائػقة أو اإلقؾقؿقة أو )جقهرية بقـفؿ 

مثؾ مصر، ودوٍل تشؽؾت أجفزهتا واكبـت  (الثؼافقة العؼقدية أو الؿذهبقة

ممسساهتا مـ رجال يـتؿقن إلك جؿاطة فرطقة أو جؿاطات فرطقة معقَّـة 

-؛ فباكستان بتؽقيـفا إول (وذلؽ حسب الطابع الغالب لفذه الدول)

؛ ولؽـ (شرقل وغربل): كاكت تضؿ قسؿقـ- حتك أوائؾ السبعقـقات

دولتفا كاكت تتشؽؾ يف إساس مـ أهؾ اإلقؾقؿ الغربل، وقد اكػصؾ 

- مثالً –والسقدان . اإلقؾقؿ الشرقل مؽقًكا بـجالديش يف السبعقـقات

وبالد الخؾقج . تتشؽؾ دولتفا يف إساس مـ أهؾ الشؿال السقداين

العربل ُيؾحظ إثر الؼبؾل يف تشّؽؾ أجفزهتا، وُيؾحظ إثر الطائػل يف 

. تشّؽؾ دول الفالل الخصقب؛ وهؽذا

وإن الؿـطؼ قد يػضل إلك الؼقل بلن الـقع إول مـ الدول 

وإكظؿة يؽقن أقرب استعداًدا لؾتقاصؾ الديؿؼراصل مع الجؿاطة 
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السقاسقة الؿحؽقمة، ويؽقن أقرب استعداًدا مـ الـقع الثاين؛ الذي 

تخضع الـخبة الحاكؿة فقف لضقؼ العالقات الطائػقة أو الؼبؾقة أو 

بؾ الظـ أكف هق إمقؾ -وهذا الؿـطؼ ٓ يخؾق مـ صقاب . اإلقؾقؿقة

إذا كاكت العالقات بقـ تشؽقالت الدولة وجؿاطتفا - لؾصقاب

ولؽـ إذا كاكت . السقاسقة مـػتحة لؾتغققر والتعديؾ والتلثر الؿتبادل

تؾؽ العالقات مـغؾؼة وقـقات التلثر والتلثقر تؽاد تؽقن مسدودة؛ فنن 

ًٓ؛ ذلؽ أن الـخبة  الـقع إول الؿذكقر يصقر أشد اكغالًقا واكعزا

ن  مجؿقطة مـ الرجال ٓ يربطفؿ بعضفؿ - وقتفا–الحاكؿة تؽقِّ

ببعض إٓ وجقدهؿ طؾك قؿة السؾطة، متحؽؿقـ يف أجفزة التؼرير 

والتـػقذ كؾفا، ومرتابطقـ برباط الؿصؾحة بعضفؿ ببعض؛ فقؽقكقن 

 ًٓ بقـؿا أن الـقع الثاين ٓ يستبد هبؿ آكتؿاء القضقػل وحده . أشد اكعزا

يف قؿة الدولة وأجفزهتا؛ إكؿا يتزاحؿ طؾقفؿ فقف آكتؿاء الطائػل أو 

الؼبؾل أو الؿذهبل؛ بؿا تؼقم بف ُفرجة آكػتاح، مفؿا كان ِضقُؼفا 

. وقصقرها طـ تؿثؾ الجؿاطة السقاسقة يف طؿقمفا

إكـا كؾحظ أن الدول الؿعـقة هـا لقست فؼط غقر قادرة طؾك حػظ 

يف العديد -أمـ الجؿاطة مـ الؿخاصر الخارجقة؛ ولؽـفا صارت أيًضا 

تعقق الحركة الشعبقة أو الحركات الشعبقة التل تـتػض - مـ الحآت

إن . لؿؼاومة مخاصر الخارج، أو الزود طـ سقادة جؿاطتفا القصـقة

العديد مـفا صار أحرص طؾك أمـف الذايت مـف طؾك أمـ الجؿاطة 

السقاسقة التل يحؽؿفا وُيػرتض أكف يؿثؾفا ويحرسفا؛ ومـ ثؿ بدت يف 

السـقات إربع أو الخؿس إخقرة مػارقات مفؿة؛ وهل ٓ تػفؿ إٓ 

. بتبقـ تؾؽ الخصائص التل سبؼت اإلشارة إلقفا يف هذا الحديث
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مـ هذه الؿػارقات مثالً؛ أن دولة باكستان التل كشلت يف 

إربعقـقات مـ الؼرن العشريـ، وهتقل لفا تؽقيـ جقش حديٍث يف 

ها هبا التحالػ الغربل  أحضان الخربات والتدريب والتسؾقح التل أمدَّ

 (مـ خالل حؾػ بغداد ثؿ الحؾػ الؿركزي)بؼقادة القٓيات الؿتحدة 

وهل دولة حازت السالح الـقوي وتؼػ صـًقا لؾفـد؛ هذه الدولة 

 لفا، ومـ يـظر إلك الخريطة 
َّ

تشؽؾ أفغاكستان العؿَؼ آسرتاتقجل

سقؿا -السقاسقة يدرك مباشرة أهؿقة أفغاكستان آسرتاتقجقة لباكستان 

فنن أفغاكستان تؼقم مؼام الحديؼة - يف ضروف طداء باكستان لؾفـد

أما أفغاكستان ذاهتا فنن . الخؾػقة لباكستان، أو هؽذا كاكت تعتربها

دولتفا مـ أضعػ الدول التل تقجد يف طالؿ الققم؛ مـ حقث الـشلة 

. وكظؿ اإلدارة والتؼـقة والجقش والشرصة وغقر ذلؽ

ومع ذلؽ؛ فنن القٓيات الؿتحدة ما أن ضغطت طؾك باكستان يف 

 لتتخؾك طـ دطؿفا لحؽقمة أفغاكستان؛ حتك استجابت 2001سبتؿرب 

باكستان، متخؾقة طـ كؾ ما يربطفا بلفغاكستان مـ اطتبارات أمـ 

أما . واطتبارات كػقذ واطتبارات روابط قبؾقة وطرققة وديـقة ثؼافقة

أفغاكستان الضعقػة؛ فؼد بؼقت صامدة، وأما حؽقمتفا الضعقػة؛ فؼد 

واجفت تحدي القٓيات الؿتحدة لفا، وما كان مـفا إٓ أن دطت 

الذيـ تجؿعقا طؾك مدى ثالثة أيام؛ )الزطامات ورؤساء الؼبائؾ 

ثؿ قّرروا أن طؾك القٓيات الؿتحدة أن  (لصعقبة آتصآت وبدائقتفا

تؼّدم الدلقؾ طؾك ُجرم الُجـاة الؿـسقب إلقفؿ تدمقُر أبراج كققيقرك 

باققة طؾك - أي أفغاكستان–لتسّؾؿفؿ أفغاكستان لفا؛ فنن لؿ تػعؾ ففل 

الَؿـْعة لفمٓء الؿطؾقبقـ؛ وذلؽ حتك إْن أقدَم إمريؽققن طؾك حرب 
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فنن وجد همٓء الؿطؾقبقن أن يرحؾقا طـ .. أفغاكستان وغزوها 

أفغاكستان مـ أكػسفؿ لقجـبقها مخاصر العـػ إمريؽل؛ فبفا وكعؿت 

وتحؿؾت أفغاكستان ما كعرفف جؿقًعا مـ حرب . وحًبا مـفؿ وكرامة

. ، ومازالت تتحؿؾ2001 أكتقبر 7إمريؽققـ لفا مـذ 

ومـ هذه الؿػارقات أيًضا أن إسرائقؾ احتؾت الجقٓن يف سقريا 

، ودولة سقريا أققى إدارًيا 1982 واحتؾت جـقب لبـان يف 1967يف 

وطسؽرًيا بؿا ٓ يؼارن بدولة لبـان، ولؽـ الؿؼاومة الشعبقة أجؾت 

اإلسرائؾققـ طـ جـقب لبـان بعد طشريـ سـة مـ آحتالل، ولؿ تجُؾ 

ولقست هذه الؿػارقة مؿا يعقب . إسرائقؾ بعُد طـ جـقب سقريا

 السقريَّ مـ حقث الصؿقد والؿؼاَومة؛ ولؽـف ُيظفر أن 
َّ

العؿَؾ السقاسل

إرض الؿحتؾة إكؿا تتحرر أساًسا بالؿؼاومة الشعبقة وبالعؿؾ إهؾل 

 وإجدى األفعلولقس بالحروب الـظامقة، وأن الؿؼاومة الشعبقة هل 

وكحـ كعرف أن سقريا دطؿت وأيدت الؿؼاومة الشعبقة . يف هذا الشلن

يف لبـان ضد آحتالل اإلسرائقؾل؛ ولؽـ لؿ يظفر أن أمؽـفا؛ أو كان 

يف مؼدورها، أو أهنا كاكت تسرتيح لظفقر مؼاومة شعبقة يف أراضقفا 

أو أن تدطؿ وتميد هذا بقجف مـ  (ُتؿسؽ بالسالح وتؼاوم الؿعتديـ)

. وجقه العؿؾ السقاسل العسؽري بقـ إهالل

وبالؿثؾ؛ فقؿؽـ أن تضرب الؿثؾ يف ذلؽ بالسؾطة الػؾسطقـقة، 

السؾطة محاصرة ومضروبة . وفصائؾ الؿؼاومة الشعبقة يف فؾسطقـ

وتبحث طـ الحؾقل السؾؿقة التل ٓ تبدو لفا واردة يف إفؼ السقاسل؛ 

ك الضربات ويقاجف  ـْ يؼاِوم ويتؾؼَّ أما الؿؼاومة الشعبقة ففل َم

بعد اهنقار دولتف )وكذلؽ إمر يف العراق، إذ بدا العراق . الصعقبات
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طؾك - بحركة مؼاومتف الشعبقة-أكثر قدرة  (2003يف مارس وأبريؾ 

إيذاء العدوان إمريؽل وتؽبقده الخسائر وإخراجف؛ صار أكثر قدرة 

. طؾك ذلؽ مـ العراق بدولتف وجقشف الـطامل الؿسؾح

وكحـ كعرف أكف يف صراطات الؿؽافحة القصـقة؛ يقاجف القصـققن 

ققى العدوان الحديثة ذات التػقق الـافذ بؿا ٓ يؼقم معف مجال لؾؿؼاركة 

وإذا واجفت خصؿؽ بؿا يتػقق بف طؾقؽ مـ أدوات . بقـ الطرفقـ

فقق كؾ -وأسالقب وإمؽاكات وقدرات؛ فلكت الخاسر ٓ محالة، وأكت 

إقؾ ذكاء؛ ٕكؽ اخرتت غقر الؿـاسب مـ أدوات الؿؽاَفحة - ذلؽ

وأسالقبفا؛ إكؿا ما يؿقزك طـف أكف يدافع طـ مصالحف، وأكت تدافع طـ 

وجقدك؛ فلكت إصقل َكَػًسا ٕن إمر يتعؾؼ بقجقدك، وأكت الؼادر طؾك 

إفساد مصؾحتف وإحالتفا إلك َخَسارة، وتحقيؾ الـػع الؿتبؼل لف إلك إضرار 

متحؼؼ طؾقف،كؿا يؿقزك أكؽ أقدر طؾك بذل إرواح مـف؛ ٕكؽ مظؾقم 

يدافع طـ حقاتف وخصائص ذاتف وثؼافتف،وجؿاطتف التل يؽسب مـ حقاتف 

فقفا معـك هذه الحقاة ذاهتا، ويؿقزك أكؽ خػقػ الحركة قؾقؾ التؽؾػة 

. الؿادية؛ وهق جقش كظامل ثؼقؾ الحركة باهظ التؽؾػة

كؾ ذلؽ معروف مشتفر، وترد مـاسبة ذكره هـا لبقان أكف ٓ تثريب 

طؾك حؽقمة أو دولة أٓ تستطقع مقاجفة ققى العدوان الخارجل مـ 

والحؽقمة أو الدولة تعؿؾ مـ خالل الجققش . الدول الؽربى الطامعة

الـظامقة، وهل تضطر لؾؿقاجفات الحاسؿة وتسؼط هبزيؿة الجقش يف 

مثؾ هذه الؿقاجفات الحاسؿة،وهل تسؼط بالسقطرة طؾك العاصؿة أو 

أما . طؾك أداة الحؽؿ الؿركزي؛ أي بسؼقط بمرة اتخاذ الؼرار الؿركزي

الؿؽافحات الشعبقة؛ ففل بسقطة التؽقيـ، متؽاثرة الخاليا، تتػادى 
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الؿعارك الحاسؿة؛ أو هل بعبارة أدق لقس لفا أي إمؽاكقة لالشتباك يف 

مقاجفة حاسؿة؛ إكؿا هل تعتؿد طؾك إرهاق الطرف الخصؿ، وطؾك 

وأدواهتا بسقطة متاحة . العؿؾ الصغقر كثقر التؽرار الذي ٓ يؿؽـ وقػف

وأسالقبفا سفؾة قريبة الؿـال، وكؾ الؿؼصقد هق إفساد سعل الؿعتدي 

إلك آستؼرار، وإفساد سعقف إلك تحؼقؼ الؿـافع، والتسبب يف الـزيػ 

وهذه . الؿادي والَبَشري الذي ٓ يـتفل، أو ٓ يعؾؿ متك يـتفل

. الؿؽافحات ٓ تؿؾؽ الحؽقمات الؿركزية لؾدول الحديثة إمؽاكاهتا

ومـ جفة أخرى؛ فنن الدول وأجفزهتا الؿركزية ٓ تـظؿ جققًشا فؼط؛ 

، وتقفقر (بؿا فقف مـ مرافؼ وخدمات)وإكؿا تؼقم بندارة مجتؿع كامؾ 

الحدود الدكقا مـ احتقاجات بشر يعقشقن حقاة يقمقة جارية يف أقالقؿ 

شتك،وبقئات متعددة،وأجقال مـ البشر بلطؿار متـقطة، وغقر ذلؽ مؿا تتقّزع 

طؾقف جفقدها ومتطؾبات الـاس مـفا؛ وذلؽ بخالف الحركات الشعبقة التل 

يرد إلقفا طـاصرها بآختقار والتطقع، قابؾقـ تحؿؾ الؿخاصر مستعديـ 

ر ومعروف، وتؼقم بف تجارب مـ الؿاضل . لؾبذل؛ فؽؾ ذلؽ مؼدَّ

ر، وتسـده تجارب أمؿ، وسقابؼ  كؾ ذلؽ معروف ومشتفر ومؼدَّ

حركات شعقب؛ ربؿا ٓ مجال لإلفاضة فقف، وهق مشؿقل بؿعرفة 

ولؽـ الؿشؽؾة الؿراد بقان ما تشؽؾف مـ محـة يف هذا السقاق؛ . الؼارئقـ

أن الحؽقمات صارت تحقل دون أن يـفض مـ شعقهبا مـ يمدي 

القضائػ الدفاطقة الؿطؾقبة، وأهنا صارت تخشك مـ اكتػاضة شعبفا طؾك 

الؿعتديـ مـ الخارج؛ بلكثر مؿا تخشك مـ طدوان الخارج طؾقفا وطؾك 

مع - يف مؼتضقاتف-شعبفا، وهل تـظر إلك أمـفا الذايت بحسباكف متـاقًضا 

مؼتضقات حؿاية الجؿاطة السقاسقة يف طؿقمفا، وصارت الشعقب ٓ 
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تقاجف طدوان الخارج طؾقفا فؼط، ولؽـفا تقاجف الؼققد التل تػرضفا 

. حؽقماهتا طؾقفا لئال تؾبل كداء الؿؼاومة

لؼد طرفـا يف . هذه هل الؿحـة التل لؿ تبُد يف إفؼ بعُد بقادُر لحؾفا

سقابؼ تاريخـا كقػ أن الحركات الشعبقة؛ حتك إن لؿ تستقِل طؾك 

السؾطة يف دولفا؛ فنهنا رَشَحْت طؾك الؼائؿقـ طؾك السؾطة يف هذه 

ل يف أشخاص الحاكؿقـ مـ داخؾفا،وغقَّر يف سقاساهتا  الدول؛ بؿا بدَّ

وطرفـا أيًضا مـ . تغقرات جقهرية استؼامت هبا سقاسات وصـقة رشقدة

يف إصار إمؽاكات -سقابؼ تاريخـا؛ كقػ أن حؽقماٍت لـا لؿ تستطع 

أن تـاجز ققى العدوان الخارجل طؾك - الدولة وأسالقب طؿؾفا

بالدها؛ لالطتبارات التل َوَرَدت فقؿا سبؼ؛ فَرَشَحت هذه الحؽقمات 

ت حركاِت الؿؼاومة الشعبقة بالعـاصر إساسقة  طؾك شعقهبا وأمدَّ

لؾؿؽافحقـ فقفا؛ كؿا َحَدَث مثالً يف مصر مع الؼاطدة الربيطاكقة 

، وكؿا َحَدَث يف غزة تحت اإلدارة الؿصرية يف 1953العسؽرية يف 

؛ 1956،وكؿا َحَدَث يف العدوان الثالثل طؾك مصر يف 1955 و1954

. فاإلمؽاكقات مؿؽـة، ولفا سقابؼ تاريخقة مؾِفؿة

؛ فسدَّ مـافذ العديد مـ  إكؿا الؿشؽؾة يف هذا آكغالق التام الذي تؿَّ

. الحؽقمات مـ دون شعقهبا، َفَتَشْخَصـَْت وصارت شلًكا خاًصا

لؼد صار أمـ إمة معؾًؼا طؾك قدرهتا طؾك استعادة سقطرهتا طؾك 

. دولفا، وكظؿ الحؽؿ فقفا

 واحلمد هلل
 طارق البشرى
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 )*(  اإلصالح والتجدد يف أميت
صياعة توحيدية حملية وحضارية 

 

(1 )

إن أول شروط اإلصالح الحؼقؼل هق أن يؽقن صـاطة محؾقة صرًفا 

يف حالة إوصان الؼطرية، وصـاطة حضارية واطقة يف حالة الؽقان 

ومـ ثؿ يتشؽؾ هذا اإلصالح يف مؿارساتف وإجراءاتف . إمة: إشؿؾ

. ثؿ يف تؽقيـف مـ الؿادة القصـقة والحضارية دون غقرها

فؼد تبقـ لـا مـ تجارب اإلصالح ومحاوٓتف طرب الؼركقـ 

تتخذ - طـد كؼؾفا مـ ببقئتفا إلقـا–إخقريـ كقػ كاكت الػؽرة ذاهتا 

وضًعا فاسًدا وتؽقن دطقة إلصالح ضال يػضل يف التطبقؼ إلك خالف 

ما أرد كاقؾقها مـ فائدة، أو تتخذ وضًعا حؿقًدا وتؽقن دطقة إلصالح 

رشقد يػضل إلك تحؼقؼ الـػع لؿجتؿعاتـا وإلك ما تصقر بف مـ أدوات 

. مقاجفة التحديات الؼائؿة

لؼد مرت طؾك أمتـا ودولفا تجارب أمثؾة واضحة لؿا يؿؽـ أن 

يرتتب طؾك إجراٍء أريد بف اإلصالح وضْرب ما يعترب قديًؿا بالًقا يؼػ 

طؼبة يف وجف اإلصالح، لؿا يؿؽـ أن يرتتب طؾك ذلؽ اإلصالح مـ 

                                                 
الؿستشار صارق البشري،افتتاحقة العدد السابع مـ حقلقة أمتل يف *( )

-2005/هـ1427-1426مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة،: الؼاهرة)العالؿ،

 .(م2006
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اإلصالح تحت خط "صدع يف بـقة الدولة أو الؿجتؿع، ولؿحاذير 

ولقس تدمقر الؼديؿ مؿا يػضل تؾؼائًقا إلك فتح الطريؼ . "الـار

لإلصالح والـفقض الؿرجقيـ، وٓ إدخال كؿقذج إصالحل مؿا 

وتظؾ العربة يف فاطؾقة اإلجراء الؿتخذ بؼقاس . يػضل حتًؿا إلك ذلؽ

أثره يف السقاق السقاسل أو آجتؿاطل أو آقتصادي أو الحضاري 

. الؼائؿ

والؿثؾ الديؿؼراصل لإلصالح يؼػ طالمة بارزة يف تاريخـا 

-فؿـ الؿعروف أن حركة أحؿد مدحت باشا . الحديث والؿعاصر

الداطقة لإلصالح والتجديد باسؿ الديؿؼراصقة والدستقر وحؼقق 

قد جرت يف ضروف داخؾقة وخارجقة - إقؾقات ومؼاومة آستبداد

تعصػ بالدولة العثؿاكقة، استعان فقفا مدحت بتليقد خارجل ما، بقـؿا 

كاكت معالؿ التليقد الداخؾل باهتة أو ضئقؾة؛ ومـ ثؿ اكتفك الصراع 

باغتقال الحركة مـ جفة وازدياد تراجع مققع الدولة أمام ققى الخارج 

. الؿتؽالبة أكثر وأكثر

وهل مـ –وجف الؿالحظة هـا، أن الديؿؼراصقة وحؼقق إقؾقات 

أكبؾ إهداف التل تؼضل طؾك آستبداد وآضطفاد، وتؿؽـ 

 ترد هـا يف إصار حركة اكؼالبقة ذات –الجؿاهقر مـ حؽؿ كػسفا بـػسفا

. تليقد شعبل مشؽقك يف حجؿف، ويف ضروف اجتؿاطقة غقر مقاتقة

ويؼقد حركتفا حػـة مـ رءوس الدولة، يقجفقن جفقدهؿ لتحؼقؼفا 

ثؿ بعد ذلؽ، . "تقطقة الجؿاهقر وتـظقؿفا"بالسعل آكؼالبل قبؾ 

يؽقن ضؿان بؼائفا معاهدة دولقة تربم مع الدول الطامعة الساطقة 

لؾتدخؾ يف الشئقن الداخؾقة، الفادفة إلك تػؽقؽ الدولة واقتسام 
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أشالئفا؛ فتصقر الديؿؼراصقة باًبا شرطًقا لؾتدخؾ آستعؿاري يف 

. شئقهنا وتـػقذ الؿآرب

لؼد زالت الدولة العثؿاكقة مـ القجقد، بعد أن جرت هبا كؾ 

ولؽـفا . محاوٓت اإلصالح باسؿ الؿحافظة طؾقفا، والـفقض هبا

كاكت أكؿاًصا مـ اإلصالح ضالة، أفسدت حقث أراد مـػذوها هبا 

إن ما يؾزم كؽراكف، حتك بؿعقار الؿـػعة، أن . اإلصالح، أو قالقا ذلؽ

كؿقذًجا لإلصالح يػد، يؽقن لف مـ الـػع مثؾ ما لف يف البقئة 

آجتؿاطقة التل تػتؼت طـف، برغؿ اختالف الـسؼ واختالف السقاق، 

وأن العصر إوروبل هق كػسف العصر العثؿاين ما دام الؼرن التاسع 

طشر لؾؿقالد قد شؿؾفؿا، وأن الـؿاذج التـظقؿقة والػؽرية يؿؽـ أن 

حديثة - باسؿ وحدة العصر–تتجرد طـ أكساقفا ومساقفا لتصقر 

وأكاد أتجاسر بالزطؿ أن زوال . صالحة يف ذاهتا أو قديؿة بالقة يف ذاهتا

إن كان يرجع إلك طقامؾ كثقرة، فؼد أسفؿت يف هذا : الدولة العثؿاكقة

، بؿثؾ ما أسفؿت فقف روح "اإلصالح والتجديد"الزوال حركات 

!.  "الجؿقد والؿحافظة"

إن الدٓلة الؿطؾقبة مـ هذ ا الؿثال ٓ ترد مـ الحدث وما أفضك 

إكؿا وجف آستدٓل . إلقف فؼط، ولعؾ العظة هل أهقن الدٓٓت

مقن هذه إحداث  إخطر، هق أن قسًؿا مـ باحثقـا ومػؽريـا يؼقِّ

بحسباهنا مـ حركات الـفقض واإلصالح والتجديد، ويضؿقهنا إلك 

حركات الـضال وأكؿاط الصحقة الحديثة، ويصؿقن معارضقفا 

ويـطقي هذا التؼقيؿ طؾك طقار يف . بالتخؾػ والجؿقد وآكحطاط

وذلؽ، إذ يؼقم لديفؿ التالزم بقـ الحداثة . مـفج البحث والـظر
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واإلصالح وبقـ الؼدم والبؾك، وإذ يعتربون الؿقاكبة الزمـقة كافقة 

 بقـ مجتؿعات متخالػة يف أكساقفا وضروففا "العصر"لقحدة 

الؿعقشقة، وإذ ٓ يبالقن بلثر كؼؾ الـؿقذج يف حالة اختالف إكساق، 

وأثر اختالف القضقػة الؿمادة مع اختالف الظروف، وإذ يرون الـؿاذج 

 "الـصقة"مع شققع روح . وإكؿاط صالحة يف ذاهتا أو ضارة يف ذاهتا

والجؿقد وطدم آجتفاد، مؿا قام لديفؿ سبًبا إلكؽار فاطؾقة الؿقروث 

. والرتحقب بالقافد

وبالجؿؾة، فنن مـ أخطر وجقه اإلفساد الؼقؿل يف هذا الشلن، أن 

ما كان يعترب طامالً داخؾقًّا صار يعترب طامالً خارجقًّا يف تؼقيؿ أحداث 

واكعؽس القضع، فصار ما هق طامؾ خارجل، كالحؿؾة . التاريخ كػسف

الػركسقة طؾك مصر، صار يعامؾ أحقاًكا كؿا لق كان طامالً داخؾًقا، 

وذلؽ طـدما يـظر إلقف البعض باطتباره طـصًرا مساهًؿا وباطًثا لؾـفقض 

وقد جرى لف هذا التؼقيؿ تحت إمالء الؿػفقم السائد طـ . والتؼدم

 بالؿعـك إمؿل والحضاري، وما ترتب طؾك ذلؽ مـ "وحدة العصر"

 هـا، . اغرتاب والتحاق برباط التبعقة مع الغرب
ّ

وآلتحاق الؿعـل

. لقس التحاًقا ماديًّا اقتصاديًّا وٓ سقاسقًّا، ولؽـف التحاق يتعؾؼ بالقطل

وحدة " أو "الؿعاصرة"وأحسب أن الؼقؿة السائدة لديـا أن طـ 

 بؿعـاها إمؿل والحضاري، هل مـ أسس ما يروج "العصر الحديث

وهل مـ أسس ما كعاين . مـ ققؿ ومػاهقؿ تـتج اختالط القطل بالذات

وٓ يؼتصر أثرها طؾك إفساد كظركا إلك . مـ اغرتاب واستالب حضاري

واقعـا ووقائعـا مـ مـظقر خاص بـا ومتؿقز، ويرطك صالحـا 

الحضاري والؿادي، ولؽـف يؿتد إلك كظركا إلك ماضقـا، فقعقد تشؽقؾف 
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كؿا أكف يؼقؿ التبعقة والتجزؤ، . طؾك غقر ما قام يف القاقع الؿاضل

. يؼقؿفؿا ٓ يف القاقع وحده، بؾ يف القطل ذاتف

(2 )

مـذ تػتَّح إدراكـا طؾك إوضاع والشئقن العامة لبالدكا، يف 

إربعقـقات مـ هذا الؼرن، وكحـ كسؿع طبارتقـ ترتددان بغقر سلم، 

 . وبغقر شعقر بآصطـاع

. إلخ..يف هذه إيام العصقبة التل تؿر ببالدكا - 

 .إلخ...إّن سـقات التحقل وآكتؼال التل كحقاها- 

العبارة إولك، كجدها يف البقاكات الرسؿقة، وأققال الساسة 

والعبارة . ورؤساء الدول والحؽقمات، ويف خطب الزطؿاء وغقرهؿ

الثاكقة، كؼرؤها يف كتابات الؿحؾؾقـ السقاسققـ وآجتؿاطققـ، 

. والؿػؽريـ وقادة الرأي، والصحػققـ والدطاة، طؾك السقاء

وطـدما شببـا، وصالعـا أطؿال إجقال السابؼة طؾقـا مـ جقؾ أباء 

وإجداد، طؾك مدى الؼرن إخقر، وجدكا هذيـ الؿعـققـ يرتددان 

. لديفؿ ترددهؿا لدى جقؾـا، وإن اختؾػت إلػاظ وتراكقب الجؿؾ

كان - طؾك مدى إطقام الؿائة السابؼة–وكحـ كطؿئـ إلك الؼقل بلكف 

هـاك شعقر صاغ لديـا، كتداولف وكتقارثف، بلن إيام الؿعقشة أيام 

ب لديـا مـ ذلؽ، أن  طصقبة، وأكـا يف سـقات اكتؼال وتحقل وترسَّ

. أيامـا ممقتة، وأكـا لسـا يف ضروف طادية

إكـا جؿقًعا كتػؼ طؾك أن ما كحقاه يؿثؾ شذوًذا واستثـاء، : أكاد أققل

جد - مع هذا آتػاق–ولؽـ العجقب، أكـا . أو أكف كتقء تاريخل
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مختؾػقن حقل ما هق العادي مـ الظروف، وأكـا متصارطقن حقل بقان 

. ما ٓ كحقاه مـ إوضاع، وحقل تبقـ ما يجب أن تؽقن طؾقف أحقالـا

كحـ كختؾػ حقل ما كـا فقف وما كصقر إلقف، وحقل تؼققؿ أوضاع 

الؿاضل الذي كخرج مـف، وتصقركا ٕوضاع الؿستؼبؾ الذي كدخؾ 

 الؿاضل والؿستؼبؾ؛ بؿعـك أكـا "تؼققؿ"كحـ كتصارع حقل . فقف

 طؾك "مختَؾػ" يف أن حاضركا هق مرحؾة اكتؼال مـ وضع "كتػؼ"

.  طؾك تصقره"مختّؾػ"تؼققؿف، إلك وضع 

طؾك مدى الؿائة العام إخقرة، طشـا مرحؾة آكتؼال إلك التحرر؛ 

وقبؾ أن يتحؼؼ، دخؾـا يف مرحؾة آكتؼال إلك كظؿ التـؿقة آقتصادية 

والعدالة آجتؿاطقة؛ وقبؾ أن تتحؼؼ، دخؾـا يف مرحؾة آكتؼال إلك 

ؾ لف . التعددية ق، ففق كؿّق ٓ ُيتَؽػَّ وهذا بالضبط ما أسؿقف بالـؿّق الؿعقَّ

مـل الذي يفقئ لف الؿـاخ الؿالئؿ . أبًدا بالؿجال الزَّ

(3 )

وما أشبف الؾقؾة بالبارحة، فعؿؾقات اإلصالح وأحاديثفا الجارية 

الققم يف ربقطـا والقاصؾة فقؿا بقــا بخقط مـ الخارج؛ ذلؽ الخارج 

الذي يػرض ذاتف طؾقـا تارة والذي ُيستدطك مـ الداخؾ تارة أخرى، 

يبدو أن - الرسؿل مـفا وغقر الرسؿل-هذه العؿؾقات وإحاديث 

أكثرها لؿ يستقطب الدرس جقًدا؛ وذلؽ تبدو طالماتف يف إوضاع 

ًٓ، ويف الحالة الؿصرية كطؾ طؾقف تػصقالً  . الراهـة لألمة إجؿا

فؽؿا تؼرر بالـسبة لعؿقم اإلصالح، كؼرر أن أول شروط 

الديؿؼراصقة هق أن تؽقن صـاطة محؾقة صرًفا، وأن تتشؽؾ يف 

وهذا . مؿارساهتا وإجراءاهتا ويف تؽقيـفا مـ الؿادة القصـقة دون غقرها
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. ما طؾقف الحال فقؿا كعرفف بؿا يسؿك بؾدان العالؿ الديؿؼراصل الؿتؼدم

فال كجد بؾًدا مـ تؾؽ البالد سؿح لـػسف أن يستجؾب مـ خارجف رقابة 

وإن مـ يتؽؾؿ طـ الرقابة الخارجقة هؿ مـ . طؾك شئقكف الداخؾقة

مؼؾدي الغرب، وكان إحرى أن يؼؾدوه يف سؿة آطتؿاد طؾك الذات 

. وحدها، يف بـاء كظؿ الداخؾ وممسساتف

ومـ جفة أخرى، فنكف ما مـ هقئة دولقة إٓ وهل ذات اتصال 

وكحـ ٓ كحتاج . بالؼقى الدولقة ذات الـػقذ والـػاذ يف مؼدرات غقرها

لػرط تـبف وٓ يؼظة لؾتقؼـ مـ كػقذ القٓيات الؿتحدة إمريؽقة طؾك 

الفقئات الدولقة السقاسقة وآقتصادية والؿالقة، وٓ أضـ أن استؼامة 

أي مـ هذه الفقئات وحقادها مؿا يصؾ إلك حد السؿاح بلن ُتخرج 

كتائُج اكتخاباٍت ُيصعد هبا إلك الحؽؿ يف بالدكا ققًة وصـقة مـاوئة 

. لؾؿصالح إمريؽقة

وكحـ طـدما كستعقـ بالؼقى الخارجقة طؾك أوضاطـا الداخؾقة إكؿا 

كؽقن قد أقرركا طؾك أكػسـا بلكـا غقر قادريـ طؾك إدارة شئقكـا الذاتقة، 

وٓ قادريـ طؾك حؿاية مصالحـا الداخؾقة يف مقاجفة مـ هؿ مـا، 

فؽقػ كؽقن قادريـ مـ ثؿ طؾك حؿاية مصالحـا وأوصاكـا يف مقاجفة 

! ققى الخارج؟

. وإن الؿبدأ الساري يف السقاسات الدولقة أن مـ ٓ يؼدر ٓ يستحؼ

وكحـ إذا أقرركا طؾك أكػسـا بعدم الؼدرة طؾك حؿاية أوصاكـا مـ 

الؿستبديـ الداخؾققـ، فنن ققى العدوان الخارجل تػفؿ مـ ذلؽ أكـا 

وأكا ٓ أطرف كقػ كطؾب الؿدد مؿـ . لسـا مستحؼقـ لفذه الحؿاية

وقػقا دائًؿا مع الؿستبديـ يمازروهنؿ طؾقـا، وكاكت ققى العدوان 
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. الخارجل هل أصؾ كؾ ما طاكقـا مـف طؾك مدى الؼركقـ إخقريـ

ومـ جفة أخرى ٓ تؼؾ خطقرة طـ السابؼة، كالحظ أن الظاهر 

طؾك - يف مصر-القاضح مـ متابعة سقاسات العدوان الخارجل طؾقـا 

مدى العؼقد إخقرة التل تؾت العفد الـاصري، أهنا سقاسات تػؽقؽ 

لؽؾ ما لديـا مـ ققى التؿاسؽ السقاسل، ومـ ققى مـتجة ومـ 

ممسسات وهقئات وغقر ذلؽ؛ تػؽقؽ الجؿاطة القصـقة، وتػؽقؽ 

آقتصاد، وتػؽقؽ اإلكتاج الزراطل بؿا يفدد إمـ الؼقمل لؿصر مـ 

جفة سد آحتقاجات الضرورية، وتػؽقؽ ما كجح لديـا واستؼر مـ 

ومـ أهؿ ما تشؿؾف سقاسات . صـاطات محؾقة تـتج بخامات مصرية

ولفذا التػؽقؽ وسائؾ وأدوات . التػؽقؽ هق تػؽقؽ الدولة وأجفزهتا

مـ بقـ هذه القسائؾ اضطراب سقاسات إجقر يف . طديدة تتبع

الؿـاصب الؽبقرة والؿعقكات إجـبقة التل تصرف يف دوائر محددة، 

اضطراب السقاسات الؿـػذة وتعققـ غقر إكػاء، مع تقسقر خروج 

. الؽػايات الـادرة يف الخارج وغقر ذلؽ

وإن الرقابة الخارجقة طؾك أي مـ شئقكـا يف آكتخابات أو غقرها 

وإن ما يـبغل أن . إٓ مزيًدا مـ التػؽقؽ لؿا لديـا- يف ضـل-لـ تـتج 

يشغؾ جزًءا مـ هؿقمـا هق الحرص طؾك أٓ تضعػ ممسسات 

وأجفزة بـقت بجفقد إجقال وصارت جزًءا مـ ثروتـا القصـقة، إكؿا 

يتعقـ أن كجتفد لتصحقح مسارها وهتقئتفا لؾتقضقػ القصـل اإليجابل، 

وقد . يف الققت ذاتف الذي كصقهنا فقف وكحرسفا مـ التػؽؽ وآهنقار

ٓحظت يف بعض الؼراءات التاريخقة أكف حتك يف أيام الخديقي 

إسؿاطقؾ، كان القصـققن أمثال محؿد شريػ يحرصقن طؾك أٓ تؿتد 
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وكحـ كعؾؿ مـ أحقال . الرقابة إجـبقة إلك تؽقيـات اإلدارة الؿصرية

الحاضر أن ثؿة إتاحة لألجاكب يف شئقن إدارتـا، ولؽـ الؼصد أٓ 

كزيدها، وأٓ كقجد مربًرا معـقًيا وديؿؼراصًقا لفا، وإن كؽقن متسؼقـ 

. مع أكػسـا وصـًقا يف مطالبـا الديؿؼراصقة الحؼة

كحـ كريد أن كؼاوم طقامؾ التػؽقؽ وققاه، وأن تتخذ سقاسات 

مضادة لؽؾ ما يػضل إلك التػؽقؽ ٕي مـ ققاكا وهقئاتـا التل بـقت 

بشؼ إكػس طؾك مدى قركقـ، وأن كحػظ ققى التؿاسؽ لجؿاطتـا 

وأساس . القصـقة ولؿمسساتـا وكستعقدها لصالح القصـ وأمـف وهـائف

الخشقة هـا يرد مـ أن يؽقن اكتسب البعض مـا شقًئا مـ ثؼافة 

الشخصـة، فقـصرف طـ جقهر الحراك الشعبل اإلصالحل العام إلك 

.  صراطات الغرف الؿغؾؼة، والؿػاضؾة بقـ شخص وشخص

والؿعارضة ققة وجؿاطة وحركة ولقست شخًصا، وهل يف ضـل ٓ 

. تحتاج إلك شخص يؿثؾفا يف معركة اكتخابقة لؿ تـضج ضروففا بعد

ومعالجة الشخصـة ٓ تؽقن بشخصـة مضادة، إكؿا تؽقن بـػل 

الشخصـة أصالً وأن يستبدل هبا وجقد جؿاطل، وبذلؽ تمكد ققؿة 

جديدة وهل ققؿة صحقحة ومطؾقبة يف هذا الققت بالذات، أي الظفقر 

الجؿاطل ولقس بالتعبقر الشخصل الػردي، وأن تمكد طؾك التؿاسؽ 

الجؿاطل الؿعرب طـ التقار السقاسل إساسل يف مصر بتقاراتف 

. وفصائؾف الؿتـقطة

(4 )

هذا مـ كاحقة يبدو أهنا تركز طؾك اإلصالح والتجديد السقاسل 

باطتباره ذروة سـام إمر، ولؽـ لقس هق إمر كؾف بؾ ٓ يخؾق مـ 
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الحاجة إساسقة إلك أطؿدة مـ اإلصالح إخالقل وآجتؿاطل 

بالتجدد - يف رأيل–وآقتصادي، بقد أن رأس إمر هـا يتعؾؼ 

الؿشروع "الحضاري، بحسبان هذا إمر يؿثؾ بـًدا مـ بـقد 

فالؿشؽؾ هـا يف أساسف مشؽؾ ثؼايف . "الحضاري العربل لؾـفقض

وفؽري، وهق يتعؾؼ بالـتاج الػؽري يف مجآت الـشاط البشري 

لؾجؿاطة بعامة، سقاء بالـسبة لألصر الؿرجعقة التل يصدر طـفا الـاس، 

أو التصقرات الذهـقة الـظرية التل ترسؿ الخطقط العامة لعالقات 

البشر بالؽقن وبالجؿاطات الؿتبايـة، أو الـظؿ السقاسقة وآجتؿاطقة 

التل تشخص تجؿعاهتؿ وتـظؿ جقاكب أكشطتفؿ آجتؿاطقة، أو 

أكؿاط العالقات البشرية ووجقه الؿعامالت بقـ الـاس، أو الؼقؿ التل 

. يفتدون هبا ويرسؿقهنا يف مـاحل السؾقك الؿختؾػة

والؿشؽؾ أيًضا يتعؾؼ بالتجدد، بؿا يعـل الحركة، حركة الـشاط 

الػؽري الثؼايف مـ الؿاضل إلك الحاضر وإلك الؿآل الؿتققع أو 

الؿتصقر لف يف الؿستؼبؾ، ثؿ حركة التػاطؾ بقـ كؾ مجال مـ 

مجآت هذا الـشاط الػؽري الثؼايف وبقـ الؿجآت إخرى الؿشار 

إلك بعضفا فقؿا سبؼ، أي حركة التلثر والتلثقر بقـ بعضفا البعض، 

وذلؽ فضالً طـ الحركة الذاتقة بقـ مػردات كؾ مـ هذه الؿجآت 

وأقسامفا وأكقاطفا، وفضالً طـ الحركة العامة لؽؾ هذه الجؿقع مع ما 

. هق آت مـ خارج الجؿاطة بالقفقد أو بآقتحام أو بآستجالب

ويف بالدكا ويف زماكـا، ٓ ُيؽتػل فقف - يف ضـل-والتجدد الحضاري 

بالتصقر الغربل وإوروبل الشائع، مـ أن الشعقب تسقر مـ التخؾػ 

إلك التؼدم، ومـ إفؼر إلك إغـك، ومـ إشؼك إلك إسعد، ومـ 
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إسػؾ إلك أطؾك، هذا التصقر الغربل الذي يرد مطؾًؼا يف إصار 

التجربة التاريخقة لؾغرب، إكؿا يرد يف حدود الصدق الـسبل بالـسبة لـا 

يف إصار تجربتـا التاريخقة أيًضا، فـحـ أيًضا كقاجف مخاصر وكصادف 

تحديات، وكؾؼك اكعؽاسات وكصاب هبزائؿ وكػؼد أهؿ ما يبغقف 

اإلكسان وهق إمـ الجؿاطل، وكؾ ذلؽ مرتبط بؿسقرة ترتاوح بقـ 

. التؼدم والتؼفؼر وبقـ السعادة والشؼاء وبقـ آرتػاع والفبقط

، هق كقػ يؿؽـ أن يؾتئؿ السمال الؿفم الذي يجب أن يـطرح عؾقـا

الصدع، وكقػ يؿؽـ أن كعقد مـ جديد أمة واحدة مـ حقث اإلصار 

 يضؿـا جؿقًعا، مفؿا "وصـ فؽري"الثؼايف الؿرجعل الذي كعرب بف طـ 

اختؾػت وجفات كظركا ومصالح جؿاطاتـا الػرطقة، ومفؿا تبايـت أسالقبـا 

 واحد إٓ "وصـ فؽري"وٓ يؼقم . يف مقاجفة الؿشاكؾ وتؾؿس الحؾقل

ٕن الؿرجعقة الشرطقة هل . بؿرجعقة شرطقة واحدة تجؿع الؿجتؿع كؾف

ما يػقد ققة التؿاسؽ لؾجؿاطة، وهل ما يحدد الذات الجؿاطقة ويتشؽؾ 

والشرطقة تشؽؾ ذهـل غقر قابؾ لالكؼسام وٓ . "كحـ"هبا الضؿقر 

لؾتجزؤ، وإذا اكشؼت الشرطقة فؼد ضاطت، فال يقجد كصػ شرطقة وٓ 

. ربع وٓ ثالثة أرباع، فنهنا إذا اكؼسؿت تبددت

، "كحـ، أكتؿ، هؿ": والجؿاطة السقاسقة التل تحؿؾ ضؿقًرا واحًدا

أيًّا كان ققامفا طؾك أساس العؼقدة الؿشرتكة أو الؾغة الؿشرتكة، فالبد 

لفا مع ذلؽ مـ اتصال جغرايف وامتداد تاريخل؛ ٕن هذا آتصال 

 "العؼقدة أو الؾغة"وآمتداد هق ما يركب مـ مادة التشؽؾ إولك 

تؽقيـًا كػسًقا مشرتًكا وشعقًرا بآكتؿاء الؿشرتك وركقن الذات الػردية 

والؿرجعقة الشرطقة هل مضؿقن هذا اإلصار . إلك الذات الجؿاطقة
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فإمر هـا يتعؾؼ بالبـقة . الجامع وركقزة التؽقيـ الـػسل الؿشرتك

. إساسقة التل تؼقم طؾقفا الجؿاطة السقاسقة

مـ هـا تبدو لل خطقرة آكؼسام الؿتعؾؼ بلمر الؿرجعقة الشرطقة 

يف الجؿاطة؛ ٕكف اكؼسام ٓ أققل يؼسؿ الجؿاطة فؼط، ولؽـف يذيبفا أو 

يعرضفا لؾذوبان بؿا يػؼدها مـ هقيتفا ومـ إحساسفا بالذات 

وضع ثؼايف، - يف التبسقط إخقر-ٕن الشعقر بآكتؿاء هق . الجؿاطقة

وآكؼسام هـا يبدو لل أكف أخطر . ففل شعقر وإدراك وتشؽؾ فؽري

مـ التؼسقؿ الجغرايف أو التؼسقؿ السقاسل إلك دول أو دويالت، ٕن 

أيًّا مـ هذه التؼسقؿات الجغرافقة أو السقاسقة يؿؽـ أن يقاجف بدطقة 

لؾتقحقد تؼقم طؾك الشعقر بآكتؿاء لؾذات الجؿاطقة القاحدة، وإمر 

يف الـفاية يؽقن مردوًدا إلك طؿؾقة تقحقد، وبالعؽس فنن آكػصال 

الثؼايف طـ الذات الجؿاطقة، تؼقم بف حركات آكسالخ السقاسقة 

وحركات آكػصال طـدما يـؿق شعقر اكتؿاء مغاير، أو تظفر بف 

حركات استؼالل سقاسل بالـسبة لؾجؿاطات التل تشعر بلهنا أرغؿت 

. طؾك الخضقع لجؿاطة غقرها أو طؾك الذوبان فقفا

إن ما يؿؽـ أن يؾحظ مـ خػقت لؾؿرجعقة اإلسالمقة يف مرحؾة 

حؽقمات التحرر القصـل مـذ الخؿسقـقات مـ الؼرن والعشريـ، إكؿا 

. إلك أسباب؛ مـفا الؿمقت كسبًقا ومـفا إبؼك كسبًقا- يف ضـل-يرد 

وهل يف ضـل ٓ تتعؾؼ يف غالبفا بؿققػ مـ اإليؿان، أو مـ الؿعتؼد 

بؾ ربؿا كان الجامع بقـ كؾ ذلؽ أن الحؽقمات . الديـل اإلسالمل

قررت ما يـاسب سقاستفا بغقر ققد طؾقفا مـ مضؿقن لؿجؿقطة 

حؼقق مرتبطة بؿصدر لؾشرطقة يتبـاه الؿحؽقمقن ويحرسقكف 
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هذه الؿؽـة الطؾقؼة كػؾفا لؾحؽقمات أن الؿرجعقة . ويحتؽؿقن إلقف

ومـ هـا . صارت مرجعقة وضعقة بالتقضقػ الذي جرى لفا يف بالدكا

فالحؽقمات تتؿسؽ بالعؾؿاكقة وبالؿرجعقة القضعقة ٓ إيؿاًكا بقصػفا 

فؾسػة وٓ تؿسًؽا بطريؼة تقضقػفا يف الغرب، ولؽـ إصالًقا لؿؿارستفا 

مـ أي ققد حؼققل يرد مـ خارجفا، ففل لؿ تعد فؼط ذات قرارات 

شرطقة، ولؽـفا صارت هل الشرطقة ذاهتا وهل الؼقامة طؾك مصدر 

الشرطقة وهل راسؿة اإلصار الؿرجعل، وتحقلت كؾؿة أبل بؽر 

؛ ٕن «أصقعوين ما أصعت كػسي»إلك أن صارت - ڤ–الصديؼ 

. الدولة لؿ تعد مشروطة فؼط، إكؿا صارت هل مصدر الؿشروطقة

هذا مـ الؿرجعقة القضعقة مققػ - يف طؿقم إمة–مققػ الدولة 

ذرائعل ولقس مققًػا طؼقديًّا وٓ مققًػا مرجًحا لتقجف فؽري كظري، 

إهنا فؼط تدطؿ ما يطؾؼ ققدها ويػؽ إصرها ويجعؾفا صؾقؼة يف التؼرير 

والتـػقذ، وكذلؽ شلن الـخب السقاسقة وآقتصادية التقس تـشط يف 

. إصار الـظام السقاسل وآجتؿاطل الذي تؼقم طؾقف الدولة وتسؿح بف

ولؽـ تبؼك هـاك كخبة أخرى هل الـخبة الػؽرية، التل تعؿؾ يف مجال 

تدريس العؾقم اإلكساكقة يف السقاسة وآقتصاد وطؾؿ آجتؿاع، ويف 

وهذه الـخبة . مجال هذه البحقث ويف مجال الػـقن وأداب الذائعة

يغؾب طؾقفا الطابع العؾؿاين بقصػف فؽًرا تتبـاه وتممـ بف وتدفع طـف 

ومـفا تصدر كؾ هذه الؿعارك . وتـاصره وتستفدف أن يسقد يف الؿجتؿع

وفؽرها لف ثبات واستؿرار . الػؽرية وصخبفا الذي يؿأل الحقاة الػؽرية

ٕكف تؼقم طؾك تدريسف كؾقات لؾعؾقم اإلكساكقة بالجامعات الحديثة، مؿا 

يتؾؼك بالـؼؾ والرتويج لؾـظريات الػؽرية القافدة مـ الغرب، ولؽـف فؽر 
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ٓ يذيع بقـ الجؿاهقر، وٓ تؽاد تـجذب  إلقف الغالبقة مـ الـخب السقاسقة 

وآقتصادية وآدراية والؿفـقة، إٓ بؼدر ما يػقدهؿ ذلؽ يف أدائفؿ 

ٍـّ لألسس الػؾسػقة  العؿؾل يف الؿجال الؿتخصص لؽؾ مـفؿ، بغقر تب

. التل يؼقم طؾقفا وٓ اكجذاب ٕصقلف الـظرية

ومـ جفة أخرى، فـحـ يتعقـ أن كؿقز بقـ الؿققػ أو الؿلخذ 

الثؼايف الؿتعؾؼ باإلصار الؿرجعل وبقـ الـظريات آقتصادية 

لؼد جرى خطل مشرتك . والتقجفات والؿقاقػ السقاسقة وآجتؿاطقة

كؾ مـ مميدي الؿرجعقة اإلسالمقة ومعارضقفا، - يف ضـل-وقع فقف 

وهؿ يف معرض التلكقد طؾك -ذلؽ أن الؿميديـ لؾؿرجعقة اإلسالمقة 

كظروا إلك اإلسالم باطتباره كظاًما سقاسًقا - أن اإلسالم ديـ ودكقا

واجتؿاطًقا، كظروا إلقف ٓ بحسباتف مرجعقة طامة يؿؽـ أن تتػرغ بؿبادئف 

وأصقلف وأحؽامف كظؿ متايـة وفًؼا ٕوضاع الزمان والؿؽان وصبًؼا 

لؾؿذاهب الػؽرية يف استخالص إحؽام، لؿ يـظروا إلقف هبذه السعة 

ولؿ يراطقا إمؽاكات التـقع والتعدد يف إحؽام والـظؿ التل يؿؽـ أن 

تـبعث طـ مبادئف وأحؽامف، إكؿا قالقا طـ اإلسالم إكف يؼقؿ كظاًما 

وحقًدا، واختؾػقا يف هذا الـظام الذي تؼقؿف مبادئ اإلسالم وأحؽامف، 

فؿـفؿ مـ قربف إلك الديؿؼراصقة ومـفؿ مـ استؼؾ بف طـفا وركز جفده 

طؾك ذكر الػروق بقـفؿا، ومـفؿ مـ قربف إلك تقجفات العدالة 

آجتؿاطقة التل صاغت هبا آشرتاكقة دطاواها وتصقراهتا، ومـفؿ مـ 

. مقز كظام اإلسالم طـفا امتقاز تـاقض

ومـ هـا ووضع اإلسالم بحسباكف محض كظام سقاسل محدد، أو 

محض كظام اجتؿاطل اقتصادي معقـ، وصار يدور يف إصار الصراطات 
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السقاسقة وآجتؿاطقة حسب خقارات الؼقى السقاسقة وآجتؿاطقة 

الؿختؾػة لـظؿ السقاسة وآقتصاد، وجرت التسقية بقـ اإلسالم وبقـ 

الديؿؼراصقة والرأسؿالقة وآشرتاكقة والشؿقلقة وآستبداد وغقر 

ذلؽ، جرت هذه التسقية سقاء بالتؿاثؾ بقـ اإلسالم وبقـ أي مـفا، أو 

بالؼقل بلفضؾقة أي مـفا طؾقف أو العؽس، وكظر إلك اإلسالم باطتباره 

سقاء ولدى الؿدافعقـ طـف أو لدى الؿدافعقـ / واحًدا مـ هذه الـظؿ

وٓ زال هذا التصـقػ يرد . طـ أي مـ هذه الؿذاهب والـظؿ إخرى

كثقًرا يف تصـقػات الػؽر السقاسل آجتؿاطل حتك الققم، فقؼال إن 

التقارات السقاسقة آجتؿاطقة الدائرة يف مجتؿعاتـا الققم، هل التقار 

. اإلسالمل والتقار الؾقربالل والتقار الؼقمل والتقار آشرتاكل

والحؼقؼة يف ضـل أن ثؿة خطًئا مـفجًقا وقع فقف همٓء وهمٓء، 

ذلؽ أن الؿؼاركة ٓ يصح أن تـعؼد إٓ بقـ كظؿ ومذاهب تتشابف يف 

مستقى التعؿقؿ والتجريد أو يف الؿجال الـقطل الذي تؼقم فقف، 

فآشرتاكقة تؼارن مع الرأسؿالقة لقحدة مستقى التعؿقؿ واتػاق 

الؿجال الـقطل بجامع كقهنؿا مـ الـظؿ آجتؿاطقة آقتصادية، 

والديؿؼراصقة تؼارن مع الشؿقلقة لقحدة ومستقى التعؿقؿ واتػاق 

الؿجال الـقطل بحسباهنؿا كظًؿا سقاسقة، والديـ اإلسالمل يؼارن مع 

الديـ الؿسقحل بذات الؿـفج، بحسباهنؿا كؾقفؿا كظر ديـل يتعؾؼ 

.  بصؾة اإلكسان بخالؼف وتصقر اإلكسان لخالؼف

ومـ حقث اإلصار الؿرجعل لؾـظؿ والؿعامالت، فنن اإلسالم هـا 

إكؿا يؼارن مع العؾؿاكقة أو مع الؿـفج القضعل؛ ٕن إمر هـا يتعؾؼ 

بإساس الؿعريف لؾحسـ والؼبح يف أفعال العباد، ويتعؾؼ باإلصار 
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وإن اإلصار . الؿرجعل لؾشرطقة يف الـظؿ والؿعامالت والسؾقك

الؿرجعل والؿـفج الؿعريف يؿؽـ أن تصدر طـف أو تتػرغ مـف أكقاع مـ 

الؿذاهب السقاسقة وآجتؿاطقة ومـ الـؿاذج التـظقؿقة ومـ أحؽام 

. الؿعامالت وققؿ السؾقك

ولتبقـ هذه السعة وحدودها يف اإلصار الؿرجعل اإلسالمل، فالظاهر 

يف يؼقـل أن الحضارة العربقة اإلسالمقة هل حضارة أمة خرجت مـ كتاب 

واحد، هق الؼرآن الؽريؿ وما فصؾف وبقـف الحديث الشريػ متصال بف، إن 

كؾ ثؼافة هذه الجؿاطة وكؾ آداهبا وفـقهنا وجفقدها العؼؾقة والقجداكقة 

وهذه لقست حؼقؼة طؼقدية فؼط ولؽـفا . تؿحقرت حقل هذا الؽتاب

حؼقؼة تاريخقة أيًضا تضؿ الغالب مـ تراث هذه الجؿاطة طؾك مدى يـاهز 

فالثابت يف هذه الرؤية الحضارية هق يف ضـل ما أورده هذا . اثـك طشر قرًكا

وكصقص اإلسالم وردت كصقًصا . الؽتاب وما جاء بالسـة مبقـًا ومػصالً 

مـزلة مـ اهلل سبحاكف ففل ثابتة ٓ تتعدل، وهل آتقة مـ خارج الزمان ففل 

باققة رغؿ تغقر الزمان، وثبقت ذلؽ هق مققػ اطتؼادي، بحقث إن 

. اإلسالم يـتػل باكتؼاء اإليؿان هبذا إمر

ومـ مـطؾؼ هذا الثابت، ومـ معقـ هذا اإلصار الؿرجعل يجب أن 

تـطؾؼ رؤى اإلصالح وخطقاتف، وان يؼايس ما يرد مـ دطقات وكظؿ 

فاإلصالح يف أمتـا ٓ يصؾح إٓ أن يؽقن مـفا . لإلصالح مـ الخارج

وبؿا يتػؼ مع مرجعقتفا الجامعة، ومصالحفا الذاتقة، ورؤيتفا 

. الؿتسامحة مع العالؿ مـ حقلفا

 واحلمد هلل
 طارق البشرى       
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 )*( احلوار بني الثقافة والصياشة
 

ؾ حركات آستؼالل  يف الستقـقات مـ الؼرن العشريـ، يف طّز تشؽُّ

القصـل يف بالد أفريؼقا وآسقا وأمريؽا الالتقـقة، ويف طّز اكتصار هذه 

الحركات يف بالدكا وإقامتفا حؽقمات آستؼالل القصـل وتـؼقبفا طـ 

ُسبؾ الـفقض بالشعقب وامتالكفا لزمامفا السقاسل وآقتصادي، 

ومع قدر القؼظة الؿستطاع يف متابعة تجارب الـفقض آجتؿاطل وما 

تقاجف مـ كجاح وفشؾ، أو مـ تسارع وتباصم، يف ذلؽ الققت بدأ 

الجدل يدور بقـ الؿػؽريـ والؿتخصصقـ مـ الـخب الثؼافقة لفذه 

البالد حقل تبادل الخربات، فصار الؿصريقن مثالً يـظرون إلك الصقـ 

مثالً وإلك الجزائر مثالً، وصار الجزائريقن مثالً يـظرون إلك غقـقا مثالً 

، "معذبق إرض"وكـا كؼرأ لؿثؾ فراكز فاكقن طـ . وتـزاكقا مثالً وهؽذا

ثقرة طؾك "الؽتاب الذي يقضح أسالقب التحرر، ولؿثؾ كتاب 

 الذي يتحدث طؿا اطرتى ثقرات وحركات تحرر مـ جؿقد "الثقرة

وترهؾ، وما أكتجت مـ ضفقر صبؼات حاكؿة جديدة، وما اطرتى 

همٓء مـ مالمح التخؾل طـ جزء مـ مثالقاهتؿ وتقجفاهتؿ الػؾسػقة 

. وكزطتفؿ الطقباوية، وكقػ السبقؾ ٓسرتداد هذه الُؿثؾ

                                                 
األمة ومشروع الـفوض "افتتاحقة العدد الثامـ مـ حقلقة أمتل يف العالؿ  (*)

مركز الحضارة لؾدراسات : الؼاهرة)،"2008حال األمة : الحضاري

 .(م2009/هـ1430السقاسقة،
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ويف إحدى الؿؼدمات التل كتبفا جان بقل سارتر، الػقؾسقف 

الػركسل الؿعاصر الذي اشُتفر وقتفا بؿقاقػف شديدة التعاصػ مع 

حركات تحرير شعقب العالؿ الثالث، ووقػ ضد سقاسة فركسا 

آستعؿارية متعاصًػا مع حركة تحرير الجزائر، يف إحدى هذه 

قال إن شعقب : الؿؼدمات حػظت ذاكريت مالحظًة لف بالغَة الذكاء

آسقا وأفريؼقا ومػؽريفا، كاكقا طـدما يتؽؾؿقن يخاصبقن الغرب 

ف إلقف أحاديث همٓء، ولؽـ ثؿة  والغربققـ، وكان الغرب هق مـ يقجَّ

جديًدا ضفر يف الخؿسقـقات والستقـقات مـ ذلؽ الؼرن العشريـ مع 

حركات التحرر وآستؼالل؛ وهق أن شعقب هذه البؾدان صاروا 

فقن حديثفؿ إلك الغربققـ،  يتخاصبقن بقـ بعضفؿ البعض وٓ يقجِّ

. وصار الغرب يتسؿع إلك أحاديث همٓء وهؿ يتبادلقن حقاراهتؿ

هذه مالحظة بدت لل ذاَت أهؿقة، حػظتفا يف وجداين؛ ٕهنا ذات 

دٓلة مفؿة فقؿا تشقر إلقف مـ تحرر القطل واإلدراك لدى شعقبـا التل 

كاكت محتؾة ومستعَؿرة، والتل كان آستعؿار قد تغؾغؾ لدى مثؼػقـ 

 واإلدراك برباط التبعقة واإللحاق
ُ

. مـ أهؾفا حتك ارتبط لديفؿ القطل

وكحـ كعرف أن أي حديث أو خطاب ٓ يؽتؿؾ مػاده لدى متابعف إٓ 

مـ خالل إدراكف لؾعالقة التل تربط بقـ صريف الحديث؛ أي الؿتؽؾؿ 

الؿخاصِب والسامع الؿخاَصب، وأن دٓلة الخطاب تؽقن كاقصة 

ومبتسرة إن طزل الخطاب طـ متؾؼقف؛ ٕن الخطاب طالقة ولقس فعالً 

مـػرًدا وحقد الطرف، وٕن صبقعة العالقة بقـ الطرفقـ هل ما يعقـ 

. جقهر الؿعـك الؿمدَّى مـ الخطاب

ف لؾغرب إكؿا كتحاور معف، والحقار مطؾقب  إكـا بالخطاب الؿقجَّ
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صبًعا بقـ كؾ مـ تجؿعفؿ طالقٌة ما، ولؽـ الؿشؽؾة هل مدى مالءمة 

 العالقة الؼائؿة، وَمـ الطرُف الذي يحدد "لـوعقة" الحقار "موضوع"

.  العالقة ويعّقـ الـقطقة

، وأن "أكػسـا"ويف إصار هذه العالقة كؾحظ أن الحقار يدور طـ 

الغرب هق مـ رسؿ مقضقطف، ففق إصؾ وكحـ الؿتغقر، وهق َمـ 

يؼقد الحقار ويسلل وكحـ كجقب، وهق مـ يرتب الؿسائَؾ الؿسئقَل 

طـفا وكحـ كتبعف يف ذلؽ، وهق يصقغ الؿػاهقؿ الخاصة بالعالقة 

 "العؾؿ"وكحـ كستخدم ذات الؿػاهقؿ، ثؿ هق يؼرر أن مػاهقؿف هل 

الحؼقؼة "بؿا يػضل إلقف ذلؽ مـ جرب أخريـ طؾك آكصقاع لفا ٕهنا 

هق الـظام وكحـ اإلرهاب وهق آستؼرار : ، فقصقر"الؿقضقطقة

. وكحـ الؼالقؾ وهق السؾؿ وكحـ الحرب

إن التبعقة واإللحاق يف مجال القطل واإلدراك، تػضل بـا إلك أن 

كـظر إلك أمقركا ٓ كؿا هل طـدكا، ولؽـ كـظر إلقفا كؿا يراها غقُركا، 

كحـ كؽقن بذلؽ . ؛ طقـ الذهقل طـ الذاتاالغترابوهذا هق طقـ 

ًٓ مـ"أصبعف اكجرح": كالطػؾ الذي يـجرح ُأصبعف فقؼقل : ، بد

ـّ طذر الطػؾ أكف صغقر وكاقص اإلدراك، وأكف . "أصبعل اكجرح" ولؽ

يف حضـ أمف التل ترطاه أكثر مـ رطايتفا لـػسفا، فال يسقغ ذلؽ لؽبقٍر 

. مدِرك إزاء صامع فقف مستؽبِر طؾقف

التبعقة واإللحاق يف مجال القطل تجعؾـا كـظر إلك ذويـا بعققن 

غربقة، وكصـػ مشاكؾـا بؿثؾ ما يصـػفا الغرب، وكرتب أولقياتـا 

بالرتتقب الذي يصػف، وكحؽؿ طؾك أكػسـا بؿقزاكف، وكسؿك أحقالـا بؿا 

يطؾؼف طؾقفا مـ أوصاف، وكعتؿد لشئقكـا جدول إطؿال الذي يصػف 
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ر الؿرأة مـ  هق، فتصقر حؼقق إفراد أهؿَّ مـ حؼقق الشعقب، وتحرُّ

جربوت الرجؾ أهّؿ مـ تحرر البؾد الؿحتؾ مـ سطقة آحتالل 

ومـ هذا جؿقعف، تظفر أهؿقة . آستقطاين وصرد الشعقب مـ أوصاهنا

ل الطرف الؿخاصب؛ ٕكف "سارتر"الؿالحظة التل ذكرها   حقل تبدُّ

صار صرًفا مثقالً ولقس صرًفا متـاقًضا، فاختؾػت صبقعة العالقة بقـ 

الطرفقـ واختؾػ مقضقطفا ومعايقر تبادلفا، وكان ذلؽ يف لحظات 

. تاريخقة لؿ ُيؽتب لفا البؼاء

أسػرت إوضاع الثؼافقة الظاهرة أن طؿا تـشره الؿـابر الرسؿقة 

والحؽقمقة وأجفزة اإلطالم الؿدطقمة مـ الخارج أو مـ الحؽقمات 

وصركا كسؿع الـػخ يف الـػقر يليت مـ . التابعة لؾؿصالح الغربقة الققم

كاحقة الغرب، وبخاصة الغرب إكجؾقساكسقين، وبقجف أخص مـ 

ويتحرك . مـ القٓيات الؿتحدة إمريؽقة: غرب الؿحقط إصؾسل

ولقٓ ذلؽ لؿا . أكاٌس طـدكا هبذا الـػخ ويرتاقصقن طؾك كغؿات الـػقر

كان هذا آهتؿام العجقب الذي ٓ يـتفل بؿؼقٓت هاكتجتقن طـ 

صراع الحضارات أو مؼآت فقكقياما طـ هناية التاريخ، وهل أطؿال 

ولقٓ ذلؽ لؿا كان . ٓ تـبئ بصقاب ضاهر وٓ بلطؿاق ثؼافقة يمبف هبا

 التل أصؾؼتفا "الشرق إوسط الؽبقر"هذا آهتؿام إطجب بػؽرة 

 "الحداثة" و"تجديد الخطاب الديـل"السقاسة إمريؽقة، أو بػؽرة 

 بالصقر التل يظفر هبا كؾ ذلؽ؛ فصارت هل جدول "العقلؿة"و

أطؿاٍل لؿػؽريـ ومثؼػقـ ذاهؾقـ طـ أكػسفؿ وطـ متطؾبات شعقهبؿ 

يف آستؼالل وتحرير اإلرادة السقاسقة لدولفؿ التابعة، وكػالة أمـفؿ 
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الؼقمل مـ الؿخاصر الخارجقة، وتـؿقة آقتصاد بؿا يؽػؾ إشباع  

. الحاجات إساسقة لؾشعقب

كؿ تؿـقت أن يعؽػ بعض الدارسقـ طؾك إحصاء طدد الـدوات 

والؿمتؿرات وخطب الؿسئقلقـ وغقرهؿ وأحاديث الصحػ 

ومـاقشات اإلذاطة والتؾقػزيقن والؿؼآت والؽتب، التل جرت يف 

بالدكا العربقة يف السـقات إخقرة، وها كحـ كجد جفًدا مـ هذا الـقع 

. الذي يشقر إلك هذا إمر ويجفد يف أن يػرز تقجفاتف وأكؿاصف

وأهؿ ما يبدو لل مؿا أود إيضاحف هـا، أن ما يتعقـ أن تؽقن طؾقف 

أن جوهر الصراع الؼائم بقــا كظرتـا، يف زماكـا هذا ويف مؽاكـا هذا، 

 وهق صراع متقلد طـ استعؿار وبقن الغرب هو صراع سقاسي،

استقطاين يف فؾسطقـ، وطـ سقطرة طسؽرية واقتصادية وسقاسقة يف 

الخؾقج العربل، وطـ احتالل طسؽري يف أفغاكستان، وطـ غزٍو 

لؾعراق واحتالٍل لف وتدمقر، ثؿ طـ سقطرة سقاسقة طؾك الؽثقر مـ 

بالدكا العربقة وغقرها، يتؿثؾ يف استتباع أجفزة الحؽؿ ورجالف لؼقى 

الفقؿـة الدولقة، ولؾقٓيات الؿتحدة إمريؽقة طؾك وجف التحديد، 

ويتؿثؾ يف إثارة وجقه التػؽقؽ يف القحدات السقاسقة الؼائؿة كؿا 

يحدث يف السقدان والعراق والصقمال، أو يف هتديد إمـ الؼقمل؛ 

وإذا لم يؽن ذلك كؾه . ضغًطا طؾك اإلرادة السقاسقة وإخضاًطا لفا

 سقاسقة، فؿاذا تؽون السقاسة؟

ولؽـ أجفزة الػؽر واإلطالم السقاسل إمريؽقة طؾك وجف 

 صراع ثؼايفالخصقص، تصقر إمر طؾك أساس أن الصراع الدائر هق 

يدور يف هذا الؿجال، هؽذا أطؾـفا هاكتجتقن وغقره، وهؽذا يجري 
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. وصػف وتصقيره أن

والسبب يف ضـل يرجع إلك أكف إذا وصػت صبقعة الصراع باطتباره 

صراًطا سقاسقًّا فنكف يظفر مباشرة أن القٓيات الؿتحدة هل الؿعتدية 

وكحـ الؿعتَدى طؾقـا؛ ٕن الؿؽافحة تدور طؾك إرض العربقة 

وأراضل شعقب الؿسؾؿقـ ولقس غقرها، وهل تدور بقـ العرب 

والؿسؾؿقـ يف بالدهؿ وبقـ إمريؽققـ وَمـ تحالَػ معفؿ مـ دول 

الغرب؛ وٕن حجؿ الضحايا العرب والؿسؾؿقـ يف بالدهؿ أضعاَف 

أضعاف حجؿ الضحايا مـ جققش الغزو وآحتالل؛ وٕن حجؿ 

التدمقر الفائؾ يجري يف إراضل الؿحتؾة، كؿا أن مقصـ الثروات 

الطبقعقة الؿطؿقع فقفا هل أرض العرب والؿسؾؿقـ؛ وٕن الحؾ 

القحقد الحاسؿ لفذا الصراع هق أن يعقد الغريب إجـبل إلك بؾده 

. وأن ترتػع إيدي طـ أرض الغقر وشعقهبؿ

وصًػا ثؼافقًّا، - كؿا هق حادٌث أن-إكؿا إذا وصػت الؿسللة 

وُوصػ الصراع بلكف صراع فؽري وثؼايف أو حضاري، فنن ذلؽ معـاه 

أن شعقًبا وأكاًسا بسبب ما يديـقن بف مـ ديـ وما يؿأل رؤوسفؿ مـ 

طؼائد وما يؼتـعقن بف آراء وأصقل فؽرية، إكؿا ُيؿسؽقن بالسالح 

والعدوان الؿادي طؾك أخريـ يحتاج إلك . ويؼتؾقن أخريـ

صقاغات فؽرية مقاتقة، والحديث طـ الصراع الثؼايف يخدم هذه 

ومـ يضرب أققاًما ٓبد أن يرمقفؿ . الصقاغة، بؾ هق هذه الصقاغة

وهذا ٓ يصدر فؼط . بالـؼص أو بالخقاكة أو الؼسقة وبؽؾ ما هق قبقح

طـ الرغبة يف تسقيغ العدوان لدى الغقر، بؾ يصدر أيًضا طـ التصؿقؿ 

. طؾك إشعار الؿضروب بالـؼص الؿعـقي لقسَؾؿ زمامف لؾؿعتِدي
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إن مـ استسؾؿ مـّا لؾعدوان يف هذه الؿرحؾة إخقرة مـ هنايات 

الؼرن العشريـ وبقابات هذا الؼرن، صار يستجقب لتؾؽ الصقاغة، 

سقاء كان مـ الحؽقمات أو مـ الؿػؽريـ والؼائؿقـ طؾك أجفزة 

ومـ هـا كؾحظ هذا الـشاط الدائب لعؼد الؿمتؿرات . اإلطالم

والـدوات وحشد إحاديث والؿؼآت طـ سؿاحة اإلسالم وتجدد 

 وكظرتـا إلك "كحـ وأخر"اإلسالم ومروكة الػؽر اإلسالمل، وطـ 

.  وهؽذا... غقركا

والحؼقؼة أكـا طـدما كحتاج إلك كظر جديد يف رأي مـ أراء 

الؿستؿدة مـ الؿرجعقة اإلسالمقة، إكؿا كثقر هذا إمر يف صقره العقـقة 

وكذلؽ إمر . الؿؾؿقسة ويف سقاقف الحاصؾ لـصؾ إلك الرأي بشلكف

بالـسبة ٕية مسللة تتعؾؼ بعالقتـا بغقركا، تثقر يف إصار محدد معقـ 

بالزمان والؿؽان والسقاق الحاصؾ، وكصؾ إلك الرأي يف إصار 

أما أن كبذل كؾ تؾؽ الجفقد تػؽقًرا . أوضاطـا واحتقاجاتـا الذاتقة

وإطالًكا وتثبقًتا لـؼقل إكـا كؼبؾ التجديد بعامة وإكـا متسامحقن مركقن 

وكللػ أخريـ بعامة، ففذا مـ أفعال الؿقاَجفقـ بالتفؿ وإقاويؾ 

إن . يريدون أن يـػقها طـ ذواهتؿ لقثبتقا لؿـ يتفؿفؿ أهنؿ أبرياء

إصؾ هق أٓ كؼبؾ التفؿة وأٓ ُكستدرج إلك حقارات مـ هذا الـقع؛ 

ٕن أول مراحؾ آستسالم لالستعباد الػؽري هل أن تؼبؾ التفؿة 

الؿقجفة إلقؽ وتؼبؾ التخاصب بشلهنا مع َمـ يقجففا إلقؽ مؿـ هؿ 

.  إحؼ بلن ُتقجف إلقفؿ

لذلؽ يتعقـ أن كعقد إلك الؿققػ الذي كـا طؾقف مؿا سبؼ لجان 

. بقل سارتر أن وصػف
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كان أحؿد لطػل السقد، الؿػؽر والسقاسل الؿرمقق يف بدايات 

الؼرن العشريـ يف مصر، وَمـ أصؾؼ طؾقف أهؾ جقؾف مـ الؿحَدثقـ 

أستاَذ الحداثة  (رحؿف اهلل)، كان "أستاذ الجقؾ"الؿصريقـ وقتفا لؼب 

ورائًدا مـ كبار دطاة الـزطة العؾؿاكقة بقـ مصريل هذا الجقؾ، وهق 

 بقصػفا جؿاطة سقاسقة، "الجؿاطة اإلسالمقة"مؿـ قاوم مػفقم 

وحبَّذ الـظر إلك مصر يف اإلصار الؼطري لفا، وكان مؿـ يسقون بقـ 

التبعقة لؾخالفة العثؿاكقة اإلسالمقة وبقـ التبعقة لإلكجؾقز؛ ومـ ثؿ ففق  

مؿـ ٓ يؿؽـ أن تػسر أققالفؿ وٓ مقاقػفؿ بلهنؿ ذو كزطة إسالمقة 

. سقاسقة، وٓ يؿؽـ اهتامف بعصبقة ديـقة إسالمقة

أققل ذلؽ قبؾ أن أكؼؾ طـف طبارة كتبفا يف مؼال كشره يف صحقػتف 

، كتب "كحن واالستؼالل" بعـقان 1908 أبريؾ سـة 9 يف "الجريدة"

كـا كظـ أن إشاطة التعصب الديـل وإيفام أوروبا أن يف مصر ": يؼقل

خطًرا يجب آستعداد لف كاكت مـ بـات أفؽار الؾقرد كرومر يستعقـ 

هبا يف الدفاع طـ كػسف وتربير أطؿالف أمام أطدائف وأطضاء الربلؿان 

 إكجؾقزية يؾبسفا اإلكجؾقزي "مقدة"اإلكجؾقزي، ولؽـ يظفر أن هذه 

كؿا يؾبس رداءه القاسع وحذائقف الثؼقؾقـ، وأن هتؿة التعصب يظفر أهنا 

قاطدة سقاسقة يعتـؼفا اإلكجؾقز لقعؿؾقا هبا يف مصر، فنهنا طـدهؿ 

تساوي قاطدة الباب الؿػتقح يف التجارة، أو قاطدة الػرار مـ الـظريات 

. "إلك العؿؾقات يف العؾقم

ُأثبت هذه العبارة ٕوضح لؾؼارئ، أكـا يف يقمـا هذا بعد مائف سـة 

جقرج " اسؿ الرئقس إمريؽل "كرومر"وسـة، إذا استبدلـا باسؿ 
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 وباإلكجؾقز إمريؽققـ، لصّح ققل لطػل السقد وَلِخْؾـاه واصًػا "بقش

، وأن ما يؼال الققم طـ اإلسالم والتعصب، لف 2009بف حالـا يف سـة 

أقراكف بؿا يسؿقكف يف الغرب طـًػا أو جؿقًدا أو تخؾًػا، هق جزء مـ 

سقاسات الغرب التقسعقة يف بالدكا، وهق يرد مع مبدأ الباب الؿػتقح 

الذي كسؿقف الققم بآكػتاح أو حرية التجارة مؿا صؿؿ لغزو بالدكا 

وٓ أريد أن استطرد بذكر ما كان يف حادث . واستتباطفا اقتصاديًّا

 الذي أُطدم فقف مصريقن بغقر جريرة 1906دكشقاي بؿصر يف سـة 

.  وبرر اإلكجؾقز ذلؽ بتعصب الؿصريقـ الؿسؾؿقـ الديـل

هؾ كان مـ الؿؿؽـ أن يجري : والسمال الذي ٓبد أن يثقر هق

احتالل أفغاكستان ثؿ العراق وإطادة ضرب الصقمال وحصار السقدان 

ومحاولة تػؽقؽف والسقطرة طؾك حؽقمات الدول الؿقالقة لؾغرب، 

دون أن يصحب ذلؽ أكقاٌع مـ الحروب الـػسقة تؿثَّؾ أهؿ مقاديـفا يف 

. هتؿة التعصب اإلسالمل

إن ما يـبغل أن كتـّبف إلقف أن التفؿ التل ُتؽال طؾقـا يف هذا الشلن إكؿا 

هل كقع مـ مؿارسة العدوان؛ فنن استباحة الحدود بالعدوان الؿسؾح 

يصاحبفا استباحة السقق بحرية التجارة، ويصاحبفا استباحة 

الحرمات بالسقطرة طؾك اإلرادات القصـقة لؾدول، ويصاحبفا كذلؽ 

استباحة العؼقل بالطعـ يف العؼائد والؼقؿ بغقة تغققرها واإلحالل 

وٓ ُيعؼؾ أٓ يصاحب فعَؾ العدوان العسؽري وآقتصادي . محؾفا

فعُؾ طدواٍن فؽري يصقر الؿعتَدى طؾقفؿ بالصقر الؿزرية ويـعتفؿ 

بالفؿجقة أو بالجؿقد أو التخؾػ أو التعصب، وٓ يعؼؾ أن يؿتدح 

إن . الؿعتدي أيَّ أمٍر لدى الؿعتدى طؾقف وهق يؿارس العدوان طؾقف
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راب يتشاتؿقن وهؿ  الؿتالكؿقـ والؿتصارطقـ يف حؾبات الضِّ

... يؿارسقن الضرب والركؾ، رغؿ أن أطؿالفؿ لعب ولقست جًدا

أقصد هبذا الحديث أن أخطل ما كؼع فقف مـ خطل، هق أن ُكستدرج 

إلك مـاقشِة ما يػرضف الؿعتدي طؾقـا مـ مقضقطات حقار تتعؾؼ 

بذواتـا الثؼافقة والحضارية والػؽرية، وأن كتصقر أن دفاطـا طـ 

أوضاطـا يف هذه الؿجآت وطـ طؼائدكا وقـاطاتـا هق مؿا يؿؽـ أن 

يؼـعفؿ بجدراتـا لعدم طدواهنؿ طؾقـا، فقؼتـعقن بحؼققـا ويحرتمقها 

ويسؾؿقا هبا، وأن استدراجفؿ لـا يف هذه إمقر يشغؾـا ويصرفـا طؿا 

يتعقـ أن تؽقن لف إولقية يف كشاصـا الػؽري، إذا رتبـا احتقاجاتـا بؿا 

ففق كقع مـ تبديد الطاقة . يستجقب لحؼقؼة مشاكؾـا وأوضاطـا

وفضالً طـ ذلؽ فنن آكصقاع لؾحديث طـ . واإللفاء بإقؾ أهؿقة

الذات فقف قدر مـ آطرتاف بالتفؿة، وفقف معـك التسؾقؿ ببعض ما 

يثار، وفقف أيًضا قبقل لحاكؿقة أخر الؿعتدي وآحتؽام إلك مسؾؿاتف 

والتقسؾ إلك قـاطاتف؛ ٕن أول خطقات إقـاع أخر هق أن تبدأ مـ 

مع أن إمر كؾف أمر طدوان ثؼايف يسرت . مسؾؿاتف وتؼّر بلولقات ما يذكر

أو يصاحب طدواًكا سقاسقًّا مـ ساسة ذوي أصؿاع وأهداف أكاكقة يف 

. السقطرة والتحؽؿ

يف إصار أن يتحاور بعضـا مع بعض يف شئقكـا الذاتقة، لـػفؿ وقائعـا 

وحؼائؼ أوضاطـا وما كعالج بف شئقكـا، فلضـ أكـا كحتاج إلك إدراك طدد 

 :من األمور

 أحسب أن مذهًبا فؽريًّا أو مدرسة فؽرية ٓ تظفر يف ضرف -أولفا
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اجتؿاطل وتاريخل معقـ، إٓ أن تؽقن تعبقًرا طـ ضاهرة حاضرة يف 

هذا الظرف آجتؿاطل التاريخل، ققية كاكت هذه الظاهرة الحاضرة 

أو ضعقػة، وصائًبا كان هذا التعبقر أو خاصًئا، ففل تؽقن معربة طـ 

رؤية لؾظاهرة وطـ وجفة كظر معقـة يف تحديد ما يـشل طـفا مـ أمقر، 

. ووجفة كظر معقـة يف تبقـ جقاكب آستجابة والحؾقل لفذه إمقر

وأن كؾ جؿاطة ثؼافقة وهل تتعامؾ مع ما جّد يف حاضرها مـ مقاجفات، 

إكؿا تتعاصك مـ مخزون ثؼافتفا وتسحب مـ رصقدها الػؽري الؿرتاكؿ طرب 

الؿراحؾ التاريخقة السابؼة، والذي يتؽقن مـف التشؽؾ العؼؾل والـػسل لفذه 

.  طؼائد ومقاريث وخربات تاريخقة: الجؿاطة

وكحـ كعرف أن حركات تحرير الشعقب الؿستعَؿرة وحركات 

مؼاومة الغزو إجـبل والعدوان، إكؿا اتخذت تعبقرات شتك مع 

اختالف طؼائد الشعقب وتجارب إمؿ، فاتخذت حركة غاكدي يف 

الفـد تعبقًرا يستؿد أصقلف مـ الفـدوسقة، واتخذت ذات حركة 

التحرير الؿفدية يف السقدان تعبقًرا مستؿًدا مـ إسالمقة الشعب 

فؾؿا . السقداين، وكذلؽ كان فؽر إفغاين ثؿ الحزب القصـل يف مصر

حدث آزدواج الحضاري الثؼايف يف مصر وبالد الشام مع العشريـات 

مـ الؼرن العشريـ، ضفر تعبقران طـ الحركة القصـقة، مثؾ التعبقر 

القفدي العؾؿاين يف مصر، وتعبقر اإلخقان الؿسؾؿقـ يف مصر أيًضا يرد 

. مـ الؿقرد الثؼايف اإلسالمل

ويف أوروبا مثالً، فنن بـاء الـؿقذج الديؿؼراصل يف فركسا أوائؾ 

الؼرن التاسع طشر استدطك رصقًدا تاريخقًّا مـ كظؿ اإلغريؼ الؿسؿاة 

وطؾك خالف ذلؽ فنن بـاء الدولة الؼقمقة الؿقحدة . بالديؿؼراصقة
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ٕلؿاكقا ووٓياهتا الؿبعثرة يف مـتصػ الؼرن التاسع طشر استدطك 

وحتك . رصقًدا تاريخقًّا ثؼافقًّا مـ كظؿ اإلمرباصقرية الروماكقة الؼديؿة

الـظؿ الػاشقة والـازية التل طرفتفا أوروبا يف الـصػ إول مـ الؼرن 

العشريـ، فؼد ضفرت فاشقة إيطالقا يف العشريـات متشحة بعباءة 

إمجاد الروماكقة الؼديؿة وبعثفا، وضفرت كازية ألؿاكقا يف الثالثقـقات 

مـ خالل الػؽر آشرتاكل السائد هـاك وقتفا مؿتزًجا بالػؽر 

ويؼال إكف طـدما ضفرت يف القٓيات الؿتحدة إمريؽقة . العـصري

حركة شبقفة تسربؾت بالػؽر الؾقربالل، وكذلؽ حدث مع مؽارثل يف 

. القٓيات الؿتحدة يف خؿسقـقات الؼرن العشريـ

إن كؾ تقار فؽري أو سقاسل إكؿا يحتقي طؾك إمؽاكات غؾّق - ثاكًقا

وإمؽاكات اطتدال، وأن القاقع الؿعقشل أو الظرف التاريخل أو مققػ 

جؿاطة معقـة ورؤيتفا فقؿا يتضؿـف هذا التقار، إن أيًّا مـ ذلؽ هق ما ُيـعش أيًّا 

كؿا أكف يف كؾ مـ الحركات . مـ إمؽاكات الغؾق أو آطتدال أو يضؿرها

السقاسقة تؼقم إمؽاكات ٓستخدام العـػ وإمؽان ّٓتباع إسالقب 

السؾؿقة، وأن الغؾق وآطتدال يتعؾؼان بإهداف الؿبتغاة، وهق يؼاس 

بتؼدير مدى الػروق بقـ أوضاع الحاضر يف رؤية تقار سقاسل محدد، وبقـ 

إهداف الؿطالب هبا أو صقرة الؿستؼبؾ التل يركق لتتحؼؼ طؾك يديف، 

وكؾؿا اتسعت الػجقة بقـ رؤيتف لؾحاضر وبقـ ما يستفدفف مستؼبالً كان 

كؿا . هذا التقار أجـح لؾغؾّق، وكؾؿا ضاقت هذه الػجقة كان أجـح لالطتدال

أن العـػ والسؾؿ يتعؾؼان بالقسائؾ الؿتخذة لبؾقغ إهداف، فحقث ترى 

أي حركة سقاسقة إمؽان تحؼقؼ إهداف بالتداخالت آجتؿاطقة والتخؾؾ 

آجتؿاطل والسقاسل وإسؾقب التدريجل، تتبع الحركة إسالقب 
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أن القضع الؼائؿ - وفؼ تؼديرها-السؾؿقة، وحقث ترى حركة سقاسقة ما 

يستعصل طؾك التغققر الؿطؾقب بالسؾؿقة وبالتدرج، ٓ تجد هذه الحركة 

واستخدام العـػ يؼتضل مػاصؾة ومػارقة بقـ . مـاًصا مـ استخدام العـػ

حركة التغققر السقاسقة وبقـ هقئات الؿجتؿع وممسساتف الؼائؿة، واستخدام 

القسائؾ السؾؿقة يؼتضل آكدماج وآشتباك والتخؾؾ لؿمسسات 

وهؽذا، وكٌؾ يستدطك مـ وجقه الـظر الػؽري ما ... الؿجتؿع وهقئاتف

. يـاسب حالف ورؤيتف وأهدافف

كؾ ذلؽ تؼقم فقف الخقارات والتـقع طؾك أساس تؼدير القاقع وفؼ 

رؤية تقارات بعقـفا أو حركات فؽرية وسقاسقة معقـة يف الزمان والؿؽان 

والتػؽقر السقاسل وآجتؿاطل يف كؾ ذلؽ إكؿا يظفر مـ واقع . الؿعّقـقـ

ومـ هـا كدرك التبايـ القاسع بقـ ما اتصػ بف . "مخزوًكا ثؼافقًّا"يستدطل 

: يف مصر كؾ مـ الحزب القصـل وحزب القفد يف بدايات الؼرن العشريـ

ما اتصػ بف كؾ مـفؿا مـ الـشاط السؾؿل الؿشروع، وبقـ الـشاط 

الؿغالل والعـقػ فرتات لقست صقيؾة ولؽـفا مقجقدة مـ جؿاطات 

سقاسقة أخرى، وبقـ سؾقك صريؼ الدطقة السؾؿقة السقاسقة وبقـ ضفقر 

كؿا كدرك التبايـ يف . مـظؿات سرية ٕي مـ هذيـ الحزبقـ يف فرتات ما

الثؾث إخقر مـ الؼرن العشريـ داخؾ الحركات اإلسالمقة الؿصرية 

مثالً، بقـ كؿط اإلخقان الؿسؾؿقـ الؿعتدل والسؾؿل الثابت، وبقـ كؿط 

الجفاديقـ والجؿاطة اإلسالمقة الؿغالل والؿستخدم لؾعـػ، وكؾ ذلؽ 

.  أساسف آختالف يف رؤية القاقع الؿعقش

كؿا كؾحظ خارج مصر، حركات وصـقة اطتؿدت طؾك القسائؾ 
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السؾؿقة مثؾ الفـد، وحركات وصـقة اطتؿدت طؾك حروب العصابات 

مثؾ الصقـ وفقتـام، وكذلؽ حركات اشرتاكقة اطتؿدت طؾك العـػ 

 روسقا، وحركات اشرتاكقة اطتؿدت طؾك 
ِّ

وكاكت مغالقة مثؾ شققطل

وكذلؽ بالـسبة . السؾؿقة يف كشاصفا مثؾ الشققطققـ يف إيطالقا

لؾحركات الؼقمقة؛ مثؾ الػارق بقـ حركة تقحقد ألؿاكقا وحركة تقحقد 

وكذلؽ الشلن يف الحركات اإلسالمقة، . إيطالقا يف الؼرن التاسع طشر

كؾحظ الػارق بقـ حركة تحرير أفغاكستان اإلسالمقة العـقػة ثؿ حركة 

صالبان وما يعؽس مـ واقع جبؾل وقبؾل يف البالد، التبايـ بقـ ذلؽ 

وبقـ الحركات اإلسالمقة يف تركقا البؾد أسققي إوروبل والؿسؾؿ 

القارث لبقزكطة مـذ طفد العثؿاكققـ، وما تتصػ بف هذه الحركات مـ 

. مروكة وسؾؿقة وقدرة طؾك آلتػاف

ثؿة تـقع هائؾ وتعدد يف الرؤى السقاسقة ووجفات الـظر 

آجتؿاطقة، حسب ضروف الزمان والؿؽان، وحسب كقطقة الؿشاكؾ 

الؿطروحة وكقع الصراع الذي يؼقم وأصرفف أخريـ، وحسب تقجف 

. الجؿاطة السقاسقة آجتؿاطقة التل تتبؾقر طؾك يديفا حركة معقـة

ألقس هذا كؾف ما يتعقـ أن يدور الحقار بشلكف بقـ بعضـا البعض، 

ًٓ مـ أن كستفؾؽ الجفد والققت التاريخل الؿتاح يف أن كمكد  بد

وكعقد التلكقد وكزيده بلن فؽركا اإلسالمل متسامح ويؼبؾ التجديد 

ويتصػ بالؿروكة ويقصل باإلخاء مع أخريـ، هؽذا طؾك وجف 

! اإلصالق الؿجرد مـ ضروف القاقع الؿعقش يف كؾ زمان ومؽان؟

 واحلمد هلل
 طارق البشرى       
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العدواٌ على غسة  
 )*( (احلرب الثاىية عشرة)

 

الؿقضقع الذي أمامـا الققم هق مقضقع غزة، وهذا الؿقضقع 

طايشـاه جؿقعا يقًما بققم وأصبحت معؾقماتـا طـف متساوية، فؾقس مـا 

مـ لديف معؾقمات أكثر مـ أخر، إذن كحـ كتحدث طـ مقضقع سبؼ 

العؾؿ بف، وتساويـا تؼريبا يف الؿعارف الخاصة بققائعف وبؼدر كبقر مـ 

التحؾقالت الخاصة بف، ولذا تصقرت أن الحديث فقف سقؽقن يف ثالث 

أو أربع كؼاط، وذلؽ إلطادة ترتقب الققائع بشؽؾ أو بآخر حتك 

. كستطقع ففؿفا والحقار حقلفا

.  تتعؾؼ بلهؿقة أرض الشام لؿصر ولؾتاريخ الؿصري:الـؼطة األولي- 

 تتعؾؼ بؼدر الحروب التل دخؾـا فقفا وهذه الحرب :الـؼطة الثاكقة- 

. إخقرة يف سقاق الحروب الؿؿتدة يف التاريخ الؿعقش الؿعاصر

.  الحروب الـظامقة والؿؼاومة الشعبقة:الـؼطة الثالثة- 

 الـؼطة الرابعة تتعؾؼ بالؿؼاومة يف فؾسطقـ بقـ أهؾ :الـؼطة الرابعة- 

الداخؾ وأهؾ الخارج  

، بلهؿقة فؾسطقن أو أرض الشام عامة بالـسبة لؿصرفقؿا يتعؾؼ 

                                                 
: غزة بقن الحصار والعدوان"افتتاحقة العدد التاسع مـ حقلقة أمتل يف العالؿ، (*)

مركز الحضارة لؾدراسات : الؼاهرة)،"قراءة يف الدالالت الحضارية

. (م2010-2009/هـ1431-1430السقاسقة،
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خاض صالح الديـ إيقبل معركة حطقـ يف أرض الشام، وكان وهق 

. 1187يحؽؿ مصر يؼقم بالدفاع طـ الؿـطؼة كؾفا، كان هذا يف طام 

والؿظػر قطز طـدما أراد مقاجفة التتار كان ذلؽ يف مققعة طقـ 

، إذن مـ يحاول الدفاع طـ 1260جالقت يف أرض الشام أيضا طام 

هذه الؿـطؼة ٓ يدافع طـفا مـ داخؾ مصر، ولؽـف يخرج إلل أرض 

الشام، إذن حقـ حاربـا الصؾقبققـ الؼادمقـ مـ الغرب وحقـ حاربـا 

التتار الؼادمقـ مـ الشرق ومع كالهؿا كاكت أرض الشام هل مجال 

. الؿعركة، وكؾتاهؿا كاكت معركة الحسؿ أيضا

 وبعد ذلؽ جاء السؾطان سؾقؿ إول طـدما أراد تقحقد الؿـطؼة 

اإلسالمقة قبؾ أن يصؾ إلل مصر كان قد فرض سقطرتف طؾل الشام ، 

ثؿ .  سقطر طؾل مصر1517 سقطر طؾل الشام و ىف طام 1516ىف

 وأرسؾ أحد القٓة لقسقطر 1759استؼؾ طؾل بؽ الؽبقر بؿصر طام 

طؾل الشام فؾؿ يستطع، وتالشل حؽؿف لؿصر بعد طدد مـ السـقات، 

فؾؿ يستطقع أن يحتػظ بقٓيتف طؾل مصر مستؼال طـ الدولة العثؿاكقة 

مادامت أرض الشام بعقدة طـف، وطـدما قام كابؾققن بغزو مصر كان 

 ذهب إلك طؽا 1799، و يف يـاير1798ذلؽ يف شفر يقكقق سـة 

وحاصرها ولؿ يؿؽـف أحؿد باشا الجزار مـ اقتحامفا وفشؾت الحؿؾة 

. وطاد إلل مصر، واكتفت الحؿؾة الػركسقة طؾل مصر بعدها بعامقـ

 إذن لــظر إلك مدى إمؽاكقة استؼالل واستؼرار لحؽؿ ثابت يف 

مصر دون أن يؽقن محؿًقا مـ أرض الشام، وطـدما أراد محؿد طؾل 

السقطرة طؾل مصر وكان والقا طثؿاكقا، وطـدما بدأ يـازع الدولة 

العثؿاكقة سؾطاهتا كان أمامف صريؼ الشام وسقطر طؾقف، وبعد ذلؽ يف 
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 جاءت معاهدة لـدن التل أخرجت محؿد طؾل مـ الشام 1840طام 

وجعؾتف محصقرا يف مصر، وبؼقت أرض الشام يف يد الدولة العثؿاكقة، 

مـ هذا التاريخ تؼريبا كستطقع أن كحدد أن كال الؿـطؼتقـ فؼد استؼاللف 

 جعؾت مصر أو 1840معاهدة لـدن طام . وضؾ تحت الفقؿـة إوربقة

الشام تحت الفقؿـة إوربقة، بقجقد كؾ مـفؿا مـػصال طـ أخر، 

ولذلؽ بؼقت أسرة محؿد طؾل تحؽؿ مصر، ولؽـ تحت الحؿاية 

إوربقة التل بدأت حسبؿا كعرف مـ التاريخ الؿصري يف طفد سعقد 

، لؽـ مصر كاكت تحت 1882احتؾت اكجؾرتا  مصر طام . ومـ بعده

 واإلكجؾقز احتؾقها لقستخؾصقها 1840الفقؿـة إوربقة طامة مـذ طام 

. مـ أي كػقذ أوربل آخر

ومع ضعػ الدولة العثؿاكقة بؼقت الؿـطؼة كؾفا تحت التلثقر 

إوربل والفقؿـة إوروبقة طؾقفا، يف الققت الذي بدأ اإلكجؾقز فقف 

، 1914اإلكػراد بؿصر وفرض الحؿاية طؾقفا رسؿقا كان ذلؽ طام 

صدر وطد بؾػقر بنقامة 1917ويف 1914أطؾـت الحؿاية طؾل مصر 

وصـ ققمل لؾقفقد يف فؾسطقـ، ووقتفا قال الساسة اإلكجؾقز أن هذا 

إمر مؼصقد بف حؿاية قـاة السقيس، بؿعـل حؿاية كػقذهؿ وسقطرهتؿ 

. و أوجدوا هذا القصـ الؼقمل القفقدي يف فؾسطقـ. طؾل قـاة السقيس

  1922وضعت فؾسطقـ رسؿقا تحت الحؿاية اإلكجؾقزية سـة 

بؿعاهدة السالم وجاءوا لفا بؿـدوب سامل يفقدي هق هربرت 

صامقيؾ لقـػذ الؿشروع اإٍلسرائقؾل، ويف كػس الققت اطرتفقا 

. 1919باستؼالل مصر، كان ذلؽ بعد ثقرة 

 وبعد آطرتاف باستؼالل مصر، وضعت فؾسطقـ تحت إصار تـػقذ 
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الؿشروع الصفققين، يف كػس الققت الذي ُفرضت فقف الحؿاية طؾل 

مصر وصدر وطد بؾػق، ُطؼدت اتػاققة سايؽس بقؽق لتؼسقؿ أرض 

الشام، وٓ أقصد بلرض الشام دمشؼ كؿا يؼال ولؽــل أقصد ما كؼقلف 

كحـ يف مصر بر الشام وكعـل بف سقريا وإردن وفؾسطقـ ولبـان، يف 

أيام الحرب العالؿقة الثاكقة واإلكجؾقز يحتؾقن مصر فلصبحت مـطؼة 

ٓبد مـ الدفاع طـفا ضد الغزو إلؿاين الذي كان قادما طـ صريؼ 

شؿال إفريؼقا ووصؾ طـ صريؼ تقكس ولقبقا إلل العؾؿقـ بالساحؾ 

الغربك لؿصر، وكؾـا كعرف الؿعركة التل دارت هـاك، وقتفا أكشل 

اإلكجؾقز مركز تؿقيـ الشرق إوسط ٕهنؿ أحسقا أكف لؽك يؿؽـ 

الدفاع طـ مصر ٓبد أن تؽقن مصر والشام معا، ويؽقكان كقع مـ 

أكقاع التؽامؾ آقتصادي أثـاء الحرب وأيضا كقع مـ أكقاع الدفاع 

. الؿشرتك

 إذن لؽل تدافع طـ مصر حتك وأكت أجـبل ٓبد أن تضؿـ أيـ 

أرض الشام بالـسبة لؽ، فالقزير الربيطاكك الؾقرد مقيـ والذي كان 

مؼقًؿا يف مصر وقتفا أرسؾ الصفايـة فرديـ لؼتؾف، ٕكف كظرًا لؾتقازكات 

الالزمة أثـاء الحرب بدأ يلخذ سقاسة ٓ تحؼؼ الطؿقح الصفققين 

إذن ارتباط مصر هبذه الؿـطؼة . كامال فؼتؾقه يف الزمالؽ بالؼاهرة

ارتباط تاريخل ويستحقؾ التؼؾقؾ مـ أهؿقتف، وفقؿا طدا الحؿؾة 

الػركسقة لؿ يتؿ احتالل مصر إٓ طـ صريؼ بقابتفا الشرققة، حتك 

جاءوا طـ صريؼ 1882طـدما حاول اإلكجؾقز احتالل مصر طام 

اإلسؽـدرية ولؿ يستطقعقا فغقروا صريؼفؿ ودخؾقا طـ صريؼ قـاة 

. السقيس، بؿعـل إهنؿ جاءوا أيضا مـ الشرق
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مصر حؼقؼة هل متجاكسة بؾ لديفا قدر كبقر مـ التجاكس مـ 

أسقان حتك اإلسؽـدرية، فال يقجد فقفا قبائؾ أوتؽقيـات صائػقة أو 

إقؾقؿقة تتحدي هذا التجاكس، وهذه مقزة يف مصر ولؽـ هبا طقب واحد 

، بؿعـل أن أمـفا الؼقمل كؾف خارج أمعائفا خارج جسؿفاهق أن 

حدودها، فؿصر ٓ تستطقع العقش إٓ مـ خالل ضؿان السقدان 

وضؿان حدودها الشؿالقة الشرققة، ففل ُتحتؾ وُتغتصب وٓ تستطقع 

أن تؽقن لفا إرادة سقاسقة وصـقة صادرة طـ مصالح هذا الشعب إذا لؿ 

. تؽـ مممـة مـ جاكب حدوها الشؿالقة الشرققة وجاكب السقدان

 وقد ففؿ اإلكجؾقز ذلؽ وهؿ يحتؾقن مصر، ولؽـ السقاسل الؿاهر 

فلحقاًكا يػؽر -  ويبدو أن السقاسققـ آستعؿاريقـ كاكقا مفرة بالػعؾ–

السقاسل الؿحتؾ يف ماذا لق اضطررت إلخراج ققايت مـفا؟ فؽاكقا 

يػؽرون يف كقػقة احتالل مصر مـ خارج حدودها، ومصر هبا هذه 

الخاصقة ففل يؿؽـ احتاللفا طسؽريا مـ خارج حدودها، وهل 

داخؾ حدودها ٓ يجقز احتاللفا طسؽريا، ولؽـ متك ُتحتؾ طسؽريا 

مـ الخارج ؟ إذا وجدت ققة طسؽرية استعؿارية مـاوئة لفا أو تحت 

سقطرة أجـبقة يف السقدان أوققة طسؽرية مـاوئة واستعؿارية يف أرض 

الشام، فنن مصر تعاين مـ الضغقط طؾل إرادهتا القصـقة، مؿا يجعؾ 

مـ الصعب طؾقفا أن تؼقؿ هذه اإلرادة صدوًرا طـ الصالح القصـل 

العام،  وكحـ طـدما يؽقن هـاك احتالل طؾل الػقر كطالب بنزاحتف 

وكطالب بالجالء، ولؽـ طـدما يبدو هذا الجالء قائًؿا او يتحؼؼ تبدأ 

طؾل الػقر اإلمالءات الخاصة بآطتبارات إمـقة الؿتعؾؼة بضؿان 

ويؼال ٓبد أن تؽقن لفا سقاسة . هذا آستؼالل مـ خارج حدودها
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خارجقة وكحـ كسؿقفا خارجقة ٕهنا خارج الؼطر الؿصري وهل 

.  متعؾؼة بتلمقـ هذا القضع الؿتعؾؼ بالشام أو الؿتعؾؼ بالسقدان

، وجدت أن مقضقع السقدان 1952 يقلقق 23وطـدما قامت ثقرة 

مشؽؾة فلرادت حؾف بشؽؾ ما، وقد كاكت هـاك مشؽؾة يف مصر 

والسقدان فؼد كاكت هـاك إثارة لؿقضقع وحدة مصر والسقدان ولؽـ 

الؼقة القصـقة الحاكؿة أيامفا لؿ تؽـ لديفا سعة أفؼ بحقث تجعؾ 

تـظقؿاهتا مصرية سقداكقة يف كػس الققت، فعـدما ًتشؽؾ الحزب 

القصـل تشؽؾ مـ الؿصريقـ فؼط دون السقداكققـ، وطـدما تشؽؾ 

حزب القفد تشؽؾ مـ الؿصريقـ دون السقداكققـ وطـدما تشؽؾ 

جفاز الدولة كان دائًؿا مـ الؿصريقـ فؼط، فبلي حؼ يطؾب 

الؿصريقن القحدة مع السقدان والتؽقيـات الؿمسسقة الرسؿقة 

وإهؾقة ٓ تعؽس هذا، ولؼد كاكت صؿقحات الحركة القصـقة 

الؿصرية أكثر مـ إمؽاكقاهتا الؿمسسقة وهك بتشؽقؾفا الؿصرى الؼح 

حؽؿت باكػصال مصر طـ السقدان   

 يقلقق الحؼقؼة أهنا حاولت أن تضؿـ باتػاققة 23جفقد ثقرة 

أٓ يؽقن السقدان تابعا لإلكجؾقز ويخقر فؼط بقـ 1953السقدان سـة 

آستؼالل القصـل أو القحدة مع مصر، وبالطبع أختار آستؼالل 

القصـل وطؾل الػقر بدأ الحؽؿ القصـل هـاك، ويف كػس الققت كشل 

السد العالل لقؽػؾ لؿصر الؼدرة طؾل حؿاية مقاه الـقؾ لعدة سـقات 

إذا حدث شلء يتعؾؼ هبذه الؿقاه، ٕن قبؾ ذلؽ لؿ يؽـ لديـا السد 

العالل وكان لديـا خزان أسقان فؼط، وخزان أسقان كان يـظؿ الري 

لؿدة سـة زراطقة فؼط فؾؿ يؽـ يحتؿؾ تخزيـ مقاه أكثر مـ ذلؽ، 
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وكان هـاك طدة خزاكات يف السقدان وبذلؽ كاكت الخزاكات السقداكقة 

تستطقع أن تتحؽؿ يف الؿقاه الؿصرية زرطة بزرطة، فنذا لؿ يعطقـل 

حجؿ الؿقاه الؿطؾقبة يف شفر يقكقة مثال لزراطة إرز لـ أستطقع 

زراطتف، فالقضع كان يشبف وجقد صـبقر يستطقع إغالق الؿقاه يف أي 

وقت، ولذلؽ كجد أن مػتشقـ الري الؿصريقـ دائؿل القجقد يف 

السقدان وقتفا، فالسد العالل كػؾ لؿصر الحؿاية فقؿا يتعؾؼ بالؿقاه 

لعدد مـ السـقات الؼؾقؾة، تستطقع إدارة أمقرها ويطقل بف كػسفا حتك 

. تستطقع تدارك أمرها ىف هذا الشلن، كان هذا بالـسبة لؾسقدان

 بالـسبة لؾقضع الثاين، كاكت هـاك فؾسطقـ وضفقر الدولة 

يقلقق كاكت اتػاققة 23الصفققكقة هبا، ولذلؽ أول اتػاققة تؿت لثقرة 

كان هـاك اتػاققة تؿت يف . دفاع مشرتك الخاصة بجامعة الدول العربقة

 لؾدفاع الؿشرتك بقـ 53، ولؽـ تؿت اتػاققة أخري سـة 1951سـة 

سقريا ومصر والسعقدية أيام الؿؾؽ طبد العزيز، وبحس طسؽري 

ٓبد أن يؽقن لديؽ دفاع مشرتك لقس فؼط مـ أجؾ القحدة القصـقة 

والؼقمقة العربقة، ولؽـ ٕكف ٓبد أن يؽقن هـاك خط دفاع مقجقد 

بالـسبة لفذه البالد وخاصة مصر والشام، ومـ هذا الققت وحتك الققم 

لؿ يحدث قط أن اتػؼت السقاسة الؿصرية مع السقاسة السقرية 

والسعقدية أبًدا، فدائؿا تليت مصر مع سقريا فتػؾت السعقدية، وإذا 

جاءت مصر مع السعقدية تػؾت سقريا، وكؾ هذا يمدي إلل استؿرار 

. التبعقة والخضقع والفقؿـة ومـ أجؾ ذلؽ كتؽؾؿ طـ فؾسطقـ

ًٓ، ففذا الؽالم غقر   وأكا أري أكف مـ العقب أن كؼقل مصر أو

مـطؼل فإمـ أهؿ مـ الطعام، ولقجرب كؾ مـا يخاف أم يجقع؟ 



          

 

 107مقدمات البشري ... أميت يف العامل 

 
فالخقف أشد وصلة طؾل اإلكسان مـ الجقع، اإلكسان يػؼد قدرتف 

وإكساكقتف طـد الخقف ولقس طـد الجقع، فؿع الجقع يستطقع 

الؿؼاومة ويستطقع تدبقر كػسف أما مع الخقف فال، إذن هذه إمقر 

. تتعؾؼ بإمـ ولقست متعؾؼة حتك بالرخاء

الحرب الثاكقة  الؿتعؾؼة بالحرب إخقرة يف غزة، أهنا الـؼطة الثاكقة

 أي طؾل 2008- 1948 يف سؾسؾة مـ الحروب الؿتقاصؾة مـ عشرة

مدار ستقـ سـة، و أكا أققم بحساب الحروب إمريؽقة مع الحروب 

اإلسرائقؾقة طؾل أساس أهنؿ كتؾة واحدة، فؾقس هـاك سقاسة يف العالؿ 

تقحدت بقـ دولتقـ مثؾ هذا التقحد الؾصقؼ الذي ٓ يـػصؿ أبدا كؿا 

تقحدت السقاسة إمريؽقة واإلسرائقؾقة، وسـجد أن السقاسة 

إمريؽقة طؾل مدي هذه السـقات الطقيؾة قد تغقرت، مع اإلتحاد 

السقفقتل وبعد ذلؽ مع مجلء روسقا تغقرت أيضا، وتغقرت أيضا مع 

الصقـ مـ طدم آطرتاف هبا ثؿ آطرتاف هبا ثؿ ققام طالقات مع 

سالم بارد، وتغقرت أيضا مع الفـد وباكستان كؿا تغقرت أيضا مع دول 

كثقرة يف أمريؽا الجـقبقة، يتؿ إذن تعديؾ السقاسة حسب الظروف 

وإحقال فقؿا طدا هذه العالقة الؿتعؾؼة بإمريؽان والصفايـة فؾؿ 

تتغقر أبدأ، ففذه سقاسة ثابتة مستؼرة طؾل مدي هذه السـقـ لؿ يحد 

سقاسل أمريؽل طـفا، ٓ جؿفقري وٓ ديؿققراصل، ٓ أيزهناور وٓ 

كؾقـتقن وٓ أوباما وٓ غقرهؿ، إذن مـ حؼـا أن كعترب أن حروهبؿ 

واحدة، خصقًصا أكـا كجد أن الؿصؾحة لقست مشرتكة فؼط ولؽـفا 

متحدة بقـ إسرائقؾ وبقـ السقاسة إمريؽقة الثابتة الؿستؼرة، وطـدما 

:  حرب بالػعؾ وهؿ كأيت12كضع هذا يف اطتباركا سـجد أهنا 
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 .1948حرب - 1

 . 1956حرب - 2

 .1967حرب - 3

حرب آستـزاف التل تؿت بقـ مصر وإسرائقؾ بقـ الحربقـ - 4

 .السابؼة والالحؼة

وهذه الحروب الخؿسة كاكت مصر مشاركة فقفا . 1973حرب - 5

 فؾؿ تعد مصر 73بؾ كاكت الؿؼاتؾ الرئقسل فقفا، واكتفت بحرب 

 :تحارب وجاءت بعد ذلؽ سبعة حروب هل

 .إجتباح لبـان1982حرب - 6

  الػؾسطقـقة ىف أرض فؾسطقـ1987اكتػاضة - 7

 .1991حرب إمريؽان يف الؽقيت والعراق سـة - 8

  الػؾسطقـقة ىف أرض فؾسطقـ   2000اكتػاضة طام- 9

 .2003حرب العراق سـة - 10

 .2006حرب لبـان - 11

 . 2008حرب غزة - 12

 حرب طؾل مدي ستقـ سـة أي بؿتقسط  حرب كؾ 12إذن هـاك 

خؿس سـقات، إذن هل حرب واحدة ووقائع متسؾسؾة، هل حرب 

واحدة ومستؿرة ولذلؽ هـاك طدو إسرتاتقجل أمامـا، إذا كظركا 

مصر ثؿ لبـان ثؿ تـتؼؾ إلل العراق والؽقيت، : لؿعاركف سـجدها تتـؼؾ

وغرب سقريا مازال محتال حتك أن، إذن العدو هـا يقحدكا وكحـ ٓ 

كتعظ وٓ كتقحد، ولذا مـ حؼـا أن كعترب أن هذه الحرب هل مقاجفة 
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إسرتاتقجقة طؾل مدي صقيؾ، وكحـ أحقاكا كجد بعض الؿسئقلقـ 

!! يؼقل أن العالقة بقــا وبقـ أمريؽا هل طالقة تحالػ إسرتاتقجل

والحؼقؼة أكـل أجد هذا الؽالم غريبا جًدا ففؾ مـ الؿؿؽـ أن تؼقؿ 

!!  تحالػ إسرتاتقجل مع طدو إسرتاتقجل؟

، هؾ الـؼطة الثالثة وهي الحروب الـظامقة والؿؼاومة الشعبقة

ًٓ لإلرادة الؿصرية مـ خارج الحدود الؿصرية؟  إسرائقؾ تشؽؾ احتال

حروبـا مع إسرائقؾ دائؿا حروب تحرير، وبؿعـل آخر أن العدوان 

 العدوان طؾل فؾسطقـ، ويف 48طؾقـا دائؿا مـ إسرائقؾ، فػل حرب 

 وقبؾفا 73العدوان طؾقـا أيضا، ويف 67 العدوان طؾقـا يف مصر، ويف 56

حرب آستـزاف حروب تحرير إرض الؿصرية، ويف هذه الحرب 

يدخؾ الشلن الؿصري بشؽؾ أكرب، إسرائقؾ لديفا مدد سالح وتـظقؿ 

وطؾقم وتؽـقلقجقا مـ أمريؽا والغرب ٓ يـؼطع وأيضا إمؽاكقات 

اقتصادية ضخؿة، الؿؼاومة ضد أي احتالل طسؽري مـ دولة كربي 

بجقش كظامل محؽقم طؾقف بالػشؾ، هذه كؼطة محسقمة حتك لق كظركا 

. إلقفا مـ أيام محاربة أحؿد طرابل لالحتالل اإلكجؾقزي وفشؾف

الحروب الـظامقة تؽقن بقـ دول متعادلة مـ كاحقة الؼقة 

العسؽرية، القسقؾة إساسقة لؿؼاومة آحتالل العسؽري مـ دولة 

كربي هل الؿؼاومة الشعبقة، والؿؼاومة الشعبقة ٓ تعتؿد طؾل الؼقة 

الخاصة بالجققش وكظؿفا وإسؾحة التل لديفا وققهتا الـظامقة 

يدافع الؿحتؾ طـ مصؾحة والؿؼاومة تدافع طـ وجقد . وآقتصادية

وطـ حرية، الؿصؾحة أقصر كػًسا مـ القجقد وأقؾ ضرورة مـف، وهذا 

يجعؾ الؿؼاوم أصقل كػًسا ٕكف لـ يتققػ ففق يدافع طـ وجقده، الذي 
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يدافع طـ مصؾحتف إذا جعؾتف يشعر أكف ٓ يحؼؼفا وإذا جعؾتف يشعر أهنا 

تمدي بف إلل الخسارة ولقس إلل الـػع اكتفت آمالف، ولذا كجد أن 

غؾبقا القٓيات -  رغؿ صغر حجؿ ومساحة فقتـام–الػقتـامققـ 

الؿتحدة، وكجد أن الصقـ بالرغؿ مـ إهنا كاكت فؼقرة جدا غؾبت 

. آحتالل القاباين، الجزائريقن أيضا غؾبقا الػركسققـ

ما قامت حرب تحرير شعبقة إٓ واكتفت بالـصر طؾل الؿعتدي، 

وقديؿا كاكقا يؼقلقن حقـ تسؼط العاصؿة تسؼط البؾد، ذلؽ يف 

التاريخ القسقط، واستؿرت هذه الؼاطدة مقجقدة حتك الققم لقس طـ 

صريؼ العاصؿة ولؽـ طـ صريؼ الجقش الـظامل، إذا غؾب أحد 

الجقشقـ أخر يف معركة كظامقة حاسؿة تسؼط الدولة، أول شرط يف 

الؿؼاومة الشعبقة هق تػادي الؿعارك الحاسؿة، حتك يف الؽتب 

الخاصة بحرب العصابات يؼقلقن إذا تابعؽ العدو تجري وهترب، 

وإذا تؼدم تؼفؼر، وإذا تققػ كاوشف، وإذا استؼر فاضربف، وتػادي 

الؿعارك الحاسؿة، وهبذا الشؽؾ لـ يستطقع هق أن يدخؾ معؽ يف 

معركة حاسؿة، وهذه الحروب تحتاج إلل تضحقات ولذلؽ كجد أن 

أطداد الخسائر البشرية يف الؿؼاومة الشعبقة كثقرة جدا، إذن الؿؼاومة 

الشعبقة تعتؿد طؾل تؼديؿ تضحقات بشرية ضخؿة وتتػادى الؿعارك 

. الحاسؿة وتجعؾ العدو دائؿا قؾًؼا وغقر مستؼر

 1951وسـضرب مثال طؾل ذلؽ بالحركة الشعبقة يف مصر سـة 

طـدما ققيت جدا فؼرروا إلغاء الؿعاهدة مع اإلكجؾقز والتل تؿؽـفؿ 

مـ القجقد العسؽري الؿشروع يف مصر، وجاء مصطػل الـحاس 

وأطؾـ إلغاء الؿعاهدة، فلصبح القجقد اإلكجؾقزي يف مصر غقر 
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مشروع، وراحت الـاس تتـادي لعؿؾ مؼاومة شعبقة، وأخذت 

إحزاب تعؿؾ طؾل ذلؽ قدر صاقتفا وكـا صؾبة يف ذلؽ الققت، وكان 

 بعؾؿ ومقافؼة طبد القهاب مقرو رئقس –هـاك معسؽر داخؾ الجامعة 

لتعؾقؿ الطالب استخدام السالح وكقػقة - الجامعة وتحت كافذة مؽتبف

إلؼاء الؼـابؾ القدوية والرماية، وكان يؼقم بذلؽ أفراد يرتدون الؾقن 

الؽاكل، وكاكت هـاك معسؽرات مثؾ هذه يف كثقر مـ إماكـ، وشعر 

اإلكجؾقز أن ذلؽ سقف يتزايد ويـؿق أكثر مع الققت ويؽتسب خربات 

وما إلل ذلؽ، فؼامقا بعؿؾ مذبحة البقلقس يف اإلسؿاطقؾقة لؽل 

يستدرجقا الدولة و تؽقن معركة حاسؿة ويـتفل إمر، ولؽـ صالؿا 

الؿسللة بقـ الشعب والؿحتؾ فؾـ يستطقع التصرف، أما طـدما تؽقن 

يـاير 25كان ذلؽ يقم . مع الدولة، يستطقع الضرب وإهناء الؿقضقع

وبالػعؾ قتؾقا الؽثقر مـ أفراد البقلقس الؿصري يف الؿؼر الخاص هبؿ 

 يقلقق وألغت إحزاب 23يف اإلسؿاطقؾقة، وقامت بعد ذلؽ ثقرة 

وأصبحت الدولة فؼط واإلكجؾقز محتؾقـ غقر معرتف هبؿ، ففؾ 

سقستؿر الدفاع الشعبل والتدريب العسؽري يف الجامعات بالطبع ٓ، 

والجقش الـظامل لـ يستطقع، ولؽـ حؽقمة الثقرة حؽقمة وصـقة 

وتريد إخراج اإلكجؾقز بالػعؾ فؿاذا تػعؾ؟ فخؾع ٓبسل الؽاكل زيفؿ 

وارتدوا الؿالبس العادية وقامقا بعؿؾ مؼاومة شعبقة وضؾقا مرتبطقـ 

. بالجقش يف كػس الققت

وكجد مـ قامقا بتشؽقؾ أجفزة إمـ بعد ذلؽ يـتؿـقن إلك كػس 

العـاصر مثؾ كؿال رفعت، وبذلؽ تؽقن الؿؼاومة الشعبقة تؽقكت مـ 

كاس مرتبطقـ بجفاز الدولة دون أن يؽقكقا مـ جفاز الدولة، وكسبت 
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 وما حدث يف التاريخ بعد ذلؽ، 1954هذه الؿؼاومة وحدثت اتػاققة 

وبدأ التػؽقر يف تطبقؼ هذه الخطة فقؿا يتعؾؼ بػؾسطقـ، وجري تـػقذ 

ذلؽ طـ صريؼ غزة والتل كاكت تحت اإلدارة الؿصرية وبالػعؾ كان 

إفراد يخؾعقن الؽاكل ويرتدوا الؿالبس الؿدكقة ويؼقمقن بتدريب 

الـاس طؾل استخدام إسؾحة، تـبفت إسرائقؾ إلل ذلؽ فؼامت 

بتقجقف ضربات مملؿة لؾجقش الؿصري يف سقـاء لؽك تستدرج الدولة 

وجقشفا الـظامك، ومع كقن الحؽؿ يف مصر حؽؿ طسؽري فضرب 

الجقش ٓ يجقز ويعترب إهاكة، وبذلؽ كجحت إسرائقؾ يف إجبار مصر 

طؾل الدخقل يف حروب كظامقة يف صراطفا مع إسرائقؾ، فبقجقد حؽؿ 

طسؽري يعتؿد طؾل الدولة ٓ يؿؽـ أن يتؿ ضرب الجقش ويتعامؾ 

. مع الؿققػ طـ صريؼ الؿؼاومة الشعبقة

ومـ . ومـذ ذلؽ الققت بدأت الحروب الـظامقة ضد إسرائقؾ

آكصاف الؼقل أكف كان محؽقما طؾقفا أن تؽقن كؿا حدثت بالضبط، 

فلكت بالػعؾ تحارب أمريؽا؛ أققي ققة طسؽرية مـظؿة يف العالؿ بؽؾ 

ما فقفا مـ أسؾحة وتؽـقلقجقا وكؾ ما فقفا مـ طؾقم ومخرتطات 

حديثة، إذن الحروب الـظامقة هـا لـ تصؾح، ولذلؽ الشلء اإليجابل 

 هل آخر 73القحقد الذي تؿ مـ أيام الرئقس السادات ققلف أن حرب 

الحروب بالرغؿ مـ إكف كان يؼصد أن بعد ذلؽ سقؽقن هـاك سالم، 

بالطبع السالم لؿ يتحؼؼ ولـ يتحؼؼ صالؿا أن هـاك إسرائقؾ تقسعقة 

هبذا الشؽؾ الذي كراه، ولؽـ وجف الصقاب يف هذه الؿؼقلة هق أن 

 ستؽقن آخر الحروب الـظامقة؛ ٕن بعدها سقتجف 73حرب أكتقبر 

إمر إلل الؽػاح الشعبل والؿؼاومة الشعبقة، وتؿثؾ ذلؽ يف الدول 
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التل لقس هبا سؾطة مركزية ققية، ٕن السؾطة الؿركزية الؼقية ٓتؼبؾ 

أن تؽقن لديفا مؼاومة شعبقة ققية خارجة طـ سقطرهتا، ولذلؽ كشلت 

الؿؼاومة الشعبقة يف لبـان حقث الدولة ضعقػة ويف فؾسطقـ حقث 

فؽؾؿا كاكت الدولة ضعقػة كؾؿا كاكت . ٓدولة ويف الصقمال أيًضا

الؿؼاومة قادرة طؾل القجقد الؿستؼؾ وقادرة طؾل التـػس، وهذه 

. معضؾة لـ كستطقع حؾفا قريًبا

، وفؾسطقـ كاكت الـؼطة الرابعة تتعؾق بالؿؼاومة يف فؾسطقن

مجتؿًعا بشرًيا مثؾ كؾ الؿجتؿعات التل خؾؼفا اهلل يف العالؿ، بؿعـل 

مجتؿع مستؼر وضعف، فقف صقائػ وصبؼات ودولة وفئات مختؾػة 

وأيضا قبائؾ وأسر وقري وحقاضر، وبدخقل الصفايـة ومع التشتقت 

والتفجقر والضرب والتؼتقؾ تؿزقت البـقة آجتؿاطقة داخؾ فؾسطقـ، 

فؾؿ تعد إسر متجاكسة ومرتابطة، ولؿ تعد هـاك طالقة بقـ الطبؼات 

فلصبح الؿجتؿع مفؾفالً، وبذلؽ أصبح الؿجتؿع ركام يعقش أهؾف يف 

الؿالجئ والؿخقؿات وتقزطقا طؾل البالد العربقة وبعضفؿ ذهب 

أمريؽا وباقل دول العالؿ، وبظفقر فتح احتاج الؿجتؿع إلل طشرات 

السـقـ لؽل يتجؿع مرة أخري ويظفر ويؽقن لف تؽقيـ سقاسل،  وكان 

ذلؽ أساسا يف الؿفجر، إذ بدأت الرتكقبات الضخؿة لؾػؾسطقـققـ يف 

الؿفجر يف التجؿع مع بعضفؿ البعض وكان يجب أن يؿر وقٌت صقيؾ 

. حتك يتجّؿع الؿجتؿع مـ جديد ويستؼر

ويف ذلؽ الققت كاكت مـّظؿة التحرير الػؾسطقـّقة تؿّثؾ 

لؾػؾسطقـّققـ رمز القصـ، ورمز آكتؿاء لؾقصـ، أي أّكفا كاكت بؿثابة 

وصـ تصّقري،أكت لست ىف بقتؽ أكت ىف بؾدطربك وبحؽؿ تـّؼؾفا بقـ 
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طّدة أقطار طربّقة أخذت الؿـظؿة صابع الدولة التل تتخذها مؼًرا لفا، 

لؿ تؽـ الؿـظؿة مستؼؾة ىف سقاساهتا ولؽـ مـ حسـ الحظ كان لديـا 

حؽقمات وصـقة مثؾ مصر وسقريا و لؿ يؽـ متاح لؾؿـظؿة  إٓ أن 

تخضع لتقازكات البالد العربقة وتعؿؾ ىف إصار هذه التقازكات، حتك 

أكف يؿؽـ قراءة مالمح السقاسة لألقطار العربقة ذات التقّجف 

آستؼاللل مـ خالل الؿـظؿة، ولؿ يؽـ لؾؿـظؿة إٓ ذلؽ فؾؿ يؽـ 

لفا استؼالل، ولؿا اهنارت هذه الحؽقمات القصـقة بدأ آستؼالل يؼع 

وبدأت سقاسات أخرى تظفر ، فققعت أحداث أيؾقل إسقد ىف 

. إردن

وقد تـّبف لفذا إمر ياسر طرفات فؽان يخشك طؾك الؿـظؿة مـ أن 

: ُتستقطب يف الدولة التل تؼقؿ فقفا، ومـ هـا كان دائًؿا يرفع شعار

مـظؿة التحرير الػؾسطقـقة هل الؿؿثؾ الشرطل القحقد لؾشعب 

الػؾسطقـل، وطـدما اختػك التقجف آستؼاللل لؾبالد العربقة بدأت 

الحركة الػؾسطقـّقة تـتؼؾ مـ الخارج إلك الداخؾ؛أى إلك داخؾ أرض 

فؾسطقـ الؿحتؾة، وبدأت مـظؿة التحرير الػؾسطقـّقة تتحقل مـ 

؛ ٕن القصـ قد صار متحؼًؼا ىف إرض الؿحتؾة "تـظقؿ" إلك "وصـ"

. ذاهتا

وبدأت تظفر ققة الداخؾ الػؾسطقـل، وفقجئـا يف طام 

بظفقر أصػال الحجارة، حقـ قام أصػال ٓ تزيد أطؿارهؿ طـ 1987

.  سـة بحؿؾ الحجارة ورمقفا طؾل اإلسرائقؾققـ16 و15

وهـا بدأ الداخؾ الػؾسطقـل يتحرك، وبدأ مركز الحركة الػؾسطقـقة 

يـتؼؾ مـ الخارج إلل الداخؾ ويعؿؾ وهذا ما أدركف ياسر طرفات، 
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فػل البداية كان يخشل مـ إردن وكان يؼقل أن مـظؿة التحرير 

الػؾسطقـقة هل الؿؿثؾ الشرطل القحقد لؾشعب الػؾسطقـل يف مقاجفة 

أٓ يتؿ استقعاهبا مـ إردن، وطـدما بدأت حركة الداخؾ أصبح هذا 

الشعار يف مقاجفة الداخؾ، حتك ٓ يؽقن الداخؾ هق الؿؿثؾ ٕن 

الداخؾ أصبح أكثر كػاءة وأكثر قدرة طؾل آستؼاللقة مـ ضغقط 

الخارج طؾقف، كؿا أصبح أكثر ققة طؾل إكؼاذ كػسف مـ التقازكات 

الخاصة بالحؽقمات العربقة وبالؿـطؼة العربقة وإخراج كػسف مـفا، 

وأيضا يستطقع فرض سقاسة خاصة بف يف حدود إمؽاكقاتف، كؾ ذلؽ ٓ 

يؼدر طؾقف طرفات وهق بالخارج، فلصبحت مشؽؾتف مع الداخؾ بعدما 

كان الخطر أن تؼضل طؾقف دول أخري أصبح الخطر أن بؼضل طؾقة 

الداخؾ، وبذلؽ تتحقل الؿـظؿة مـ مؿثؾ وصـ إلل تـظقؿ، ولذلؽ 

كارل ماركس لف . بدأ يلخذ سقاساتف يف مقاجفة الداخؾ الػؾسطقـك

أن الطبؼة الربجقازية تظؾ : كؾؿة يف سقاق الـظرية الؿاركسقة ففق يؼقل

وصـقة حتك تجد الطبؼة العامؾة قد أخذت تـؿق وتؽرب واستشعرت 

. خطرها فال تبؼل الطبؼة الربجقازية وصـقة

وإذا استبدلـا صريف كظرية كارل ماركس بالداخؾ والخارج سـجد 

أن أهؾ الخارج كاكقا وصـققـ حتك بدأ أهؾ الداخؾ : الصقرة كأيت

مـازطتفؿ إمر فبدؤوا يف تلكقد طالقتفؿ بالخارج ضد الداخؾ وهـا 

وكحـ كري أن كؾ ققي الؿؼاومة سقاء كاكت حؿاس أو . الؿشؽؾة

الجفاد أو الجبفة الشعبقة تعتؿد أساسا طؾل الؿقاصـقـ داخؾ فؾسطقـ 

يف الضػة وغزة، وطؿقًما هذه الؿشؽؾة سـجدها طـدما كتحدث يف أي 

مقضقع يتعؾؼ بتـظقؿات سقاسقة واكشؼاقات طـ هذه التـظقؿات، 
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فحقثؿا تقجد تـظقؿات سقاسقة هبا مـ يحؿؾ السالح وهبا أيضا  

السؾؿققـ سقف يدب كقع مـ أكقاع الصراع بقـ آتجاهقـ، وحقثؿا 

يقجد أهؾ داخؾ وأهؾ خارج سقف يدب الصراع بقـ همٓء وأولئؽ، 

وذلؽ ٕن الرؤية مختؾػة وإوضاع مختؾػة واإلمؽاكقات مختؾػة 

وإدوات التل يستخدمقهنا أيًضا مختؾػة، وبالطبع كؾ ذلؽ يمدي إلل 

 .اختالفات يف السقاسات الؿؼرتحة

 واحلمد هلل

  

 طارق البشرى
 

*    *    *
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قدمات و
 )*( عً العالقة مع اآلخر

 

استطرد الحديث يف السـقات إخقرة طـ مقضقع اتخذ لف طـقاًكا 

، وهق يثقر دائًؿا يف صدد البحث "الغقر"، أو لػظ "العالقة بأخر"هق 

 أو مققػ الشعقب التل تديـ بف، أو يف صدد "اإلسالم"يف مققػ 

الحركات السقاسقة التل تقجد يف هذه الؿـطؼة الؿؿتدة مـ وسط آسقا 

إلك الساحؾ الغربل مـ أفريؼقا، والؿؼصقد ضؿـًا هق بحث طالقة 

. همٓء بغقرهؿ

ولؿ ألحظ أن الؿتحاوريـ أو الباحثقـ يف هذا إمر وقػقا طـد لػظ 

رغؿ أن أول .  يحددون معـاها وضقابط ففؿفا"الغقر" أو "أخر"

. خطقات البحث العؾؿل تعريػ ما يتخاصب الؿتخاصبقن يف شلكف

وكحـ كعرف يف لغة الؼاكقن والػؼف، أكف طـدما يتؽؾؿ طـ أثر بف طالقة 

قاكقكقة طؾك غقر أصراففا، إكؿا يتققػ مباشرة لقتؽؾؿ طؿـ يؼصدهؿ 

 يف هذا الشلن، لؽل يؽقن التعريػ هبؿ تعريًػا إيجابًقا ومبقـًا، "الغقر"بـ

 الؿؼصقد هؿ مـ يخؾػ صرف العالقة مـ بعده "الغقر"فقؼقل مثالً أن 

. وارًثا كان أو مشرتًيا أو غقر ذلؽ

                                                 
الحالة الثؼافقة لؾعالم  "افتتاحقة العدد العاشر مـ حقلقة أمتل يف العالؿ (*)

مركز الحضارة لؾدراسات السقاسقة،الشروق : الؼاهرة)،"اإلسالمي

. (م2011-2010/هـ1432-1431الدولقة،
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 "أخر"ويف الؿقضقع الؿثار أن، ٓ كؽاد كؾحظ سعًقا لضبط هذا 

. أو التعريػ بف، أو حتك تبقـ خصائصف، أو حتك اإلشارة إلك مالمحف

 هق غقر الؿسؾؿقـ، أو غقر شعقب "الغقر" أو "أخر"والؼقل بلن 

معقـة، هق ققل بالغ العؿقمقة والتجريد، هق تعؿقؿ بال تخصقص 

. وتجريد بال تقصقػ بؾ هق تعريػ بطريؼ آستبعاد والـػل وحدهؿا

 الطرف "أخر"وكحـ ٓ كعرف مـ ذلؽ أية مظاهر تتصؾ هبذا 

ف بالسؾب، وذلؽ لـتبقـ مـ ذلؽ أي تؼدير ٕية طالقة تؽقن  الؿعرَّ

ؾـا الطرف . كشلت معف  هذا كؽقن أيًضا قد "أخر"وكحـ إذا جفَّ

جّفؾـا الطرف إول، ٕن التؿققز القارد مـ أي وصػ إكؿا يرد 

 بالتعريػ السؾبل لف، "شبًحا"إن أخر صار . بالؿؼاركة بقـ الؿختؾػقـ

وباستبؼاء هذا التجفقؾ الؿطؾؼ لمخر، فنن الطرف إول أو الذات أو 

إكا يؽقن قد صار شبًحا هق أخر، ٕكـا كدرك الخصائص بالؿؼاركة 

. وإكا لؿ يظفر فقفا إٓ أكف غقر أخر

ما هل طالقتؽ بؿـ لقس "وٓ يظفر وجف لسمال سائؾ يؼقل 

. ، ومـ ثؿ ٓ يظفر وجف لؾجقاب طؾك سمال يصاغ هبذا التجفقؾ"أكت

والحاصؾ أن أخر قد يؽقن ديـًقا أو سقاسًقا أو اقتصادًيا أو اجتؿاطًقا 

أو غقر ذلؽ ما ٓ يؽاد يحصك مـ ضروب الـشاط اإلكساين كؿا أكف قد 

يؽقن أخا أو رفقًؼا أو زمقال أو مـافًسا أو مخاصًؿا أو معادًيا أو محارًبا، 

 بلي مـ روابط آكتؿاء الؿشرتك، أو "إكا"وقد يؽقن بؿـ يرتبط مع 

وغقر ذلؽ مـ آحتؿآت وأن العالقة . يؽقن مبثقث الصؾة بلّيفا

تختؾػ يف مسارها ومـفج تـاولفا، بالـظر إلك كؾ كقع مـ همٓء، وهل 

. تدور مع القصػ الذي يؾحؼ بلي مـفؿ
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بقـ التقجف ٔخريـ بالدطقة أو التقجف إلقفؿ - يف ضـل-هـاك فارق 

بالحقار ٓختالف مـفج التقجف الدطقي طـ مـفج التقجف الحقاري؛ 

فالتقجف الدطقي إما أكف يتجف إلك أصؾ الديـ ذاتف أو الػؽرة ذاهتا 

لتثبقت دطائؿفا لديف وإبعاد الزيغ طـفا لديفؿ، أو أكف يرد هجقًما 

وتشؽقًؽا يف ثقابت فؽرية وأصقلفا، أو أكف يدطق آخريـ لالقرتاب مـ 

فؽرتف وتػفؿفا بؼصد كزع فتقؾ خصقمتفؿ لفا أو استؿالتفؿ إلقفا، 

وهـا فـحـ كؽقن أمام مخاصبقـ . استؿالة تقاد أو استؿالة إقـاع

بذواهتؿ كعرف مالمح مقاقػفؿ الػؽرية والعؼدية وكتعامؾ معفا هبدف 

القصقل إلك شلء مؿا سبؼ ذكره حسب كقع الؿخاصبقـ والؿتحدث 

إلقفؿ، وكحـ هـا أمام صاحب خطاب وأمام مخاَصب، وصاحب 

الخطاب يتعرف خصائص الؿخاصب لقتعامؾ معف، وإول ُمـتج 

. وُمعٍط وأخر يراد أن يؽقن مستفدًفا وآخًذا متؾؼًقا

أما التقجف الحقاري ففق يجري بعالقة كدية بقـ صرفقـ، ومـ ثؿ 

يؼقم طؾك اطرتاف كؾ مـ الطرفقـ بالطرف أخر، أو بإقؾ يؽقن يف 

وضع آستعداد لالطرتاف بف والتؼبؾ لقجقده وبؼائف، وٓ حقار إذا لؿ 

يؼؿ الؼدر الؿعترب مـ ذلؽ آستعداد لؾتؼبؾ الؿتبادل بقـ 

وإمر يف ذلؽ مردود يف الـفاية إلك السعل ٓ إللغاء . الؿتحاوريـ

مققػ أي مـ الطرفقـ وإكؿا إلك تقسقع مجال التػاهؿ بقـفؿا سعًقا إلك 

تبقـ الؿجآت الؿشرتكة، وكذلؽ إلك تعققـ كؼاط الخالف 

ومجآتف ما أمؽـ ذلؽ، وتبقـ وجقد التعامؾ يف الؿجال الؿختؾػ 

. وأسالقب التعامؾ يف هذا الؿجال
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والحقار ٓ يعـل أن ثؿة فريؼقـ أو أكثر يتخذون جدول أطؿال معٍد 

ويتبادلقن الحديث وفًؼا لبـقده يف مجالس مشرتكة، إكف يعـل ذلؽ 

باطتباره واحًدا مـ الصقر التل يجري هبا، وهق يجري بالعديد مـ 

بإطؿال الػؽرية التل تصدر وبإكشطة : صقر التػاطؾ آجتؿاطل

اإلطالمقة التل تجري وبالؿقاقػ الػؽرية والسقاسقة التل تتخذها 

ومـ ثؿ فنن هذه إكشطة الحقارية . الجؿاطات الؿختؾػة يف الؿجتؿع

تؽشػ إحجام الؿختؾػة لؾتقارات الؿتبايـة يف الؿجتؿع، سقاء كاكت 

فؽرية أو سقاسقة أو غقرها، كؿا أهنا ُتظِفر جقهر ما تتضؿـف الؿقاقػ 

. العؿؾقة مـ خؾػقات فؽرية لدى كؾ صرف

وكؾ ذلؽ يؼتضل ضفقر الخصائص الذاتقة لؽؾ صرف وتبقـ 

مالمحف وخصائصف وخصقصقاتف فال يؼال أبًدا أن ثؿة آخر غقر محدد 

الذات والصػات، ويؽقن مطؾقًبا تبقـ وجقه التعامؾ معف وهق يف هذه 

. الحالة مـ التجفقؾ

الخطاب الحقاري ٓ يتعؾؼ بالعؼائد الديـقة، ٕن العؼائد الديـقة يف 

جقهرها ترتؽز طؾك الؿطؾؼات، ولقس طؾك الـسبقات، وهل تؼقم 

طؾك القؼقـقات ولقس طؾك الظـقات، والؿطؾؼ بؿقجب إصالقف يؽقن 

غقر قابؾ لؾتؼسقؿ وٓ لالجتزاء، وهق إذا اكجرح ٓ يبؼك مـف شلء، 

لذلؽ ٓ أتصقر أن . وهق إما مقجقد بتؿامف وكؿالف أو غقر مقجقد البتف

يؼقم ثؿة تداخؾ بقـ مطؾؼات متبايـة ومختؾػة، ٕن حدود الؿطؾؼ هل 

ومـ ثؿ فؾقس . مـ جقهره بحؽؿ طدم الؼابؾقة لالكجراح أو آجتزاء

إكؿا كؾ ما يؿؽـ أن يقجد . ثؿة تدرج يف التؿاسؽ العؼقدي وبالؿطؾؼ
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هق التجاور بقـ الؿطؾؼات مع الؼابؾقة لالحتؿال والتؼبؾ وهذا ما 

. يتعقـ الرتكقز طؾقف

إن الخطاب الحقاري إذا ٓ يتعؾؼ بالعؼائد والؿرجعقات العؼدية، 

إكؿا يتعؾؼ بلثر العؼائد والؿرجعقات الػؽرية يف التصرفات آجتؿاطقة 

والسؾقك البشري ويف التعامؾ بقـ إفراد والجؿاطات، وهذا يف ضـل 

هق الؿجال الذي أوصك اإلسالم الؿسؾؿقـ بالـشاط فقف، وكحـ كعؾؿ 

أن الـػل الؼرآين الؽريؿ كان صريًحا وممكًدا يف تؽػقر مـ يؼقل 

بالتثؾقث بسبب تجاوزه لعؼقدة التقحقد اإللفل، ولؽـ اإلسالم يف 

الققت كػسف أجاز لؾؿسؾؿ أن يتزوج مـ الؽتابقة الؼائؾة بالتثؾقث 

وهذا الؿثؾ يقضح لـا كقػ . فتؽقن أًما ٕوٓده وصاحبة لف يف الدكقا

يؽقن التؿققز والحسؿ يف مجال العؼقدة وكقػ يؿؽـ التدخؾ والتخؾؾ 

يف الؿجال آجتؿاطل ٕن الؿجال العؼدي يتعؾؼ بالؿطؾؼات 

والؿجال آجتؿاطل يتعؾؼ بالـسبقات التل تحسب بالؿؼادير وتؼبؾ 

. التجزئة والؼسؿة، وتؼبؾ التعايش والؿجاورة

لذلؽ رأيـا الػؼف اإلسالمل يتبع هذا الـفج فقؿا أقام مـ صروح 

فؽرية تتعؾؼ بالقٓء والرباء يف التعامؾ مع أهؾ الِؿؾؾ والـِّحؾ 

إخرى، وما أقام مـ تصـقػات لفذا التعامؾ مع أهؾ الؽتاب 

والذمققـ والؿستلمـقـ والؿحاَربقـ وكذلؽ فقؿا تػتؼ طـف الػؽر 

اإلسالمل الحديث مـ تبقـ لؿػفقم الؿقاصـة التل يؿؽـ أن تؼقؿ 

جؿاطة سقاسقة مـ ذوي أديان مختؾػة وترتؽز طؾك الؿساواة يف 

. الحؼقق والقاجبات الخاصة والعامة طؾك السقاء

والخطاب الحقاري هـا ٓ يؼقم بقـ إديان ولؽـف يؼقم بقـ رؤى 
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إديان، وٓ يؽقن حقل قضايا العؼقدة ولؽـف يؽقن حقل قضايا  

. العْقش الؿشرتك لمخذيـ مـ العؼائد الؿتبايـة

يف إصار القصـ القاحد، يثقر مقضقع الؿقاصـة، كؿا يثقر مقضقع 

وإذا . العالقات بقـ الؿقاصـقـ مـ ذوي آكتؿاءات الػرطقة الؿختؾػة

كاكت الؿقاصـة تعرب طـ آكتؿاء إصؾل الذي تبـتف الجؿاطة السقاسقة 

يف مرحؾة تاريخقة ما، فنن ثؿة اكتؿاءات فرطقة طديدة تشؿؾ همٓء 

الذيـ يضؿفؿ وصـ واحد، ولؽـفؿ يختؾػقن جؿاطات بسبب تعدد ما 

يـتؿقن إلقف مـ أطراق أو أقالقؿ جغرافقة أو طؼائد ومذاهب أو لغات 

وهـا تظفر وجقه العالقة لذوي آكتؿاءات الػرطقة بعضفؿ . ولفجات

. ببعض يف إصار آكتؿاء إشؿؾ لفؿ والذي تؼقم طؾك أساسف الدولة

هل واحدة مـ وجقه آكتؿاء لؾجؿاطة - يف ضـل-والؿقاصـة 

السقاسة، ٕهنا هل صػة الػرد الذي يـتؿل إلك هذه الجؿاطة، متك 

. كاكت الدولة قد قامت طؾك هذه الصػة التل تصـػت هبا الجؿاطة

والدولة تعترب مـ الـاحقة الـظرية هل الؿمسسة ذات السؾطان التل 

تدير الشئقن العامة لؾجؿاطة السقاسة، وهل بؿقجب حاكؿتقفا 

لؾجؿاطة تؽقن ذات سطقة ووٓية طؾقفا، ويظفر وصػ الؿقاصـة 

بحسباكف القصػ السقاسل الذي يتحدد بف الطرف أخر يف العالقة مع 

فالؿقاصـة بذلؽ تؽقن هل الصػة التل تتعؾؼ بالػرد لؿا تقافر . الدولة

فقف مـ وصػ سقاسل تصـػ بف الجؿاطة السقاسقة وقامت الدولة 

. طؾك أساسف

وإن أهؿ التصـقػات التل تصـػ هبا الجؿاطات السقاسقة وقامت 
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التصـقػ الؼبؾل الؼائؿ : طؾك أساسفا الدول يف التاريخ البشري هل

طؾك وحدة آكتؿاء إسري، والتصـقػ الديـل الؼائؿ طؾك وحدة 

آكتؿاء العؼقدي والرؤية الثؼافقة لؾؽقن ولؾؿجتؿع، والتصـقػ 

الؼقمل الؼائؿ طؾك وحدة آكتؿاء الؾُغقي، مع آطتبار بطبقعة الحال 

بعامؾ آتصال والتعايش الجغرايف وطامؾ الصقرورة التاريخقة الؾذان 

مـ شلهنؿا إكضاج أي مـ هذه التصـقػات وجعؾف التصـقػ السائد يف 

. مرحؾة تاريخقة معقـة

وما أود اإلشارة إلقف بعد هذا آستطراد، أكف إن كان أي مـ 

التصـقػات السابؼة هق ما تصـػت بف الجؿاطة السقاسقة التل تؼقم طؾك 

أساسفا الدولة، فنن التصـقػات إخرى ٓ تزول تؾؼائًقا وبالضرورة 

بؿقجب سقادة التصـقػ الذي صارت لف الفقؿـة، إكؿا تبؼك بحسباهنا 

وحدات اكتؿاء فرطقة تضؿ جؿاطات شتك وتدخؾ يف طالقات بقـ 

بعضفا البعض، مـ حقث التداخؾ آجتؿاطل والتجاوز الثؼايف 

والتعايش بالؿعامالت والعالقات الحقاتقة، وهل تصقر بذلؽ طالقات 

وهذا يقجب طؾقفا أن تؼقؿ .  خاصعة لفقؿـة العالقة إشؿؾ"داخؾقة"

طالقاهتا ضؿـ كطاق يتعؾؼ بصالح مشرتك ويستقجب التعايش 

ن لقحدة  والتجاور ويستبعد التـايف، وإٓ اكؽسر القطاء العام الؿؽقِّ

. آكتؿاء إساسل والؿعرب طـ الجؿاطة السقاسقة الؼائؿة

ويف هذا الـطاق فـحـ كقاجف طالقات وحقارات بقـ الجؿاطات 

الػرطقة، ثؼافقة طؼقدية هل أو اكتؼادية صبؼقة، أو جغرافقة إقؾقؿقة، أو 

لغقية ققمقة أو طرفقة قبؾقة، كقاجف أًيا مـ ذلؽ بحسباهنا طالقات 

لجؿاطات فرطقة تؼقم طؾك التعدد يف إصار جامع، ومـ ثؿ ففل 
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طالقات وحقارات تستفدف الحػاظ طؾك الصالح الخاص لؾجؿاطة 

الؿعـقة يف إصار صبغة لؾتعاون الؿشرتك ولؾعْقش الؿشرتك، الذي 

يحؼؼ إمان لؾجؿاطة الػرطقة ويحؼؼ يف الققت ذاتف الؿصالح العامة 

. لؾجؿاطة إشؿؾ

كحـ يف مجال الؿقاصـة، وما دامت العالقات الػرطقة بقـ 

الجؿاطات تؼقم يف كطاق الؿقاصـة، أي يف كطاق الؿحافظة طؾك الصالح 

العام الذي تعرب طـف الجؿاطة السقاسة الحاكؿة بجامعقتفا لقحدات 

آكتؿاء الػرطقة بداخؾفا، فنكف يتعقـ مراطاة الطابع العام لؾجؿاطة 

السقاسقة إطؿ وذات الفقؿـة إشؿؾ، وإذا كان هذا الطابع العام 

يعؽس القجقد الؿشرتك لؾجؿاطات الػرطقة، ديـقة أو ققمقة أو طرققة أو 

إقؾقؿقة أو حضارية، أو ثؼافقة، فنن الؿقازيـ الـسبقة لفذه الجؿاطات 

الؿتعددة يـبغل أن تؽقن محؾ آطتبار والؿراطاة يف تحديد هقية 

أن مصر بؾد إسالمل - مثال–الجؿاطة السقاسقة، وهبذا آطتبار يراطك 

مـ مقاصـقف % 6مـ مقاصـقف مسؾؿقن، ورغؿ أن كحق % 94ٕن 

مسقحققن، كؿا أهنا بؾد أفريؼل رغؿ أن سقـاء مـفا تؼع يف آسقا، وهل بؾد 

طربل رغؿ أن مئات آٓف مـ مقاصـقفا يتؽؾؿقن يف أقصك الجـقب لغة 

ومـ ثؿ تؽقن الفقية العامة لألغؾبقة والخصقصقة لألقؾقة يف أي . كقبقة

. مـ الؿجآت كؿا تؽقن الحاكؿقة لألغؾبقة والحؼقق إقؾقة

ويف مجال العالقات والحقارات الػؽرية الدائرة يف بالدكا، طؾك 

الؿستقى الثؼايف والػؾسػل، بقـ ذوي الؿرجعقة الديـقة يف الـظر إلك 

شئقن الحقاة وكظؿ الؿجتؿع والعْقش وطالقات التعامؾ والسؾقك 
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وبقـ ذوي الؿرجعقة القضعقة العؾؿاكقة يف هذه الشئقن، يف هذا 

الؿجال مـ العالقات والحقارات يتعقـ مراطاة، أن الحقارات تدور 

هـا بقـ جاكبقـ يصدر كؾ مـفؿا طـ مرجعقة فؽرية وفؾسػقة مـاقضة 

لؿرجعقة أخر؛ إول مرجعقتف تتحصـ يف ثقابت الديـ وما يعتؿد 

طؾقف مـ طؼائد مطؾؼة، والثاين مراجعقة تستـد إلك كػل ثقابت الديـ 

بحسباهنا مرجعقة لشئقن الحقاة وكظؿ الؿجتؿع والؿعامالت، ومـ ثؿ 

فنن الحقار بقـ الطرفقـ يستعصل أحقاًكا طؾك الحؾ، ٓفتؼاد إصؾ 

الػؽري الؿشرتك الذي يؿؽـ أن يتصاطدوا إلقف ويستؿدون مـف معايقر 

. آحتؽام طؾك إمقر بالصقاب وبالخطل أو بالصحة أو البطالن

وكحـ هـا طادة ما كؽقن يف مجآت تعارض بقـ الحريات 

والحؼقق، أو بقـ الجؿاطات إصغر والجؿاطات إكرب، أو بقـ 

 "داخؾقة"وكحـ ما دمـا يف مجال طالقات .  الؿطؾؼ والـسبل

لجؿاطات تضؿفا جؿاطة سقاسة واحدة، وتراطك بشلهنا إوزان 

الـسبقة ٕصراف العالقة واستبعاد مبدأ التـايف بقـفا، فنكف يتعقـ أن تؼقم 

: وفًؼا لألسس اآلتقةهذه العالقات يف إصار الؿقاصـة 

إن الحريات وهل محض رخص  وهل ما يؽػؾف الؼاكقن والـظام، - أ

كحرية التعبقر أو حرية التؿؾؽ أو حرية آكتؼال أو غقر ذلؽ، يتعقـ 

 فال تـتفؽفا، ٕن الحؼقق متعقـة "الحؼقق"أن تؼػ طـد حدود 

ومحددة، وإن حرية آكتؼال يتعقـ أن تؼػ طـد حدود مِؾؽ 

أخريـ فال تؼتحؿفا، وحرية البقع والشراء يتعقـ أن تؼػ طـد 

حدود مال أخريـ فال تغتصبفا، وحرية التعبقر يـبغل أن تؼػ طـد 

. وهؽذا... حدود طدم جقاز سب أخريـ
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إن حؼ الػرد وصالحف يؼػ طـد حدود حؼ الجؿاطة وصالحفا، - ب

كؿا أن حؼ الجؿاطة إصغر يـبغل أن يؼػ طـد حدود حؼ 

الجؿاطة إشؿؾ، والعربة هـا بإوزان الـسبقة، وهذا أمر تتػؼ 

والػؽر الديـل . طؾقف وجفات الـظر رغؿ تبايـ الؿرجعقات الػؽرية

أيت مـ الشريعة اإلسالمقة يقافؼف الػؽر القضعل أيت مـ أية 

فؾسػة مادية أو ٓ أدرية، يف أرجحقة إطؿ طؾك إخص كؿا يؾحظ 

ذلؽ واضًحا يف مقاثقؼ حؼقق اإلكسان التل تضبط طدًدا مـ 

الحؼقق بضقابط السالمة العامة والـظام العام والصحة العامة 

. وحؼقق أخريـ وحرياهتؿ إساسقة

 والػؽر "بالػؽر الؿطؾؼ"ما دامت سبؼت اإلشارة إلك ما يتعؾؼ -  جـ

الـسبل، وأن إول ٓ يحتؿؾ التؼسقؿ وٓ التبعقض، بقـؿا الـسبل 

يحتؿؾ ذلؽ، فؼد وجب أن كخؾص مـ ذلؽ إلك أن الـسبل مـ 

إفؽار والؿبادئ يتعقـ أن يؼػ طـد حدود الؿطؾؼ، ٕن الـسبل 

. ٓ يتالشك بآجتزاء بقـؿا الؿطؾؼ يحدث لف ذلؽ

وقد كختؾػ كثقًرا طـد إطؿال هذه الضقابط، وطـد السعل لتبقـ 

وجف الصقاب يف كؾ كازلة معقـة، ولؽـ التقافؼ طؾك هذه الضقابط مـ 

شلكف أن يفدي الؿتحاوريـ إلك ما ٓ تتصدع بف الجؿاطة مـ صراطات 

أو كزاطات، ويصقر آختالف بقـ إصراف اختالف فروع غالًبا ولقس 

. اختالًفا يف إصقل التل تؼقم طؾقفا الجؿاطة

يف مجال العالقات مع الغرب مـ الـاحقة الثؼافقة، فنن إمر أوسع 

مـ أن ُيعرض يف فؼرة فؼقرة، ٕكف مشتبؽ بالعديد مـ الصراطات 
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السقاسقة مع الغرب، وبالعديد مـ الصراطات الػؽرية بقـ الؿقاصـقـ 

. بعضفؿ وبعض، وحسبل اإلشارة إلك بعض الجقاكب

وإن الغرب الثؼايف، سقاء كان مسقحًقا أو طؾؿاكًقا يبدو مؽتٍػ 

بذاتف، والسائد فقف أكف ٓ يرى احتقاًجا لف يف أي مـ ثؼافاتـا أو طؼائدكا، 

سقاء بالـسبة لثؼافة الؿسؾؿقـ أو بالـسبة لثؼافة الؿسقحققـ الشرقققـ، 

والغرب الثؼايف يؼقس تؼدم الشعقب إخرى بؼدر قرهبا مـف، ويؼقس 

تلخرها بؼدر بعدها طـف، ويحؽؿ طؾك حركتفا إيجاًبا وسؾًبا بحركة 

ففق معقار التؼدم، ومرجع الشرطقة . اقرتاهبا مـف أو ابتعادها طـف

. وآحتؽام

ؿ تاريخ العالؿ  والغرب الثؼايف أيًضا، يعترب كػسف هق العالؿ، وقسَّ

كؾف، قديؿف ووسقطف وحديثف، حسب تؼسقؿف لتاريخف هق، فسؼقط 

روما هق العالقة الػاصؾة بقـ التاريخ الؼديؿ والتاريخ القسقط، 

وسؼقط الؼسطـطقـقة ثؿ الـفضة يف غرب أوروبا هق العالقة الػاصؾة 

وأصؾؼ طؾك التاريخ العالؿل . بقـ التاريخ القسقط والتاريخ الحديث

وصػف لتاريخف هق، فالعصقر القسطك هل طصقر الظؾؿات رغؿ أهنا 

. لدى الؿسؾؿقـ طصر تـقير ديـل وطؼؾل وطصر استـارة أيًضا

والغرب الثؼايف أيًضا، استخؾص الـظريات السقاسقة وآجتؿاطقة 

مـ واقع خربتف التاريخقة هق، واستخرج ققاكقـ تطقر الؿجتؿعات 

وخصائصفا مـ تجاربف هق، وأسؿك العصقر آجتؿاطقة وحدد 

خصائصفا وفًؼا لذلؽ، سقاء العصر العبقدي أو اإلقطاطل أو 

وهؽذا، واطترب مدارسف آجتؿاطقة هل ما يشؽؾ ققاكقـ ... الرأسؿالل

وكظر إلك تجارب الشعقب غقر الغربقة . تطقر البشرية يف العالؿ كؾف
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لقؼقسفا بذات مؼقاس كظره التاريخل والػؽري الؿستخؾص مـ 

فؿا شابف مـ تجارب أخريـ تجربتف أكدت صحة . تجربتف الذاتقة

استخالصف، وما خالػفا أبؼاها كتقءات أو شذوًذا طؾك كظرتف 

 ... "شبف رأسؿالل"، "شبف إقطاطل"التاريخقة، وفسرها البعض بلهنا 

وهؽذا، ويف الجؿؾة أبؼقت تجارب أخريـ الؿخالػة بحسباهنا 

. "خارج السقاق"تجارب 

وكحـ كؾحظ يف العديد مـ كتابات الؿستشرققـ طـ الحضارة 

اإلسالمقة أو أي مـ حضارات الشرق، أهنؿ كظروا إلقفا ٓ كظرة دارس 

محاور ولؽـ كظرة دارس تجاه مقضقع يدرسف، بؿعـك أكف كظر إلقفا 

وحؽؿ طؾقفا يف ضقء معايقر مستخؾصة مـ واقع تجاربف الثؼافقة 

والحضارية وحدها، بغقر جفد ٓستخالص معايقر لؾحؽؿ تجاوز كال 

وٓ يتسع . مـ الحضارتقـ والثؼافتقـ أو تتصؾ بالؿشرتك العام بقـفا

الؿؼام لذكر إمثؾة، ولؽـ تؽػل اإلشارة السريعة لـظؿ الحؽؿ مثالً 

. ولـظؿ إسرة وغقر ذلؽ

ومـ هـا فنن مقضقع الحقار مع الغرب يف الشلن الثؼايف يتعقـ أن 

يلخذ مـ جاكبـا أول ما يلخذ بآطتبار، فنن آفرتاضات الغربقة طـ 

التؼدم والحضارة والـظؿ وغقر ذلؽ إكؿا جـحت أحقاًكا مـ خصقص 

التجربة الغربقة إلك طؿقم آستخالصات البشرية والعالؿقة دون دلقؾ 

مستؿد مـ آستؼراء التاريخل، وأهنا مـ ثؿ جـحت أحقاًكا إلك اطتبار 

 اجتؿاطًقا أو تاريخًقا "قاكقًكا"ما هق مذهب أو وجفة كظر، إلك اطتباره 

. يصدق طؾك الؽافة
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يتصؾ بالـؼطة السابؼة، ما يذكرين بعبارة هادية قرأهتا لؿالؽ بـ كبل 

مـ سـقـ بعقدة، وهل تعـل أن الؿثؼػ الغربل يؿؽـ أن يتػفؿ مطالبـا 

السقاسقة وآقتصادية، ولؽـف ٓ يستطقع أن يتػفؿ مـظقمتـا الػؽرية 

الـاتجة طـ السقاق الحضاري والتاريخل والثؼايف لـا، وأصـ أن ذلؽ 

راجع إلك أن العؼؾ الثؼايف الغربل باستعالئف واستغـائف، ٓ يـجذب إلك 

تعبقركا الثؼايف الصادر طـ الؿرجعقة الػؽرية والحضارية اإلسالمقة، 

حتك إن كاكت تعرب طـ وقائع وكقازل شبقفة بؿا ُيعرف يف تجربتف 

. التاريخقة، ولؽـف يعرب طـفا يف سقاق ثؼافتف الذاتقة

إن الؿػؽر الغربل اإلكساين، ٓ يػفؿ فؽرة دار السالم ودار الحرب 

يف فؼف الؿسؾؿقـ، ولؽـف يػفؿ ما ُيعرف بؼقاكقـ السؾؿ وققاكقـ الحرب 

يف الػؼف القصـل الغربل الحديث، وما بف مـ اتػاققات ومقاثقؼ تتعؾؼ 

 طـدكا طدواًكا محتؿال طؾقف، "دار الحرب"وهق يرى يف . هبذه إمقر

قد يؽقن طؾقـا . رغؿ أن الؿػفقم ذاتف لف مثقؾ يف ققاكقـ الحاضر الغربل

أٓ كبؼك أسارى ما ارتبط بف هذا الؿػفقم مـ أوضاع قديؿة تاريخقة 

بادت، وقد يؽقن يـؼصـا فقف تطقير إحؽام   الػرطقة الؿرتبطة بف بؿا 

يتالءم مع ضروف العصر الحاضر وأوضاطف، ولؽـ يبؼك ثؿة مجال 

حربل تثقر قضاياه طـد حدوث العدوان طؾك أي مـ بالدكا أو شعقبـا، 

وثؿة مجال سؾؿل ترتاءى مسائؾف طـدما تعؿ أوضاع سالم وتعاون 

. وهتادن

 طدواكقة احتؿالقة تبدو "الجفاد"وإن الؿػؽر الغربل يرى يف مػفقم 

تحريًضا مـ الؿسؾؿقـ طؾقف، وهق ٓ يطقؼ هذا الؿػفقم لؿا يراه فقف مـ 
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وذلؽ رغؿ أن الؿسؾؿقـ بعامة لؿ . ترادف مع العدوان والتفديد

يستخدمقا هذا الؿػفقم يف حركاهتؿ الحديثة إٓ تعبقًرا طـ حركات 

تحرير وصـل أو مؼاومة وصـقة ضد طدوان غربل طؾقفؿ، وأن مثؾ هذه 

الحركات لؾتحرير القصـل طرفتفا إيطالقا ضد الحؽؿ الـؿسقي لفا يف 

الؼرن التاسع طشر، وطرفتفا فركسا ضد آحتالل إلؿاين والـازي لفا 

.   يف الؼرن العشريـ

كحـ يف حروب الؿؼاومة القصـقة كستخدم سقاًقا إيؿاكًقا كعرب بف طـ 

واجـبا الؿؼدس تجاه جؿاطاتـا مـ أجؾ تحررها، والؿثؼػ الغربل ٓ 

يحتاج لفذا السقاق اإليؿاين لخقض ذات الؿسللة، ٕن لغاتـا الثؼافقة 

متبايـة بقــا وبقـف، ومحركاتـا الػؽرية ودوافعـا اإليؿاكقة متبايـة أيًضا، 

والؿثؼػ الغربل اإلكساين تػقتف كثقًرا أو تػقتف أحقاًكا هذه التبايـات يف 

التعبقر طـ ذات الػعؾ ورد الػعؾ، وطؾقـا طـدما كتحاور معف أن كدرك 

. هذه الػروق

كحـ كتخاصب يف شئقن الحقاة الؿعقشة، بقـ بعضـا البعض مـ 

خالل مرجعقتـا الثؼافقة والعؼقدية، ولؽل كضؿـ وصقل الؿعـك ذاتف 

إلك العؼؾ الثؼايف الغربل اإلكساين، فقؿؽــا أن كراطل ترجؿة هذه 

. الؿػاهقؿ إلك لغتف الثؼافقة، وذلؽ لؾتؼريب والتبققـ

العالقات مع الغرب تؾتبس بقـ الثؼايف والحضاري مـ جاكب وبقـ 

السقاسل والعسؽري مـ جاكب آخر، ويف كؾؿات مختصره فثؿة 

خالف يتعؾؼ بالجقاكب الحضارية العؼقدية، وثؿة صراع يتعؾؼ 

ويؿؽـ الؼقل أن الغرب سقاسًقا مـتصر وأن . بالجقاكب السقاسقة
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بعض ققاه يؿارس سقاسات طدواكقة طؾقـا مستخدًما ألة العسؽرية أو 

وهق مـ كاحقة أخرى . الفقؿـة آقتصادية أو اإلحاصة اإلطالمقة

حضارية يرى حضارتف هل حضارة العصر الحديث ويتداخؾ كؾ ذلؽ 

وهق يستخدم الخالف الثؼايف يف . لديف يف كظرتف إلقـا وتعامؾف معـا

. تسقيغ الصراع السقاسل

أما مـ كاحقة الؿسؾؿقـ، ففؿ يتؾؼقن طدوان الغرب ويتؾؼقن 

حضارتف الـافع لفؿ مـفا وغقر الـافع، والؽثقرون يتشتتقن بقـ ومـبفر 

بحضارة الغرب صالب إخذ هبا وبقـ مؼاوم لسقاسة الغرب وطامؾ 

طؾك التخؾص مـفا، وتتداخؾ قضايا السقاسة ومقجباهتا مع قضايا 

وأن جفًدا هائال بذلـاه وأكػؼـاه طؾك مدى . الػؽر والحضارة وتقابعفا

مائتل سـة الؿاضقة يف الؿعاكاة مـ هذا التداخؾ، ويف آكؼسامات حقل 

هذه الؼضايا وآختالف والتطاحـ فقؿا تلخذ وما كدع وما يـػعـا وما 

يضركا، حتك بدأت رؤاكا تتضح مع خقاتقؿ الؼرن العشريـ يف هذا 

الشلن فقؿؽــا الػصؾ بقـ السقاسل وبقـ الثؼايف، ويؿؽــا التؿققز بقـ 

. ما يـػع وما لسـا يف حاجة إلقف وما يضركا

طؾك أكف يتعقـ مالحظة أن العدوان الغربل طؾك بالدكا وشعقبـا 

العربقة واإلسالمقة طؾك مدى الؼركقـ الؿاضققـ كان دائًؿا لدى 

التعصب "وكاكقا دائًؿا يستخدمقن حجة . الؿعتديـ يتخذ تعزيًزا ثؼافًقا

 ضدكا لتربير غزوكا والسقطرة طؾقـا، وكحـ ٓ كـسك أن "اإلسالمل

أحؿد لطػل السقد الؿػؽر الؾقربالل الؿصري أخذ طـ فؽر الغرب 

وثؼافتف والداطل إلك الجامعة القصـقة غقر الديـقة، هق كػسف الذي 

 (الديـل اإلسالمل)إن هتؿة التعصب " يف مؼال كشره 1908ٓحظ يف 
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يظفر أهنا قاطدة سقاسقة يعتـؼفا آكؽؾقز لقعؿؾقا هبا يف مصر، فنهنا 

طـدهؿ تساوى قاطدة الباب الؿػتقح يف التجارة أو قاطدة الػرار مـ 

(. 1908 أبريؾ 9جريدة الؿميد ) "الـظريات إلك العؿؾقات يف العؾقم

وأن يف بدايات الؼرن الحادي العشريـ تـطؾؼ مـ القٓيات 

صراع "مؼقلة  (وارثة آستعؿار الغربل يف العالؿ)الؿتحدة إمريؽقة 

 وتصريحات الرئقس إمريؽل بقش طـ التعصب "الحضارات

اإلسالمل، وذلؽ لتغطقة سقاسات الفقؿـة إمريؽقة الجاري اتخاذها 

طؾك حد تعبقر أحؿد ) "الؼاطدة السقاسقة"يف بالدكا، ويف ضؾ هذه 

يجري ما يجري يف أفغاكستان والعراق، وفؾسطقـ  (لطػل السقد

 يف "الؼاطدة السقاسقة"والسقدان والصقمال وغقرها وُتستغؾ هذه 

مقاجفة حركات تحرر وصـل وحركات مؼاومة وصـقة تتخذ صقغة 

إسالمقة يف الدفاع طـ الديار وإوصان وتستثقر روح الشفادة هلل 

. ولؾقصـ

إن وصػ الصراع الدائر يف بالدكا أن بلكف صراع سقاسل يؽشػ 

مباشرة مـ هق الؿعتدي ومـ هق الؿعتدى طؾقف، ٕن الؿشفد يؽشػ 

طـ أن أهالل بالد معقـة يؿسؽقن بالسالح يف أيديفؿ ويقجفقكف إلك 

غرباء محتؾقـ أتقا مـ أقاصل البالد إخرى، ويؽشػ ذلؽ طـ أن 

مـ يؿسؽ بالسالح إكؿا يدافع طـ أرضف ووصـف وجؿاطتف ضد غاٍز 

. معتٍد غريب

أما إذا وصػ الصراع الدائر بلكف صراع ثؼايف وحضاري، فنن 

الؿشفد يؿؽـ أن ُيصاغ طؾك اطتبار أن هـاك أكاًسا بسبب ما يدور يف 

أذهاهنؿ مـ أفؽار يؿسؽقن بالسالح ويؼتؾقن أخريـ، فقبدو مـ ذلؽ 
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 بسبب ما "أخر"أن الؿؼاِوم والقصـل هق الؿعتدي، وأكف يعتدي طؾك 

. يدور يف ذهـ هذا الؿؼاِوم مـ أفؽار

لذلؽ كـت حريًصا يف بداية هذا الحديث أن أثقر التساؤل طـ مـ 

.  الذي كتؽؾؿ طـ العالقة معف"الغقر" أو هذا "أخر"هق هذا 

بالـسبة لؾجقاكب الحضارية، لؼد كاكت هـاك تغذيات متبادلة بقـ 

الحضارات طؾك مدى قرون صقيؾة، وطؾك وجف الخصقص بقـ 

الحضارة اإلسالمقة العربقة وبقـ الحضارة الغربقة إوروبقة وقام ذلؽ 

يف حضارات ما قبؾ اإلسالم وما بعده، وإمر يف الحالقـ معروف 

. مشتفر ومراجعف قريبة التـاول مؿا ٓ حاجة معف لتؽرار أو مزيد بقان

إكؿا ما أود أن أكبف إلقف يف طجالة هـا، أن أهؿ التلثقرات وأبؼاها إكؿا 

يجئ يف ضروف آختقار الحر لؽؾ مـ الجاكبقـ طـ أخر، وكاكت 

هذه تجربة ما أخذه الؿسؾؿقن مختاريـ مـ حضارة الغرب وخاصة 

يف الؼركقـ الثالث والرابع الفجريقـ، كؿا أهنا هل تجربة الغرب فقؿا 

أخذه مـ حضارة الؿسؾؿقـ مختاريـ يف الؼركقـ الؿقالديقـ الثاين طشر 

. والثالث طشر وما بعدهؿا

وأهؿ درس يؿؽـ أن كتعؾؿف يف هذا السقاق هق أن القفاق 

الحضاري يرد بآختقار الحر لؿا يرى أي مـ إصراف حاجة لف فقف 

. مـ مـجزات أخر، وهق يرد بؼدر ما تغقب طقامؾ الػفؿ السقاسل

أكاد أققل إن كاكت قضقة الؼضايا بالـسبة لـا طؾك الؼركقـ 

الؿاضققـ، لقست هل أن كتعامؾ وكتػاطؾ مع حضارة الغرب 

ومـجزاتف، ولؽـفا كاكت هل ما كلخذ وكدع، وما كحتاج إلقف وما لسـا يف 
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حاجة إلقف لقجقد فصؾ لف طـدكا، فد يحتاج إلك تطقير وتجديد ولؽـف 

. مقجقد

وأضرب لذلؽ مثال، فنن أول كؾقة أكشئت يف مصر لتدريس الؼاكقن 

مدرسة اإلدارة " باسؿ 1868القضعل الغربل أكشئت يف سـة 

وكاكت تدرس الؼاكقن الؿدين والؿرافعات والؼاكقن . "وإلسـ

التجاري وغقرها، مؿا كان لـا مثقؾ لف يف فؼف الشريعة اإلسالمقة، ولؿ 

يؽـ مـ مـاهج هذه الؿدرسة الؼاكقن اإلداري وٓ الؼاكقن الدستقري 

بؿعـك أهنا كاكت . وٓ الؼاكقن الؿالل مؿا كـا يف أشد آحتقاج إلقف

تعطقـا ما لديـا مثؾف ولسـا يف حاجة ٓستجالب بديؾ طـف وتؿـع طـا ما 

. كحتاجف

مـ أهؿ ما يؿقز الحضارة الغربقة يف ضـل مؿا كػتؼر إلقف افتؼاًرا 

شديًدا وكحتاجف احتقاًجا مؾًحا، هل العؾقم الطبقعقة والػـقن التؼـقة، 

وكذلؽ كظؿ اإلدارة غقر الشخصقة التل تعتؿد طؾك إبـقة الؿمسسقة 

والؼرارات الجؿاطقة وتؼسقؿ العؿؾ وتؽامؾف وتعدد هقئات اتخاذه 

والتـسقؼ بقـفا وذلؽ كؾف سقاء يف إدارة الدولة وهقئاهتا أو إدارة شئقن 

الؿجتؿع إهؾل آجتؿاطقة أو آقتصادية أو غقرها مـ شركات 

. وجؿعقات وكؼابات وغقرها

 إن هذه الـقطقات مـ فروع الؿعرفة ٓ ُتؽتسب بالتعؾقؿ فؼط، 

. ولؽـ بالؿؿارسة أيًضا بؾ قد تؽقن الؿؿارسة أبؾغ أثًرا مـ التعؾقؿ

ويبدو لل أن هذه الػروع مـ العؾقم والؿعارف التل ُتؽتسب 

بالتعؾقؿ وبالؿؿارسة، يؽقن لفا أبؾغ إثر يف التثؼقػ الػؽري ويف 
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إصؼال الؿقاقػ مـ أخريـ ٕن العؿؾ الجؿاطل وإدراك آحتقاج 

لمخريـ يف صقاغة العؿؾ القاحد، إن ذلؽ لف أثره الثؼايف الؿفؿ يف 

التقاصؾ ويف آطتؿاد الؿتبادل كؿا أن طؾقم الصـائع وفـقهنا لفا 

كذلؽ أثرها الثؼايف يف تزكقة الؿـفج العؼؾل والتجريبل بقـ الؿتعامؾقـ 

. معفا

. هذا ما بدا لل أن أذكره يف شلن الؿقضقع الؿعروض لؾـؼاش

 واحلمد هلل

  

 طارق البشرى
 

*    *    *
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الثورة املصرية 
 )*(واليدبة الصياشية

 

(1 )

أحاول أن أكتب هذا التؿفقد طؾك غقر مللقف ما جرت بف كتابايت 

، كـت مـ قبؾ أستؾفؿ الخطقط العامة «أمتل يف العالؿ»السابؼة يف 

لؾؿقضقع الؿدروس يف الؿجؾد الصادر، وأكتب استؼراًء لفذا 

 أن أطرض لفا، 
ّ

الؿقضقع، أما يف هذه الؿرة، فنن مسللة بعقـفا تؾح طؾل

« مرحؾة التصـقع » فـحـ يف ثقرة لؿ تستؽؿؾ حؾؼاهتا بعد، هل ثقرة يف

وإن أحداث . ٓ تزال، رغؿ أكف مضك طؾك بداياهتا طشرون شفًرا 

الثقرة أزاحت الـظام السابؼ الذي كان يسد الطريؼ إلك ما كصبق إلقف 

مـ تحؼؼ وهنقض يصؾح بف حال إمة يف الؿستؼبؾ، ولؽــا بعد هذه 

اإلزاحة وحتك أن لؿ تستطع الـخبة الثؼافقة أن تبؾقر الخطقط العامة 

لؿشروع الـفقض يف الؿستؼبؾ، لؿ تبؾقره قبؾ الثقرة ولؿ تػعؾ ذلؽ 

طؾك مدى الشفقر الؿـؼضقة حتك أن مـ بدايتفا، وهذا مشؽؾ طؾقـا 

فنن ما كحدده أن مـ . أن كـظر يف أسبابف ويف كقػ كتدارك إمر 

أسس لبـاء بؾدكا هق ما سقمثر يف واقعف لسـقـ تطقل، ٕن الثقرات ٓ 

. تحدث كؾ يقم 

                                                 
الثورة الؿصرية  " افتتاحقة العدد الحادي طشر مـ حقلقة أمتل يف العالؿ (*)

مركز الحضارة لؾدراسات : الؼاهرة)،"والتغققر الحضاري والؿجتؿعي

 .(م2012-2011/هـ1433-1432السقاسقة،
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ولؽل أوضح صقرة ما أقصده، أذكر مثالً أكف لؿا قامت ثقرة 

استؼالل مصر طـ :  كان لديفا هدفان محددان تؿاًما، وهؿا1919

بريطاكقا، الدولة الؿحتؾة، وتحؼقؼ كظام ديؿؼراصل، وإن صقغة القفد 

التل جرت حركة تقكقالت الشعب الؿصري طؾقفا كاكت تتضؿـ 

السعل بؽافة القسائؾ السؾؿقة الؿشروطة لتحؼقؼ استؼالل مصر »

ًٓ تاًما ، وهل صقغة مدروسة وٓ يضاهل كثافتفا إٓ وضقح «استؼال

القسقؾة السؾؿقة »مرامقفا، والسائد وقتفا أن الديؿؼراصقة هل 

. بؿا تتضؿـ مـ حراك شعبل، ومـ بـاء ممسسات « الؿشروطة

 1911وفضالً طـ ذلؽ فنن الؿمتؿر الؿصري الذي اكعؼد يف سـة 

رًدا طؾك الؿمتؿر الؼبطل الذي كان اكعؼد قبؾف بشفقر، لؿ يتضؿـ فؼط 

صقغة استقعاب لؾؿسللة الطائػقة وإشاطة لروح الؿقاصـة، ولؽـف 

تضؿـ مشروًطا شبف متؽامؾ لبـاء الـفضة الؿصرية ىف مجآت 

السقاسة والتعؾقؿ وآقتصاد وإكشاء الجؿعقات إهؾقة مـ تعاوكقة 

وغقرها، وهؽذا بحقث إكف كان مشروًطا متؽامالً لـفقض مصر فقؿا 

، وكاكت دراساتف كؾفا هادًيا لؾحراك الؿصري العام 1919بعد ثقرة 

. يف مرحؾة ما بعد الثقرة

، كاكت ثقرة وصـقة 1952 يقلقف 23وكذلؽ لؿا قامت ثقرة 

اجتؿاطقة تصبق إلك إجالء الؼقات الربيطاكقة طـ مصر وإلك تحؼقؼ 

هنضة اجتؿاطقة، هل لؿ تؽـ ثقرة ديؿؼراصقة بالؿعـك الدستقري 

والسقاسل ولؽـفا تضؿـت أهداًفا وصـقة طامة واجتؿاطقة طامة،  وكان 

تقجففا القصـل محدًدا بؿقاقػ سقاسقة سابؼة مـ حقث إن مطؾب 

الجالء اإلكجؾقزي ٓ يؼتصر طؾك ذلؽ إكؿا يشؿؾ طدم دخقل مصر يف 
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إصار التحالػات العسؽرية مع الدول الغربقة التل تربط مصر بآلة 

الصراطات الدولقة التل تؼقدها حؽقمات الغرب لصالحفا، وكذلؽ 

كاكت أهداففا آجتؿاطقة مـ حقث الـفقض آقتصادي وآجتؿاطل 

تؽاد تؽقن معدة سؾًػا، طـ صريؼ مشروطات لإلصالح الزراطل 

وتحديد الؿؾؽقة الزراطقة، بدأت مـ مشروع محؿد خطاب بؿجؾس 

، ومشروع مريت بطرس غالل، ومشروع إبراهقؿ 1942الشققخ سـة 

شؽري، وكذلؽ مجؿقطات مـ دراسات التـؿقة آقتصادية لـخب 

مـ العؾؿاء والؿفـققـ أمثال الدكتقر راشد الرباوى، والدكتقر طؾل 

الجريتؾل، وغقرهؿ، تتضؿـ أبحاًثا ومشاريع لؾتطقير آقتصادي 

. والتـؿقة 

 مـ قبؾ الثقرتقـ 1882 و1881وحتك الثقرة العرابقة يف 

الؿذكقرتقـ تجد يف بركامج الحزب القصـل الذي كشل وقتفا وضؿ 

ققادات هذه الثقرة ورجالفا البارزيـ سقاء مـ الؼقات الؿسؾحة أم مـ 

الؿثؼػقـ والعامؾقـ يف مجال السقاسة، وكؾحظ يف هذا الربكامج بقاًكا 

دققًؼا لؿا كاكت تعاين مـف مصر، ولؾـظر الدققؼ لتشخقص الحالة 

السقاسقة الؿصرية، الداخؾقة والخارجقة، وكقػ يؿؽـ أن تحؾ 

.مشاكؾ هذه الحالة وبلي معايقر سقاسقة كاكت غاية مـ الدقة واإلحؽام   

 يـاير، هل 25وكحـ ٓ كجد شقًئا قريًبا مـ ذلؽ بالـسبة لثقرة 

اجتؿعت ققاها السقاسقة والشعبقة طؾك إزالة الحؽؿ الذي كان قائًؿا 

ولؽـ اإلزالة . وتـحقة الـخبة السقاسقة التل كاكت مسقطرة فقف 

والتـحقة شلء يتعؾؼ بنزاحة العقائؼ التل تؼقم يف مقاجفة ما هق 

مطؾقب بـاؤه وتشققده لؾصالح الشعبل القصـل العام، وهذا إمر 
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إخقر هق ما ٓ كؾحظ اتػاًقا طؾقف بقـ ققى الثقرة بالشؽؾ الؿحدد أو 

. إقرب لؾتحديد كؿا كان طؾقف الحال يف الثقرات السابؼة 

ولؽل كعرف ما يتعقـ أن يؽقن طؾقف الطؿقح الؿصري مـ ثقرتف 

الحاصؾة أن يتعقـ أن كعرف أي وضع سقاسل واقتصادي اجتؿاطل 

. كان طؾقف حال مصر فقؿا قبؾ الثقرة 

(2 )

كحـ الذيـ كشلكا وربقـا طؾك رجاء أن تؽقن بؾدكا مصر مستؼؾة 

وكاهضة، وأن تؽقن حرة يف إرادهتا السقاسقة التل ٓ تتقخك إٓ 

الصالح القصـل العام لفا، وأن تؽقن كبقرة يف محقطفا العربل 

وإفريؼل، ققية بجقشفا، وذات هنضة اقتصادية تسـد استؼاللفا 

وتـؿق بف حركة التصـقع هبا، . السقاسل وتتسع بف رقعتفا الزراطقة 

وتـتج فقق كؾ ذلؽ وأهؿ مـف أبـاء مـ شعبفا ذوي تخصصات طؾؿقة 

ومفـقة وحرفقة رفقعة الؿستقى يف العؾقم والؿفـ والحرف أو يف 

أداب والػؽر آجتؿاطل، بؿا يبقئفا ما كخال أهنا تستحؼف مـ مركز 

. حضاري متؿقز وجاذب

كحـ الذيـ ربقـا وطشـا هبذا الرجاء وتشخصت بف هقيتـا الػؽرية 

والعاصػقة، لؿ كؽـ كستطقع أن كستؼر وٓ أن كصرب طؾك ما آلت إلقف 

. أحقالـا يف العؼقد الثالثة إخقرة مـ هقان وخضقع 

ولؿ كؽـ كستحؼ أبًدا ما آلت إلقف أحقالـا، ذلؽ أن ما رجقكاه لبؾدكا 

لؿ يؽـ محض حؾؿ، إكؿا كان واقًعا محسقًسا تحرك طؾك إرض 

تباشقره، وتـبـل أسس صادقة لتشققده، تـؿقة زراطقة وصـاطة وإرادة 

سقاسقة مستؼؾة ترطك الصالح القصـل العام، ورغؿ أية سؾبقات سبؼ 
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أن طاكقـا مـفا فؼد كـا طؾك مشارف مستؼبؾ كستحؼف بؿقجب تلسقسف 

. طؾك أرض القاقع، وكـا بسبقؾ تدارك إخطاء وتصحقح إوضاع 

لؼد آلت مصر يف العفد السابؼ إلك أزمة، وهل لقست أزمة 

ديؿؼراصقة فؼط، بؿعـك أهنا لؿ تؽـ مجرد أزمة حؽؿ أو أشخاص 

حاكؿقـ، فؼد كاكت سقاسة همٓء سبب ما كعاين مـف مصر مـ ضؾؿ 

، وما 1952اجتؿاطل لؿ تعرفف هبذا الؼدر حتك يف طفد الؿؾؽقة قبؾ 

كعاين مـ دمار البـقة آقتصادية الزراطقة والصـاطقة، ولؽـ زوال 

الؿجؿقطة الحاكؿة ٓ يعـل زوال كؾ هذه إوزار آجتؿاطقة، ٕهنا 

تحتاج إلك سقاسات يف مجآهتا لتعقد بـاء مصر طؾك الـحق الؿرجق، 

وإن كزع الرصاصة التل أصقب هبا الجريح ٓ يؽػل وحده لشػائف، إكؿا 

يؾزمف وسائؾ طالج لؿا أصابف، كؿا أن الؿجؿقطة التل أزيحت طـ 

الحؽؿ إكؿا فعؾت ما فعؾت تـػقًذا إلمالءات سقاسقة استجابت هبا 

لؿشقئة القٓيات الؿتحدة وإسرائقؾ إلخضاع مصر وفرض الفقؿـة 

طؾقفا وإشاطة القهـ الحضاري الؽامؾ فقفا لئال تبؼك جؿاطة وصـقة 

هتدد الؿصالح الغريبة يف هذه الؿـطؼة، وكؾ ذلؽ ٓ يزال قائًؿا 

. ويحتاج إلك خطط معالجة 

إن هذه الؿجؿقطة الحاكؿة التل فؽؽت أجفزة الدولة التل 

يحؽؿقن هبا ويسقطرون طؾك الشئقن الجارية، هذه الؿجؿقطة التل 

فعؾت ذلؽ يستحقؾ أن تؽقن طامؾة لحساب ذاهتا، ٕهنا ققضت ققائؿ 

آستؿرارية لؿمسسات إدارة ٓ تبؼل حؽقمة رشقدة إٓ هبا، وإن مـ 

يحطؿ جفاز الدولة التل يحؽؿ هبا ٓبد أن تؽقن لديف حسابات مالقة 

بالخارج وصائرات خاصة قادرة طؾك اإلقالع السريع، ففق يبقع بؾده 
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. ، وهذا ما كان حاصالً «بؼصد السػر»

وإن خصقم هذه إمة مـ خارجفا، ومـ يلتؿر بلمرهؿ، هؿ 

وحدهؿ الذيـ يعؿؾقن جاديـ طؾك تػؽقؽفا، وهؿ ٓ يضقرهؿ أن 

يػؽؽقا كؾ شلء طؾك الؿستقى التـظقؿل والؿمسسل والحؽقمل 

والشعبل، وطؾك الؿستقى الػؽري الثؼايف، ويػؽؽقن كؾ رابطة مـ 

روابط آتصال وآكتؿاء والتجؿقع والتحريؽ، لقؽقن كؾ تشؽقال 

خامالً وبال حراك سقاء يف ذلؽ التشؽقالت آجتؿاطقة إهؾقة 

كالـؼابات وآتحادات والجؿعقات والروابط وإحزاب، ويشؽؽقن 

. يف كؾ فؽرة هامة ويثقرون التـاقض بقـ وحدات الؿجتؿع 

وهؿ يػؽؽقن أجفزة الدولة ذاهتا التل طؾقفا الؿعقل يف إدارة 

الؿجتؿع وتـظقؿ شئقكف الجؿعقة مـ تعؾقؿ وصحة ومـ وزارات 

وهقئات وممسسات تدير الؿرافؼ العامة، ويؼضقن طؾك الـظرة العامة 

التل يتعقـ أن هتقؿـ طؾك آقتصاد وهقئات الؼطاع العام وأجفزة 

الرقابة طؾك الؿـشآت الخاصة، و يػؽؽقن الزراطة والدورات 

الزراطقة، وكظؿ حؿاية خصقبة إرض الزراطقة ومـع التصحر وتؼؾقؾ 

، وٓ يؽاد يؿاثؾ 1952البـاء طقفا مؿا كان سائًدا وشائًعا حتك مـ قبؾ 

ما جرى يف الثالثقـ سـة أو إربعقـ سـة الؿاضقة إٓ ما جرى لتدمقر 

هنضة محؿد طؾل طؾك مدى الخؿسقـات والستقـات مـ الؼرن التاسع 

. طشر

 يـاير أن تخرجـا مـ هذا القضع كؾف، وإن 25الؿطؾقب مـ ثقرة 

التحدي الؿطروح طؾك الـخب الؿثؼػة يف بؾدكا يتعؾؼ بالبحث طـ 

السقاسات التل يتعقـ اتباطفا وتـػقذها لؾخروج بؿصر مـ هذا الذي 



 

 

مقدمات البشري ... أميت يف العامل 

 

142 

 

 
حدث طؾك مدى ثالثقـ أو أربعقـ سـة، لؼد قاومت فقفا مصر سـقـ 

ثؿ ضعػت مؼاومتفا بالتدريج ثؿ حدث آهنقار يف السـقات العشر 

هؾ : م، والسمال الذي يثقر هق 2011إخقرة السابؼة طؾك ثقرة 

وجدت آستجابة مـ مػؽري مصر ومثؼػقفا ومـ يسؿقن قادة الرأي 

. العام فقفا لؾتصدي لؽؾ هذه إوجاع ولرفع كؾ هذه إوزار

(3 )

 يـاير، كان ذلؽ 25طـدما ضفر الحراك الثقري الذي أرهص لثقرة 

 ومع آكتخابات التل جرت يف ذلؽ العام لؿجؾس 2005مع بدايات 

وكان الؿطؾب شبف القحقد . الشعب، أو قبؾ ذلؽ بلشفر معدودات 

تؼريًبا الذي ارتػعت بف إقالم والحـاجر هق الدستقر والديؿؼراصقة 

وهذا الؿطؾب يف ذاتف . رفًضا لحؽؿ آستبداد الجاثؿ طؾك البالد 

مطؾب صحقح بطبقعة الحال ؛ ٕكف إذا كان آستبداد هق أساس ما 

تدهقرت بف إوضاع الؿصرية وهق أهؿ طؼبات الـفقض يف مصر، فنن 

الديؿؼراصقة تصقر هل الحؾؼة الرئقسقة يف سؾسؾة ما يصبق إلقف 

الؿجتؿع مـ هنقض وتؼدم ومـ اكتشال البالد مـ وهاد ما صارت إلقف 

. مـ وهـ وضقاع

ولؽـ الديؿؼراصقة هل كظام حؽؿ وأسؾقب إلدارة الؿجتؿع، ففل 

أسالقب ووسائؾ يف اتخاذ الؼرارات التل يصؾح هبا شلن الجؿاطة 

الؿعقـة، ويبؼك ما يحتاج إلك كظر هق مضؿقن ما يصؾح بف هذا الشلن 

مـ سقاسات يف التقجفات العامة ويف أوضاع آقتصاد والعالقات 

آجتؿاطقة، وٓبد أن يؽقن الؿطؾب الديؿؼراصل مصاحًبا لعقـقات 

السقاسات التل يتعقـ أن تتخذ وإٓ كاكت الديؿؼراصقة كظاًما أجقف 
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. لقس لف مضؿقن حؼقؼل مصاحب

وقد كاكت الؿشؽؾة أن مصر كاكت تعقش يف وضع أزمة سقاسقة، 

أزمة حؽؿ، وأزمة الحؽؿ كؿا كعرف هل أن كظام الحؽؿ ٓ يعقد قادًرا 

طؾك آستؿرار، وإن الحاكؿقـ ٓ يعقدون قادريـ طؾك البؼاء يف 

الحؽؿ، وإن الؿعارضقـ أو الثقريقـ لؿ يصقروا بعد قادريـ طؾك 

القصقل إلك الحؽؿ، هذه هل أزمة الحؽؿ بالؿعـك الؿدرسل الذي 

يؿؽـ أن يدرسف صالب العؾقم السقاسقة، وكان هذا هق الحادث فعالً 

. 2011 حتك 2005صقال الؿدة مـذ 

لؿ تؽـ الحؽقمة قادرة طؾك الحؽؿ وبخاصة خالل السـقات 

، ٕن الحؽؿ لقس حػًظا لألمـ 2000العشر إخقرة مـ طؿرها مـذ 

السقاسل فؼط، ولقس مـ باب أولك مجرد حػظ أمـ الحاكؿ الػرد 

والؿحقطقـ بف، إكؿا الحؽؿ ققادة مجتؿع ومقاجفة أحداث وإدارة 

أزمات وحؾ مشاكؾ، هق سقاسة أمقر الـاس وإكػاذ ما يتعؾؼ بشئقهنؿ، 

أي أكف إدارة لؿجتؿع متحرك بالضرورة وبالطبقعة، لؿجتؿع مرتاكب 

العـاصر ومتؿاوج آتجاهات، وهذا بالضبط ما كاكت الحؽقمة ٓ 

تصـع فقف شقًئا، واكحصرت مفؿتفا يف حػظ إمـ الذايت لرجالفا، ويف 

تصػقة أية صاقة متحركة يف الؿجتؿع، ويف هنب وسؾب ما يستطقع 

رجالفا تحقيؾف إلك كؼد يقدع بلحد بـقك الخارج، ولعؾ ذلؽ مؿا 

 يـاير 25طجؾ بـفايتفا، ٕكف لؿا تصاطد الحراك الشعبل الثقري مع 

 لؿ تستطع أن تخرج طؿا اطتادت طؾقف مـ القهـ وفؼدان 2011

. الؼدرة طؾك الحركة لإلمساك بزمام إمقر قبؾ أن تػؾت 

ويف الؿؼابؾ وبؿا يقازي هذا الحال، فنن الـخبة السقاسقة الؿثؼػة 
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، لؿ ترفع هدًفا وٓ 2005التل كاكت طؾك رأس الحراك الثقري مـذ 

صرحت شعاًرا أمام الحراك الثقري الحاصؾ، إٓ إطداد الدستقر 

الجديد، وفاهتا أمران طؾك غاية مـ إهؿقة، أولفا أن الدساتقر إكؿا 

تقضع يف بدايات العفقد ٓ يف هناياهتا، والعفقد السقاسقة تبدأ بالقاقع 

الؿستجد ولقس بالـصقص الؼاكقكقة التل ُتحرر، ٕن الـصقص 

الؼاكقكقة يتعقـ أن ترد بعد تبقـ رؤية القاقع الجديد أو الؿلمقل، فتؽقن 

ققاه السقاسقة قد تحددت وتؽقن طالقات الؼقى وتقازكاهتا بقـ مـ 

أسػر طـفؿ القاقع الثقري قد ضفرت مالمحفا، ويؽقن كؾ ذلؽ مـبئًا 

بؿرحؾة تاريخقة جديدة لؾعالقات بقـ الؼقى السقاسقة، تقضع 

الدساتقر الجديدة بعد ضفقر ذلؽ، أو تقضع ٕن حادًثا تاريخًقا يؽقن 

قد جد ويؼتضل إطادة تشؽؾ إوضاع السقاسة طؾك كحق جديد، مثؾ 

حرب أو غزو أو هزيؿة    أو اكؼسام سقاسل كؿا حدث لػركسا بعد 

. اكػصال الجزائر طـفا مع تقلل ديجقل الحؽؿ 

 قبؾ الثقرة وتغققر 2005لذلؽ فنن صرح مطؾب الدستقر مـذ 

إوضاع السقاسقة، لؿ يػد وقتفا إٓ كظام حسـل مبارك، إذ بادر فطرح 

 لؿ تؽـ مػقدة إٓ لف ولتؿؽقـ ابـف جؿال مـ 1971تعديالت لدستقر 

وراثة الحؽؿ بعد أبقف، والعجقب أن الـخبة السقاسقة الؿثؼػة التل كان 

صرحفا لؿطؾب الدستقر مؿا سفؾ بف طؾك الـظام الحاكؿ أن يصدر 

تعديالً دستقرًيا لصالح الحؽقمة الؼائؿة، هذه الـخبة أصرت طؾك 

مطؾبفا وبؼقت متؿسؽة بف دون أن تػطـ إلك أكف مطؾب سابؼ ٕواكف، 

فلتاحت مـ جديد فرصة لؾـظام الحاكؿ وقتفا لؽل يصدر بصالحف 

، ٕكف مـ الؿعروف الذي 2007، وذلؽ يف 1971تعديالً ثاكًقا لدستقر 
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ٓ يحتاج إلك فطـة أن الؼقة السقاسقة إكرب يف لحظة إطداد الدستقر 

هل ما يؽقن لفا أن تمثر طؾك صقاغتف بؿا يػقدها تجاه غقرها وما يحؼؼ 

لفا صقالحفا، وما مـ تعديؾ لدستقر يف ضؾ كظام قائؿ إٓ ويؽقن 

. محؼًؼا لصالح هذا الـظام وققاه السقاسقة 

قبؾ الثقرة، بدت لفؿ « الدستقر»طـدما صرحت الـخبة فؽرة 

الػؽرة كؿا لق أهنا تستفدف التغققر الشامؾ، ٕن هذه الـخبة تـشغؾ 

بالفؿقم الثؼافقة أكثر مـ إكشطة الحركقة والعؿؾقة، وتبدو قدراهتا يف 

وتـحصر فقف طالقاهتؿ . الؿجال الػؽري والثؼايف، وهؿ فعالً أكػاء فقف 

البعقديـ طـ الشقاغؾ « أرباب الؽؾؿة»ففؿ مـ . وروابطفؿ السقاسقة 

التـظقؿقة والحركقة يف التـشئة السقاسقة والتـظقؿ والتحريؽ وطؼد 

وقد كاكت الحقاة السقاسقة يف ثؾث الؼرن . إواصؾ وآرتباصات 

إخقر قد ألزمت حتك إحزاب السقاسقة الؿشؿقلة بالشرطقة أن 

تحصر كشاصفا السقاسل يف الؽتابة الصحػقة وطؼد الؿمتؿرات يف 

وٓ زلت أذكر أن حدث آجتقاح . الغرف والؼاطات الؿغؾؼة 

 وأطدت إحزاب والؼقى السقاسقة 1982اإلسرائقؾل لؾبـان يف 

وبعد . مظاهرة حاشدة تخرج مـ إزهر الشريػ بعد صالة الجؿعة 

الصالة طؿت الفتافات والتػ الـاس، ثؿ مـعتفؿ الشرصة التل 

حاصرت الشقارع مـ الخروج إٓ إلك الحافالت، فركب فقفا مـ 

ركب وسارت مسرطة تحؿؾ هتافات الركاب ولؿ يسؿعفا إٓ الركاب 

أي يف طؾب، وكان الـشاط السقاسل « معؾبة»أكػسفؿ، وكاكت مظاهرة 

. ، وضؿرت وجقه الـشاط السقاسل إخرى «معؾًبا»الجؿاهقري كؾف 

هذا القضع كؿا فقف كقع كشاط سقاسل يعتؿد طؾك الؽؾؿة ٓ طؾك 
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الحركة، وهذا الـؿق الػؽري الثؼايف صار لف رجالف وهؿ قادة الـشاط 

السقاسل بؿا يؿؾؽقن مـ مؾؽات ثؼافقة، وباختصار كؿت الؼقة 

ًٓ طؾك حساب الؼدرة الحركقة خربة  الػؽرية الثؼافقة فؽًرا ورجا

وطالقات واتصآت وقدرات تـظقؿ وتحريؽ، واكعؽس ذلؽ طؾك 

الؿجتؿع، فصارت قضايا الػؽر والثؼافة هل الؼضايا الظاهرة طؾك 

السطح، وهل ما يشغؾ الـاس، وتثقر قضايا الػؽر الؿجرد ويستجقب 

لفا الؿثؼػقن ويجرى آستؼطاب السقاسل طؾك أساسفا وحدها، 

وتضؿر إمؽاكات التحريؽ السقاسل وآجتؿاطل وتضؿر طالقات 

. التـظقؿ وتذوى خربات الرجال يف هذا الؿجال 

وكان مـ مضاطػات هذا القضع، أكف يشقع مـاًخا يؽقن أكثر قابؾقة 

الػتـ الثؼافقة ولصراطات إفؽار الؿجردة، فصارت آستؼطابات 

السقاسقة أكثر جـقًحا ٕن تحدث طؾك أسس ثؼافقة وفؾسػقة أكثر مـفا 

سقاسقة، كؿا أن مـ شقاهد هذا القضع ما أسرف فقف البعض مـ اتخاذ 

الؿحاكؿ ساحة لؾصراطات السقاسقة ورفع الدطاوى الؼضائقة، ٓ 

ٓقتضاء حؼقق معقـة ومحددة بالؿعـك القاقعل الؿتعارف طؾقف 

قاكقكًقا، ولؽـ ٓتخاذ مقاقػ سقاسقة مجردة، كطؾب إلغاء معاهدة أو 

إسؼاط وزارة أو لؿعارضة سقاسقة طامة، مؿا لؿ تعد ساحات الؿحاكؿ 

لف، وذلؽ لتؽتب الصحػ ولتستخدم قاطات الؿحاكؿ لؾخطابة 

. السقاسقة 

ويف هذا الؿـاخ ضفر اإلصرار طؾك فؽرة البدء بالدستقر باطتباره 

ًٓ وكقًرا بعد أن مؾئت « الؿفدي الؿـتظر» الذي سقؿأل إرض طد

، والؿػؽرون يعؿؾقن 2005ضؾًؿا وجقًرا، وضفر ذلؽ مـذ كحق 
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جدلفؿ حقل ما إذا كان إوفؼ تعديؾ الدستقر أم تغققره، وكان هذا 

ًٓ »هق إصؾ السقاسل لتطقر فؽرة  ًٓ « الدستقر أو مـ بعد، هل أو

ًٓ بعد الثقرة وقبؾ أي حراك  حتك مـ قبؾ الثقرة، كاهقـا أن تؽقن أو

تـظقؿل ممسس إلكشاء هقئات مـتخبة ٕداء شئقن البالد أو إلطداد 

. الدستقر ذاتف 

(4 )

بالػؽر وحده دون أن يصاحبف طؿؾ يؿارس وواقع يؿتحـ فقف هذا 

الػؽر، تصقر كؾ التصقرات الػؽرية تصقرات افرتاضقة، وهذا ما 

حدث بالـسبة لؽثقريـ مـ الـخب السقاسقة الؿثؼػة التل تتصدى 

، فصار الحديث طـ الشعب يف 2005لؾعؿؾ العام، وبخاصة مـذ 

أذهان الؿتحدثقـ يؿثؾ مػفقًما ذهـًقا أو يعترب ققؿة افرتاضقة يدافع طـفا 

وُيتحدث باسؿفا بحسباهنا ققؿة كظرية ولقست واقًعا طؿؾًقا، بدلقؾ أن 

كؾ ما يؼال ويـسب إلقف إكؿا تليت آكتخابات            أو آستػتاءات 

إن ذلؽ يحدث بحسـ كقة كامؾ وبحسبان أن . الـزيفة بخالفف 

الؿػاهقؿ جاءت افرتاضقة، وآفرتاض فقؿا كعرف هق إمر الذي يؼقم 

يف الذهـ مـسقًبا إلك القاقع دون أن يجري التحؼؼ مـ وجقده الػعؾل 

يف القاقع، هق أمر يتخؾؼ يف ذهـ اإلكسان استخالًصا مـ ققاسات 

كظرية وخربات ماضقة دون التلكد مـ وجقده الؿقضقطل خارج 

. الشعقر الذايت لدى الؿتؽؾؿ طـف 

وكان هذا القضع يتػؼ مع الؿـاخ السائد فقؿا قبؾ الثقرة، ٕن 

الؼائؿقـ طؾك الحؽؿ يتعامؾقن بؼقؿ افرتاضقة تؿاًما، تتعؾؼ 

بالديؿؼراصقة والشعب وآكتخابات والؿجالس والفقئات 
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والؿمسسات وٕن الؿعارضقـ لؾحؽؿ الؼائؿ ٓ يؿؾؽقن وسائؾ تغققر 

طؿؾقة لفذه إوضاع الؼائؿة فقؽتػقن بالجفر بالؿعارضة  طؾك أسس 

مـ الؼقؿ آفرتاضقة الؿعارضة، وتؽقن الـتقجة أن يبؼك القضع الؼائؿ 

وقد أتت . بحالف وتبؼك الؿعارضة بحالفا الؿعارضة لف دون زحزحة

فلصقح .  يـاير كؾفا مـ خارج هذا السقاق آفرتاضل 25ثقرة 

بالؼائؿقـ طؾك الحؽؿ، ولؽـ هذا الحال لؾؿعارضة ضؾ كؿا هق لؿ 

يستطع أن يـجذب إلك جؿاهقر حؼقؼقة يحركفا حركة كظامقة، فاتخذ 

سبقؾ الصخب اإلطالمل دون اطتـاء بنطادة تـظقؿ وضعف، بؿا يتحقل 

. بف إلك حراك كظامل حؼقؼل

إن صح هذا التعبقر « طؾؿ الثقرة الؿؼارن»إن ما يؿؽـ أن كسؿقف 

لؾدٓلة طؾك وجقب الـظر لؾسؿات العامة التل تتصػ هبا الثقرات يف 

بؾد معقـ، مـ حقث وجقه آتػاق ووجقه آختالف وأسبابف، إن 

 يـاير الؿذكقرة اختؾػت 25ذلؽ يػقد لديـا أن الـخب السقاسقة لثقرة 

، فؾؿ تؽـ الـخب السابؼة 1952 و1919طـ مثقالهتا مـ كخب ثقريت 

يف غالبقتفا طؾك هذا الـحق مـ طدم التؼدير لؾؿشاكؾ الحؼقؼقة التل 

تحقط ببؾدهؿ قبقؾ الثقرة وخاللفا مـ حقث ضعػ الربامج السقاسقة 

الػعالة ومـ حقث آكجذاب إلك الؿػاهقؿ آفرتاضقة غقر القاقعقة 

ومـ حقث العزلة طـ مشاطر الجؿاهقر الحؼقؼقة ومـ حقث التؼدير 

الؿـاسب لدواطل ما يسؿك بآستؼالل القصـل مـ أوضاع السقاسة 

. الخارجقة وآقتصاد وأوضاع الؿجتؿع 

ويف ضـل أن الشريحة آجتؿاطقة التل كان طؾقفا الؿعقل يف ققادة 

. حركات آحتجاج وآجتؿاع والـزوع الثقري يف مصر قد اختؾػت 
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إهنا تتؽقن أساًسا مـ الؿفـققـ والؿثؼػقـ الؿـبثؼقـ مـفؿ، أي مـ 

همٓء الؿصريقـ الذيـ يحققن مـ طرق طؿؾفؿ يف الؿفـ والحرف 

الؿختؾػة، وهؿ مـ ألؼل طؾك طاتؼفؿ تغققر وجف مصر طؾك مدى 

الؼركقـ التاسع طشر والعشريـ، وهؿ مـ قادت صالئعفؿ ثقرات 

مصر، وهؿ مـ اكبثؼت مـفؿ إبحاث والدراسات والؿـاهج والربامج 

التك حددت تطقر الؿجتؿع الؿصري خالل هذه العؼقد، وهؿ مـ 

أكشلوا أجفزة الدولة الؿصرية وممسساهتا وهقئاهتا وكؿقا 

بالتخصصات الؿفـقة الؿختؾػة واحتضـقا تطقر مصر العؾؿل والثؼايف 

يف فروع الؿعرفة الؿتبايـة، هذه الشريحة هل العؿقد الػؼري لبـاء مصر 

الؿستؼؾة الـاهضة ذات الؿمسسات آجتؿاطقة وآقتصادية والثؼافقة، 

وهل مـ وطك تطقر مصر طرب السـقات التل استظؾت بظؾ ثقرة 

هذه الشريحة ماذا حدث لفا ؟  .  وما قبؾفا 1952 وثقرة 1919

أجازف بالؼقل بلهنا مـذ السبعقـات مـ الؼرن العشريـ، حدث لفا 

مثؾ ما حدث لؿثقؾفا مـ الؿصريقـ يف الؼرن السادس طشر بعد الػتح 

العثؿاين لؿصر، وهجرة الؽثقر مـ العؾؿاء والحرفققـ وإفؼار مصر مـ 

جفقدهؿ ووجقدهؿ، حدث ذلؽ أيًضا مـ سبعقـات الؼرن العشريـ، 

فالحقن وطؿال إلك العراق ومفـققن وحرفققن إلك الؿؿؾؽة 

السعقدية، ومفـققن إلك إمارات الخؾقج العربل، كاكت هذه الشريحة 

مـ قبؾ يشعر أهؾفا بلزمات مصر ومشاكؾفا بحسباهنا أزماهتؿ 

ومشاكؾفؿ وترى فقفؿ الشعقر بآكدماج بقـ الصالح الذايت والصالح 

العام لؾجؿاطة الؿصرية بعامة، وكاكقا يتجفقن بؼرائحفؿ وطؾقمفؿ 

وخرباهتؿ لتػتقؼ الحؾقل التل تحؾ أزمات مصر باإلصالح يف وجقه 
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التخصص الؿختؾػة، وبالثقرة العامة طـد الحاجة إلقفا وحقـؿا ٓ  

. يؽقن ثؿة مـاص بغقرها

وقد تقلد لدى كثقريـ مـ العامؾقـ باكػتاح هذا الؿجال لؾعؿؾ، 

تقلد لديفؿ أن ثؿة حؾقٓ فردية وذاتقة أيسر كثقًرا يف إدارهتا مـ الحؾقل 

الجؿاطقة التل تتعؾؼ بالؿجتؿع كؾف وتغققره، وأكف بالجفقد الؼؾقؾة 

يؿؽـ الحصقل طؾك الػقائد الؽثقرة، وأكف يؿؽـ تحؼقؼ اإلصالح 

وقد أدى . بقسر ٓ يتحؼؼ مـ ارتباط الؿصقر الذايت بالؿصقر الجؿاطل 

ذلؽ أن العؿؾ الؿفـل ذاتف مـ حقث معـقياتف العامة فؼَد الؿعـك 

الذي يتضؿـف أي طؿؾ يرتبط بالجؿاطة ويـدمج فقفا وفقؿا « الرسالل»

وبؼل « الجؿاطة»وبؼقت « القصـ»تحؿؾف مـ معـقيات، لؼد بؼك 

يف إذهان، ولؽـفا بؼقت بقصػفا مػاهقؿ افرتاضقة مـػصؾة « الشعب»

طـ القاقع العؿؾل والقجقد الػعؾل، وحؾت الحسقات محؾ 

الؿعـقيات ٕن الؿعـقيات يستحقؾ الشعقر الحؼقؼل هبا إٓ مـ خالل 

الشعقر الجؿاطل، وإن مـ يذهب ٓ تحرم جؿاطتف مـ جفقده الؿمداة 

وهؽذا يف . فؼط، ولؽـفا تحرم مـ كتاجف هق ذاتف يف تقلقد جقؾ تال لف 

كؾ مجال مـ مجآت الخربة الؿفـقة والجامعات والؼضاء 

وممسسات الدولة والؿعؾؿقـ والؿفـدسقـ وإصباء وبـاة الؿمسسات 

واإلدارات والشركات وغقرها، وٓ شؽ أن كؾ ذلؽ قد يؽقن أثؿر 

ثؿرتف حقث اكتؼؾت العؿالة، ولؽـ يؿؽـ بتؼدير صحقح أن حجؿ 

الػاقد كان أضعاف أضعاف حجؿ الؿغـؿ البديؾ، وبخاصة أن العؿالة 

الؿتـؼؾة لؿ تستقصـ يف البالد التل اكتؼؾت لفا، إهنا فؼدت فحسب 

أداءها الرسالل، فالجؿاطة صارت أفراًدا، والجفد اإلكساين صار أجًرا 
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وبدل أن يعقد همٓء إلك . كؼدًيا، وإجر الـؼدي صار سؾًعا استفالكقة 

وصـفؿ لقؽقكقا صاقة مـتجة، إذا هبؿ يعقدون لتزداد صاقة بؾدهؿ 

. آستفالكقة 

(5 )

والحاصؾ فقؿا يؿؽـ تؾخقصف بؽؾؿات قؾقؾة، أن الؿسائؾ الؿؾحة 

يف السقاسات الؿصرية أن، هل تحرير اإلرادة القصـقة مـ الضغقط 

إمريؽقة اإلسرائقؾقة لرتطك الصالح العام القصـل وحده يف شئقن 

السقاسات الداخؾقة والخارجقة، وهذا ما يتعقـ ان يتلتك بقصػف 

مضؿقًكا لؾحراك الديؿؼراصل الذي تػتؼت طـف الثقرة، لؿراطاة ما يسد 

حاجات الؿجتؿع الؿصري يف هنقضف آقتصادي وآجتؿاطل، 

وكذلؽ إطادة الرتابط والتؿاسؽ ٕجفزة إدارة الدولة الؿصرية 

الؿركزية وغقر الؿركزية لتعقد لفذه إجفزة قدرهتا التـظقؿقة طؾك 

إدارة الشلن الؿصري يف الدولة والؿجتؿع وإدارة الؿرافؼ والخدمات 

. ومقجبات اإلكتاج برشد وكػاءة

ورغؿ أن هذه إمقر هل مـ لقازم ما تتحؼؼ بف أهداف الثقرة، 

وهل ما كان يتعقـ أن تستدطل الجدل والحقار والخالف والتبايـ يف 

. الـظرات حقل أصؾح ما تتحؼؼ بف هذه إهداف مـ الـاحقة القاقعقة 

إٓ أكـا كؾحظ أن صغك طؾك الحقار الؼقمل يف مصر مـ بدايات الثقرة 

وما بعد اإلصاحة بـظام حسـل مبارك، صغك الحقار حقل الدولة 

الديـقة أو الؿدكقة، وتركزت اهتؿامات وسائؾ اإلطالم مـفا حقل هذه 

الؿسللة واستؼطبت الؿقاقػ بقـ الؿميديـ والؿعارضقـ طؾك كحق 

. أزاح طـ القطل الؿصري كؾ ما طدا هذه الؿسللة
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وإذا كان آستؼطاب حقل هذه الؿسللة يتحؿؾ مسئقلقتف كؾ مـ  

التقاريـ اإلسالمل والؾقربالل؛ ٕهنؿ كؿا لق أهنؿ تراضقا طؾك أن تؽقن 

هذه الؿسللة هل بمرة الصراع يف الحقاه السقاسقة والثؼافقة إذا كان ذلؽ 

كذلؽ، فنكـا كؾحظ أن الصراع كان مصطـًعا إلك حد بعقد، بدلقؾ أكف 

بعد طام وكصػ هل طؿر الثقرة تؼريًبا حتك أن لؿ يحدث أي تغققر 

أو تعديؾ يف صقغة التقازن الذي كان قائًؿا مـ قبؾ، والذي كاكت تعرب 

 . 1971طـف الؿادة الثاكقة مـ دستقر 

صراع سقاسل وفؽري كشب بقـ طـاصر الـخبة السقاسقة 

واستؼطبفا يف فريؼقـ حقل مسللة معقـة، وغطك كؾ ما طداه مـ وجقه 

الؿسائؾ والؿشاكؾ الثائرة والؿؾحة، ويف زمـ ثقرة يحسب الققت 

فقفا بؼقؿتف ذهًبا مـ حقث أهؿقتف يف تحديد مصقر إمة لػرتات مؼبؾة، 

ثؿ يـتفل هذا الصراع إلك ذات القضع الذي كان طؾقف الحال مـ تقازن 

سابؼ، ألقس هذا دلقالً طؾك ما أصاب الـخبة مـ وهـ يف إدراك مشاكؾ 

. جؿاطتفا السقاسقة والقصـقة
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