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نتجـه الـى فيزيـاء الـذرة أو بيولوجيـا الجزيئـات        ألننـا ال . الجواب كال بطبيعة الحال
فهم الواقع االجتماعي لالسالم بما فيـه مـن اختالفـات     لو اردنا ،أو حتى العلوم العصبية

وبـدون العلـوم االجتماعيـة    . منـذ قـرون   ن السنة والشيعة تلقي بظاللها عليـه وتناقضات بي
شـخص  بفي أن تكون الدولة مجسـدة  للصين ال يمكننا معرفة الواقع التاريخي المتفرد 

المـيالد حتـى    قبل 221ند بالعرش على مدى اكثر من الفي عام ابتداًء متفر إمبراطور
و شـ ينحدر من ساللة صينية أو من عائلة المان، سواء أكان  هذا االمبراطور 1911سنة 

Mandchoue .  

هـدافها، وألجــل ذلـك يجــب   أينبغـي إذن فهــم ماهيـة مواضــيع العلـوم االجتماعيــة و   
لم يبتكروا العيش «ساسية راسخة علمياً أال وهي أن الناس أمن حقيقة  داًءاالنطالق ابت

الطبيعــة تعنــي هنــا حقيقــة   نهــم جــنس اجتمــاعي بطبيعتــه، و  ألذاك » فــي مجتمــع ابتكــاراً 
نـواع االجتماعيـة االخـرى، ال يعيشـون     بيد أن البشر وعلى خالف األ. الطبيعي متطوره

ــو       ــي يحيـ ــات كـ ــدون المجتمعـ ــم يوجـ ــع فقـــط، فهـ ــي مجتمـ ــد    نفـ ــك بالتحديـ ــا وذلـ   فيهـ
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االنســان علــى    البدائيــة االخــرى التــي تنحــدر، هــي و     تالثــدييا انــواع   عــن  يميــزهم  مــا
من تركيبته الجينية مـع الشـمبانزي   % 98إذ يشترك االنسان بـ . ذاتهالسواء، من السلف 

خيرة وبطرق شتى الى التكيف مع مصادر العيش القابلة وقد توصلت هذه األ. والبونبو
ثقافـات ماديـة متنوعـة    « وبالتالي صار بإمكانهـا تطـوير    ،في نظم بيئية متنوعة لالستغالل

ت مـن تغييـر سـلوكياتها بتـأثير مـن تلـك الـنظم        ن إثبات أنها تمكنـ وإن لم يتم لحد اآل» 
حــدثت يومــاً تغييــراً فــي عالقاتهــا  أأو أنهــا غيــرت طــرق معيشــتها فــي مجتمعهــا أي انهــا   

ــه    وهــذا بالتحديــد مــا . االجتماعيــة ــان ب ففــي مناســبات  . كــان للبشــرية القــدرة علــى االتي
ــاً لهــم أن يعرفوا     ــرة عــرف البشرـــ وكــان حتمي ـــكثي ـــ  تحويــل( ــ ــرــ طــرق وجــودهم   )تغيي

، تلـك الطـرق   )تنظيم حيـاتهم فـي مجموعـة   (واالجتماعي  ،)عالقاتهم بالطبيعة(المادي 
وهــذا التغييــر فــي طــرق الوجــود   . الف مــن الســنين التــي توارثوهــا بمــرور القــرون أو اآل  

ــي     ــرى ال يعنـ ــرق اخـ ــداع طـ ــادي بابتـ ــع   « المـ ــي مجتمـ ــاة فـ ــراع الحيـ ــيس«أو  ،»اختـ » تأسـ
االعتقاد بذلك، بـل هـو ايجـاد تـاريخ مختلـف لمجموعـة        ةفالسفالمجتمع كما يحب ال

ــاريخ      لهــذا الســبب تطــورت    .بشــرية، هــو المســتقبل المختلــف، وهــو بكلمــة واحــدة الت
تاريخية شتى تتابعت دون وجود أية نهاية غائيـة   بأشكالالبشرية وكان لها هذا التطور 

  . عودة الى حالة سابقةال امكانية وغالباً دون ،يتوجب بلوغها

أي فــي  ،»الحقيقــي«ضــمن  ذكــره تقــدم ف مــانيصــت ن كــان هنالــك اليــوم مــا يبــرر إ
عـدد مـن    بالمقابـل  نطاق ما يمكن التحقق منه وبالتالي يكون غير قابل للـرفض، فهنـاك  

النظريــات أعــدها فــي الغــرب مفكــرون مشــهورون، تبــدو أنهــا تنتمــي الــى عــالم الخيــال    
بهـذا الوصـف    د دمغـت تلـك النظريـات   وقـ . أكثر من انتماءها لحقل الفرضـيات العلميـة  

اسالفنا القدماء فيمـا بيـنهم علـى أثـر مجموعـة       ماًالذي قرر ابرامه يو ،بسبب فكرة العقد
ومـن ثـم وبمـرور    . التي جعلتهم يتعرفون علـى فوائـد العـيش فـي مجتمـع      ،من االحداث

كرين، وبالنسبة لهؤالء المف. الزمن تجدد هذا العقد من جيل الى آخر حتى أيامنا هذه
، وقـــد طـــرأ علـــى تلـــك عقـــد كهـــذا إلبـــرامســـباب التـــي أدت فعديـــدة ومتنوعـــة هـــي األ

ففـي القـرن الثـامن عشـر حيـث كـان       . سباب من التغيير الشيء الكثير على مر القـرون األ
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بعـد مـن تقـديم    أمـر الـى   نـوار، ذهـب األ  فى بانتصار العقـل وبـأنوار فالسـفة عصـر األ    حتَي
إذ كـان يصـار الـى شـرعنة التحـول      . االولى للمجتمعطريقة جديدة في وصف اللبِنات 

كمـا   ــــ التجرأ أي تحطيم النظم السياسية التي قامت في أوربا في العهد االقطاعي بل و
ومـع  . ـ علـى وضـع سـيادة الشـعب نـداً لسـيادة الملـك         Rousseauهو الحال مع روسـو  

البـرام هـذا العقـد هـي     فرويد، في بداية القرن العشرين، لم تعد تلك االسـباب المؤديـة   
إذ يــرى فرويــد أن اســالفنا القــدماء لــم يكونــوا يحييــون فــي مجتمعــات كمــا هــو    . ذاتهــا

ن، بـل كـانوا يعيشـون علـى شـكل مجموعـات يسـيطر عليهـا ذكـر مسـتبد           الحال عليـه اآل 
  ـ يمتلك جميع اناث المجموعـة، وكـان يرهومـن هنـا جـاء القـرار لـدى هـؤالء       . أبنـاءه  ب

بيـد أن الجنـاة، مرتكبـي هـذه     . وبالتالي اشباع رغباتهم الجنسية المكبوتـة  ،باغتيال ابيهم
يتم اغتيالـه مـن   سـ الجريمة، تنبهوا الى أن كل واحد مـنهم سـيالقي غـداً المصـير ذاتـه، و     

ها اختــاروا التخلــي عــن النســاء العائــدة لهــم واســتبدالها    دوعنــ. قبــل ابنــاءه المنافســين لــه  
اخـرى كـانوا فهمـوا، هـم كـذلك، فائـدة        تموعـا الى مج ينتمونبأخوات وبنات رجال 

  .مثل هذا التبادل

ومــرة اخــرى وبمســاعدة العقــل وحســاباته ســتقتلع االنســانية نفســها مــن حيوانيتهــا          
البدائية، وتهب نفسها لطريقة جديدة في الوجود، فالحياة في مجتمع لم تكـن معروفـة   

وهـو فـي حضـن الطبيعـة،      للبشرية، ذلك النوع الحيواني الذي لم يكن قد عرف سـابقاً، 
ولو استعنا بمصطلحات ليفي ستراوس، تكون البشرية قد مرت من . العيش في مجتمع

ــر الرمــزي            ــورة اكتشــاف التفكي ــة وذلــك فــي أعقــاب ث ــى حكــم الثقاف حكــم الطبيعــة ال
وتلـك  . صـالت القرابـة  التعـرف علـى   الذي تزامن مع تحريم الزنـا بالمحـارم و   ،والتنظيم

إذ يجعـل   ،لفكرة الشعبية القائلة بأن العائلة هي اسـاس المجتمـع  هي نسخة مشذبة عن ا
فهـو  . سـاس فـي روابـط القرابـة    هـو األ  ،ستراوس من تبادل النسـاء بـين الرجـال وللرجـال    

التأكيد على أن الحياة االجتماعية برمتهـا تقـوم علـى انـواع شـتى       بإمكانيةيعتقد كذلك 
ــي الممتلكــات،      ــي النســاء، ف ــادل ف ــادل ، تب ــاً مــع    فــي األ مــن التب فكــار والكلمــات، تزامن

  .    تأسيس صالت القرابة والعالقات االقتصادية والعالم الثقافي
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الى أن هذه الرؤية، التي تُرجِع جميع أوجه الحياة في مجتمع الى مختلف  1أشرنا
شكال التبادل، كانت وببساطة شديدة قد تجاهلت حقيقـة اساسـية حاضـرة فـي جميـع      أ

يتم علـى اساسـها، دون انكـار اهميـة التبـادل فـي الحيـاة االجتماعيـة،         المجتمعات والتي 
قـة أنـه   يال وهـي حق أتعيين حدود تلك المجتمعات وفعلها الحقيقي في اقامة المجتمع، 

 خــرى ال ينطبــق عليهــا هــذا أشــياء أهنالــك  ،شــياءوالــى جانــب مــا يبــاع أو يعطــى مــن األ  
ة عليهــا بغيــة نقلهــا، وتلــك هــي  ال تبــاع أو تعطــى، بــل يتوجــب المحافظــ فهــي ، الوصــف

 ذه المسـميات هـ  كـل ف ،ديـان ودسـاتير الـدول   شياء واالماكن المقدسة لألألارف واالمع
لنسبة ألولئك الذين يرونها ويعيشونها كعنصر باتنتمي لفئة ما هو غير قابل للتصرف به 

ــة أ ــة والفرديــ ــود   . ســــاس لهــــويتهم الجماعيــ ــبة لليهــ ــة القــــدس بالنســ ــال ذلــــك مدينــ ومثــ
يحيين والمسلمين، أو مكة والكعبة بالنسـبة للمسـلمين سـواٌء أكـانوا مـن السـنة أو       والمس
إذ . سنترك إذن آلخـرين مهمـة االجابـة علـى مسـألة تأسـيس الحيـاة فـي مجتمـع         . الشيعة

لم تعد هذه المسألة ذات معنى بالنسبة الينـا، فـي حـين أن قضـية أصـل االنسـان ككـائن        
يعــة المحيطــة بــه وتغييــر ســلوكه مــن اجــل تغييــر        اجتمــاعي قــادر علــى التــأثير فــي الطب    

همية بالغة وتتطلب على الدوام اكثر من بحث جديـد  أتكتسب عندنا  ،ظروف وجوده
  .محددة ودقيقة وأجوبة

ن البشـر يغيـرون   فـأل  .ومن هذا الباب نلج الـى موضـوع وهـدف العلـوم االجتماعيـة     
ن مجتمعــاً بغيــة العــيش  فهــم يوجــدو ،)االجتماعيــة والعقليــة والماديــة (ظــروف حيــاتهم 

وبذلك يكون موضوع العلوم االجتماعية إذن تحليل وفهم ظروف ظهور واختفاء . فيه
والطـرق المتنوعـة للتفكيـر والسـلوك      ،ساليب تنظيم الحياة في مجتمعأومنطق مختلف 

الشـكال المعروفـة للهويـة الفرديـة والجماعيـة سـواء أكانـت        اوالتي تكون جـذور تنـوع   
معاً في العصـر الـذي نعـيش فيـه، تمتـزج ببعضـها أو تتعـارض فيمـا بينهـا           تلك المتواجدة

امـاكن متعـددة وآلـت الـى االختفـاء       تاريخيـة مختلفـة و   حقبأو تلك التي ظهرت في 
طمـح  على شاكلة االتحاد السوفيتي الذي كـان ي  ،جيالفي نهاية عدد من القرون أو األ

اقــل مــن قــرن واحــد مــن الــزمن      تجســيد انســان المســتقبل بينمــا لــم يســتمر ســوى        الــى
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إن للعلوم االجتماعية هدفاً مزدوجاً، فهدفها ليس فقط فهم الكيفية التي تسـير بهـا   
ــي ظهــرت فيهــا   ،فروظــالالمجتمعــات، إذ أن هــدفها بالدرجــة الثانيــة تفســير      طــرق  الت

شـتى  بودامت في الوجود أو تحولت ألنماط اجتماعية اخرى  تنظيم الحياة في مجتمع
هي جزء من الماضي أو الحاضر وتمتلك البشرية عنها اليوم معلومات هي مـن   ،طرقال

يتيح لها بناء تصورات وتقديم تفاسير دقيقة مما يجعلها لهذا  الضعف والقلة بمكان ال
ينبغــي أن  ارضــاء مثــل هــذا الطمــوح  هــذه المهــام و إلنجــازلكــن . الســبب قابلــة للــرفض

  .  لمتوفرة غالباًتجتمع عدد من الشروط غير ا

مــن  انومثــال علــى ذلــك إن نظــام القرابــة فــي الصــين القديمــة، كمــا نعلــم اليــوم، كــ 
ــالنـــوع الدارو ــزواج مـــن األ    dravidien(2(دي يـ ــاء والـ ــادل النسـ ــتم تبـ ــه يـ ــارب ، وفيـ قـ

بينما نالحظ اختفاء مالمح النظام الدارويـدي  . المنحدرين من اصول غريبة عن العائلة
الثالــث والخــامس بعــد المــيالد وتطــوره الــى نظــام مختلــف لــه بعــض  هنــاك بــين القــرنين 

الـذي ينتمـي الـى مـا يعـرف بالنظـام السـوداني،         ،مالمح الشبه مع النظام الالتيني القـديم 
ولجميع هذه االكتشـافات اهميتهـا رغـم    . لوجود النظام نفسه بين قبائل السودان الحالي

نيين الملتــزمين بعالقــات القرابــة فــي   بقاءهــا دون شــك مجهولــة ال يعرفهــا ماليــين الصــي   
إن مثـل  فـ  ،وعلـى العكـس  . حياتهم اليوميـة، وهـو جهـل لـيس لـه أي تـأثير علـى حيـاتهم        

هذه االكتشافات، بالنسبة للمتخصصين، تلزمهم بالبحث والتعرف علـى اسـباب تحـول    
وحسـب   3.نظام القرابة الصيني ليحل محله نظام آخر معمول به بشكل واسع لحد االن

كـذلك نحـن نعـرف    . أي تفسير مقنع لمثل هـذا التحـول   تقديم لحد االن تما، لم يعلمن
وعنـد بعـض هنـود امريكـا      ،اليوم بوجود نظم قرابة من النـوع الدارويـدي فـي االمـازون    

مــر الــذي وفــي جنـوب الهنــد وكـذلك لــدى بعــض قبائـل صــحراء اسـتراليا، األ     ،الشـمالية 
ي أيـة ظـروف تظهـر صـالت قرابـة مـن       فـ : يدعو لطرح تساؤل آخـر لـم يـزل دون اجابـة    

هــذا الطــراز فــي عصــور مختلفــة، فــي مجتمعــات مختلفــة كالمجتمعــات الصــينية إذ بــان   
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ــك ال  ــر الممالــ ــات ا  معصــ ــود الطبقــ ــة حيــــث وجــ ــة قاتلــ ــود الدولــ ــة و وجــ أو  ،الجتماعيــ
التي لم تشـهد وجـود تلـك الطبقـات االجتماعيـة بـل        ،مجتمعات هنود حوض االمازون

بائل مغلقة تدير نفسها بنفسها دون وجـود دولـة؟ والجـواب لـم يـزل      اقتصر االمر على ق
لكن هـذا الوجـود للنـوع ذاتـه مـن صـالت القرابـة فـي مجتمعـات مختلفـة            .معروفغير 

عن بعضها اختالفاً كبيراً يسمح بطرح الفرضية القائلة بأن عالقات القرابة تلك مسـتقلة  
أو /ات اجتماعيــة، سياسيةـــ دينيــة و يمكــن أن تتواجــد معــاً وتتحــول الــى عالقــ    ، ونســبياً

  . اقتصادية شديدة التباين

ــا            ــز بهــا عــدد مــن مجتمعــات اورب ــة التــي تتمي ــط القراب ــال آخــر، هــو نظــام رواب ومث
المانيــا وبريطانيــا أي النظــام الــذي يعتمــد علــى صــالت الــرحم، وفيهــا   الغربيــة كفرنســا و

م فـي تعريـف هويــة   جهــة األ ب ومـن جـداد مــن جهـة األ  األ بـاء و خَـذُ فـي االعتبــار اآل  ؤي
ــة    ــدأ تحــدر      . الفــرد وموقعــه فــي صــالت القراب ــى مب ــة هــذه ال بحيــث تخضــع نظــم القراب

م، في تحديد هوية الفرد ونسـبه  ب أو جهة األالنسب أحادي الجانب، أي من جهة األ
رت صالت الرحم هذه فـي رومـا حـوالي نهايـة الجمهوريـة تزامنـاً       هوقد ظ. االجتماعي

التـي   ،)les gentes(موعات الكبرى المبنية على صالت قرابـة ابويـة   مع اختفاء المج
وقــد انتشــرت نظــم . تميــزت بهــا الطبقــات العليــا للمجتمــع الرومــاني فــي القــرون االولــى  

القرابـــة تلـــك فـــي العصـــور الوســـطى حيـــث كانـــت المجموعـــات المحليـــة تُنســـب الـــى     
نيــة كــذلك علــى صــلة   الســكان المنحــدرين مــن اصــل يســمى جرمــاني، والقرابــة فيــه مب    

واستمرت تلك المجموعات في الوجود الى ايامنـا هـذه منتقلـة الـى جـزء كبيـر       . الرحم
وقــد تمكنــت تلــك المجموعــات مــن التعــايش مــع االنظمــة السياســية   . مــن اوربــا الغربيــة

التي توالت على اوربا منذ نهاية االمبراطوريـة الرومانيـة، انظمـة     ،واالقتصادية المختلفة
من ثم رأسمالية وملكية اقطاعية أو مطلقـة ومـا تالهـا مـن ملكيـة دسـتورية أو       اقطاعية و
ساس فيهـا صـالت الـرحم عنـد اقـوام      كذلك نعلم اليوم بوجود نظم قرابة األ. جمهورية

. فـي غينيـا الجديـدة   ) Garia(في بورينـو أو الــ   ) Iban(الـ  وأقوامفي كندا ) Inuit(الـ 
والسـؤال  . الـنظم الدارويديـة  وتها فيما يتعلـق بالصـين   فهناك نجد انفسنا إزاء المسائل ذا
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المطروح هو كيف يمكن تفسير ظهور النوع ذاتـه مـن عالقـات القرابـة فـي مجتمعـات       
خــرى لتلــك المجتمعــات تغيــرت بشــدة وحتــى    أ افــي حــين أن وجوهــ  ؛شــديدة التبــاين 

فـي    فهم ما يحسب وما ال يحسـب بالمقابـل  في  كمناختفت؟ وأخيراً فإن االشكالية ت
المهمــة شــاقة إذن، فهــي تطمــح الــى إماطــة اللثــام . مختلــف انــواع العالقــات االجتماعيــة

المجتمعـات بوجـه    هـذه  عن الخصائص التـي تتمتـع بهـا الصـالت االجتماعيـة ذاتهـا فـي       
والمجموعات البشرية الموجدة لتلك الـروابط   باألفرادخاص مع أنها ليست ذات صلة 

و المجموعـات  أفـراد  مـن هـؤالء األ   السـبب عينـه، أن بعضـ   بينمـا، ول . ومع ذلك تلتزم بهـا 
وإذن لـم تكـف هـذه الخصـائص سـواء أكانـت معروفـة        . يتخلون احياناً عن االلتزام بهـا 

لقـــد كانـــت هـــذه . وبمجتمعـــاتهم بـــاألفراد، عـــن الوجـــود والتـــأثير ســـاساأل أو مجهولـــة
صـف فهـي لـم تنشـأ     الخصائص إذن واقعاً موضوعياً، ناتجة عن فعل االفراد، و بهذا الو

  .في اساسها بشكل قصدي منهم أي لكونها نتيجة مقصودة لقرارات اتخذوها

فـي العلـوم    ينسباب يقف وراء اختالف ومفارقة نظرة المتخصصـ إننا نفهم أي األ
التـي يحملهـا الممثلـون     واألحكـام النتـائج التـي توصـلوا اليهـا، عـن النظـرة       و االجتماعية 

ففـي جميـع   . مكـانتهم فيهـا   وأسـباب اعية عن هـذه الـروابط   الملتزمون بالعالقات االجتم
المجتمعـــات، يعتمـــد االفـــراد والمجموعـــات المكونـــة لهـــا علـــى انفســـهم وعلـــى اآلخـــر 

لــذي يشــرعن أو ينكــر المكانــة التــي يحتلهــا هــؤالء االفــراد أو هــؤالء ا ،وخطــاب اآلخــر
ظــم تمثيليــة حججهــم فــي ن أولئــكفمــن المعتــاد أن يســتعمل هــؤالء أو . فــي مجتمعــاتهم

ومـن البـديهي أن تمثيـل المكانـة الخاصـة      . مفهومة من قبل الجميـع وينتمـي اليهـا الكـل    
ــا         ــي يحتلهـ ــات التـ ــى المكانـ ــالرجوع الـ ــتم إالّ بـ ــن أن تـ ــع ال يمكـ ــي المجتمـ ــدهم فـ ألحـ

ـــ        .اآلخــــرون ــن الــ ــرد مــ ــة فــ ــة وهويــ ــن لمكانــ ــم يكــ ــتعمار، لــ ــل االســ ــا قبــ ــد مــ ــي الهنــ ففــ
)Kshatrya ( للمكانة التي يحتلها أفـراد الــ   أي معنى دون الرجوع)Brahmanes (

وحتى في الصـين االمبراطوريـة، بـدأً مـن زمـن نظـام االمتحانـات سـنة         ). Vaishia(والـ 
، لــم يكــن هنالــك قيمــة أو معنــى لمكانــة وهويــة    Hanقبــل المــيالد ايــام ســاللة   165

ــيهم      ــلطاته علـ ــارس سـ ــور الـــذي يمـ ــتعلم دون العـــودة الـــى الدولـــة واالمبراطـ  شـــخص مـ
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) ـ الموظفـون ــــ المتعلمـون  (فهـؤالء هـم    ؛وبواسطتهم على بقيـة الشـعب فـي الوقـت نفسـه     
 الــذين كــانوا يشــغلون فــي مجتمعــاتهم مكانــة متميــزة عــن مكانــة النــاس المتعلمــين فــي     

ــة أو مســلمة، فهــم بان   مجتمعــات ــدوام     ضــغربي ــديهم علــى ال ــة يكــون ل ــى الدول مامهم ال
أو ورثوا الوسائل الماديـة ـ امكانيـة رفـض وظـائفهم       ااكتسبوتقريباً االمكانية ـ إن كانوا  

ن يتبعــوا طريقــة  أالعامــة واالنســحاب الــى اراضــيهم ليكرســوا انفســهم لحيــاة اخــرى، كــ    
Tao على سبيل المثال.  

ــين التمثيــل     ــا بالتحديــد، فــي المقابلــة ب التــي يحملهــا الممثلــون عــن    واألحكــاموهن
ت االجتماعيـة ذاتهـا لكـنهم يشـغلون     ممـن ينتظمـون فـي العالقـا     اآلخـرين ذواتهم وعن 

فيها مواقـع مختلفـة، وبـين التمثيـل واالحكـام، المبنيـة علـى التحليـل، التـي يتوصـل اليهـا            
علــم االجتمــاع، (المراقبــون الخــارجيون ممــن يمارســون هــذا العلــم االجتمــاعي او ذاك 

راع هنــا يتجســد مكــان ومصــدر افتــراق التأويــل والصــ     ،)االنثروبولــوجي، التــاريخ، الــخ 
وهـذا االفتـراق ال يـؤدي الـى     . االفتراضي بين ممثلين اجتمـاعيين ومـراقبين متخصصـين   

وذلـك  . الخـاطئ  مجابهة بين من هم على صواب و من هم على خطـأ، بـين الصـحيح و   
وعــن انفســهم   اآلخــرينلكــون أن االحكــام التــي يحملهــا الممثلــون االجتمــاعيون عــن     

، وتشـتمل  قويـة هـم الـى اهتمامـات وعالقـات     تشكل بالنسبة لهم قيمة اجتماعية تؤدي ب
غير أن الجميع يعلم بالخبرة أن االفراد . »الحقيقة الوجودية«لهذا السبب على جزء من 

والجماعــات ال تقــول دومــاً مــا تفعــل واقعــاً، وال تفعــل علــى الــدوام مــا تقــول، ونعلــم أن  
ولهـذا  . م االجتماعيـة هذا الغموض يكون مالزماً لهم دوماً في بناء وإعادة بناء عالقـاته 

ــون   ــبب تكــ ــة «الســ ــة الوجوديــ ــون    اآل» الحقيقــ ــا الممثلــ ــدافع عنهــ ــي يــ ــذكر، والتــ ــة الــ نفــ
مجموع أوجـه اشـتغال وتفاعـل مجـتمعهم وذلـك حـين        اهمال االجتماعيون، مبنية على

إن تلك . فيهالتفكير  وال يتم الحديث عنهوجه في منطقة ما الااليتركون مجموع تلك 
ًء مــن الواقــع الــذي يحيونــه لكنهــا تتــرك بشــكل واع أو غيــر واع فــي  االوجــه تُكــون جــز
ويقينــاً أن هــذا الجــزء المهمــل فــي الظــل لــيس بالضــرورة هــو نفســه   . هــامش تفســيراتهم

  . لجميع االفراد والمجموعات المكونة للمجتمع
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ـ الرومـاني القـديم وخـالل عـدد مـن القـرون       ــــ ثنـاء فتـرة العهـد االغريقـي     أوهكذا و
واقتصـر التفكيـر فـي    . 4ا المسيحية، لم تكن مسألة الغاء الـرق مطروحـة للنقـاش   في أورب

هذه المسألة من قبل البعض ـ الرواقيون مثالً ـ على وجوب معاملة العبيد معاملة انسـانية    
ومع ذلك، إن استحالة التفكير في . ألنهم، هم كذلك، بشر وليسوا مجرد أدوات ناطقة

ن محاولــة الــتخلص مــن عبــوديتهم ووضــع حــد لهــا وعــن   الغــاء الــرق لــم يمنــع العبيــد مــ 
 73والشـاهد علـى ذلـك ثـورة سـبارتاكوس التـي دامـت مـن سـنة          . طريق العنـف احيانـاً  

لكن سـبارتاكوس لـم يكـن يريـد     . قبل الميالد والتي قمعها الرومان بوحشية 71لغاية 
ــل كــان ينــوي فــي حقيقــة االمــر اقامــ         ــة مــن المجتمــع الرومــاني ب ة مملكــة الغــاء العبودي

  . يرعاها اله الشمس ويكون هو سبارتاكوس على رأس الحكم فيها

عـدم الفعـل    وأسـباب الفعـل   أإن تسليط الضوء على ما لـم يكـن قـد قيـل، وتبيـان        
ــائع          تلــك األ ــم جمــع و تحليــل كــل تلــك الوق ــة فــي منطقــة الظــل و مــن ث ســباب المهمل

ثلـــين مســـياً بالنســـبة للمساأبهـــدف الكشـــف عـــن االســـباب المؤديـــة اليهـــا أي مـــا يعتبـــر   
ــاعي   أ ــودهم االجتمـ ــوين وجـ ــي تكـ ــهم فـ ــي     ،نفسـ ــديات التـ ــداف والتحـ ــي االهـ ــك هـ تلـ

والنتــائج التــي تخلــص  لــيالتوبهــذه الطريقــة يمكــن للتح. تواجههــا العلــوم االجتماعيــة
ظهر في أقل تقدير، حدود اليها مختلف فروع العلوم االجتماعية، كل من زاويته، أن تُ

ــة « ــة التــي تقــوم     يالتــي يؤكــدها مختلــف ممثلــ   » الحقيقــة الوجودي ــات االجتماعي العالق
مــن المؤكــد وجــود تباينــات جمــة فــي    و. الفــروع العلميــة بتحليلهــا وتوجيــه النقــد اليهــا   

ن لــم يتمكنــوا مــن معرفــة أو إنهــم لــم يريــدوا    ين الممثلــأ فــيمســتوى الغمــوض النــاتج  
عــن اصــل البطاطــا  ) Baruya(ل أحــد افــراد الـــ ءمــثالً لــو تســا. معرفــة عــدد مــن الوقــائع 

التي كانوا يزرعونها في حدائقهم، سيكون الجواب أن اجدادهم كـانوا دومـاً،    ،الحلوة
فـي حـين ثبـت علميـاً أن البطاطـا الحلـوة       . و منذ ازمنة سـحيقة، يزرعـون البطاطـا الحلـوة    

ــم اســتنباتها فــي امريكــا و    ــي القــرن الســادس عشــر        أت ــدة ربمــا ف ــا الجدي نتجــت فــي غيني
ال يعرفـون  ) Baruya(بيـد أن الــ   . بواسطة السـفن االسـبانية القادمـة مـن امريكـا     ونقلت 

بينمـا لـيس مـن بـاب المصـادفة أن يكتشـف عـالم االنثروبولوجيـا         . عن هذه القصـة شـيئاً  
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ــيس           ــة مــن االقيانوســيا وجنــوب شــرق اســيا، ول ــة تقليدي ــة القلقــاس، نبت فيمــا بعــد أن نبت
  .في شعائرهم البدائية) Baruya(وام الـ البطاطا الحلوة هي التي يستعملها اق

وهنالك كذلك غموض سببه أن الناس، حين يقدم لهم تفسـير آخـر، ال يتمكنـون    
ومن قبيـل ذلـك أن   . من تصور بعض الوقائع بطريقة اخرى غير الطريقة التي يعتقدونها

ايران  السكان المحليين يتصورون  مسألة وجود النفط تحت أرض العربية السعودية و
لـه، اهللا بالنسـبة للمسـلمين، ولـيس كنتيجـة مجـردة       ويتعايشون معها على أنها هبة مـن اإل 

لنـدا  نمن كل قصدية أو تدخل إلهي، لظاهرة جيولوجية حدثت في بقاع أخرى، فـي ف 
علــى ســبيل المثــال، وجــاءت بالنتــائج المفيــدة ذاتهــا للســكان المحليــين، لكــن دون أن      

يــذاناً بانــدالع جــدل حــامي   إل آخــر كــان  االــك مثــ وهن. تفســر أو تعــاش بالطريقــة ذاتهــا  
، 5نيعلــن قــوم مــن المــاوريأالــوطيس بــين علمــاء االنثروبولوجيــا فــي الثمانينيــات عنــدما 

المطالبين باالستقالل عن بالدهم، بأن شعبهم ينحدر مـن القبيلـة المفقـودة مـن اليهـود،      
هم وقــــاموا للــــون بشــــرة البــــيض الــــذين غــــزو  و لكــــون لــــون بشــــرتهم البيضــــاء ممــــاثال 

ــاعهم ن يبعـــض االنثروبولـــوجي . فهـــم انـــداد لهـــم ومتســـاوون معهـــم     ؛لســـيطرتهم بإخضـ
الـخ،   اآلثـار هم هـذا، لغـتهم، تقاليـدهم ومعطيـات     ءاجابوهم بأن كل شيء يكذّب ادعـا 

وهم ليسوا بحاجة الـى أن يكونـوا بيضـاً وال منحـدرين مـن اليهـود كـي يطـالبوا بـالعودة          
لكــن علمــاء آخــرين مــالوا لمســاندة هــؤالء   . قاللهمالــى أراضــيهم والحصــول علــى اســت  

إذ . القــوم فــي قضــيتهم، مســتندين بــذلك الــى النقــد مــا بعــد الحــداثي للعلــوم االجتماعيــة
ــا      ون محقــييــرون أن هــؤالء المــاوري   ــون عــن اصــولهم، وهــا هن ن فــي االعتقــاد بمــا يقول

السـلطة و إظهـار   وكانت تلك بالنسبة اليهم مناسبة ادعاء  الوجودية،» حقيقتهم «تكمن 
مــا كــان يمثــل    إلســنادالغربيــة اكثــر مــن االعتــراض بحجــج علميــة       والغطرســةالتفــوق 

ــيهم   ــاج و    . الحقيقــة بالنســبة ال ــذي لــف مســألة انت ــرى إذن أن الغمــوض ال ــاج   ن اعــادة انت
التمـثالت التـي   االجتماعية هو بالنسبة لشـريحة واسـعة نتيجـة     ظروف وجودنا المادية و

يعقـدونها فيمـا بيـنهم     التـي  صـالت الصـل وطبيعـة   أ عـن المجموعـات  و فـراد يقوم بهـا األ 
ــاً       بواســطة شــعائر وممارســات  (ومــع الطبيعــة المحيطــة بهــم ويــؤثرون فيهــا ماديــاً وفكري
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مثلــين مأمــا بالنســبة للحقــائق الوجوديــة والتــي تقــدم توضــيحاً لل   ). رمزيــة مــن كــل نــوع 
الــذي تفســر وتمــوه فــي    وتضــفي معنــى مــا لنشــاطهم فهــي تزيــد االمــر غموضــاً بالقــدر      

ــراد         ــين االفـ ــات، بـ ــل المجتمعـ ــي كـ ــودة ، فـ ــلطة الموجـ ــم السـ ــه نظـ ــت ذاتـ ــب (الوقـ حسـ
  . والمجموعات) جنسهم، اعمارهم وانتمائهم االجتماعي

وإذن فمهمــة العلــوم االجتماعيــة مهمــة صــعبة بشــكل مضــاعف، ألنــه ينبغــي لهــذه     
أن تعنـى بـالغموض الـذي     إذ يتوجـب عليهـا  . العلوم مواجهة واجتياز منطقتـين معتمتـين  

الــذي تقــوم بدراســته   ،المجتمــع) فــي حالــة الحــديث عــن التــاريخ  (يكتنــف أو اكتنــف 
ــه وتفســير مظــاهره   ــأن تعــي مســألة الغمــوض        . وتحليل ــة ب ــى ذلــك فهــي ملزم وعــالوة عل

المــــالزم بشــــكل خــــاص للمجتمــــع الــــذي ينتمــــي اليــــه مــــن يتعــــاطى مــــع احــــد العلــــوم  
وتحـد مـزدوج، وحسـب علمنـا، لـيس هنالـك حصـيلة        ن افهنـا تكمـن عقبتـ   . 6االجتماعية

لكن المؤكد أن ليس هنالك أي فـرع مـن   . هاتين العقبتين بخطى ثابتة تاجتاز  منجزة
كان التاريخ أو االنثروبولوجيا، الحقوق، علـم االجتمـاع أو   أاء وس ـــــ العلوم االجتماعية

  .يكون بمنأى عن مجابهة تلك العقبات ـــــ االقتصاد

ول من هذا الكتاب، الى ماهية الشروط التي ينبغي توفرها في في الجزء األاشرنا، 
باحــث العلــوم االجتماعيــة إن كــان يريــد ممارســة هــذه المهنــة ويصــيب فيهــا حظــاً مــن      

ول هـو بطبيعـة الحـال إنكـار ذاتـه فيمـا يتعلـق        الشرط األ. بمعرفة جديدة باإلتيانالتوفيق 
ثـاني هـو السـعي فـي أن يوجـد بداخلـه أنـا مسـتقلة عـن          وال. بأناه االجتماعية وأناه الذاتيـة 

أنـــاه االجتماعيـــة، أنـــا معرفيـــة، يتوصـــل لبنائهـــا، حيـــث يكتســـب ميـــزة الـــتحكم بأدواتـــه   
مفـاهيم، فرضـيات، عقائـد، نظريـات، وتحليـل،      (وبممارسته النظرية اثناء تكونه العلمي 

علـى الـدوام بـالعودة    ومن الضـروري بمكـان أن تكـون هـذه األنـا المعرفيـة ملزمـة        ). الخ
وأن تعـرض   ،ج التي تتوصل اليهائالنتا التأملية والنقدية لفرضيات اشتغالها ونظرياتها و

هــذه النتــائج بطريقــة تأمليــة واضــحة مصــحوبة بــالحجج بحيــث تكــون قابلــة للمراجعــة      
                                   .                                            وللتحقق منها أو يمكن رفضها من قبل آخرين
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وستغدو العلوم  ،لكن بطبيعة الحال سيكون كل هذا االكتساب المعرفي بال طائل
االجتماعية محض خطابات ايديولوجية بسـيل مـن المفـردات ذات الصـبغة العلميـة إن      

، االول هـو النتيجـة المسـتقاة مـن التجربـة     : لم يتوفر لها شرطان آخران يجعالنها ممكنة
اضـافة   انيـة مكاوالثاني هـو  . تكون نسبية دوماً وليست مطلقة اآلخرينومفاده أن غيرية 

ــة           ــة فهــم العــالم المحــيط بهــم ومعرف حقيقــة أخــرى  لحقيقــة كــل مــا اخترعــه البشــر بغي
وهــي حقيقــة وجــود أنــاس  ،مكـانتهم فــي هــذا العــالم مـن أجــل التــأثير فيــه وفــي أنفسـهم   

فسيره دون أن يكونوا مـرغمين علـى المشـاركة فـي     آخرين يمكنهم فهم هذا العالم وت
واشـكال الفكـر تلـك يمكـن لهـا أن      . مـن افكـار واكتشـافات    اآلخـرين أو تطبيق ما لدى 

لـدى المسـلمين    غائـب أو االيمـان بظهـور االمـام ال    ،تكون متنوعـة كفكـر ماوتسـي تونـغ    
 عيـــة، وفـــإن لـــم يتـــوفر هـــذان الشـــرطان فـــذلك يعنـــي ال وجـــود للعلـــوم االجتما . الشـــيعة

ذلــك العقــل . ةلبــدونهما تغــدو مســألة تقــديم تفســيرات قائمــة علــى العقــل مهمــة مســتحي 
 نتاجـه إعـادوا  أهـم و  انتجـو أالذي ال يقودنا سـوى الـى مـا أوجـده البشـر بأنفسـهم أي مـا        

فيمــا بيـــنهم وبمســـاعدة الطبيعـــة مـــن صـــالت متنوعــة لـــيس لهـــا أي اصـــل ســـوى الفكـــر   
آلهـة أرواح  (االعتبار لمـا لالعتقـاد بكائنـات متخيلـة      خذ بنظروالنشاط االنساني، مع األ

مـن   الكـن ومـن أجـل ادراك ذلـك، فـإن أيـ      ). بجميع اصنافها، اسالف أو مـوتى آخـرين  
فكـل العلـوم ضـرورية    . هـذه المهمـة   ازجـ نإلالعلوم االجتماعية ال يكـون مـؤهالً لوحـده    

علـى المسـتوى النظـري،    وهي مدعوة للتعاون والتكامل فيما بينها  ،لتحقيق هذا الغرض
لـــيس هنالـــك مـــن عقيـــدة أو مدرســـة فكريـــة تمتلـــك جميـــع المفـــاتيح، أي جميـــع          إذ 

وللبرهنة . المفاهيم والمصطلحات والنظريات المالئمة لتحقيق النجاح في هذا االتجاه
وقــع  اينــا أن نحلــل باختصــار حــدث  أهميــة العلــوم االجتماعيــة، إرت أخيــرة علــى  للمــرة األ

مية عالمية وسيستمر تأثيره لردح طويل من الـزمن علـى تطـور هـذا     مؤخراً، يحضى بأه
الــذي اصــاب برجــي    ،2001العــالم، أال وهــو اعتــداءات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر      

فقـــد وفـــر هـــذا الحـــدث الذريعـــة للقيـــام   . أمين والبنتـــاغون فـــي واشـــنطن ونيويـــورك التـــ
الـــذي أُتبِـــع همـــا الحـــرب علـــى نظـــام طالبـــان واحـــتالل افغانســـتان و   نوغـــزوتيبحـــربين 
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وســوف ال نقــوم بتحليــل هــذين    . بــالحرب علــى نظــام صــدام حســين واحــتالل العــراق      
الـى   حرىبـاأل وسـنوجه اهتمامنـا   . الحدثين من جميع الوجوه، فلسنا بقادرين على ذلـك 

مـــن منفـــذي ) 19( مـــن بـــين  اشخصـــ) 15(هـــو أن : وجهـــين فقـــط مـــن تلـــك الوجـــوه
وإذن هـم مـن رعايـا الدولـة      ،وا سـعوديين االعتداءات، حسب السلطات االمريكية، كان

وفــي العــالم  ،االكثــر ارتباطــاً بالواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي منطقــة الشــرق االوســط
ولكــون أن االرهــابيين يســتندون فــي تبريــر عملهــم علــى شــكل مــن    . االســالمي عمومــاً

فــــة والتــــي هــــي بالتحديــــد العقيــــدة الدينيــــة لهــــذه المملكــــة الحلي   ،االصــــولية الوهابيــــة
  .7لالمريكان

 و المـذهب هـ  مـا : سنحاول فيما يلي االجابـة بشـكل مختصـر علـى اربعـة اسـئلة هـي       
المملكة العربية السعودية، وهي الدولة التي ظهرت في وقـت   كونتالوهابي؟ كيف ت

لـذي يـدفع خمسـة عشـر     ا متأخر جداً وسط الجزيرة العربية قرابة القرن الثامن عشر؟ ما
قيــام بالجهــاد لــيس ضــد المســلمين المنحــرفين الــذين تركــوا مــن رعايــا هــذه المملكــة لل

تعاليم النبي بل ضد اليهود والمسـيحيين والغـرب عمومـاً؟ وأخيـراً كيـف يمكـن تفسـير        
التـي يتجـاوز   هي مكانة العربية السعودية، المتعذر تجاهلها اليوم، في المشهد الدولي و

مليـــون   22(من بقليـــل ســـكان الـــي   ) 2006مليـــون نســـمة عـــام    24(عـــدد ســـكانها  
   ؟)نسمة

فجــأة وفــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، احتلــت الحركــة الوهابيــة التــي كانــت  
مجهولــة مــن قبــل قطــاع واســع مــن العــالم الغربــي، احتلــت مكــان الصــدارة فــي وســائل       

 .8علـى االسـالم   المسـتند االعالم، ألن البعض في الغرب يتهمهـا بكونهـا مهـد االرهـاب     
ــوم الر » ناالســالميي«مصــطلح  إن ــي الي ــراد     ؤيعن ــة والسياســية لمجموعــات و اف ــة الديني ي

لســلوك المســتوحاة مــن  لطــرق التفكيــر، ول و تســتند علــى االســالم فــي رفضــها للنمــاذج  
مجـتمعهم لـيس    تأسـيس وتدعو الى العودة الى منابع االسالم االولى مـن اجـل   . الغرب

  . بتحديث االسالم بل بأسلمة العالم الحديث
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وهـو  .  9الوهابي؟ المـذهب الوهـابي هـو جـزء مـن االسـالم السـني        فما هو المذهب
نســخة عــن المــذهب الحنبلــي تــم اعــدادها منتصــف القــرن الثــامن عشــر مــن قبــل مصــلح 

احـــد المـــدارس الفقهيـــة  المـــذهب الحنبلـــي هـــودينـــي هـــو محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب، و
المـيالد أي   فـي القـرن التاسـع بعـد     10حمد بـن حنبـل  االكبرى في االسالم اسسها االمام 

ويشترك المـذهب الوهـابي مـع المـذاهب االخـرى فـي       . قرون ةبعد الهجرة النبوية بثالث
والـدعوة الـى العـودة الـى     . 11ساسية  كمبدأ وحدة االله المطلقةاأل الكثير من المباديء

وعلـى  ). Salaf(قـدمين مـن السـلف    االصلي، اسالم مكة والمدينـة واسـالم األ   اإلسالم
وأي  ،نآذاهب، يرفض المذهب الوهابي أي تفسير شخصي للقرالعكس من تلك الم

  . ولياء القديسين أو الصوفيةنوع من الوساطة بين االنسان واهللا، كاأل

الــذي قــام ابتــداًء مــن عــام    ،لقــد ولــدت العربيــة الســعودية نتيجــة اللقــاء والتحــالف    
 جـال ر األولكان . ومحمد بن سعود ،بين رجلين هما محمد بن عبد الوهاب 1742

ــه           اذ ــه كــان مرفوضــاً مــن قبــل عائلت مقــام دينــي مرمــوق فــي تحــالف عشــائر تمــيم، لكن
الــذي كــان مرفوضــاً مــن ذوي   األمــر، اإلســالم إصــالحوقبيلتــه ألنــه كــان يطــرح مســألة  

 عشـائر لكبيـر  اللحلـف  ا الى والرجل الثاني ينتمي. المقامات الدينية الرفيعة ذلك الوقت
ن علــى منطقــة الدرعيــة، احــدى منــاطق نجــد، وســط    منــييعنــزة وممثــل آلل ســعود المه 

فبهـذه الطريقـة   . 12فكان للتحالف بين هـذين الـرجلين نتيجـة مزدوجـة    . الجزيرة العربية
وجد محمد بن عبـد الوهـاب اخيـراً سـند السـلطة السياسـية الـذي كـان يفتقـر اليـه للبـدء            

. الصـحراء وتفكير مسلمي نجد البدو الرحل في جـزء كبيـر مـن     ،باصالح اسلوب حياة
بيـــد أنـــه كـــان يطمـــح كـــذلك أن تمتـــد اصـــالحاته الـــى جميـــع بـــالد المســـلمين، ابتـــداًء    
بمســلمي منطقــة الحجــاز حيــث مكــة والمدينــة، االمــاكن المقدســة لالســالم التــي كــان     
ســكانها يعتنقــون اســالماً اكثــر انفتاحــاً، وهــو اســالم كــان عبــد الوهــاب يــرى فيــه اســالماً   

  .منحرفا

ــا بالنســبة لمحمــد    ــدة المتشــددة، الشــرعية       أم ــن ســعود، فقــد وجــد فــي هــذه العقي ب
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ــل المجــاورة        ــع القبائ وأدعــى لنفســه  . السياســية الضــرورية لــه كــي يخضــع لســلطته جمي
الذين انضووا تحـت رايـة االصـالح التـي يرفـع لواءهـا محمـد         ،»الحقيقيين«وللمسلمين 

غير الوهابيين ضد جميع المسلمين من  13بن عبد الوهاب، حق وواجب القيام بالجهاد
ــاعداً   ــن االن فصـ ــوبين مـ ــال،   »مرتـــدين«والمحسـ ــة الحـ ــيعة بطبيعـ ــلمين الشـ ــد المسـ ، وضـ

وإذن فـإن احـداثاً كهـذه ال صـلة لهـا      . القاطنين في الجانب الشرقي من الجزيـرة العربيـة  
بالغرب واليهود والمسيحيين، وال يهم أوربا من هذا االمر شيئاً إالّ بالقدر الذي تساعد 

. لحركة على اضعاف سلطة الباب العـالي لالمبراطوريـة العثمانيـة فـي المنطقـة     فيه هذه ا
خيــرة تســيطر علــى االمــاكن المقدســة لالســالم وكــان الســلطان هــو   فقــد كانــت هــذه األ

ــلمين  ــة المسـ ــام   . خليفـ ــن عـ ــداًء مـ ــالنمو،     1744وابتـ ــعودية بـ ــة السـ ــين الدولـ ــذ جنـ اخـ
وهكـذا اسـتولت   . دينـة لتسـيطر علـى مكـة والم    1804و 1803فامتدت بـين عـامي   

ردة فعـــل الســـلطان   فكانـــت. عائلـــة آل ســـعود علـــى القلـــب و الرمـــز الـــديني لالســـالم      
، إذ كلّــف محمــد علــي باشــا، البوســني، الــذي اصــبح حاكمــاً لمصــر،          العثمــاني عنيفــة 

ــة واالنتهــاء منهــا و مــن آل ســعود      ــة الدرعيــة   . بمواجهــة الحركــة الوهابي فســحقت مدين
وهكـذا فـان الدولـة السـعودية االولـى اسـتمرت       . لى اسطنبولواسر الملك وتم ترحيله ا

 1824وبعثـت هـذه الدولـة مـن جديـد عـام       . 14 1818الـى عـام     1744من عام 
و تســتمر حتــى   1902، لتولــد مــرة ثانيــة عــام   1891لتختفــي مــرة اخــرى فــي عــام   

وقد حدثت الكثير من التطـورات علـى السـاحة العالميـة وفـي بلـدان       . 15الوقت الحاضر
فقـد رسـخت العديـد مـن الـدول      . عالم االسالمي خالل هذه الفترة، القرن التاسع عشرال

ـــــ التفــــوق االقتصــــادي، العلمــــي   بريطانيــــا العظمــــى، فرنســــا، هولنــــدا، المانيــــا  ــــــاالوربية
والعســكري للغــرب علــى بقيــة دول العــالم، وذلــك بفضــل انتشــار الرأســمالية الصــناعية       

ففي كل مكـان مـن العـالم وجـد     . عمالقة التي اقترنت بهاواإلنجازات العلمية والتقنية ال
السكان بمختلف دياناتهم، مسلمون، مسيحيون، بوذيون، تاويون وهندوس وآخرون، 

لكـن وكـذلك    ؛وجدوا انفسهم خاضـعين لعالقـات تحكمهـا هيمنـة سياسـية و عسـكرية      
قت نفسه، فقد وجد الناس انفسهم في الو. بيوورالستغالل اقتصادي يفرضه النفوذ األ
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ــا الغـــرب    ــيم يرفـــع لواءهـ ــر والســـلوك وقـ ــيد   ،إزاء طـــرق فـــي التفكيـ الـــذي يـــدعي تجسـ
ســـمت الملكـــة  1877ففـــي العـــام . الحضـــارة ويرســـم طريـــق التقـــدم لبقيـــة االنســـانية 

ــا نفســها   ــد «فيكتوري ــ1884وفــي  ،»امبراطــورة الهن ــون لــبعض    1885ـ كــبح االوربي
وهكــذا تتــابع  . قيــة فــي مــؤتمر بــرلين   الوقــت جمــاح منافســتهم ليتقاســموا القــارة االفري    

وهو التقاسم الذي بدأ مـع بدايـة القـرن     ،اقتسام العالم من قبل عدد من البلدان االوربية
  .السادس عشر مع اكتشاف ومن ثم اجتياح القارة االمريكية

وفــــي مــــا يخــــص البلــــدان االســــالمية، لقــــد شــــهد القــــرن التاســــع عشــــر انكفـــــاء           
ــة التــي  فقــدت تــدريجياً االراضــي التــي كانــت تســيطر عليهــا فــي       االمبراطوريــة العثماني

، تزامنــا مــع )1878(، بلغاريــا )1859( ا، رومانيــ)1830(أوربــا، اليونــان وصــربيا  
( فقدان اراضـي البلـدان المسـلمة التـي كانـت تهـيمن عليهـا فـي شـمال افريقيـا، الجزائـر            

ــا الــى الســيطرة الفرنســية، مصــ   ياللتــ) 1881(، تــونس )1830 ، )1882(رن  انتقلت
خالل هذه الفترة، . اللذين انتقال الى السيطرة البريطانية) 1898(السودان والصومال 

كانت الحرب االهلية تمزق الدولة السـعودية الثانيـة التـي آلـت الـى االختفـاء فـي العـام         
دون ان تشــهد حتــى ذلــك الحــين هيمنــة هــذه القــوة االوربيــة أو تلــك، فــي      ) 1891(

ــا كــان يطــرح   . يطرة التركيــة و االمبراطوريــة العثمانيــة وقــت تخلصــت فيــه مــن الســ    وهن
سؤالٌ مزدوج بالنسبة لجميع البلدان المرتبطة بعالقة مع الغرب، سواٌء تلك التي كانـت  

 ،أو تلــك التــي بقيــت مســتقلة كتركيــا ،أو الجزائــر ،خاضــعة لــه بشــكل مباشــر مثــل الهنــد 
، وإن »التحــديث«راط فـي موجــة  هــل يتوجــب علـيهم االنخــ : والصــين اال وهـو  ،واليابـان 

؟ وهـيمن هـذا التسـاؤل ذو    16»تغريـب «كان الجواب نعم، فهل يمكنهم التحديث دون 
الحدين طيلة فترة القرن العشرين، وكان ينتعش ويعاد طرحه في كل مرة تحصل فيها 
ــة         البلــدان الخاضــعة للغــرب علــى اســتقاللها الواحــدة تلــو االخــرى بعــد الحــرب العالمي

ستمر طرح هذا السؤال مع بزوغ نجم الصين والهند وبلدان اخرى من الشرق وا. الثانية
  . والجنوب
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ــاء دولتهــا للمــرة          ــة الســعودية المعضــلة ذاتهــا حــين شــرعت ببن وقــد واجهــت العائل
) 1902(فقـد كرسـت هـذه العائلـة نفسـها ابتـداًء مـن        . الثالثة في بداية القرن العشـرين 

دينـة، وبهـذا غـدت الدولـة حاميـة االمـاكن       إلعادة غـزو مـدن مكـة والم   ) 1930(الى 
 ىولجــأ الملــك بغيــة توســيع وترســيخ حــدود المملكــة الجديــدة الــ      . المقدســة لالســالم 

، وهــي مجموعــة مــن قبائــل    »Ikhwan» «االخــوان«القــدرة القتاليــة التــي كانــت لــدى     
 ةالترحال الى طـور االسـتقرار واالقامـة مشـبع    والبدو كانت في طور التحول من البداوة 

بعـد ذلـك وعنـدما شـرع الملـك بتحـديث المملكـة وامتنـع عـن فـرض           . بالعقيدة الوهابية
المــذهب الوهــابي علــى المســلمين الوافــدين مــن امــاكن عــدة للحــج الــى مكــة، انــتفض    

و  1929ضـــد الملـــك عـــامي ) Oulémas(االخـــوان مســـتندين الـــى بعـــض العلمـــاء  
فــي هــذا . 17ف مــنهمبيــد أن الملــك ســحق انتفاضــتهم تلــك وبطــش بعــدة آال . 1930

الوقـــت تحديـــداً فصـــمت بشـــكل تـــام عـــرى الرابطـــة التـــي كانـــت قائمـــة بـــين الوهـــابيين  
المتحـــالفين مـــع عائلـــة آل ســـعود والوهـــابيين الـــداعين لغـــزو العـــالم االســـالمي دون أن  

  . 18يوضع حد للصراع بينهما حتى يومنا هذا

ــام    ــاراً مـــن عـ ــرع الملـــك اعتبـ ــراض بعـــض ال  1930شـ ــالرغم مـــن اعتـ ــاء، ، وبـ علمـ
. دخـل اليهـا الطيـران والراديـو الـخ     أبالتحديث الجاد والحثيـث للبنيـة التحتيـة لمملكتـه و    

. االمر الـذي اسـتدعى اسـتقدام عـدد متزايـد مـن االجانـب مـن غيـر المسـلمين الـى البلـد            
ــارت سياســة التحــديث هــذه العلمــاء     اكتشــف  1932وفــي العــام  ). Oulémas(فأث

تــرول فــي ارض العربيــة الســعودية، وألســباب عــدة قــام   احــد المهندســين البريطــانيين الب 
. خيــر بنصــح الملــك بالتوجــه الــى شــركات امريكيــة لغــرض اســتغالل البتــرول          هــذا األ

، وبعد ذلك بعدد 1939فاستقرت اول شركة من تكساس في العربية السعودية سنة 
 USS، التقى الملك بالرئيس فرانكلن على متن السفينة 1945من السنين، في العام 

QUINCY .       ــين ــذه بـ ــا هـ ــتمر أليامنـ ــالف الـــذي اسـ ــوم اســـس التحـ ــخ ذلـــك اليـ لقـــد رسـ
الواليات المتحدة االمريكية والعربية السعودية، حتى غدت هذه االخيرة التـي تمتلـك   

ــالنفط      % 25 ــدة بــ ــات المتحــ ــي للواليــ ــول الرئيســ ــالم للبتــــرول الممــ ــاطي العــ مــــن احتيــ
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  . المملكة تجاه جيرانهاوبالمقابل التزمت الواليات المتحدة بحماية 

ول مــن القــرن العشــرين وقبــل ان تبــدأ عمليــة    ثنــاء، وطيلــة النصــف األ فــي هــذه األ 
انحـــالل االمبراطوريـــات االســـتعمارية االوربيـــة، حـــدث الكثيـــر مـــن االمـــور فـــي اوربـــا   

فكانــت اوالً الحــرب العالميــة . والعــالم ممــا كــان لــه التــأثير الجــم علــى العــالم االســالمي 
ي ســــرعت بانكفــــاء االمبراطوريــــة العثمانيــــة واختفاءهــــا فولــــد بــــدالً عنهــــا   االولــــى التــــ

ــاء الخالفـــة    ــا التـــي طالبـــت بعلمنـــة الدولـــة و الغـ وتـــم تحويـــل العـــراق  . جمهوريـــة تركيـ
ن الــى االنتــداب البريطــاني، ســوريا ولبنــان الــى االنتــداب   ين العثمــانيتيوفلســطين الــواليت

وقبـل ذلـك، كانـت    . ديـان االعـراق و األ الفرنسي وكل هذه المجتمعات كانت متعـددة  
قــــد وضــــعت نهايــــة  ،1917الثــــورة البلشــــفية التــــي قامــــت فــــي تشــــرين الثــــاني عــــام   

المبراطورية الروسية وراحت تبشـر باالشـتراكية وااللحـاد فـي الجمهوريـات المسـلمة       ل
وكانت الشيوعية باالضافة لذلك ترفض اقتصاد السوق والرأسـمالية  . في آسيا الوسطى

. وتتهمهــا بتســخير الدولــة لخدمــة الطبقــات المالكــة » البرجوازيــة«الديموقراطيــة وتنكــر 
وعالوة على ذلك، تدعو كل الشعوب المستَعمرة لمقارعة االمبريالية الغربية واستعادة 

  . استقاللها

و المانيـا   1922نظمة دكتاتورية كمـا فـي ايطاليـا عـام     أبعد ذلك قامت في اوربا 
راطيـة فـي هـذين    يولوجيا الفاشية والنازية تم تحطيم الديمق، وباسم االيد1933عام 

ــدلعت   ــدين وانـ ــراق       البلـ ــق االعـ ــم حـ ــا، وباسـ ــام المانيـ ــر قيـ ــى اثـ ــة علـ ــة ثانيـ ــرب عالميـ حـ
المتفوقة،بفتح الفضاء الحيوي الضروري الزدهارها، فضمت النمسـا وتشيكوسـلوفاكيا   

نهايـة الحـرب   خـالل هـذه السـنين وحتـى     . 1939وغزت بولنـدا بعـد ذلـك فـي ايلـول      
العالميــة الثانيــة، كانــت المانيــا قــد قامــت بحملــة دعائيــة ضــخمة تجــاه الشــعوب العربيــة      
لتشــجعها فــي ســوريا ولبنــان و االردن ومصــر وفــي ايــران التــي كانــت تناضــل جميعهــا،     

  . على وضع حد للسيطرة الفرنسية والبريطانية على بلدانهم

العامة للبلدان العربية والمسـلمة،  وكانت القضية الفلسطينية قد جسدت المعارضة 
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إن اضــطهاد اليهــود فــي المانيــا  . وهــي القضــية التــي لــم تــزل دون حــل حتــى ايامنــا هــذه   
أو في تلك الخاضعة للرايخ الثالث دفع الى الزيـادة فـي موجـة     ،والدول المتحالفة معها

ــات         ــل المجموعــ ــن قبــ ــها مــ ــتعمار ارضــ ــف اســ ــطين وتكثيــ ــو فلســ ــى نحــ ــرة االولــ الهجــ
فتشـكلت عـام    ؛التي تريد تأسيس دولـة يهوديـة جديـدة فـي ارض اسـرائيل      ،يةالصهيون
برئاسـة المفتـي الكبيـر للقـدس المـدافع عـن       » لجنة التعاون بين البلدان العربية«1940

وشـــارك فــي هــذه اللجنـــة ممثلــون مــن العـــراق وســوريا والعربيـــة      . العــرب الفلســطينيين  
عـدو عـدوي   «بواسـطة تركيـا علـى قاعـدة     السعودية، وباشـرت اللجنـة باالتصـال بالمانيـا     

  ...»يكون صديقي

المد الهائـل مـن   » اعتراض«لم يعد ممكناً بمقدور لندن  1945وابتداًء من العام 
المســتعمرين اليهــود النــاجين مــن المذبحــة النازيــة، فقــررت تمريــر قضــية فلســطين الــى    

االمــم المتحــدة  وتبنــت. الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة والتخلــى عــن االنتــداب عليهــا   
تقتــرح فيــه تقســيم فلســطين الــى ثالثــة اجــزاء، دولــة      1947قــراراً فــي تشــرين الثــاني  

ن يلكــن الفلســـطيني . م القـــدس وبيــت لحـــم ضــ يهوديــة وأخــرى عربيـــة ومنطقــة دوليـــة ت   
، اعلــن بــن 1948وفــي أيــار . والــدول العربيــة رفضــوا القــرار مباشــرة بينمــا قبلــه اليهــود

الذي اعترفـت بـه الواليـات المتحـدة االمريكيـة وروسـيا مـن        غوريون استقالل اسرائيل 
فانـدلعت الحـرب مــع الـدول العربيـة المجـاورة وانتهــت بهزيمـة هـذه االخيــرة        . افوريهمـ 

، تحولــت ازمــة الســويس التــي انتصــر فيهــا عســكرياً    1956وفــي عــام  . 1949عــام 
دة وروسيا الى ن، تحولت بضغط من الواليات المتحون واإلسرائيليواالنجليز والفرنسي

وفي عام . انتصار سياسي لعبد الناصر الذي امم القناة فغدا بطالً في عيون العالم العربي
بمــــا يشــــبه الهزيمــــة للجيــــوش المصــــرية   Kippour اكتــــوبر انتهــــت حــــرب 1973

. الذي خلف عبد الناصر في الحكموالسورية التي تقاتل اسرائيل بقيادة انور السادات 
ــادرة علــى الحيلولــة دون           ــع الــدول العربيــة حــدودها بكونهــا غيــر ق وهكــذا بانــت لجمي

و . تكوين وامتداد دولة اسرائيل ومساعدة الفلسطينيين بشكل فاعل على اقامة دولـتهم 
الــى  1977تعمقــت االزمــة العروبيــة يــوم وصــل الــرئيس الســادات فــي تشــرين الثــاني  
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د بعـد ان وعــده  يــللتفــاوض معهـا، االمــر الـذي انتهــى بتوقيـع اتفاقيــة كامـب ديف     اسـرائيل 
فكـان   ،الرئيس االمريكي بالمساعدة المالية والحصول على مساندة الواليات المتحـدة 

ــام المـــأل فـــي الســـادس مـــن تشـــ   ،لفعلـــه هـــذا ان كلفـــه حياتـــه  ين االول عـــام رفاغتيـــل امـ
ن اسـتناداً الـى العقيـدة التـي تلـزم كـل       من قبل مجموعة من االخوان المسلمي. 1981

  . 19مسلم بقتل المرتدين

ــرة للتــاريخ المتســارع الخطــى كانــت فــي عــام     اأمــا  حيــث  1979النعطافــة الكبي
صـبحت تحتـل مكانــة جديـدة ومتناقضـة فــي     أالتــي  ،خــرى العربيـة السـعودية  أنـرى مـرة   

الحقيقـة هـي الحليـف    فالعربية السعودية فـي  . العالم العربي و االسالمي أو تجاه الغرب
، وهـي بلـد ذات اقتصـاد    1945االكثر قرباً من الواليات المتحدة االمريكية من عـام  

لكنهـا وفـي   . المعتمـد علـى تقنيـة الغـرب المتطـورة      لحق باالقتصاد العـالمي الرأسـمالي  م
خــر، آحــد أ أيالوقــت عينــه تعــد تجســيداً للدولــة المســلمة التــي تقــدم نفســها أكثــر مــن  

ن وكونهـــا رهنـــت وجودهـــا بالـــدفاع عـــن المـــذهب  آخلصـــة لتعـــاليم القـــرعلـــى انهـــا الم
والســعودية علــى المســتوى النظــري لــم تعــرف قانونــاً اخــر غيــر القــانون (الوهــابي ونشــره 

 اهـذا فـي الوقـت الـذي تبنـت فيـه سـوريا والعـراق بعـد اسـتقاللهم          ). »الشـريعة «السماوي 
سالم، وتم استبدال العائلة الهاشـمية  مباشرة شكالً من اشكال علمانية الدول بالنسبة لال

ه من االشتراكية بشكل تشوبه الضبابية، مـع محاربـة   ءبسلطة، البعث، الذي يستلهم مباد
تـم اســتقبالهم بترحــاب كبيــر فــي العربيــة   نالــذي ،وقتـل الشــيوعيين واالخــوان المســلمين 

ال الســـعودية بعـــد أن لفظـــتهم مصـــر واالضـــطهاد الـــذي وقـــع علـــيهم بعـــد محاولـــة اغتيـــ   
هو كـذلك عـام الثـورة االسـالمية فـي ايـران ووصـول         1979وعام . الرئيس المصري

وهـي ايضـاً سـنة اجتيـاح االتحـاد       ،حزاب الشيعية الى سدة الحكـم يني واألآية اهللا الخم
وســنة احــتالل متطــرفين اســالميين مكــة وبدايــة انتفاضــة الســكان   ،الســوفيتي ألفغانســتان

تغيراً كبيـراً   1979وهكذا شهدت سنة . بية السعوديةالشرقية للعر ةالشيعة في المنطق
ــة كمــذهب تقليــدي           ــين الوهابي ــى القــوة ب ــة عل ــة المبني ــي العالق ــة الســعودية ف ــي العربي ف

و مــن جهــة اخــرى االتجــاه الوهــابي الجهــادي الــذي  ،حليــف للملــك والدولــة مــن جهــة
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قتـــال ول خـــر بفكـــر محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب، والـــذي لـــم يعـــد هدفـــه األ يـــدين هـــو اآل
المـــتهم ببســـط  ،المســـلمين المرتـــدين بـــل اليهـــود والمســـيحيين والغـــرب بصـــورة عامـــة   

فـرض مذهبـه    سيطرته على الشعوب المسلمة واذاللهـا واسـتغاللها وفـرض قيمـه عليهـا،     
ــه           ــذي يــرى في ــدين والسياســة ال ــدأ الفصــل بــين ال الفــردي والمــادي وعلــى االخــص مب

  . شتغال المبدأ الديمقراطيالمبدأ الذي ال غنى عنه بالنسبة للغرب، إل

ــم يكــن الغــرب   ــاء، يــرون فــي االتجــاه       و بينمــا ل الواليــات المتحــدة فــي هــذه االثن
فقد مولت العربية السعودية على نطاق واسـع الحـرب   . االسالمي الجهادي تهديداً لهم

ضـــد الســـوفيات فـــي افغانســـتان، وكانـــت االســـلحة تنســـاب بكـــرم كبيـــر مـــن الواليـــات    
لمقاتلة الروس، والتحق بهم  اسعودي الى افغانستان اثنا عشر الف شابفوصل ا ؛المتحدة

متطوعــون ينتمــي جــزء كبيــر مــنهم الــى حركــات اســالمية اصــولية مــن امــاكن عــدة مــن  
وقد سهل لقـاءهم فـي   . العالم، باكستانيون، شيشان، جزائريون، مصريون وفلبينيون الخ

فاصـبحت  . ن تأسـيس القاعـدة  معسكرات التدريب وساحات القتال على اسـامة بـن الد  
القاعـدة هكــذا مكونـة مــن شــبكة عالميـة مرتبطــة علـى الــدوام بــالنواة العربيـة مــن العــالم      
ــا مطــــرودة مــــن اراضــــي العربيــــة الســــعودية أو دول مســــلمة اخــــرى    . االســــالمي، لكنهــ

صبحت العربية السعودية ذاتها هدفاً العتداءات ارهابية قامت بها القاعـدة، فوجـدت   أف
فينبغــي عليهــا فــي وقــت واحــد،   : لســعودية نفســها بمواجهــة معضــلة ذي حــدين  الدولــة ا

احتـواء وارضـاء االسـالميين االصــوليين الـذين يتهمونهـا بــالتنكر لمبـادئ القـرآن وبأنهــا        
ثــر حــدة اثنــاء  كواصــبح النقــد ا. 20اصــبحت شــريكة الكفــار وعلــى رأســهم  االمريكــان  

ــة   ــيج الثاني ــا    ،حــرب الخل ــر اجتي ــدلعت فــي اث ح جيــوش صــدام حســين للكويــت   التــي ان
جندي امريكي على  500.000عندما سمح الملك بتواجد ، )1990-1991(

  . 21اراضيه، أي على ارض االسالم المقدسة

كثـر مـن قـرنين    أ، في ذلك اليوم بعد مـرور  2001ر بسبتم 11واخيراً نصل الى 
خـر  لـى اآل من الزمن على لقاء رجلين في قلب الجزيـرة العربيـة، كـان احـدهما بحاجـة ا     
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ــبهم رجــاال           مــن اجــل تحقيــق مطــامحهم الخاصــة، قــرر خمســة عشــر ســعودياً كــان اغل
وفـي  . 22أن يموتوا شهداء باسم اهللا وباسم رسوله و متعلمين، قرروا التضحية بحياتهم،

التعليمــات التــي أُعطيــت لهــم وعثــر علــى نســخة منهــا فــي حقائــب محمــد عطــا واثنــين         
  :آخرين من المجموعة نقرأ

إن حلفاء الشيطان هم وحدهم الخائفون، سلوا اهللا أن يمن علـيكم بالشـهادة   «       
واعلموا أن رياض الجنة تنتظـركم بكـل مـا فيهـا مـن جمـال، وإن كـان        . بمواجهة العدو

اختمـوا حيـاتكم بالـدعاء    . اهللا قد شاء بأن يقتَل احدكم فاهدوا هذا المـوت ألجـدادكم  
ال إلـه إالّ اهللا محمـد   " ن تكـون كلمـاتكم االخيـرة    قبل تنفيذ المهمة أو احرصـوا علـى ا  

  . »23"رسول اهللا

فمنذ تلك االحداث، كانت الحرب على طالبان فـي  . لن نذهب الى ابعد من ذلك
، الحــرب واجتيــاح العــراق وانهيــار الحكومــة العراقيــة، ازديــاد المجابهــات     24افغانســتان

الشـيعية التـي باتـت تطـرح نفسـها       العرقية ـ الدينيـة، الحـرب فـي لبنـان وتنـامي قـوة ايـران        
، لــم تــزد الوضــع فــي الشــرق االوســط إالّ      25حاميــة العــراق ومنافســاً للعربيــة الســعودية    

والغرب  ،تعقيداً ووسعت من الهوة بين الشعوب المسلمة العربية وغير العربية من جهة
 .26من جهة اخرى

 اعيــة؟فــأي نتيجــة نخلــص اليهــا مــن ذلــك كلــه حســب وجهــة نظــر العلــوم االجتم     

حـداث التاريخيـة   أن تحليـل وتفسـير سلسـلة مـن األ     ينبغي، قبل كـل شـيء االشـارة الـى    
التــي تربطهــا ببعضــها، وإعطاءهــا    ةبهــذا المســتوى مــن التعقيــد، والتحــوالت االجتماعيــ   

فــال ينبغــي فقــط  . معنــى، يســتلزم اللجــوء الــى جملــة مــن العلــوم االنســانية واالجتماعيــة     
وســط مية بــل وتــاريخ مختلــف مجتمعــات الشــرق األ    معرفــة مختلــف التيــارات االســال   
ســـيا الوســـطى، واندونيســـيا، الـــخ،  لكـــن عـــالوة علـــى   آوكـــذلك مجتمعـــات المغـــرب و

معرفة التنوع االثني لهذه المجتمعات يتوجب تحليل المصادر التي تهيأت لكل واحد 
 من هذه المجتمعات ليواجه بها تطوره الخاص وأخذه المكانة الخاصة بـه علـى صـعيد   
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ــالم  ــة والعــ ــاع،     . المنطقــ ــم االجتمــ ــا، علــ ــاريخ، االنثروبولوجيــ ــتدعاء التــ ــب اســ إذن، يجــ
االقتصــاد، والمختصــين بالتيــارات االســالمية، وبطبيعــة الحــال ينبغــي التوســل بمــا يلقيــه      

الــذي يعيننــا علــى فهــم اعتقــاد انــاس     ،علــم الــنفس والتحليــل النفســي مــن ضــوء بالقــدر   
وبصـورة  . ضـية تبـدو لهـم تسـتحق تلـك التضـحية      بوجوب التضحية بحياتهم في سـبيل ق 

عامـــة يجـــب معرفـــة العـــرب التقليـــديين وأشـــكال لهجـــات لغـــاتهم المناطقيـــة المتعـــددة  
دب ضخم يتعلق ليس فقط باإلسـالم بـل   أبغية الولوج الى  ،خرىاضافة الى اللغات األ

اتهم وكـذلك مـثالً بتـاريخ ردود االفعــال الشـعبية والمحليـة تجـاه التــدخل فـي مسـار حيــ        
  .أو تلك وموقفهم عموماً من التأثير الغربي ،من قبل هذه القوة االوربية

ية والعلوم المعرفية اليوم أن تضـيف  يعبطال يمكن للمعارف المتفرعة من العلوم ال
حقيقــة أن  مــر، وعلــى العكــس والمــدهش فــي األ. شــيئاً االّ القليــل لكــل هــذه المعــارف  

الحادي عشر من سـبتمبر تؤكـد لنـا الفرضـيات      تحليل حالة العربية السعودية و احداث
  . التي انطلقنا منها في البدء والمتعلقة بالسيرورة المؤدية لتكون المجتمعات

إذ . كما رأينا، لم يكن لدولة العربية السعودية وجود في بداية القـرن الثـامن عشـر   
يحركـه   رجـل ديـن   احـدهم أ ،ولدت من التقاء واتحاد القوة االجتماعيـة لـرجلين اثنـين   

ــي          ــد الحرفـ ــي و التقيـ ــاء االولـ ــى النقـ ــودة الـ ــق العـ ــن طريـ ــالم عـ ــالح االسـ ــوح بإصـ الطمـ
واآلخر شيخ قبيلـة محليـة كـان حلمـه اخضـاع قبائـل الجزيـرة االخـرى          ،بأحاديث النبي

دينيــة ـ ــــ فولــدت نتيجــة لتحالفهمــا معــاً عالقــات اجتماعيــة ذات طبيعــة سياســية   ؛لســلطته
القبائــل المجــاورة وأمــاكن االســالم المقدســة وبالتــالي   االنطــالق فــي فــتح ااتاحــت لهمــ

ارسـاء قواعــد مجتمـع جديــد تـدريجياً، ودولــة تحكمهـا عائلــة هـذا الشــيخ الـذي ارتقــى       
إن هـذه االحـداث   . الى ملك وهو ال يعرف قانوناً آخر سـوى القـانون الـديني، الشـريعة    

ت القرابــة وال العالقــات والوقــائع تؤكــد تأكيــداً قاطعــاً فرضــيتنا القائلــة بــأن لــيس لصــال   
االقتصادية القدرة على تحويل مجموعـات بشـرية الـى مجتمـع جديـد بحـدود معروفـة        

  .بها من قبل المجتمعات المجاورة امعترف اإن لم تكن حدود
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ابتداًء، نؤكد إذن على انطالق سيرورة حدثت مسبقاً مرات عدة، مكتسبة اشكاالً 
قبل ذلك في تاريخ االنسانية عندما تشكلت  مختلفة في العالم االسالمي لكنها ظهرت

نهايــة العصــر الحجــري، مجتمعــات دولــة فــي مصــر ووادي الرافــدين والصــين          نإذ بــا
لقــد . 27وإفريقيــا، كــذلك فــي االمــريكتين مــع ظهــور دول وإمبراطوريــات قبكولومبيــة    

ــماء       ــذ أن فوضـــت السـ ــة منـ ــاء اشـــكال متنوعـ ــة بالـــدين مـــن اكتسـ ــاد السياسـ تمكـــن اتحـ
الــذي جعــل مــن شخصــه مقدســاً دون أن يألّــه نفســه اثنــاء حياتــه، الــى  ،الصــين امبراطــور

اجتماع السياسة بالدين فـي شـخص الفرعـون، االلـه الحـي بـين النـاس، أو ملـك االنكـا،          
لكن محمد هو ليس المسيح، فهو لم يدعِ االلوهية أبداً أو انه ابن اهللا، بل . ابن الشمس

  .تلقى الوحي مؤيداً بقول اهللا وإرادته كان رسوله فقط، خاتم النبيين الذي

لقد كان على الدولة الوليدة في الجزيرة العربية تـدويل القبائـل شـيئاً فشـيئا وقبلنـة      
سـاس  أعلـى   اومن هذا تأسـس نظـام جديـد بـين العشـائر واتحـاد القبائـل قائمـ        . 28الدولة

جيا مع هذا وعلى صالت المصاهرة المعقودة إستراتي» البيت الحاكم«درجة حلفها مع 
إن انشاء صالت القربى هـذه ال يفيـد مـع ذلـك بشـيء فـي       . البيت أو مع اقاربه من قبيلته

 1744فمــن المتفــق عليــه، أنــه بــين عــام   . تكــوين الدولــة بــل يقــوي مــن نفــوذ رئيســها  
والقرن الحادي والعشرين ومع تراجع نمط الحياة على الطريقة البدوية طرأ تغيـر كبيـر   

لعالقات االقتصادية وعلى دور القبائـل فـي العربيـة السـعودية وفـي      على تطور المدن وا
البلــدان المجــاورة، بيــد ان القبائــل بقيــت موجــودة وظلــت تشــكل علــى الــدوام مصــدراً    
للعون والحماية، وغالباً، شرطاً الزماً لالفـراد الـذين يرومـون الحصـول علـى نـوع معـين        

دور االقتصـاد فـي والدة الدولـة     امـا . 29من الوظـائف وبلـوغ مراكـز حساسـة فـي الدولـة      
دور بشـكل   أيالسعودية في القرن الثامن عشـر، فقـد كـان يبـدو فـي وقتـه انـه ال يلعـب         

فلـم تكـن الثـروة المكتسـبة الناتجـة عـن تربيـة الماشـية والتجـارة المناطقيـة شـيئاً            . خاص
لكـن كـل شـيء تغيـر مـع      . وسـط خرى في الشـرق األ أيميز العربية السعودية عن مناطق 

إذ اصبحت  السعودية عامالً مـؤثراً فـي االقتصـاد الرأسـمالي     . اكتشاف واستغالل النفط
كبر للطاقة التي ال غنـى عنهـا لتسـيير ماكنـة اقتصـاد الـدول الغربيـة        العالمي والمصدر األ
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شـهدت العربيـة    1977ومنـذ عـام   . والواليات المتحـدة االمريكيـة منهـا بوجـه خـاص     
ــديث  ــعودية تحــ ــائال االســ ــل  هــ ــدوالرات    بفضــ ــارات الــ ــخمة و مليــ ــرول الضــ ــد البتــ عوائــ

خـرى مـن االقتصـاد    أالمستثمرة في االسـواق الماليـة باسـعار فائـدة عاليـة وفـي قطاعـات        
علـــى فـــي العـــالم ولـــم يتجـــاوزه فـــي ويعتبـــر الـــدخل الفـــردي لمواطنيهـــا هـــو األ. الغربـــي

ذه لكـن لـم يكـن لهـ    . المنطقة سوى عائـدات الـدخل الفـردي لمـواطني قطـر والكويـت      
المنجزات ان تحدث إالّ عن طريق الهجرة واستغالل اليـد العاملـة االجنبيـة مـن اصـول      

مـن الوظـائف فـي القطـاع العـام      % 70باكستانية ومصرية الخ، والتـي تشـغل اليـوم نسـبة     
  . في القطاع الخاص% 90و

نفهم من ذلك إذن، بأنه يمكننا تفسير المكانة الخاصة التـي تشـغلها والتـأثير الـذي     
حســب، مســرح الصــراع العنيــف  فرســه العربيــة الســعودية لــيس فــي الشــرق االوســط   تما

فغانستان والعـراق، بـل وكـذلك فـي     في أالمرتبط بالقضية الفلسطينية والحروب القائمة 
  . بعد من ذلكأالعالم االسالمي برمته و

 هميــةادر للتــأثير والهيبــة تفســر األة مصــتتمتــع العربيــة الســعودية فــي الحقيقــة، بثالثــ
اسس بناءها في مباديء الشريعة و فـي تطبيـق شـكل     سفهي دولة تنغر: التي هي عليها

متصـاعد النمـو يتـيح لهـا، فـي اصـقاع العـالم،         اوتمتلك اقتصاد. محافظ، متشدد لالسالم
تمويــل المســاجد، المــدارس الدينيــة، مؤسســات العمــل الخيــري والبنــوك االســالمية،         

وأخيـراً  . لـربح مـن االقتصـاد الرأسـمالي العـالمي     المرتبطة بقطاعات ذات مـردود عـالي ا  
أو غيـر االسـالمي، اال    ،التأثير الـذي ال يتمتـع بـه أي بلـد آخـر فـي العـالم االسـالمي منـه         

. 30وهو الحيازة والسيطرة على مكانين هما االكثـر قداسـة فـي االسـالم، مكـة والمدينـة      
تـى وإن كـان الحـج الـى     فها هنا مصدر ال مثيل له، ذات طبيعـة غيـر ماديـة باألسـاس، ح    

، 31وإن كانت حقيقتـه ال تقتصـر علـى ذلـك    . لكةممكة مصدراً مهماً للعوائد المالية للم
فقوة الحج تكمن في قـوة االيمـان الـذي يـدفع بمئـات الماليـين مـن المـؤمنين بالتوجـه          

وهذا االيمان متخَيل فـي  . لالتصال بها، ايماناً بإلههم الكعبةخمس مرات يومياً صوب 
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ه، تمامــاً كمــا هــو االمــر مــع ايمــان قــدماء التونغــا الــذين يــرون برئيســهم، التــاوي       جــوهر
لهة آرباب أالله، االنسان المنحدر من السماء عن اكبر اله في مجمع ـ اـــ تونغا، االنسان

ــا، تانغــالوا  ــات        . بولينيزي ــع بخاصــية الثب ــال الشــعوب يتمت ــي خي وهــذا المصــدر الراســخ ف
  .السرعة التي يختفي فيها النفطأو التالشي ب دوعدم النفا

إن تحليلنا ألحداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر بكـل مـا انطـوى عليـه مـن مسـلمات           
مسبقة ونتائج، سيتيح لنا توظيف واختبـار الفعاليـة التحليليـة لمختلـف الطروحـات التـي       

ة الدينيـ ـ ـــــ  عرضنا لها ودافعنا عنها في كتابنا هـذا كالـدور المؤسـس للعالقـات السياسـية     
فــي المؤسســـة االجتماعيــة، الـــدور الثــانوي للـــروابط االقتصــادية وهـــو الــدور المتنـــامي      

أي نشـاط   التـي ال تمـارس   ،همية مع ظهـور الطبقـات االجتماعيـة والعـائالت المغلقـة     األ
نفسها للشعائر والحـرب أو لنشـاطات انسـانية اخـرى تشـكل       لكونها تكرس منتج مباشر

االســـاس للمتخيـــل والممارســـات الرمزيـــة فـــي توليـــد   مصـــدراً للســـلطة والهيبـــة؛ الـــدور 
ينيــة و انظمــة ســلطة  ـ دالعالقــات االجتماعيــة وعلــى االخــص فــي انشــاء روابــط سياسيةــ    

ابتدعها اناس من اجـل الحكـم؛ و اخيـراً دور الجـنس واسـتعماالت الجسـد فـي اشـتغال         
ديـان  أو انظمة السلطة تلك، كالتعفف الجنسي الذي تفرضه المسـيحية، وكـان االسـالم   

  . اخرى الدليل الواضح على تلك الممارسة

ــا األ  ــالروابط    ســتكون كلماتن ــذكير ب ــارة عــن ت ــرة عب ــي توحــد والدة العلــوم    ،خي الت
االنظمــة الديمقراطيــة، الجمهوريــة او   أياالجتماعيــة وظهــور اشــكال جديــدة للســلطة   

بــات هائلــة الملكيــة، التــي ولــدت فــي اوربــا و امريكــا الشــمالية التــي كانــت نتيجــة النقال 
و بعـد  . على المستوى االجتماعي والفكري حدثت طيلة القرن الثامن عشر وفي نهايته

عصــر «قــرنين علــى رحــيلهم، نريــد التــذكير بجــرأة وإســهام فالســفة القــرن الــذي ســمي    
فقـد تجـرأ الكثيـر مـنهم علـى صـياغة       . وإسهامهم فـي ميـدان العلـوم االجتماعيـة    » االنوار

بــأن نظــم الســلطة بوجهيهــا، التــي تمــارس والتــي يخْضَــع لهــا، لــم   وبرهنــة الفكــرة القائلــة 
يكن مصدرها على مر التاريخ ال اآللهة وال الطبيعـة، بـل كانـت تولـد فـي كـل مـرة مـن         
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ــم تكــن البشــرية حتــى ذلــك          النشــاط االنســاني، مــن فكــر ومصــالح النــاس انفســهم إن ل
لـبعض مـنهم قـد توصـل     ا. توصـلت تمامـاً لمعرفـة نفسـها فـي منجزهـا الخـاص        قدالحين 

بهـــذا الخصـــوص الـــى نتـــائج جذريـــة أي انهـــا ستصـــيب بـــاالنقالب العالقـــات السياســـية 
والدينيــة، تفككهــا وتجعلهــا تلعــب دوراً جديــداً فــي حيــاة المجتمعــات وفــي قيــام نظــم     

ئك المفكرون على صياغة الفكـرة القائلـة أن السـلطة يمكـن أن     للقد اقدم او. 32السلطة
وأنـه  ـ كمـا هـو شـأنها دومـا ـ      قليـة داخـل المجتمعـات     مـن قبـل األ  تكف عـن أن تُمـارس   

يمكن بل وينبغي لها أن يتم تقاسمها يومـا مـن قبـل عـدد اكبـر أو حتـى اكبـر عـدد مـن          
   .33الناس

ــذا  ــاً أن وهكــــ ــاقض ظاهريــــ ــن المتنــــ ــون  مــــ ــاهيم  تكــــ ــة والمفــــ ــوم االجتماعيــــ العلــــ
ب منـذ مـا يقـارب قـرنين     للسلطة ولدت معـاً فـي الغـر   » ديمقراطية«والممارسات االكثر 

وهــو مــا يثبــت جليــاُ أن بــدون حريــة اخــذ مســافة فاصــلة عــن قــيم و          . مــن الــزمن فقــط  
ــا        ــون لهــ ــل المكــ ــوعي باألصــ ــل الــ ــا بــ ــك الغاءهــ ــي ذلــ ــع، دون ان يعنــ ــاديء المجتمــ مبــ

  .وبحدودها، بدون ذلك لن يكون هنالك معرفة علمية ممكنة

  

@@

“ßaì�aZ@@

  
-239، ص ص 1996، بــاريس  Fayardار نشــر ، دلغــز الهبــةانظــر مــوريس غودولييــه،  .1

277 . 

 )المترجم(نسبة الى شعوب الدارويد القاطنة شمال الهند  .2

بـــاريس دار نشـــر  »تحـــول صـــالت القرابـــة«كتابنـــا لقـــد عالجنـــا جميـــع هـــذه المســـائل فـــي   .3
Fayard  ،2004  554ـ461، ص ص 13، 12وخصوصاً في الفصول.  
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 Lesبـاريس ، دار نشـر   سـانت اوغسـتين،     مفهـوم الـرق منـذ ارسـطو حتـى     بيتـر غارنسـي،    .4

Belles lettres  ،2004ــا الداعيـــة   52. ، انظـــر ص ــالة التـــي وجههـ ، االستشـــهاد بالرسـ
أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليهـا عنـدما   «الى الكورنثيين   Paul) الحواري(

يكن يعد  تهمـة  يبرهن الكاتب أن االسترقاق في العالم الروماني لم . »دعي من قبل االله 
 يأو جريمــة بالنسـبة للســيد المالـك، وكــان العبـد فــي كـل مكــان مـن العــالم الرومــان      اأو ذنبـ 

  . 53المصدر نفسه، ص، . يلتزم بالطاعة المطلقة 
  )المترجم(أقوام من نيوزلندا  .5
ذلك هو احد االنتقادات التـي وجههـا العـالم المتخصـص بالحضـارة الصـينية جـان فرانسـوا          .6

يبــدو أن «: لفيلســوف وعــالم الحضــارة الصــينية  فرانســوا جوليــان عنــدما  يقــول   بيلتيــه الــى ا
فرانســوا جوليــان لــم يكــن منتبهــاً لمــا يخفيــه المجتمــع الصــيني فــي الماضــي وفــي مختلــف     

، Allia، باريس ، دار نشـر  على  فرانسوا جوليان اًرد   :في منشور. ». العصور من تاريخه
. طور ال يعنــي باننــا نــدخل طرفــاً فــي هــذا الجــدل      استشــهادنا بهــذه الســ  . 72. ، ص2006

والـذي يهمنـا مـن هـذا النقـد هـو االشـارة الـى الغمـوض الـذي           . فليس لدينا ما يؤهلنا لذلك
دومــاً الــى القيــام   ويــدع »مجتمــع«غيــر أن مصــطلح . يمكــن لمجتمــع مــا أن يحــيط نفســه بــه  

ده أن المجتمع موجود بتعليق ما، ألن استخدامنا له يمكن أن يخلق بعض الوهم الذي مفا
كممثل متميز عن المجموعات واالفراد المكـونين لـه ، فـي حـين ان هـؤآلء هـم الممثلـون        

ويجيــب . ون هــم فــي إيجادهــا دلوحيــدون الملتزمــون بعالقــات اجتماعيــة محــددة، يســاع  ا
 ,Chemin faisant(فرانسوا جوليان نقطة بنقطة على انتقادات جـان فرانسـوا بيلتيـه فـي    

connaitre la Chine, relancer la philosophie,  (   بـاريس دار نشـر ،Seuil ،
ــر مــن مجــرد رد، فقــد كــان مناســبة        . 147. ، ص2007 ــه أكث ــنص الــذي كتب لقــد كــان ال

  . لفرانسوا جوليان أن يؤشر بدقة نهجه النظري ويقيم خطوة خطوة ما كان يعتبره انجازاً
  CNRCثروبولـوجي والباحـث فـي    التحليـل التـالي يسـتند علـى التحليـل الـذي كرسـه االن        .7

العراقــي االصــل هشــام داود، منــذ عــدة ســنين للمــذهب الوهــابي والشــيعي والســني وتطــور    
ولـم يكـن ممكنـاً لنـا     . المجتمع العراقـي قبـل وبعـد نهايـة دولـة البعـث ونظـام صـدام حسـين         

عهـا  ته االنتباه لخصوصية وتعقيد الواقع المتعلـق بالموضـوع والوسـائل التـي يتب    ددون مساع
  .فنوجه له الشكر الجزيل. ن والقوى المنتمية لهذا الواقعوماعيتن االجوالممثل

ــغ   .8 ــال دولون ــاس، ا -نات ــى الجهــاد العــالمي     ب ، الســالم الوهــابي، مــن االنبعــاث واالصــالح ال
  .2004أوكسفورد، جامعة أوكسفورد، 
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ــة، المــذهب الســني هــو احــد االتجاهــات الكبــرى فــي االســالم ويســتند علــى الســنة النب        .9 وي
والسنة تعني افعال واحاديث النبي محمد في القـرآن  . »الممارسة « و» التقليد«والسنة تعني

ن يمقابـــل المســـلم» االرثـــودوكس«ن يو يمثـــل المســـلمون الســـنة، كالمســـلم. وفـــي التقليـــد
والسـنة النبويـة المنقولـة فـي البـدء شـفهيا       . من مسـلمي العـالم هـم مـن السـنة     % 98الشيعة، و

 hadithsالحديث«النبي، تم تدوينها كتابياً في نصوص تقليدية تسمى من قبل اصحاب 

والشريعة هي مجمـوع النصـوص   . بعد القرآن Charriahو هو المصدر الثاني للشريعة » 
تـاريخ  صـابرينا مـارفن ،   : انظـر بهـذا الخصـوص   . المقدسة والسيرة  التي جمعت عـن النبـي  

  . 2001.ماريون، ، باريس، دار نشر فالاالسالم، االسس والعقائد
. االخرى في االسـالم هـي االتجـاه الحنفـي، المـالكي والشـافعي       ةالثالثاالتجاهات الفقهية  .10

ويقـر هـذا االمـام    . 767ابو حنيفة المتـوفى سـنة   ) الالهوتي(المذهب الحنفي اسسه االمام 
بمبدأ الرأي الشخصي للمـؤمنين فـي حـل المشـاكل الفقهيـة التـي لـم يـتم الـنص عليهـا فـي            

المذهب المالكي اسسـه االمـام مالـك بـن انـس      . القرآن والسنة: مصادر االسالمية االولىال
خر الى الرأي الشخصي والمذهب المالكي يدعو هو اآل. في المدينة  795المتوفى  سنة 

)Ray (المذهب الشافعي اسسه االمام الشافعي . ومبدأ القياس العقلي اوالمصادر التقليدية
ــود فــي فلســطين ســ    820بعــد أن درس فــي بغــداد، تــوفى فــي القــاهرة ســنة      767نة المول

 .  ويعزى اليه الطرح االكثر تماسكاً في الفقه االسالمي

  .1992، دار نشر القلم في وحدانية اهللا، باريس، محمد بن عبد الوهاب .11
  .17. ، صC.U.P  ،2002كامبرج،  تاريخ العربية السعودية،مضاوي الرشيد،  .12
وقـد  . الـذي يبذلـه المـؤمن لمقاومـة اهـواءه     » الجهـد «عني فـي االصـل   الجهاد مفردة عربية ت .13

القـرن الثـامن ـ القـرن الثـاني      (والعباسـيين  ) القـرن السـابع والثـامن   (قنن فقهاء دولـة االمـويين   
فغــدا هــدف الجهــاد منــذ  . مفهــوم الجهــاد فــي ســياق انتشــار االمبراطوريــة االســالمية ) عشــر

ضد البيزنطينيين، الصـليبيين  (اراضيه أو الدفاع عنه  ذلك الحين نشر االسالم وتوسيع رقعة
ــا الحاضـــر ضـــد الغـــربيين بالنســـبة لالســـالميين االصـــوليين    ). والمنغـــوليين الـــخ ، وفـــي وقتنـ

ظهــر فــي الوقــت الحــالي نســاء جهاديــات فــي  (والجهــاد واجــب علــى البــالغين مــن الرجــال  
نـاء الجهـاد يصـبح    ومـن يمـت مـن المسـلمين اث    ). فلسطين والشيشان علـى وجـه الخصـوص   

وعلى العكس مما طرأ على الجهاد من تغييـر، فالجهـاد فـي حقيقتـه     . شهيداً موعوداً بالجنة
فمـن غيـر الممكـن نظريـاً القيـام      . الشرعية لالسالم السـني أو الشـيعي    »االركان«ليس أحد 

 بالجهاد ضد المسلمين، لكن غالباً ما تم خرق هذا المبدأ علـى مـر التـاريخ وخصوصـاً فـي     
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زمننا الحاضر من قبل حركات اصولية تتهم المسلمين اآلخرين بأنهم مارقون عن الدين، 
، بــاريس، قــاموس الحضــارة االســالمية انظــر بهــذا الخصــوص إ يــف    نورفــال،   . مرتــدون

الحــــرب الالمقدســــة، ارهــــاب باســــم  وجــــون ال ســــبوزيتو، . 2001منشــــورات الروس، 
الحـرب المقدسـة ،   وجان فلوري، . الثاني، وباالخص الفصل 2002، اكسفورد، االسالم

  .2002، باريس، Seuil  ،Coll. Histoire، دار نشر الجهاد والحروب الصليبية
ميشــيل كــوك، انتشــار الدولــة الســعودية االولــى ، منشــور فــي العــالم االســالمي ابتــداًء مــن        .14

 .Darwin Press   ،1989العصر الكالسيكي حتى العصر الحديث، منشورات 

  .Saqi boukدار، نشر  2002، لندن، تاريخ العربية السعودية الكسي،،  فاسلييف .15
 )المترجم(نسبة الى الغرب  .16

ــل االســالم      .17 ــن ســعود مقات ــي قيــام المملكــة      : جــون أس حبيــب، اب اخــوان نجــد ودورهــم ف
، غيدو ستنبيرغ ، الـدين والدولـة فـي العربيـة     1978برل ليدن، . 1930ـ 1910السعودية 

  . 20-7، ص ص 2003في  335، العدد  La Penséeالسعودية، منشور في 
الموافـــق لليـــوم االول مـــن القـــرن الخـــامس عشـــر   1979تشـــرين أول عـــام  20كـــان يـــوم  .18

الهجــري هــو اليــوم الــذي قامــت فيــه مجموعــة مــن االســالميين الشــباب الســعوديين يتبعــون  
ن كانتـا  يطـان اللتـ  اتجاهاً وهابيـاً متشـدداً، وكـان الكثيـر مـنهم ينتمـون الـى قبائـل عتيبـة و قح         

واخـذوا العديـد مـن     الكعبـة بوجـه الملـك، قـاموا باالسـتيالء علـى       1929تمردتا سابقاً عام 
ــدعى جهيمــان العتيبــ       . الحجــاج رهــائن  ــادة رجــل ي ــاً، بقي ــاوموا لمــدة اســبوعين تقريب ، يوق

، وقــد قتــل هــذا »المنقــذ«، »المهــدي«علــى انــه  نفســه حليــف عبــد اهللا القحطــاني الــذي قُــدم 
   . فرداً من انصاره 64ير في المعركة وتم اعدام خاأل

 مـدرس من قبل حسـن البنـا،    1930لي نهاية عام  اتأسست حركة االخوان المسلمين حو .19
ياتها للعمل االجتماعي، التعليم واالحسان علـى نطـاق واسـع فـي     الدين، وتكرست في بدل

ــة كمــا فــي الريــف    ــى اثــر المعاهــ      . المدين ــي العمــل السياســي عل دة االنجليزيــة انخرطــت ف
ــام  ــرية عـ ــات       1936المصـ ــز والمجموعـ ــه االنجليـ ــي وجـ ــطينيين فـ ــرب الفلسـ ــاندة العـ لمسـ

قــررت حكومــة عبــد الناصــر حــل الحركــة فــي    1954وفــي عــام . الصــهيونية فــي فلســطين
وتم توقيف اكثر من الـف  . اعقاب محاولة اغتيال الرئيس التي قام بها االخوان المسلمون

  .  وتم اعدام سيد قطب احد ابرز منظري الحركة 1966من اعضاءها، وحوكموا عام 
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الشرطة الدينية التـي تأخـذ    »Mutaw'aالمطاوعة «وافق الملك على توسيع ميدان عمل  .20
ــالمعروف  «علــى عاتقهــا مراقبــة ســلوك النــاس فــي الميــدان العــام، وأنشــأ      جمعيــات االمــر ب

  . واوكل الى العلماء مهمة االشراف عليها »والنهي عن المنكر
تمثـــل االحتجـــاج الشـــعبي فـــي رفـــض المفتـــي الكبيـــر ابـــن بـــاز اصـــدار فتـــوى تجيـــز قـــرار      .21

ــة ــة       . الحكومـ ــى العائلـ ــاالنقالب علـ ــب بـ ــوات تطالـ ــرة اصـ ــت ألول مـ ــذلك، ارتفعـ ــافة لـ اضـ
    .المالكة

عنــدما و. 2002، بــاريس، دار نشــر فالمــاريون، شــهداء اهللا الجــددفارهــاد خوســروكافار،  .22
   . 2006، باريس دار نشر غراسيه، ف القضبانتتحدث القاعدة، شهادات من خل

بــروس لنكــولن، االرهــاب  المقــدس، افكــار حــول الــدين بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر،    .23
 .98-95. ، ص ص2003شيكاغو، جامعة شيكاغو، 

 –، و  كــابول Seuilروي اوليفييــه، افغانســتان، اســالم وحداثــة سياســية، بــاريس، دار نشــر   .24
  . Seuil  ،2002الحادي عشر من سبتمبر، باريس، دار نشر واشنطن جيوبوليتيك مابعد 

، اجتمـع االميـر عبـد اهللا الـذي كـان      2001بعد مرور شهر علـى الحـادي عشـر مـن سـبتمبر       .25
وقتها لم يزل ولياً للعهد، بكبار رجـال الـدين فـي العربيـة السـعودية وامـرهم بـالتزام الحـذر         

أنظــر غــوين .»دة قبــل النطــق بهــاوتقيــيم كــل مفــر«وتجنــب الطــابع التحريضــي  فــي خطــبهم
، 335، العـدد  La Pensée، مجلـة   » انشـقاق و اصـالح فـي العربيـة السـعودية     «اوكرليك 

  .   30ص 
 . 2002، باريس،دار نشر غاليمار،مالذي حدث؟ اسالم، الغرب والحداثةبرنار لويس،  .26

 ). المترجم. (متعلق بأمريكا وحضارتها قبل مجيء كريستوف كولومبس اليها .27

ص  ، ص2001، 272العدد ،Espritُ، مجلة »تدويل القبائل وقبلنة الدولة«ام داود، هش .28
21-40 .  

في العراق علـى سـبيل المثال،كـان غالبيـة النـاس الـذين مارسـوا السـلطة بعـد ازالـة الملكيـة             .29
واستيالء البعـث علـى السـلطة ، كـانوا ينحـدرون مـن عشـيرة واحـدة، البوناصـر، مـن مدينـة            

الــدين نفســه، اســالم ســنة، مــن المنطقــة ذاتهــا، المثلــث الســني شــمال     تكريــت نفســها، مــن  
غرب العراق، من االثنية ذاتها، عرب العراق، فأول رئيس للجمهورية احمد حسـن البكـر   
تربطه صلة قرابة بعيدة بصدام حسـين، ينتمـي شـأنه شـأن االخيـر الـى عشـيرة البوناصـر مـن          

من  هو وثاني ابناءه قصي على مكتـب  اضافة الى أن صدام حسين نفسه كان يهي. تكريت
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، القبائل والسلطة في ارض االسالمانظر هشام داود، . شؤون العشائر في الحكومة العراقية
   .258-237، ص ص 2004باريس دار نشر آرماند كوال، 

 .وذلك ما ينقص ايران، الدولة الغنية بالبترول ايضاً، ومنارة العالم الشيعي .30

هللا، الحـــج والسياســـة فـــي العـــالم االســـالمي، اكســـفورد، جـــامع   بيانشـــي، روبيـــر،  ضـــيوف ا .31
 .2004اكسفورد، 

فــي الديمقراطيــة، جولــة فــي العلمانيــة، دار نشــر غاليمــار، بــاريس،  لــدينه، اشــيمارســيل غو .32
1998 . 

فــنحن ال نتجاهــل الجانــب المظلــم لعصــر   . نتمنــى أن ال يلتــبس علــى القــاريء مــا نفكــر بــه    .33
الـى   التـي صـنفها   لتصـنيف لالنسـانية جمعـاء ولكـل المجتمعـات     االنوار الذي جاء بالفرز وا

مجتمعــات متوحشــة و اخــرى بربريــة وغيرهــا متحضــرة ونســب المجــد الــى اوربيــي العــالم    
الوحيـد للنـوع   » التقـدم «القديم والجديد وحدهم، مجد كونهم متحضـرين وممثلـي مـنهج    

فــي التــاريخ هــو الــذي    إن هــذا التجســيد والتمثيــل  ألنفســهم ولــدورهم   . االنســاني بأكملــه 
غـزو واسـتغالل شـعوب امريكـا وآسـيا       -باسم الـدور الحضـاري   -لتبرير  ناستعمله الغربيو

ولم تزل هذه الصفحة من التاريخ لم تطو بعـد، فلـم تـزل بعـض االمـم      . وإفريقيا واقيانوسيا
و تأخـذ كــل يــوم وزنـاً متزايــداً فــي العالقـات الدوليــة ويمكــن لهـا غــداً أن تقلــص للغــرب أ    

 .تسلب منه موقعه التسلطي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


