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 منھجية ومصطلحات مفاھيم
 سيف الدولة الّدكتور فكر في

                      
   تونس: حسين بالي   

 
بمناسبة مرور عشر   ٢٠٠٦أبريل / نيسان ١مارس و /آذار ٣١ورقة قدمت في إطار ندوة انتظمت بالقاھرة يومي 

عوة كان قد أطلقھا الدكتور سنوات على وفاة الدكتور عصمت سيف الدولة؛ وھي أساس لمشروع أزمع استكماله تلبية لد
في إطار ھذه الندوة بضرورة أن يكون للمشروع الفكري لسيف الدولة جھازه  –رحمه هللا  –عبد الوھاب المسيري 

 .التعريفي الخاص وفق ما نقل إلي المھندس محمد سيف الدولة/ المفاھيمي
 

  
 : مدخـل شبه

                         
 في ستعقد ندوة في بورقة أساھم أن لىإ دعيت حينما كثيرا ترّددت بأنّني أعترف أن من البداية في بدّ  ال

.  لوفاته العاشرة الذكرى بمناسبة" الّدولة سيف عصمت" الّدكـتور العزيـز فقيدنا جتھاداو فكر رحاب
 الفقيد روح بمباركة  -األرجح على- تحظى لن النـّدوات ھذه مثل بأنّ  عميق شعور من ھذا ترّددي وينبع
 أّمتھم مأساة ترجمة غير شيئا يفعلوا لم الذين أولئك ، القوميين الكتّاب كافة يوم ذات كره ذيال العزيز

 يتحّولوا أن لعلّھم كلماتھم يبلعوا أن ، يصمتوا أن يريدھـم -ّهللا  رحمه-  كان ولقد.  مرصوصة كلمات لىإ
 كان فإذا......  ثائرة حركة لىإ لتتحوّ  أن فاترة كلمات يبّددونھا التّي طاقاتھم لعلّ  ، الفعل لىإ القول من
 تالميذه بعض من موقفه سيكون فكيف ، الفكريّة مشاربھم اختالف على القوميّين الكتـّاب من موقفه ھذا

....  والحنق الّسخط من بأقلّ  بالقطع يكون لن ؟ فكره رحاب في ندوة عقد يزمعون الذين ومريديـه
 كان فقد - االحتفاء أشكال من شكل بأيّ  ترتبط ال النّدوة أنّ  علمت حينما الّ إ ، األمر أحسم لم والواقع
 من تتضّمنه فيما تستھدف وال - واألفكار المواقف" يشخصنون" لمن مقتا النّاس أشدّ  من ّهللا  رحمه
 الفعل إلى القول من التحّول على منّا مقدرة أكثر يكونوا أن عسى الّشبــاب من الجديد الجيل غير مواد
 المشروع وانھيار للّدولة القومي للمفھوم كبير تراجع وسط النّدوة ھذه تنعقد ، أخرى حيةنا ومن.... 

 بالعالـم يسّمى ما وشعـوب أمم لكلّ  النّاظم الحلم خـاصّ  وجه على كانا الذين -االجتماعي االشتراكي
 والّدولة التّاريخو يديولوجياألا ونھايات ، الحداثة بعد وما ،)١(النّسبويّة مقوالت وسيادة - الثّالث
 ضرب - سابقون قوميّون فيھم بمن - العربيّة نخبنا من واسعا قطاعـا أن حدّ  لىإ ، الخ...  القوميّة
 ما بتالبيب المسك مقابل في الكالسيكيّة بالحداثة يوصف ما ومفاھيم مقوالت  معظم عن صفحا
 الّرغـم على وذلك العربي ريالفك المشھد ضمن الحضور شديدة" مقوالتھا" أضحت التّي الحداثة بعد
 تحت ما"  غليون برھان الّدكتور عليه يطلق ما وھاد في غارقة عمليّا زالت ال النّخب ھذه أنّ  من

 " ...الحداثة
 كل لىإ الثّقيلة بسطوتــه يمتدّ  معياريّــا فراغا  اليــوم نعيــش أنّنا فيه شـــكّ  ال فمما ، حال أي على

 التي النّدوة  ھذه أعباء فوق ضاغطا نفسيّا عبءا - األرجح على-  سيمثّل ما وھو تقريبا الحياة مناحي
 ...  معياري منظور من لياتشكاإو قضايا مقاربة عاتقھا على أخذت
 عن باألساس ناجــم ھو بل فــراغ من ينشأ لم الفراغ ھذا أنّ  لىإ يضاأ نشير أن المھـمّ  من أنّه على
 ذريعا فشال فشلـت أن بعد ، العالـم عرفھا التي الكبرى الفكريّة ألبنيةا كلّ  طالت دعائيّة ليبراليّة ھجمة
 وفكرا فلسفة الحياة ومناحي وتائر لكلّ  النّاظم والبديل الموجھة الرؤية -الليبيراليّة -أي ھي تكون أن في

 منذ يعانــي ظلّ  الذي لليبيراليّـة الفلسفي الخطــاب أنّ  معرفــة  األھميةّ  من قدر بأكبر يتّسم و.  وحركة
 مطاع" األستاذ ذلك لىإ يشير كما المفھوم عن البحث من باألحرى أو التّأسيس مشكلة من انبثاقــــه
 فكريّا تجعله التي الكفاءة بمستوى طالقإلا على يكن لم" التّاريخ نھاية" لكتاب تقديمه في" صفدي
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 أنّ  تعتبر التّي الواقعة تلك نوع من ، قعةوا لىإ االستناد فليس. " بديل ھكذا  صياغة على  قادرا ورمزيّا
 الكبرى الفكريّة بالطّموحات نسانيإلا العقل لمدّ  كافيا شيء كلّ  ومحّرك ، شيء كلّ  مقياس ھي المصلحة

 انتقاليّة بمرحلة يتعلّق ا، إنماإذ فاألمر وھكذا)...٢" ( وبنائھا عنھا بالبحث مكلّف أنّه يحسّ  التّي
 تكون أن مكانيّةإ وبين الفكريّة البنى من النّمط ھذا بين تحول تواصليّة/  صاليّةات نفسيّة بعوائق مرتبطة

 . الّراھن الوقت في معياريّة منظورات
 
 

 من أو رؤية دون من يعيش أن ذلك مع له أمكن اإلنسان أنّ  يثبت لم ، المرحلة ھذه نفس وضمن لكن
 بل الواقع بھذا أبدا يسلّم لم اإلنسان أنّ " ونغلي برھان" الّدكتور ويؤّكد ومستقبله لمصيره تصّور دون

 بنائھا إعادة أو القيم بعض استعادة عبر جديــدة مرجعيات عن جديد من البحث في الفور على شرع"
... اإلنسان حقوق المرحلة ھذه خالل بقّوة استعيدت التّي القيم ومن...  بالمعنى وشحنھا وترميزھا
 العربي وليس العالمي العام الّرأي أوساط من العديد في - ضاأي وبقّوة -  تّمت ، وبالمثل     
 موّجھة رؤية استخالص لىإ الّسعـي سبيل على والّروحيّة الدينيّة القيـم من العديد استعادة ، فحسب
 ) ... ٣" ( الدينيّة والمنظورات التّقاليد من للمجتمع

 الّدولة لسيف الفكري المشروع تقديم بھا نعيد التّي الكيفيّة في جّديا التّفكير لىإ مدعّوون فنحن لھذا
 :  إمكانيتين في تحديدا التّفكير المفيد من ولعلّه.  المذكورة العوائق على به نتغلّب الذي الوجه على
  العربي الواقع  وقضايا مشكالت من قضيّة أو مشكلــة بمقاربة مّرة كلّ  في تعنى دوريّة ندوات عقد

 . لمشروعا ھذا منظور من ومستقبله
 ھذا عليھا اشتغل مصطلحات و مفاھيم من انطالقا موجزة خالصات عدادإب وذلك المشروع في التصّرف
 . العربي الّشباب من الجديدة األجيال لىإ موّجھة تكون أن على األخير

 
 

 ؟ نھضوي لمشروع أساس أم فلسفي مشروع
 
 قانون ، الھويّة قانون:  المعروفة طياألرس المنھج لقوانين الفلسفي تفكيره الّدولة سيف يخضع لم

 نجيب زكي" الكبيـر العربـي الفيلسوف يسّميه  فيما يسقط لم لذلك.  المرفوع الثّالث وقانون التناقض
...  التّفكير في المنھــج ھذا سلكوا مّمن العديد فيه سقط الّذي"  الفارغة اللّفظيّة الثّقافة بحر" محمـود
 مغامرته به يخوض خاصّ  مفاھيمـي جھاز بتأسيس لديه االھتمام غياب ركبي حدّ  لىإ يفّسر ما وھو

 بعــض نإ حتّى ، التّعريـف قضيّة لىإ اھتمامه من األكبر الجزء صرف ذلك من بدال مخيــّرا الفلسفيـــّة
 سياق في استخلصت نّماإ -  مثال نسانإلا كجدل -التّأسيس  على محمولـة تبـدو قد التّي المفاھيــم

 متحيّز"  بأنّه نفسه وصف حين ھذا اختياره عن بوضوح أعلن وقد.  التّعريف تصحيح أو عريفالتّ 
    "...بسيطة غير أسس من وراءه عّما للبحث منطلقا أصحابه أفواه من البسيط ألخذ تماما
 علمشرو أساس بإرساء أكثر معنيا كان ما بقدر ، فلسفـي مشروع ببناء معنيّا الّدولة سيف يكن لم لھذا

 الفلسفيّة الّدولة سيف مكانـة من شيء في ينال ال االختيار ھذا نّ إ...  عربي ونھضوي سياسي فكـري
 منازع بال العربيّة الفلسفة شجرة أعلى عند والكتّاب  الفالسفة أشباه من البعض أنف  رغم تبقى التّي
 نجيب زكي"  الّدكتور مرمـوقال واألديـب المؤلّف العرب الفالسفة شيخ إيّاه بّوأه الّذي الموقع وھو

   " ...نسانإلا جدل"  منھج عن يوم ذات كتبـه فيمـا" محمود
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  منھجية ومصطلـــحات مفــــاھيم

 
    : النّظريّـــة

 
 مقّدما يحّدد أن دون العربيّة للثّورة نظريّة مشروع وضع في يباشر أن" عصمت" الّدكتور يشأ لم

 من مختلفة جدّ  مفاھيم على تطـلق التّي الكلمة ھذه دالالت تعّدد بسبب وذلك" نظريّة" لكلمة مفھومه
 تعبير ھي عنده والنظريّة.  التّطبيق في الفنيّة األساليب آخر لىإ المجّردة الميتافيزيقيّة المقوالت أّول
 كتل لىإ نھتدي كيف ولكن...  العربي الواقع تغيير وأسلوب وغاية  منطلق تحّدد التّي المقولة عن

 .  المنھج مشكلة بحلّ  ؟ النظريّة
 

 : المنھــج
 
 ؟ للتّغيير قابل كظاھرة الواقع ھل -أ-

  حتميّة نواميس أو بقوانين المستقبل لىإ الماضي من حركته في منضبط ألنّه للتّغيير قابل الواقع إنّ 
 أن نستطيع نّواميسال ھذه أو القوانين ھذه حتميّة نحترم وما نعرف ما وبقدر  معرفتھا تمكن أو معروفة
 القوانين ھذه حتميّة فعاليّة شروط تغيير على عملنا إذا الّ إ نريد ما  لىإ فعال نغيّره أن يمكن وال.  نغيّره
 ...  نريد الّذي الوجه على
 

 : الحتميّــة  -ب-
 من أكثـر ليست للواقع المكّونة والظّواھر األشياء حركة تضبط التّي النّواميس أو القوانين حتميّة إنّ  

 مثال األرض جفّت فإذا" .   كذا يحدث ال...  كذا يحدث لم إذا" أو"   كذا حدث...  كذا حدث إذا"      أنّه
 الزمة الحتميّة ھذه.  الخ...  جاع شيئا يحصد لم وإذا شيئا الفالّح يحصد ال الّزرع مات وإذا ، الّزرع مات

 فعاليّتھا  شروط وليغيّروا ، تغييره في يتدّخلـوا لم "  إذا"   ينتظرھم الذي المستقبل النّاس ليتصّور
 عملھم على متوقّف فذلك يقع ال أو فعال المستقبل ھذا يقع أن أّما.  يريدون الذي المستقبل ليحقّقوا

 ...  القوانين تلك حتميّة واحترامھم
 أو الواقع تغيير ميسنوا أو قوانين تحّدد التّي المقولة عن تعبير ھو الّدولة سيف عند فالمنھج وھكذا

   .التّغيير ھذا" منطق"
 

   : التطّور قانون أو الجدل -ج-
 ارتباطه بسبب وذلك ماركس أيضا اعتمده الّذي الجدل لكلمة ليجالھي المفھوم الّدولة سيف اعتمد
 نتذّكرحـوارات( االستدالل مسار على للّذاللة يستعمل ھيجل قبل الجدل وكان التطّور أو النموّ  بمفھوم
...  العرب آستعمله الوجه ھذا وعلى) مينون عبده مع الّشھير حواره بخاّصة و تالميذه مع سقراط
 بالحركة خاّصة داللة عشر الثّامن القرن أواخر في داروين نظريّة ظھور منذ اكتسب التطّور ومفھوم
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 في الكامنة تناقضاتالم بين الّصراع  ھو فالجدل  ھذا وعلـى...  أرقى ھو ما لىإ النّوعي التغيّر تفيد
 كان وإن النّقيضين عن مختلف جديد شيء  - طفرة- الوجود لىإ يخرج بأن ينتھي والّذي ذاته" الشيء"
 وھكذا..  جديد خلق لىإ طفرة ينتھي  صراعا يصبـح أنال يعتم  جديـد تناقض بذور على يحتوي ذاته ھو
 . أرقى ھو ما لىإ الّدائم النموّ  من سلسلة في

 
 

   : الجدلي ھجالمن  - د-
  والتأثّر التّأثير قانون) ١(وھي والظّواھر األشياء حركة تضبط  قوانين أربعة من الجدلي المنھج يتكّون

 ضوابط القوانين بھذه يؤمن من ھو والجدلي. الجدل قانون) ٤( التّغيير قانون) ٣( الحركة قانون) ٢.(
 مثاليّا أصبح وأوجدھا الماّدة قبل وجد قد الفكر أن يعتقد أي مثاليّا كان فإذا ، والظّواھر  األشياء لحركة
 تحكـم التّي الفكريّة القوانين يعرف وبالتّالي.  معا عالقاتھا في األشياء و الظّواھر إلى ينظر جدليّا

 الفكر قبل وجدت قد الماّدة أنّ  يعتقد أي ماديّا كان وإذا).  المثاليّة الجدليّة منھج أو األفكار جدل( تطّورھا
 القوانين يعرف وبالتّالي.  معا عالقاتھا في واألشياء الظّواھر لىإ ينظر جدليّا ماديّــا أصبح وجدتهوأ

 أنّ  يرى ماركس أو ھيجل كان وإذا) . الماديّة الجدليّة منھج أو الطّبيعة جدل( تطّورھا تحكم التّي الماديّة
 للثّاني بالنّسبة الماّدة وفي للألّول بالنّسبة رالفك في األربعة القوانين فعاليّة نتيجة يحدث الجدلي التطّور

 من نسانيّةإلا المجتمعات في نراھا كما التطّور ظاھرة تفّسر ال القوانين ھذه أنّ  يرى الّدولة سيف فانّ 
 ... وإضافة  خلق
 

   : نســانإلا  -ھـ-
 الّدولة سيف ويشّدد تطّورال لعمليّة الوحيد القائد وھو والّذكاء الماّدة من نوعيّة وحدة ھو نسانإلا   

 ألحد محتمال مدخال يكون أن ذلك شأن من ألنّ  والّذكاء الماّدة بين تجميعا أو وحدة ليس نسانإلا أنّ  على
 ... منھما نوعيّة وحدة ھو بل أوالمثاليّة الماديّة:  المذھبين

 
 : نسانإلا جدل

   
   ؟ نسانإلا جدل ھو ما  -أ 

 تحّدد" نظريّة" ھو وال الواقع وراء فيما فلسفيّة مقولة ھو فال.  عالواق لتغيير منھج" نسانإلا جدل
 الواقع في الموجودة والقوانين القواعد من مجموعــة ھو نّماإ.  وأسلوبه وغايته الواقع تغيير منطلق

 مسبوق غير إبداعا" نسانإلا جدل" وليس.  الواقع نغيّر أن نستطيع فنلتزمھا نعرفھا إذ.  الموضوعي
 فيما عنه يختلف ألنّه سبقه لما تكرارا ليس ولكنّه. التّجربة صّححته أن  بعد الجدلي لمنھجا ھو بل

 قانون تصّحح عنده من ضافةإو مسبوقا أصال يتضّمن"  نسانإلا جدل" منھج فانّ  ھذا وعلى.  صّححه
   . الجدلي للمنھج جديدة صيغة لىإ وتنتھي الجدل
 
 :  المصّححة ضافةإلا - ب
 األشياء حركة يضبط كليّا قانونا أتباعھما و ھيجل أو ماركس عند) الّرابع القانون( دلالج قانون كان

 وال) التّناقض من خالية الذّرة( جدليّة الماّدة فال صّحته العلمي البحث يثبت لم ما  وھذا. والظّواھر
 تجمعه التي مناھجال عن فيفترق" نسانإلا جدل" يختلف وفيه العلميّة للمالحظة قابلة المطلقة الفكــرة

 لقانونه طبقا شيء كلّ " يتحّول" األولى الثاّلثة الكليّة القوانين نطاق في:  أنّه ليقّرر واحدة أصول بھا
 " . لتطّوره"  نوعيّا قانونا بالجدل نسانإلا وينفرد النّوعي

 
   : والتطّور التحّول - ج
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 خالل  بينھا فيما المتبادل التّأثير بفعل ائيّةتلق تغيّرات من والظّواھر األشياء كلّ  يصيب ما ھو:  التحّول
 . تتوقّف ال التي حركتھا
 بين المتبادل التأثير بفعل تلقائيّا تتحقّق أن لھا كان ما والظّواھر شياءألا لىإ إضافة ھو:  التطّور
 حركة ضبطت التّي القوانين بفعاليّة" واع" بتدّخل الّ إ تتوقّف ال التّي حركتھا خالل والظّواھر األشياء

   " .يريد" ما لىإ والظّواھر األشياء لتغيير استخدامھا على" قادرا"والظّواھر شياءألا
 

   : القانــون -د
 بالعمل) حل( التناقض حلّ  نفسه نسانإلا ويتولّى) مشكل( والمستقبل الماضي يتناقض نفسه نسانإلا في
 )...عمل" ( يدجد خلق إلى تتجاوزھما ولكن والمستقبل الماضي من  فيھا ضافةإ

 
 : التّصحيح بعد الجدلي للمنھج الجديدة الّصيغة - ھـ
  في شيء كلّ ) ٣( به متأثر غيره في مؤثّر شيء كلّ ) ٢: ( نسانإلوا للطّبيعة الّشامل الكلّ  في) ١(

 شيء كلّ  يتحّول الثاّلثة الكليّة القوانين ھذه إطار في) ٥( مستمرّ  تغيّر في شيء كلّ ) ٤( دائمة حركة
 نفسه نسانإلا في) ٧( ، لتطّوره نوعيا قانونا بالجدل نسانإلا وينفرد) ٦( النّوعي لقانونه  اطبقـ

) ٩( بالعمل)  حل(التّناقض حلّ  نفسه نسانإلا ويتولّى) ٨) (مشكل. (والمستقبل  الماضـي يتناقـض
 )  . عمل( جديد خلق لىإ تتجاوزھما ولكن) ١٠( المستقبل ومن الماضـي من فيھا إضافة
 
    : االجتماعي الجدل

 
  ؟ كيف.  المجتمعات تطّور قانون ھو

 
  وطبقا حلّھا يتصّور وكما ھو يدركھا كما الخاّصة لمشكالته الجدلي للحلّ  تنفيذا يتطّور نسانإلا إنّ 

 واستعماله وتصّوره إدراكه يكون ما بقدر الفردي التطّور ھذا ويتمّ  عليھا يحصل التّي لإلمكانيات
 إشباع نسانإلا به يقوم تصّرف وأيّ  حركة وكلّ  متعّددة اإلنسان حاجات أنّ  غير...  حاصحي إلمكانياته
 حلّ  في االشتراك:   وھي" االجتماعي الجدل"  عمليّة تبدأ اثنان يجتمع وعندما.  قائمة لحاجة

 ثنيناال من واحد كلّ  فيعرف المعرفة بتبادل أي.  الجدل بتبادل يكون كواالشترا.  المشتركة المشكالت
 حلّ  في اآلخر نظر وجھة واحد كلّ  معرفة أي الفكر وتبادل ، لديھما المشتركة المشكلة نشأت كيف

 يتطّور أي- يتطّوران وبھذا المشتركة حاجتھما إشباع في منھما كلّ  مساھمة أي العمل وتبادل المشكلة
 ... والعمل ، دةالعقي أو المشترك والّرأي.  العلم أو المشتركة المعرفة طريق عن  - المجتمع
 ...  يحّدده ولكنّ  يلغيه وال الفردي الجدل يتضّمن االجتماعي فالجدل وھكذا

 
 : الّديمقراطيّة

  
 أسلوب ألنّھا للحياة نظام ھي أو االجتماعي الجدل نظام ھي" اإلنسان لجدل"  طبقا الّديمقراطيّة
 قانون من أساس على التطّور في الحّرة المجتمعات أسلوب أي.  مشكالتھا حلّ  في الحّرة المجتمعات

 عمل) . وأقليّة أغلبيّة( للجميع العقيدة حريّة ،) وأقليّة أغلبيّة( للجميع الرأي حريّة:  االجتماعي الجدل
 .  األغلبيّة رأي تنفيذ في) وأقليّة أغلبيّة( الجميع

 
 : االجتماعي الّصراع. ٦

 
 يعوقه  نشأ إذا" االجتماعـي الصـّراع" فانّ  ، تالمجتمعـا تطّور قانون ھو االجتماعي الجدل كان إذا
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 )...حتميّ  قانون ألنّه يلغيه وال(
 -ذاته المجتمع-  يطرحھا التّي  للمشكلة حالّ  المجتمـع يجد أن إلى قائما"  االجتماعي الّصراع"  ويظلّ 
 الّصراع تھيوين.   واحدة إمكانيات في جميعا اشتراكھم مع) حريته إلى يسعى كلّ ( فيه النّاس بتعّدد

 الوحيد  الّسبيل ھو المشتركة المشكالت حلّ  في فرد كلّ  به يساھم الذي الجھد يصبح عندما االجتماعي
  للمجتمع الّداخلي التّقسيم يصبح وعندما) عمله حسب لكلّ ( أيّ  المجتمع في الفرديّة  الحريّة لتحقيق
 أخيرا تصبح وعندما). الخ...أو طبقي أو طائفي أو قبلي( أساس على قائما تقسيما وليس للعمل  تقسيما
 مّرة سريعا" االجتماعي الجدل" لينطلق"  االجتماعي الّصراع" ينتھي" . األغلبيّة لحريّة" األولويّة
 من و...  ذاته المجتمع أي العاملين جھد مجموع ھذا في أداته.   للجميع الحريّة توفيـر اتّجاه في أخرى
 وبالتّالي الخالقة الجدليّة بالّسمة يتمتّع وال حتميّا ليس" االجتماعي الّصراع" أنّ  على ھنا التّأكيد المھمّ 
 . للتقّدم الزما وليس ، للتّاريخ محّركا ليس  فھو

 
 

 :  الطّبقي الّصراع
  لمنھج طبقا أي الماركسيّة النظريّة في ھي حيث" الطّبقي الّصراع" مقولة على نفسه األمر وينطبق
 إلى مجتمع كلّ  تاريخ ليس"  الّشيوعي البيان في ماركس يقول المجتمعات تطّور انونق الماديّة الجدليّة
 والّصراع الطبقتين من كلّ  وجود أنّ  يعني القول ھذا إنّ ) ٤" (الطّبقات صراع تاريخ سوى  ھذا يومنا
 .  بھما  إال التطّور يتمّ  ال الزمة ضرورة بينھما

 
 
  غير وذاك وھذا المجتمعات تتطـّور لن اختفى أو الطّبقي الّصراع انتھى إذا أنّه - أھمّ  وھذا- يعني كما

 من خال" مورجان" اكتشفه الّذي البدائي الّشيوعي المجتمع أنّ  نعرف ألنّنا علمي وغير صحيح
 اإلنسان دور ينفي الذي الماديّة الجدليّة لمنھج بالنّسبة كبير مأزق وھذا تطّور  ذلك ومع الطّبقات
 في) المجتمع ھذا انحالل( لفظيّة بحيلة يتجاوزه أن" نجلزأ" حاول ولقد.  التطّور ةعمليّ  في القيادي
 يتوقّف لم الّسوفيتي االتّحاد ألنّ  صحيح غير ھو كذلك)... والّدولة الخاّصة الملكيّة:  العائلة أصل( كتابه
 بين تخلط ھنا سيّةالمارك إنّ .  الطّبقي الّصراع  من خاليا أصبح أن وبعد ١٩١٧ ثورة بعد التطّور عن

 التقّدميين بين يثور الذي الّسياسي  الّصراع وبين وظروفه اإلنسان بين يدور الذي الجدلي الّصراع
 صراعا ليس األخير والّصراع.  وأعاقته التطّور سبيـل في الوقوف الرجعيّون يحاول عندما والرجعيّيـن

 الموقف( وعيھم  يحّدد) الطّبقي الموقع( اسللنّ  االجتماعي الوجود إن" تقول التّي فالنظريّة طبقيّا
 ماوتسي" إلى" ماركس" من ابتداء أنفسھم الماركسيين مواقف وتكّذبھا علميّا خاطئة"  حتما) الطبقي
 ومصدر) ... ثوريّون مثقّفون( الطبقيّة مواقعھم مع تنسجم ال التّي" لينيين"و"بأنجلز" مرورا" تونج
 دور ويقّصر الماديّة الحياة واقع إلى الجدل يحيل الّذي)  الماديّة الجدليّة( المنھج في يكمن الخطأ

 وھذا...  جدليّة ليست الماّدة أنّ  قلنا كما علميّا  ثبت حيث الواقع ھذا داخل يجري ما عكس على اإلنسان
 سيّةالمارك أوقف المؤقّت المعّوق  الّسياسي الّصراع وبين المتجّدد الخالّق الجدلي التّناقض بين الخلط
 الشيوعيّة أكانت  سواء الطّبقي الّصراع من الخالية المجتمعات تطـّور كيفيّة وتفسير فھم في حائرة
  الذي العام القانون سمة من خالية" الطّبقي الّصراع" فمقولة وھكذا...  األخيرة الشيوعيّة أو األولى
 ...  علميّة غير نظريّة إذا، فھي ، كلّه التّاريخ مدى على موضوعيّة حركة يضبط
 
 : اإلسالمي المنھج. ٧
 

 الفكريّة الّدولة سيف مرجعيّـة أنّ  من البعض إليه يشير ما دقّة عدم على التأكيد ھنا المناسب من لعلّه
 لم ، تماما ذلك من العكس فعلى ، اإلسالمي العربي بالفكر ارتباطھا من أكثر بالغرب ارتبطت والفلسفيّة
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" للعلم" البارز للتحـّدي الستجابته نتيجة إال الّدولة سيف أعمال في لغربيا للفكر البارز الحضور  يكن
 واإلسالمي العربي الفكر اتجاھات في التأثير شديد يزال وال كان الّذي الفكر ھذا وتجارب عطاءات في
 من شكال إال ليس) العلم( بأدواته لصراعاته وخوضه الكبير الحضاري التحّدي لھذا  قبوله وانّ ...  ذاته

    . وتنميته اإلسالمي العربي الفكري التّراث على المحافظة أشكال
 أن يريدون الذين ضدّ  نخوضھا ضارية معركة في يبذل جھدا بل ، تقال كلمة ليست التّراث إلى فالعودة" 

 ھااكتشف التي العلميّة الحقائق لبعض تبنّيه إن ثمّ ). ٥"  ( التّراث ذلك من يسلخونا وأن جذورنا  يقطعوا
 التّـراث في شركـاء والغــرب أنّنـا حقيقـة من ينطلـق بل ،" نقـص مرّكـب"  من  ينطلق ال الغرب

 الغرب تلقّاھا ، الغرب إلى نقلناھا ثمّ  ونّميناھا ، سبقونا عمن المعرفة بذور حملنا فكما"   ، اإلنساني
) ... ٦"   (الّصنعـة في وأتقــن لمضمـونا في أغنـى متطـّورة أخـرى مـّرة بھــا  نلتقي بنا فإذا ، فنّموھا
 بالمعنـى" العلم" ، ومجلوباته" العلم" ھو الّدولة سيف ألعمال الحقيقي المرجعي اإلطار فانّ   وھكــذا
" به ھو ما على المعلوم معرفة: "  ميالدي عشر الحادي القرن بداية في الباقالني  القاضي حّدده الذي

... 
 

 المنھج أسس استكمال:  بھا الوفاء مسؤوليّة للمسلمين اإلسالم ترك لتّيا  بالمسؤوليّة منه وفاء
" منطق" أو االجتماعي التطّور في المسلمين منھج ھو  اإلسالمي والمنھج...  واستعماله اإلسالمي
 : قواعد ثالث يتضّمن وھو اإلسالمي الفكر في االجتماعي التطّور

 
 لسنتنا تجد وال)... (الّسنن( حتميّة نواميس أو بقوانين ھاحركت منضبطة والظّواھر األشياء كلّ  إن -١

) ّهللا  يشاء أن إال تشاؤون وما سبيال ربّه إلى اتّخذ شاء لمن تذكرة ھذه إن../ ( ٧٧ آية اإلسراء)  تبديال
 ) ...سننه حتمية في متجسدة هللا مشيئة.  ( ٢٩ آية اإلنسان

 فليؤمن شاء ربّكم،فمن من الحقّ  وقل...( واقعه تغيير في حّرا اإلنسان يكون الحتميّة ھذه نطاق في  -٢
 ...  ٥٤ آية يس) تعملون كنتم ما إال تجزون وال...( ٢٩ آية الكھف)  فليكفر شاء ومن
 ويستعمل.  عنه المسؤول وھو فيھا أستخلف التّي األرض على التّغيير على القادر ھو وحده اإلنسان -٣

 في وما الّسماوات في ما لكم وسخــّر( للتطّور اإلنسان قيادة على لةللّدال الّسخرة تعبير ھنا القرآن
 ...   ١١ آية الّرعد) بأنفسھم ما يغيّروا حتّى بقوم ما يغيّر ال ّهللا  انّ ( ١٣ آية  الجاثية) جميعــا األرض
 ريختا في أثرا الثّورات أعمق من واحدة تبدأ أن المسلمين من قلّة استطاعت:  المنھج ھذا ھدي على

 كانت حضاريّة حياة بناء الى األولى الجاھليّة بداوة من تنتقل أن بكاملھا شعوب واستطاعت ، البشريّة
 النّاس وعي في المنھج استقرّ  ، الممارسة من طويلة قرون وخالل...  فّذا تفّوقا  التاريخيّة ظروفھا في

 يوم فقط عنه بعدنا الذي تراثنا وھ ھذا...  ديني إسناد إلى حاجة دون  مواقفھم تضبط" قيمة" فأصبح
 في العلمي البحث أو" العلم" استخدام من أكثر ليس"  اإلنسان جدل" ومنھج...  حّريتنا فقدنا أن

 ...  اإلسالمي المنھج وبلورة تطوير
 
 : الحريّــة.  ٨
 

 .  اإلنسـان وجـد أن يوم وجـدت فقد ، وحده لإلنسـان -اإلنسان جدل في- الحريّة إنّ   
 
 اإلنسان فيه بما العالم حركة انضباط أي ، العلميّة الّضرورة أساس على -اإلنسان جدل في-  الحريّة ومتق

 القوانين حتميّة مواجھة في حّرا ليس فاإلنسان ، وبالتّالي معرفتھا تمكن أو معروفة حتميّة قوانين على
 وليس الماديّة الطّبيعـة قوانين ةحتميّ  مواجھة في حّرا وليس ، معه شيء كلّ  وتحكم تحكمه التّي الكليّة
 مواجھة في أيضا حّرا ،وليس)النوعيّة المجّرد الفكر قوانين( المنطق قواعد  حتميّة مواجھة في حّرا

 الحتميّة لھذه تجاھله أنّ  يعني حّرا ليس بأنّه والقول...  الجدل قانون ومنھا النوعيّة قوانينه حتميّة
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 حتميّة إنّ :  فمثال يرد لم أراد سواء حتما متحقّق ھو لما فاشل حدّ ت ھو فعاليتھا شروط تحقّقت" إذا"
 ذاته التحّول محتوى ولكن ، اإلنسان حريّة نطاق عن يخرج الطّبيعة لقوانين طبقا الطّبيعي التحّول
 ريغيّ  أن يستطيع ولكنّه  يتأثّر ال أو يتأثّر أن في حّرا يعد لم مثال حارا الطّقس كان إذا.( إلرادته يخضع
 درجة تحكم التّي  الحتميّة القوانين ذات يستعمل أن ھذا إلى وطريقه الّصناعي بالتكييف الحرارة درجة
 ) ...الجوّ  حرارة
 التّلقائي الّسير لتغيير استعمالھا على اإلنسان وبمقدرة الحتميّة بھذه بااللتزام ترتبط إذن الحريّة
 التطـــّور كان ولما.  ذاته" اإلنسان جدل" مقتضى على إال يريد وال يريده الّذي الوجه على للظّروف
 المقـدرة ھـي لذلــك تبعـا الحريــّة فانّ  ،  بالعمـل الحــلّ  تنفيذ ثمّ  حلّھا ثمّ   بالمشكلة تبدأ جدليّة حركة
 أّوال الوجود في حريته بفعاليّة -التطّور على مقدرته أي- اإلنسان حريّة فعاليّة وترتبط...  التطــّور علـى

 الّرأي وحريّة المشكلة إلدراك المعرفة حريّة:  ثانيا الجدل في حّريته وفعاليّة) ... التطّور شرط الوجود(
 ما إلى نظر ھو الجدل بقانون مرتبطة الحريّة إلى والنّظر...  الحلّ  لتنفيذ  العمل وحريّة ، الحلّ  لتصميـم
 حّددنا الّذي) العمل لحريّة شرط الّرأي وحريّة أيالرّ  لحريّة شرط  المعرفة حريّة( الحريّة قانون نسّميه
 " ...الّديمقراطيّة" مفھوم أو الحريّات"  نظام" أساسـه على
 
 
 : والماركسيّة الحريّة

 لقوانين طبقا - حّريته وبالتّالي -اإلنسان سلوك تحّدد التّي النظريّات كلّ  أنّ  - أخيرا- نقول أن الطّبيعي من
 للحريّة مفھوم تقديم عن عاجزة" ماركس" قال كما مثال الماديّة كالطّبيعة نفسه اإلنسان قوانين غير
 التطّور يعكس اإلنسان أنّ  -ماركس عھد على-  الماركسيّة تقول فعندما ، والحيوان اإلنسان بين يفّرق
 فعل"مجّرد الى سلوكه أحالت إذ ، كليّة اإلنسان حريّة ألغت قد تكون ، له تبعا سلوكه ويتحّدد ، الماّدي
 من حتّى وال اآلن بھذا يقول ال أحدا أنّ   غير...  به تحيط التّي للظّروف"  شرطي منعكس

 ما ھو مختلف بيولوجي تركيب إلى تستند اإلنسان إرادة أنّ  العلميّة التّجارب أثبتت فقد ،" الماركسيين"
 أن الى وتؤّدي ، كةالحر على تشرف مّخه في منطقة وجود أي ، اإلنسان في المّخي بالتّخّصص يسّمى
 يكفّ  أن على -غيره دون- اإلنسان مقدرة أي ، الكفّ  وھو اإلرادي الفعل شروط من شرط بأھم ينفرد
 أكسب ، المؤثّر توافر مع االستجابة ھذه عن والكفّ ...  الطّبيعي المنبّه لھا توافر أفعال عن نفسه

   ... الحريّة سمة اإلنسان
 
   األّمة مفھوم.  ٩

   
  ومشتركة خاّصة أرض على مستقرّ  معيّن شعب من متميّزة حضارة ذو مجتمع - اإلنسان جدل يف- األّمة
 :  التّالية النّقاط إبراز يتعيّن التّعريف لھذا ووفقـا.  مشترك تاريخي تطّور نتيجة تكون

 ھي...   الدينيّــة  والعقيــدة المشتركة والثّقافــة  اللّغــة كوحــدة األخـرى األّمة مميّزات إنّ 
 الّذي التّاريخي التطّور لظـروف تبعا أّمة إلى أّمة من تختلف وھي ، الحضاري التّكوين عناصر
 . كّونھا

 والعشيرة كاألسرة( عليھا الّسابقة اإلنسانيّة الجماعات عن لألّمة األساسي المميّز إنّ 
 دون المعيّنة شريّةالب بالجماعـة الخاّصة ، المشتركة الخاّصة األرض  عنصر ھو...) والقبيلة
 ھي فاألّمة ، ھنا ومن.  فيھا النّاس بين فيما المشتركة  األخرى اإلنسانية الجماعات من غيرھا
 األرض عنصر استبعاد وإنّ ...   معا) الوطن( واألرض) الّشعب( النّـّاس من واحد تكوين
 مأزق إلى  احبهبص يصل أن يمكن بشأنه التّساھل أو) مثال ألحصري ساطع( المشتركة الخاّصة
 الحركة عليھا قامت التّي ،النظريّـة الّروحيّة أو الثقافيّة الوحدة على رّكز ما إذا خاّصة كبير

    ... الصھيونيّة
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 بل) ٧(أّمة المسّماة التاريخيّة الظّاھرة عن واستنتاجات لمالحظات تجميعا ليس التّعريف ھذا إنّ 
 تطّورھا في المجتمعات إلى النّظر خالل) اإلنسان جدل( علمي مقياس الستعمال نتيجة ھو

 اإلضافــة تلك من مّكن ما وھو...  المستقبل إلى الماضي من  تتوقّف ال التّي وحركتھا الجدلي
 اإلجابة ھذه وألھميّة ؟ األمـم تكّونت" لماذا" سؤال على مّرة ألّول و اإلجابــة:  المسبوقـة غير
 .  تفصيلي بشكل عناصرھا أھم نورد

 
 . أفضل حياة عن النّاس بحث خالل األمـم كّونتت 

 
 حلّ  نفسه اإلنسان ويتولّى والمستقبل الماضي يتناقض نفسه اإلنسان في:"  اإلنسان جدل يقول 

 التّرجمة  ،" جديد خلق إلى تتجاوزھما ولكن المستقبل ومن الماضي من فيھا إضافة  بالعمل التّناقض
  مستھدفة واقعھا يطرحھا التّي المشكالت حلّ  خالل تتطّور المجتمعات إنّ :  ھي القانون لھذا االجتماعيّة

 التّكوين أنّ  نجد ھذا ضوء على). إضافيّة حريات( أبدا المتزايدة والثقافيّة الماديّة حاجاتھا إشباع دائما
 عجز أن بعد) العشيرة( يسبقه الّذي الطور مشكالت حلّ  خالل تحقّقت وإضافة نموّ  حصيلة كان القبلي

 أكثر لإلنسان الحريات من فيه  أي تقّدما منه أكثر إذن فھو الخاّصة بإمكانياته حلّھا عن) الطور ھذا(
 ...  الجزء الكلّ  يحّدد كما يحّدده ما إليه يضيف ولكن يلغيه وال فيتضّمنه  شموال منه وأكثر كـان مّما

 الطور لمشكالت الجدلي الحلّ  خالل تحقّقت إضافة نموّ  حصيلة كان ، للمجتمعات القومي التّكوين كذلـك
 فھو ، الخاّصة بإمكانياته حلّھا عن الطور ھذا عجز  أن بعد)  القبيلة( القوميات سبق الّذي االجتماعي

 يلغيه وال فيتضّمنه شموال منه أكثر وھو كان مّما أكثر لإلنسان الحريات من فيه أي تقّدما منه أكثر
 ... الجزء الكلّ  يحّدد كمـا ويحّدده إليه يضيف ولكن
 وحدة" ثّمة أنّ  على للنّقض قابل غير موضوعيّا دليال بذلك تكون تكوينا األّمة تكتمل فعندما  وھكذا

 كان أيّا ، القومــي الواقع يطرحھا التّي المشكالت كلّ  بين - معرفتنا على تتوقّف  ال -"  موضوعيّة
 وقوى قوميّة بإمكانيات إال الّصحيح حلّھا تجد نأ يمكن ال قوميّة مشكالت  المعنى بھذا وأنّھا مضمونھا

 ... القومي المصير نطاق في قوميّة
   
 
  والماركسيّة األّمة - أ
 الجدليّة منھج من أساس على قائمة األّمة في نظريّة توجد ال أي األّمة في ماركسيّة نظريّة توجد ال

 الوحيدة فالّرابطة ، لھما إدانة" ماركسيّا" يّةالقوم والعالقات األّمة عن قيل ما أغلب جاء لذلك  الماديّة
.  اإلنتاج عالقات رابطة ، الطبقيّة الّرابطة ھي -  المنھج ھذا نظر وجھة من- والمستقيمة  السويّة

 مصالح أولويّة على العاملة الطّبقة تخوضه الّذي الّصراع خالل يركز الّذي ھو الحقيقي والّشيوعي
 التّي القليلة الفكريّة المحاوالت وحتّى...  للقوميّة اعتبار دون العالم اءأنح جميع في العاملة الطّبقة
 لجـأت) القوميّة والعالقات األّمة( الظّاھرة لھذه تصّديھا عند نظريّة صبغة الماركسيّة تصبغ أن أرادت
 لينين" "العلمي" منھجھا  في يسعفھــا ما إيجاد عن عجزت أن بعد" التّاريخي المنھج" إلى
  القوميّة والّدول القوميّة الحركات نشأة بين فربطت ، إدانتھا يؤّكد وجه على نشأتھا شارحة" الينوست
" ... التّجــاري لإلنتاج التام االنتــصار" تأمين بھدف موّحد داخلي سوق إلى الرأسماليّة حاجة وبين
 دولة بإنشاء خطّتھم تنفيذ ونالبرجوازي أراد عندما لماذا:  ھو ھؤالء عليه يجب  لم الذي الّسؤال ولكن
 على بلغتھا غيرھا عن البالد تلك تميّزت أن حدث كيف"  واحدة لغة سّكانھا يتكلّم بالدا" وجدوا ، قوميّة
 ھذا كلّ  داللة وما ؟ دولة عليھا ليقيموا" جاھزة" قوميّة  البرجوازيّون وجد أن حدث وكيف.  األقلّ 

 ...  ؟ وعلميّا تاريخيّا
 
                     لطّبقةوا األّمة - ب
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 الماركسيّين إدانة وراء تقف التّي األسباب أھمّ  من واحدا يشّكل والطّبقة األّمة بين العالقة غموض إنّ 

 الذي القوميّين خطاب من فھموه ما - كبير حدّ  إلى-  ذلك ومرجع.  سلبيّا موقفا منھا ووقوفھم للقوميّة
 كلّ  في النّاس كلّ  كان لو كما ، الواحد والمصير الواحدة ةوالقوميّ  الواحدة األّمة مفاھيم - دائما-  يستخدم

 لألّمة خاطئ فھم اليقين على وھو.  واحد ھدف سبيل في إال يناضلـون ال متماسكة واحدة قّوة أّمة
 وتجاھل الواحدة األّمة داخل" القوى" كلّ  وحدة يعني ما الخطاب ھذا في نرى ال فنحن...  وللقوميّة
 محّددا ومضمونه االجتماعي  الّصراع لقوى جديدا إدراكا فيه نرى ولكنّنا بينھا االجتماعي الّصراع
 ...   القومي بالوجود

 من -اإلنسان لجدل طبقا- نظريّا اإلدراك ھذا تأصيل إلى فائقة وببراعة الّدولة سيف الّدكتور توّصل ولقد
 أھمّ  ألحــد بإدراكنا ولعلّ " . جتماعياال الّصراع في القوميّة بالنظريّة" تسميته يمكن ما استحداث خالل

 حقيقة تتّضح ، الطّبقي الّصراع في الماركسيّة النظريّة وبين النظريّة ھذه بين القائمة  الّدالة الفروق
 ) .٨( االجتماعي بالّصراع القومي التقّدم عالقة  حقيقة أو بالطّبقة األّمة عالقة
 للجدليّة طبقا( ماركسيّا يتحّدد" الطّبقي" فاالنتماء.  الطّبقي االنتماء على ينصــبّ  الّذي الفرق إنّه

 ھذا فمصلحة  وبالتّالي.  ال أم عليه وعى سواء الماديّة الحياة إنتاج عالقات من صاحبه بموقع) الماديّة
 يتجر الممارسة أنّ  غير...  حتما الّصراع من موقفه تحّدد التّي ھي االنتماء بھذا حتما المتحقّقة األخير
 خائن( استثناءات بمجّرد ھنا األمر يتعلّق وال.  المصلحة ھذه تقتضيه ما غير على الحاالت من كثير في

 تلعب التّي الطالبيّة الحركة كظاھرة ، بأكملھا اجتماعيّة ظواھر إلى ذلك يتعّدى بل القاعدة من)  طبقته
 في رئيسيّا دورا
 لم الذين الثّوريّين المثقّفين كظاھرة أو اإلنتاج عالقات من موقع للطّلبة يكون أن بدون الّصراع  عمليّة
 إلى...  ولينين نجلزأو ماركس أّول من التقدميّة الثّورات كلّ  قادة ھم ذلك ومع  المصانع في قطّ  يعملوا
 من إنسان كلّ  موقف أنّ  ترى فال االجتماعي الّصراع في القوميّة نظريّتنا أّما...  وجيفارا وكاسترو ماو
 والنّضال عليھا والوعي) المتوقّعة أو الحالة( بالمصلحة ولكن فقط  بمصلحته يتحّدد االجتماعي اعالّصر
 القوى لكانت.  ما أّمة في االجتماعي للّصراع مثال" االشتراكي المضمون" أخذنا فلو...  أجلھا من

 أجلھا من وتناضل لحةالمص تلك وتعي  االستغالل إلغاء في مصلحة لھا التّي القوى كلّ  ھي االشتراكيّة
...  والطّلبة العاطلين من  حتّى أو المثقّفين من أو الفالّحين من أو المصانع في العاملين من كانوا سواء
 من كانوا ولو  الرجعيّة إلى وانحازوا االشتراكيّة على خرجوا الّذين كلّ  االشتراكيّة القوى من ولخرج
 ، الطّبقي  الّصراع نظريّة من أشمل -ھنا-" االجتماعي ّصراعال في القوميّة فالنّظريّة... "  العاملين
 ذات ھو ھذا ومصدر.  قصورھا تصّحح إنّھا.  تبّرره أو تفّسره أن ھذه تستطع لم ما وتبّرر تفّسر وھي
   ... المنھج وشمول صّحة في الفارق

 
 اإلسالم أّمة - ج

                          
 أنّ  ذلك ، أّمة وأيّة دين أيّ  بين لھا مثيل ال خاّصة تاريخيّة عالقةب باإلسالم ترتبط التّي العربيّة األّمة ھي

 من طويلة أحقاب خالل ففي.  العربيّة األّمة تكوين في أساسيّا دورا لعب قد اجتماعيّة كثورة اإلسالم
 رقعة في متجاورة قبليّة مجتمعات استقّرت قد كانت ، اإلسالم ثورة على سابقة والّصراع الھجرة
 والخليج إيران الّشرق ومن طوروس وجبال المتوّسط األبيض البحر الّشمال من  يحصرھا لتّيا األرض
 الغرب ومن ، الكبرى اإلفريقية فالّصحراء الحبشة فھضبة  الھندي المحيط الجنوب ومن العربي
 -فردةمن - منھا كلّ  ودخلت شعوبا أصبحت ، مكانھا في  منھـا كلّ  استقـّرت وعندما األطلســي المحيـط
 بأيّة يطل لم االستقرار أنّ  غير.  متميّزة أمما  لتطّورت االستقرار بھا طال ولو.  القومي التّكوين مرحلة
 ...  الخارجـي الغزو من كاسحة  متعاقبة موجات اجتاحتھا فقد...  أّمة تكــون حتّى منھا جماعة
 نمّوھا تعطّل الغزو فترات  وكانت  فيھا ومستقـّرة بھا عابرة  تنقطع لم الداخليّة الھجرة موجات أنّ  كما
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 ھذا واستمرّ ...  معيّنة  بأرض شعــب كلّ  اختصـاص في انقطاع من تسبّبه بما القومي تكوينھا وتعوق
 تلك من  جماعة أيّة تكن لم ظھر وعندما.  معا واجتماعيّة فكريّة ثورة اإلسالم ظھر حتّى الوضع

  واإلغريقية الفارسيّة الّسيطرة كانت فقد.  التّكويـن طور في لبھاأغ كان وإن.  أّمة تكّونت قد الجماعات
 ، الجغرافيّة المنطقة تلك من الّشمالـي النّصف في تقيم التّي الجماعات كلّ  نموّ  عطّلت قد والّرومانيّة

 وال سادتھم دون بأرضھم يختّصون ال العبيد من مجتمعات من أكثر ، الّسيطرة تلك تحت  تكن لم التّي
 ). ٩(  حّرا تفاعال بينھم فيما أو معھا تفاعلوني

 قبليّة مرحلة في  تزال ما إفريقيا صحراء مشارف أو العربيّة الجزيرة قلب في األخرى الجماعات وكانت
 القبلي التميّز بھا تجاوزت  مشتركة اجتماعيّة رابطة األخيرة للجماعات اإلسالم وفّر وقد.  متخلّفة
 قوميّة نواة في القبائل تلك االسالميّة الّدعوة نشر مشكلة وجمعت القومي التّكوين طور بھا ودخلت
 . وأمم وأقاليم قبائل من جاورھا ما  غازية اندفعت

 
.  االجتماعي    تكوينھا تطّور درجة في مختلفة مجتمعات إليه ضمّ  قد كان اإلسالمي المدّ  توقّف وعندما
  جماعات  بينھا من وكانت) ١٠( فـارس مثل لتّكوينا مكتملـة وھي اإلسالم أدركھا أمم منھا كانت

 من كلّ  إلى بالنّسبة اإلسالم أثر كان وقد.  أمما تستو لم التّكوين طور في تزال ما وشعوب ومجتمعات
 بالنّسبة اإلسالم كان القومي وجودھا اكتمل وقد اإلسالم أدركھا التّي فاألمم.  مختلفا المجتمعات تلك
 .   مسلمة أمما فظلّت القومي وجودھا يلغ لم ولكنّه القوميّة رتھاحضا إلى إضافة إليھا

 
 لم القومي التّكوين طور في  شعوب ھي أو القبلي الطور في وھي  اإلسالم أدركھا التّي المجتمعات أّما

) اإلسالم أي( ظلّه في  وصنعت حّرا تفاعال معھا تتفاعل المشتركة أرضھا على التقت  ، بعد أمما تصبح
.   اإلسالم أمةّ  وصف بالتّالي واستحقّت واحدة عربيّة أّمه كلّه بھذا فأصبحت.  الواحد يخھاتار
 من قدر أكبر على وھذا-  ھذا من ويتّضح)  ١٣ آية الحجرات) لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم...

 مضاد موقف في إليه االستناد أو العربي، القومي الوجود إلنكار باإلسالم االحتجاج يمكن ال أنّه -األھميّة
 األّمة تكوين في أسھم الّذي الحضاري الثّوري مضمونة اإلسالم على أنكرنا إذا إال العربيّة للقوميّة
األّمة ألنّ  وحده اإلسالم إلى العربي القومي الوجود إسناد يمكـن ال أخرى ناحية ومن.  العربيّة

 دخول على الّسابقة والجماعات بالّشعو كلّ  فيه أسھمت حضاري تفاعل ثمرة كانت العربيّة  
 ... مسلمين وغير مسلمين من فيھا من بكلّ  ، ظلّه وفي ، اإلسالم

                    
 

 القوميـّة.  ١٠ 
  

 يُحّددھا األّول البعد.  ثالثة أبعاد أّمة لكلّ  تكون" أّمة" مواجھة في ونكون القومي التّكوين يكتمل عندما
 عالقاتھا حيث من يحّددھا الثّاني والبعد عنھا الخارجة  يةاإلنسان بالجماعات عالقاتھا حيث   من

 إلى باإلضافة ھذا.  كأّمة مصيرھا حيث من يحّددھا الثّالث والبعد فيھا   الّداخلة اإلنسانية بالجماعات
   . معيّن وقت في لألّمة االجتماعي الواقع ھو  الّذي) الزماني الحدّ ( الّرابع حّدھــا
 : يلي ما نعّرف بغيرھا األّمة تصل التّي األبعاد ھذه مجموع من

 عالقة عن تعبير ھي أو القومي مجتمعھم في النّاس تجمع التّي للعالقة وصف ھي:  القوميّة. 
   ممتازة وليست معيّنة  أّمة إلى لالنتماء مميّزة

 . بغيره القومي المجتمع عالقات مع متّفقا يتحّدد الّذي ھو:  القومي الموقف. 
. العالقات تلك التزامھا حدود في القومي المجتمع تطوير تستھدف التّي ھي:  القوميّة الحركة. 

   
 .  نفسھا األّمة ھو:  القومي المجتمع. 
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 القوميّة الّدولة.  ١١

 
 :  القوميّة والّدولة القومي الوجود وحدة - أ

.  سيادة) ٣(و أرض) ٢(و شعب) ١:( ثالثة دولة ليكّون مجتمع أليّ  تتوافر أن يجب التّي العناصر إنّ 
 الّشعب كلّ  وسيادة) . باألرض االختصاص( األخرى والجماعات الّشعوب دون أرضه على الّشعب سيادة
 معيّنة وأرض معيّن شعب من اجتماعي تكوين ھي األّمة كانت ولّما) ... فيھا المشاركة( أرضه  على

 حتما ستتضّمن) المذكوريـن بحّديھا( أرضه على عبالشّ  ھذا سيادة فانّ  ، بينه فيما  ومشتركة به خاّصة
 أي ، الّشعب تنازل شرعيّة عدم يرتّب وھذا.  الّشعب من المتعاقبة األجيال  بين فيما التاريخيّة المشاركة

 البشري نطاقھا باتّفاق منوطة ذاتھا الّدولة شرعيّة وأن األرض على الّسيادة عن الّشعب من جيل
 وحدة فانّ  ، أّمة مواجھة في نكون فعندما ، ھذا على بناء.  للمجتمع التّاريخي التّكوين مع واإلقليمي
 ...  فيھا الّدولة وحدة تحتّم القومي الوجود

 
   القوميّة والّدولة القومي المصير وحدة - ب
 كلّ  بين نعرفھا ال وقد نعرفھا قد ،" موضوعيّة وحدة ثّمة"  أنّ  تعني القومي المصير وحدة كانت لّما
 ال قوميّة مشكالت ، المعنى بھذا وأنّھا.  مضمونھا كان أيّـا ، القومي واقعنا يطرحھا التّي لمشكالتا

 وحدة فانّ  ، القومي المصير نطاق في قوميّة وقوى قوميّة بإمكانيات إال الّصحيح حلّھا تجد أن يمكن
 ، القومي المجتمع في اعيّةاالجتم المشكالت حقيقة معرفة إلمكان  الزما شرطا تصبح القوميّة الّدولة

 على بناء.  الواقع في الحلول تلك وتنفيذ ذاته االجتماعي  بالواقع موضوعيّا المحّددة الّصحيحة وحلولھا
 الّدولة( السياسيّة الوحدة نطلب" أّمة" ھو  االجتماعي واقعنا أنّ  ونعرف عقائديّين نكون فعندما ، ھذا

 ...  التطّور على المقدرة روطش أّول ألنفسنا نوفّر حتّى) القوميّة
 
   الخالفـة دولـة. ١٢ 

 
 . إسالميّة غير تكن لم أنّھا كما ، عصرھا في إسالميّة تكن لم الخالفة دولة إن
 

 إال كذلك يكون ال إسالمي غير ھو وما واجبا أو فرضا كان إذا إال كذلك يكون ال إسالمي ھو ما ألن ذلك
 شاؤوا وإن به أخذوا شاؤوا إن:  المسلمين الختيار مباحا كان إذا أّما.  مكروھا أو محّرما  كان إذا

 ھذا كان وقد.  اإلسالم إلى تركه أو اختياره ينسب وال وحدھم عليھم تركه أو  اختياره فمسؤوليّة تركوه
  وتوفّي.  عنھا ينه ولم بھا يأمر ولم القـرآن ختم.  عنه ّهللا  رضي بكر أبي منذ الخالفة دولة شأن
 قيام يكن لم وھكذا...  بعده من خليفة اختيار عدم أو باختيار أوصى وما والّسالم الّصالة عليه لالّرسو

 باقي دون المسلمين من بمجتمع خاّصا اإلسالم فروض من فرضا ھذا بعد ما أو المدينة  في دولة"
 المسلمون جرى بل إسالميّة ضرورة أو واجب أو فرض إنّھا ، دولة أيّة" للّدولة" يقال حتّى المجتمعات

" األمـر" يلي من قيام ضرورة لمواجھة المجتمعات كلّ  ، عليه  تجري تزال وما ، عليه جرت ما على
 ...   بينھم الحدود ويرعى الجماعة أفراد بين المشترك



 

  
 

13 
http://al‐taleaa.net 

  طالـب أبـي بن علـي وصـدق.  إسالميّـة ضـرورة وليسـت اجتماعيّة ضرورة ، إذن دولة أيّـة الّدولة
 نموذج من واحدة إال تكن لم الخالفة دولة إنّ "  فاجرة أو بّرة إمارة من للنّاس بدّ  ال"  قال حين

 ھو يميّزھا ما كلّ " .  اإلمبراطورية" باسم يعرف ما وھو - وماقبله-  عصرھا في الّسائد" الّدولة"
 .  فيه شكّ  ال إسالمي مضمون وھو ، الّدولة لنشاط الحضاري المضمون

            ؟ راطوريةاإلمب خصائص ھي فما
                        : ھـي

   
  ٥  الموّحدة المركزيّة القيادة  ٤  المستمرّ  القتال  ٣ الّشعوب من الخليط ٢  الحدود ثابتة غير األرض ١

 القيادة على الواليات أمراء تمّرد  ٧  ذاتيّا المستقلّة الواليات  ٦  المركزيّة القيادة على الّصراع
 سيادتھا مدى على الحدود ثابتة غير:  الخالفة دولة كانت وھكذا.  ألموالا جباية نظام ٨ المركزيّة
 ، تتقھقر حيث وتنحسر تتقّدم حيث وتمتدّ  ، تقف حيث فتقف جيوشھا أقدام تتبع حدودھا كانت.  الطويلة
 الّصين وحدود والنّمسا فرنسا حدود إلى  يوما وصلت حتّى تتّسع ومازالـت المدينة من بدأت ولقد

 منذ شيء منه ينتقص لم الذي العربي الوطن باسم  اآلن نعرفه ما كلّ  إلى باإلضافة وروسيا والھند
 قرون مدى على استقرارا األكثر كان وبالتّالي ، عشر التّاسع القرن بداية حتّى اإلسالمي العربي الفتح
 .  أقطار إليه وأضيفت أقطار منه خرجت فقد االتّجاھات جميع في يليه ما أّما.  طويلة
 حتّـى بدايتھا منذ الخالفة دولة كانت ھنا من.  أضيف وما خرج فيما الفيصل ھو"  الّسيف" وكان

 لم وھذا.  تستطيع ما بقدر ودفاعا استطاعت كلما غزوا ، محاربة بمعنى) ١١" (مقاتلة" دولة نھايتھـا
 الخالفة دولة على ومامحت فكان الخالفة عصر في الّدولة خصائص إحدى كان بل إسالميّا اختيـارا يكن
 تكـون أن عليھا محتوما وكان شتّـى وأممـا شعوبا تضمّ   أن عليھا محتوما وكان مقاتلة دولة تكون أن
 نظم من واحدا فيھا األموال جباية نظام يكون أن أخيرا...  عليھا محتومـا وكان مركزيّـة قيـادة ذات

 يرّدوا أن يحاولون وھم أنفسھم الكتّاب  من كثير أجھد لقد) ... ١٢( عصرھا في الّسائدة الجباية
 دعاة بعض يزال وما.   للّدولة اإلسالمي" النّموذج" لتصبــح اإلسالم إلى الخالفة دولة خصائص
 وليس.  النموذجيّة اإلسالمية الّدولة يرونھا ألنّھم بعودتھا ويحلمون ذكراھا يجتّرون اإلسالمية الوحدة

 أنھا أو إسالمية دولة الخالفة دولة إنّ  قالوا الّذين أخطأ إنّما رأينا اكم الحقيقة من شيء ھذا كلّ  في
 فقد حال أيّ  على...  عصرھا في الّدولة ونموذج تاريخھا عن عزلوھا ألنّھم للّدولة اإلسالمي النّموذج
 ثابتة الّدول عصر ھو العصر ألنّ  اإلمبراطوريات من مثيالتھا انقرضت كما الخالفة دولة انقرضت

 ... المصير تقرير في والحقّ  دودالح
                        
   

 االشتراكيّة. ١٣
 
  ؟ المجتمع مصلحة ماھي - أ

 وبصرف لھا النّاس فھم اختلف مھما ، واحدة حقيقة لھا اجتماعيّة مشكلة كلّ  إنّ : "  اإلنسان جدل يقول
 في واحد صحيح حلّ  إال لھا ليس اجتماعيّة مشكلة أيّة وإنّ . لحقيقتھا صاحبھا إدراك مدى عن  النّظر
 واقعھم فيطورون المجتمع في النّاس كلّ  إلى بالنّسبة ھذا ويصدق...   معيّن مجتمع في معيّن واقع

 الّصحيح االجتماعي الحلّ  يعرفوا أن استطاعوا وكلّما ، إذا االجتماعي التطّور ويطـّرد بيسـر االجتماعي
 الحلول ھذه من أكثر ليست ككلّ  مجتمعال ومصلحة" .   الممارسة في يلتزموه وأن لمشكالتھم
            ... ذاته االجتماعي بالواقع موضوعيّا المحّددة الّصحيحة
               

  ؟ االستغـالل مـاھو - ب
 يستھدف ال الذين ھم والمستغلّون.ككلّ  المجتمع مصلحة غير إلى االقتصادي النّشاط اتجاه ھو االستغالل
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 التلقائي الّسير ھو االستغالل وسبب.  كلّه المجتمع ھو لاالستغال وضحيّة.   المصلحة تلك نشاطھم
 الّشامل بالتّخطيط اإلنتاج وسائل كلّ  على الّشعب بسيطرة يكون  االستغالل وإلغاء. االقتصاديّة للقوانين
 .   ككلّ  المجتمع مصلحة إلى االقتصادي النّشاط وتوجيه
   . باالشتراكيّـة نسّميه ما وھو

 
 : التّالية النّقاط إبراز يتعيّن فالتّعري لھذا ووفقا

               
 الّشامل االقتصـادي والتّخطيط.  ككـلّ  المجتمع مصلحة لمعرفة شرط حرّ  مجتمع في الّديمقراطيّة إنّ * 

 ذلك لتوجيه شرط اإلنتاج وسائـل على والّسيطرة.  االقتصادي  للنّشاط كغاية المصلحة تلك لتحديد شرط
 عن االقتصاديّة القوانين تكفّ  كلّه وبھذا.  غايته عن ينحرف فال فيه لتحّكموا الغاية تلك إلى النّشاط
         ... المجتمع مصلحة لتحقيق مسّخرة أداة  وتصبح التّلقائي سيرھا

 يخضع إنّه.  ككلّ  المجتمع مصلحة مع يتّفق ال أو يتّفق قد ، الرأسمالية ظلّ  في االقتصادي النّشاط إنّ * 
 محّددة غير أنّھا ھو بسيط لسبب.  المصلحة تلك تحقيق إلى موّجه غير الحاالت لّ ك في ولكنّه ، للّصدفة

 االقتصاديّة للقوانين التّلقائي للّسير االقتصادي النّشاط يخضع فحيث.  النّشاط لھذا كغاية موضوعيّا
 النّشاط اتّفق إن وبالتّالي.  قائمة غير التّوجيه ھذا إمكانية ألنّ  ، الخاّصة المصلحة لغير توجيھه يستحيل

 مقصود غير اعتباطي اتّفاق فھو -  الّرأسماليّة ظلّ  في - ككلّ  المجتمع مصلحة مع الخاصّ  االقتصادي
   ... دائم غير وعرض

 وإنّ .  الّشامل االقتصادي بالتّخطيط يكون اإلنتاج وسائل"  كـلّ "  على الّشعب سيطرة تجسيد إنّ * 
 فانّ  ، شاملة مشاركة دامت وما.  وطنه في الّشعب اركةمش عن االقتصادي التّعبير ھو التّخطيط
 االشتراكي النّظام في االقتصادي التّخطيط مبّرر أنّ  ، ھذا على ويترتّب.   شامال يكون أن بدّ  ال التّخطيط

 في قائم مبّرره أنّ  أي اإلنتاج لعمليّة الفنيّة المتطلّبات وليست  اإلنتاج وسائل على الّشعب سيطرة ھو
 أساسا اإلنتاج وسائل على الّشعب سيطرة كانت  ولّمـا.  وتميّزه به تتميّز ذاتھا االشتراكيّة ةالنظريّ 
 زاوية من إليه منظورا النّظام  ذات ھو االقتصادي التّخطيط فانّ  ،" االشتراكي النّظام" في جوھريّا
 صفة  - ھذا قبل- بل راكياالشت للبناء وسيلة مجّرد االقتصادي التّخطيط يكون ال ، وبھذا.  اقتصاديّة
 ) ... ١٣( اإلنتاج لتنظيم االشتراكي الّضابط فھو.  لالشتراكيّة أساسية

 االستغالل فمشكلة ، الفرديّة الملكيّة إلغاء تتضّمن ال ، اإلنتاج وسائل كلّ  على الّشعب سيطرة إنّ * 
 به تحقّقت تاريخي مكسب هفھذ ، الفرديّة الملكيّة في ليست اإلنسان جدل نظر وجھة من إليھا  منظورا
 سبب الى بالتّالي وتحّولھا) ١٤( العلميّة لحدودھا الملكيّة ھذه تجاوز في بل ، مضافة حريّات لإلنسان

 الملكيّة إلغاء حدّ  إلى اإلنتاج وسائل كلّ  على الّشعب سيطرة تصل قد ، - فقط وھنا -  ھنا...  لالستغالل
                     ) ...١٥( الفرديّة

 
   ةالثور. ١٤

                     
                      ؟ القانوني النّظام ھو ما - أ

 فيه النّاس عالقات مضمون معا تكون ، وسياسيّة وفكريّة واجتماعيّة اقتصاديّة مضامين مجتمع أيّ  في
 العاديّة والقوانين القواعد من عديـد في المضامين ھذه حول النّاس عالقات تصاغ مجتمع  كلّ  وفي

 أو ، أيضا قانونيّة طريقة يتضّمن قانوني نظام وكلّ .  للمجتمع القانوني النّظام  عام تكون والّدستوريّة
 التّي العالقات تغيير محاولة على رادعا جزءا -ذاته الوقت في  ويفرض.  تغييره أو لتعديله مشروعة
 . أحكامه لتنفيذ الالّزمة الّردع  أدوات وينشئ ، رسمه الذي الطّريق غير عن يحميھا
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                    . القانوني النّظام مشروعيّة  - ب
 تتّفق فحماھا صاغھا التّي والعالقات المضامين أنّ  افتراض على قائمة قانوني نظام أيّ  مشروعيّة إنّ 
 صحيح غير االفتراض ھذا يكون أن يحدث أنّه إالّ .  أغلبھا أو ظلّه في تعيش التّي الجماھير  تريده ما مع
 على االستعمار يفرضھا التّي النّظم  كتلك مولده منذ الجماھير إرادة على وضمفر قانون ألنّه إّما. 

 االجتماعيّة المضامين ألنّ  وإّما.  الشرعيّة ستار تحت لمصالحه الحماية ليوفّر يستعمرھا التّي الّشعوب
 إطار خارج  أغلبيّته أو الّشعب مصالح فتصبح القانوني إطارھا والتطّور النموّ  طريق عن تجاوزت قد

 لمصالح القانوني النظام حماية افتراض يسقط عندما.  القائم القانوني النّظام يمثّلھا التّي الّصيغة
 قانوني شكل في مصوغا الّشعب على عدوانا ويبقى الشرعيّة من يتجّرد ، األغلبيّة تكون التّي الجماھير

 المتخلّف القانوني النّظام  يزال ال عيّةرج قلّة قسمين إلى النّاس ينقسم ھنا.  مشروعــا تغييره ويصبح ،
 حماية يكفل  وجه على تغيّره أن تريد تقّدميّة وكثـرة.  فيه تغييـر أيّ  ضـدّ  فتقف لمصالحھا الحماية يوفّر

 الّذين صالحيونإلا فمنھـم:  التّغيير أسلوب حول أنفسھم التقّدميّون يفترق ثمّ .  الّشعب أغلبيّة مصالح
.  تغييره يريدون الذي القانوني النّظام رسمه الّذي األسلوب ذات طريق عن لتّغييرا يلتمسوا أن يرون
 ظلّ  في أي ، القانوني النّظام تغيير على فعال قادرة الجماھير تكون عندما ناجحة  وسيلة وتلك

 ، ھيرالجما جّرد قد ذاته القانوني النّظام يكون عندما تماما  فاشلة وسيلة ولكنّھا...  الّديمقراطيّة
 الظّروف توافرت قد تكون ھنا.   تغييره على المقدرة من ، اجتماعيّا أو سياسيّا أو اقتصاديّا

 . للثّورة الموضوعيّة
 
 الثورة - ج

 الطّريق غير من ، أغلبه أو ، الّشعب إرادة يحقّق وجه على المجتمع في النّظام تغيير ھي - إذن -  الثّورة
 . فيه ّسائدال القانوني النّظام يرسمه الّذي

 
       المضاّدة الثّورة -د

   . المشروعة غير النّظم على لإلبقاء الثّوريّين ضدّ  الرجعيّة إليھا تلجأ التّي العنف أعمال ھي
 
 العربيّة الثّورة - ھـ
 الطّريق ھي الثّورة تصبح ، للثّورة المحّدد المفھوم لھذا وطبقا ، التقّدمي القومي المنطلق بالتزام 

 من يتشّكل العربي الوطن في القانوني فالنّظام.  االشتراكيّة الّديمقراطيّة الوحدة دولة إلى الوحيد
 التّجزئة ھذه وتجّسد عّدة دول إلى الواحد الوطن تجزئ والقوانين الّدساتير من عديدة مجموعة
 طريقة تنظّم تكان وإن فھي. الوحدة طريق على عقبة تشّكل الّدساتير ھذه إنّ ... الّرادع بالّزجر وتحميھا
  إال" الّدول" إلغاء يمكن ال لھذا) . ١٦( إلغائھا طريقة تنظّم أو تبيح أن يمكن ال أنّھا إال ، تعديلھا
 وال الّسياسي وجودھا عليھا يقوم التّي الدستوريّة القاعدة بتحطيم أي قّدمنا الذي المعنى على بالثّورة
 . ھذا غير طريق

 
 الحــزب.  ١٥

                     
 االجتماعي التطّور  مشكالت في واحد رأي على ملتقية جماھيريّة مؤّسسة-  اإلنسان لجدل طبقا: بالحـز

 . االجتماعي الواقع في) نظريّتھا( رأيھا تنفيذ أجل من) منظّمة( معا تعمل) نظريّة( وحلولھا
 

  ؟ ومتى ؟ نظريّته الحزب ينفذ كيف
 صياغة طريق عن يتمّ ) دولة( منظّم مجتمع في يذالّسلطة،فالتّنف يتولّى لما.  قانون إلى بتحويلھا
 ... باإلكراه ولو وتنفّذھا التشريعيّة الّسلطة تصدرھا وملزمة عاّمة قوانين في االجتماعيّة العالقات
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                       ؟ الحـزب يتكّون مم - ب
 ما وھو.  تالفاالخ عند إليھا ويحتكمون الممارسة في بھا ويلتزمون نظريّته على يلتقون الذين كلّ  من
 رأيھا االختالف عند تلزمه.  فيھا عضو أيّ  عن مستقلّ  وجود ذات جماھيريّة مؤّسسة الحزب أنّ  يعني
 تكون أن من -  حزبا لتبقى- لھا بدّ  فال فيھا عضو أيّ  عن مستقلّ  وجود ذات دامت وما.  تفصله أو

 النظريّة إلى االحتكام عند األقليّة رأي على أعضائھا أغلبيّة رأي ينفّذ ، الّداخلي نظامھا في ديمقراطيّة
... 

         
 

  القومي التّنظيم أو القومي الحزب. ١٦
 
 تنظيما الحزبيّة المؤّسسة لتكون الزم الوحدة دولة بتحقيق عقائدي التزام في القومي المصير تجسيد إنّ 

 وحدة وتجسيدا.  تدعيه التّي اإلقليمية الحزبيّة المؤّسسات وبين بينھا للتّمييز يكفي ال ولكنّه ، قوميّا
 ولكنّه ، قوميّا تنظيما الحزبيّة المؤّسسة لتكون الزم كلّه الوطن مستوى على التّنظيم في العربي الّشعب

 تجسيد بقي ؟ بقى ماذا.  تحاوله قد التّي اإلقليمية الحزبيّة المؤّسسات وبين بينھا للتمييز يكفي ال
 األّمة ھو الحزب كان فان.  ذاته للحزب الداخليّة الحقيقة في لعربيّةا األّمة تجسيد.  ذاته القومي الوجود
 الّدولة ھو الحزب كان وإن.  إقليم من أكثر إلى قواعده تمتدّ  لم وإن قومي حزب فھو" مبلورة" العربيّة
 ... األقاليم كلّ  إلى قواعده امتّدت وإن إقليمي حزب فھو" مصّغرة" اإلقليمية

 مطلوبة أداة ھو بل ، لذاتھا مطلوبة غاية ليس الحزب أنّ  على تأكيد ھو الخصائص ھذه على التّأكيد أنّ 
 الوحدة دولة وإنّ  ، يحقّقھا أن يستطيع حتّى لغايته مناسبا يكون أن من بدّ  ال وأنّه ، غاية  لتحقيق

 ... اشتراكي ديمقراطي قوميّ  حزب إالّ  يحقّقھا أن يستطيع ال االشتراكيّة الديمقراطيّة
 

 والھزيمـة النّصر . ١٧
 
 . والتّكتيك اإلستراتيجية ، النظريّة -أ 

               
 المقياس أو المبدأ ھي فالنظريّة.  ويحّدده بعضا بعضھا يحكم - حزب أيّ - للحزب الثاّلثة المستويات إنّھا

 تغيّرت ىحتّ  أو خططھا تعّدلت مھما اإلستراتيجية أنّ  بمعنى ، وتحّددھا اإلستراتيجية تحكم فھي الثّابت،
.   النظريّة حّددته الذي الذي الھدف تحقيق دائما غايتھا وستبقى النظريّة إطار من تفلت  أن تستطيع ال
 العنيفة أو السلميّة ، الجماعيّة أو الفرديّة ، المرحليّة أو الجزئيّة الحركيّة أو الفكريّة المواقف إنّ  ثمّ 

    ... ستراتيجيةباإل محكومة  تكون التّكتيك مستوى على تقع التي
 إلى النظريّة من. العينيّ  الواقع إلى المجّرد الفكر من متّجھة وتتراكم تتراكم المستويات ھذه إنّ 

 -  بالعكس -  يتّجه الھزيمة أو االنتصار خطّ  بينما... الفعليّة المعارك تدور حيث التّكتيك إلى اإلستراتيجية
             . المجّرد الفكر إلى العيني الواقع من

 
                      . النّصــر  - ب
 إال يتمّ  ال النّھائي النّصر ولكن ، اإلستراتيجية تنتصر وبتراكمه التّكتيكي المستوى على النّصر يتمّ 

 ... لنظريّته طبقا الواقع صياغة من واستراتيجيا تكتيكيّا المنتصر يتمّكن حين أي ذاتھا النظريّة بانتصار
 
                       . الھزيمــة - ج
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 إال تتمّ  ال ، النھائيّة الھزيمة ولكن ، اإلستراتيجية تھزم وبتراكمھا التّكتيكي المستوى على لھزيمةا تتمّ 
 ... بھا يقتنع أحدا تجد ال حين أي ذاتھا النظريّة بھزيمة
 أو استراتيجيا نصرا التّكتيكي النّصر يحسب أن ، طرف أليّ  القاتلة األخطاء من يكون : ھـذا على وبنـاء
 ھزيمة التكتيكيّة الھزيمة يعتبر أن وبالعكس.  للّصراع نھائيّا حسمـا االستراتيجي صرالنّ  يحسب

 ... للّصراع نھائيّا حسمـا  اإلستراتيجية الھزيمة يعتبر أو إستراتيجية
       

 . واالستسالم الھزيمة. ١٨
                   

 حين أو ، االستراتيجي المستوى على التّراجع فيتمّ  ، التّكتيكي المستوى على الھزيمة تقع حين
 نقول.  االستسالم يحصل المعتدين نظريّة وتبنّي قبول فيتمّ  ، االستراتيجي المستوى على الھزيمة تقع

 تعني ال االستراتيجيّ  المستوى على تّمت إذا فالھزيمة ، للھزيمة الالّزمة النّتيجة ليس ألنّه" استسالم"
 ) ..١٧( حسم قد الّصراع أنّ 

               
                      
   

 بالي حسين
  تونس

  
 

 

 ھوامش 

           ـــــــــــــــــ
 . مبالية ال بطريقة المتميّزة المنظورات كلّ  ومع معھا ويتعامل نسبيّة قيما باعتبارھا القيم لىإ ينظر مذھب) ١( 
األخير  نھاية التاريخ واإلنسان: ، مقدمة كتاب "نھاية التاريخ، بيان التيموسية المظفرة " :  صفدي مطاع) ٢( 
            .٦، مركز اإلنماء القومي  بيروت  ص)فرنسيس فوكوياما (

 ـــــــــــــــــــ
 . ٤١ص ١العرب وتحوالت العالم، المركز الثقافي العربي ط: برھان غليون ) ٣(

-------------  
 ــــــــــــــــــــــ

  .خضر، دار الثقافة الجديدةالبيان الشيوعي، تعريب العفبف األ: فريدريك أنجلز/ كارل ماركس)  ٤(
 ــــــــــــــــــ

 
 .٧٠ص ١٩٧٩نظرية الثورة العربية، الجزء الثالث ، دار المسيرة بيروت : عصمت سيف الدولة)  ٥(
  ٧١ص الساّبق المصدر ) ٦(

 -----------------------  
 ــــــــــــــــــــ

 مشاركة كانت بل ،) علمي منھج استعمال على قائمة( علميّة ريّاتنظ تكن لم األّمة في قيلت التّي النظريّات أغلب إنّ ) ٧(
 ، أّمة كلّ  ظروف من انطالقا القوميّات أو األمم ھي المجتمعات أطوار من خاصّ  طور ضوء على المسألة بحثت  بالّرأي
 محتاجين كانوا دويالت أو تإمــــارا إلى ذئعھد المقسمين األلمان فألنّ  ، اللّغة بوحدة" مثال فيخت" األلمان  قال فعندما
 أمامھم يجدوا فلم) انجلترا جانب من االقتصادي والغزو نابليون حروب( الخارجي العدوان لمواجھة  كأّمة وجودھم إلى

 نظريّة يعارضون كانوا فألنّھم ، اإلرادة بوحدة الفرنسيّون قال وعندما...  األلمانيّة اللّغة إال  الّدويالت تلك كلّ  بين رابطة
 ...إلخ األلمانيّة اللّغة سّكانھا يتكلّم التّي باأللزاس االحتفاظ ليبّرروا وذلك اللّغة وحدة على المؤّسسة أللمانا

 ـــــــــــــــ
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   :  ھي األخرى الفروق) ٨(
 ال الطّبقة ألنّ  الطّبقي الّصراع نظريّة من) القومي الوجود( ساحتھا في" أشمل" االجتماعي الّصراع نظريّة إنّ  -أ

 على قائما كان ولو سياسي مجتمع أيّ  في مفھومه يختلف ال الطّبقي والّصراع قوميّا  اجتماعيا بعدا تتضّمن
 .  مثال العربيّة كاألّمة أّمة تجزئة

 من وتناضل وتعيھا الّصراع في مصلحة لھا التّي القوى كلّ ( قوى" أشمل" االجتماعي  الّصراع نظريّة إنّ  -  ب
 ). اإلنتاج عالقات من موقعھا بحكم فقط الطّبقة إلى تنتمي التّي القوى( الطّبقي  ّصراعال نظريّة من) أجلھا
 التطّور عن الكفّ  يجوز ال لماذا وتبّرر تفّسر( أسلوبا" أشمل"  االجتماعي الّصراع نظريّة إنّ  وأخيرا -  ج

 الّصراع نظريّة من) المتاحة واهبق نخوضه أن يلزم ولماذا العربيّة"  البروليتاريا" انتظار في مثال االشتراكي
  ) .االشتراكيّة اجل من الّصراع في الصناعيّين العمال إسھام إال تبّرر ال( الطّبقي

 --------------------------  
 ـــــــــــــــــــ

 لّرومانل) الكلمة بمعنى( وعبيدا األرض على متجاورة شعوبا مستقّرين...  ومصر وفلسطين سوريّة من النّاس كان) ٩(
 مدن األقطار تلك في الّرومان للّسادة كان أن ، الّروماني القانون كّرسھا التّي عبوديّتھم بلغت ولقد.   عديدة قرون منذ

 في بناھــا التّي" انتيموبوليس" مدينة منھا العبيد عن الّسادة لعزلة تأكيدا ، السّكان من  غيرھم على محّرمة بھم خاّصة
 لم منھا أيّا ولكن ، شعوبا الجماعات تلك فاستقّرت.  م١٣٠ عام حكم الّذي"  ھادريان" مانيالّرو اإلمبراطور مصر
 العروبة عن: الّدولة سيف عصمت... ( اإلسالم ظھر أن إلى  الّرومانيّة اإلمبراطورية سيطرة بحكم أّمة إلى يتطّور

 .)٣٥ص ٣ط ١٩٨٨، دار البراق تونس  واإلسالم
 --------------------- 

 ــــــــــــــــــــ
 وأعاد الفروع كثير بيروقراطيّا مركزيّا حكما) م٢٢٦ شير أرد" حكمھا أن منذ شعبا موّحدة فارس كانت) ١٠(

 استولى قد األكبر االسكندر كان التّي األقاليم السترداد الفارسي الّشعب وقاد)  الزرداشيّة( القوميّة الّديانه إليھا
 نھر من وشعبا أرضا الفرس ووّحد فعال آسترّدھا وقد.   األكمينيّين الملوك محك تحت تزال ما وكانت عليھا،
 أنوشروان بكسرى المعروف)  م٥٧٩-٥٣١( األّول خسرو عھد وفي.  الغرب في العراق الى الّشمال في جيحون

 العاّمة  ينالقوان من ومجموعة نظاميّا جيشا ويمتلك والّسدود، للريّ  دقيق بنظام يتمتّع الفارسي الّشعب كان
 اليونان أّول من األرض كلّ  شملت عظمى امبراطوريّة ظلّ  في ازدھارھا أوج قاربت قد الفارسيّة الحضارة وكانت
 الّشعب استقرار من قرون أربعة بعد) م٦٣٤ عام الثّالث يزدجرد( عھد في وفتح االسالم جاء ثمّ .   الھند حتّى

 يوم االسباني الّشعب كان ، اسبانيا وفي.  الخاّصة حضارته أنتج حّرا تفاعال معھا  وتفاعله أرضه على الفارسي
 الملك حكم منذ معھا والتّفاعل أرضه على االستقرار من قرون ثالثة  نحو قضى قد) م٧١١( عام االسالمي الفتح

 ٤٢ص بقالّسا المصدر ،الّدولة سيف...  ( الخاّصة حضارته خاللھا أنتج حّرا تفاعال) م٤٥٦( الثّاني تيودوريك"
 )٤٣و

 ----------------------------- 
                 ــــــــــــــــــــ

 كلّ  لدى شرعيّة.  مستقّرة شرعيّة قاعدة ظلّ  في تجري - قبله وما-  التّاريخ ذلك في" الّدول" عالقات كانت) ١١(
 كان فقد ،" الفتح حقّ " باسم يعرف ما وھي.باألرض الّدولة لعالقة كقاعدة جميعا بينھا فيما مستقّرة  المجتمعات
 ويعترف الغالب يعرفــه حقّ  وھو.  ممتلكاتھم إلى وضّمھا ملكيّتھا حقّ  الفاتحين يكسب أرض  أيّة على بالقّوة االستيالء

 عــام االّ  شرعيّته إنھاء على البشري المجتمع يتّفق ولم...  مغلوبا أو غالبا طرفا  يكونوا لم الّدين ويقّره المغلوب به
 ) ...األمم عصبة عھد( مصيرھا تقرير في الّشعوب حقّ  أقرّ  نحي ١٩١٩

 وتخّصص األغنياء من تُجبى التّي) األعشار أو( الّزكاة كانت لقد.  الجباية تلك من واحدا مثال نضرب أن يكفي) ١٢(
 وكانت.  انيّةالّروم اإلمبراطورية في معروفة المحتاجين ومساعدة عنھا المدافعين وأجور الّدولة حماية في لإلنفاق
 اإلمبراطورية في معروفة كانت فقد) األعناق ضريبة( الجزية أّما.  كذلك فيھا معروفة)  الخراج( األرض ضريبة

 ... الفارسيّة
 -------------------- 

 ــــــــــــــــــ
      . الّرأسماليّة في لإلنتاج ضابطا باعتباره الحرّ  الّسوق في والطّلب للعرض المقابل) ١٣.(
 حريّة( -االنسان جدل في- الجدل حركات آلخر تابعة فيھا والتصّرف واستھالكھا واستعمالھا الملكيّة كانت لّما) ١٤.(

 يستعمل أن إلنسان يجوز ال وبھذا. الّرأي وحريّة المعرفــة وحريّة ، الوجود حريّة عند يقف العلميّ  مداھا فانّ ) العمل
 يحرمھم أو صّحتھم يضــرّ  أو سالمتھم يھّدد أو ، عليھا والمحافظة الحياة إمكانيات النّاس يسلب استعماال  التملّك حريّة
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 حريّة ھذا بعد تعتبر ال بحيث الفرديّة الملكيّة حريّة حدود عندھا تقف حّريات ھذه إن.  الّرأي حريّة أو  المعرفة حريّة من
 الملكيّة حقّ  تجاوز فانّ  بعضا بعضھا يحدّ  للنّشاط جاالتم أي حقوقا تنقلب المجتمع في  الحريّات كانت ولّما.  عدوانا بل

             . مشروعا بعده يصبح فال  اعتداء يحيله العلميّة حدوده الفرديّة
          . أكثر ال تحّرريا إجراء باعتباره اإللغاء إلى ينظر ، الحالة ھذه في) ١٥.(

 ------------------------ 

                 ــــــــــــ
 دستور أيّ  يوجد ال ألنّه.  اإللغاء ھذا طريقة ينظّم أو تلغيه أن قّوة أليّة يبيح دستور العالم في دولة أيّة في ديوج ال )١٦.(

 زال قد يكون إلغاءه دستور أيّ  يبيح أن ويوم...  يمثّله الذي الّسياسي الكيان وحماية دعم:  وظيفته عن يتخلّى دولة  أليّة
 ...  كدستور

------------------- ---  
 ـــــــــــ

 أبدا يسلموا لم ولكنّھـم تكتيكيّة موقعة من أكثر في العرب انھزم.  الّصليبي الغزو ضدّ  العرب معارك:  ذلك مثال)  ١٧(
 األرض علــى الّصليبيّة الممالك قامت حين ، استراتيجيّا انھزموا حين وحتّى.  العربيّة األرض احتالل في  الّصليبيّين بحقّ 

 ...  أعداءھم وھزموا األرض حّرروا أن ، حين بعد ولو يلبثوا فلم ، الصليبيّة النظريّة يتبنّوا ولم ، أبدا  يقبلوا لم ، العربيّة
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