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اث دحــإســم إىل فــنحن نرمــز هبــذا اال بــن نــيب " كبــن نــيب، وعنــدما نقــول "مالــ مالــكعــدة أعــوام مضــت علــى وفــاة      
 كرية �بعة من دراسة معمقة لإلسالم ومرتكزة أوال وابلذات إىل القرآن الكرمي.فرؤية 

واطمـاح احليـاة واجلدير ابلذكر أن رؤية مالك لإلسالم ابعتبـاره فلسـفة متكاملـة جتتمـع فيهـا ضـرور�ت احليـاة الـدنيا      
جتربــة علميــة غريبــة. ذلــك أن األخــرة، هــي رؤيــة �بعــة مــن ثقافــة واســعة اجتمعــت فيهــا جتربــة تراثيــة اســالمية إىل جانــب 

أديـب مفكـر ومتخصـص يف الشـؤون اإلسـالمية بـل  ون حيـاة ابحـثمالك بن بين مل خيطط حلياته املستقبلية حبسـث تكـ
تفاتــة الطبيــب أو خطــط هلــا حبيــث تكــون حيــاة عــامل علــى الطريقــة الغربيــة تشــد الطبيعــة انتباهــه، ويلتفــت إىل مــا حولــه ال

لتارخييــة ابإلســالم وابلدراســات اعـامل املختــرب أو الفيز�ئــي أو املهنــدس . لكــن الظــروف وضــعت حتـت �ظريــه كتبــا تتصــل 
 جعل منها قضيته الكربى ورسالته الوحيدة.  كثر حىتألسفية فإذا به يتجه حنوها اكثر فالف

ــ   ن يف طفولــة مالــك بــن نــيب ويف الظــروف الرتبويــة واالجتماعيــة الــيت احاطــت هبــذه الطفولــة مــا إوال عجــب يف ذلــك ف
والقلـــب النـــابض ابحليــاة والـــروح الراغبـــة حبماســة يف حتقيـــق الـــذات، إىل  صـــاحب العقــل الـــذكي والـــنفس احلساســةيــدفع 

جنـــازات احلضـــارية الـــيت أســـهمت يف دها ودورهـــا التـــارخيي وابلتـــايل اإلاالجتـــاه حنـــو الدراســـات املتصـــلة بـــرتاث أمتـــه وعقائـــ
 حتقيقها مع بقية األقطار العربية االسالمية. 

 ؟  بن نيب من هـو مالك

م. ١٩٠٥يف بداية هذا القرن ولد مالك بـن نـيب يف مدينـة قسـطنطينة مـن اجلزائـر.. وبتعبـري أدق كانـت والدتـه عـام      
مث انتقلــت أســرته إىل مدينــة تبســة. وملــا كانــت تبســة يف تلــك الفــرتة مدينــة الريــف الكبــرية تســتقبل تيــارات خارجيــة تفــد 

 من ثقافة التاريخ ومن األعراف والتقاليد والقيم القومية.  إليها من كل أقطار الدنيا متتزج مبا يتوارثه سكا�ا
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علــى روح اجلزائـر وأضـرى مــا يكـون ضـراوة يف مقاومــة  وعنـدما نعلـم أن االسـتعمار الفرنســي كـان أشـد مــا يكـون ثقـالً    
يقــاظ إل لسياســة االســتعمارية هــذه مصــدراً ن مــن الطبيعــي أن تكــون اإســالمي، فــاألصــالة عنــد هــذا البلــد العــريب اإلروح 

 أصحاب النفوس احلساسة والقلوب الذكية والفطرة السليمة. 

قريبــة أو بعيــدة قــد مّســت روح اجلزائــر علــى مــن أقطــار عربيــة وال ننســى أن ر�ح النهضــة االســالمية الــيت بــدأت هتــب    
لـــى حمنتـــه درجـــات متفاوتـــة مـــن القـــوة فاســـتجابت هلـــا وحتركـــت هبـــا قلـــوب وعقـــول يف هـــذا القطـــر العـــريب الـــذي مضـــى ع

ابلوجود الفرنسي ما ال يقل عن سبعني عاماً. لقد ابتلي شعب هذا القطر بسياسة وقحة  هتـدف إىل استئصـال اجلـذور 
ذه اللغـة مـن ثقافـة ابدة اللغة العربية وكـل مـا تسـتوعبه هـالفرنسيني اليت تقضي إب الثقافية اليت كان يعتز هبا. وكانت خطة

لظاهرة الصراع بني التيار الفرنسي الغـريب املهـيمن بقـوة  حياة مالك بن نيب املهيمن منوذجاً فكانت سالمية. إتراثية عربية 
السالح والتقنية املتطورة والتكنولوجيا املتقدمـة وبـني روح االنتمـاء القـومي احلضـاري عنـد الشـعب اجلزائـري. وابلـرغم مـن 

صـغاء إىل ن مالـك بـن نـيب قـرر اإلإر الفرنسـي الـدخيل فـيسـري مـع التيـافـرص احليـاة الطيبـة الواعـدة الـيت كانـت تتـوفر ملـن 
 نداء أمته التارخيي وااللتزام لشخصيتها احلضارية. 

  ************** 

 دور األفغـاين 

حيـــاء مـــا درس مـــن الـــرتاث العـــريب إاين وحممـــد عبـــده اللـــذين عمـــال علـــى هكـــذا أتثـــر مالـــك بـــن نـــيب بكـــل مـــن األفغـــ    
 وحممد عبده.حياء اليت بدأها األفغاين رضا دوره يف تقوية عملية اإلرشيد سالمي. وكان للشيخ اإل

ذا إابلنقـاء السـلفي ينتـزع املبـادرة و ذا إعرب واملسلمني جملة " املنـار " فـهذه الرؤية كانت تعرب عنها وخترجها إىل دنيا ال   
نـد األمـة. ومضـت األ�م تعقبهــا بـداع عالبـدع الـيت شـلت لـزمن طويــل روح اإلو تـتخلص مـن كثـري مـن اخلرافــات ابلعقيـدة 

ز بـه سـالمي بثـوب جديـد تـرب اجـة إىل مـن يقـدم إليهـا تراثهـا اإلشهور وسنوات تبني مالك بـن نـيب خالهلـا أن أمتـه يف ح
ميــأل فــراغ النفــوس، ويقضــي علــى  وتطــرح علــى الــدنيا البــديل الــذي ميكــن أن ،ســالميةمقومــات الشخصــية احلضــارية اإل

الطفـل " روى فيـه قصـة   -ينابيع احلرية. هكذا أصدر مالـك كتابـه " مـذكرات شـاهد للقـرن حساس ابلضياع، ويزيل اإل
 . املأساة اجلزائرية اليت كانت واحدة من املشاهد املأساوية يف طول العامل 
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ابلعـرب يكفي أن نتذكر أبن الفرتة اليت استيقظ فيها عقل مالك بن نيب قد سبقت بسلسلة مـن اهلـزائم املنكـرة نزلـت    
بعد ثورة فشلت يف حتقيق أغراضـها التحرريـة.  م١٨٥٧على مسلمي اهلند  واملسلمني. فالربيطانيون كانوا قد قضوا �ائياً 

 التونسية. والفرنسيون أحكموا قبضتهم على اجلزائر واكتسحوا البالد 

 مساك خبناق أندونيسيا.  اإلن فقد سبقوا هؤالء وأولئك إىلمث أحلقوا هبا بالد املغرب العريب، أما اهلولنديو   

 �ايـة اخلـالفــة

ت بسـقوطها  سالمية كانت دولـة اخلالفـة العثمانيـة قـد أصـبحت دولـة الرجـل املـريض فسـقطويف مقابل هذه اهلزائم اإل   
 .�ضــجة ومعــدة لقطفهــا مــن قبــل املســتعمرينســالمية الــيت كانــت اتبعــة هلــا حبيــث أصــبحت مثــرة كــل الــبالد العربيــة واإل

 وبلغ هذا السقوط مداه املنطقي مع �اية احلرب العاملية األوىل. 

ــ    يعــد غــري بعــد عــني. وأن االســالم مل  ســالمي أصــبح أثــراً ري مــن النــاس أن الوجــود العــريب اإليف تلــك الفــرتة خيــل للكث
 ال لشيء واحد هو أن توضع يف متحف من متاحف التاريخ.إصورة من املاضي ال تصلح 

ذا بنفحات جديدة هتب فتحيا هبـا أصـالة أمـس إني عواره، وأتكدت عدم مصداقيته.فيال مل يلبث أن تبلكن هذا اخل   
�ـا ال تـزال حمتدمـة حـىت اليـوم. وال شـي يـدل إىل أن �رهـا سـتخبو يف املسـتقبل إبر. وبدأت معركة ميكـن أن نقـول : الدا

 املنظور. 

 إنقاد ما ميكـن إنقـاذه

ت حياتــه الفكريــة سلســلة مــن معــامل هــذه النهضــة الــيت تعــددت أوجــه النشــاط فيهــا. فكانــ وكــان مالــك بــن نــيب واحــداً    
مل تـؤت مثارهـا حـىت اليـوم ولكنهـا  طمـاح كبـريةأحـالم واسـعة و كن إنقاذه. وخرجت كتاابتـه صـورة ألنقاد ما ميحماوالت إل

 أشبه ما تكون ابلنار اهلادئة اليت تنضج الطعام على مهل. 

ه بــه إذا بــه يواجــه مقاومــة ســجل االســتعمار الغــريب االنتصــار النهــائي الســاحق الــذي كــان ميــين نفســمــن أن ي وبــدالً    
سـالم مـن . وهـذا يعـين أن ثـروة العروبـة واإلسالمية عنيدة تزداد شراسة كلما ازدادت هجمات االستعمار الشرسـةإعربية 
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يف قولـه كمـا جـاء يف وقـد عـرب عنهـا مالـك بـن نـيب  معهـا إىل املسـتقبل.احليوية ال تزال من الوفرة حبيث ميكن أن نطمئن 
 حماضرة القاها احملامي اللبناين عمر كامل مسقاوي بعنوان " حول فكر مالك بن نيب ". 

وتفرق بينه وبني جمتمع آخر يف مرحلة ما قبل التحضـر أو بعـد  ،ليت متيز اجملتمع يف مبدأ حضارته" إن هذه احليوية هي ا
علـــى  ألفكـــار مث عنـــدما يتفـــوق " الشـــيء "التحضـــر، أو حـــىت يف مرحلـــة التحضـــر، عنـــدما يتـــوازن عـــامل األشـــياء وعـــامل ا

بعــــد التجربــــة قــــالع االحتــــاد الســــوفيايت ظ أن هــــذه احلماســــة هــــي الــــيت مسحــــت إبالفكــــرة. ويف عصــــر� احلاضــــر نالحــــ
 قالع الصني الشعبية وال سيما بعـد الثـورة الثقافيـة. لقـد طبعـت هـذه احلماسـة دائمـاً إستاخونوفية، وهي كذلك ما مييز ال

ن هــذا التــوتر يعــد فكــرة إالــذي مــرت بــه اجملتمعــات الناشــئة. يف تطــور التكــوين واالنــدماج  أكثــر املراحــل حركــة ونشــاطاً 
 يمي وال يدعي العلم خلقها أبدا ". ال ميكن بثها بنظرية وال أبي ارشاد تعل واقعة

 بنيـة املستقبـل

سالمي مل يتجاوز بعـد مرحلـة احليويـة الدافقـة.. أي أنـه مل يسـتطع بعـد أن يصـوغ الصة القول أن اجملتمع العريب اإلوخ   
الغايـة. وقـد  والـزمن وحـده كفيـل بتحقيـق هـذههذه احليويـة يف رؤيـة ايديولوجيـة ثوريـة تكـون قاعـدة اثبتـة لبنيـة املسـتقبل. 

ابللغــة الفرنســية حتــت  ١٩٦١رأيــت أن أختــار مــن كتــاابت مالــك بــن نــيب حماضــرة ألقاهــا يف مــؤمتر عقــد يف بــريوت عــام 
أمــا عنــوان حماضـــرته فهــو " الدميقراطيــة يف االســالم " وقــد اخرتهتـــا ابلــذات أل�ــا تصــلح ألن تكـــون  .عنــوان " التنميــة "

 سالم . مشكالت العصر من خالل اإل تناول بن نيب يفاصورة معربة لطريقة 
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 الشورى في اإلسالم 
 بقلم : مالك بن نبي

_________________ 

 

 وقد جاء فيها:   سابقاً نورد فيما يلي اجلزء األول من احملاضرة اليت أشر� إليها 

 سادتـي:

 يحني اقرتح عل خاصاً  لقد أشري علّي ابلتحدث عن " الشورى يف اإلسالم ": والواقع أن املوضوع قد وجه توجيهاً 
 هذا الشكل. 

بني الكلمتني اللتني تؤلفانه. وعلى ذلك، يبدو يل ، أن معضلة هذه العالقة هي  ففي عنوانه توكيد ضمين لعالقة ما
 املعضلة األساسية يف املوضوع املقرتح. 

الزمة، لنتبني من بعد أي سالم، وأن تقدير هوية كل منهما، ضرورة إ أن الفصل بني الكلمتني، شورى و حنن نرى أوال
 نوع من التقارب ميكن أن حندثه بينهما. 

 فما هو االسالم؟ وما هي الشورى؟ 

قد كانت كلمة مولدة يف وقت  –بقاعدة عامة  عمالً  –هناك مالحظة أولية تفرض نفسها أن كال هاتني الكلمتني 
 من األوقات. 

نه على إ .اللغة العربية يف مفهومها الراهنسالم " يف إلمة " والتعيني اتريخ ظهور كفنحن نعرف يف شيء من الدقة    
وبنيتها  ،التوكيد اتريخ العصر القرآين. أما معرفتنا بتاريخ الكلمة املولدة " شورى " يف اللغة العربية فهي أقل دقة وتعيناً 

 ما اقتبس من املنتجات تشهد على غربتها عن هذه اللغة. حنن نعرف فقط أب�ا نتاج للحضارة الغربية، اقتبست بني
 اللغوية أو الصناعية هلذه احلضارة ابلذات. 
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بينهما وابلتايل بني املفهومني  هذا التحقيق األول هلوية هاتني الكلمتني يسمح لنا بقياس املسافات القائمة ظاهر�ً    
 اللذين تعربان عنهما. 

 ة ابلتاريخ، كما هو شأن هاتني الكلمتني اللتنيومن جهة أخرى يبدو لنا طبيعيا، أن يكون يف الكلمة املثقل   
هبام مينحهما صفة التعدد يف املعاين املتعادلة. ويف هذه احلالة يتبني لنا إو هبام يف احملتوى، نتناوهلما ابملعاجلة، نوع من اإل

 هبام. ة لنزيل منها صفة اإلاختيار معىن دقيق للكلم

أن لى كثري من األشياء ويف املرة الواحدة أيضا. وعلى ذلك جيب ع ،يدالن، كل من �حيته والدميقراطية إن االسالم 
 بعد مثل هذا التبسيط.  حداث التقارب بينهما، هذا التقارب الذي يصبح ممكناً حنيلهما إىل أبسط معانيهما، إل

 ************** 

جابة عن هذا السؤال إال ابالستعانة ابجلواب ا اإلنه ال يسعنإسالم يف أبسط معانيه؟ ومن �حية أخرى، ما هو اإل
الذي أجاب عنه النيب صلى هللا عليه وسلم نفسه حني وضع السؤال أمامه يف مناسبات نقلت إلينا يف حديث مشهور 

 ذكرته أوثق املصادر، مسلم والرتمذي، واالمام أمحد والبخاري، يف قليل من االختالف والتنوع يف التعبري. 

بني مجاعة من قومه  هو نص احلديث كما جاء على لسان أيب هريرة: " كان النيب عليه الصالة والسالم يوماً وهذا     
اآلخر، ورسله، وأن  ميان هو أن تؤمن ابهلل ومبالئكته، واليوم: ما هو اإلميان؟ فأجابه: اإل حني أاته رجل وسأله قائالً 

سالم هو أن تؤمن ابهلل دون أن لنيب عليه الصالة والسالم : اإلا سالم؟ أجابقال الرجل : وما هو اإل..تؤمن ابلبعث
خ .. مث نرتك ما بقي من احلديث ألنه إلزكاة، وتصوم رمضان وتشهد احلج تشرك به شيئًا وأن تقيم الصالة، وتؤدي ا

 ال يتصل مبوضوعنا بصورة مباشرة. 

ن االسالم هو بصورة خاصة اإلميان ابهلل، والقيام جابة على السؤال املوضوع : أإقد حصلنا على أوثق  ها حنن أوالً   
 داء فريضة احلج. أ، وأتدية الزكاة وصيام رمضان مث ابلصالة

حداث تقارب بني إذا كان يف اإلمكان إضلة، واملسألة هنا هي أن نرى ما هذان مها، يف �اية املطاف، عنصرا املع
وبني عنصر ما وراثي يعرب عن نوع من استسالم هؤالء الناس  ،عنصر سياسي هو بصورة عامة يف إطار تنظيمي خاص
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 حدى الكلمتني نفياً إالظاهر إىل نقيض موضوع حيث تبدو طار نفسه. وهكذا ننتهي يف له يف مثل هذا اإلإل
 كان يظهر خالل الثورة الفرنسية.   لألخرى، نفياً 

عربان عنهما. والصعوبة هنا ليست �جتة عما تعنيه فهناك شيء من الصعوبة يف التقريب بني احلقيقتني اللتني ت اً ذإو 
  .لى الرتتيب بل عن طريقة التعبريالكلمتان ع

الشورى  ،ليدابلتق املعىن احلريف للشورى: أي املعىن الذي يقابل املعىن املشرتك لقاموس متأثر حتماً  والواقع أننا قد اخرت�
 هلذا التقليد.  لغو�ً  الفرنسي، ولكلمة مولدة كانت هي نفسها نتاجاً 

عن كل فكرة مسبقة مرتكزة إىل أي عالقة ممكنة، قد  والواقع أيضاً ، أننا جيب أن نعاود حماولة تعريف الشورى، بعيداً 
 سالم. بينها وبني مفهوم من مفاهيم اإلتوجد 

طار عمومياهتا قبل حماولة ربط املوضوع إجل ذلك أراطية بطريقة عامة، وأن يوضع من ن من الواجب أن تعاجل الدميقإ
 أبي ميزان قد سبق وضعه. 

 ظهر شرعيته ما يلي من هذا البحث، جيب أن تعاجل الشورى من وجهات نظر ثالث : تطار الذي سيف مثل هذا اإل

 ) كشعور حنو الذات. ١ 

 ) كشعور حنو اآلخرين. ٢ 

 ) كمجموعة للشروط اجملتمعية والسياسية الضرورية لتكوين مثل هذه املشاعر عند الفرد وتسهيل ازدهارها.  ٣ 

 *********** 

فرد الذي يؤلف هذه ذا مل تكن قد غرست يف الإال تستطيع أن تتحقق كواقع سياسي فمن البديهي أن الشورى    
ذا مل تكن موجودة يف اجملتمع كمجموعة من إ بنية شخصيته، و يف " أ�ة " يف ذا مل تكن قد غرستإاجلماهري، أي 

 األعراف والعادات والتقاليد. 
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قراطي ال يتصل أبي طار هذه العموميات توجد املعضلة، فيما يبدو يل، موضوعة يف وضوح أمت، والشعور الدميإيف    
 خالقية واجملتمعية. من الشروط األ

ن إروسو ال تتصل ابلنظام الطبيعي.  الفلسفة الرومانتيكية عصر جان جاكوالدميقراطية خالف ما كانت تراه    
نسان يف مستواه الشخصي ويف ، وبعبارة أخرى بنوع من تقييم لإلنساينإلواقع  يجورى هي �اية ثقافة معينة، وتتو الش

 مستوى اآلخرين. 

 اترخيه ألورواب منذ �اية االمرباطورية إن الشعور ابلشورى هو نتيجة هذا التقييم املزدوج. على أن " غيزو " يف   
 شاعة الدميقراطية وتكوين الشعور الدميقراطي يف أورواب. إلفرنسية، يتيح لنا متابعة عملية الرومانية حىت عهد الثورة ا

كان ر لنا كيف  ذ يثبت لنا كم هي بعيدة أصول الدميقراطية الغربية، ومتواصلة يف الوقت نفسه، يظهإإن هذا املؤرخ    
صوفيا  نسان واملواطن. والذي كان تتوجياً عالن املشهور حلقوق اإلبطيئًا مث انفجر أخريًا يف اإل الشعور الدميقراطي

 للثورة الفرنسية.  وسياسياً 

صالح اإل :وهو بعد غامض مبهم، هو نفسه الذي يعرب عن ذاته يف احلركتني الكبريتني ،على أن هذا الشعور   
 اللتني كانتا التوكيد األويل لإلنسان األورويب يف مستوى الفكر والفن والعقل .  –والنهضة 

قائع العمرانية " سوسيولوجيك " اليت يقدمها إلينا " غيزو " يف هذا الدرس للتاريخ األورويب، متميزة والثابت أن الو    
اللذين ال ميكن أن يتكررا يف اتريخ أية  –و النهضة صالح أخاصة ابجملتمع الغريب، من مثل اإلومغلفة مبعطيات 

 مجاعة بشرية أخرى . 

 ************* 

هنا مقنعة  ارغم أ�ولكن احلقيقة العميقة للشعور الدميقراطي تبدو مع ذلك هبذا الغالف حني نعرب عن الوقائع     
ة، بل أبلفاظ من علم النفس وعلم العمران " ما هبذه املعطيات األوروبية ال أبلفاظ من التاريخ أو من السياس شيئاً 

 سوسيولوجي ".
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صالح والنهضة. هذا هو معناه التارخيي،  أي املعىن ية حلركيت اإلإن شعور أورواب الدميقراطي كان النهاية السحر    
 ويف الذي ال ميكن نقله خارج التاريخ األورويب. ولكن هذا الشعور هو، يف كل عملية خلق دميقراطي، يف أورواب

 خارجها، نوع من احلد النفسي يبدو حتته شعور العبد كما يبدو فوقه شعور الطاغية. 

إن االنسان احلر هو توكيد إجيايب بني هذين السلبني. هذه هي احلقيقة الداخلية العميقة اليت ميكن أن تدل إليها أية    
 عملية خلق للشورى. 

 ا وتكو�ن يف شكل ما صورتني سلبيتني كما يقول املصورون. إ�ا تندمج بني حقيقتني أخريني حتيطان هب   

 ال يضر عرضنا هذاوقد  .داب مليئة ابألمثال اليت ميكن أن نعتربها " سوالب " للشعور الدميقراطيإن التاريخ واآل    
 تزويده مبثلني اثنني: الصورة النفسية للعبد، والصورة النفسية للطاغية. 

ففي كتاب " الرجل الضاحك " لفيكتور هيجو، جند أن النصائح اليت يوجهها " أورسوس " إىل جانينبالن هي    
 نصائح صاحلة لعبد. 

الفقري ال ال يقولوا شيئا. أوهناك للصغار قاعدة مثلها : هي  ال يفعلوا شيئا.أ.. قال له : هناك للكبار قاعدة: -
 غري كلمة ذات فاصل واحد : نعم.  نه جيب أال يقولإصديق له، غري الصمت. 

�م يضربونه ابلعصا حني إللملك. أما الكبار ف ،للقاضي. ويقول : نعم  ،االعرتاف واملوافقة. يقول : نعم حقه هو   
من عظمتهم حني يسحقون  ن هذا امتياز هلم. وهم ال يفقدون شيئاً إيف ذلك وقد تلقيت منها ضرابت.  جيدون خرياً 

 منا العظام... 

مام كل أنعم لكل شيء و  :ن يلتزم قولأرسوس هو املوافقة، و وهكذا نرى أن خري ما يتخذه املرء لنفسه عند او    
 نساين. ة احلذر الدميقراطي يف الكائن اإللـ " نعم " يف فمه عن " سلبية " ذاته ، أي سلبياشيء. ولكننا نرى كم تعرب 

للطاغية، أي " سلب " آخر للشعور الدميقراطي. نستطيع أن  ويف وسعنا أن جند يف مكان آخر، لوحة تعبريية    
( فمن ربكما � موسى  -: جنده يف القرآن نفسه ويف احلوار املشهور بني فرعون وموسى، حني قال األول للثاين سائالً 
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 ( قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى ) ... ( سورة طه آيه). فأجابه موسى:  ٤٩). ( سورة طه آية 
٥٠ .( 

 له ابعتباره سلباً  من هنا نرى كم كان هذا السؤال هو سؤال طاغية قلق على امتيازاته وكم كان جواب النيب مثرياً     
 المتيازاته وفيما يلي مشهد يربز هيئة هذه الطاغية. 

قحامه. وقد وجه إليه حتد�ت سحرته إحراج خصمه و من املباراة يف فن السحر إل فنحن نرى أنه قد نظم نوعاً     
اجملتمعني يف يوم معني. ولكن السحرة الذين هزمتهم قوة النيب وقعوا سجدًا و ( قالوا آمنا برب هارون وموسى ) ( 

 ). ٧٠سورة طه آية 

وألصلبنكم  رجلكم من خالفأيديكم و أبريكم الذي علمكم السحر فألقطعن نه لكإقبل أن آذن لكم  له( قال آمنتم 
 ). ٧١وأبقى ) ( سورة طه آية  ا أشد عذاابً نيف جذوع النخل ولتعلمن أي

 عن عواطف الطاغية، كلما زاد غضبه.  كيف أن فرعون يعرب متاماً   إذاً  نرى

نه يف كل حال " سلب " للجذر الدميقراطي يف اجتاه إ .هنا ال يبدو " سلب الذات "، بل " سلب اآلخرين "    
 " جمتمعني يف احلادث نفسه.  آخر. وقد جند " السلبني

 ************ 

حدى هذه احلاالت. كان القيصر االسكندر الكبري قد أراد أن يثبت ألحد ريخ روسيا االمرباطورية يزود� إبإن ات     
صبعه إىل جندي من جنود احلراسة يسري فوق حاجز أب أه الفائقة على الشعب الروسي فأومضيوفه من الغرب سلطت

 مياءة لقذف هذا اجلندي يف اهلوة مباشرة. وقد كفت هذه اإلهبا هوة.  قلعة حتيط

يف هذا املشهد يبدو الطاغية والعبد، أي " سلب " مزدوج للشعور ابلشورى. ومن املمكن إيراد أمثلة أخرى من      
هذا النوع ... من مثل سيد احلشاشني، عجوز اجلبل، حسن الصباح، الذي كان يعمل مع أنصاره كطاغية مع عبيدة. 

 شعور ابلرتدد. لقد كانوا يقذفون أنفسهم يف هوة أخالقية دون أن خيامرهم أي 

 طار كاف من العموميات ، ميكننا أن حنيل إليه املوضوع املقرتح وكأنه ميزان عام. هذا يف كل حال خمطط إل
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