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 املئذنة وفلسفة 'الرمزية' يف العمارة 'اإلسالمية': أكثر من جمرد شكل مزعج للغرب!
 د. وليد أمحد السيد

 
 19/12/2009القدس العريب: 

 
قرار سويسرا الذي طرح يف استفتاء شعيب مؤخررا نعؤب اعؤاء انؤيف ا يف انؤدا السويسؤريذي تالؤذي سرقفتؤ  سؤرا ا 

اب أمام أتمالت يف مفهوم 'الرمزيذ' يف العمارة العرايذ يف مضموهنا اإلسؤالم.  الكثري من الدتل الغرايذي يفتح الب
تاعيؤؤدا  ؤؤن سؤؤدا يات قؤؤذا القؤؤرار السياسؤؤيذ تاثقتما يؤؤذ تالثقاهيؤؤذ تمؤؤا سداتلتؤؤ  الكثؤؤري مؤؤن ا قؤؤالم هيمؤؤا سؤؤيعت  

وا انهؤؤم مؤؤن   ؤؤرة مقدمؤؤذ 'لاؤؤراا يضؤؤاري' ستعيلؤؤ  الاليؤؤات العرايؤؤذ تانسؤؤرمذ يف الغؤؤربي سؤؤعتعاتل قؤؤذا انو ؤؤ
هرسفيذ مب اإلشارة إىل سدا ياهتا انرسبطذ ابلثقاهذ تاحلضارة يف إطار هرسفذ العمراا  تيثري  لك  مومؤا يف سؤايذ 
العمؤؤؤؤؤارة العرايؤؤؤؤؤذ انعاوؤؤؤؤؤرة سؤؤؤؤؤخاث اؤؤؤؤؤورت يف شؤؤؤؤؤر يذ ت ؤؤؤؤؤوااد اثسؤؤؤؤؤتعارات التار يؤؤؤؤؤذ 'ت ريؤؤؤؤؤدقا' تإ ؤؤؤؤؤا ة قراءهتؤؤؤؤؤا 

اؤوري يف  ؤرترة قؤراءة هرسؤفيذ تا يؤذ لفكؤرة 'الرمؤز' يف العمؤارة العرايؤذ  تسفسريقا  تهضال  ؤن  لؤك ههؤو مو ؤوا
ت'اإلسالميذ'ي تما يؤرسبد اؤا مؤن  ثثت تإشؤارات سبثهؤا ا شؤكال انسؤتردمذ تارسبؤاا اللؤكو الفؤ  ابلو يفؤذي 

ا يذ تالثقاهيؤذ تراوذ يف ياثت 'حتّور' الو ائف    هرتات زمعيذ ستطربها انريرؤذ تال ؤرتو تاثيتياقؤات اإل سؤ
تاحلضؤاريذ  تالسؤخال انهؤؤم الؤذي  طريؤ  ااتؤؤداء يف قؤذا اإلطؤار قؤؤو: قؤو قعؤاان 'رمؤؤوز' تأيقؤو ت راوؤذ ابلعمؤؤارة 
العرايؤؤذ 'اإلسؤؤالميذ' سؤؤدل  ثثت قاطعؤؤذ  ريهؤؤا تالؤؤكو ياؤؤري تؤؤاه تأليؤؤف األتسؤؤب  قؤؤذ  ا يقؤؤو ت وؤؤفتها 

الفرسف. الع ري الذي يضب سرؤك ا شؤكال تا يقؤو ت 'الرمزيذ' سركه أقو اللكو أم الو يفذه تما قو اإلطار 
 من  ثثت ثقاهيذ راوذ تمعيعذ اذ  الثقاهذ أت سرك حبيث يعف.  عها ا تماءقا لرثقاهذ اإل سا يذ العانيؤذي إا  

 ألاا قذا اثهرتاض ممكعا توحيحاه
يؤؤؤؤذ العمؤؤؤؤارة العرايؤؤؤؤذ تنعؤؤؤؤرض اإلقااؤؤؤؤذ  ؤؤؤؤن قؤؤؤؤذ  التسؤؤؤؤالثتي يؤؤؤؤز م الكثؤؤؤؤري مؤؤؤؤن البؤؤؤؤايث  تانفكؤؤؤؤرين يف رمز 

'اإلسالميذ'ي تمعهم 'أتجل غؤراابر' مؤثالي أا العمؤارة اإلسؤالميذ 'سزرؤر' الؤكو مؤدق  ابنعؤاز تالرمؤوز تالؤدثثت 
 Symbols and Signs inاععؤؤواا   1983انرتبئؤؤذ يف 'ا شؤؤكال' الؤؤم سسؤؤتعمو اغؤؤزارة  يف مقالؤؤ  انعلؤؤور  ؤؤام 

Islamic Architecture 'أي ابيؤؤث الؤؤكو قؤؤا  تؤؤذا انو ؤؤوا  -آ ئؤؤذ تمعذئؤؤذ -أ ؤؤ  ي يتطؤؤر  ( يؤؤز م 'غؤؤراابر
 Sense( يف ألتؤاب  Ardalan-Bakhtyarالفرسف. الف  العميق  ترغؤم  لؤك  ؤد اعؤد الدراسؤات الؤم قؤدمها  

of Unity تغريقؤؤا ممؤؤا سطؤؤر  لرمع ومؤؤذ اتعدسؤؤيذ يف العمؤؤارة اإلسؤؤالميذي تلكؤؤن  تا اةؤؤوض اتحرؤؤيالت  ميقؤؤذ )
اللؤؤؤؤؤكو تالرمؤؤؤؤؤز  يف مقالؤؤؤؤؤ  يطؤؤؤؤؤرح 'غؤؤؤؤؤراابر' هكؤؤؤؤؤرة أساسؤؤؤؤؤيذ مفا قؤؤؤؤؤا أا قعؤؤؤؤؤاان إ ؤؤؤؤؤاءات 'سؤؤؤؤؤيميائيذ' نؤؤؤؤؤدلوثت 

 semantic  متعرقؤؤذ اب شؤؤكال تراوؤؤذ ابلعمؤؤارة اإلسؤؤالميذ  تيطؤؤرح سعريفؤؤا أساسؤؤيا اؤؤ  الرمؤؤز )symbol  تاؤؤ )
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 ي ايعمؤؤا الرمؤز يعؤؤّرو اللؤؤ.ء (  هاإلشؤؤارة يؤز م 'غؤؤراابر' أهنؤؤا سلؤري إىل شؤؤ.ء مؤؤا أت إىل ا طبؤاا معؤؤsignاإلشؤارة  
 (  imageث ياف  إبياطذ ألما سفعو اإلشارة أت الاورة   -أي الرمز  -تيوي.  معيا ا  لكع  

تلتو يح مقاراذ 'غراابر' الع ريذ قذ  سععمد إىل استعارة ثالثذ أشكال قعدسيذ نبااٍ  اوؤطرح  رؤن  سؤبتها 
 -لؤؤكو أت يؤؤو الو يفؤؤذ لؤؤ  ارسبؤؤاا مباشؤؤر اؤؤ   تلعفؤؤرض لرعمؤؤارة 'اإلسؤؤالميذ'ي لسؤؤبو لؤؤيإ تا ؤؤحا إا ألؤؤاا ال

أ عؤا ث  عؤرو قؤذ  ا شؤكال الثالثؤذ تمؤا 'سرمؤز' إليؤ   هؤا تل قؤو مبؤش وؤري.  رؤن شؤكو قعدسؤ. قؤؤو  -قؤدث
انكعؤؤوي تالثؤؤاز قؤؤو اعؤؤاء يف القؤؤدس ا ترؤؤذ سعرؤؤو  قبؤؤذ  اؤؤف  ائريؤؤذ أت ااؤؤريذ مذقبؤؤذي تالثالؤؤث قؤؤو اعؤؤاء وؤؤري. 

ذ أاراج رأسيذ تيعرؤو ماؤطبذ تيقؤب ابتعؤد  تالتسؤالل قؤو: مؤا قؤ. الؤدثثت الؤم  عرعؤا  ؤدران مقبو تااا أبراع
أا قذ  انبؤاز الاؤرييذ سعتمؤ. لرعمؤارة 'اإلسؤالميذ'ه تاكرمؤات أرؤرذ مؤا الؤذي كعرعؤا  ؤدران ا تل تقؤو الكعبؤذ 

مبؤؤش قبؤؤذ الاؤؤررة تالؤؤم يعت قؤؤا انلؤؤرهذ ألديؤؤد أقؤؤم الرمؤؤوز الؤؤم ستاؤؤدر ألتؤؤو العمؤؤارة اإلسؤؤالميذي تأا الثؤؤاز قؤؤو 
اعد العقا  'قوقرة' العمارة اإلسالميذي تأا الثالث قو اتج او ابتعؤده مؤا قؤ. الؤدثثت أت انعؤاز الؤم سبثهؤا 

تالؤؤم ساؤؤعف قؤؤذ  'ا شؤؤكال'  ؤؤمن اوسقؤؤذ العمؤؤارة  -إ ا اسؤؤتثعيعا اتتت القرآ يؤؤذ أت الكتؤؤاابت  -قؤؤذ  انبؤؤاز 
 'اإلسالميذ'ه
ا جمؤؤا ل أا قؤؤذ  'ا شؤؤكال' تؤؤا مؤؤدلول 'إسؤؤالم.' ههؤؤذا الؤؤر  ابطؤؤو تمؤؤر ت   رؤؤن وؤؤايب  ابنعطؤؤق  لؤؤو قا لعؤؤ

همؤؤا قؤؤو ارسبؤؤاا 'انكعؤؤو' ابإلسؤؤالمي أت ارسبؤؤاا القبؤؤذ الؤؤكرها  اؤؤف الكؤؤرتي أت الباؤؤر. ابلعمؤؤارة اإلسؤؤالميذه  
ا أألثر من سااقتهاي اؤو تتؤذ  تلو قا لعا آرر أبا اثرسباا قو 'ابلو يفذ' ههذ  ا طرتيذ مر ت ة  رن أوحاا

ا طرتيؤؤذ  ثثت  كسؤؤيذ  همؤؤا قؤؤ. ت يفؤؤذ انكعؤؤو ا قؤؤوو نؤؤا كعرؤؤ  'إسؤؤالميا' تلؤؤيإ  ا  ثثت ثقاهيؤؤذ أت 
مثؤري لردؤدل ألؤذلك مؤن العاييؤذ الو يفيؤذي إ  يثؤري التسؤالثت  -قبؤذ الاؤررة  -ثيولوقيذ أررذه تاللكو الثاز

كعؤؤو ارسباطؤؤ  ابإلسؤؤالم اؤؤورت تابلضؤؤرترة  ههؤؤو اعؤؤاء 'وؤؤري.' أقامؤؤ   بؤؤد يؤؤول أتيتؤؤ  مؤؤن العاييؤؤذ الو يفيؤؤذ نؤؤا 
انرؤك اؤؤن مؤؤرتاا يؤؤول الاؤؤررة يف البقعؤؤذ الؤؤم  ؤؤرج معهؤؤا العؤؤيب   ريؤؤ  الاؤؤالة تالسؤؤالم( إىل السؤؤماء ليرؤؤذ اإلسؤؤراء 

 ثؤذ اتر يؤذ  أمؤا تانعراجي تاذلك هريس  ل  ت يفذ 'إسالميذ' ألانسدد لراالة مثالي إمنا قو اعؤاء  ت ارسبؤاا حبا
ا ألثر إاثرة لرددل ههؤو اللؤكو الثالؤثي إ  مؤا  القؤذ مبؤش أ لؤح 'ألضؤريح' لزتقؤذ مهراقؤا ابلعمؤارة اإلسؤالميذ 
أت ابإلسؤالمه تمؤؤا قؤ. أتيتؤؤ  ت يفيؤؤا تأليؤف  ؤؤدم سعؤؤاليم اإلسؤالمه تهضؤؤال  ؤن  لؤؤك اعؤؤد قؤذ  الاؤؤرتح سكؤؤا  

عؤؤو قؤؤذ  ا شؤؤكال 'إسؤؤالميذ' أت يراؤؤقها ابلثقاهؤؤذ تالعمؤؤارة ختؤؤالف سعؤؤاليم اإلسؤؤالم او يفتهؤؤا  تإ ا همؤؤا الؤؤذي ك
 'اإلسالميذ'ه 

لإلقااؤذ سؤععرض نثؤال آرؤؤر مهؤم قؤو انئذ ؤذ رغؤؤم القضؤات ا رؤرذ الدليؤذ الؤؤم سثريقؤا يف مو ؤوا 'الرمزيؤؤذ'  
هنؤؤا إشؤؤارة تقؤؤذا انثؤؤال حتديؤؤدا يؤؤور   'غؤؤراابر' يف أطرتيؤؤذ  امؤؤذ راوؤؤذ ابلرمؤؤز تاإلشؤؤارة يف مقالؤؤ ي ييؤؤث يعتقؤؤد أ

 sign  'تؤا ت يفؤذي لكعهؤا ستحؤول 'إىل رمؤز )symbol  عؤدما سؤذألر  ابإلسؤالمي ت كؤن أا ساؤبح اؤذاهتا رمؤزا لؤ  )
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 ثثت  رؤؤن معؤؤتا ثقؤؤايف أت قويؤؤذ يضؤؤاريذ معيعؤؤذ ألمؤؤا سفعؤؤو مئذ ؤؤذ قؤؤامب سؤؤامراء يؤؤ  سؤؤذألر  نديعؤؤذ سؤؤامراء 
( تؤا راؤائو توؤفات 'اثاتؤذ'ي هؤرا الرمؤز signشؤارة  مثال  تاكرمؤات هرسؤفيذ أألثؤر  موميؤذي ايعمؤا  ؤد أا اإل

 symbol  'راائا  توفاس  'متغرية ) 
لكععا إب ا ة قراءة مداررذ 'غراابر'  د أهنا ليس  ألاهيذ لفهؤم العالقؤذ الدليؤذ اؤ  الرمؤز تالو يفؤذ ؤ ت اوؤذ 

مع ؤؤؤم انفؤؤر ات تا شؤؤؤكال  يؤؤ  سكؤؤوا الو يفؤؤؤذ متغؤؤرية أت ختضؤؤؤب لعمريؤؤذ 'حتؤؤؤوير' مسؤؤتمرةي تألمؤؤا قؤؤؤو احلؤؤال يف
تالرمؤؤوز انعماريؤؤذ يف العمؤؤارة 'اإلسؤؤالميذ' ؤ تأاؤؤرز أمثرتهؤؤا انئذ ؤؤذ او يفتهؤؤا 'انعاوؤؤرة' الؤؤم ث  القؤؤذ تؤؤا او يفتهؤؤا 

 'التقريديذ' الم ااتكرت  قرها يف ودر اإلسالم ي  ألاا انخ ا يعروقا لرعداء لراالة 
ت اوؤذ انغؤايرة لرمؤيف ا الؤكرها التقريؤدي  -يف يالؤذ انئذ ؤذ  تقعاان معضرذ هرسفيذ أرؤرذ متعرقؤذ ابللؤكو

الؤؤذي حتفؤؤو اؤؤ  العواوؤؤم التقريديؤؤذ ألالقؤؤاقرة تالؤؤم يعروقؤؤا قؤؤاللي همؤؤا الؤؤذي  ؤؤعح مئذ ؤؤذ قؤؤامب سؤؤامراء احلرؤؤزتز 
ذ 'ايؤ  انتاا د لرسماء وفذ 'اإلسالميذ' أت مئذ ذ الريالدا إبشبيريذ يف اسبا يا أل ج رأسؤ. مراؤب  ؤن أاؤراج سؤا 

ا ' ارعداي أت يؤو إيؤدذ انسؤالت اناؤريذ  ألتدريؤد لفكؤرة انئذ ؤذ(ه تقعؤا  كؤن أا كؤا ل جمؤا ل أا انئذ ؤذ 
الكرها انعاور تاعد سغري ت يفتها ا وريذ  كن أا سكوا أي مبش ارق. رأس. سعرؤو  اا ؤذ مكؤ ة لراؤوتي 

و يكتسؤو اؤرج سؤا ذ 'ايؤ  اؤ ' وؤفذ 'اإلسؤالميذ' لؤو تقذا انبش  كن أا يكوا ارج سا ذ 'اي  ا '  فس   ههؤ
مت سرأليو اا ذ  داء لراالة  ري  تاستعارة اللكو يف اعاء مسدد ا ج مماثؤو لرسؤا ذه تقؤذا يفؤتح البؤاب  رؤن 
ماؤؤؤرا ي  يف مسؤؤؤدلذ 'ا يقؤؤؤو ت' تالرمؤؤؤوز الؤؤؤم مت أرؤؤؤذقا ألمسؤؤؤرمات سؤؤؤرسبد اقبوتؤؤؤا ألدشؤؤؤكال هقؤؤؤد يف العمؤؤؤارة 

غؤؤدت مسؤؤدلذ اسؤتعارهتا يف العمؤؤارة العرايؤؤذ انعاوؤؤرة مسؤدلذ شؤؤكريذ تسلؤؤكيريذ لؤؤيإ إث  ههؤؤذ   'اإلسؤالميذ' حبيؤؤث
ا مثرؤؤذ تغريقؤؤا سفؤؤتح البؤؤاب أمؤؤام معضؤؤرذ معماريؤؤذ هرسؤؤفيذ يف  القؤؤذ اللؤؤكو ابلو يفؤؤذ ت ثثسؤؤ  الرمزيؤؤذ تشؤؤر يذ 

تا تفائهؤؤا أوؤؤال يف الكثؤؤري مؤؤن  قبولؤؤ  'اؤؤدقيا' ألرمؤؤز  ي  ثلؤؤذ ثقاهيؤؤذ مسؤؤرم اؤؤاي ت اوؤؤذ يف يالؤؤذ حتؤؤور الو يفؤؤذ
 احلاثت 

طريعا تذ  انسؤدلذ الفرسؤفيذ يف مضؤموا الرمؤز يف العمؤارة تابلؤذات  ؤمن اتويؤذ اإلسؤالميذي نؤا ستيحؤ  قؤذ  
انسؤؤايذي يف قؤؤذا الوقؤؤ  ابلؤؤذات يتؤؤدارو الؤؤكو قؤؤوقري مؤؤب مسؤؤدلذ اتويؤؤذ تارسبؤؤاا الرمؤؤز اؤؤا  تلعؤؤو انئذ ؤؤذ يف 

الؤدائر يف أترتاب تمسؤدلذ 'اإلسؤالموهوايا' يؤدرو  ؤمن أاعؤا  ثقاهيؤذ تيضؤاريذ أألؤ   يالتعا قؤذ  ت ؤمن السؤدال
من مسدلذ  القذ اللكو ابلو يفذي تلكن  من مسدلذ العالقذ ا  الذات تاترر تمدذ سقبو الثقاهؤات الغرايؤذ 

أت  -ائعا ما ألاا شؤكرها أل  -لررموز الديعيذ اإلسالميذ  من سخال الثقاهذ تاحلضارة تاتويذ  تلذلك هانئذ ذ قعا 
يؤو مؤؤب ا تفؤؤاء ت يفتهؤا يف الغؤؤربي ييؤؤث  عؤؤب ا  اا أوؤال  رؤؤن مكؤؤ ات الاؤؤوت اةارقيؤذ تألمؤؤا سعؤؤوي  مرؤؤ  
سؤؤرطات اثيؤؤؤتالل اتا يف مديعؤؤؤذ القؤؤدسي أوؤؤؤبح  رمؤؤؤزا تويؤؤذ معيعؤؤؤذ  ات وؤؤؤبغذ 'إسؤؤالميذ' مغؤؤؤايرة لرثقاهؤؤؤات 

ويذ من يقوم  ريؤ  تلؤيإ للؤكرها أت ت يفتهؤا  تاكرمؤات أرؤرذي ا ررذ نا يلري إلي  انبش الذي سقام  ري  تق
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هرمزيذ اللكو يف العمارة اإلسالميذ ؤ انئذ ذ مثاث ؤ حتؤد  ايؤداثياهتا 'العالقؤذ الثالثيؤذ' اؤ  'اللؤكو' ت 'الو يفؤذ'ي 
سفر ؤؤ  طبيعؤؤذ تالععاؤؤر الثالؤؤث تا قؤؤم تقؤؤو ' انضؤؤموا' الثقؤؤايف تالبيئؤؤ. تاثقتمؤؤا . ت' ال ؤؤريف' التؤؤار . الؤؤذي 

العالقذ ا  ا د ات الثالث  تقذ  ا د ات الثالث ث متر. منطا تقالبا 'اثاتا' او  ضب   ها لطبيعذ التفا ؤو 
اؤؤ  اللؤؤكو تالو يفؤؤذ تانضؤؤموا اتؤؤوتأي تمؤؤن اةطؤؤد  سؤؤبذ اللؤؤكو اذاسؤؤ  لثقاهؤؤذ أت قويؤؤذ مؤؤا اؤؤو ستحؤؤد   ثلؤؤذ 

 طارقا الثقايف نا يضف.  ري  'رمزيت ' تذ  الثقاهذ أت سرك  اللكو اعالقت  ابنع ومذ الثالثيذ  من إ
تمن قعا هرشكاليذ انئذ ذي الم سؤدتر رياقؤا مؤب الغؤرب اليؤومي قؤ. أ مؤق مؤن جمؤر   القؤذ ت يفيؤذ 'إز اقيؤذ' 
لرغرب من رالل العداء لراالة    مك ات الاوتي تليس  متعرقذ ابللكو أت اثرسفاا يف اؤاء انديعؤذ أبي 

اؤؤو قؤؤ. إشؤؤكاليذ  -و سترؤؤذ  ؤ  ريؤؤدا ألؤؤاا أم  قؤؤال معمؤؤارت يرهيؤؤا لعمؤؤا ج سقريديؤؤذ مؤؤب العمؤؤارة 'اإلسؤؤالميذ'شؤؤك
 تما سرمز إلي  انئذ ذ  -متدذرة يف البعد الثقايف اتوتأ تالم حتد  راائو 'الرمز' 

 لندن -معماري أكادميي 
sayedw03@yahoo.co.uk 

----------------------- 
 انئذ   تهرسفذ الرمزيذ يف العمارة اثسالميذ -امحد ااو وي   بدالقا ر 

يؤؤؤذألر الكاسؤؤؤو اا ت يفؤؤؤذ انئذ ؤؤؤذسغريت يف العاؤؤؤر احلا ؤؤؤر  اعؤؤؤدااتكار مكؤؤؤ  الاؤؤؤوت (  ؤؤؤن ت يفتهؤؤؤا الؤؤؤم 
ااتكؤؤؤرت مؤؤؤؤن اقرهؤؤؤؤا يف وؤؤؤؤدر اثسؤؤؤالم  عؤؤؤؤدما ألؤؤؤؤاا يعروقؤؤؤؤا انؤؤؤخ ا لرهؤؤؤؤب اث ااي تاا ت يفؤؤؤؤذ انئذ ؤؤؤؤذ اوؤؤؤؤبح  

اىل اتويؤؤذ اثسؤؤالميذ( اثمؤر الؤؤذي  كؤؤن اا يفهمؤؤ  الؤبعد ا ؤؤ  ثياقؤؤذ لرمئذ ذاعؤؤد اا هقؤؤدت  رمزيؤذهقد  سلؤؤري
ت يفتها الم ا لدت من اقرهاي تقؤذاههم رؤاطح ثا ااتكؤار مكؤ  الاؤوت ث يغؤ   ؤن رهؤب اث اا مؤن مكؤاا 

اث اا ثاعؤد مكؤاا ممكؤؤن مرسفؤب تلكعؤ  يغؤ   ؤؤن وؤعو  انؤخ ا اىل قمؤذ انئذ ؤؤذ هاثوؤو يف ت يفؤذ انئذ ؤذ ااؤؤاا 
تقؤؤذا يتحقؤؤق مؤؤن رؤؤالل مكؤؤ  الاؤؤوت مؤؤن قمؤؤذ انئذ ؤؤذ الؤؤكو اهضؤؤو معؤؤ  ا ا ألؤؤاا مكؤؤ  الاؤؤوت  رؤؤن سؤؤطح 
انسدد  تلعفإ الغايذ ت ب قؤرس الكعيسؤذ  رؤن اؤرج هؤو  السؤطح   اا انئذ ؤذ قؤزء اساسؤ. مؤن انسؤدد تمؤا 

 ب تا وا    زال  ت يفتها ألما ألا   يف ودر اثسالم ابلرغم من أليد الغر 
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 حول املآذن واترخيها يف اإلسالم
 حممد حلمي عبدالوهاب *

 
 2009 يسيم   12السب , احلياة: 

 
أاثر قؤؤرار ي ؤؤر انؤؤيف ا يف سويسؤؤرا  اوؤؤفذ مؤؤن ر ت  الفعؤؤو تهيضؤؤايت مؤؤن التسؤؤالثت الؤؤم  ار مع مهؤؤا يؤؤول: 

يقؤؤؤذ انثرؤؤؤن الؤؤؤم يعبغؤؤؤ.  رؤؤؤن انسؤؤؤرم  قيقؤؤؤّ. مؤؤؤن ترائؤؤؤ ي تالطر ملؤؤؤرت يذ القؤؤؤراري ت تا ؤؤؤ. احل ؤؤؤري تانسؤؤؤتهدو احل
اسبا هؤؤا يف مواقهؤؤذ قؤؤذ  ا يؤؤداث  تقؤؤذا مؤؤا يفؤؤرض  ريعؤؤا أا  تعؤؤرض تلؤؤو الؤؤ.ء مؤؤن اإلكؤؤاز نؤؤا  كؤؤن سسؤؤميت  
اتؤؤاريا انئذ ؤؤذ يف اإلسؤؤالمي  رؤؤن أمؤؤو أا يسؤؤاقم سسؤؤريد الضؤؤوء  رؤؤن اةرفيؤؤات السياسؤؤيذ تالثقاهيؤؤذ تاثقتما يؤؤذ 

 سالميذ يف التعرو يف وورة أهضو اىل ا زمذ احلاليذ تقراءة أاعا قا الم راهق   لدة انيف ا اإل
إا قؤؤؤراءة سؤؤؤريعذ لتؤؤؤاريا انئذ ؤؤؤذ يف اإلسؤؤؤالمي ألمؤؤؤا تر  يف أمهؤؤؤات الكتؤؤؤو تاناؤؤؤا ر اإلسؤؤؤالميذي سفيؤؤؤد  يف 

 الوقوو  رن جممو ذ من انالي ات انهمذ اذا الاد ي من ايعها:
لعؤؤؤيب  وؤؤؤؤرن و  ريؤؤؤ  تسؤؤؤرم( تث يف  هؤؤؤؤد اةرفؤؤؤاء الراشؤؤؤدين تإمنؤؤؤؤا أتثيت: انؤؤؤيف ا ي سكؤؤؤن موقؤؤؤؤو ة يف  هؤؤؤد ا

ي لتتحول    التؤاريا إىل رمؤز لرمسؤاقد ألرهؤا  هانسؤدد العبؤوي اللؤريف «رمز ثيق»استحدث  يف ما اعد ألؤ 
اؤن  سعذ إىل أا قؤاء اةريفؤذ ا مؤوّي الوليؤد 88الذي يعو  اتريا أتسيس  إىل العام ا تل اتدري اق. اال مئذ ذ 

 بؤدانركي تأمؤر تاليؤ  يف انديعؤذ انعؤؤورة  مؤر اؤن  بؤدالعزيز ابعؤاء أراؤؤب مؤيف ا يف أرألا ؤ   تقكؤذا احلؤال ابلعسؤؤبذ اىل  
 ألو انساقد الم اعي  يف  هد الرسول  ورن و  ري  تسّرم( ت هد اةرفاء الراشدين  

مكؤؤؤا يت مرسفعؤؤؤايت يعؤؤؤا ي هيؤؤؤ  انؤؤؤخ ا  اث يؤؤؤايت: أ ؤؤؤيف  انؤؤؤيف ا إىل انسؤؤؤاقد يف مؤؤؤا اعؤؤؤد تاسسؤؤؤب ا تلؤؤؤارقا لتكؤؤؤوا
لراؤؤؤالة  ألمؤؤؤا األتسؤؤؤؤب  انئذ ؤؤؤذ ثيقؤؤؤؤايت مكا ؤؤؤذ مهمؤؤؤؤذ يف سؤؤؤيا  انعمؤؤؤؤار اإلسؤؤؤالم. ييؤؤؤؤث سفؤؤؤعن انعمؤؤؤؤاريوا   
أشؤؤكاتا ت تراهتؤؤا لدرقؤؤذ أهنؤؤا متيؤؤزت اسؤؤمات معماريؤؤذ فترفؤؤذ حبسؤؤو ارؤؤتالو البرؤؤداا تا زمعؤؤذي تمؤؤن   أوؤؤبح 

راص من انيف ا يعسو إلي   هف. مشال أهريقيا تا  دلإي  رؤن سؤبيو انثؤالي لكوٍّ من ا قاليم اإلسالميذ طراز 
ا تلؤؤر طؤؤراز مؤؤن انؤؤيف ا  رؤؤن شؤؤكو ا اؤؤراج ألمئذ ؤؤذ قؤؤامب  قبؤؤذ اؤؤن  هؤؤب نديعؤؤذ القؤؤريتااي تمئذ ؤؤذ قؤؤامب قرطبؤؤذ 

 ابال  ا  دلإ  
و مؤن سؤوريذ تسرأليؤا يف اثلثايت: يف مار سطورت انيف ا اافذ راوؤذ إابا العاؤر انمرؤوأل. تألؤذلك ا مؤر يف ألؤ

مؤؤا اعؤؤؤد  تاعيؤؤ  معؤؤؤارة قؤؤامب امؤؤؤد  رؤؤؤ. ابلقرعؤؤذ تهؤؤؤق الطؤؤراز العثمؤؤؤاز الؤؤؤذي سكؤؤوا هيؤؤؤ  انعؤؤارة مملؤؤؤوقذ ت ائريؤؤؤذ 
تسعتهؤن   أ القؤؤا نرؤرتا مؤؤداو  أمؤؤا مؤيف ا اؤؤال  هؤارس هكا ؤؤ   رؤؤن شؤكو أسؤؤطوا ذ رشؤيقذ ليسؤؤ  تؤؤا  ترة 

 أ القا ار قذ سقوم  رن مقر اات  لرمخ ا  هنا ي سكن سستعمو لآل ااي تسعتهن من 
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رااعايت: تحبسو اعضهمي تمن تقهذ الع ر انعماريذ قعاان ثالثذ أ ؤواا مؤن انؤيف ا تاألبؤ  ثؤالث معؤاطق ألؤ ذ 
سوطن هيها اإلسالم تق.: انيف ا انراعذي تانيف ا  ات السا  ا سطوا يذي تانؤيف ا  ات السؤا  انضؤرعذ  تا تىل 

تقرؤؤ  مؤؤن سؤؤوريذ   سطؤؤورت يف شؤؤر  البحؤؤر انتوسؤؤد إىل أا توؤؤر  إىل أترتاب  ؤؤ  قؤؤ. ا قؤؤدم اتر يؤؤايت ييؤؤث ا 
الؤؤذين  ؤؤوا اعؤؤد سؤؤقوا اةالهؤؤذ ا مويؤؤذ يف اسؤؤبا يا  أمؤؤا انئذ ؤؤذ اثسؤؤطوا يذ اللؤؤكوي ه هؤؤرت إابا القؤؤرا احلؤؤا ي 

ثؤاز  لؤري قبؤو أا  لر  رن يد السالققذ ييث ا تقر  من إيراا تسرألستاا إىل شب  القارة اتعديؤذ يف القؤرا ال
سز قؤؤر يف اؤؤال  ا   ؤؤول ثيقؤؤايت  تأرؤؤريايت سعؤؤد انئذ ؤؤذ انضؤؤرعذ  و ؤؤايت مؤؤن انؤؤيف ا ا سؤؤطوا يذ ييؤؤث  هؤؤرت لرمؤؤرة 

 ا تىل يف ألو من إيراا تارقعد 
ميال يؤؤؤذ يف مديعؤؤؤذ  665تسلؤؤؤري التقاليؤؤؤد العرايؤؤؤذ إىل أا أتل مبؤؤؤش يسؤؤؤتحق أا  مؤؤؤو اسؤؤؤم مئذ ؤؤؤذ اؤؤؤ  يف  ؤؤؤام 

قؤؤ  غؤري  15ت 13 رن يفايف الاحراء  الم هتحها العرب يف ادايذ غزتقم اؤال  اللؤام يف مؤا اؤ   ُاارذ ابللام
ميال يؤؤذ إابا  هؤؤد اةريفؤؤذ  705أا الؤؤبعد اترؤؤر يخألؤؤد أا مئذ ؤؤذ  ملؤؤق قؤؤ. ا تىل اؤؤال معؤؤازا تأهنؤؤا اعيؤؤ  سؤؤعذ 

ن تقؤو  مبؤش اؤذا الووؤف يف مديعؤذ ا موي الوليد ا تلي تقو ما سخألد  احلفؤرتت ا ثريؤذ احلديثؤذ الؤم سؤدل  رؤ
 ألرم قعوب  ملق    145السوريذ الم سبعد حنو « اارذ»

تقكذا ستااع  يف العار ا موي اافذ راوذ  مريات اعاء انيف ا تزا  ا تلارقا افضو يزيد اؤن الوليؤد اؤن 
ذ القؤؤريتاا يؤؤرقح أهنؤؤا  بؤؤدانرك تغريتؤؤا مؤؤن ررفؤؤاء تأمؤؤراء اؤؤ  أميؤؤذ  تيف سؤؤو إ ميؤؤذ مئذ ؤؤذ أرؤؤرذ قد ؤؤذ يف مديعؤؤ

 ميال يذ أبمر من اةريفذ ا موي قلام ان  بدانرك   727ت 724اعي  ا   ام. 
لكؤؤن انالي ؤؤذ انهمؤؤذ قؤؤ. سرؤؤك الؤؤم سؤؤراد اؤؤ  سطؤؤور انؤؤيف ا تسغؤؤري مكؤؤاا  اوؤؤمذ اةالهؤؤذ  تمؤؤن قعؤؤا ارسؤؤبد 

يذ لإلسؤالم مؤؤن انديعؤذ انعؤورة تالكوهؤؤذ يف اإلسؤالم اتؤؤاريا ا مؤوي  الؤذين  قرؤؤوا العاوؤمذ السياسؤ« اتريؤا انئذ ؤذ»
الكائعذ يف الامب ا موي الكبريي حبسو اعضهمي أتىل انيف ا يف اتريؤا « مئذ ذ العرتس»إىل  ملق ييث سعد 

 اإلسالم قاطبذ  
ييث شيد الدألتور  1961يعيد  ما سبق إىل احلديث  ن اتريا أتل مئذ ذ يف سويسرا تالذي يعو  إىل  ام 

 تالد طار  رمضاا( أتل مسؤدد هيهؤا  أمؤا انئذ ؤذ الثا يؤذ التااعؤذ لرمخسسؤذ الثقاهيؤذ اإلسؤالميذ يف  سعيد رمضاا
ؤؤع   ؤؤام  1972قعيؤؤفي هقؤؤد سبؤؤش هكؤؤرة إقامتهؤؤا انرؤؤك هياؤؤو اؤؤن  بؤؤدالعزيز  ؤؤام  ي نبؤؤا رة مؤؤن انرؤؤك 1978ت شِّّ

سويسؤريذ آ ؤذااني ييؤث ارغؤ  قيمؤذ رالد ان  بدالعزيز آل سعو  تابلتعؤاتا مؤب رئؤيإ احلكومؤذ الكو فيديرليؤذ ال
مريؤؤؤوا هر ؤؤؤك سويسؤؤؤري حتمرتهؤؤؤا يكومؤؤؤذ انمركؤؤؤذ العرايؤؤؤذ  21ا رض تسكؤؤؤاليف البعؤؤؤاء تالتدهيؤؤؤز تالتدثيؤؤؤث حنؤؤؤو 

 السعو يذ 
 عؤؤدما أطرقؤؤ    2005تيرقؤؤب اتريؤؤا الؤؤدل الؤؤدائر اسؤؤبو ي ؤؤر انؤؤيف ا يف سويسؤؤرا إىل ألؤؤا وا الثؤؤاز  يعؤؤاير( 

سؤؤتذ أمتؤؤار لكعؤؤ   -ابرسفؤؤاا يبرؤؤ   سؤؤذ « مئذ ؤؤذيت رمزيؤؤذ» ايت سبؤؤش القؤؤائموا  ريؤؤ  مجعيؤؤذ إسؤؤالميذ سرأليؤؤذ قعؤؤاان ملؤؤرت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

انئذ ذ ث سزيد تث سعقو شيئايت من طبيعؤذ اسؤتردام انكؤاا  »قواو ابلرهد من سرطات الكا توا الم أألدت أا 
 « ألماّرن نمارسذ اللعائر تالطقوس الديعيذ

إلسالمي  اوذ أهنا أمر استحدث ثيقايت لتتحول  ؤ  التؤاريا لكن القضيذ ي سعد قضيذ انئذ ذ تموقعها يف ا
إىل رمز مويد لرمساقد ألاهذي أي إهنا ليس   رترة  يعيذ نعطق الفقؤ  تاللؤعائري ت كؤن اثسؤتغعاء  عهؤا   ؤو 

سؤؤؤعذ مؤؤؤؤن  تا مئذ ؤؤؤذ(ي تإمنؤؤؤا سكمؤؤؤؤن القضؤؤؤيذ الرئيسؤؤؤذ يف التسؤؤؤؤالل يؤؤؤول مسؤؤؤؤتقبو  88مسؤؤؤدد العؤؤؤيب أألثؤؤؤؤر مؤؤؤن 
 ؤؤو سعؤؤام.  ؤؤاقرة اإلسؤؤالموهوايا تسزايؤؤد شؤؤعبيذ ا يؤؤزاب اليميعيؤؤذ انتطرهؤؤذ  سسؤؤالل قؤؤد سعيؤؤُد إقااتؤؤُ  انسؤؤرم  يف 

 أترتاب إىل العاور الوسطني أت سدهب اا إىل أمام ألعمو ج لال دماج تالتعاي  السرمّ. 
 
 ألاسو ماري *
 

 شبح يفزع أورواب:'كولوميب ذات املسجدين'

 مالك الرتيكي
 

 19/12/2009القدس العريب: 

 
 سدا  رن معوال المرذ اثستهالليذ اللهرية يف 'ايؤاا احلؤزب اللؤيو .' الؤم يقؤول هيهؤا مؤارألإ تإ غرؤز 'إا 
شؤؤؤبحا  ؤؤؤيم  رؤؤؤن أترتاب  تيفز هؤؤؤا( قؤؤؤو شؤؤؤبح اللؤؤؤيو يذ'ي أوؤؤؤبح كؤؤؤوز القؤؤؤول اليؤؤؤوم يف  ؤؤؤوء  تيدؤؤؤذ اثسؤؤؤتفتاء 

ب انؤؤيف اي اؤؤو تيؤؤو انسؤؤاقدي يف فترؤؤف البرؤؤداا السويسؤؤري تمؤؤا سالقؤؤا مؤؤن  تؤؤائا اثسؤؤتطال ات الؤؤم سخيؤؤد معؤؤ
ا ترتايذ 'إا شبحا يفزا أترتاب تيخرقها قو شبح اإلسالم'ي أت اب يؤرذ شؤبح 'ألولؤوميب  ات انسؤددين' الؤذي 

 سعن العرال شارل  يغول إىل  رء رطر   ن هر سا 

-Colombey- les-Deuxهقؤؤد  ؤؤاغ  يغؤؤول تمؤؤات يف قريؤؤذ  لؤؤ  شؤؤهرهتا مؤؤن شؤؤهرس ي ااهؤؤا 

Eglises  أت 'ألولؤؤؤوميب  ات الكعيسؤؤؤت '  هيهؤؤؤا ألؤؤؤاا معتكفؤؤؤ  السياسؤؤؤ. طيرؤؤؤذ أ ؤؤؤوام المهوريؤؤؤذ الرااعؤؤؤذ مؤؤؤن
معتاف ا راعيعيات يو أتارر اةمسيعياتي تإليها ألاا ميفا   قو اثستفتاء الذي أهنن يياس  السياسيذ  ام 

هر سؤؤا تأنا يؤؤا  عؤؤدما التقؤؤن هيهؤؤا  يغؤؤول   قؤؤذا هضؤؤال  ؤؤن أهنؤؤا شؤؤهدت اناؤؤاحلذ التار يؤؤذ الكؤؤ ذ اؤؤ  1969
ابنستلار ألو را  أ يعاتر  تقد يدث لديغول أا أطرق  رن ألولؤوميب  ات الكعيسؤت  قؤذ ي تقؤ. البرؤدة ا ثؤرية 

-Colombey-lesلديؤؤؤ ي ااؤؤؤا اهرتا ؤؤؤيا  أرا  لؤؤؤ  أا يكؤؤؤوا اسؤؤؤتفزازت تختويفيؤؤؤا ابلعسؤؤؤبذ لرفر سؤؤؤي ( قؤؤؤو 

Deux-Mosqu'es ت انسددين' أت 'ألولوميب  ا 
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تتذا قاذ سدتر يول العالئق ا  هر سؤا تاإلسؤالم  مومؤا تاؤ  هر سؤا تالزائؤر راووؤا  إ  ألا ؤ  العالقؤذ 
الزائريذ ؤ الفر سيذ مثقرذ ابنواريث انا عؤذ لرفهؤم إىل يؤد أا مثقفؤا مثؤو قيؤو اؤريتي  رؤن سؤبيو انثؤال ث احلاؤري 

واقؤب اثسؤتعماري يف الزائؤري ييؤث ألا ؤ  الد ايؤذ الرايؤذ سضؤرو يرتي أا قير  ي يكن يعرم شيئا  ؤن يقيقؤذ ال
الفر سؤي  تسؤوتهم أ ؤؤ  ي يكؤن قعؤاان أي هؤؤر  ايؤعهم تاؤ  أاعؤؤاء انسؤتعمراتي تث سؤيما أاعؤؤاء الزائؤر الؤم  ؤؤم  
ت ّدت أر ا هر سيذي سواء مؤن ييؤث احلقؤو  أم مؤن ييؤث مسؤتوذ انعيلؤذ  تتؤذا ههؤو يقؤول إ ؤ  وؤدم نؤا زار 

زائؤؤر أتل مؤؤرة مطرؤؤب اةمسؤؤيعيات تاألتلؤؤف الؤؤا ذ اثسؤؤتغالل اثسؤؤتعماري تشؤؤدة اؤؤخس أاعؤؤاء البرؤؤد يف مقااؤؤو ال
 رهاقيذ انستوطع  انعرته  ابسم 'ا قدام السو اء' 

تألؤؤاا مجيؤؤب الساسؤؤذ الفر سؤؤي  يف  هؤؤد المهوريؤؤذ الرااعؤؤذي نؤؤن هؤؤيهم رقؤؤو الدتلؤؤذ الفؤؤذ ايؤؤار معؤؤداس هؤؤرا إ 
 ؤؤات الؤؤم أ ت إىل اسؤؤتقالل اتعؤؤد الاؤؤيعيذ  هيتعؤؤام ياليؤؤا(    شؤؤن انفات ؤؤات الؤؤم أ ت إىل الؤؤذي قؤؤا  انفات 

استقالل سو إ تانغربي قد  دزتا  ؤن  ؤاتز  قؤدة 'الزائؤر الفر سؤيذ'ي ييؤث ألا ؤ   قؤدة يتؤدارو هيهؤا  مؤن 
ت قؤم السياسؤذ  ا عؤدام  العاطفذ  اعد أقيال من التعرق ابلبال  الميرؤذ( مؤب  ؤيق اناؤرحذ  قلؤب انسؤتوطع (

شؤؤدا ذ القؤؤرار(  إث أا مؤؤا ميؤؤز مخسؤؤإ المهوريؤؤذ اةامسؤؤذ قؤؤو أ ؤؤ  قؤؤد أ ران ا ؤؤا  التؤؤاريا هؤؤتررو مؤؤن قؤؤؤذ  
العقدة تأقر حبتميذ استقالل الزائر   رن أا  يغول ي يفعو  لك ث تبارات أرالقيذ أت  انثالثيذي اؤو  سؤباب 

أا  يغول ي يتررو مؤن 'الزائؤر الفر سؤيذ' اب تبارقؤا  قؤدة اسؤتعماريذ تاقعيذ اد  أما أقم قذ  ا سباب ههو 
هحسؤؤوي اؤؤؤو إ ؤؤؤ  أوؤؤبح يعؤؤؤاقد الفكؤؤؤرة مؤؤن ا سؤؤؤاس  ا مؤؤؤا سععيؤؤ  يف هنايؤؤؤذ انطؤؤؤاو قؤؤو القبؤؤؤول اؤؤؤدما مجيؤؤؤب 
الزائؤؤؤري  انسؤؤؤرم  يف ا مؤؤؤذ الفر سؤؤؤيذي أي مؤؤؤعحهم العسؤؤؤيذ تاث ؤؤؤرتاو اؤؤؤم مؤؤؤواطع  تؤؤؤم مؤؤؤن احلقؤؤؤو  مثؤؤؤو مؤؤؤا 

 فر سي  لر

تيف  لؤك يقؤول  تا مواراؤذ: 'إ عؤا قبؤو ألؤو شؤؤ.ء شؤعو أترتيب  ت  عاؤر أاؤيد ت ت ثقاهؤذ إغريقيؤذ تثسيعيؤؤذ 
ت ت ذ  ارا يذ  هرتدرب  ما  ثيظ أ   ث يقول مزج( الزي  ابةو  تلترّد القعيعؤذ مؤا اسؤتطع   أهؤال سؤرذ 

سؤيوا قؤم الفر سؤيوا  قؤو س ؤن أا يف تسؤب السؤم أهنما ث يربثاا أا يفرتقا من قديده العرب قم العرب تالفر 
الفر سؤؤ. أا يسؤؤتو و  لؤؤرة ماليؤؤ  مؤؤن انسؤؤرم   ثيؤؤظ أ ؤؤ  ث يقؤؤول الزائؤؤري ( الؤؤذين رنؤؤا ياؤؤبحوا غؤؤؤدا 
 لرين مريو  تاعد غد أراع  مريو ه لو يققعا الدماي تلؤو أوؤبح مجيؤب الزائؤري  مؤن العؤرب تال اؤر يسؤركوا 

هؤدّى لعؤا أا منؤععهم مؤن القؤؤدتم لالسؤتقرار يف هر سؤا انرتتاوليتا يؤذي  رمؤا أا مسؤتوذ انعيلؤؤذ يف  ؤدا  الفر سؤي ي 
هيهؤؤا أ رؤؤن اكثؤؤري معؤؤ  يف الزائؤؤره لؤؤو ياؤؤو  لؤؤك هؤؤرا اسؤؤم ارؤؤدأ لؤؤن يعؤؤو  'ألولؤؤوميب  ات الكعيسؤؤت ' اؤؤو إ ؤؤ  

 سوو ياري 'ألولوميب  ات انسددين '' 

انسرم  ألما ةاها معذ  اف قرا ز يم اتر . ي يكؤن اؤ  قذ  اكو ت وح ق. قاذ أترتاب مب قاليات 
 من ياقذ إىل العفا  الذي يسم سار ات مع م اليو احلايل من الساسذ ا ترتاي  
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________________________________________ 

 مراتغات اتو -ا احلق انرااد 

اىل يؤؤؤد مؤؤؤا يلكؤؤؤن  يغؤؤؤول قؤؤؤال ت سؤؤؤ. مالؤؤؤك كؤؤؤو سو ؤؤؤيح اعؤؤؤد ا مؤؤؤور ألؤؤؤو ماقرتؤؤؤ   ؤؤؤن  يغؤؤؤول سؤؤؤريم 
أيضؤؤؤا اتا أ قؤؤؤذت هر سؤؤؤاأي اعؤؤؤد أا قؤؤؤرب ألؤؤؤو الوسؤؤؤائو العسؤؤؤكريذ تيف الوقؤؤؤ  الؤؤؤذي أوؤؤؤبح  هيؤؤؤ  انرتتاؤؤؤول 
مهد ة من قي  التحرير الزائري تألذا من مع مؤات اثقؤدام السؤو اء اثرقاايؤذ تاعؤد أألثؤر مؤن ا قؤالب سعؤرض 

ار التؤؤؤاريا تالغؤؤؤر  يف انا ؤؤؤ. تلكؤؤؤن ابلؤؤؤرغم مؤؤؤن أهنؤؤؤا لؤؤؤ   يغؤؤؤول  فسؤؤؤ   ههؤؤؤذ  انعرومؤؤؤات ليسؤؤؤ  مؤؤؤن أقؤؤؤو اقؤؤؤرت 
معرومؤؤات معرتهؤؤذ تاسؤؤيطذ لؤؤدذ الزائؤؤري  اث أهنؤؤا جمهولؤؤذ  عؤؤد الكثؤؤري مؤؤن انثقفؤؤ  العؤؤرب تالرتأليؤؤز  رؤؤن اعؤؤد 
مراتغات  يغول قعر  اللهيد الرايو تسر  رهات مثال يقؤول از أحبؤث  ؤن  يغؤول  وؤعب معؤ  السؤالم مثؤو 

ئؤؤري  ي ت  مريؤؤذ سؤؤالم اللؤؤدعاا ييرؤؤذ ااتكرقؤؤا  يغؤؤول ةؤؤداا قبهؤؤذ التحريؤؤر تلكعهؤؤا رهضؤؤ   مؤؤا هعؤؤو مؤؤب الزا
 ألريا  تما  ألرس   ن اث ماج يدرو يف لعبذ الت ير تاةداا ت كن انقار ذاهرتا يا هقد

 
 مالحظات متأخرة على هامش االستفتاء السويسري

 وليد حممود عبد الناصر
 

 2009 يسيم   20ا يد, احلياة: 
 

أمضي  ثالثذ  لر  امايت يف مديعذ قعيفي ييث  رس  ت مر ي تأمضي  من قذ  الفرتة  ؤإ سؤعوات 
سقريبؤؤايت رئيسؤؤايت لمعيؤؤذ اناؤؤري  يف سويسؤؤراي مؤؤا أاتح يل هروؤؤذ التعقؤؤو اؤؤ  فترؤؤف معؤؤاطق سويسؤؤراي راووؤؤايت أهنؤؤا 

  ن الكو فيديؤؤؤراليذ نععاقا الكالسيك.ي ألما أهنا  بؤارة  ؤن احتؤا  سكا  سكوا أألثر منا ج الع م السياسؤؤؤيذ سعبريايت 
طؤؤؤو . اؤؤؤ  ثالثؤؤؤذ أقؤؤؤاليم لكؤؤؤو معهؤؤؤا لغؤؤؤذ مسؤؤؤتقرذي هؤؤؤؤؤؤالغالبيذ سعتمؤؤؤ. لرمتحؤؤؤدث  اب نا يؤؤؤذ تا قريؤؤؤذ لرمتحؤؤؤدث  

 يف السؤؤيا  ابلفر سؤؤؤؤؤيذ تأرؤؤريايت قرؤؤذ اؤؤدت ة مؤؤن انتحؤؤدث  ابإليطاليؤؤذي تقؤؤو أمؤؤر كعؤؤو لسويسؤؤرا راووؤؤيذي يؤؤو
 ا ترتيب 

تث اؤؤد مؤؤن إ راان سعقؤؤد الاؤؤورة أألثؤؤر ممؤؤا ي هؤؤر لروقرؤؤذ ا تىل  هؤؤعحن إبزاء يالؤؤذ سقريديؤؤذ متكؤؤررة يف الع ؤؤام 
السياس. السويسري نن يعرو الع ام قيدايت  هاحلكومؤذ تغالبيؤذ ال نؤاا أ رعتؤا مقؤدمايت معار ؤتهما نؤا قؤو مطؤرتح 

ب طؤؤرح مو ؤؤوا انؤؤيف ا لالسؤؤتفتاء   ؤؤرايت اىل أا الدسؤؤتور السويسؤؤري  ؤؤعح لالسؤؤتفتاءي تلكؤؤن ألريهمؤؤا ث  رؤؤك معؤؤ
احلؤق  ي مجا ؤؤذ مؤؤن انؤؤواطع ي إ ا مؤؤا سؤؤواهر  ؤؤد  معؤ  ألحؤؤد أ ىي اطؤؤؤؤرح مو ؤؤوا  رؤؤن اسؤؤتفتاء شؤؤعيبي تقؤؤذا 

رتسؤؤو   الؤؤم   ؤؤا إليهؤا قؤؤاا قؤؤاان« الد وقراطيؤؤذ انباشؤرة»مؤن معطرؤؤق ا تبؤؤار سويسؤرا منو قؤؤايت أيضؤؤايت نؤا يسؤؤمن اؤؤؤ 
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تألا   قعاان سوااق لوقؤوو احلكومؤذ تال نؤاا يف تا  تغالبيؤذ العؤارب  يف تا  آرؤري معهؤا التاؤوي  يف السااؤؤؤؤؤق 
مؤؤرات  ؤؤدة  رؤؤن ا ضؤؤمام سويسؤؤرا اىل ا مؤؤم انتحؤؤؤؤؤؤدةي ييؤؤث ألا ؤؤؤؤؤ  احلكؤؤؤؤؤومذ تال نؤؤاا يخيؤؤداا اث ضؤؤمام ايعمؤؤا 

 ياوسوا ابث ضمام يف مرة أررية   ووس  غالبيذ العارب   د  مرات  دة قبو أا
  أا الكؤؤؤا تو ت الثالثؤؤؤؤذ الؤؤؤؤم مت التاؤؤؤؤوي  هيهؤؤؤؤا  ؤؤؤؤد طؤؤؤرح انعؤؤؤؤبي قؤؤؤؤ. مؤؤؤؤن أألثؤؤؤؤر الكؤؤؤؤا تو ت انسؤؤؤؤكو ذ 
اب قا و يف سويسراي تحتديدايت اب قريات اتسيذ من الؤدتل اإلسؤالميذ  تقؤذ  احلقيقؤذ سؤخ ي اؤدترقا اىل اسؤتعتاج 

سؤؤوء »دؤؤذ إمجاليؤؤذ هنائيؤؤذ لالسؤؤتفتاء يف ألؤؤو سويسؤؤرا ث يعكؤؤإ  ؤؤدرايت مؤؤن مهؤؤمي أث تقؤؤو أا مؤؤا يؤؤدث مؤؤن  تي
ا قريذ اإلسالميذ انقيمذ قعااني تإث ألا ؤ  قؤذ  الكؤا تو ت الثالثؤذ يف مقدمؤذ انخيؤدين نعؤب اعؤاء انؤيف ا « سروان

تالترويؤؤف لرمسؤؤاقدي اؤؤو  تيدؤؤذ ختوهؤؤات  امؤؤذ مؤؤن وؤؤورة  قعيؤؤذ سؤؤربيذ  ؤؤن اإلسؤؤالم تانسؤؤرم  يؤؤتم الؤؤرتتيا تؤؤا 
معهؤؤؤا يف شؤؤؤكو يكؤؤؤا  أا يكؤؤؤوا معهديؤؤؤايت تمع مؤؤؤايت  تقؤؤؤذا ث يقتاؤؤؤر  رؤؤؤن اللؤؤؤعو السويسؤؤؤري اؤؤؤو يطؤؤؤاتل ألاهؤؤؤذ 

 اللعوب ا ترتايذ 
ألؤؤذلك هالكؤؤؤا تو ت الؤؤم يغرؤؤؤو  ريهؤؤؤا التكؤؤوين الريفؤؤؤ. وؤؤؤوس  ابلغالبيؤؤذ  ؤؤؤد اعؤؤؤاء انؤؤيف ا  تقؤؤؤذ  العتيدؤؤؤذ 

سؤؤؤكاا الريؤؤؤف  ؤؤؤا ة مؤؤؤا يكو ؤؤؤوا أألثؤؤؤر  ر ؤؤؤذ لرتؤؤؤدثر سكؤؤؤرس يقيقؤؤؤذ ألالسؤؤؤيكيذ يف السياسؤؤؤذ ا ترتايؤؤؤذ تقؤؤؤ. أا 
اؤؤد اتت اليمؤؤؤ  الدي /اإليؤؤديولوق. أت السياسؤؤؤ./ اثقتمؤؤؤا .ي نؤؤا يف  لؤؤؤك الؤؤد اتت انعا يؤؤؤذ ل قا ؤؤؤو يف 
شؤؤؤكو  ؤؤؤامي تانغؤؤؤايرين يف الثقاهؤؤؤذ تالؤؤؤدين راووؤؤؤايتي ييؤؤؤث أا انع ومؤؤؤذ القيميؤؤؤذ الغالبؤؤؤذ متيؤؤؤو اقؤؤؤوة اىل ا اه ؤؤؤذ 

 ساهتا الديعيذ تاثقتما يذ  الثقاهيذ اب عكا
مؤؤؤؤن انخألؤؤؤؤد أا  تيدؤؤؤؤذ اثسؤؤؤؤتفتاء ستلؤؤؤؤدب قؤؤؤؤوذ اليمؤؤؤؤ  السويسؤؤؤؤري يف شؤؤؤؤكو رؤؤؤؤاصي تا ترتيب  مومؤؤؤؤايتي 
لرؤؤؤذقاب رطؤؤؤوة أاعؤؤؤدي اؤؤؤدأ ا ررؤؤؤوا ااتلؤؤؤذ التعبؤؤؤؤخ اؤؤؤاي يف السؤؤؤع. ثيتؤؤؤواء أتثؤؤؤري ا قريؤؤؤات اإلسؤؤؤالميذ هيهؤؤؤؤا   

قتما يؤذ الؤم متيزقؤاي سؤواء مؤا يتعرؤق نمارسؤذ اللؤعائر الديعيؤؤذ أت ثسؤتهداو اعؤد ان ؤاقر الديعيؤذ تالثقاهيؤذ تاث
التعرؤؤيم أت الؤؤزي أت  و يؤؤذ الغؤؤذاء  ههعؤؤاان أألثؤؤر مؤؤن  ليؤؤو  رؤؤن أا  تائؤؤر اليمؤؤ  انتلؤؤد  يف أترتاب سؤؤع م وؤؤفوهها 

سؤؤرا متثؤؤو تسعسؤؤق اؤؤ  سع يماهتؤؤا تأيزااؤؤا  رؤؤن امتؤؤدا  القؤؤارة معؤؤذ هؤؤرتة ليسؤؤ  ابلقاؤؤريةي تأا  تؤؤائا اسؤؤتفتاء سوي
تقو ايت ياو نارحذ إشعال محاسذ قذا اليمؤ  لرتحؤران  طؤن أسؤرا تأقؤرأ اؤدو حتقيؤق قدهؤ ي تقؤو مؤا يعتؤ   

السؤؤؤؤا يذ لرمزيؤؤؤؤد مؤؤؤؤن »ت « الدريرؤؤؤؤذ»مؤؤؤؤن الثقاهؤؤؤؤذ اإلسؤؤؤؤالميذ « سسؤؤؤؤرو إليهؤؤؤؤا»لرثقاهؤؤؤؤذ ا ترتايؤؤؤؤذ ممؤؤؤؤا « سطهؤؤؤؤريايت »
ا ترتايؤؤؤذ احلديثؤؤذ قؤؤاء مؤؤؤن انؤؤورتث احلضؤؤؤاري تقؤؤم ث يؤؤؤدرتا قعؤؤا أا الكثؤؤري مؤؤؤن مقومؤؤات احلضؤؤارة «  التغرغؤؤو

اإلسؤؤؤالم.ي مؤؤؤب اإلقؤؤؤؤرار أبا قؤؤؤذا التؤؤؤؤدثري قؤؤؤاء مؤؤؤؤن معطيؤؤؤات هؤؤؤرتة اثز قؤؤؤؤار احلضؤؤؤاري اإلسؤؤؤؤالم. قبؤؤؤو الرتاقؤؤؤؤب 
 التدرك. راووايت ادءايت من احلقبذ العثما يذ 

سؤات تأطرتيؤات تقعاان ما يعبغ. قول   ن مسؤختليات مسؤرم. أترتاب  ؤا  مؤا  ؤدث  تقؤذ  سعقسؤم اىل ممار 
هكريؤؤؤذ لؤؤؤدذ اعؤؤؤد  تائؤؤؤر قؤؤؤذ  الاليؤؤؤات سؤؤؤات  يف سوليؤؤؤد اةؤؤؤوو لؤؤؤدذ اللؤؤؤعوب ا ترتايؤؤؤذ الؤؤؤم يعيلؤؤؤوا يف 
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 هرا يهؤؤؤا تيف إ ؤؤؤفاء قؤؤؤدر مؤؤؤن الاؤؤؤدقيذ  رؤؤؤن اهتامؤؤؤات اليمؤؤؤ  انتلؤؤؤد  لرمسؤؤؤرم  يف أترتاب أبهنؤؤؤم يسؤؤؤعوا اىل 
لتؤؤؤؤؤايل ااتمؤؤؤؤؤب ا ترتيب تإيؤؤؤؤؤداث مؤؤؤؤؤا يلؤؤؤؤؤب  سقؤؤؤؤؤويد ا سؤؤؤؤؤإ القيميؤؤؤؤؤذ الؤؤؤؤؤم سقؤؤؤؤؤوم  ريهؤؤؤؤؤا الثقاهؤؤؤؤؤذ ا ترتايؤؤؤؤؤذي تاب

سطبيؤؤق »يف احليؤؤاة الؤؤم ا تا قؤؤا ا ترتايؤؤوا معؤؤذ قؤؤرتاي ت لؤؤك مؤؤن رؤؤالل رهؤؤب مطالؤؤو مؤؤن  و يؤؤذ « اث قؤؤالب»
يف جمتمعؤات ث  ثؤو انسؤرموا هيهؤا إث ا قريؤذ  أمؤا انسؤختليذ ا رؤرذ الؤم سقؤب  رؤن  ؤؤاسق « اللؤريعذ اإلسؤالميذ
هه. سع. قطا ات معهم لال كفاء  رن الذاتي سواء    إقامذ مخسسات سعريميذ مقاؤورة انسرم  يف أترتاب 

 رؤيهم أت اثقتاؤار  رؤن إييؤؤاء اثيتفؤاثت الديعيؤذ اإلسؤؤالميذ مؤن  تا غريقؤا مؤن ا  يؤؤا  الوطعيؤذ لربرؤداا الؤؤم 
ري متيقعؤ  مؤن أا اث عؤزال يقيموا اؤاي معتقؤدين أا  لؤك يؤوهر سؤياقايت مؤن احلمايؤذ تؤم تلثقؤاهتهم تممارسؤاهتمي غؤ

 قذ  ا قريذ انععزلذ  « مواطعذ» ن ااتمب ا يد يولد شكوألايت لدذ قذا ااتمب من العوات تيقرو من الثقذ يف 
ألؤؤؤذلك قعؤؤؤاان  ؤؤؤرترة التحؤؤؤران اإلكؤؤؤايب مبكؤؤؤرايت  ؤؤؤا  ااتمعؤؤؤات الؤؤؤم يعؤؤؤي  انسؤؤؤرموا هيهؤؤؤا قبؤؤؤو ا عقؤؤؤا  قؤؤؤذ  

ت الؤؤؤم يقؤؤؤوم اؤؤؤا اليمؤؤؤ  ا ترتيب حبؤؤؤق اإلسؤؤؤالم تانسؤؤؤرم ي تابلتؤؤؤايل إ هؤؤؤار اثسؤؤؤتفتاءات أت غريقؤؤؤا مؤؤؤن اةطؤؤؤوا
 يقائق اإلسالم تالعوات السرميذ تاإلكاايذ لرمسرم  يف أترتاب  ا  ااتمعات الم يعيلوا هيها 

ت يف لكؤؤن يبقؤؤن أا مؤؤن اإلكاايؤؤات القريرؤؤذ الؤؤم أهرزهتؤؤا  تؤؤائا اثسؤؤتفتاء ا رؤؤريي مؤؤن قهؤؤذي سكؤؤاسف ا قريؤؤا
 د  من الدتل ا ترتايذ لردهاا  ن تقو قا يف مواقهذ ساا د قوة اليم  قعااني ييث رأيعا انسؤرم  تاليهؤو  
تغؤؤريقم يبؤؤدأتاي يف يؤؤاثت  ؤؤدةي سعسؤؤيق انواقؤؤف نواقهؤؤذ اةطؤؤر انلؤؤرتان ا ؤؤد  اؤؤمي ترؤؤرتج ألؤؤو مؤؤعهم مؤؤن 

يسار تالوسد تاليم  انعتدل  ن وؤمتها أت شر قت  لال فتاح  رن اترر  تمن قهذ اث يذي ررتج اعد قوذ ال
سربيتها أت معار تها لتوقهات اليم  انتلؤد   ؤد  تي ا وؤول انرترفؤذ يف الؤدين تالثقاهؤذي تأللؤف مسؤا . 

 اليم  انتلد  لتدقيا انلا ر الععاريذ ا  انواطع  
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 إعراض اجلمهور عن جتشم مصاعب احلق
 مالك الرتيكي

 
 م28/12/2009القدس العربي: 

 
قبو يوايل  ام  زار أيد  رماء الدين انسرم  اريطا يا ت اين ا تلار انساقد تألثرة انار  تمؤا يؤععم اؤ  
انسؤرموا مؤؤن يريؤؤذ العبؤؤا ة تيريؤؤذ انسؤؤرك تانرؤؤبإي هرؤم يؤؤرت   يف القؤؤول إا اريطا يؤؤا قؤؤ.ي اؤؤذا انعؤؤشي مؤؤن  تر 

   لر 'مفوض احلكومذ للختا التعوا تسكاهخ الفرص' يزيؤد اإلسالم  أما هر ساي هقد شهد شاقد من أقرها ي
 واا  قبو أتم مقاث يتساءل هي : 'قو  كن لرمرء أا يكوا مسرما يف قذا البرده' 

تمن السهو ال ن اداءة أا ألوا اريطا يا انعاورة 'من  تر اإلسالم' إمنا قو ميرة من ميار شؤدرة الد قراطيؤذ 
ال يطا يذ  لكن قذا سفسري قزئ.  ييث أا هر سا مؤن أقؤدم الؤد قراطياتي تمؤب  لؤك العميقذ الذتر يف الزر 

ههؤؤ. ث سؤؤزال قز ؤؤذ مؤؤن مسؤؤرميهاي يريا ؤؤذ يف أمؤؤرقم مبتئسؤؤذ مؤؤا تسؤؤعها اثاتئؤؤاس  تقؤؤا اهنؤؤا قؤؤد أتر ت  فسؤؤهاي 
ا ترايؤا   لؤك أا اسبو محن 'العقاغ يول اتويذ الوطعيذ' قذ  ا تمي مؤوار  التهركؤذ الععاؤريذ انفضؤويذ شؤعبي

الد قراطيؤؤؤؤذ لويؤؤؤؤدقا ث سعؤؤؤؤتا احلؤؤؤؤرتت تث سضؤؤؤؤمعها يف مجيؤؤؤؤب احلؤؤؤؤاثت  اؤؤؤؤو إا قعالؤؤؤؤك يؤؤؤؤاثت ساؤؤؤؤبح هيهؤؤؤؤا 
الد قراطيذ قامعذ لرحرتت  تليإ قذا اسبو 'استبدا  ا غربيذ'  يسو العبارة اللهرية الم ت عها ألكسؤيإ 

ا مريكيؤوا( تقورقؤا  رؤن ا قريؤذ هحسؤوي اؤو اسؤبو  ي سوألفيو   أشا ها قوا ستيوارت ميؤو تالفيؤدراليوا 
أا الد قراطيؤؤؤذ قؤؤؤد سكؤؤؤواي يف اعؤؤؤد الرح ؤؤؤات التار يؤؤؤذي  ات طبيعؤؤؤذ سسؤؤؤرطيذ تيؤؤؤو قهريؤؤؤذ  مثرمؤؤؤا اؤؤؤّ  انؤؤؤخر  

ي يف ألتااؤؤؤ  الؤؤؤذائب الاؤؤؤي  'أوؤؤؤول الد قراطيؤؤؤذ التواتليتاريؤؤؤذ'(  ت رؤؤؤن قؤؤؤذا تقؤؤؤو 1952قؤؤؤاي  ال  اتنؤؤؤواي  ؤؤؤام 
العبا ة تانسرك تانربإ يف اريطا يا ليس   تاج أرذقا الثاا  ابلد قراطيؤذ اقؤدر مؤا قؤ. ميؤرة التدقيق أبا يريذ 

مؤؤن ميؤؤؤار  راقتهؤؤؤا يف الري اليؤؤذ   لؤؤؤك أا ايؤؤؤرتام احلؤؤؤرتت الفر يؤؤذ تالعامؤؤؤذ يف قؤؤؤذ  الؤؤبال  لؤؤؤيإ مسؤؤؤدلذ سلؤؤؤريعات 
ابسؤاطذ ابلغؤذ نبؤدأ احلريؤذ يف أا  تسفاويو إقرائيذ هحسوي او إ   قؤوقر الثقاهؤذ السياسؤيذ للؤعبها الؤذي يؤخمن

 'سعي  تسدا اتررين يعيلوا' 
تتؤذا  عؤؤدما سؤؤدل انؤؤذيب  يفيؤد  مبرؤؤيب يف ار جمؤؤ  السياسؤؤ. اللؤؤهري 'سؤا ذ انسؤؤاءلذ'  رؤؤن قعؤؤاة 'يب يب سؤؤ.' 

قؤااوا الترفزيو يذ ا تىل  يوه  تالمهور احلا ؤر يف ا سؤتو يو  ؤن رأيهؤم يف التاؤوي  السويسؤري نعؤب انؤيف اي أ
يف إمجؤؤؤاا أبا موقفؤؤؤا مثؤؤؤو قؤؤؤذا غؤؤؤري قااؤؤؤو لرتاؤؤؤور يف اريطا يؤؤؤاي أتثي  ا يريؤؤؤذ ممارسؤؤؤذ اللؤؤؤعائر الديعيؤؤؤذ ليسؤؤؤ  
مو وا  قاغ أت سفاتض  تاث ياي  ا مسدلذ انباز تمواوفاهتا من اسساا تارسفاا تطراز معماريي اخلي قؤ. مؤن 

نسؤؤؤائو السياسؤؤيذ الؤؤم سسؤؤؤتفو هيهؤؤا اللؤؤؤعوب  وؤؤالييات البرؤؤدتت الؤؤؤم ساؤؤدر سؤؤراريو البعؤؤؤاء تليسؤؤ  مؤؤن ا
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تأ ؤؤاو اعؤؤد احلا ؤؤرين أا اثسؤؤتفتاء لؤؤيإ قؤؤو ابلضؤؤرترة أهضؤؤو اتليؤؤات الد قراطيؤؤذ يف مجيؤؤب ا يؤؤوالي إ  اا 
ميؤذ يؤؤاثت يكؤؤوا هيهؤا اثسؤؤتفتاء قؤؤو اتليؤذ اةطؤؤد  ا قعؤؤاان مؤن القضؤؤات انعقؤؤدة يف اثقتمؤاا السياسؤؤ. مؤؤا ث 

 هي  ندر   عم أت ث    كن معالت  تالفاو
تث شؤك أا الد قراطيؤؤذ انباشؤرةي الؤؤم يلؤكو اثسؤؤتفتاء أاؤرز آلياهتؤؤاي سبؤدت مؤؤن العاييؤذ الع ريؤؤذ أهضؤو أ ؤؤواا 
احلكؤؤم الؤؤد قراط.  تمعؤؤرتو أا سويسؤؤرا قؤؤد ارتاؤؤ  معؤؤذ قؤؤرتا يف ممارسؤؤذ الد قراطيؤؤذ انباشؤؤرةي تأا هيرسؤؤوها 

قؤو قؤاا قؤاان رتسؤوي ألؤاا مؤؤن أاؤرز مع ؤري قؤذا اللؤكو مؤن احلكؤؤم  سويسؤرت شؤهريا مؤن أاعؤاء مديعؤذ قعيؤؤفي 
تمعرتو أيضا أا من أسؤباب ا ؤرتاض سؤقراا  رؤن   قراطيؤذ أثيعؤاي منؤو ج الدتلذؤؤ انديعؤذي أهنؤا ألا ؤ    قراطيؤذ 
مباشرةي أي أا القرار هيها ألاا يف يد المهور  تألاا الرأي  عد سقرااي تقو رأي لطانؤا أتألؤدت وؤحت  سؤواء 

التاريا القدمي أم انعاوري أا المهور قو أاعؤد مؤا يكؤوا  ؤن  لؤم احلؤق تملؤقت  تأميؤو مؤا يكؤوا إىل اسبؤاا  يف
اتوذ تمغرتسؤ   اؤدليو أا شؤعو أثيعؤا ألؤاا يسؤقد اسؤهولذ يف يبائؤو السفسؤطائي  الؤذين أسقعؤوا هعيؤات الؤدال 

ألمؤا أا مجهؤور الؤد قراطيات انعاوؤرة يسؤقد حبيث ألا وا يثبتوا الل.ء ت قيض  يسبما سقتضي  انارحذي متامؤا  
اليؤؤوم اسؤؤهولذ سؤؤواء يف يبائؤؤو وؤؤعا ذ الد ايؤؤذ التداريؤؤذ الؤؤم خترؤؤق ايتياقؤؤات ث  ا ؤؤ. تؤؤا هتحؤؤول اللؤؤعو إىل 
مجوا مستهرك  ث جمتمب مواطع ي أم يف يبائو وعا ذ ال تابغعدا السياسيذ الم سسّو  أشراوؤا ث قيمؤذ تؤم 

سبسؤؤؤيطيذ سسؤؤؤطيحيذ ث سفعؤؤؤو سؤؤؤوذ أا سسؤؤؤتثري يف العؤؤؤاس  ؤؤؤوازا اةؤؤؤوو تالطمؤؤؤب: اةؤؤؤوو  تسؤؤؤرّتج أيؤؤؤديولوقيات
 السياس. تالثقايفي تالطمب الضرييب تاللرائ.  قذا ايعما سوتهم أبهنم يفكرتا تأبهنم قم الذين يقررتا 

 
 املئذنة ... من الوظيفة إىل الداللة الرمزية

 خالد عزب
 

 2009 يسيم   19السب , احلياة: 
 

انئذ ذ تيدة معماريذ أوبح  مب القبذ رمزايت  اثيت  رن انسدد مو ب  با ة انسرم ي تق. مو ب ات اا 
ي تقيو تا أسطوااي مطماري زتراءي معارةي معاري وومعذ  نا ألاا الغرض من «أّ ا»لراالةي لف ها من الفعو 

اا من الطبيع. أا يكوا ااوت  ال ا  اا قو اإل الم ادرول تق  الاالة تالد وة إىل الما ذ هقد أل
مسموا أل. يخ ي الغرض الذي شرا من أقر ي تمن الطبيع. أا ستبرور هكرة انئذ ذ معمارتيت يف سكوين 

معماري اسيد لرغايذ يف  ار الرسول  ورن و  ري  تسرم(ي هر   ألرما ألاا ا  اا معرعيتا من مكاا مرسفبي  
 أل  ألرما وار مسمو ايت نساهذ أاعد تلعد  أ
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قال اان إسحقي يدث  امد قعفر ان الزاري  ن  رتة ان الزاري  ن إمرأة من ا  العدار قال : ألاا ايم 
أطول اي  يول انسددي هكاا االل يخ ا  ري  لرفدري هيدأ اسحر هيدرإ  رن البي  يعت ر الفدر هر ا 

كي قال :   يخ ا تو ما  رمت  ألاا رآ  متطن   قال الرهم إز أمحدان تأستعيعك  رن قري  أا يقيموا  يع
يرتألها ليرذ تايدةي لكن يدث سطور آرر تأ يد سلييد انسدد العبوي يف  ار الرسول  ورن و  ري  

تسّرم(ي هرهب اعاء هو  سقف انسدد ليخ ا من  ري  االلي  ألر قذا اان سعد يف الطبقات اارد الثامني 
رذ اعائيذ من الرنب يف رألن انسددي ييث يتيسر إقامتهاي هر   ث  كن ت كن ختيو قذا اثرسفاا  رن أ   ألت

إقامتها هو  سقف انسدد انكوا من  وارض تسعف تراف  رن سوار من قذتا العروي ألما  كن أا 
 تريو الرق. إىل أ رن قذ  الكترذ اوساطذ أقتاب أي  رقات سو ب هو  أيد قدراا انسددي تإ ا  رهعا أا 

سدد الرسول  ورن و  ري  تسرم( اعد التوسعذ يف  هد  ألاا نقدار لبعت  فترفت  تقو ما اك قدار م
سمي تقو قدر يسمح ابستغالل  لبعاء سكوين  80يعا ل لبعذ ت اف الربعذي أمكععا القول إا اك  ألاا يقارب 

 اسيد مراب القا دة  كن الرق.  ري  ل  اا 
لذ مريرذ أألثر سطورايت تاستقالليذ من انريرذ السااقذ  ن مكاا ا  اا تيذألر السمهو ي  قاليت  ن اان زاب

تتوف  تق. مريرذ ا تقر  هيها انئذ ذ من جمر  ألترذ معماريذ اسيطذ لرغايذ سعرو قدار انسدد العبوي إىل 
 ورن و مريرذ متيزت هيها انئذ ذ اكياا معماري مستقو يعد العواة ا تىل لعلدة انئذ ذ رالل  ار الرسول 

قال اان زابلذ: يدث  امد ان إاا يو تغري  قال: ألاا يف  ار  بدو ان  مر » ري  تسرم( إ  أتر  ما  ا : 
إسطواا يف قبرذ انسدد يخ ا  ريها االل يرقن إليها أبقتاب   رقات( تا سطواا مراعذ قائمذ إىل اليوم يقال 

 «  ان  مرتا انطماري تق. يف معزل  بيدو ان  بدو
تتقو  أقتاب يع  أا انطمار ألاا  اليايت تقو أمر ستحقق ا  الفائدة اث تفا يذ تق. اإل الم  أل   د  

تلكن السمهو ي يرذ أا يف « معارة»ممكن من سكاا انديعذي تقد أطرق  ري   بدالعزيز ان  مراا اسم 
 إطال  مسمن معارة  اتزايت من  بدالعزيز ان  مراا 

طمار ألاا  ا سكوين معماري مراب من قا دس  إىل أ ال  يرقن إلي  انخ ا من رالل أقتاب سرتاق إ ايتي ان
ا  من إيدذ قهاس  ا رابي ألما يتضح أا انطمار ألاا ياعد إلي  من رارج انسدد العبويي لكن يدث 

   ىي ان يس  يف سطور مهم يف  مارة انيف ا يف انسدد العبوي يف  ار  ثماا ان  فااي أتر   لعا انخر 
زا   ثماا يف مسدد الرسول  ورن و  ري  تسرم( »قدريذي إ   ألر هيها  29غايذ ا مازي ت لك يف سعذ 

الزت ة الع يمذ تقعو طول  مئذ تست   را ايتي ت ر   مئذ ت س   را ايتي تُيار  ل  احلدارة من اطن خنوي 
ألا    ري  يف  هد  مري تمن ميفثر  ثماا اعاء انعارات تت ب يف  مد  الرواصي تقعو أاواا  ستذ  رن ما  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 15 

ي تمعذ  ار  ثماا ان  فاا ا تلرت انعارات أت انيف ا يف مساقد «ل  اا تألا   يف زمع  مراعذ اللكو
 اندا اإلسالميذ ألالبارة تالكوهذ توععاء تالفسطاا 

سول  ورن و  ري  تسرم( يف  ستطيب أا  ستررو مما سبق أا التاميم انراب لرمئذ ذ رالل  ار الر 
انسدد العبوي من قبو انعمار انسرم وار انثو الذي ايتذا  انعماريوا انسرموا يف ما اعد يف اعاء انيف ا يف 

انساقد الم سر  مسدد الرسول  ورن و  ري  تسرم(ي تقعو انعمار سرم الووول إىل قذ  انيف ا من 
 مرا  رارقها 

ر  رن أا أقدم مئذ ذ ابقيذ ق. مئذ ذ قامب القريتاا الم سعسو إىل تايل القريتاا الر كمب  رماء اتاث
 221ميال يذ(ي  رن أساس ا  لذ التار يذي تإىل  729ت 724قدريذ   109ت 105ان وفواا يف ما ا  سعم 

مثرذ الباقيذ إ  سسبقها ميال يذي  رن أساس ا  لذ انعماريذي تق. يف احلالذ الثا يذ سعد اثز ا  836قدريذ/ 
ميال يذي تالتكوين انعماري  730قدريذ/  110معارة قار احلري اللرق. يف اال  اللام تالم سخر  يف يواىل 

لرمئذ ت  مرابي تقو ا مر الذي يدل  رن أا التكوين انراب لرمئذ ذ رالل  ار الرسول  ورن و  ري  
 ايتذا  انعماريوا انسرموا يف ما اعد يف اعاء انيف ا  تسرم( يف انسدد العبوي وار انثو الذي

تألاا لرميف ا يف اندا اإلسالميذ ت ائف  دة هفضاليت  ن ت يفذ ا  اا لإل الم نواقي  إقامذ الاالةي 
سعد  لياليت  رن احل. أت  رن اللاراي تأ اة إلرشا  القا م  يف رارج انداي ألما ألا   سقا  يف أ القا العرياا 

بي  اقدتم  دتي إ  ألا   انديعذ التاليذ سرذ ابلدراا هنارايت تابلعرياا لياليت   التاليذ إىل العاومذي ألما ألا   لرتع
احلال يف ميف ا مشال إهريقيا تانيف ا انمتدة من اإلسكعدريذ هرشيد هفوة     لتا العيو إىل العاومذ القاقرة  

ألاا ياو من سبتذ  رن مضيق قبو طار  إىل اإلسكعدريذ   ت تيذ قذ  الو يفذ هقد  ألر انخرروا أا اة 
 يف ليرذ تايدة تايعهما مسرية أشهر 

تسعو   أشكال انيف ا من ا  دلإ إىل الا ي هد ط  لرعمارة اإلسالميذ رت قايت راوايتي إ  ألاا لكو 
رتح العمارة  إقريم شرايت  انعماريذ الم س هر او وح يف ميف  ذ لكن يف الوق   فس   مب قذ  انيف ا

 اإلسالميذي حبيث ث سكا  الع  سراقا من اُعد تسقرهنا نسدد يارن هي  
لكن أشهر ميف ا العاي اإلسالم. مئذ ذ الريالداي تألا   قد شيدت لامب إشبيريذ   يول انسدد إىل  

تانئذ تاا انرويتاا  ألاسدرائيذي تاستبدل الوسق العروي لرمئذ ذ اعهايذ أررذ  رن طراز  ار العهضذ ا ترتيب 
لامب سامراء تقامب أيب  لف سعداا منو قايت هريدايت لعمارة انيف اي أما مئذ ذ الرقذ الم اق. معها ادهنا 

ا سطواز يو شرهذ انخ اي ألا   ا ساس الذي شيدت  ري  يرقات من انيف ا انمتدة من العرا  يو 
اهيذ اتائرذ مئذ ذ قطو معار يف اتعدي قذ  انسايذ الم متيزت شر  آسياي لكن يستوقفعا يف قذ  انسايذ الغر 

ميف هنا ابستدارة البدا تحناهت  تارسفا   الكبري الذي يبدأ من هو  قا دة سبدت غايذ يف القار إ  ما قور   
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ما ابرسفا    قذا تيضيق قطر قذا البدا ألرما ارسفب إىل  رقذ مرحو ذ يو ياو إىل شرهذ انخ ا الم  ا ة 
حتمرها وفوو من انقر ااتي تغالبيتا ما يستمر البدا هوقها إىل ارسفاا آرر ستوق  وفوو أررذ من 

 انقر ااتي او قد أيأ ادا رهيب اثلث سغطي  قبيبذ غالبايت ما سكوا  رن شكو البارذ 
طايت تالم سوقد معفارذ  ن انسدد ا ور. هتترذ مسق« قطو معار»ت ن مئذ ذ معار قطو الدين أيبك 

 مستديرايت يستد  قطر  ألرما ا هعا إىل أ رن 
تستكوا قذ  انئذ ذ من  إ طبقات يفاو ايعها أراب شرهات مستديرة مستعدة إىل ألواايو معفذة اطريقذ 
زررهيذ رائعذي تسترذ الطبقات انكو ذ لرمئذ ذ اللكو اتأ: الطبقذ ا تىل: مضرعذ  رن قيئذ  اف اسطوا ذي 

ل  تد  ريها أهاريز من الكتاابت القرآ يذ افورة  رن احلدر  الطبقذ الثا يذ: أقو قطرايت من تشكو مثرث ابلتبا 
الطبقذ ا تىل مضرعذ اتضريعات ابرزة  اف اسطوا يذي ت تد  رن ادا انئذ ذ شريطاا ألتااياا معفذاا ابحلفر 

تداترة تابرزة  الطبقذ الرااعذ: إسطوا يذ البارز الطبقذ الثالثذ: أقو قطرايت من الطبقذ الثا يذ تمضرعذ اتضريعات م
 غري مضرعذ مرساء راليذ من الزرارو تأقو قطرايت تارسفا ايت من الطبقات الثالث السفرن 

الطبقذ اةامسذ: إسطوا يذ مرساء سفاو ايعها تا  الطبقذ الرااعذ شرهذ سستعد إىل ألواايو أقو زررهذ من 
 لرهذ يتوسطها ادا وغري سعرو  قمذ انئذ ذ اللرهات الثالث السفرني تسعته. من أ رن ا

تقذ  انئذ ذ مثو هريد ي يتكرر طراز  يف العمارة اتعدسيذ اعد  لك تث يف أي ارد آرري تسعد من أمجو 
 انيف ا ليإ يف اتعد هحسو او يف العاي أمجب 

ادا مثمن يف أغرو تيف العار انمروأل. أوبح لرمئذ ذ قا دة مراعذ انسقد قارية اثرسفااي يعروقا 
ا يياا أت مستدير يف ياثت قريرذي تيعته. اافوو انقر اات الاغرية الم حتمو شرهات انخ اي   أيأ 
الوسق الذي سعو   أشكال  من مثمن إىل مستدير تل  قدراا مامتذ أت مفرغذ  تقد سعو   انيف ا ادايذ 

مي 1250رري ت لهد أمثرذ  لك يف مئذ ذ زاتيذ اتعو  من  ار انماليك البحريذ لترضب إىل   ام ميف ا انبا
تالم سكا  سكوا وورة طبق ا وو من مئذ ذ الااحل  م الدين أيوبي تالم ستدلف من ادا مراب مرسفب سعرو  

طبقذ مثمعذي هععق مثمن سعرو  مبررةي ألما حتتفظ مئذ ذ أمحد ان طولوا الم أقامها السرطاا ثق  اعفإ 
 انبارر  قذا العوا من

ت ن الطبقذ انستديرة لرمئذ ذ هقد  هرت لرمرة ا تىل يف مئذ ذ سالر تسعدر الاتيلي تقد أوبح  معذ 
 لك الوق   عارايت مهمايت يف   ام انيف ا انبارري تسرسفب قذ  الطبقذ انستديرة هو  طبقذ مثمعذ سلب    ريقا 

من انقر اات جبوار القبت  انتداترس ي تقد هتح  نئذ ذ زاتيذ اتعو  هيما  دا اشتماتا  رن وف تايد 
اكو تق  من أتقهها  هذاتاي ايعما سلتمو مئذ ذ زاتيذ اتعو   رن وف  يعرو أيدتا اترري تاللرهذ الم 
 ستوج قذ  الطبقذ نئذ م الااحل  م الدين تانعاور قالتتاي تسسعد قذ  اللرهذ ثالثذ طبقات من انقر اات 
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ار انمروأل. أوبح لرمئذ ذ قا دة مراعذ انسقد قارية اثرسفااي يعروقا ادا مثمن يف أغرو تيف الع
ا ييااي أت مستدير يف ياثت قريرذي تيعته. اافوو انقر اات الاغرية الم حتمو شرهات انخ اي   أيأ 

 ذ الوسق العروي الذي سعو   أشكال  من مثمن إىل مستدير تل  قدراا مامتذ أت مفرغ
تيف  لك العار سسرا  التدثريات الفعيذ ا  دلسيذ إىل ماري الم ا تقو إليها ألثريتا من انهاقرين من 
ا  دلإ من الاعاا تأرابب احلروي ت لهد قذ  التدثريات يف مئذ ذ مدرسذ قالتتا ممثرذ يف أ رن القا دة 

ة انتلااكذ الذي  را  يف مئذ ذ قامب إشبيريذ مراعذي إ   رذ إهريزايت من انقر اات يلب  إهريز العقو  انتداتر 
تغريقا من ميف ا انويديني ألذلك ستضح لعا قذ  التدثريات يف الطبقذ الثا يذ ييث إهريز العقو  الثالثيذ 

الفاوص الذي يعروقاي تيف العقد انتداتز الذي يتوسد قذ  الطبقذ أبتقه  ا راعذي ألما أا الطبقذ ا ررية 
عيعات سلب   لك العوا من التلبيكات الم  هرت يف تاقهذ او الو اقار إشبيريذ متثو شبكذ من ان

تزرارو انعيعات ابلريالداي ت رذ قذ  التدثريات ا  دلسيذ يف سفاويو الزررهذ الايذ نئذ ذ مسدد العاور 
 امد ابلعحاس  ت قو  مئذ ذ مسدد سعدر الاتيل 

تلرايت طوال العار انمروأل. الثاز تيو أتائو العار العثماز إىل أا تقد استمر  لك العمو ج من انيف ا مع
يو ار  منو ج آرر  رو ابلقرم الرواصي هقد احنار سارو انعماري  يف العار العثماز يف ختطيد اي  
الاالة يف سوزيب اد ت أت   امات  رمذ يف معطقذ تسطن  رن شكو مراب أت  ائرة أت سكوين قعدس. 

عد  ا  الاي تسُغطن سرك انعطقذ الوسطن اقبذي تسُغطن انعاطق تالزتات ا اورة ايعها تالدراا معت م مت
اةارقيذ أب ااو قباب ألبرية أت وغرية أت اقبيباتي تيعتا من ألو سرك التكويعات ألترذ اعائيذ  رمذ سكثر 

ثرية سلهد لربعائ  ابنهارة الفائقذ يف هيها اث تفارات انتكورةي تق. ألترذ ث ستعاسو تث ستفق مب انيف ا الك
أساليو البعاء ابحلدري تيتمثو قذا الووف يف مساقد  دة يف استطعبول مثو قامب السريما يذ نيف    ا رابي 

تالم متيزت ابإل اهذ إىل حناهتها انبال  هيهاي ابستدارة ادهنا ألر  سقريبايت تالم سكوا مع مها من يزمذ من 
 روا اداذ يف ت ب رأس.ي تحتزمها  طاقات أهقيذ  دة ق. شرهات لرمخ    حتمرها قعوات مقعرة أت 

وفوو مقر اات  قيقذي تيقسم البدا أشرطذ إىل طبقات  دةي تيرسفب البدا  ا ة هو  قا دة مراعذ قارية 
نررتا  ي  سبدأ من مستوذ ا رض ت لك يف مع م أمثرذ انيف ا العثما يذي   سعته. انئذ ذ يف طرهها العروي

قمذ يا ة الزاتيذي ق. غالبايت مقتبسذ من العهاتت الرايذ اللكو الم ستوج اا قمم ا اراج يف ألعائإ العاور 
الوسطن ا ترتايذ ت اوذ من الطراز القوط. تمن طراز العهضذي تقد ُ رو قذا اللكو من انيف ا اعمو ج 

  رو ابلقرم الرواص للبه  ا  
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