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َها اْألََذلَّ َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلهِ  ﴿   ﴾َوِلْلُمْؤِمِنينَ  يـَُقوُلوَن لَِئن رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ ِمنـْ
  المواطنة والمساواة والتعددية

  الساملي الرمحنعبد  
ــــٌة مؤدَّاهــــا مــــيًال قويــــاً لــــدى مجهــــور  أّن هنــــاك تشــــيُع يف األوســــاط السياســــية والثقافيــــة يف الغــــرب مقول

ا. كمــــا رفــــض االعــــرتاف املسلمني (يســــتند إىل شــــواهد نصــــية وتارخييــــة) لــــرفض الدولــــة احلديثــــة ومقتضــــيا
  باآلخر املتساوي والعيش املشرتك معه بداخل اجملتمعات ذات الغالبية املسلمة أو خارجها.

ـا املواطنـة مـن الناحيـة الدسـ مسـألةوبدءاً ميكن القول إّن  تورية والقانونيـة، هـي إشـكاليٌة حديثـٌة، أتـت 
ســــاواة، واحلقــــوق 

ُ
الدولــــُة القوميــــُة بالشــــكل الــــذي تســــوُد فيــــه عامليــــاً. لكــــّن املبــــادئ الــــيت تســــوُدها مثــــل امل

والواجبات املتبادلة بغّض النظـر عـن الـدين والعِـْرق واملـذهب والنـزع السياسـي، هـي مبـادُئ إسـالميٌة عليهـا 
ص، ومــن التطــورات التارخييــة. فكلمــة اهللا ســبحانه كمــا جــاء يف اآليــة الكرميــة هــي كلمــُة شــواهُد مــن النصــو 

الصدق والعدل. وقد قرَّر يف القرآن الكرمي أنه سـبحانه خلـق البشـر مـن نفـٍس واحـدٍة وخلـق منهـا زوَجهـا. 
ســــاواُة ســــائدٌة يف األصــــل اإلنســــاين ويف القيمــــة اإلنســــانية، وبــــني الرجــــل واملــــرأ

ُ
ة. ويف اجملتمــــع وهكــــذا فامل

ية. قتصــاداإلسـالمي كمــا يف سـائر اجملتمعــات البشــرية هنـاك تراتُبيــٌة يف اجملــاالت االجتماعيـة والسياســية واال
لكْن ليست هناك هرميٌة وال تفرقٌة يف الكرامة والعدالة. فالكرامة إنسانيٌة ومتصلٌة بأصَل البشر كمـا ورد يف 

وهم زمالؤهم ورفاُقهم مـن  –ة. وعندما قال املنافقون للمسلمني القرآن، وكذلك القيمُة واحلقوُق األساسي
م القــرآن الكــرمي أّن العــزَة هللا : -ســكان املدينــة  لــئن رْجعنــا إىل املدينــة ليخــرجنَّ األعــزُّ مــّن األذّلّ◌! أجــا

ما ولرســوله وللمــؤمنني، أي الــذين يقولــون مببــادئ املســاواة يف الكرامــة واحلريــة حســبما ذكــر القــرآن، وحســب
  . مارس الرسول

إّن املســــاواة اإلنســــانية الــــيت قــــّدرها اإلســــالم يف النصــــوص القرآنيــــة، تركــــت تأثريهــــا الكبــــري يف الــــدعوة 
اإلسالمية، ويف الدولة اإلسالمية. فالفقهـاء يعتـربون أهـَل الكتـاب "مـن أهـل دار اإلسـالم" أو بتعبـٍري آخـر 

"هلــم مالنــا : تحيف حتــقِّ أهــل الذمــة يف عهــود الصــلح بعــد الفــمــا ُنســّميه حبــّق املواطنــة اآلن. وكثــرياً مــا يــرُد 
. وقد اتسـعت التجربـة التارخييـة للدولـة اإلسـالمية لتضـمَّ إىل رعاياهـا أُناسـاً مـن غـري أهـل وعليهم ما علينا"

الكتـــاب مثـــل الزرارتســـتيني والبـــوذيني واهلنـــدوس. وقـــد أحلـــق الفقهـــاُء املســـلمون أكثـــرهم بأهـــل الكتـــاب يف 
م الدينيـة والعباديـة  األولوالواجبات. وقد عـىن ذلـك عـدة أمـور؛ احلقوق  أنـه "ال إكـراه يف الـدين" فحريـا

محايـة احلريـات اإلنسـانية  الثـانيوممارسة الشعائر، كلُّها مضمونٌة وحمميٌة بقوانني اجملتمع اإلسالمي. واألمـر 
مشــول الضــمان  والرابــعك والَســَفر. محايــة حــّق التملُّــ الثالــثمبــا يف ذلــك حريــة التعبــري والتصــرف. واألمــر 

(وليس من أموال الدولـة فقـط) لفقـراء غـري املسـلمني يف اجملتمـع ي، مبا يف ذلك اإلنفاق من الزكاةاالجتماع
اإلسالمي. وليس من املعقول أن تكوَن األموُر كلُّها مثاليٌة على املديات التارخيية الطويلـة. لكـْن مـا كانـت 

لتمييـــز بـــني املســـلمني وغـــريهم، يف أكثـــر فـــرتات تارخينـــا الوســـيط. وهـــذا مـــا يـــذكره هنـــاك سياســـاٌت مقـــرَّرٌة ل
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علمــاُء اإلســالميات مــن الغــربيني وغــريهم. وتبقــى هنــاك خصوصــياٌت تنظيميــٌة تتعلــق بــاألحوال الشخصــية 
ــا ُحيــلُّ مببــدأ املواطنــة مــا دامــت احلريــات وااللتزامــات والتحديــدات متب اَدلــًة يف والشــهادة واجلزيــة، ال نــرى أ

  هذا الصدد.
إّن هــذا كلَّــه يعــين أّن الدولــَة يف اجملتمــع اإلســالمي هــي جهــاٌز إداريٌّ وسياســيٌّ جملتمــٍع متعــّدد يف الــدين 
واملشــرب السياســي واالجتمــاعي والثقــايف. ولــذلك فهــي تنظــر إىل رعاياهــا علــى قــدم املســاواة وعلــى قــدم 

ا ملتزمـٌة االلتزام. فاحلياديُة ال تعين أّن الدولة ال ت ّ –أبه للدين كما يف بعض األنظمة األوروبية؛ بل تعين أ
ا وإسالمها حبماية احلريات الدينية، ودعم األخالقيات والقـيم الـيت حتمـي اسـتقرار اجملتمـع  –ومبقتضى إميا

  وأمَنه وطمأنينته ومسؤوليات وحقوق أفراده ومجاعاته.
قرآنيــٌة شــهريٌة يف  آيــة: خلاضــع ألحكــام الدولــة، فقــد قررْتــهأّمــا التعاُمــُل مــع اآلخــَر غــري الــوطين أو غــري ا

. هنــا ﴾يــا أيهــا النــاُس إنّــا خَلْقنــاكم مــن ذكــٍر وأُنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــَل لَتعــارفوا﴿: ســورة احلجــرات
عودٌة لتقدير األصل اإلنساين الواحـد واملتسـاوي يف القيمـة، فمـا ترتـب بعـد ذلـك مـن اخـتالٍف يف اجلـنس 

ـــنُقُض األصـــل الواحـــد بـــل يؤّكـــُده. ولـــذلك كانـــت النتيجـــُة أن نَتعـــاَرف، أي ويف التن ظـــيم االجتمـــاعي ال ي
يف : توجهـــات واملصـــاحل، وقبـــل ذلـــك وبعـــدهيعـــرتف بعُضـــنا بـــبعٍض يف األشـــخاص واآلراء واالعتقـــادات وال

رجهـا قائمـًة علـى القيمة اإلنسانية الكرمية والواحدة. وما دامت العالقاُت داخل اجملتمعـات اإلسـالمية وخا
ال ينهــاكم اهللا عــن ﴿: التعــاُرف واالعــرتاف، فــال جمــال لنزاعــاٍت كبــريٍة إالّ يف حــالتني ذكرمهــا القــرآن الكــرمي
. فهنــاك حتــديان كبــريان ﴾الــذين مل يقــاتلوكم يف الــدين ومل ُخيرجــوكم مــن ديــاركم أن تــربوهم وتُقســطوا إلــيهم

مار، ويف التمييز واالضطهاد الديين والثقايف والِعْريف. وهذان للسالم العاملي يتمثالن يف االضطهاد واالستع
 –أمران تأبامها الطبيعُة البشريُة الكرمية والعزيزُة واألبية، وال ميكن للمسلم وال لإلنسان الكرمي الصرب عليها 

شـــكلني
ُ
شـــكل النـــاج: وأحـــداث العـــاَمل احلـــديث واملعاصـــر، وكـــلُّ تنظيماتـــه قائمــــٌة لعـــّل هـــذين امل

ُ
م عــــن امل

  االستعمار والعلمية، واملشكل الناجم عن التمييز الديين والعريف واجلنسي.
عانــاة لــدى املســلمني علــى اخلصــوص مــع 

ُ
املواطنــة، وملــاذا  مســألةإذا كــان األمــر كــذلك، فلمــاذا هــذه امل

جانــٍب  هــذه املشــكلة املتفاقمــُة مــع الغــري والعــاَمل؟ ال شــكَّ أّن ســبب املشــكلة لــيس واحــداً ولــيس آتيــاً مــن
واحــد. فالعــاَملُ اآلَخــُر مســؤوٌل عــن كثــٍري ممــا جيــري علــى أرضــنا، وعــن ظهــور التشــدد. وحنــن مســؤولون عــن  
كثٍري من وجوه سوء الفهم للعالقة باآلخر, وللعالقة بالذات، ومسؤولون عـن االجتاهـات الدينيـة املتشـددة 

ف املسلم وغري املسلم. إمنـا املطلـوُب اآلن أن اليت تُنكُر اآلَخر وتُعاديه، وال تتوقف عن اإلساءة إىل املختل
"مشـــكلًة عامليـــة". صـــحيٌح أّن لنـــا : عـــد أن أوشـــك اإلســـالم علـــى الصـــريورةنأخـــذ زمـــاَم املســـؤولية بأيـــدينا ب

حقوقــــاً، لكــــْن علينــــا مســــؤوليات. ونريــــد جتــــاه أنفســــنا وجتــــاه جمتمعاتنــــا وعاملنــــا أن نــــنهض مبســــؤولياتنا يف 
  ن وبكفاءٍة ومسؤوليٍة أيضاً من املطالبة حبقوقنا.النهوض والتقدم، لكي نتمك
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  مفهوم المواطنة في المنظور اإلسالمي
  *وهبة الزحيلي

مل تكن املواطنة تثري نقاشاً أو جدًال يف التـاريخ اإلسـالمي املاضـي، يف مراحلـه : المواطنة في الماضي
ســــتقرة، قائمــــة علــــى االعــــرتاف املختلفــــة، وأدواره الــــيت عــــاش فيهــــا املســــلمون مــــع غــــريهم، عيشــــة هانئــــة م

 بالـــذات، ســـواء يف ديـــار املســـلمني غـــريهم، لوضـــوح االعتبـــارات اإلســـالمية يف معاملـــة املســـلمني لغـــريهم،
ا، ألن املسلم سواء أكان حاكمـاً أم شخصـاً عاديـاً يتميـز بالتزامـه الـدقيق  والتزام معايريها وتطبيق مقتضيا

غبة املسلمني يف تقدمي أمنـوذج طيـب عـن رسـالة اإلسـالم، ونشـر بشريعة اإلسالم يف القضايا احلساسة، ولر 
اباً لقبــــول عقيــــدة اإلســــالم ومناهجــــه  دعوتــــه يف اآلفــــاق الداخليــــة واخلارجيــــة، ليكــــون التعامــــل طريقــــاً جــــذَّ

  وشرائعه كلها.
 أمــا اليــوم يف عصــرنا احلاضــر فقــد أصــبحت املواطنــة مــن أهــم املشــكالت املثــرية: المواطنــة فــي عصــرنا

ل والبحـــث، يف بـــالد املســـلمني أو يف غريهـــا، بإحيـــاءات املفـــاهيم الغربيـــة، وتعقيـــد املســـائل، وإربـــاك للجـــد
  املوقف اإلسالمي دوًال وشعوباً، وكثرة السكان وقلة املوارد.

هـذا مــع العلـم بــأن اإلسـالم هــو أول شــرعة كـربى دعــا إىل الوحـدة اإلنســانية الشـاملة ليعــيش النــاس يف 
يَـا أَيـَُّهـا النَّـاُس ﴿: -تبـارك وتعـاىل-وأمن واستقرار، يف نصوص كثرية، منها قـول اهللا  تفاهم ومودة وتعاون

أيهـا النـاس إن ربكـم واحـد، وإن «: ، وقـول النـيب )1(﴾..اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحـَدةٍ 
كم، لـيس لعـريب علـى أعجمـي فضـل أباكم واحد، كلكم آلدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عنـد اهللا أتقـا 

  .)2(»إال بالتقوى
وهناك فرق بني الوطين واملواطن، األول هو الذي يكون من السكان األصـليني يف : الوطني والمواطن

الدولة، بأن ولد ونشأ وترىب يف إقليم دولة معينة. وأما املواطن فهو الذي جتنَّس جبنسية دولة معينة، وصار 
  من رعاياها أو شعبها.
فهي انتماء اإلنسـان إىل دولـة : وأما املواطنة يف املفهوم املعاصر أو الدولة الدميقراطية: مفهوم المواطنة

إقليمية معينة. فهي تتطلب وجود دولة باملعىن احلـديث، ووجـود وطـن ذي أنشـطة وفعاليـة أو إقلـيم حمـدد، 
 أفـــراد اجملتمـــع، ومشـــاركة يف احلقـــوقوعالقـــة اجتماعيـــة بـــني الفـــرد والدولـــة، والتـــزام بالتعـــايش الســـلمي بـــني 

ـــــات، واحـــــرتام نظـــــام الدولـــــة وعالقتـــــه باحلـــــاكم علـــــى املســـــتوى الدســـــتوري والقـــــانوين والسياســـــي  والواجب
ي والثقــايف، فيعــرب املــواطن يف الدولــة عــن رأيــه ومصــاحلة حبريــة يف مظلــة ضــمانات قتصــادواالجتمــاعي واال

  مقررة.
احلريــــة وعــــدم اســــتبداد احلــــاكم، : األول للمواطنــــة، وهــــذا يتطلــــب تــــوافر أساســــني: أســــس المواطنــــة

توافر املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات بغض النظـر عـن الـدين أو املـذهب أو العـرف. : والثاني
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سياســي خلدمــة الدميقراطيــة الــيت هــي حكــم الشــعب بالشــعب  وال يتــوافر هــذان األساســان إال بوجــود نظــام
عرفـــة حقـــوق اإلنســـان املـــواطن وواجباتـــه، ونظـــام اجتمـــاعي يعتمـــد علـــى حـــب وللشـــعب، ونظـــام قـــانوين مل

الوطن، ومعرفة حقوق الوطن، والسلوك العملي املعربِّ عـن احـرتام حقـوق الـوطن علـى أبنائـه، كالـدفاع عنـه 
  وعن املواطنني وحقوقهم وعن حقوق الدولة.

ـــة تبتعـــد عـــن وجـــود تصـــادم أو وهـــذه األصـــول الضـــرورية للمواط: اإلســـالم والديمقراطيـــة العلمانيـــة ن
تعارض بني املفهوم الغريب للمواطن واملفهوم اإلسالمي له، فال يكون هناك إشكالية بني اإلسـالم باعتبـاره 
شريعة ونظاماً أو قانوناً، يف ديار اإلسالم وغريه، وبني النظام الـدميقراطي الغـريب، ولـو كـان علمانيـاً يف بلـد 

تعين يف حقيقتها معاداة الدين أو حماربة األخـالق والقـيم العليـا، وإمنـا تعـين  غري إسالمي، ألن العلمانية ال
ضـــرورة وجـــود مـــا يســـمى بالوحـــدة الوطنيـــة يف القضـــايا العامـــة بـــني مجيـــع املـــواطنني. ومـــا قـــد نشـــاهده مـــن 
 تصرفات جاحنة أو شاذة لـبعض العلمـانيني، فهـو سـوء تطبيـق وتشـويه ملبـدأ الوحـدة الوطنيـة، ألن اإلسـالم
ــــد  ــــان والنِّحــــل واملــــذاهب يف مظلــــة احــــرتام قواعــــد النظــــام العــــام واآلداب والعقائ يتعــــايش مــــع مجيــــع األدي
ــا تــؤدي أحيانــاً إىل اإلحلــاد  والســلوكيات اخلاصــة ألتبــاع كــل ديــن أو مــذهب. ومــن ســوء فهــم العلمانيــة أ

  ومعاداة الدين.
، ويف غـــريه مفهــوم ديـــين كمفهـــوم إن املواطنــة يف اإلســـالم مفهــوم سياســـي مــدين: خصــائص المواطنـــة

األخوة يف اإلسالم. لذا حققت املواطنة يف اإلسالم توازناً يف اجملتمع على الرغم من التنـوع العرقـي والـديين 
والثقايف، بينما سارت املواطنة يف اجملتمعات األخرى حنـو الصـراع العرقـي والـديين والثقـايف، والغـرب يف قمـة 

واطنــــة ذات اجتــــاه عنصــــري كمــــا عــــربت عنــــه احلربــــان العامليتــــان يف القــــرن هــــذه الصــــراعات، ألنــــه جعــــل امل
  العشرين.

ا، ألن املواطنــة مفهــوم إنســاين ال  وال تتعــارض املواطنــة يف اإلســالم مــع الــوالء لألمــة اإلســالمية ووحــد
  عنصري يف املنظور اإلسالمي، وهو يشمل مجيع املسلمني.

ني ودعـــاة الوطنيـــة الضـــيقة فقـــد حّولـــوا املواطنـــة إىل عصـــبية أمـــا املعـــادون للفكـــر اإلســـالمي مـــن القـــومي
مصادمة لإلسـالم، وأثـاروا مشـكلة األقليـات غـري املسـلمة يف بعـض اجملتمعـات اإلسـالمية، فعارضـوا تطبيـق 

  شريعة اإلسالم، بذريعة التفريق بني أبناء الوطن الواحد.
ن إهـدار حقـوق األقليـات غـري املسـِلمة، أو واملواطنة يف اإلسالم تستوعب مجيع املواطنني يف ديـاره، دو 

  املسلمة، من غري إثارة للنعرات القومية الطورانية والكردية والرببرية والعربية وحنوها.
املواطنــة يف املنظــور اإلســالمي تضــمن جلميــع املــواطنني حقــوقهم املتمثلــة حبقــوق اإلنســان لقيامهــا علــى 

دمي وتفريـق قاعدة التسامح، فهي حترتم الواقع وليست جمر  د شعارات، وهي أداة بناء واستقرار، ال وسيلة 
ا مفهوم يعتمد أساساً على احلرية واملساواة.   وزرع مشكالت كما هو الشائع يف الغرب، إ
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وأســـاليب املواطنـــة اإلســـالمية هـــي الـــدعوة اجلـــادة واحلازمـــة إىل األلفـــة والوفـــاق وإشـــاعة األمـــن والوئـــام 
َبائِـــَل ﴿: ةانطالقــاً مـــن اآليـــة القرآنيـــ يَـــا أَيـَُّهـــا النَّـــاُس ِإنَّـــا َخَلْقنَـــاُكم مِّـــن ذََكـــٍر َوأُنثَـــى َوَجَعْلنَـــاُكْم ُشـــُعوبًا َوقـَ

  .)3(﴾لِتَـَعارَُفوا.. 
وهي تتناغم مع وجود جمتمع التعدد يف األديان والثقافات والعنصريات واألعراق، فـال مـانع وال خـوف 

َوِمــْن آيَاتِــِه ﴿: ة ســواء يف خــارج الدولــة اإلســالمية لقولــه تعــاىلمــن ظــاهرة املواطنــة أو دعــوة اإلســالم العامــ
َباِئَل لِتَـَعارَُفوا﴿وآية  )4(﴾..َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ  : وآيـة ﴾ُشُعوبًا َوقـَ

َنُكْم َأن َتُكوَن أُمَّ ﴿ يف  مأ،وهـذا إقـرار بتعـدد األمـم )5(﴾ٌة ِهَي َأْربَـى ِمـْن أُمَّـةٍ تـَتَِّخُذوَن أَْيَماَنُكْم َدَخًال بـَيـْ
داخــل الدولــة اإلســالمية، لعــدم التمييــز بــني املــواطنني، وإذابــة الفــوارق العنصــرية واملذهبيــة والطبقيــة والدينيــة 

والــدعوة إىل  واملذهبيــة، والتــزام مبــدأ املســاواة يف احلقــوق والواجبــات، والنظــرة اإلنســانية للوحــدة اإلنســانية،
االنــدماج الكامــل والعــدل الشــامل، يف إطــار وحــدة األمــة، وضــرورة احلفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة واملصــاحل 

  الكربى.
فكــان البــد مــن ضــرورة العنايــة بفكــرة املواطنــة بــاملفهوم اإلســالمي، لتجــاوز املشــكالت والقضــاء علــى 

  التنوعات الثقافية والتعددات الدينية والعرقية وحنوها.
  : إن التأصيل الشرعي ملفهوم املواطنة ينبع مما يأيت: تأصيل فكرة المواطنة بالمفهوم اإلسالمي

فكــل النــاس ســواء يف أصــلهم وجنســهم : أو النزعــة الفطريــة اإلنســانية وحــدة األصــل اإلنســاني" -1
معـادًال  وميوهلم الفطرية الـيت تقتضـي التمسـك باملواطنـة وحـب الـوطن، حـىت إنـه جعـل اإلخـراج مـن الـوطن

َنـــا َعَلـــْيِهْم َأِن اقْـتُـلُـــوْا أَنُفَســـُكمْ ﴿: -تعـــاىل  -لقتـــل الـــنفس، بصـــريح قولـــه  َأِو اْخُرُجـــوْا ِمـــن  َولَـــْو أَنَّـــا َكَتبـْ
ُهمْ  فالتمسك بالوطن أو االنتماء الـوطين غريـزة أو نزعـة إنسـانية أو  )6(﴾..ِديَارُِكم مَّا فـََعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل مِّنـْ

أي إن  "لـوال حـب األوطـان خلـرب بلـد السـوء  ":  النفس اإلنسانية، قال اخلليفة عمر فطرة مستكنة يف
  الوطنية مالزمة لإلنسان، حىت ولو كان البلد فقرياً وأهله أشراراً.

: نبيــه بــاهلجرة مــن مكــة إىل املدينــة املنــورة، تأمــل يف مكــة ونظــر إليهــا وقــال -تعــاىل-وحينمــا أمــر اهللا 
: مطمئنـاً لـه -تعـاىل-فأنزل اهللا  "الد إيل، ولوال أن قومك أخرجوين منك ما خرجتواهللا إنك ألحب الب"
  .)7(﴾ ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعادٍ ﴿

َوْلــيَـْعَلَم ﴿: -ســبحانه-، فقــال -تعــاىل-وجعــل القــرآن الكــرمي الــدفاع عــن الــوطن جهــاداً يف ســبيل اهللا 
َعــاَلْوْا قَــاتُِلوْا ِفــي َســِبيِل اللّــِه َأِو اْدفـَُعــواالَّــِذيَن نَــافَـ  وهــذا دليــل علــى أن الغــرية  )8(﴾. .◌ْ ُقوْا َوِقيــَل َلُهــْم تـَ

علــى الــوطن النابعــة عــن حبــه، تــدفع اإلنســان إىل االســتماتة يف ســبيل الــدفاع عــن وطنــه، وهــذا مشــروع،  
  كاجلهاد يف سبيل إعالء كلمة اهللا تعاىل.
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إن الـوطن وعـاء املواطنـة، فمصـاحله واحـدة، وآمالـه : مشتركة واآلمـال واآلالموحدة المصالح ال -2
جبعله عزيزاً كرمياً وسيداً حمصناً منيعاً هي واحدة، واآلالم واملضار اليت قد جتعله معرَّضـاً للمخـاطر مشـرتكة، 

ء بـالتحرر مـن كل ذلك يدفع املواطن إىل االلتقاء مع بقية املواطنني على خطة واحدة، وعمل واحد، سوا
الـــدخيل احملتـــل، أو ببنائـــه علـــى أســـس وقواعـــد قويـــة حتميـــه مـــن كـــل ألـــوان العـــدوان والتخلـــف وصـــونه مـــن 

أو الشــــر يعــــمُّ اجلميــــع، وهــــذا يــــدفع املــــواطنني إىل  كاســــات، ألن اخلــــري للجميــــع، والســــوءاألزمــــات واالنت
زتـه وكرامتـه، ممـا جيعـل الـوطن الـذي الوقوف صفاً واحداً، والتعاون يداً واحـدة لرفـع كيـان الـوطن، وصـون ع

  هو وعاء املواطنة حقاً عاماً الستيطان مجيع املواطنني.
من املعلوم أن املسلم كالسمك يف املاء ال وطن له، فجميـع الـبالد الـيت : المفهوم العام للمواطنة -3

لـــوطن نتمـــاء لتســـودها الشـــريعة اإلســـالمية، وتطبـــق أحكـــام اإلســـالم هـــي وطـــن املســـلم. والتوفيـــق بـــني اال
اإلسالمي سهل واضح، ألن اإلسالم وضع منهجاً واضحاً للـدفاع عـن الوجـود واالنتماء لألمة يف التصور 

الــوطين بالبــدء بأهــل الــدار أو الــوطن الصــغري، مث االنتقــال إىل اجلــوار، مث األقــرب فــاألقرب حــىت يعــم مجيــع 
  البلدان واألقطار يف العامل اإلسالمي شرقاً وغرباً.

ا، كمــا أ ن امليــل للــوطن بــاملعىن اإلقليمــي الضــيق ال مينــع مــن امليــل لألمــة املتحــدة يف أفكارهــا وعقيــد
فاملواطنون يف الوطن الضيق شركاء يف املغامن واملغارم، وهي الدائرة األوىل، مث تتسع الدائرة مـن أجـل حتقيـق 

م وكـــرامتهم، لتشـــمل مجيـــع األمـــة اإلســـال م وصـــون عـــز مية، وهـــذا يتطلـــب التعـــاون وحـــدة املســـلمني وقـــو
  الدائم.

وحلقات التعاون يؤازر بعضها بعضاً، فال تصان احلياة االجتماعية إال خبطوط دفاع متالحقـة، الواحـد 
  يتلو اآلخر، وينصبُّ اخلري يف النهاية يف مصلحة اجلميع.

وة اإلســالمية واإلميــان بأركــان وأصــول واحــدة، واالحتــاد يف تطبيــق أركــان اإلســالم الواحــدة جيعــل األخــ
فـال يكـون اإلخـاء  صمَّام أمـان أقـوى وأمنـع، وهـي أيضـاً تفيـد أهـل الـوطن الضـيق مـن تطلـع األعـداء إليـه،

اإلسالمي العام بني مجيع املسلمني متصادماً مع الشعور اخلاص بني أبناء الـوطن الصـغري، فكالمهـا يسـاند 
  اآلخر.

تعـدد املـذاهب واألعـراق والغايـات يف أي قطـر إسـالمي إن األمة اإلسالمية القائمة على بنية اجملتمع امل
ِإنََّمـا اْلُمْؤِمنُـوَن ﴿: -تعـاىل-تؤمن بعقيدة واحدة، وتظللها شريعة واحدة، وتربطها أخوة واحـدة، كمـا قـال

  .)9(﴾ِإْخَوةٌ 
فهــي أمــة واحــدة خالــدة علــى مــدى التــاريخ، ال تفرقهــا املصــاحل الصــغرية، وال تفكــك رابطتهــا اجلامعــة 

  ايا اجلانبية، فكان املصطلح اإلسالمي هو التعبري باألمة الواحدة، وليس بالشعب الواحد.القض
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وتكون املواطنة يف اإلسالم يف أصل مفهومها أوسع من احلدود اجلغرافية اإلقليمية الضيقة للوطن 
قوق، اإلسالمي، ويكون كل فرد مسلم أو معاهد مواطناً، ألنه عضو من األمة اإلسالمية، له كل احل

  وعليه كل الواجبات.
  : صحيفة المدينة -المثال أو األنموذج األول للمواطنة

كان االجتاه اإلسالمي منذ عهد النبوة سبَّاقاً إلعـالن مبـدأ املواطنـة قبـل ظهـور مفهـوم الدولـة اإلقليميـة 
سيســـكو م، مث بلـــورة النظـــام الـــدويل احلـــديث يف ميثـــاق فران1856املعاصـــرة منـــذ معاهـــدة وســـتفاليا ســـنة 
  .1948(ديسمرب) إلنسان يف العاشر من كانون األولواالتفاق على اإلعالن العاملي حلقوق ا

ويتمثـــل هـــذا الســـبق الوهـــاج يف الوثيقـــة املشـــهورة تارخييـــاً ويف الســـرية النبويـــة وهـــي صـــحيفة املدينـــة الـــيت 
م. وقــد 622النبويــة ســنة  بعــد هجرتــه إىل املدينــة املنــورة وبعــد ثــالث عشــرة ســنة مــن البعثــة أبرمهــا النــيب 

  : أبرزت هذه الوثيقة املهمة جداً أمرين
  ميالد الدولة اإلسالمية يف الوطن اجلديد.: األول
(املســلمون واليهــود ن التنــوع الثقــايف والعقديصــهر اجملتمــع املــدين يف أمــة واحــدة علــى الــرغم مــ: الثــاني

املهاجرون مـن مكـة وهـم مـن قبائـل عدنانيـة، رقي(ج) والتنوع العوالوثنيون الذين مل يؤمنوا من األوس واخلزر 
  ).حطانية، واليهود وهم قبائل ساميةواألنصار وهم قبائل ق

  : "دستور الدولة"، وهي اليت تسمى يف عصرنا بنود الصحيفة أو الوثيقة المحققة للمواطنة
 13لنبويـة سـنة سـنة يف السـنة األوىل مـن اهلجـرة ا 53وكـان عمـره  -عليـه الصـالة والسـالم-برم النيب أ

م وثيقة أو معاهدة بني املسلمني وطوائف املدينة، وهي الوثيقة السياسـية 622من البعثة اليت يوافقها عام 
  : )10(بنداً أو فقرة، ونصها وأختار منها ما يأيت 47األوىل، واملشتملة على 

ـم وجاهـد هذا كتاب من حممـد النـيب بـني املـؤمنني واملسـلمني مـن قـريش ويثـرب، ومـن تـبعهم،  فلحـق 
  : معهم
م أمة واحدة من دون الناس. -1   أ
 وأنه ال جيري مشرك ماًال لقريش وال نفساً، وال حيول دونه على مؤمن. -2

 مظلومني وال متناصر عليهم؟ وأن من تبعنا من يهود، فإن له النصرة واألسوة غري -3

: ديـنهم للمسـلمنيوأن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسـلمني ديـنهم، و  -4
 يهلك) إال نفسه وأهل بيته.إال من ظلم وأمث، فإنه ال يُوتغ( مواليهم وأنفسهم،

 وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني. -5

 وأن على اليهود نفقتهم، وأن على املسلمني نفقتهم. -6

 وأن ليهود بين احلارث مثل ما ليهود بين عوف. -7

 ليهود بين عوف. وأن ليهود بين النجار مثل ما -8
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 وأن ليهود بين ساعدة مثل ما ليهود بين عوف. -9

 وأن ليهود بين ُجَشم مثل ما ليهود بين عوف. -10

 وأن ليهود بين ثـَْعلبة مثل ما ليهود بين عوف. -11

 وأن ليهود بين األوس مثل ما ليهود بين عوف. -12

 وأن َجْفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. -13

 عوف، وأن الِربَّ دون اإلمث. وأن لبين الشُّطَْيبة مثل ما ليهود بين -14

 وأن موايل ثعلبة كأنفسهم. -15

 وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. -16

 وأن بينهم النصَح والنصيحة والرب دون اإلمث. -17

 وأنه مل يأمث امرؤ حبليفه. -18

 وأن النصر للمظلوم. -19

 وأن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة. -20

حدث أو اشتجار ُخياف فساده، فـإن مـرده إىل اهللا وإىل وأنه ما كان بني أهل الصحيفة من  -21
 حممد رسول اهللا.

 وأنه ال ُجتَار قريش وال من نصرها. -22

 وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آمث. -23

م، مــع االتفــاق ع لــى إنشــاء تضــمنت هــذه الوثيقــة الدســتورية قضــايا املواطنــة وحقــوق املــواطنني وواجبــا
  حتالف عسكري بني مجيع طوائف املدينة ضد األعداء، ومنع أي تعاون مع املشركني ضد املسلمني.

يقــرر مبــدأ الوحــدة الوطنيــة بــني مجيــع املــواطنني وأن طوائــف املدينــة هــم رعايــا الدولــة أو : فالبنــد األول
  شعب الدولة يف املفهوم املعاصر، أو بيان مكوِّنات مفهوم األمة.

َحيْظُـر تعـاون أهـل املدينـة مـع مشـركي قـريش يف مكـة، سـواء يف محايـة النفـوس أو صـيانة : د الثانيوالبن
  العام. قتصاداألموال، أو اال

  يعلن ضرورة مناصرة اليهود وحقهم على املؤمنني ضد من عاداهم.: والبند الثالث
عــدل، دون الظلــم واالعتــداء، إعــالن للوحــدة الوطنيــة بــني املــؤمنني واليهــود يف إطــار ال: والبنــد الرابــع

  فيتحمل الظامل مغبَّة ظلمه.
ياً يف حال حماربتهم اقتصادتقرير مبدأ املساواة بني املسلمني واليهود يف مؤازرة الدولة : والبند الخامس

  مع األعداء، ووجوب املواالة والنصرة يف احلرب.
  واليهود.ية على كل من املسلمني قتصادتوزيع األعباء اال: والبند السادس
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أوضـحت مبـدأ املسـاواة يف احلقـوق  -35 – 26وهي يف أصل الوثيقة من  – 15 – 7والبنود من 
  والواجبات بني املسلمني وتسع قبائل يهودية، متضامنة مع يهود بين عوف.

م،  17 – 16والبنـــدان  حتديـــد أولويـــات املناصـــرة بـــني أهـــل الصـــحيفة وبـــني أعـــدائهم الـــذين حيـــاربو
كري دفاعي، مـع بيـان ضـرورة التعـاون يف إبـداء الـرأي والنصـيحة واملشـاورة، وهـذا مفهـوم وهذا مفهوم عس

  أساسي اجتماعي للمواطنة.
بيـــان وتأصـــيل مبـــدأ املســـؤولية الشخصـــية أو الفرديـــة، فكـــل إنســـان مســـؤول عـــن تصـــرفاته  18والبنـــد 

، )11(﴾ِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخـَرىَوَال تَـ﴿: -تعـاىل-من مفاخر اإلسـالم لقولــه اخلاصة وسلوكه اجلنائي، وهو 
  .)13(﴾ُكلُّ نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنةٌ ﴿، )12(﴾ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهينٌ ﴿

  توضيح أصول التقاضي ومفاهيم القضاء واألحكام. 19والبند 
  حتديد نطاق مفهوم املواطنة اجلغرايف. 20والبند 
وسـنة  -تعـاىل-فـض املنازعـات أو التنـازع القـانوين وهـو كتـاب اهللا بيان املرجعية يف أحـوال  21والبند 

  رسوله، أي إن احلاكمية هللا ورسوله، ألن الشريعة اإلسالمية ذات نطاق إقليمي.
  تقرير قطع عالقات التعاون العسكري مع قريش وحلفائها. 22والبند 
كون يف حـال احلـق والعـدل، ال بيان عام يف وجوب الدفاع عن املدينة(يثرب) وأن النصر ي 23والبند 

  يف حال الظلم واإلمث، فال تعطي املواطنة حق الرباءة أو االمتياز، ألن اإلسالم يناصر احلق ال الباطل.
وهـــذا يعـــين أن مجيـــع املـــواطنني يعـــاملون علـــى أســـاس واضـــح مـــن املســـاواة، فلـــيس هنـــاك مواطنـــون مـــن 

سواســية أمــام القــانون، وال يعفــى أحــد مــن  ثــة، فــاجلميعالدرجــة األوىل، وآخــرون مــن الدرجــة الثانيــة أو الثال
  .طائلة النظام أو القانون اجلنائي وغريه من القوانني الدستورية واإلدارية والدولية

إن هذه الوثيقة مثل أعلى ميثل شرف املواطنة وتقريـر حقـوق املـواطنني علـى أسـاس واضـح مـن املسـاواة 
مـــن االمتيـــازات، علـــى عكـــس مـــا كـــان مقـــرراً يف األمـــم غـــري وحتمـــل املســـؤوليات دون مـــنح بعضـــهم شـــيئاً 

اإلسالمية يف املاضي من إعطاء امتيازات لبعض املواطنني وهو ما يُعَمل به أحياناً يف دساتري بعض الـدول 
  املعاصرة صراحة، أو عرفاً أو تواطؤاً سرياً.

مــــع املســــلمني،  ، وحــــب األرض واآلخـــرين الــــذين يعيشـــونالـــوالء واإلخــــالص للدولــــة والـــوطن -1
ويتعرضون معهم لكل إساءة وخطر، ويستفيدون مجيعاً من مغامنـه، ممـا جيعـل الـوطن خـرياً ومتعـة للجميـع، 

َنا ِفي الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ ﴿: -تعاىل-قال اهللا  ِإنَّ ِفـي  ،َوَلَقْد َكَتبـْ
  .)14(﴾ًغا ِلَقْوٍم َعاِبِدينَ َهَذا لََبَال 
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ـى اهللا  عـن  -تعـاىل-أما الوالء لألعداء فهو خسارة حمققة، وال جيلـب إال الشـر والسـوء والوبـال، لـذا 
ْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َال تـَتَِّخـُذوا َعـُدوِّي َوَعـُدوَُّكْم َأْولِيَـاَء تـُْلُقـوَن ِإلَـْيهِ ﴿: مواالة األعداء، فقال سبحانه

  .)15(﴾..بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءَُكْم ِمَن اْلَحقِّ 
ُهْم ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ ﴿:  وقال   .)16(﴾َوَمْن يـَتَـَولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

ووطنـه، فهـو ومن يتحـالف مـع األعـداء ويتناصـر معهـم علـى حسـاب مقتضـيات دولتـه ومصـلحة أمتـه 
خــــائن خيانــــة عظمــــى، مفــــرط يف حقــــوق بــــالده، وكــــل خــــائن يعــــيش أبــــد الــــدهر ســــقيم الوجدان،ســــاقط 

يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن َءاَمنُـوا َال ﴿: االعتبار، يلفظه التاريخ، وهـو يسـتحق النبـذ والطـرد والعقـاب، قـال اهللا تعـاىل
ــُتْم تـَْعَلُمــونَ َتُخونُــوا اللَّــَه َوالرَُّســوَل َوَتُخونُــوا َأَمانَــاِتكُ  ِإنَّ اللَّــَه َال ُيِحــبُّ ﴿: أخــرى آيــة: ويف )17(﴾ْم َوأَنـْ

  .)19(﴾َوَأنَّ اللََّه َال يـَْهِدي َكْيَد اْلَخائِِنينَ ﴿، )18(﴾اْلَخائِِنينَ 
وهـذا واجـب مقـدس، ألن الـوطن للجميـع، واخلـري والشـر يعـم اجلميـع، وهـذا : الدفاع عن الوطن -2

لنفس واملــال وأغلــى شــيء يف الوجــود، والبــد مــن أجــل ذلــك أن يكــون القــادر الــدفاع يتطلــب التضــحية بــا
على محل السالح فـداء للجماعـة، فيسـجل لـه التـاريخ صـفحة مشـرِّفة، وإذا تعـرض لـألذى أو املـوت فهـو 

يِل اللَّـِه َتْحَسـَبنَّ الـَِّذيَن قُِتلُـوا ِفـي َسـبِ  الَ وَ ﴿: يف شـأن الشــهداء ومكـانتهم اخلالدين. قال اهللا  يف عداد
  .)20(﴾..َفرِِحيَن ِبَما َءاتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ ، َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم يـُْرزَُقونَ 

وإن بـــذل الـــدماء رخيصـــة يف ســـبيل احلفـــاظ علـــى الـــوطن حيفـــظ حرمـــة الـــوطن والـــبالد، ويصـــون عزتـــه 
  داء فهم ساقطو االعتبار.وكرامته، ويبقيه حقاً خالداً ألهله، أما عمالء األع

جاهـــدوا املشـــركني ": احلرب اإلعالميـــة) لقولـــه ا بـــالنفس، أو باملـــال، أو باللســـان(واملقاومـــة للعـــدو إمـــ
  .)21"(بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 

الكـــرمي وإذا ختلـــى املـــواطن عـــن واجـــب الـــدفاع وجـــب عليـــه دفـــع الفديـــة أو الضـــريبة املســـماة يف القـــرآن 
  واحد يف العام، فإذا جاهد أو عجز عنها سقطت عنه وعن أمثاله. وهي دينار باجلزية
ألن ذلــك حيقــق األمــن االجتمــاعي، وممارســة احلريــات، وحيفــظ : احتــرام نظــام الدولــة ودســتورها -3

اجلرميـــة، ويستأصـــل  ى، ويقمـــعورخـــاء األمـــة، ومينـــع الفوضـــ قتصـــادنظـــام التعامـــل، ويـــؤدي إىل انتعـــاش اال
  يزيل كل ظواهر التخلف والدمار والتخريب.الفساد بقدر اإلمكان، و 

ية والصـحية والثقافيـة، قتصـادهذا باإلضافة إىل التزام املواطن بواجباتـه الدينيـة واالجتماعيـة واألمنيـة واال
ــذِّب الــنفس وتطهــر القلــب مــن أمراضــه، وحتبِّــب اخلــري، ومتنــع الشــر،  فيعبــد ربــه بــإخالص، ألن العبــادة 

أوالده وتعلـيمهم وغـرس فضـيلة األخـالق يف نفوسـهم ومنهـا حـّب اخلـري، وحـب وعليه صـون أسـرته وتربيـة 
  اآلخرين، وجلب املنفعة هلم ودفع الشر عنهم.
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وعلى املواطن واجب رعاية العهد وامليثاق وبيعة احلاكم، وصون مصلحة األمـة العليـا، وإشـاعة األمـن، 
ارد العامــة، وتنميــة الثقافــة، وحتصــيل العلــم، الزراعــي والصــناعي والتجــاري وغريهــا مــن املــو  قتصــادوتنميــة اال

وتقــدم العلــوم وال ســيما يف عصــرنا العلــوم التقنيــة، واحلفــاظ علــى البيئــة وأمــوال اآلخــرين وحقــوقهم املاديــة 
واملعنويـــة، وحماربـــة الفســـاد واالحنـــالل اخللقـــي، وحتقيـــق التضـــامن والتكافـــل االجتمـــاعي، وحماربـــة كـــل ألـــوان 

ت وخمـدرات وغـري ذلـك ممـا حيقـق تقـدم الـوطن وإعـالء شـأنه، وجعلـه يف طليعـة الضرر بالنفس من مسـكرا
األوطان، وعلى هذا فـإن الشـريعة اإلسـالمية كغريهـا مـن قـوانني العـامل املعاصـر شـريعة إقليميـة، تطبـق علـى 

  ).ذلك نظامها األساسي(أي الدستورمجيع رعاياها، وك
ثر بكثري من الواجبات وهي تشبه إىل حد كبري فهي أك: وأما حقوق المواطن في الدولة اإلسالمية

  : احلقوق األساسية والتبعية للمواطن يف املواثيق الدولية التفاقها مع مقاصد الشريعة
يف حفظ النفس اإلنسانية وامللكية  احلق: حق احلياة وكسب املال أو حق امللكية اخلاصة -1

نسـان يف الوطن، مسـلمًا كان أو غري مقصد أساسـي من مقاصد الشريعة، فيحرم االعتداء على كل إ
، مواطناً أم وافداً، ألن حرمة الدماء عظيمة يف اإلسالم، إال جبرم جنائي مرتكب، كالقصاص )22(مسلم

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ ﴿: -تعاىل-أو احلد، حفاظًا على األمن واالستقرار. قال اهللا 
َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها ﴿: مؤمن، مث قال تعاىل أي وغري ﴾..َخطَأً 

َنا ﴿: أيضاً  -تعاىل-، وقال )23(﴾َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ
َتَل نـَْفًسا ِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْألَْرِض َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن  َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنَّهُ  َمْن قـَ

 .)24(﴾َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

ناس ومل جند كاإلسالم دينًا جعل قتل النفس مبثابة قتل الناس مجيعاً، وإحياء النفس مبثابة إحياء ال
  .مجيعاً، واملال أيضاً قرين الروح

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة ": ويف خطبة الوداع اليت هي ميثاق عام ودائم
  .)25"(يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا 

و وتكون دماء غري املسلمني وأعراضهم وأمواهلم مثل املسلمني، فال جيوز االعتداء عليها، وهذا ه
) العهد(رجًال من أهل الذمة املطبق يف السنة النبوية واملقرر عرب التاريخ، روى احملّدثون أن مسلمًا قتل

. وسار اخللفاء )26(مث أمر به، فُقتل "أنا أحق من أوىف بذمته": ، فقالفرفع ذلك إىل رسول اهللا 
  رضي اهللا عنهما.الراشدون على هذا املنهج، وال سيما من حيث الواقع يف عهد عمر وعلي 

أما اجلهاد فهو شريعة استثنائية لرد العدوان، كبقية أنظمة احلرب املشروعة قدميًا وحديثاً، وحاالته ما 
  : يأيت
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َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ﴿: -تعاىل- لقوله : رد االعتداء -"1
  .)27﴾(اْلُمْعَتِدينَ َال ُيِحبُّ 

َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن ﴿: لقوله : نصرة المستضعفين -"2
  .)28﴾(الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن..

ِذَن ِللَِّذيَن أُ ﴿: - تعاىلٍ -نة املسلم عن دينه، لقوله أو قتل الدعاة، أو فتمصادرة حرية الدعوة  -"3
  .)29﴾(يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ 

واألمان يف ديار اإلسالم يشمل املسلمني واملعاهدين على الدوام أو املستأمنني الداخلني إىل بالدنا 
اَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلْغُه َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتجَ ﴿: -تعاىل-بأمان، لقوله 

  .)30﴾(َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم َال يـَْعَلُمونَ 
كرَّم اهللا تعاىل كل إنسان مسلم أو غري مسلم، ألنه صنع اهللا : حق الكرامة اإلنسانية  -2

ْنَساَن ِفي َأْحَسِن تـَْقِويمٍ َلَقْد خَ ﴿: وخليقته، كما قال تعاىل واصفًا اإلنسان وأبان احلق  )31﴾(َلْقَنا اْإلِ
َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني َءاَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ﴿: تعاىل تكرميه للجنس البشري يف قرآنه، فقال

 .)32﴾(ْقَنا تـَْفِضيًال َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخلَ 

َوِإْذ ﴿ آية: ، كما يفبسجود مجيع املالئكة ألبينا آدم  -تعاىل-ومن مظاهر التكرمي اإلهلي أَْمُر اهللا 
  .)33﴾(قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس أََبى

نفس اإلنسانية مطلقًا يف احلياة وبعد يدل على وجوب احرتام الوهذا وأمثاله يف القرآن الكرمي 
يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم ﴿ آية: املمات. وقد عرفنا سابقًا أن اإلسالم دعا إىل الوحدة اإلنسانية يف

لقاء القبائل والشعوب للتعارف ال  -تعاىل- وأوجب اهللا  )34﴾(الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ 
يَا َأيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا ﴿ آية: لتنازع والصراع، يفللتناكر أو ا

َباِئَل لِتَـَعارَُفوا.. يا أيهل الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم ": وأيدته خطبة حجة الوداع )35﴾(َوقـَ
  . )36"(واحد.. 

َوَال ﴿: -تعاىل-لة غري املسلمني بأن يكون اجلدال باحلسىن يف قوله وألزم القرآن املسلمني يف جماد
  .)37(﴾..ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 

 شكالت، وتأجيج الصراعات يفومل جيز القرآن سبَّ آهلة املشركني الوثنيني ومنعًا من املنازعة وإثارة امل
  .)38﴾(ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم..َتُسبُّوا الَّ  الَ وَ ﴿ آية:

ا جنازة يهودي! : قام عند مرور جنازة يهودي، فقيل له ومن وقائع تكرمي اإلنسان أن النيب  إ
  ؟!)39(أليست نفساً : فقال
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بدفنها، تكرميًا لإلنسان. واقتص عمر بن ومل يكن النيب عليه الصالة والسالم مير جبيفة ميت إال أمر 
أنا ابن : اخلطاب من ابن عمرو بن العاص وأبيه، لضرب األول قبطيًا بالسوط ألنه سبقه، قائالً 

دونك الدِّرة، : األكرمني، مث ضرب صلعة األب وايل مصر، ألن االبن استغل نفوذ أبيه، قائًال للقبطي
ا ابن األكرمني، مث قال عمر ْلها على صلعة عمرو، فواهللا ما ضربك إال بفضل سلطانه. مث أجِ : فاضرب 

م أحراراً : قال لعمرو م أمها   ؟!)40(يا عمرو، مىت استعبدمت الناس، وقد ولد
يف احرتام الرأي اآلخر، ودعوة أصحابه للتأمل  وكان من أرفع األمثلة واآلداب يف القرآن الكرمي

لزام بأدب احلوار، حفاظًا على كرامة الناس، هو ما سجله والتفكري يف معرفة احلق ومنهاجه، ويف اإل
ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّمَواِت َواْألَْرِض ُقِل اللَُّه َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي ﴿ آية: القرآن يف

  .)41﴾(َضَالٍل ُمِبينٍ 
قد : عه َمَواٍل أو مناٍف قال ملن ُخوطب بهوهذا من الكالم املنصف الذي كلُّ من مس: قال الزخمشري

علم اهللا الصادق مين ومنك، وإن أحدنا : أنصفك صاحبك... وحنوه قول الرجل لصاحبه
  .)42(لكاذب
: - تعاىل- منع اإلسالم من إكراه أحد على الدخول يف اإلسالم، فقال: الحرية الدينية وغيرها - 3
يِن َقْد تـَبَـيَّنَ ال ﴿ .. ِإْكَراَه ِفي الدِّ . وخاطب اهللا نبيه مانعًا له باعتباره قائد )43﴾(الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ

: من ممارسة أي ضغط أو إكراه على تغيري الدين، فقال -وخطابه خطاب جلميع أفراد األمة - األمة
  .)44﴾(َحتَّى َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ  َوَلْو َشاَء رَبَُّك َآلَمَن َمْن ِفي اْألَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأفََأْنَت ُتْكرُِه النَّاسَ ﴿

وذلك ألن اهلداية وانشراح الصدر باإلسالم بتوفيق اهللا تعاىل، ملا علم اهللا من استعداد كل نفس 
َوأَلََّف بـَْيَن قـُُلوِبِهْم َلْو أَنـَْفْقَت َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َما .. ﴿: لقبول احلق ونبذ الباطل، فقال سبحانه

نَـُهمْ أَلَّْفَت بَـ    .)45﴾(..ْيَن قـُُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللََّه أَلََّف بـَيـْ
ومل يقتصر القرآن الكرمي يف تقرير احلرية على حرية العقيدة، بل عمَّ اإلسالم يف منهاجه السياسي 
مجيع أنواع احلريات، مثل حرية النقد واالعرتاض، وحرية التنقل، وحرية العمل، وحرية املمارسة للشعائر 

وإمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم كأموالنا، : ة، دون إخالل بقواعد النظام العام، قال اإلمام علي الديني
  هلم ما لنا وعليهم ما علينا.: . وقال الفقهاء يف حق أهل الذمة املعاهدين)46(ودماؤهم كدمائنا

ن دينهم، دون وقد نصت مجيع معاهدات املسلمني مع غري املسلمني، على إقرارهم يف ممارسة شؤو 
لنصارى جنران الذين أنزهلم يف املسجد  اعرتاض وال مضايقة، واالعرتاف حبريتهم، مثل كتاب النيب 

  : النبوي حني جاؤوا ضيوفاً عليه، وجاء يف هذا الكتاب
.. ولنجران وحاشيتها جوار اهللا وذمة حممد النيب رسول اهللا على أمواهلم وأنفسهم وأرضهم وملتهم "

م وبَِيعهم، وكل ما حتت أيديهم من قليل أو كثري، ال يغّري أسقفُّ من وغائبهم وش اهدهم وعشري
أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، وال كاهن من كهانته، وليس عليه دنية، وال دم جاهلية، وال خيّسرون 
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لومني.. وال يعّسرون، وال يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقًا فبينهم النََّصف غري ظاملني وال مظ
)"47(.  

وأهل املقدس باجلابية من األمان على أنفسهم وأمواهلم  ومثل ذلك العهدة العمرية بني عمر 
م بعد فتحها، وصلح خالد بن الوليد ألهل احلرية ، وألهل محص، وصلح عمرو )48(وكنائسهم وصلبا

  بن العاص مع املقوقس وأقباط مصر.
الحتكام لدينهم يف قضايا األسرة من زواج وفسخ أو ومن حق غري املسلمني يف ديار اإلسالم ا

  طالق. وال عقاب عليهم فيما يعتقدون حله كشرب اخلمر وأكل حلم اخلنزير.
مة السرقة : ومن األمثلة الرفيعة أيضاً  نزول تسع آيات يف شأن حقوق اإلنسان وتربئة يهودي من 

النعمان، وأراد هو وعشريته إلصاق التهمة لدرع واليت ارتكبها طعمة بن أبريق من جار لـه هو قتادة 
  : ، وهذه اآليات هي)49(بسرقة الدرع بيهودي امسه زيد بن السمني

َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِتْحُكَم بـَْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك اللَُّه َوَال َتُكْن ِلْلَخائِِنينَ ﴿   ِإنَّا َأنـْ
  .)50﴾(َخِصيًما

عاهدون إلينا، فلهم حرية التقاضي إىل احملاكم اإلسالمية، وجيب احلكم هلم باحلق وإْن حتاكم امل
  : -تعاىل-والعدل، كما قال 

ُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك َشْيًئا َوِإْن ﴿  ُهْم َوِإْن تـُْعِرْض َعنـْ نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ
نَـُهْم بِا   .)51﴾(ْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ

أو حتيز،  أوجب اإلسالم احلكم بني الناس باحلق واإلنصاف والعدل، دون حماباة: حق العدل - 4
أو ميل ملسلم على حساب معاهد أو على العكس، ألن اإلسالم دين احلق والعدل، وبالعدل قامت 

اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَلى ﴿: -تعاىل-قال اهللا السموات واألرض، والعدل أساس امللك، 
َكاَن َسِميًعا   َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللَّهَ 

  .)52﴾(َبِصيًرا
- ىت مع األعداء، قال اهللا ن حييد القاضي املسلم عن قاعدة العدل، حوال يصح حبال من األحوال أ

 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُكونُوا قَـوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَال َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى﴿: -سبحانه
ومن وقائع  .)53﴾(تـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى َوا

ما حدث بني اإلمام علي ويهودي يف ملكية درع أمام القاضي شريح حيث مل تكتمل : احملاكمة العادلة
: عناصر اإلثبات، ألن شرحيًا رفض قبول شهادة احلسن ألبيه علي، مث قضى بأن الدرع لليهودي، فقال

! أشهد أن هذا الدين على احلق، وأشهد أن ال إله !املؤمنني قدَّمين إىل قاضيه، وقاضيه يقضي عليه أمري
  .)54(إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وأن الدرع درعك يا أمري املؤمنني، سقطت منك ليالً 
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أهل محص يف ما قضى به اخلليفة عمر بن عبد العزيز ملعاهد من : ومن أمثلة العدل مع غري املسلمني
كتاب اهللا :  اغتصاب العباس بن الوليد بن عبد امللك أرضًا للمعاهد، أقطعها الوليد للعباس، فقال عمر

. وكذلك )55(فاردد يا عباس ضيعته، فردها عليه: أحق أن يّتبع من كتاب الوليد بن عبد امللك، قم
بعدد  من إقليم مسرقند مع اجليشج تيبة بن مسلم الباهلي بأن خير حكم عمر بن عبد العزيز على القائد ق

  .)56(دخوله إليه من غري إنذار حريب، فآمن كثري من أهل مسرقند باإلسالم
والذي يؤكد هذا املنهج القرآين والسلوك العملي ما ثبت يف السنة النبوية من توجيهات حامسة يف 

أال من ظلم  ": حيث قال  شأن االلتزام بقاعدة العدل، منها ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن النيب
  ."معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئاً بغري طيب نفس منه، فأنا حجيجة يوم القيامة

غري املسلمني املعاهدين هلم حقوق متساوية مع املسلمني يف الوظائف العامة إال ما : حق المساواة - 5
غلبية، كرئاسة الدولة أو ذات حساسية مفرطة كقيادة اجليش،  اقتضته ظروف ذات طبيعة خاصة تعرب عن اجتاه األ

  .كما هو الشأن املتعارف عليه يف بقية دول العامل املعاصر
وفيما عدا ذلك فهم يتمتعون حبق املساواة يف احلقوق والواجبات سواء يف احلماية التامة واحملافظة 

ارسة الشعائر اخلاصة، وغريها من أنواع عليهم من أي اعتداء، أو حق احلياة، واحلرية الدينية، ومم
م،  م اخلاصة  احلريات، واملساواة أمام القانون، والتمتع جبنسية الدولة، مع حريتهم يف استعمال لغا
وترك احلق هلم يف عدم االندماج مع سائر املسلمني، وحريتهم يف تطبيق أحكامهم اخلاصة يف قضايا 

  األسرة من زواج وطالق وغري لك.
فلهم ما  )وهي ضريبة دفاع مبقدار دينار واحد على الشخص القادر(فإن قبلوا اجلزية: ابن عابدين الق

أي أنه جيب  )األخذ بالعدل(واالنتصاف )عاملة بالعدل والقسطامل(لنا، وعليهم ما علينا من اإلنصاف
النا ما جيب لبعضنا على هلم علينا، وجيب لنا عليهم لو تعرضنا لدمائهم وأمواهلم، أو تعرضوا لدمائنا وأمو 

  .)57(بعض عند التعرض
احلماية هلم، ليكونوا  -الكشف عنهم، والثاين -أحدمها: ويلزم هلم ببذل اجلزية حقان: وقال املاوردي

: أن قال كان آخر ما تكلم به النيب :  بالكف آمنني، وباحلماية حمروسني، روى نافع عن ابن عمر قال
   )58(احفظوين يف ذميت

إن أصل احلرب إذا أسرو ": لة مساواة املعاهدين باملسلمني ما قرره فقهاء آخرون حيث قالواومن أمث
م أحرار أهل الذمة من م أل   .)59"(دار اإلسالم ال ميلكو

العهد) لقبيلة ثقيف يف العملية، كما جاء يف كتاب الذمة( سنة الرسول : وأساس هذه احلقوق
و ظلمهم ظامل، فإنه ال يطاع فيهم يف مال وال نفس، وإن وإن طعن طاعن على ثقيف، أ": الطائف

الرسول ينصرهم على من ظلمهم،واملؤمنون ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس، فإنه ال يلج عليهم، 
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، وإنه ال يؤّمر عليهم إال بعضهم على بعض، على بين مالك )60(وإن السوق والبيع بأفنية البيوت
  . وهذا قريب الشبه من بعض أنظمة احلكم الذايت املعروف اآلن.)61"(أمريهم، وعلى األحالف أمريهم

. روى جويرية )62(أما الدفاع عنهم ضد أي اعتداء على أنفسهم وأمواهلم، فهو حكم جممع عليه
"أوصيكم : أوصنا يا أمري املؤمنني، قال: مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قلنا: بن قدامة قال

  .)63"(ه ذمة نبيكم، ورزق عيالكم(عهد) اهللا، فإنبذمة
أوصي اخلليفة من بعدي ": عند وفاته كان فيما تكلم به عمر بن اخلطاب :  ويف رواية البخاري

  .)64("أن يوىف هلم بعهدهم، وأن يقاَتل من ورائهم، وال يكلفوا فوق طاقتهم بذمة رسول اهللا 
من قتل معاهدًا بغري حق مل : قال  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، عن النيب

  .)65(يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاماً 
لعامة، وبتقدير واملنع أحياناً من تويل املعاهد وظيفة عامة كمنع أي مسلم، حسبما تقتضي املصلحة ا

  ) أو التقنني.رئيس الدولة ومؤسساته الدستورية(ويل األمر احلاكم
ن (عثما مر بن اخلطاب رجال دواوينه من الروم النصارى. وجرى اخلليفتان اآلخرانوقد جعل ع

) وملوك بين أمية من بعده على ذلك، إىل أن نقل الدواوين عبد امللك بن مروان من الرومية إىل وعلي
بئني العربية. وعمل العباسيون وغريهم من ملوك املسلمني يف نوط أعمال الدولة واليهود والنصارى والصا

ومنها األعمال الطبية والعلمية التطبيقية، ومن ذلك جعل الدولة العثمانية أكثر سفرائها ووكالئها يف بالد 
  .)66(األجانب من النصارى

يتضح من هذا أن املعاهدين املقيمني بصفة الدوام يف الديار اإلسالمية ليسوا مواطنني من الدرجة 
  دين، وإمنا هم من درجة واحدة. الثانية كما يزعم بعض املستشرقني احلاق

ويتبني أيضًا أن عقود املعاهدات مع غري املسلمني يف بالد اإلسالم ليست ذات صلة أو شبه مبا 
يسمى اليوم باالستعمار، ألن النظام اإلسالمي يقوم على أساس من احلرية واملساواة واإلنسانية، أما 

  .)67(ميلك املغلوب وما ينتجاستباحة كل ما و  االستعمار فيقوم على سلب احلرية
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي  الَ ﴿: ونرباس هذه املعاملة لغري املسلمني هو قول اهللا تعاىل يـَنـْ

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ا َهاُكُم  ،ْلُمْقِسِطينالدِّ ِإنََّما يـَنـْ
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن  اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم ِفي الدِّ

  .)68﴾(يـَتَـَولَُّهْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
زعم أنه مل يكن الذمي  الذي عاصر الشيخ حممد عبده» تسكو «ويالحظ أن املستشرق املسرت 

ا املسلم خبصوص مسكنه وملبسه وطرق معيشته   .)69(متمتعاً باحلرية اليت يتمتع 
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ويرد عليه مبا سبق بيانه بأن الذمي ميارس كافة احلقوق على قدم املساواة مع املسلم، وأما بعض 
اإلسالم املعروفة وليس بتحيتهم وأعرافهم، فاقتضتها  امللحوظات الشكلية يف اللباس أو السالم بتحية

  ظروف خاصة، واعتبارات مؤقتة، وأحوال عرفية يف بعض األزمان املاضية.
أهل الذمة يف املعامالت كاملسلمني، ما جاز للمسلم أن يفعله يف ملكه جاز : قال فقهاء احلنفية

  . )70(هلم، وما مل جيز للمسلم مل جيز هلم
سبق أن أهل العهد خيضعون لقضاء الدولة العام، ويطبق عليهم القانون وقد تبني مما 

. وذلك ألن املرجعية )71(اإلسالمي، فيما عدا بعض االستثناءات كالعقائد واألحوال الشخصية
القانونية إمنا هي لقانون األغلبية، فالشريعة اإلسالمية إقليمية التطبيق ال شخصية، والذميون 

  . )72(لي املواطنة، ال رعايا يف القضايا السياسية ومنها اجلنسية اإلسالميةيعتربون مواطنني كام
جيب على الدولة اإلسالمية محاية غري املسلمني يف أراضيها من أي عدو خارج، : حق الرعاية – 6

  ألن هلم من حق الدفاع عنهم مما يؤذيهم ما للمسلمني كما تقدم بيانه. 
صاحل أهل – )73(كما ذكر أبو يوسف يف كتاب اخلراج  –جلراح أن أبا عبيدة بن ا: من أمثلة ذلك

الشام على دفع اجلزية عند الفتح اإلسالمي لبالد الشام، فلما رأى أهل الذمة وفاء املسلمني هلم، 
وحسن السرية فيهم، صاروا أشّداء على عدو املسلمني، وعونًا للمسلمني على أعدائهم، فكانوا 

  عن ملكهم. يتجسسون األخبار عن الروم و 
وملا اشتد خطر الروم على املسلمني أمر أبو عبيدة برد اجلزية واخلراج على النصارى يف محص وغريها، 

ردكم اهللا علينا، ونصركم عليهم، فلو كانوا هم مل يردوا ": فردوا عليهم األموال اليت جبوها منهم، فقالوا
. وتكرر هذا الفرح من أهايل محص "يئاً علينا شيئاً، وأخذوا كل شيء بقي لنا حىت ال يدعوا لنا ش

  وغريهم بزوال حكم الصليبيني.
: ولو أسر بعض املعاهدين من األعداء، وجب على املسلمني فكاك أسراهم، ومن أمثلة ذلك

يف إطالق » شاقطلو «حينما تغّلب التتار على بالد الشام، ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية ليكلم 
على إطالق أسرى املسلمني، دون أسرى أهل الذمة، فقال ابن  فوافق القائد الترتي األسرى،
ال نرضى إال بافتكاك مجيع األسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، وال ندع أسرياً، : تيمية

  .)74(ال من أهل الذمة، وال من أهل املّلة، فلما رأى إصراره وتشدده، أطلقهم له
خلفائه الراشدين بأهل الذمة كما تقدم، ومن مقتضيات ووصايا  وهذا مستمد من وصايا النيب 

من آذى ذميًا فقد آذاين، ": كف األذى والظلم واالعتداء عليهم، قال النيب عليه الصالة والسالم:  ذلك
  .)75"(ومن آذاين فقد آذى اهللا 

ظلم أال من " ، )76"(من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة": وقال أيضاً 
  .)77"(معاهداً، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئاً بغري طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
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إن ": أي إن رعاية غري املسلم ومحايته من أي أذى واجب أساسي على الدولة املسلمة، قال القرايف
م يف جوارنا، ويف خفارتنا ة اهللا تعاىل وذمة وذم -حراستنا- عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا هلم، أل

، ودين اإلسالم، فمن اعتدى عليهم، ولو بكلمة سوء، أو غيبة فر عرض أحدهم، أو نوع من رسوله 
  .)78"(وذمة اإلسالم وذمة رسوله  -تعاىل-أنواع األذيّة، أو أعان على ذلك، فقد ضيَّع ذمة اهللا 

  : حق احترام الخصوصيات - 7
يعاملون » وما يدينون أمرنا برتكهم«تهم يف مظلة قاعدة املسلمون عمًال بتوجيهات دينهم وشريع

م م، فال  غريهم معاملة سامية، فيرتكون هلم يف ديار اإلسالم احلرية يف معتقدا وديانتهم ومعامال
حيجرون عليهم شيئًا منها، وحيرتمون حقوقهم يف شؤون العقيدة وممارسة طقوس الشعائر الدينية من 

ويكون هلم احلق يف تناول ما يعتقدون إباحته من قليل املسكرات، وأكل صلوات وقداسات وغريها، 
م، وتشييع جنائزهم وتعازيهم وغريها من املناسبات،وتبادل  حلوم اخلنزير، والفرح يف أعيادهم ومقدسا

  التهاين فيها. وال يكّلفون بشيء غري ما أبرم معهم من معاهدات واتفاقيات.
وبنائها بقدر احلاجة، وكل ذلك يف حدود ما تسمح به األنظمة وهم أحرار يف ترميم كنائسهم 

وقواعد النظام العام واآلداب املقررة يف خمتلف القوانني املعاصرة، فليس هلم املساس بشيء من قواعد 
اإلسالم ومقدساته من قرآن أو سنة نبوية وعقيدة وعبادة وأخالق، ومسّلمات تارخيية، وليس هلم شيء 

والتهكم أو السخرية، أو إثارة الفتنة الدينية، أو الطعن بقيم اإلسالم وتارخيه  من السّب والشتم
  وحضارته، أو االعتداء على األعراض والكرامات.

لغري املسلمني احلق يف تعلم شؤون دينهم وتارخيهم، وتعليم الناشئة يف : حق التعلم والتعليم - 8
ّغب يف تلقي العلوم واملعارف، وإغناء الثقافات، وتقدم املدارس واملنازل والكنائس وغريها، ألن اإلسالم ر 

احلضارة والنهضة واملدنيات، وغري ذلك من كل ما هو نافع ومفيد للمجتمع، ألن مردود ذلك يعم األمة 
ويسهم يف جتاوز كل أوضاع التخلف، وحيقق العزة ويصون الكرامة ويدفع الشرور والتعديات الداخلية 

  واخلارجية.
احلوار البنَّاء اهلادئ واهلادف واجلدال باحلسىن مع غري املسلمني، دون تأجيج الفتنة، أو  وال مانع من

إجياد الصراعات، أو غرس بذور احلقد والتعصب والكراهية، أو مماألة األعداء والتعاطف معهم على 
اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة وَ ﴿: -تعاىل-حساب كرامة الوطن، قال اهللا 

  .)79﴾(..بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ 
- تعاىل-فقال  )اليهود والنصارىة على قضية احلوار مع أهل الكتاب (نص صراح بل إن القرآن الكرمي

ُهْم َوُقوُلوا َءاَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظَ ﴿:  َلُموا ِمنـْ
َنا َوأُْنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ    .)80(﴾ِإلَيـْ
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وبدهي أنه ليس هلم الرتويج لإلحلاد والزندقة والتحلل من ظاهرة التدين أو الطعن بشيء من أصول 
دمي الدين والوحي اإل هلي، وذلك كشأن املسلمني أنفسهم، ألن هذا ال يعد تعليمًا مفيداً، وإمنا هو 

  وتفريق وإثارة مشكالت.
وعليهم أيضاً احلفاظ على متطلبات الوحدة الوطنية إلشاعة األمن وحتقيق االستقرار، ألن تقدم األمة 

ضارة واملسيئة لوحدة املشاعر وحفظ مرهون بتوفري الثقة والطمأنينة والرتفع عن العصبيات والتكتالت ال
  مصلحة األمة والوطن.

 جســـور إجيـــاد علـــى العمـــل يتطلـــب الثقـــة جســـور وبنـــاء النيـــة حســـن تـــوفري إن: المعاملـــة حســـن -9
 الـــــرب املشـــــرتكة املصـــــلحة مـــــن ويكـــــون ،وسياســـــياً  ياً اقتصـــــادو  اجتماعيـــــاً  وغـــــريهم، املســـــلمني بـــــني مشـــــرتكة

 مـع متناسـب هـو مبـا لطيفـة حتية وتقدمي واهلدايا، اهلبات وتبادل ية،ود زيارات من الطرفني، من واإلحسان
 يف والتعــــاطف العقيــــدة، أصــــول ميـــس ال بعيــــد والتهنئــــة املرضــــى، وزيـــارة االجتماعيــــة، والعــــادات األعـــراف
 مـن راسـخة بيئـة إلجيـاد احليوية الفائدة من ذلك ويف واإلحسان، الرب من فهو والتعازي واألحزان املصائب

 .والوطن لألمة املشرتك اخلري وتقدمي املعامالت يف الثقة

َهـاُكمُ  َال ﴿: ومهـا سـابقاً  نااملذكورت القرآنيتان اآليتان هو هذا ومنطلق  يـَُقـاتُِلوُكمْ  لَـمْ  الـَِّذينَ  َعـنِ  اللَّـهُ  يـَنـْ
ــرُّوُهمْ  َأن ِديَــارُِكمْ  مِّــن ُيْخرُِجــوُكم َوَلــمْ  الــدِّينِ  ِفــي ــْيِهمْ  َوتـُْقِســُطوا تـَبَـ  ِإنََّمــا ،اْلُمْقِســِطينَ  ُيِحــبُّ  اللَّــهَ  ِإنَّ  ِإَل

َهاُكمُ   تـََولـَّْوُهمْ  َأن ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِديَارُِكمْ  مِّن َوَأْخَرُجوُكم الدِّينِ  ِفي قَاتـَُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ
  . )81﴾( الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  يـَتَـَولَُّهمْ  َوَمن

 والثقة، اخلري وعمل واإلحسان واملودة الرب إشاعة ومها جداً، مهمتني اجتماعيتني لقاعدتني قريرت وهذا
م األعداء مع التعاون مظاهر كل  وشجب   .م االستنصار أو ومناصر
 الكتــاب أهــل مرضــى يعــود  النــيب كــان  ولقــد احلســنة، املعاملــة فضــيلة علــى زائــدة إجيابيــة خطــوة والــرب
م مع التجارة وميارس ،معهم اإلعارة تبادلوي إليهم، وحيسن  مسجده، يف ضيوفاً  وينزهلم ويستقبلهم ،جتار
  .احلبشة نصارى ووفد جنران نصارى وفد مع فعل كما

  : القرايف فقال الرب، من املقصود حّدد حني القدامى اإلسالم علماء بعض قرره ما وأوضح أمجل وما
 علــى هلــم، القــول ولــني عــاريهم، وكســاء جــائعهم، طعــاموإ فقــريهم، خلــة وســدّ  بضــعيفهم، الرفــق هــو"
 علـــى القـــدرة مـــع اجلـــوار يف أذيـــتهم واحتمـــال والذلـــة، اخلـــوف ســـبيل علـــى ال والرمحـــة، هلـــم التلطـــف ســـبيل
 ونصـيحتهم السـعادة، أهـل مـن ُجيَعلـوا وأن باهلدايـة، هلـم والدعاء طمعاً، وال خوفاً  ال م، مّنا لطفاً  إزالته،
 وعيــاهلم أمــواهلم وصــون ألذيــتهم، أحــد تعــرض إذا غيبــتهم، وحفــظ ودنيــاهم، ديــنهم يف أمــورهم، مجيــع يف

.. حقـوقهم مجيـع إىل وإيصـاهلم عـنهم، الظلـم دفـع علـى يعانوا وأن ومصاحلهم، حقوقهم ومجيع وأعراضهم
  .)82"(إخل
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 اخللفـاء بـني بـه ومعمـوالً  عامـاً  منهجـاً  وأصـبح التـاريخ مـدى علـى الـدائم العمـل يف التوجـه هـذا واستمر
 اليهـود املسـلمون عامـل حيـث املغـرب، بـالد يف أم املشـرق بـالد يف سـواء املـؤمنني، وعامة املسلمني والوالة

. ــم واألذى الضــرر إحلــاق ومنــع والصــون احلمايــة مــن كرميــة  معاملــة األنــدلس مــن والطــرد التصــفية إبـّـان يف
 وادعـــني اإلســـالمي احلكـــم إىل ســـكنوا لقـــد": الـــذميني شـــأن يف اإلســـالم إىل الـــدعوة كتابـــه  يف أرنولـــد قـــال

م علــى املســلمون احلكــام اســتمر كمــا  مستبشــرين،  امللــل ألهــل الصــدر وســعة التســامح مــن القدميــة عــاد
  ."األخرى
 املسـلمني يبِّ ويـر  والعنصـرية، الكراهيـة ثقافـة يرفض املواطنة مبدأ محاية أجل من اإلسالم أن املعلوم ومن
  .لآلخرين اخلري حب على

 بالرعايـة مشـمولني اإلسـالمية الـديار يف املسـلمني غـري كـان: االجتمـاعي التكافـل أو الضمان -10
 أو السـن كبـار  كـانوا  سـواء هلـم، دائـم عطـاء وفـرض واحملتـاجني، الفقـراء ةوإعان االجتماعي والتكافل الطبية

  .املشروع الكسب توافر موعد التعطل أو العمل، عن عاجزين
 مـا منهـا املسـلمني، لغـري بالنسـبة املبـدأ هـذا رعاية على العملية الناحية من تدل ريخالتا من أمثلة وهذه

  : يأيت
 أبـــواب علـــى يســـأل الذمـــة، أهـــل مـــن بشـــيخ  اخلطـــاب بـــن عمـــر مـــرَّ : نصـــراين وشـــيخ عمـــر قصـــة -

 كضـيعنا مث شـيبتك يف اجلزيـة منك أخذنا كنا  أنصفناك، ما: فقال ،والسنّ  واحلاجة اجلزية بسبب املساجد
 نظرائــه، أي. )83(ضــربائه وعــن اجلزيــة عنــه ووضــع يصــلحه، مــا املــال بيــت مــن عليــه ىأجــر  مث ِكــَربك،  يف

  .)84(﴾..َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراء الصََّدقَاتُ  ِإنََّما﴿: تعاىل قوله وهي الزكاة مصارف بآية واستدل
  .الكتاب أهل من املساكني من وهذا املسلمون، هم والفقراء

: العـراق يف احلـرية وأهـل  الوليـد بـن خالـد بـني الصلح كتاب  يف جاء: احلرية وأهل خالد قصة -
 أهــل وصــار فــافتقر غنيــاً  كــان  أو اآلفــات، مــن آفــة أصــابته أو العمــل، عــن ضــعف شــيخ أميــا هلــم وجعلــت"

 ودار اهلجــرة، بــدار أقــام مــا وعيالــه، املســلمني مــال بيــت مــن وعيــل جزيتــه، طرحــت عليــه، بتصــدقون دينــه
  .)85"(سالماإل

 عـدي إىل اهللا رمحـه العزيـز عبـد بـن عمـر كتـب: البصـرة علـى وعاملـه العزيـز عبـد بن عمر قصة -
 عنـه وولـَّت قوتـه، وضـعفت سـنه، كربت  َمنْ  الذمة أهل من ِقَبلك َمنْ  وانظر": قائالً  البصرة على ةاأرط بن

  .)86"(يصلحه ما املسلمني بيت من عليه فأْجرِ  املكاسب،
ــى يف التــاريخ لنــا ســجَّلها اإلســالمية الــبالد يف املســلمني غــري قــوقح مــن طائفــة هــذه  وأمســى صــورة أ
 حقـــوق مـــن واضـــحة أنـــواع وهـــي اإلســـالمي، والتـــاريخ النبويـــة والســـنة القـــرآن مـــن مســـتمدة وهـــي منـــوذج،
  .اإلسالم يف اإلنسان

  : العالم في األقليات
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 بـــالد غـــري يف واألقليـــات اإلســـالمي، لعـــاملا يف األقليـــات أحـــوال بـــني الواضـــحة املفارقـــة نلحـــظ زلنـــا مـــا
  .املسلمني

 يتمتعــون اإلســالمية، األمــة مــن جــزء واملغــارب املشــارق يف اإلســالمي العــامل يف املســلمة غــري فاألقليــات
 مــع متســاوون مواطنــون وهــم أصــيلة، حقــوق مــن عليهــا يرتتــب ومــا اإلســالمية وباجلنســية املواطنــة، بشــرف
 يف االجتمـاعي التكافـل حتقيـق يف لتسـهم املسـلمني علـى فريضة فالزكاة ت،التسميا اختالف مع املسلمني
ـــة، واألمـــوال النقـــود،: األمـــوال مـــن أنـــواع مخســـة علـــى مفروضـــة وهـــي اإلســـالم، ـــزروع التجاري  والثمـــار، وال
 )% 2.50(النقـود زكـاة ونسـبة الـدخل، مـن )% 20(عـن تزيـد وهـي. الثمينـة واملعادن والكنوز واألنعام،

 بـين نصـارى علـى فرضـت كمـا  ،أو ضـريبة صـدقة أو زكـاة تسـميها أن شـئت إن فهي اجلزية سمىي ما وأما
 يف املشـاركة عـن وبـدالً  جـزاء أي جزيـة تسميتها أو الصدقة، مببدأ وقبلوا اجلزية أبوا الذين العرب من تغلب

 نظـام يف سـلمنيامل غري يدفع واليوم الكسب، على القادرين على السنة يف دينار األصل يف وهي احلروب،
  .الواحد الدينار عن بكثري تزيد كاملسلمني  ضرائب املعاصرة الدول
 مليــون ســتمائة عــن يزيــدون وهــم والغــريب الشــرقي العــامل أحنــاء يف يتوزعــون الــذين املســلمة األقليــات أمــا
 إىل تعـونيتمتم كانوا  وإن وهم كرمية،  غري معاملة ويعاملون الصحيحة، املواطنة حبقوق يتمتعون فال نسمة،
باحلرية يف ممارسة شعائرهم الدينية، فهم حمرومون من تطبيق الشـريعة اإلسـالمية يف قضـايا األسـرة  كبري  حد

والسياسـة  قتصـادعلى أنفسهم من الناحية القانونية، وليست هلم معاملـة متسـاوية مـع غـريهم يف قضـايا اال
  واالجتماع من الناحية الواقعية.
داث احلساســـة العامـــة يف بـــالد غـــري املســـلمني معاملـــة ســـيئة ســـواء يف نظـــام ويعاَمـــل املســـلمون يف األحـــ

احلكــم، أم يف ممارســة خمتلــف أنــواع حقــوق اإلنســان، واألمثلــة كثــرية، ســواء يف القــرون الوســطى أو القــرون 
مــــا هنــــاك مــــن محــــالت ة حــــىت عصــــرنا احلاضــــر. و مســــتمر  ســــيئة املعاصــــرة، فهنــــاك مــــآٍس وجــــراح ومعاملــــة

  : تصرفات وسلوكيات نابية أو فجة، وهذه أمثلة معروفةوهجمات وحشية و 
م، وتبعتهـــــا أغلـــــب 2005 /9 /30الرســـــوم الكاريكاتوريـــــة املســـــتهزئة بنـــــيب اإلســـــالم بتـــــاريخ  -

الصــحف الغربيــة، وبعــض الصــحف العربيــة حبســن نيــة أو ســوء نيــة، مــع تربيــر ذلــك بــأن األمــر يتعلــق حبريــة 
  حرية الصحافة يف صحف أخرى.التعبري اليت ال تتدخل فيها احلكومة أو 

 وكذلك حماولة إخراج متثيلية تسيء للسيد املسيح، علماً بأننا حنن حنرتم مجيع الرسل. -

بعض املعلومات الكاذبة واملغلوطـة عـن اإلسـالم ونبيـه يف مقـررات الدراسـة يف املـدارس الغربيـة،  -
 من اخرتاعهم. » إسالماً « وعرضها يف كتبهم 

 متها الطعن املستمر يف اإلسالم وتشويه معامله.قيام إذاعة يف قربص مه -

تاناً ومغالطة.  -  ختصيص برامج إعالمية غربية تصف مجيع املسلمني باإلرهابيني زوراً و
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ظــورة يف العــراق، ســواء بإلقــاء قنابــل النابــامل، أو القنابــل العنقوديــة، احملنائيــة اجلرائم اجلــارتكــاب  -
 سائل احلرب البكرتولوجية واحليوية والكيمياوية احملّرمة دولياً.ة، واستعمال و ضور والقنابل الذرية احمل

 احلفريات حتت املسجد األقصى اليت جتعله يف خطر حمقق. -

 هدم مسجد وكنيسة وحوزة علمية يف يوم واحد يف العراق. -

يـق هذه بعض األمثلة اليت تعاين منها األقليـات اإلسـالمية يف ديـار غـري املسـلمني، فـأين التوجـه إىل حتق
  !؟االستقرار العاملي واألمن وتصفية اإلرهاب من العامل، واحرتام مبدأ املواطنة

  : المرجعية في ظل المواطنة في بالد اإلسالم
إن قضــية املرجعيــة يف العــامل حتــددها القــوانني النافــذة، وغالــب هــذه القــوانني ومنهــا الشــريعة اإلســالمية 

نســـان، مـــع وجـــود اســـتثناءات خنـــدم مبـــدأ املواطنـــة كمـــا إقليميـــة التطبيـــق، ال شخصـــيته حبســـب جنســـية اإل
  تقدم.

أمــا يف ظــل اإلســالم يف دالالتــه الواضــحة، فــالنظرة لغــري املســلمني نظــرة إجيابيــة وذات أفــق بعيــد، ألن 
 -كمـا تقـدم-اإلسالم دين الرمحة العامة بالعاملني، وتطبيقه ال يسيء إىل أحد من غري املسلمني، ومبادئه 

  معامل احلق والعدل واإلحسان يف املعاملة واملساواة. تقوم على إرساء
  : ومن أهم املعارف الضرورية العلم بأن عالج ما قد يثور من مشكالت يف مظلة اإلسالم هو

احلــوار الثقــايف واحلضــاري اجلــاّد واهلــادف والقــائم علــى احــرتام الثقافــات األخــرى احملليــة واحــرتام  -أوالً 
  رأي اآلخرين.

ـــاً  اد قاعـــدة التســـامح يف اإلســـالم، فهـــو الـــذي يـــوفر األمـــن واالســـتقرار، ومينـــع كـــل ألـــوان اعتمـــ -وثاني
  التعصب والكراهية واحلقد ضد اآلخرين. 

التزام احلفاظ على مقّومات السلم واألمن والوسطية واالعتدال، ونبذ التطـرف والغلـو واإلفـراط  -وثالثاً 
لوطة، وتصورات ومهية، وملواجهة عصـابات التطـرف الستئصال ما يشوِّه عقول اآلخرين من زرع أفكار مغ

  والغلو، ومكافحة اإلرهاب، واجتثاث جذور اإلرهاب الدويل يف فلسطني وبقية دول العرب واإلسالم.
الــــدعوة الدائمــــة إىل احــــرتام أصــــول العالقــــات الدوليــــة الســــلمية القائمــــة علــــى حــــب اخلــــري،  -ورابعــــاً 

اء التوت رات والنزاعات املسلحة، والتدخل املسـلح يف شـؤون اآلخـرين، وقمـع والتعايش الودي املشرتك، وإ
ب ثروات املسلمني.   العدوان، وحماربة االحتالل، ومقاومة املعتدين و

وكل ذلك ال يتم من جانب واحـد إلرسـاء معـامل املواطنـة أو الوطنيـة، بـل علـى اآلخـرين غـري املسـلمني 
لتصـــفية مـــا يعكـــر مفهـــوم املواطنـــة املســـؤولة، واحـــرتام احلقـــوق التحـــاكم إىل هـــذه القواعـــد األربـــع املتقدمـــة، 

والواجبات، سواء يف بالد املسلمني وبالد غري املسلمني، وعليهم أيضاً فهم اإلسالم الصحيح ونبذ الفهم 
أو الفكــــر املشــــوة عــــن اإلســــالم. وعلــــى اجلميــــع اإلصــــغاء لكلمــــة احلــــق والعــــدل واملســــاواة والتــــزام مبــــادئ 
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، واالحتكــــام لنــــداء الضــــمري والوجــــدان مــــن مجيــــع األطــــراف واألشــــخاص واجلماعــــات األخــــالق الكرميــــة
  والدول، واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل.
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  تاريخيالمسار المفهوم و ال: المواطنة
  *وجيه كوثراين

   (Concept)المواطنة كمفهوم تاريخي  - 1
ــذا املعــىن يســتدعي اىل الــذهن أســئلة تردنــا  إذا مــا افرتضــنا أن "املواطنــة" هــي "مفهــوم" فــإّن االفــرتاض 

السـتخدام خـالل التجربـة دة يف اوإىل مآالت جديـ حتوالت يف فقه اللغة واملصطلحات، إىل بنياٍت وتاريخ
 وجـزءاً  ،سياسية جديدة يعرب عنها باحلداثـة، حىت أضحى تعبري املواطنة جزءاً من ثقافة اجتماعية و التارخيية

سـيادة شـعب علـى أرض  يـة تقـوم علـى السـيادة الوطنيـة،ودولـة وطن ،من نظام سياسي يقوم على الدستور
يضـحى الفـرد فيـه مواطنـاً يف  ا الفـرد مبوجـب عقـد اجتمـاعيوجزءاً من حقوق وواجبات ينتظم فيهـ ،حمددة
  .دولة
م وأفكـار 1776، وكان أبرز جتلياته إعالن االسـتقالل األمريكـي قق ذلك يف التاريخ الغريب احلديثحت

  .م1789ق اإلنسان واملواطن يف عام إعالن حقو  ، وبصورة خاصةأدبيات التنوير وقبلها الثورة الفرنسية
ســـتحقاقات حصـــلت نســـبّياً وبشـــكل متفـــاوت يف غضـــون القـــرن التاســـع عشـــر يف هـــذه اإلحـــاالت ال

بـل ِإنَّ االنتكاسـة الـيت  .مفهـوم املواطنـة ،ا الدارسون أسسـاً مكّونـة للمفهـومأوروبا والواليات املتحدة جيعله
ـــا أوروبـــا يف غضـــون حـــربني عـــامليتني خـــالل القـــرن العشـــرين وظهـــور الـــدول التوتاليتاريـــة والفا شـــية منيـــت 

حموريـًة بـذلت جهـود فكريـة  مسـألة الدميقراطية املتمحورة حـول حقـوق املـواطن سألةجعال من امل -والنازية 
 -ريــــات واحلقــــوق للمــــواطن ودســــتورية حلمايتهــــا كمكســــب تــــارخيي ولتطويرهــــا يف اجتــــاه توســــيع أطــــر احل

َُعـوِقني واملهمَّشـني فكان توسـيع شـرعة حقـوق اإلنسـان يف اجتـاه حقـوق املـرأة والطفـل والع .اإلنسان
مـل وامل

واحــرتام حقــوق األقليــات. يكتــب آالن  ،العــرتاف بنســبية الثقافــات وتعــددهاومؤسســات اجملتمــع املــدين وا
ــةيف  (Alain Touraine)تــورين  وتأسيســاً علــى هــذا اهلــاجس الــذي يهــدف إىل  ؟مــا هــي الديمقراطي

: صـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين بـــل يف أواخـــرهإعـــادة ِإحيـــاء اجملـــال السياســـي للدميقراطيـــة وتطـــويره يف الن
بــــل بوصــــفها متثــــل  "ينبغــــي حتديــــد الدميقراطيــــة ال بوصــــفها تغلــــب اجلــــامع والشــــامل علــــى اخلصوصــــيات،

اجلمـع بـني التبـادل  ،تنـوع الـذاكراتالضمانات املؤسسية اليت تتيح اجلمع بني وحدة العقل الوسائلي وبـني 
ا يشــري عنــوان كتابــه وهــي كمــ عــرتاف باآلخركمــا قــال شــارل تيلــور".فالدميقراطيــة هــي سياســة االواحلريــة، 

   "؟هي "حكم األكثرية أم ضمانات األقلية: بصيغة السؤال
  : ة حييل إىل شرطني أساسينيأن مفهوم املواطن: اخلالصة

إرادة العـيش  ، (وطـين) يقـوم علـى اختيـاريستتبع ذلك من إقامة جمتمع قـومي وما الدولة الوطنية، -
 .بني أبنائه املشرتك

وى التوازن بني احلقوق والواجبات، بني اخلاص والنظام الدميقراطي واستدعاءاته الكثرية على مست -
  .لشمولوبني اخلصوصيات وا والعام،



 28

علــى جتربــة تارخييــة أضــحت تلــك هــي باختصــار مرجعيــة مفهــوم املواطنــة كمــا اســتقرت عامليــاًّ تأسيســاًّ 
ا حبجــة املغــايرة واخلصوصــية القوميــة أوالدينيــة وكمــ تـارةً  ،يف الغــربمهمــا اجتهــدت أطــراف حبصــرها  عامليـة،

ا األبدية (هـانتنغتون) يفعل بعض اإلسالميني والقوميني ، وأخرى حبجة اختالف طبائع الثقافات وصراعا
راعات العضـوية أو تارًة ثالثة حبجة التفاوت يف درجة التطور والتقدم بـني "عـاٍمل تـارخيي" حمكـوم عليـه بالصـ

ى فصل الوالدموية واألهلية وهـو  تاريخ فدخل مرحلة ما بعـد التـاريخ،(ومنه العامل اإلسالمي) وبني عامل أ
  .(فوكوياما) ،الغريبالعامل الدميوقراطي 

ذلـــك أن اإلشـــارة هلـــا تســـتهدف تقـــدمي تصـــور  رقـــة ملناقشـــة مثـــل هـــذه األطروحـــات،ال يتســـع جمـــال الو 
(conception) الـيت  الغربيـة -التها إىل مرجعيتها التارخيية أي إىل التجربة التارخيية ملفهوم املواطنة عرب إح

أضـــحت علـــى الـــرغم مـــن املقاومـــات األيديولوجيـــة هلـــا يف األطـــراف أو يف املركـــز وعلـــى الـــرغم مـــن التنظـــري 
تنحـو ألن تصـبح  جتربةً  ،احلصري عند بعض الدارسني الغربينيو  اإلثنولوجي أو التارخياين األحادي اجلانب

أي "الفكـرة بوصـفها جمـردة وعامـة  ة) بصـفة املفهـوم بـاملعىن الفلسـفي،(املواطنمنوذجاً عاملياًّ، ومن هنا نعتها
   )1(أو على األقل قابلة للتعميم"

لفــــة لفكــــرة املواطنــــة ال يســــتبعد ضــــرورة املقارنــــة بــــني املرجعيــــات املخت لكــــن هــــذا التجريــــد أو التعمــــيم،
لــك أن الــوعي التــارخيي، ومبــا هــو وعــي حلالــة انعطــاف أو حتــّول أو تغــري وذ وكــذلك بــني التــواريخ املختلفــة.

ســــــريع أو بطــــــيء يف مســــــار الــــــذهنيات والعقليــــــات واألفكــــــار وكــــــذلك يف املفــــــردات واملصــــــطلحات ويف 
(أي الـــوعي) وضـــع يفـــرتض ،املؤسســـات واهلياكـــل وطبيعـــة الســـلطات والـــدول وعالقـــات اإلنتـــاج والتبـــادل

ــا وحت صــوص املكتوبــة أو فظهــا الــذاكرات الفرديــة واجلماعيــة عــرب الروايــة الشــفهية أو الناملســارات الــيت ختتز
أو الرمــوز اللغويـــة الواعيــة أو غـــري الواعيــة يف جمـــال البحــث التـــارخيي واإلثنولـــوجي إلدراك  الســلوك املعـــيش،

عامليـاًّ وهـو  مث أوجه االختالف والتمايز بني التصـورات املختلفـة للمفهـوم الواحـد الـذي أضـحى عاّمـاً ومـن
ومفـردة  عيـة العربيـة،، من هنا قد يكون مفيداً أن جنري مقارنًة بـني مصـطلح مـواطن يف املرجمفهوم املواطنة

Citoyen يف املرجعية الغربية. 

  : في المرجعية الغربية(citizenship, citoyen) (عضو المدينة) -2
معـــىن االنتمـــاء إىل  "عضـــو املدينـــة"، أي citoyenأو  citizenshipتعطـــي القـــواميس األجنبيـــة ملعـــىن 

 معــىن التنظــيم السياســي يف وتعبــري املدينــة يفيــد يف اإلصــطالح اليونــاين والالتيــين القــدميLa cité.املدينــة
 un organisme)(أي مدينـة وريفـاً جمـاوراً) هـي هيئـة مجاعيـةقبـل أن تكـون أرضـاً  )citéفاملدينـة( منطقـة،

collectif) :ة تارخييــة ومنــط مــن العبــادات والشــعائرجيمــع بــني أعضــائها وحــد(culte) واملنتمــي إىل هــذه .
  .citoyenاهليئة هو ما يسمى عضو املدينة أي 

كــان هــذا مــا عــّرب عنــه   املدينــة احلقــة تنجــب العضــو احلــق،: يهــافثمــة عالقــة محيمــة بــني اهليئــة والعضــو ف
 Ethique et) ة واألخالقيــاتأفالطــون يف اجلمهوريــة عنــدما شــدد علــى العالقــة احلميمــة بــني السياســ
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politique).   وهــذا املفهــوم  احليــوان بانتمــاء األول إىل مدينــة.كــذلك فــإن أرســطو كــان مييــز اإلنســان عــن
الدولـــة) كـــان حييـــل إىل مبـــدأ ســـيادة القـــانون الـــذي ُعـــِرف يف اليونانيـــة بتعبـــري  -للمدينـــة اليونانيـــة (املدينـــة 

(Nomos) 2(.الناموس(  
النظـام الـدميقراطي : نظام املدينـة اليونانيـة حيـث وّزعـه هـريودوت علـى أمنـاط ثالثـةومهما يكن من أمر 
فــــإن مدينــــة أثينــــا الدميقراطيــــة هــــي الــــيت اســــتحوذت علــــى ُجــــّل  - (monarchie)واألوليغارشــــي وامللكــــي

اطن االهتمــام يف دراســتها كنمــوذج للدميقراطيــة اليونانيــة القدميــة وكمرجعيــة لتوصــيف "العضــو فيهــا" أي املــو 
"حيــث متـارس حريــة الفــرد حبمايــة  ملشــاركة يف احليــاة السياسـية فيهــا.سـواء لناحيــة االنتمــاء أو لناحيـة حــق ا

(بـــدءاً مـــن القـــرنني اخلـــامس لـــيت شـــدد يف عصـــر النهضـــة األوروبية. علـــى أن املرجعيـــة اليونانيـــة ا)3(املدينـــة"
مل تكــــن إالّ ذريعــــة ار السياســــية،آلداب والفنــــون واألفكــــعلــــى العــــودة اليهــــا يف ا ،عشــــر والســــادس عشــــر)

وملقارعـة وظيفـة االسـتقواء السياسـي  كّرست مبدأ احلق اإلهلـي يف احلكـم،ملواجهة الكنيسة القروسطية اليت  
وريـات الشـاملة وهـي احلالـة الـيت مثّلتهـا قرونـاً يف أوروبـا اإلمرباط ،بالدين ورفض خلط األدوار يف السلطات

احلريــــة : والــــذي يرتكــــز انتمــــاؤه علــــى مبــــدأين ملفهــــوم األثيــــين "للمــــواطن"وفيهــــا زال ا وامللكيــــات املطلقــــة،
يســـة والطاعـــة ، ليســـود يف اجملتمعـــات القروســـطية األوروبيـــة مبـــدأ االنتمـــاء إىل الكنواملســـاواة أمـــام القـــانون

ريعـة أو واملقصـود بالذ وذلك وفقاً خلطوط طبقية حاّدة كان ميليها نظـام اإلقطـاع السـائد. املكّرسة لِْلَمِلِك،
كانـت مبثابـة االسـتجابة لظـروٍف تارخييـة جديـدة   الوسيلة هنا أن العودة إىل التـاريخ اليونـاين والرومـاين أيضـاً 

أطلقتهــا عمليــة نشــوء املــدن التجاريــة وحركــة االكتشــاف والتوســع واألنســنة ونتــائج احلــروب الدينيــة املــدمرّة 
كيـــافلي ، فكانـــت أفكـــار ميعصـــب للفرقـــة الدينيـــةاالنتمـــاء املتالـــيت جّيشـــت احلشـــود البشـــرية علـــى قاعـــدة 

 ،السـلطتني الدينيـة واملدنيـةودعـوة لـوك إىل التسـامح مـن خـالل الفصـل بـني  للفصل بني السياسـة والـدين،
الفصـــل بـــني الســـلطات عنـــد  (األقـــوى مـــن اجملتمـــع) وصـــوًال إىل مبـــدأاحلكم -ودعـــوة هـــوبس إىل الدولـــة 

األفكار مبثابة املواكبة لتـاريخ جديـد يصـنع يف أوروبـا ويف العـامل  .. كانت كل هذه التحّوالت يفمونتسكيو
تُـــُه تكمـــن يف "حد (الواليات املتحـــدة).اجلديـــد صـــحيح أنـــه كـــان  اثتـــه"، أي يف قطيعتـــه عـــن املاضـــي.وِجدَّ

ل التواصـل مـع هـذا جيري احلديث عن مرجعيـة يونانيـة ورومانيـة للقـوانني والتشـريعات ونظـام املدينـة مـن قبيـ
ــِلّياً" لكــن التــاريخ "احلــديث" كــان يبــىن مــن جديــد وال يــزال حــىت اليــوم  يخ القــدمي،التــار  بوصــفه "تارخيــاً تـََوسُّ

ة واجملتمــع املــدين قيــد البنــاء، وكمــا نالحــظ مــن خــالل مــا يكتــب اليــوم حــول الدولــة والدميقراطيــة واملواطنــ
  .وحقوق اإلنسان

عليـه مبفهـوم الدولة/األمـة) مـع مفهـوم الدولة/املدينـة  (املتعارفل مفهوم الدولة الوطنيـة والقوميـةلقد متاث
 الفــرد -وحــل بــذلك وبصــورة تدرجييــة حمــل الدولــة األمرباطوريــة كمــا حــّل وبشــكل تــدرجيي مفهــوم املــواطن 

  .احلشد والكتل اجلماهريية والرعيةحمل مفهوم 
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دســــاتري الـــــدول وقيـــــام  الثــــامن عشــــر والتاســـــع عشــــر،: لقـــــرننيالثــــورات الدميقراطيـــــة يف غضــــون اومــــع 
الدميقراطيــة تأسيســاً علــى شــرعة "حقــوق اإلنســان واملــواطن" بــدأ يتكــّرس حــق االقــرتاع العــام القــائم علــى 

  .كة السياسية وآليات اختاذ القراركفاعلية يف املشار   الواحد، أي على قيمة املواطن،الصوت 
ايـــة للنهضـــة األوروبيـــة،مل يكـــن ذلـــك  ا يـــرى بعضـــهم بـــال ية أضـــحت كمـــأو صـــيغة شـــكل طفـــرًة أو 

، ببعـده اإلنسـاين العـاملي املنفـتح والقابـل ؤسِّسـاً ملفهـوم "املـواطن" احلـديثبل كان ذلك مسـاراً م مضمون،
ية والثقافيـــــة ومواكبـــــة الفكـــــر هلـــــذه قتصـــــادللتطـــــور الـــــدائم بفعـــــل التطـــــورات والتحـــــوالت االجتماعيـــــة واال

   .التحوالت
ــــاري ــــواصــــدر يف ب ــــاب بعن ــــاريخ االنتخــــاب العــــام يف : نس خــــالل العــــام احلــــايل كت تكــــريس املــــواطن، ت

  .)4(فرنسا
ـــة  ـــة إىل آلي يـــدحض صـــاحب الكتـــاب اُحلجـــج الـــيت يثريهـــا بعـــض القـــائلني بتحـــول الدميقراطيـــة التمثيلي

فهــو يؤســس نوعــاً مــن املســاواة بــني  ،شــكلية، فــريى "أن مبــدأ االنتخــاب العــام لــيس حمــض حريــة شــكلية
  .بشر، بل هو يؤسس اجملتمع نفسه"ال

، ومل يطبــق مجــاع حــىت منتصــف القــرن التاســع عشــرصــحيح أن مبــدأ االنتخــاب العــام مل يكــن موضــع إ
تطبيقاً شامًال واجتماعياًّ حىت منتصـف القـرن العشـرين (..) إالّ أن منطلـق فلسـفته الـيت تقـوم علـى حقـوق 

 ،صــل يف التــاريخ فعــالً وكمــا ح ظــل منفتحــاً علــى التطــوير والتوســيع،ي اإلنســان الفرد(الطبيعيــة)، -طن املــوا
(اخلدامــة والرهبنــة) وجتــاوز شــرط الفروقــات الطبقيــة واملهنية بــدءاً مــن جتــاوز قــانون االنتخــاب الفرنســي مــثالً 

إىل جتـــــاوز شـــــرط اجلـــــنس يف قـــــانون  )،18إىل  25يب، وشـــــرط الســـــن(من شـــــرط النصـــــاب املـــــايل الضـــــري
ـــة الدائمـــ الـــذي أعطـــى املـــرأة حـــق االقـــرتاع، م1944 ة يف توســـيعه اعتمـــاداً علـــى فلســـفة احلـــق إىل املطالب

  .)5(املواطن -الطبيعي لإلنسان 
علـــى أن إشـــكالية اليـــوم تظـــل بالنســـبة للمـــواطن الفـــرد الـــذي يعـــيش يف دولـــة دميقراطية(عريقـــة) هـــي يف 

، بني تطلب مزيٍد مـن محايـة احلريـة والـيت ل املعادلة الصعبة، ولكن الغنيةمدى القدرة على التوافق من خال
د تتعـارض مـع بعـض أنـواع ، وبني ضرورات تطلب العدالـة الـيت قـتعارض مع العدالة يف بعض وجوههاتقد 

ا إشكالية غنية ألن املـواطن يسـتطيع مـن خالهلـا أن يطـّور أشـكال عالقتـه بـاجملتمع والدولـة،  من احلرية . إ
مــن مشــاركة يف القــرار، ومــن  ،كمــا تســتطيع الدولــة واجملتمــع أن يتوازنــا عــرب مــا تتيحــه الدميقراطيــة التمثيليــة

  .، ونشاطات جمتمع مدينتعددية حزبية، ومن حريات وتفكري ونشر وإبداء رأي
تلــك صــورة مــوجزة عــن وضــعية املــواطن يف جتربــة غربيــة، محلــت يف اخلطــاب الفكــري الــذي عــّرب عنهــا 

سية كمرجعية متوّسلة، ولكنهـا شيئاً من رمزية التاريخ اليوناين يف محولته للدميقراطية األثينية وفلسفتها السيا
محلــت الشــيء األكثــر واألكــرب واألغــىن مــن جتــارب التــاريخ احلــديث وحتوالتــه وانعطافاتــه وإنتاجاتــه الفكريــة 
والفلســـفية الـــيت ُأسِّـــس هلـــا منـــذ أفكـــار عصــــر النهضـــة والتنـــوير إىل إعـــادة تأســـيس الـــوعي الــــدميقراطي يف 
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ــا الدميقراطيــة الغربيــة يف جتــارب الــدول وبعــد االن النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين، تكاســة الــيت منيــت 
  .احلشودالتوتاليتارية اليت حّولت املواطن إىل كّم من 

  ماذا عن صورة المواطن والمدينة والدولة في التاريخ العربي؟
 جـاء يف املعـاجم "أن املـواطن هـو الـذي نشـأ معـك يف: المـواطن فـي المرجعيـة العربيـةالوطن و  - 3
وجاء يف لسان العـرب يف تعريـف  حد أو الذي يقيم معك فيه"، فهو اشتقاق من الوطن واملواطن،وطن وا
ه (...) ووطـن باملكـان وأوطـن أقـام، وهـو مـوطن اإلنسـان وحملـ الوطن هـو املنـزل الـذي تقـيم بـه، ": الوطن

اطن، ويف التنزيـل عه مو ، تفعيل فيه، ويسمى به املشهد من مشاهد احلرب ومجواملوطن ،وأوطنه اختذه وطناً 
ا وطنــاً "لقــد نصــركم اهللا يف مــواطن كثــرية وأوطنــت األرض ووطنتهــا توطي: العزيــز  ،نــاً واســتوطنتها أي اختــذ

  .)6(وتوطني النفس على الشيء كالتمهيد.."
ا تعج بالكالم عن حب الوطن واملوطن واالشتياق له واحلنني ألهلـه وإىل  أما أدبيات الرتاث العريب فإ

  .مة اإلنسان يف صباه وشبابهان إقامك
ومــن ذلــك قــول البــن الرومــي يف قصــيدة وجههــا لســليمان بــن عبــداهللا يســتعديه علــى رجــل مــن التجــار 

  : ع دارهأجربه على بي
  وأال أرى غريي له الدهر مالكا      ن آليت أالّ أبيعهـويل وط 
م  م ذكر   ..عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا     إذا ذكروا أوطا

ا معـًىن اعر الوجدانية والرومانسية طاملا كانـت رابطـاً بـني اإلنسـان واملكـان ولكـن دون اكإذن املش تسـا
السـؤال مـىت اكتسـبت مفـردة "مـواطن" املعـىن احلقـوقي أي املعـىن الـذي جيعلهـا مرادفـة ملعـىن  حقوقياًّ حمـّدداً،

citoyen أو citizenship؟  
يف األدبيـات العربيـة جـاءت  citoyennetéو citoyen عربيـة تفيـد معـىن أرجـح أن أول اسـتخدامات

م) 1883 - 1819م) وكتابات بطرس البستاين(1873 - 1801يف كتابات رفاعة رافع الطهطاوي(
  .والوطني والوطنيةابن الوطن، وقد جاءت بصيغة 

يقـــول الطهطـــاوي يف البـــاب الرابـــع "يف الـــوطن والتمـــدن والرتبيـــة" مـــن كتـــاب "املرشـــد األمـــني للبنـــات  
   .بنني"وال

إىل امسـه  ، ينسـب إليـه تـارةً الذي تـوّطن بـه واختـذه وطنـاً  ،"مث إن ابن الوطن املتأصل به، أو املنتجع إليه
وال  ،ذلــك أنــه يتمتــع حبقــوق بلــده وأعظــم هــذه احلقــوق التامــة يف اجلمعيــة التأنســية ومعــىنوطــين، : فيقــال

، فانقيـاده ألصـول بلـده ومعنيـاًّ علـى إجرائـه قانون الـوطنيتصف الوطين بوصف احلرية إال إذا كان منقاداً ل
ذا املعىن هو وطـين وبلـدي، يستلزم ضمناً ضمان وطنه له التمتع باحلقوق املدنية والتمزي باملزايا البلدي ة. 

، وهــذه أعظـم املزايـا عنــد فهــو هلـا مبنزلـة أحــد أعضـاء البـدن ،معــدود عضـواً مـن أعضــاء المدينـةيعـين أنـه 
  األمم املتمدنة."
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بـل  ،نسان حقوقه الواجبة له علـى الـوطن"فصفة الوطنية ال تستدعي فقط أن يطلب اإل:  أن يقولإىل
، فــإذا مل يــوف أحــد مــن أبنــاء الــوطن حبقــوق وطنــه أن يــؤدي احلقــوق الــيت للــوطن عليــه جيــب عليــه أيضــاً 

  .)7(ضاعت حقوقه املدنية اليت يستحقها على وطنه"
، مقاالت نشـرها يف نشـرته "نفـري املعاصر للطهطاوي ،م)1883 - 1819وللمعلم بطرس البستاين(

وعلــــى الــــرغم مــــن تأرجحــــه آنــــذاك بــــني التابعيــــة العثمانيــــة  "وطنيــــات"،م بعنــــوان 1860ســــورية" يف عــــام 
  .)8(والوطنية السورية يقول يف الوطنية الرابعة

، احلها وجباهلاسهوهلا ووعورها وسو "فسورية املشهورة ببالد الشام وعربستان هي وطننا على اختالف 
م هـــم أبنـــاء وطننـــا" ويعطـــي هلـــذه  م وأجناســـهم وتشـــعبا وســـكان ســـورية علـــى اخـــتالف مـــذاهبهم وهيئـــا

، كمـا لـوطن، ألهـل الـوطن حقـوق علـى وطـنهم" يـا أبنـاء ا: يقـول العالقة بني الفرد والوطن معًىن حقوقياًّ،
حقــوقهم وهــي  األمنيــة علــى أفضــل .. ومــن احلقــوق الــيت علــى الــوطن لبنيــه.أن للــوطن واجبــات علــى أهلــه

، وال سـيما حريـة الضـمري يف أمـر وقهم املدنية واألدبية والدينيـةومنها احلرية يف حق دمهم وعرضهم وماهلم،
  ).9(.".املذهب

  ؟ودة إىل التاريخ عرب هذين النصنيما معىن الع
ا معــىن الــذهاب إىل التــاريخ هــو مــن قبيــل التقــاط حلظــة التحــول يف اســتخدام املفــردة الع ربيــة وإكســا

 ، بفعــلطيــة الوطنيــة الغربيــة والــيت أفــادتودالالت مســتعارة مــن حقــل داليل ملصــطلحات التجربــة الدميقرا
، معــىن الفكــرة القابلــة للتجريــد والتعمــيم والعامليــة أي أن حتمــل املفــردة تعبريهــا عــن حقــوق إنســانية طبيعيــة

  ارة يف التمهيد.كما سبقت اإلش  ،citoyenالعربية دالالت مفهوم الـ 
ما األوليـــــة ملصـــــطلح الـــــوطن والـــــوطين والوطنيـــــة كانـــــا حيّمـــــالن  فالطهطـــــاوي والبســـــتاين يف اســـــتخداما

 ،اكتشـــفها الـــوعي التـــارخيي املقـــارن املفـــردات العربيـــة ذات املعـــاين الرتاثيـــة القدميـــة دالالت جديـــدة معاصـــرة
 ،بة لعمليــة التثــاقف اجلاريــة آنــذاك حالــة إســتجا، ويعيــدان إنتاجهــا يفريخ املختلفــة والثقافــات املتنوعــةللتــوا

فاقرتبا من املفهوم احلقوقي الذي حيّدد وضعية الفرد املقيم على أرٍض يسودها جمتمع ودولة لناحية احلقوق 
مث مالبـــث هـــذا املعـــىن االصـــطالحي أن اســـتخدم بصـــيغة  .ت يف صـــيغة "الـــوطين" "وابـــن الـــوطن"والواجبـــا

وبصـــورة خاصـــة مـــع إعـــالن دســـاتري  م،1908الدســـتور العثمـــاين يف العـــام مـــواطن ومواطنيـــة بعـــد إعـــالن 
العشـــرينات يف املشـــرق العـــريب يف كـــل مـــن مصـــر والعـــراق وســـورية ولبنـــان حيـــث اكتســـبت املواطنـــة احملليـــة 

املسـتمد  (Principe de nationalité)للمقيمـني علـى أرض كانـت عثمانيـة تأسيسـاً علـى مبـدأ اجلنسـية
ومحــل  زان الــيت نظمــت أوضــاع البلــدان العربيــة الــيت خضــعت ســابقاً للحكــم العثمــاين،مــن بنــود معاهــدة لــو 

ا ساب م، 1908ور وكانـت هـذه الكلمـة تعـين ضـمناً وفقـاً ملنطـوق دسـتقاً "صفة التابعية العثمانية"، سكا
  ."املواطنة العثمانية"
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م متساوون كـذلك يف حقـوق كما أ  يني مجيعهم متساوون أمام القانون،"أن العثمان ،17تنص املادة 
  ووظائف اململكة.."

والنشـــر ، فتشـــري بوضـــوح إىل حقـــوق املـــواطن يف التعبـــري د الـــيت تعـــني هـــذه احلقـــوق والوظـــائفأمـــا املـــوا
، وحــق االعــرتاض والتشــكي وهــي يف معظمهــا مســتمدة مــن دســاتري فرنســا واالجتمــاع وتــأليف الشــركات

  وبلجيكا وبريطانيا".
 ، أعــادت صــياغة هــذه املنطلقــات،د مــن أقطــارهيف املشــرق العــريب ويف العديــ مث إن دســاتري العشــرينات

انطالقاً من الواقع التارخيي املستجد الذي ميكن وصفه بأنـه كـان حالـة(حتّول مـن مفهـوم الرعيـة الـذي يعـّرب 
ــــــني الد ــــــة ب ــــــاعــــــن العالق ــــــة الســــــلطانية ومجاعــــــات جمتمعا ، إىل مفهــــــوم "اجلنســــــية" (الناســــــيوناليته) أو ول

وهــذه األخــرية هــي الكيــان السياســي  سســت لــه "الدولــة الوطنيــة" احلديثــة.الــذي أ (Nationalité)هلويــةا
تأسيســاً علــى أيــديولوجيا  ،العربيــة بصــيغة "الدولــة القطريــة" املســتجد الــذي عــّربت عنــه األدبيــات القوميــة

  .ة/األمةمع مفهوم الدول العروبة اليت كانت تنـزع إىل القول "بأمة عربية" وتطالب بدولة عربية تتطابق
(بني الدولــة القوميــة العربيــة املتوخــاة والدولــة القطريــة مــن أمــر هــذا اإلشــكال األيــديولوجي ومهمــا يكــن

فـإن اإلشـكاالت اجلديـدة الـيت أثارهـا  -املنبثقة عن تداعيات الواقع الدويل واإلقليمي واالجتماعي احمللي) 
(أي التحّول من حالـة الرعيـة إىل حالـة اكتسـاب اجلنسـية الـيت . حّول يف االجتماع السياسي العريبهذا الت

، أثارت مسائل معقدة يف وعي النخـب العربيـة ويف ذهنيـات وعقـول ضمن بدورها حق املواطنة يف دولة)تت
م وردود فعلهم جتاه املستجدات املتمثلة   .بشكل أساسي بالتحّول إىل مواطننيالناس ومسلكيا

  : أسئلة وإشكاالت جديدة -4
  : ميكن أن نشري باختصار إىل عدد من األسئلة اليت قد تطرحها اإلشكاالت اجلديدة

(الوطن) الذي حتّول إىل دولـة الوطنية اجلديدة عينت ملواطنيها، انتماًء حمدداً، حيمل اسم املنطقة الدولة
لدراســتها جمــال  أو أقيمــت عليــه دولــة بفعــل عوامــل دوليــة وإقليميــة وداخليــة وجيوسياســية معقــدة ومركبــة ال

. هـــذا اإلنتمـــاء يوصـــف بالوطنيـــة علـــى مســـتوى احلمولـــة الثقافيـــة والسياســـية واالجتماعيـــة يف هـــذا البحـــث
، لكـن مـع هـذا االنتمـاء مثـة وباملواطنـة علـى املسـتوى احلقـوقي والوجدانية الـيت يقـدمها أهـل الدولـة وخنُبَـُهـا،

هذه االنتمـاءات  قى ماثلة وحاضرة ومؤثرة.كنها تبتداخالت النتماءات أخرى قد تضعف وقد تقوى، ول
اليت تعطيها الدولـة للفـرد فيكتسـب  (nationalité)قد تكون مشولية فتتجاوز حدود االنتماء إىل اجلنسية 

كاالنتماء القومي العريب ألمة عربية متخيلة بدولة/ أمة أو االنتماء اإلسالمي السياسي ألمـة   ،حق املواطنة
ة أو مشـــروع سياســـي متجـــاوز للدولـــة القطريـــة، وقـــد تكـــون االنتمـــاءات فرعيـــة إســـالمية متخيلـــة يف خالفـــ

ـــة ـــة شـــأن االنتمـــاءات الطائفي ـــة ووســـطية فتخـــرتق االنتمـــاء املـــواطين للدول ـــة داخـــل الدول ـــة والقبلي . واملذهبي
  .ن ومثل االنتماء القبلي يف اليمنوحيضرين كمثل على هذا االخرتاق مثل االنتماء الطائفي يف لبنا
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ء كانــت االنتمــاءات أوســع مــن االنتمــاء إىل اجلنســية(اهلوية الــيت تعطيهــا الدولــة إىل مواطنيهــا) أو  وســوا
واملشـــروعية  ســـؤاًال حـــول أحقيـــة التعـــدد الثقـــايففـــإن مثـــل هـــذه االنتمـــاءات تطـــرح  -كانـــت أصـــغر منهـــا 

، الــيت يفســرها ءاتتوفيــق بــني معطيــات هــذه اإلنتمــاالتارخييــة هلــذه اإلنتمــاءات وفقــاً للســؤال كيــف ميكــن ال
مــع التشــديد علــى  (nationalité)التــاريخ وتصــف خصائصــها اإلتنولوجيــا مــع االنتمــاء إىل هويــة الدولــة 

  ؟ولوية انتماء املواطن إىل الدولةأ
كيــف ميكــن حتويــل االنتمــاءات املختلفــة ســواء كانــت  :  ج حتــت هــذا الســؤال ســؤال آخــر ومكمــلوينــدر 

دولــة  آيــة: شخصــية املــواطن حبيــث تصــبح شخصــية املــواطن العــريب ويفكبــرية أو صــغرية إىل تــراكم غــين يف 
؟ رسـتها ملواطنيتهـا احملليـة بالـذاتعربية وإىل أي هوية انتمى فرعية أو شاملة، شخصية تغتين من خـالل مما

مــع العلــم أن شــرط هــذه األخــرية ممارســة الدميقراطيــة يف إطــاٍر مــن التــوازن الــدقيق بــني احلقــوق والواجبــات، 
احلرية والعدل. ذلك أن حّداً فاصًال دقيقاً قد يؤدي الشطط عنـه إمـا إىل انفـالت االنتمـاءات الفرعيـة بني 

الوســيطة وحتوهلــا إىل ســلطات أهليــة مشــتتة ومتنازعة(وهــذا خطــر احلــرب األهليــة) وإمــا إىل اشــتداد قبضــة 
؟ مـــرّة أمـــام مـــأزق تـــارخييفهل حنـــن إذن .يةالدولـــة وحتوهلـــا إىل نظـــام عســـكري وأمـــين أو إىل دولـــة اســـتبداد

  أخرى عودًة إىل جتربة تارخيية حملية.
     "عبرة وذكرى" عودة إلى التاريخ من أجل نظرة مستقبلية -5

دما أعلــن (عنوالحقــاً إىل مملكــة دســتورية ،مانيــة بــالتحّول إىل دولــة تنظيمــاتعنــدما بــدأت الدولــة العث
ـــق بعـــد عـــام،م، مث ع1876العـــام  مـــرّة يف: الدســـتور العثمـــاين مـــرتني ـــه 1908ومـــرّة يف عـــام  ّل م مث باغتت

احلــرب وعســكرة احلكــم) كــان التحــّول ينبــئ بآمــال كبــار لــدى النخــب العربيــة التحديثيــة ولكنــه كــان ينبــئ 
. يسجل األديب سليمان البستاين الذي كان نائباً عن ت وعوائق من طرف أهلية اجملتمعاتأيضاً بصعوبا

، فـريى أن مثـة سـالمي مالحظاته حول بدايات العمل الربملاين يف العامل اإلوالية بريوت يف الربملان العثماين
خلـــًال يف مفهـــوم التمثيـــل يكمـــن يف عقليـــة املـــواطن الناخـــب الـــذي يـــرى يف النائـــب جمـــرد ســـلطة وســـيطة 

: . يقــول البســتاين يف كتابــه "عــربة وذكــرى"والفئويــة، ال ســلطة رقابــة وتشــريعللخــدمات واملنــافع الشخصــية 
م أن أبنــاء كــل واليــة كــانوا 1876"لقــد أيّــد لنــا االختبــار باجتمــاع اجمللــس األول ســنة  العثمــاين" ورالدســت

وإبـالغ تشـكيات أفـرادهم مهمـا  ، ومأموراً بإنفاذ مجيع رغائبهم عوثهم منتدباً عن منتخبيه ال غرييظنون مب
وثيهـــا حاملـــة مـــن ، حـــىت لقـــد كانـــت الرســـائل يف بعـــض الواليـــات تنهمـــر كـــاملطر علـــى رؤوس مبعكانـــت

املطالب مـا لـو طرحـه املبعـوث للبحـث ملـا نالـه إالّ هـزء رفاقـه أمجعـني، فمـن طالـٍب عـزل خصـم لـه وإحالـة 
 ومـن راغـٍب يف إصـدار أمـٍر لـواٍل بإلقـاء نظـرٍة عليـه أو إىل مشـريٍ  . ومـن ملـتمٍس رتبـًة ونيشـاناً.مأموريته إليه

لــة تلــك املطالــب أن مكاريــاًّ ســرقت دابتــه فكتــب إىل . حــىت كــان مــن مججيعلــه ملتزمــاً لــألرزاق العســكرية
ا إليه".   منتدب واليته أن يأمر بإعاد
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علــى أن هــذه البدايــة ال تفســر االســتمرار التــارخيي ملفهــوم التمثيــل الربملــاين كمــا كانــت بدايتــه فــال شــك 
اب واإليـاب . لكـن حركـة الـذهأن املاضي وحده ال يفسر احلاضر كما أن احلاضر وحـده ال يفسـر املاضـي

د ينـتج عنهـا بعـض األفكـار الدائمة بني الزمنني تساعد على بلورة األفكار يف اجتاه املقاربة العلميـة والـيت قـ
  .املفيدة

تطـور  مسـألةإن مقاربة موضوع التمثيل(متثيل املواطن يف دولة وطنيـة) مـن زاويـة تارخييـة ال تتوقـف عنـد 
. فالنصـــوص تغـــريت وحـــدهاالقائمـــة واملتعلقـــة بالذهنيـــة  النصـــوص وحـــدها وال عنـــد ثبـــات البـــىن التقليديـــة

، وال شك أن الـذهنيات تغـّريت يف العديد من األقطار العربية وخاصة يف اجتاه توسيع قاعدة التمثل شعبياًّ 
أيضـــاً وكـــذلك الثقافـــة السياســـية احملّصـــلة واملكتســـبة يف جمـــال الثقافـــة الدميقراطيـــة لـــدى شـــرائح واســـعة مـــن 

ن . لكــن املالحــظ أنــه يف داخــل هــذا التطــور بقــي واســتمر نــوع مــني واملثقفــني واملــواطننيواملتعلمــالنخــب 
، خلــة يفعــل فعلــه يف عمليــة االقــرتاعأي نــوُع، مــن عناصــر البنيــة الثقافيــة املتدا الديناميــة الداخليــة املهيمنــة،

ـــه ودوره ومـــن مث ـــة التمثيـــل وطبيعت ـــه أي املنتِخـــب . فـــاملالحظ يف ســـلوك املقـــرتع وســـلوك املقـــَرت يف عملي ع ل
، ال عَقـد اجتمـاعي وطـين يقـوم يف ظـل مفهـوم بني الطرفني هي عالقة عقد خدمات واملنتَخب أن العالقة

ا التمثيلية.  الدولة والـوالء  هذه العملية تنبـين عالقـة والء. ويف داخل .إنه عقد راٍع ورعيةالوطنية ومؤسسا
تجربـة اللبنانيـة يف حقـل العالقـة بـني املـواطن وممثلـه(النائب) ومعطيـات ال مه الوالية والتوليـة أي السـلطة،قوا

  .النمط من العقد الرعوي أو األبويتقّدم كثرياً من األمثلة على استمرار هذا 
: تكمـــن أمهيـــة نـــص البســـتاين يف أنـــه يســـجل حلظـــة التقـــاطع التـــارخيي بـــني مفهـــومني للســـلطة والتمثيـــل

م وحقـــوقهم ص علـــى املســـاواةمفهـــوم حـــديث جـــاء بـــه الدســـتور اجلديـــد الـــذي نـــ  ،بـــني املـــواطنني وحريـــا
ضــر كــنمط ومفهــوم للســلطة راســخ يف الذهنيــة والعقليــة والســلوك اليــومي آٍت مــن التــاريخ ومعــيٍش يف احلا

وهـو مفهــوم ميكــن تلخيصــه جبملــة مـن املفــردات واملصــطلحات والــيت ميكــن أن  حيـاة ثابــت أو شــبه ثابــت،
ــــرت  ــــا مــــن ال ــــدون، أمههــــانســــتمد عناصــــرها ودالال ــــوازع العصــــباين: اث، وال ســــيما مــــن نــــص ابــــن خل  ،ال

الرعية والطاعـة والغلبـة والـوالء واللجـوء والتبعيـة واالسـتتباع واملمانعـة، وكلهـا مفـردات تشـري إىل والسلطاين، 
. فـاخلروج منط من عالقات السلطة القائمة على احلماية واخلدمة وكسـر الشـوكة والـوالء طوعـاً وعنـوة، وإال

ه نـــوع مـــن عقـــد اجتمـــاعي بـــني مراتـــب ســـلطوية وســـيطة بـــني اجملتمـــع الـــذي هـــو جمموعـــة رعايـــا تـــابعني إنـــ
ومنتظمني يف مجاعات ذات عصبية مـن جهـة، وبـني العصـبية الغالبـة أو العامـة املـدعّوة "بأهـل الدولـة" مـن 

  .ء"جهة أخرى، وهذا العقد ينحصر يف تقدمي خدمة أو منفعة مقابل "وال
م هو تأريخ فعلي للحظـة التقـاطع بـني املفهـومني ومـن مث بـني زمنـني 1908ين يف عام ما يصفه البستا

تارخييني على أن البستاين يراهن على تغري األوضاع حنو األحسن بعد ربع قرن، ومن خالل تعميم التعلـيم 
رتك . وإذ مضـــى علـــى هـــذا الرهـــان أكثـــر مـــن ثالثـــة أربـــاع القـــرن يـــيقتصـــادرتبيـــة والرتقـــي والنهـــوض االوال

البستاين الباب واسعاً للتساؤل حول شروط التحول الدميقراطي مـن خـالل بنـاء املواطنـة يف العـاملني العـريب 
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واإلسالمي. وحقل هذا التساؤل بقي ويبقى حىت اليوم جمال حبث عن أسباب هذا التعثر، (تعثـر االنتقـال 
)، وعـــن شـــروط التجـــاوز هلـــذا 10(مـــن االجتمـــاع الســـلطاين العصـــباين إىل االجتمـــاع الدســـتوري الـــوطين)

  ؟التعثر
ة للدميقراطيـة أو عـدم قابليـة أو ملكت) قابلي(، ملكمن الثقافات أو ديناً من األديانال نظن أن ثقافة 

ـا إىل دول دميقراطيـة. إذ يشيع اليوم افـرتاض خـاطئ أن الثقافـة املسـيحية ملكـت قابليـة حتهلا . ويـل جمتمعا
الفرضية ختـدم أغراضـاً . ال شك أن هذه ا ممانعة بل معادية هلذا التحّولعتهوأن الثقافة اإلسالمية هي بطبي

، مروجتهــا علــى طريقتهــا االســتهالكيةفهــي ختــدم مــن جهــة النظــرة املركزيــة الغربيــة حمتكــرة احلداثــة و متباينــة، 
 بأســلوبٍ حتــاول إحيــاء املاضــي يف احلاضــر، وهــي ختــدم مــن جهــة أخــرى النظــرات األصــولية الطرفيــة الــيت 

ـــ ـــة وأزمنتهـــادفـــاعي ســـليب للمركـــز الغـــريب غـــري فاعـــل، ف م ســـدوداً متومهـــة بـــني ، وتقـــيتخلط املراحـــل التارخيي
، ولكــن النتيجــة العمليــة هلــذا املنطــق أن تعــود فاعلهــا يف تصــور ومهــي جامــد للماضــيفتبطــل تاحلضــارات، 

 طاين بــاحلكم البريوقراطــيالدولــة الســلطانية القدميــة بثــوب جديــد يف احلاضــر، فيــتم حتــديث االســتبداد الســل
اعتبــار أي نقــد لــه يعــد خطــاًّ أو تقــديس القائــد الــزعيم مــن خــالل  والعســكري أو حكــم احلــزب الواحــد،

  .أمحر
، بـل األديـان أنتجـت تـأويالٍت وقـراءاٍت خمتلفـًة لنصوصـها يف مراحـل التـاريخ. والواقع أن كـل الثقافـات

مــة وعهــود وعالقــات ومجاعــات وفــرق، أي لقــوى هــذه القــراءات مــا لبثــت أن أضــحت أيــديولوحيات ألنظ
علـى أن  يـدة يف منظومـة السـلطة وهياكلهـا.اجتماعية، ومن الطبيعي أن تقاوم هذه القوى التحـوالت اجلد

 -هذه األيديولوجيات اليت غالباً ما تتحـول اىل خطـاب تعبـوي وسـجايل حتـت عبـاءة فكـر سياسـي معـني 
. فكمـا أن قـراءة للثقافـة املسـيحية يف القـرون الوسـطى  يتحـولالثقافة الـذي ال يتغـري والليست هي جوهر 

د اىل مـواطن حـر يف دولـة حتّولت اىل أيديولوجة اجتماعية وسياسية مناهضة للعقالنية ومعادية لتحّول الفـر 
فثمــة قــراءة أخــرى كانــت آخــذة بالتشــكل مــع حركــة اإلصــالح الــديين وحركــة اإلحيــاء واألنســنة  حياديــة.

ية وحركة التنوير وصوًال إىل بذل اجلهد يف بناء "الهوت علماين" يف غضون القرن العشرين. والثورة الصناع
ـــة" أو حـــق الفـــرد علـــى  ـــة واســـتوعبت فكـــرة "املواطن لقـــد تعّلمـــت املســـيحية كمـــا يقـــول بعضـــهم الدميقراطي

ت الواقــع ية وحاجــاقتصــاداجلماعــة وحــق اجلماعــة علــى الفــرد عــرب حركــة التــاريخ وحتوالتــه االجتماعيــة واال
  .ال بفعل القابلية أو عدمها ،يةووطأته وفاعلية العمل السياسي وتعددية القوى اإلجتماع

لقــد بــدأ  وعليـه، فــإن الثقافـة اإلســالمية ليسـت بعيــدة عــن هـذا املنطــق، يف التحـول والتكيــف واملواكبـة.
ل وكمــا نالحــظ لــدى مــع أعــالم النهضــة األوائــ ه، يف غضــون القــرن التاســع عشــر،االجتهــاد يف هــذا االجتــا

أو اســتحالة أو ممانعــة  الطهطــاوي واجليــل اإلصــالحي الالحــق واالنقطــاع الــذي حصــل لــيس مؤشــراً لفشــل
  .بل ألن مثة عوامل ميكن دراستها ووعيها أّدت إىل هذا االنقطاعثقافية، 

***********************  
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  المواطنة والقومية والتعددية الثقافية
   العربي المعاصر في الفكر

  رضوان السيد
1  

نوقشت املسـائل التعدديـة واالنـدماج يف سـائر بلـدان الـوطن العـريب خـالل القـرن العشـرين وخباصـة بعـد 
ـــان حـــظ و  ـــة األوىل. وكـــان للبن ـــه الســـكانية، والدينيـــة، احلـــرب العاملي افـــر يف ذلـــك، بســـبب التنـــوع يف تركيبت

ية، ظهــرت شــعارات اســتندت إليهــا قتصــادوالثقافيــة. وعلــى حواشــي الصــراع علــى الســلطتني السياســية واال
سائر األطراف كأدوات يف عمليات التحشيد واجلمع والطرد واالستعباد، وكان من ضمن تلـك الشـعارات 

العروبـــة، أو (املسيحي/االســـالمي) والتالقـــي االسالمي/املســـيحي، و  ش املشـــرتكالعـــي: التوحديـــة يف األصـــل
  بالعكس الفينيقية أو املتوسطية.

وطنـــاً عربيـــاً خالصـــاً، كمـــا اعتـــربوا شـــعبه شـــعباً واحـــداً وإن اختلـــف الـــدين.  اعتـــربوا لبنـــانيف املســـلمون 
فلسـطينيون عـرٌب أقحـاح. ولـذلك ال داعـَي فاملسيحيُة الشرقيُة عربية، واملسـيحيون اللبنـانيون والسـوريون وال

للتفرقــة الثقافيــة أو السياســية. بيــد أّن الُنَخــب الثقافيــة املســيحية خشــيْت علــى مواقِعهــا مــن هــذه التســوية 
االندماجية، فخاضت يف نظرياٍت حول اخلصوصية السورية أو اللبنانية الفينيقية والكنعانية واملتوسِّطية، أو 

بال الشرقية عن سـورية، أو أنـه وطـُن احلريـات وملجؤهـا ومـالُذ األقليـات عـرب التـاريخ أّن لبنان منفصٌل باجل
ر بــاألب ســليم وهــي األقليــاُت الــيت الذت جببــال لبنــان هربــاً مــن الَغَلبــة العربيــة أو اإلســالمية. وبلــغ األمــ–
لثُنائيـة اللغويـة أو م) عـن ا1959(ة يف التسـعينات) أن ألـَّف كتابـاً (الذي صار رئيساً للجامعة اليسوعيعبو

ـــاً عنـــدما حتـــدث املســـيحيون عـــرب  اللســـانية، ذهـــب فيـــه إىل أّن اخلصوصـــية املســـيحية/ اللبنانيـــة جتّلـــت لغوي
التـــــاريخ بلغـــــاٍت هـــــي دائمـــــاً غـــــري اللغـــــة العربيـــــة! ومـــــع االنزياحـــــات االســـــرتاتيجية اهلائلـــــة يف اخلمســـــينات 

إلسـالمي لــدى الُنَخـب القوميـة العربيــة، وهـو القائــل والسـتينات مـن القــرن املاضـي، اسـتقرَّ الــوعي العـريب/ ا
بوجــود األمــة الواحــدة والشــعب الواحــد، وال يســمح ال بتنــوٍع وال بتعدديــة. ومــا خــدَم هــذا الــوعي القــومي 
الصـــعود السياســـي لفكـــرة القوميـــة العربيـــة ومشـــروعها يف املشـــرق العـــريب فقـــط؛ بـــل خـــدم أيضـــاً اإلســـالمية 

على الغنب الواقع باملسـلمني ضـمن النظـام الطـائفي اللبنـاين. وهكـذا ففـي حـني  السياسية اليت كانت حتِملُ 
نشأت عصبويات طائفية مسيحية حلماية استقالل لبنان من املـّد القـومي العـريب، ومحايـة موقـع املسـيحيني 

وعلــى اعتبــار  املتقــدم يف الكيــان اللبنــاين، أصــرَّت الُنَخــب اللبنانيــة العربيــة واملتعربــة علــى "العــيش الواحــد"،
لبنان جزًءا من األمـة العربيـة الواحـدة؛ ولـذلك فقـد جـرى احتضـاُن األحـزاب والتيـارات القوميـة العربيـة مـن 

م دخــــل الشــــبان 1967البعــــث إىل القــــوميني العــــرب إىل الناصــــرين، وبعــــد انكســــار مصــــر وســــورية عــــام 
يت كانــت تســتوعُبها منظمــة التحريــر القوميــون واليســاريون اللبنــانيون ضــمن فصــائل املقاومــة الفلســطينية الــ
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بزعامة ياسـر عرفـات؛ باعتبـار القضـية الفلسـطينية هـي القضـية املركزيـة للعـرب، واعتبـار لبنـان سـاحًة مثاليـًة 
  ملصارعة إسرائيل. 

م، كــان ســببه الصــراع بــني 1975وال ميكــن الــزْعُم طبعــاً أّن النــزاع الــداخليَّ اللبنــاين الــذي انفجــر عــام 
املشـــرتك والعـــيش الواحـــد، بـــل العـــبء الثقيـــل للقضـــية الفلســـطينية علـــى اجملتمـــع السياســـي شـــعاري العـــيش 

بيـد أن زاملشكالت اللبنانية الداخلية، ومن ضمنها األفكـار املختلفـة حـول هويـة لبنـان والتزاماتـه. اللبناين. 
ـــــارزا  ـــــة أّدى دورا ب ـــــة وغـــــري املمكن ـــــة املمكن ّل اإلرادة وال شـــــّك يف شـــــاخـــــتالف التصـــــورات حـــــول التعددي

–علـى التحـرك بـأّي اجتـاه. ويف احلـرب األهليـة اللبنانيـة  سـلطة السياسـيةالسياسية، وبالتايل تعطيل قدرة ال
ة ومنهــــا احلــــرب األســــبانية، والنــــزاع يف اليونــــان وعليهــــا بعــــد احلــــرب الثانيــــة،  كمــــا يف كــــّل احلــــروب املشــــا

لُّ أنواع األسـلحة البـاردة والسـاخنة. وقـد أضـرَّ اسُتخدمت ك -ونزاعات البلقان يف الثمانينات والتسعينات
أن املخـاوف كمـا   ومنهـا لبنـان. ،الـبالد العربيـةذلك وال شكَّ بفكـرة التعدديـة السياسـية لـدى القـوميني يف 

خصــومهم. فمــثال يف لبنــان حــىت العلمانيــة الــيت هــي فكــرٌة اندماجيــٌة يف األصــل، اســتخدمها  ازدادت عنــد
ة يف الكيـان اللبنـاين منـذ أيـام الفرنسـيني. باقيـن للحفـاظ علـى الرتتيبـات الطائفيـة الاأليديولوجيون املسيحيو 

قــــال ُدعــــاة احلركــــة الوطنيــــة اللبنانيــــة مــــن القــــوميني واليســــاريني بإلغــــاء "الطائفيــــة السياســــية". وردَّ علــــيهم 
ــا العلمانيــة الكاملــةاملســيح ــا(اليت ال يقبُلهــا املســلمون) يون بأنــه إّم لــى النظــام كمــا هــو. ومــا اإلبقــاء ع وإّم

جــرت بعــد وقــائع منتصــف الســبعينات نقاشــاٌت جــاّدٌة علــى الســاحة اللبنانيــة حـــول التعـــايش الــوطين مــن 
ضــمن التعدديــة الثقافيــة والسياســية. فحــىت يف اتفــاق الطــائف، بقيــت الرتتيبــاُت الطائفيــة، أو أنَّ التعدديــة 

يـــد علـــى العـــيش املشـــرتك، لكـــْن الـــديين ولـــيس ظّلـــت طائفيـــة وليســـت سياســـية؛ رغـــم نـــّص الدســـتور اجلد
ومــــن هنــــا جــــاءت مقولــــة الــــرئيس ســــليم احلــــّص أنَّ يف لبنــــاَن كثــــرياً مــــن احلريــــة، وقلــــيًال مــــن  -السياســــي 

عـــن ضـــرورة إزالـــة  -أمـــام عـــودة شـــعار إلغـــاء الطائفيـــة السياســـية -الدميقراطيـــة. وحتـــدَّث البطريـــرك املـــاروين
وطــــرح البابــــا الراحــــل يف الســــينودس املســــيحي اللبنــــاين، ويف زيارتــــه الطائفيــــة مــــن النفــــوس قبــــل النصــــوص. 

م) مقولته للعيش املشرتك القائمة على أّن لبنـان أكثـر مـن وطـن، إنـه رسـالة؛ بسـبب تالقـي 1997للبنان(
  احلضارتني املسيحية واإلسالمية فيه. 

2  
ءٍة ملعضـــالت التعـــايش والوحـــدة قـــد ال تكـــون العـــودُة إىل الـــوراء كثـــرياً مفيـــدًة فيمـــا حنـــن بســـبيله مـــن قـــرا

الوطنيـــة والتعدديـــة يف أوطـــان العـــرب ودوهلـــم اليـــوم. فقـــد تغـــّريت األوضـــاع تغـــرياً كبـــرياً بعـــد ســـقوط االحتـــاد 
اية احلرب البـاردة. وقـد ضـرْبُت فيمـا سـبق لبنـان مـَثًال للنقاشـات الـيت دارت حـىت السـبعينات  السوفيايت و

مع السياسي. لكّن لبنان يبدو ملراقبني وباحثني كثريين حالًة خاصـًة ال حول تصورات اجملتمع والدولة واجملت
هــل اســهمت اندماجيــة الفكــر القــومي القاســية يف : ولــذا فالســؤال اآلخــر احلقيــق بــالطرح ،ميكــن تعميمهــا

وبلــدان عربيــة أخــرى؟ ومــا  بعــث انقســامات طائفيــة وإثنيــة كــاليت نشــهدها اليــوم يف العــراق وســورية ولبنــان
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ديولوجيـــا االندماجيـــة هـــذه يف قيـــام األنظمـــة التوتاليتاريـــة يف البلـــدان العربيـــة؟ مث مـــا هـــو دور الفكـــر دور األ
ـا الدميقراطيــة يف األربعـني ســنًة  القـومي العـريب يف ضــرب التعدديـة السياســية أ األحـزاب السياســية وإمكانيا

ن احلـديث اسـتناداً إىل أفكـار سـاطع األخرية؟ ما عرف الفكر القومي العريب منظّرين كباراً. ومع ذلـك ميكـ
(مجعي) "نظريــة قوميــة" أو تصــور كوربــورايتاحلصــري وأنطــون ســعادة وميشــال عفلــق وزكــي األرســوزي، عــن 

للمجتمعـــات وانضـــوائها يف األمـــة دومنـــا متـــايُزاٍت يف منطقتنـــا. وُأُســـس التصـــور هـــذا ثقافيـــٌة ولغويـــٌة وتارخييـــٌة 
أّن هذه التصورات ما أثَّرت كثرياً يف الوعي العاّم، أو أّن التمييز بني بشكٍل عام. لكْن هناك ما يدلُّ على 

ـــُه  ــُه أكثــر ممــا يُهمُّ مُّ ُ القوميــة االندماجيــة، واألمــة غــري االندماجيــة، ظــلَّ قائمـــاً. فــاجلمهور ظلّــت الوحــدة 
ّم. وقــد توّضــح "الــوعي القــومي" الــذي اعتــربه األيــديولوجيون القوميــون شــرطاً ضــرورياً للنهــوض العــريب العــا

اجلـــداالُت بـــني البعثيـــني والناصـــريني يف الســـتينات مـــا أقِصـــُدُه بـــذلك. فقـــد حتـــدث البعثيـــون عـــن "وحـــدٍة 
مدروسة"؟ يف حني رّكز الناصريون علـى إميـان اجلمهـور العـريب بالوحـدة. ومـع ذلـك فـإنَّ أسـاَس التصـورات 

ــا املختلفــة واحــد، مبعــىن أّن الفــريقني يعتــربان الــوعي اجلــامَع  الثقــايفَّ والتــارخييَّ مســلَّمُة ال ميكــن تصــوُُّر غيا
وإالّ النقضــت مقولــُة األُّمــة ذات الرســالة اخلالــدة. إمنــا هــل يعــرتُف القوميــون بوجــود "فئــاٍت" أو "طبقــاٍت" 
ضمن األمة، حبيث يكوُن هناك منفٌذ أو تسويٌغ للتعددية السياسية أو احلزبية؟ يقول العقائـديون القوميـون 

ات، وعندما صاروا يسـاريني يف النصـف الثـاين مـن السـتينات قـالوا أيضـاً بالطبقـات. لكـّن الفئـات أو بالفئ
ـــــذلك ال داعـــــَي لألحـــــزاب املتنافســـــة  ـــــبعض، ول ـــــد القـــــوميني العـــــرب، ُنَســـــٌخ عـــــن بعضـــــها ال الطبقـــــات عن

مثيـل مصـاحل كـّل واملتصارعة، بل هناك ضرورٌة لاللتفاف حول احلزب القائد أو القائد الفرد الـذي يتفـرد بت
الفئات. فالقائد يف الفكـرة العَقديـة القوميـة يف الـديار العربيـة ويف العـاَمل أساسـيٌّ لتحقيـق املشـروع القـومي. 
ولــذلك اّحتــدت قــوى الشــعب العامــل يف التصــور الناصــري، كمــا احتــدت يف اجلبهــة الوطنيــة التقدميــة لــدى 

وجــوُد احلــزب القائــد، أو القائــد ممثّــل اجلميــع دومنــا النظــام الســوري. فالــدليُل علــى وحــدة الشــعب الكاملــة 
حاجٍة حلزب. إمنـا هـل الَعَقديـُة القوميـة مسـؤولٌة فعـًال عـن االندماجيـة السياسـية يف شـخص القائـد؟ الواقـُع 
أّن احلــرب البــاردة، والعقائديــة اليســارية أو التقدميــة مســؤولٌة أيضــاً عــن كوربوراتيــة التجربــة السياســية العربيــة 

ليتهـــا يف العقـــود مـــا بـــني اخلمســـينات والتســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي. ومـــا أعنيـــه أّن فـََرضـــية "اجملتمـــع ومشو 
االنـــدماجي" كـــان ميكـــن أن تشـــّجع التعدديـــة احلزبيـــة أو السياســـية، باعتبـــار أنـــه ال خـــوَف مـــن االنقســـام. 

حـدث أّن االصـطفاَف  ويظهُر هذا األمر يف حالة مصر أو املغرب، أكثر مـن سـورية والعـراق. لكـّن الـذي
ـــادة إىل  يف احلـــرب البـــاردة، والـــذي تفـــاَقَم منـــذ مطلـــع الســـتينات، شـــجََّع علـــى اعتنـــاق اَألوحديـــة مـــن القي
القاعـدة، وخباصـٍة أّن االحتـاد السـوفيايتَّ أنــتج أنظمـًة علـى مثالـه، وكـان مســتعداً لـدعم النظـام املنحـاز إليــه، 

 بغّض النظر عن سياساته الداخلية. 

البــاحثون املصــريون إحلـاق مصــر بنمــوذج التطـور هــذا. فهــم يتحـدثون عــن "اجلماعــة الوطنيــة"  وال حيـب
فيهــا باعتبارهــا تطــوراً خاصــاً يف القــدمي واحلــديث وملصــر وحــدها. وكمــا ال ينقســُم اجملتمــع املصــريُّ عنــدهم 
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حـدث بلبنـان أو حـّىت انقساماً طائفياً، كذلك ال تتأسَُّس األحزاب السياسية علـى ُأُسـٍس طائفيـٍة شـأن مـا 
ــا َضــعُف احلركــة فــال يرجــُع فقــط إىل أوحديــة النظــام السياســي؛ بــل إىل درجــة التطــور والتنــوع  بــاملغرب. أّم
االجتمــــاعي والثقــــايف. فــــاحلزب تُنشــــُئُه الفئــــاُت احلديثــــة، وهــــو خمتلــــٌف يف الفكــــرة والبنيــــة عــــن التنظيمــــات 

 23كــــــان حــــــزب "الوفــــــد" هــــــو األجنــــــح قبــــــل ثــــــورة التقليديــــــة يف اجملتمعــــــات العربيــــــة واإلســــــالمية. وقــــــد  
  ، ألنه ما كانت له بنيٌة مغَلقٌة شأن األحزاب الشيوعية مث اإلسالمية. م1952يوليو

العــيش الــوطين والوحــدة الوطنيــة وإمكــان التعدديــة احلزبيــة يف ظــّل هــذه املقولــة.  مســألةولنُعــْد مؤقتــاً إىل 
ْن حتـــزَّب خـــان". وللفكـــرة أو املقولـــة تعلـــيالٌت يف "الكتـــاب "َمـــ: لـــدينا مـــن املرحلـــة املاضـــية مقولـــة القـــذايف

األخضــر"؛ بيــد أّن ُأصــول الفكــرة تكُمــُن فيمــا يُظــن يف املــوروث التقليــدي العــريب واإلســالمي، أو إّن هــذا 
ا يف مشوليـة  ـا، وحتّقـق وحـدَ الوعي حديٌث نْسبياً، ألّن اجملتمعات اإلسالمية الوسيطة كانت تعي اختالفا

ة، وتعدديــة التنظيمــات االجتماعيــة والثقافيــة حتــت ســقفها. وقــد ظلّــت فكــرة األمــة عــابرًة حــىت للــدول األمــ
–حــني قامــت علــى أرضــها عــدة إمرباطوريــات مثــل العثمانيــة واألوزبكيــة واملغوليــة. ومبعــًىن آخــر فــإنَّ أحــداً 

د الطـرق الصـوفية، يـؤدي ما رأى أّن تعدد الدول يؤدي إىل انقسام األمة، أو تعـد -حىت عصر عبداحلميد
إىل انقســام اجملتمــع، أو تعــدد املــذاهب الفقهيــة يــؤدي إىل االنقســام الــديين. يف عصــر عبداحلميــد، جــرى 

د بـــني األمة(اإلســـالمية) العمـــُل بـــوعي علـــى "اجلامعـــة اإلســـالمية" الـــيت َعنَـــت شـــكًال مـــن أشـــكال التوحـــ
وروبــا آنــذاك. وبــذلك كــان هنــاك عمــٌل علــى فكــرة (العثمانيــة)، شــأن األفكــار القوميــة الســائدة يف أوالدولة

"القوميــــة العثمانيــــة" علــــى أســــاس املواطنــــة، ولــــيس التوحــــد الــــديين أو اإلثــــين الــــذي مل يكــــن ممكنــــاً لتعــــدد 
الشــعوب واألديــان داخــل الدولــة حــىت مراحلهــا األخــرية. ومــع ذلــك، فعنــدما حتطمــت الدولــة العثمانيــة أو 

م، مــا ســقطت فكــرُة الوحــدة، لكنهــا صــارت إثنيــًة 1924يــت اخلالفــة عــام بقاياهــا يف احلــرب األوىل، وأُلغ
أو دينيًة أو جغرافية أو سياسية. وبـذلك تغـريت وجهـُة االنـدماج وحـدوده، دون أن تتغـري نزوعاتـه اجلمعيـة 

  شبه القومية.
3  

ايف العــريب م، أي يف عــّز املرحلــة األوىل مــن النــزاع الـداخلي اللبنــاين، أصــدر النــادي الثقــ1976يف عـام 
"لبنـان، العـيش الواحـد". ويف : كتابـاً تضـمن أعمـاَل مـؤمتٍر عنوانـه  -أعرق النوادي القوميـة بلبنـان وبـريوت-

ــــس علــــى "االخــــتالف  ــــٌر مســــيحيٌّ، وثيقــــٌة تؤسِّ الوقــــت نفســــه صــــدرت عــــن مــــؤمتر ســــيدة البــــري، وهــــو َدي
بية. والطريف أّن القـوميني واليسـاريني احلضاري" تعدديًة واسعًة يف كّل شيء، من احلياة السياسية وإىل الرت 

اللبنــانيني كــانوا يــدُعون للدميقراطيــة املتأسِّســة علــى الوحــدة اجملتمعيــة؛ يف حــني كــان املســيحيون يتجــاهلون 
، ويعتـرب متطرفـوهم أّن هنـاك جممـوعتني شـعبيتني ولـيس هنـاك شـعٌب لبنـاينٌّ يف احلقيقـة،  الشعار الـدميقراطيَّ

ـــــمُّ الطـــــرفني املتغـــــايَرين. والواقـــــع أّن عامـــــة املســـــيحيني مـــــا كـــــانوا  وإمنـــــا عـــــيٌش مشـــــرتٌك يف ُ اجملـــــاالت الـــــيت 
القوميـــة واليســـارية كـــذلك. وجـــاءت الشـــعارات لتغطّـــي األعمـــاَل احلربيـــة  انقســـاميني، وإمنـــا كانـــت ُخنَـــبـُُهم
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ا حـىت بـني أهـل الصـّف الواحـد. فقـد بـدأ النـزاع  الدائرة، واليت ما كان هناك اتفـاٌق علـى أهـدافها أو أسـبا
بتحــزب القــوميني واليســاريني حلمايــة املقاومــة الفلســطينية؛ يف حــني كــان السياســيون واحلزبيــون املســيحيون 
  يعتربون السالح الفلسطيين عمًال من أعمال اخلروج على الدولة، واستدراجاً إلسرائيل لغزو لبنان وختريبه. 

ال يصــحُّ القيــاُس عليهــا يف ذاك الوقــت، وال يف هــذا  لكــْن، كمــا ســبق القــول؛ فــإّن لبنــاَن حالــٌة خاّصــةٌ 
الوقــت. وإمنــا كانــت البيئــُة الفلســطينيُة يف لبنــان، حيــث جتمعــت فصــائُل منظمــة التحريــر، هــي املمثّلــة حقــاً 
للتوجهــات القوميــة واليســارية وحــّىت اإلســالمية الســائدة يف الــوطن العــريب يف الســبعينات. وقــد جتمعــت يف 

مات الفلسطينية ثالثة أجنحة أحدها إسـالمي واآلخـر قـومي والثالـث يسـاري. املعـروف "فتح" كربى املنظ
ـــم يف األصـــل أعضـــاء يف حركـــة  أّن مؤّسســـي حركـــة "فـــتح" الكبـــار، كانـــت ألكثـــرهم ميـــوٌل إســـالمية أو أ

م تأثروا  ـ وإمام) 1954(حىت العام ا يف مصر يف زمن وجودها وعملهااإلخوان املسلمني، إّما أل م أل
انضموا إليها أو تعاطفوا معها يف الكويـت يف اخلمسـينات والسـتينات. وأذكـر أنـين مسعـُت يف َأوسـاط فـتح 

م). كـان هنـاك رأٌي يقـول إنـه ال حاجـة 1977(عـام ، نقاشاً يف التعدديـة أو التنوعبالذات، وللمرة األوىل
ريـر فلسـطني. مث يُـورُد هـؤالء أدلـًة حت: إىل التعدد والتنوع واالختالف مادامت املشكلة واحدة وغري خالفيـة

مـــن القـــرآن والســـنة علـــى ُحرمـــة االخـــتالف. مث يعـــودون لـــذكر منـــاذج مـــن االخـــتالف املـــذموم يف مقـــوالت 
(وإن كــانوا قلــة) إّن التعدديــة السياســية ال مــن قــال أيضــاً التنظيمــات الفلســطينية األخــرى. لكــن كــان هنــاك 

ا متّثل املصاحل  املشرتكة الـيت خيتلـف َنظَـُر األفـراد فيهـا، كمـا ختتلـُف مصـاحل الفئـات، َخَطَر من ورائها، مث إ
نقسـام الشـعب إفتظهر احلاجة ألحزاٍب وتنظيماٍت متعددة. بيد أنَّ اَخلِطَر هـو التعدديـة الثقافيـة الـيت تعـين 

ســي بعــد واألمــة. وهــذا املنطــق هــو منطــُق اإلســالميني املعتــدلني، الــذين محلــوا اســم تيــارات اإلســالم السيا
السبعينات. لكْن يف الوقت الـذي نتحـّدث عنـه مـا كانـت هنـاك أحـزاٌب إسـالميٌة مشـروعٌة إالّ يف األردّن. 
ومـــا كـــان اإلخـــوان املســـلمون األردنيـــون آنـــذاك أصـــحاَب نظريـــٍة يف التعدديـــة السياســـية؛ لكـــنهم خاضـــوا 

اإلخــوان املســلمون املصــريون فقــد أبَــوا االنتخابــات، وكــان هلــم ممثّلــون يف الربملــان، ووزراء يف احلكومــة. أمــا 
ـــروا علـــى التســـمية جبماعـــة اإلخـــوان املســـلمني. ويعـــوُد ذلـــك إىل العـــام  ـــاً، وأصُّ ـــار أنفســـهم حزب دائمـــاً اعتب

م الثــورة يف شــهورها األوىل 1952/1953 ْ م حينمــا شــاركوا يف ثــورة يوليــو مــع الضــباط األحــرار، وكافــأ
باعتبـارهم مجعيـًة َدَعويـًة دينيـًة وخرييـًة وليسـت حزبـاً سياسـياً. بعدم حظـرهم كمـا حظـرت سـائر األحـزاب، 

ْنشــــية باإلســــكندرية، والــــيت حــــاول فيهــــا حممــــود عبــــداللطيف العضــــو 1954ويف العــــام 
َ
، وبعــــد حادثــــة امل

بالتنظيم السري لإلخوان اغتيال مجال عبدالناصر، جرى َحظْـُر اجلماعـة، والقـبض علـى املعـروفني للبـوليس 
عضــائها، ومــا تــزاُل حمظــورًة حــىت اليــوم؛ وإن تكــن تطــوراٌت كثــريٌة قــد اســتجّدْت منــذ مطــالع املصــري مــن أ

السبعينات من القرن املاضي. وما جرى لإلخوان، أو أكـرب مجاعـات اإلسـالم السياسـي يف الـوطن العـريب، 
ة يف سائر أحناء البالد العربية، باستثناء األردّن. لكْن أي ضـاً كـان هنـاك توافـٌق جرى على التنظيمات املشا

بــني ســائر اجلماعــات اإلســالمية يف اخلمســينات والســتينات بــل والســبعينات، علــى أّن التعدديــة الثقافيــة، 
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 -ســبحانه وتعــاىل-، فهــي حموطــٌة بالكراهيــة. فــاهللا حمرَّمــٌة دينيــاً، وأّن التعدديــة السياســية إن مل تكــن حمظــورة
. ومفـرد احلـزب يَـرُِد يف القـرآن دائمـاً يف معـرض ﴾م فاعبـدونإّن هذه أمتكم أمـٌة واحـدٌة وأنـا ربكـ﴿: يقول

الـــذّم أو الســـْلب. إمنـــا املهـــمُّ هـــو األســـاس، أي العقيـــدة والثقافـــة. والعقيـــدة واحـــدٌة فينبغـــي أن تظـــلَّ األمـــُة 
 التعدديـة الدينيـة. فقـد أقـرَّ القـرآن وجـودَ  مسألةواحدة، وكذلك الدولة واجملتمع. وقد كانت هناك حريٌة يف 

ـــاً. وقـــد واجـــه اإلخـــوان  ـــاً وثقافي اليهـــود واملســـيحيني يف اجملتمـــع اإلســـالمي، وهـــم ُمغـــايرون للمســـلمني ديني
املسلمون املصريون والسوريون هذا التحدي التارخيي بأشكاٍل خمتلفـة. وقـد مـال اإلخـوان السـوريون بزعامـة 

ســـتقالل الســـوري والوحـــدة عـــام مصـــطفى الســـباعي، والـــذين متتعـــوا بـــبعض احلريـــة واملشـــروعية فيمـــا بـــني اال
م، إىل إقــرار التعدديــة الدينيــة، علــى أن تكــون القيــادُة يف اجملتمــع لإلســالم باعتبــاره ديــَن األكثريــة. 1958

م يف ذلــك شــأن القــوميني العــرب مــا اعتــربوا التعدديــة الدينيــة تعدديــًة ثقافيــة؛ بــل اعتــربوا أّن  -لكــنهم شــأ
ني يف الثقافــة، وال مــربر لنشــوء مجاعــات ثقافيــة مســيحية أو أحــزاب املســيحيني العــرب هــم أقــراٌن للمســلم

سياســـية مســـيحية. وقـــد تـــأثر اإلخـــوان املســـلمون األردنيـــون والفلســـطينيون بـــالتنظري الســـوري؛ بينمـــا تـــأخر 
اجلماعــة اإلســالمية) يف التنظــري للتعدديــة : م1963(مسَّوا أنفســهم منــذ العــام ســلمون اللبنــانيوناإلخــوان امل

ثمانينـــات، وحتـــت تـــأثري االجتهـــادات املصـــرية. والواقـــُع أّن هـــذا املـــوروث االنـــدماجي أو الـــدجمي يف حـــىت ال
بــالد الشــام، ومــن جانــب القــوميني واإلســالميني، ســبق إليــه وأثَّــر يف اآلَخــرين تقــي الــدين النبهــاين مؤسِّــس 

عدديــة الثقافيــة والسياســية. م بإدانــة الت1953حــزب التحريــر، الــداعي إلحيــاء اخلالفــة، والقائــل منــذ العــام 
وعنـــدما مسَّـــى مجاعتَـــُه حزبـــاً، ظـــلَّ يعتـــرب احلـــزَب حـــزَب اخلالفـــة، وحيـــّرم فكـــرة الدميقراطيـــة أو مبـــدأها القائـــل 

إالّ لســــلطة اخلالفــــة، والــــيت  -مــــن وجهــــة نظــــره–حبجيــــة األكثريــــة أو ســــلطتها. إذ ال شــــرعية ألّي ســــلطة 
  رتاع.ُتكَسُب بالبيعة وليس باالنتخاب أو باالق

4  
ما كانت لإلخـوان املسـلمني مبصـر جتربـٌة إجيابيـٌة مـع النظـام السياسـي املصـري، ال يف العهـد امللكـي وال 
يف العهــــد اجلمهــــوري. ولــــذلك ظــــلَّ مــــوقُفُهم مــــن التعدديــــة الثقافيــــة واالجتماعيــــة والسياســــية مــــرتدداً أيــــام 

ٍو يف الكتابــات السياســية حلســن البنــا امللكيــة، وســلبياً أيــام مجــال عبــد الناصــر. ويظهــر ذلــك علــى خــري حنــ
وعبدالقادر عودة وسيد قطب، ومنذ األربعينات وحـىت أواسـط السـتينات. ومـا كـان حسـن البنـا مييـُل كثـرياً 
للتنظــــري، وال حيــــبُّ الِصــــدام مــــع النظــــام السياســــي املصــــري. لكنــــه وجــــد نفَســــه دائمــــاً يف مواجهــــة حــــزب 

(رغم اسـم مجاعتـه) غامضـاً أو ُه من فكرة األغلبية أو اجلماعـةقفُ األغلبية، أي حزب الوفد. ولذلك ظلَّ مو 
: متأرجحــاً. فالواضــح أّن مفــرد "اجلماعــة" تارخييــاً هــو املضـــاّد ملفــرد "الفتنــة"، وقــد عــىن يف ســياقاٍت كثـــرية

اإلمجــاع. مث ينبغــي أن ال ننســى أنــه يقــرتن بالســنة يف التعبــري عــن األكثريــة الســاحقة للمســلمني منــذ تســعة 
ـا : ونقر  أهل السنة واجلماعة. وهكذا فقد كان هناك وعٌي عميٌق لـدى هـذه اجملموعـة اإلحيائيـة الكبـرية أ

متثّـــل اإلســـالم يف مصـــر، مث يف املشـــرق العـــريب بعـــد أن انتشـــرت فروعهـــا يف ســـائر أحنائـــه. لكـــْن يف الواقـــع 



 44

اجلمهـور ووعيـه الـديين والرتبـوي،  السياسي، وواقع األنظمة، ظلّـت اجلماعـة أقليـًة مهمَّشـة، وتـؤثّر يف ثقافـة
أكثر مما تؤثّر يف وعيه وتصرفه السياسي. ومـع ذلـك فقـد كانـت مجاعـة اإلخـوان املسـلمني مجاعـًة حديديـًة 
يف التنظــيم، وأثّــرت صــالبُتها يف كــل التنظيمــات اإلســالمية الالحقــة الــيت قامــت مجيعــاً علــى مبــدأ الطاعــة 

س اجلماعـة أو مؤسِّسـها. وفيماعـدا األردّن حيـث كـان الـوالء مزدوجـاً لألمري وويل األمر؛ وهو يف العـادة رأ
للملــــك وملرشــــد اجلماعــــة؛ فإنــــه يف ســــائر الــــبالد العربيــــة، كانــــت البيعــــُة لألمــــري أو رأس اجلماعــــة. وبــــذلك 
فباإلضافة للعقدية الدينية، الـيت ال تشـّجع علـى التعدديـة، مـا كـان الواقـع السياسـي يشـّجع علـى ذلـك، مث 

الدولــة اإلســالمية : ت إليــه عقائديــُة املشــروع السياســي الــذي اكتمــل يف الســتينات مــن القــرن املاضــيُأضــيف
الـــيت تطبـــق الشـــريعة، ولـــيس لـــدى اإلخـــوان املصـــريني فقـــط؛ بـــل ولـــدى ســـائر مجاعـــات اإلحيـــاء يف الـــوطن 

  العريب، ولدى اجلماعة اإلسالمية بباكستان، أكرب مجاعات اإلحياء خارج الوطن العريب. 
ومـــع أّن انتكاســـة الســـتينات الَعَقديـــة والسياســـية، نالـــت مـــن اإلخـــوان املســـلمني الســـوريني أيضـــاً؛ فـــإّن 
م، وأبــرُز هــؤالء األســتاذ  التجربــة اإلجيابيــة مــع النظــام الســوري يف اخلمســينات ظّلــت مــؤثّرًة يف بعــض قــاد

يف إدانـة وإنكـار التعدديـة الثقافيـة.  أ علـى التنظـري للتعدديـة السياسـية، مـع اسـتمرارٍ حممد املبارك، الذي جتـرّ 
ومــا حــدثت النقلــة التدرجييــة لــدى اإلخــوان املصــريني إالّ بعــد أواســط الســبعينات، بعــد أن انفجــر الصــراع 
بينهم وبني مجاعات التطرف املنشـّقة يف أكثرهـا عـنهم بسـبب املوقـف مـن النظـام املصـري، ومـن اسـتخدام 

ريون صـراحًة بشـرعية النظـام القـائم. لكـنهم حرَّمـوا العنـف وسـفك العنف. ما قال اإلخـوان املسـلمون املصـ
الـــدم، ورفضـــوا االنقـــالب العنيـــف، وأظهـــروا رغبـــًة باملشـــاركة يف االنتخابـــات، دومنـــا تنظـــٍري صـــريٍح للتعدديـــة 

التنظــري  -ذوو أصــوٍل إخوانيــة أو إســالمية -السياســية أو احلزبيــة. ويف أواخــر الســبعينات بــدأ عــدُة ُكتّــاب
حبســب –تالف والتعــدد، واســتناداً إىل القــرآن، بعكــس مــا كــانوا قــد اســتنتجوا يف الســابق. فالطبيعــة لالخــ

متعددة، والبشر خمتلفون يف الطبائع واألديان والثقافات،  -حممد عمارة وفهمي هويدي وحممد سليم العوا
ع واحداً. وملصر حبسـب كثـٍري وهذا التنوع االجتماعي والثقايف يُنتج تعدديًة سياسية؛ ومع ذلك يظلُّ اجملتم

ولــذلك ميكــن القــول جبماعــٍة مــن الكّتــاب اإلســالميني خصوصــيٌة يف وحــدة جمتمعهــا يف التــاريخ واحلاضــر. 
(طارق البشـــري) إمنـــا علـــى أســـاس املواطنـــة، بالتوحـــد الثقـــايف، والتعـــدد الـــديين والسياســـي. ومـــع أّن وطنيـــةٍ 

إلسالمية اليت تطبِّـُق الشـريعة؛ فقـد أمكـن هلـم التحـاُلف علـى اإلخوان مبصر مل يتخلَّوا عن أُطروحة الدولة ا
وإيصال العشرات مـن أعضـائهم للربملـان  -ومها حزبان مشروعان–التوايل مع حزب الوفد مث حزب العمل 

م أصدروا وثيقًة صرَّحت بالدعوة للدميقراطية؛ لكنهم ما لبثـوا أن تراجعـوا عنهـا 1994املصري. ويف العام 
م لالنفصال وحماولة تأسيس حزب "غري ديين" كما قالوا حتت اسـم أو جتاهلوها، : مما دفع عدداً من شبا

ـم  حزب الوسط. وكما مل تعرتف الدولُة املصرية حىت اليوم هلم باحلّق يف إنشـاء حـزب سياسـي، باعتبـار أ
ب الوسـط ألسـباب مجاعٌة دينيٌة والدستور ال يُقرُّ قيام األحزاب على أسـاس ديـين؛ فكـذلك مل تعـرتف حبـز 

حلزبية. م عادوا إلصدار وثيقٍة ثانيٍة تقول بالدولة املدنية، وبالتعددية السياسية وا2002متنوعة. ويف العام 
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م الــدخول إىل املشــهد السياســي املصــري دومنــا حتالفــاٍت عــن طريــق 2005و2004وحــاولوا يف العــامني 
احلريـــات السياســية أو النقابيـــة أو مـــا جيـــري يف إصــدار البيانـــات السياســـية، مث القيـــام بتظــاهراٍت مـــن أجـــل 

فلسطني والعراق أو من أجل إسقاط أحكام الطوارئ أو تعديل الدستور على مشـارف انتخابـات الرئاسـة 
املصرية. لكنهم يف إحدى التظاهرات قاموا برفع املصاحف، مث يف مفاوضات أحزاب املعارضة أخرياً علـى 

ــــ اإلســــالُم هــــو احلــــّل! وقــــد اســــتطاعوا يف : روا علــــى التمــــايز بشــــعارالتحــــالف يف وجــــه احلــــزب احلــــاكم أصُّ
االنتخابـــات الربملانيـــة األخـــرية، ورغـــم إجـــراءات النظـــام القاســـية ضـــدَّهم، إيصـــال حـــوايل املائـــة عضـــو إىل 
ـــد األمـــين والسياســـي مـــن حـــول صـــناديق  الربملـــان، وكانـــت تلـــك مفاجـــأة كـــربى، مـــا غطَّـــى عليهـــا التحشُّ

  ت ظاهرًة "غالّبة" ختطف األبصار، وتثري الرعب لدى األنظمة واألحزاب غري الدينية. االقرتاع؛ بل ظلّ 
ويستمر اإلخوان املسلمون السوريون يف إصدار بياناٍت من املنفى تقول باحلرية والدميقراطية والتعددية، 

نظـام السـوري ال لكْن ليس من املعروف كيف جتري التطورات بداخل تنظيمهم بعد الصـدام املـروّع هلـم مـع
م، والــــذي ســــقط فيــــه عشــــرات األلــــوف مــــن الضــــحايا، وذهــــب بنتيجتــــه 1983و1978بــــني العــــامني 

عشــرات األلــوف إىل املنــايف. وكــان زعــيمهم البــارز ســعيد حــوى قــد محــل وقتهــا علــى العلمانيــة والطائفيــة 
ايـة النـزاع والطغيان والدميقراطية معاً! وقد شارك اإلخوان املسلمون اللبنانيون يف االنتخابا ت النيابيـة بعـد 

الــداخلي، ولــزعيمهم اآلن الشــيخ فيصــل مولــوي آراء معتدلــة يف التعــايش الــوطين، ويف الدميقراطيــة. لكــنهم 
الدولــة والشـرعية والنظــام واجملتمــع املتعــّدد. وكــان زعــيمهم التــارخيي  مســألةمـا عــادوا يصــرحون بشــيٍء حــول 

النتخابات النيابية، ألّن النائب يسـتطيع أن يظـلَّ معارضـاً وناقـداً فتحي َيَكن قد قال بإمكان املشاركة يف ا
دائمـــاً؛ لكـــْن لـــيس بالوســـع املشـــاركة يف الـــوزارة ألّن معـــىن ذلـــك اإلقـــرار بشـــرعية النظـــام بـــدون حتفـــظ! أّمـــا 

م اإلخــواُن املســلمون األردنيــون، والــذين كــانوا يشــاركون يف النظــام دومنــا تنظــٍري كثــٍري؛ فقــد حتطمــت وحــدتـُهُ 
وعالقـــتـُُهم بالنظـــام علـــى صـــخرة قضـــية فلســـطني، ومصـــاحلة النظـــام مـــع إســـرائيل، واالفـــرتاق الظـــاهر بـــني 
الفلسطينيني واألردنيني يف صفوفهم. وقـد بـدت محـاس وهـي يف األصـل مـن نتـاج إخـوان األردن حـىت قبـل 

ية، ومتابعـة النضـال املسـلَّح ممزَّقة بني املشاركة يف العملية السياسـ -ثالثة أشهر من االنتخابات الفلسطينية
ضـّد االحـتالل اإلسـرائيلي. وقـد مسْعـُت حممـود الزّهـار أحـد زعمائهـا يقـول يف برنـامج تلفزيـوين تعليقـاً علـى 
وثيقــٍة توافقــت عليهــا تنظيمــاٌت فلســطينيٌة بشــأن االنتخابــات آِخــَر العــام املاضــي إّن أحــد بنودهــا الــذاهب 

القــول بــالوالء والــرباء! وال تعدديــة سياســيًة أو غريهــا مــع هــذا املبــدأ إىل حتييــد املســاجد، يعــين عــدم إمكــان 
الــذي يشــّدد عليــه الســلفيون، والــذين ســيطر فكــرهم وســلوكهم علــى عقــول وقلــوب كثــريين مــن اإلخــوان 
ـــــيمن يف العقـــــدين األخـــــريين. واملعـــــروف أّن حركـــــة محـــــاس شـــــاركت يف االنتخـــــاب  بفلســـــطني واألردّن وال

ى األكثريــــة يف الربملــــان بفــــارٍق كبــــري عــــن فــــتح يف حــــني رفضــــت حركــــة اجلهــــاد الفلســــطينية، وحصــــلت علــــ
اإلســالمي املشــاركة. وســيكون لنجــاح محــاس االنتخــايب تــأثريه علــى رأيهــا يف الدميقراطيــة حــىت لــو مل تــنجح 

   .حكومتها يف البقاء يف ُسّدة احلكم
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ثـــــر التجـــــارب ســـــلبيًة علـــــى وتبـــــدو جتربـــــة حســـــن الـــــرتايب بالســـــودان متميـــــزة ومتمـــــايزة. وقـــــد تكـــــون أك
اإلســالميني إىل جانـــب جتربـــة اجلزائـــر. فاإلســـالميون اجلزائريـــون مل يصـــلوا للســـلطة، أمـــا حســـن الـــرتايب فقـــد 
شــــارك يف الســــلطة أيــــام النمــــريي ومسّــــاه أمــــري املــــؤمنني، مث شــــارك يف االنقــــالب علــــى التجربــــة الدميقراطيــــة 

م. وقــد أيــَد جتربــة 2000ىت مشــارف العــام م) مــع الضــباط، وســاد يف النظــام هنــاك حــ1985-1989(
احلزب الواحـد، أي حزبـه هـو، وخـاض حربـاً عنيفـًة ضـد املتمـردين جبنـوب السـودان علـى أسـاس األوحديـة 
الدينيــة والسياســية. ويف أواخــر التســعينات مــال فجــأًة للتفــاوض فالتحــاُلف مــع جــون قرنــق، ودخــل بالتــايل 

هو يقول اآلن إنه يقوُد حزباً معاِرضاً يف نظاٍم يريده أن يكـون إىل السجن لدى تالمذته من العسكريني. و 
  تعددياً ودميقراطياً. 

ـــاٌر رئيســـٌي إذن لـــدى ســـائر اإلســـالميني يف الـــوطن العـــريب. وهـــذا التيـــار ضـــّد العنـــف، وضـــّد  هنـــاك تي
ال ميلِـُك يف مـن أصـوات النـاخبني يف عـدة بلـدان. لكنـه  %40والــ30ية. وترتاوُح شعبيُتُه بني الــالديكتاتور 

األعّم األغلب رؤيًة متناسـقًة ومقنعـًة للعـيش الـوطين، والتعدديـة الثقافيـة والسياسـية. وهـذا التيـار ال يشـّكُل 
بالتأكيد قوًة تغيرييًة مستقبلية، لكنه يتجه إىل أن يكـون رمبـا مثـل األحـزاب الدميقراطيـة املسـيحية يف أوروبـا 

  نتيجة بعد مخسني سنًة من النضال، خميِّبٌة لآلمال.بعد احلرب الثانية. وال شّك أّن هذه ال
5  

ايــــة التــــاريخ  مــــك املثقفــــون العــــرب خــــالل التســــعينات مــــن القــــرن املاضــــي يف مصــــارعة أطــــروحيت  ا
أّن إحـدامها  -رغـم االخـتالف الظـاهر بينهمـا–لفرانسيس فوكويامـا، وصـراع احلضـارات هلنتنغتـون. والواقـع 

باالنتصار الكاسح للدميقراطية الليربالية، والثانية تـرى أّن هنـاك بـؤراً متخّلفـة تكمل اُألخرى. فاألوىل تقول 
(الصـني / البوذيةوخمتلفة قد تكـون مـا تـزاُل تشـّكُل عقبـًة أمـام هـذا االنتصـار، ويف طليعتهـا الكونفوشيوسـية

نغتـــون بـــأّن (والذي ميلـــُك ختومـــاً دمويـــة). وبـــذلك فقـــد قـــال هنتبـــان ودول الشـــرق األقصـــى) واإلســـالمواليا
النزاعـــات مســــتمرة لكــــّن طبيعتهــــا تغــــريت وصــــارت ثقافيــــة! مث إّن العــــاَمل املعاصــــر يتضــــمن ســــت أو ســــبع 
. وميكــن عنــدما نفهــم أطروحــة صــامويل  حضــارات أو ثقافــات باقيــة، وعمــاُد كــل واحــدٍة منهــا ديــٌن معــنيَّ

ي تتنبـأُ بـأّن صـراعاً عامليـاً هنتنغتون على حقيقتهـا أن نـدرك أسـباب ُسـخط العـرب واملسـلمني عليهـا. إذ هـ
ـــا جتعـــل مـــن املســـلمني هـــدفاً للعـــدوان. لكـــّن  سينشـــب بســـبب عدوانيـــة اإلســـالم واملســـلمني، وبـــذلك فإ
املشكلة كانت أّن اإلسالميني العرب الذين سارعوا ملواجهة األطروحة السطحية هذه، سـبق هلـم أن قضـوا 

–م والغرب صراٌع حضاري! وهكذا فقد كانوا يغلِّبـون أربعة عقود وهم يذهبون إىل أّن الصراع بني اإلسال
العوامــل الثقافيــة يف اخلالفــات واالنقســامات. بينمــا الواقــع أّن الصــراع الــدائر ذا  -شــأن احملــافظني الغــربيني

يٍة واســـرتاتيجية، وال عالقـــة لـــه بالـــدين أو بالثقافـــة. وعلـــى كـــل حـــال، فقـــد أجـــاب اقتصـــادأبعـــاٍد سياســـيٍة و 
تحدث مطوًَّال عن بشاشة اإلسالم وعدوانية الغرب. لكْن ليس هذا هو ما يـُهُّمنـا هنـا؛ بـل اإلسالميون بال

ما أريد التوصل إليه أنه إذا كانت الصراعات تدور من اجلانبني حول الثقافة واهلوية؛ فإّن ذلـك يعـين خْلـق 
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املســلمني عــن أطــروحتهم أجــواء غــري مالئمــة للدميقراطيــة والتعدديــة. ورمبــا كــان ذلــك وراء تراُجــع اإلخــوان 
ا، والردود 1998م. ومنذ العام 1994املعتدلة عام  م ما نزال حتت وطأة "القاعدة وأطروحتها" وهجما

ـم  واملبادرات عليها، وكلُّها جتري حتت شعار اإلسـالم، أي أّن املقـاتلني يـذكرون أّن دوافعهـم إسـالمية، وأ
أّن األمريكيــني والربيطــانيني بــل وكــل األوروبيــني، يقولــون  كمــا  -يــردُّون علــى العــدوان الصــلييب أو اليهــودي

ــــم إمنــــا يــــردُّون عســــكرياً وثقافيــــاً علــــى اإلســــالم املتطــــرف، ويريــــدون مســــاعدتنا علــــى اســــتعادة اإلســــالم  إ
املعتدل. ويف كل األحوال، وكما سبق القول، هناك فئـاٌت معتـربٌة مـن اجلمهـور ومـن الُنَخـب الثقافيـة تعتـرب 

كيني واألوروبيني إمنا ميتهنون اإلسالم ويهامجونه، أياً تكـن دعـاويهم ويف ظـروف "اخلطـر" يصـُعُب أّن األمري 
  االنفتاح أو تصُعُب االسرتاحُة إىل التعدُّد الذي يَُظنُّ أنه يتهدُد اهلوية ويتهدد الوحدة واالستقرار. 

مسـؤوٌل عـريبٌّ رداً علـى برنـارد التعددية قـد تكـون سـبيًال للمزيـد مـن االخـرتاق واالنقسـام؛ كمـا قـال إن 
ـــا. وهلـــذا فقـــد اتســـمت حقبـــة التســـعينات بـــاجلمود. إذ األنظمـــة يف هدنـــة،  لـــويس الـــذي كـــان يطالـــب 
واإلســالميون ال يعرفــون كيــف يتصــرفون مادامــت الدميقراطيــة موضــع شــٍك كبــري، والليرباليــون والعلمــانيون 

ال شــكَّ أّن مقولــة اجملتمــع املــدين، متلــك أبعــاداً تعدديــًة منصــرفون لتجــذير مقولــة اجملتمــع املــدين وممارســاته. و 
ــا مل تسـتطْع أن ُتْضـِعَف مــن سـلطة الدولـة أو تــدَعَم  ودميقراطيـة، لكنهـا محلـت معهــا ُشـبهة التغريـب، مث إ

  األحزاَب السياسية. 
كـْن م فتغـريَّ املشـهد متامـاً، وخرجـت املنطقـة مـن اجلمـود، ل2001سـبتمرب عـام  11مث حدث انفجار 

(اإلســالمي). وغــزت لعــاَملُ كلُّــه حربــاً علــى اإلرهابإىل الكارثــة. شــّنت الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا، بــل ا
أفغانســتان والعــراق حبجــة اإلرهــاب أيضــاً. لكــْن إىل جانــب احلــرب الفعليــة، أراد األمريكيــون مث األوروبيــون 

. واسـتناداً إىل هــذا اهلـدف، الـذي جــرت شـّن "حـرب أفكـار" تتمثــل يف نشـر احلريـة والدميقراطيــة والتعدديـة
–مـــن أجلـــه اجتماعـــات كثـــريٌة بـــالغرب، وحتـــدَّث عنـــه آالُف الكّتـــاب والبـــاحثني، وأقبـــل املثقفـــون العـــرب 

على إصدار الوثائق عـن اإلصـالح السياسـي وعـن التعدديـة والدميقراطيـة. وألنـه كـان  -بتشجيٍع من الدول
م املعتــدل، فقــد ظهــرت دراســاٌت كثــريٌة تضــُع الصــورة املتشــددة مــن ضــمن الــربامج املعــدة االنتصــار لإلســال

لإلسالم على حمـّك النقـد واملراجعـة. ولـذلك فقـد كـان هنـاك مـن قـال لـيس بالتعدديـة السياسـية فقـط؛ بـل 
ــا أيضــاً، وخباصــٍة مــا حــدث  وبالتعدديــة الثقافيــة. بيــد أّن الوقــائع واآلثــار املهولــة لغــزو العــراق، تركــت تأثريا

: ساماٍت فظيعـٍة بعـد سـقوط نظـام احلكـم العراقـي؛ حبيـث خـاف كثـريون مـن ظهـور الثُنائيـة السـالفةمن انق
  ديكتاتورية أو فوضى باسم الدين أو العرقية! 

ــا. بــل كــان هنــاك مــن قــال إّن  ومــا اعرتضــت غالبيــة املثقفــني العــرب علــى األطروحــة األمريكيــة حبــّد ذا
غطيـــة غـــزوهم. وكـــان هنـــاك مـــن قـــال إّن احلريـــة والدميقراطيـــة ال األمريكيـــني كـــاذبون، وهـــم يريـــدون بـــذلك ت

تُفرضــان؛ بــل مهــا نتــاج ظــروف الــداخل. ومــا يــزال أكثــر املثقفــني العــرب مصــرين علــى أّن الغــزو األمريكــي 
للعراق فِشـل، ولـن تقـوم دميقراطيـٌة أو مـا يشـبهها. لكـنهم صـاروا أكثـر محاسـاً للتغيـري السياسـي، واتصـلت 
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اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان بـاألحزاب السياسـية. وقـد بـرز أمـران اثنـان يف السـنوات  نشاطات مجاعات
أّن اإلسالميني تقدموا العاملني يف اجملال السياسي املدين العام جلهتني؛ جلهة قبول فكـرة املشـاركة : األخرية

النقـد واملراجعـة، مبعـىن : خـريف االنتخابات بأي شكٍل، حىت لو مل جتاوز ضوابُطها احلدَّ األدىن. واألمـر اآل
  أّن اإلسالميني صاروا يطّورون مواقفهم استناداً للتجربة، واستناداً لألخطاء أو نقد املقوالت السابقة.

صــــحيٌح أن هنــــاك أُناســــاً مــــن بيــــنهم مــــا يزالــــون يتحفظــــون علــــى "فلســــفة" الدميقراطيــــة، أي الليرباليــــة، 
بــني اخلطــأ والصــواب. لكــّن األكثـرين يــرون أنــه ال داعــَي ملثــل باعتبارهـا ُتســرف يف تأليــه اإلنســان، وتسـّوي 

هذه املماحكات، ما دام املقصود أن يتوىل الناس تدبري أمورهم بأنفسـهم ولـيس مـن طريـق الطليعـة الثوريـة 
مـن خـالل تأويـٍل  سـألةالتعددية يف اجملتمع اإلسالمي) لقراءة امل: (يف كتابهوقد عاد مجال البناّ أو ما شابه. 

ٍد للقــرآن. لكــّن راشــد الغنوشــي، زعــيم اإلســالميني التونســيني ال يــرى داعيــاً لــذلك؛ بــل املطلــوب مــن جديــ
وجهة نظره قيام اجملتمع السياسي التعـددي، الـذي تتكامـل فيـه الـربامج واملصـاحل. وال حاجـة للتـدليل علـى 

ر السـبعينات إىل حـدود القـول قول اإلسالم باالختالف يف املسائل الفرعية، ممن قاموا باحلركـة األوىل أواخـ
  من جديٍد مبرجعية اجلماعة بدًال من الشريعة اليت اعتنقها اإلسالميون منذ الستينات.

إننا نُِطـلُّ يف مـا يتعلـُق بالتعـايش الـوطين والتعدديـة علـى مشـهٍد جديـد. ويوشـك األمـر للمـرة األوىل أن 
نظمـة السياسـية. لكـْن هنـاك خمـاوف عميقـة يصل إىل حدود "العقـد اجلديـد" بـني الفئـات االجتماعيـة واأل

يـــار األنظمــــة  علـــى الوحـــدة واالســـتقرار هلـــا مــــا يربّرهـــا بســـبب التصـــدعات الـــيت تنــــزل باجملتمعـــات عنـــد ا
السياسية أو تعرضها ملشكالٍت قاسية. مث هناك اخلوف من "احلماقـة األمريكيـة" الـيت تكـون علـى اسـتعداٍد 

طية، كما تكون على اسـتعداٍد اليـوم لضـرب بلـٍد آخـر مـن أجـل منعهـا. باألمس لغزو بلٍد من أجل الدميقرا
يف برنـــــامج "الشـــــرق األوســـــط األوســـــع" أو "الشـــــرق األوســـــط اجلديـــــد"  ةفـــــال شـــــكَّ أّن الـــــدعوة األمريكيـــــ

للدميقراطيـــة مـــا أفـــادت شـــيئاً، وكـــذلك مســـاعدات اجملتمـــع املـــدين، وجـــوالت الدبلوماســـية العامـــة. فـــاملرارُة 
قول والنفوس واألجـواء، ملـا جيـري بـالعراق وفلسـطني ولبنـان، ومـن حتـول الدميقراطيـة إىل بـُْعبُـٍع عميقٌة يف الع

لتخويف األنظمة، دومنا عمٍل جادٍّ على السري حنوها. ونتائج االنتخابات مبصر وفِلسطني من األدلة على 
  ذلك. 

لطليعيـة أو الريـادة يف جمـال ويبقى أّن "االعتدال اإلسـالمي" ضـمن اإلسـالم السياسـي، مـا بلـغ مرحلـة ا
  التعددية، وملاذا يفعل ذلك وهو فريق األكثرية؟!

6  
جيتــاز الفكــر اإلســالمي املعاصــر إذن، ويف العقــدين األخــريين مــن الســنني، مرحلــًة حّساســًة مــن مراحــل 

"التعدديـة" مطلـع  مسـألةتطوره بعد جتاوز سنوات التشدد يف السبعينات مـن القـرن العشـرين. وقـد ظهـرت 
الثمانينــــات باعتبارهــــا قضــــيًة سياســــيًة حبتــــة. فقــــد بــــدأ بعــــض اإلســــالميني آنــــذاك، ويف مصــــر وباكســــتان 
وإندونيســـيا، بـــاإلقرار أو االعـــرتاف بـــالتنظيم احلـــزيب, وبتعـــدد األحـــزاب، وبإمكـــان التنـــافس الســـلمي علـــى 
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مي، أو فكـــر الســـلطة. ومـــا كـــان ذلـــك بـــاألمر الســـهل، بســـبب الطبيعـــة العقائديـــة للفكـــر احلـــزيب اإلســـال
التنظيمات احلزبية اإلسالمية. ففي اخلمسينات والستينات من القرن العشرين ظهرت نظرية احلاكمية على 
يد املودوي يف اجملال اإلسالمي العام، وعلى يد سيد قطب يف اجملال العريب. وصارت تلـك النظريـة جـوهر 

و ديـــُن اهللا يف األرض, ولـــذلك فهـــو فكـــر اجلماعـــات اإلســـالمية كلهـــا. وهـــي تـــتلّخص يف أّن اإلســـالم هـــ
املرجعية العليا يف النظام اإلسالمي كّله. ومن هنـا فالدولـة اإلسـالمية احلقيقيـة هـي الـيت تطبّـق الشـريعة الـيت 
تعــــين نوعــــاً مــــن احلكــــم اإلهلــــي املباشــــر أو النوموقراطيــــة الدينيــــة. وترتــــب علــــى ذلــــك أّن وظيفــــة احلــــزبيني 

(جبوانبه الشـــــعائرية والتشـــــريعية والسياســـــية) يف اجملتمـــــع ة فـــــرض اإلســـــالمإمنـــــا تكمـــــن يف إعـــــاد اإلســـــالميني
ــــة. وقــــد ا ــــني التنظيمــــاتوالدول هــــل"اخلروج" علــــى الشــــريعة يشــــمل اجملتمعــــات : حنصــــر اخلــــالف وقتهــــا ب

اإلســـــالمية التارخييـــــة، أم اخلارجـــــة فقـــــط هـــــي أنظمـــــة احلكـــــم؟ املتطرفـــــون قـــــالوا بكفـــــر اجملتمـــــع والدولـــــة، 
وا بكفر الدولة فقط! وعندما بدأ اإلسالميون يف الثمانينات يعيدون النظر يف التعامـل مـع و"املعتدلون" قال

األوضــاع السياســية يف اجملتمعــات اإلســالمية، ويقــّرون بالتعدديــة السياســية، مــا ختّلــوا يف البدايــة عــن نظريــة 
ياسـي شـأناً تـدبريياً ميكـُن احلاكمية. فقد ظلت املرجعية العليا عندهم هللا وشـريعته، لكـن اعتـربوا الشـأن الس

فيـــه للمصـــاحل واالجتهـــادات يف حتقيقهـــا، أن تلعـــب دوراً حمـــدوداً دون أن يعـــين ذلـــك التخلـــي عـــن اهلـــدف 
النهــائي املتمثّــل يف إقامــة الدولــة اإلســالمية الــيت تطبــق الشــريعة. وهلــذا فقــد اعتــربوا الدميقراطيــة شــكًال مــن 

جلمهور، وال تتصل مبسـائل احلِـّل واحلُرمـة (الدينيـة). وعلـى هـذا أشكال التنظيم للقضايا اليت متّس مصاحل ا
األســـاس أقـــر التّيـــار الرئيســـي بوجـــود أحـــزاب خمتلفـــة، ذات بـــرامج خمتلفـــة، حتـــت ســـقف الشـــريعة. وشـــارك 
هؤالء يف االنتخابات، وأقاموا حتالفات مـع أحـزاب ال تقـول بتطبيـق الشـريعة. وكـان ذلـك تكتيكـاً سياسـياً 

هـم اجلديـد للعمـل السياسـي مـن جهـة، ولتخفيـف الضـغوط الواقعـة علـيهم مـن أنظمـة احلكـم بناًء على الف
م، ومـن القـوى األخـرى يف اجملتمـع، ولكـي يسـتطيعوا التـأثري يف جمريـات األمـور، بـدًال مـن  اليت استفردت 

  .(مثلما حدث يف السودان)يف إيران)، أو االنقالب العسكري (مثلما حدثانتظار الثورة الشاملة
وتغــّري املشــهد يف التســعينات. فالنظــام اإلســالمي يف إيــران، نظــام "واليــة الفقيــه" تعــّرض لتحــديات مــن 
جانـــــب الليرباليـــــني اإلســـــالميني، الـــــذين حظـــــوا بأكثريـــــٍة شـــــعبيٍة يف االنتخابـــــات. واســـــتمر االضـــــطراب يف 

يف اجلزائــر بســبب الســودان رغــم ســيطرة إســالميي الــرتايب علــى نظــام احلكــم هنــاك. ونشــبت حــرٌب أهليــة 
م ونشـــب 1989حصـــول اإلســـالميني علـــى أكثريـــة يف االنتخابـــات. وخـــروج الـــروس مـــن أفغانســـتان عـــام 

صـــراٌع بـــني تنظيمـــات اجملاهـــدين علـــى الســـلطة رغـــم قـــوهلم مجيعـــاً باحلاكميـــة. ويف مصـــر خـــرج شـــباٌب مـــن 
ون ومسـيحيون. وهكـذا مجاعة "اإلخوان املسلمني", وحاولوا إنشاء حزب ّمسوه "حزب الوسط" فيه مسلم

تبنيَّ لإلسالميني أنَّ الشأن السياسي ليس شأناً تدبريياَ حبتاَ، بل له عالقة بفكرة املرجعيـة أو ملـن املرجعيـة؟ 
للــنّص والشــريعة، أم للجمهــور واجلماعــة؟ حتــدث شــباب "حــزب الوســط" عــن اجملتمــع املــدين, وعــن "حــّق 

ســـة وحســـب، بـــل ويف الثقافـــة والـــدين أيضـــاٌ. وعمـــد االخـــتالف", وعـــن االعـــرتاف بـــاآلخر لـــيس يف السيا
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الشيخ حممد مهدي مشس الـدين, رئـيس اجمللـس اإلسـالمي الشـيعي يف لبنـان, إىل طـرح فكـرة "واليـة األمـة 
على نفسها", وتأصيلها فقهياً من الفكرين الشيعي والّسـين. وعمـد آخـرون للمطالبـة بفصـل السياسـة عـن 

وقـــالوا إنَّ هـــذا الفصـــل كـــان قائمـــاً يف عصـــور اإلســـالم الكالســـيكية. الشـــريعة، ولـــيس الـــدين عـــن الدولـــة، 
وعندما ظهرت املشكلة بني نصر حامد أبو زيد واإلسالميني املتشددين، حتدَّث أناس عن "حـق اإلنسـان 
يف حتديــــد خياراتــــه، مبــــا يف ذلــــك حقــــه يف الــــردَّة أو تــــرك اإلســــالم"! واستشــــهدوا علــــى ذلــــك بوضــــع ابــــن 

ن التاسع امليالدي. ودار نقـاٌش طويـل بـني أسـتاذ الفلسـفة املصـري حسـن حنفـي، وأسـتاذ الراوندي يف القر 
الفلسفة املغريب حممد عابد اجلابري حول التعددية وسـبب اختفائهـا مـن الفكـر اإلسـالمي؛ فـذهب حسـن 

إىل حنفــــي إىل أّن فكــــرة "الفرقــــة الناجيــــة" الــــيت حتملهــــا اجلماعــــات اإلســــالمية املعاصــــرة تعــــود يف أصــــوهلا 
اإلســالم القــدمي والتيــار االشــعري بالــذات؛ بينمــا رأى اجلــابري أّن الفكــرة حديثــة وســببها الطبيعــة العقائديــة 
للفكر اإلسالمي احلديث؛ وإن تكن هلا جذوٌر قدميٌة يف بعض اآليات واملمارسات. وبـذلك صـار النقـاش 

هــي األصــل يف ُمعــاداة التعدديــة حــول النصــوص اإلســالمية القدميــة، والتجربــة اإلســالمية الوســيطة، وهــل 
  الفكرية والسياسية اليوم، أم أنَّ عواصف احلداثة هي سبب املشكلة؟

****  
اهللا بــن احلســن  شــاعت يف منتصــف القــرن الثــامن املــيالدي مقولــٌة لقاضــي مدينــة البصــرة آنــذاك ُعبيــد

 دفعـت العنـربي لتقريـر ذلـك كلُّ جمتهد ُمصـيب! ومـع أننـا ال نعـرف البيئـة والظـروف الـيت:  العنربي، ونصُّها
أو الدعوة إليه، فالواضح أنَّ الرجل كان حياول إزالة أسباب النزاعات الدائرة بالـذهاب إىل نسـبية احلقيقـة، 

ما هو اخلالُف اجلائز، وأيـن تقـع احلـدود الفاصـلة : عددية اخليارات. لكنوبالتايل إىل جواز االختالف، وت
فيه؟ الظاهر أنَّ العنربي كان ُجييُز اخلالف يف األصـول والفـروع أو بعبـارة  بني ما جيوُز وما ال جيوُز اخلالفُ 

أخرى يف العقيدة, ويف الفقه. والذي يدلُّ علـى ذلـك أنـه مـا كـان هنـاك أحـد يسـتنكر االخـتالف الفقهـيَّ 
لــنصَّ أي االخــتالف يف الفــروع؛ وهــي األمــور املتعلقــة حبيــاة النــاس اليوميــة، والــيت لــيس فيهــا نــص أو أّن ا

حيتمــل التفســريات املتعــددة. وهكــذا فقــد كــان االخــتالُف أو التعــدد الــذي يُثــري املشــكالت يتصــُل بقضــايا 
ــان يــوم  ذات اهللا وصــفاته والقضــاء والقــدر, والكفــر واإلميــان، وأجــل اإلنســان والثــواب والعقــاب وكيــف يتمَّ

ريــة واجلربيــة واملعتزلــة يف حـــني أدَّت القيامــة؟ وحــول هــذه القضــايا بالــذات ظهــرت فِـــرٌق متعــدِّدة مثــل الَقدَ 
اخلالفـات السياسـية إىل ظهـور احملكمـة والشـيعة؛ الـذين صـارت لـديهم أيضـاً آراء عقائديـة مييـزون أنفسـهم 
ا عن اآلخرين. وال شكَّ أنَّ سؤال "النجاة" أو سؤال "العقيدة الصحيحة" أو األورثوذوكسـية هـو مـؤدَّى  

ل العنــربي بــذلك إلميانــه بنســبية احلقيقــة، كمــا قــدَّرنا، أم الســتحال كــل تلــك االختالفــات. لكــن هــل قــا
املعرفة اليقينية يف هذه املوضوعات الغيبية أو امليتافيزيقية؟ ال نعرُف بالضبط ماذا كان يقصد؛ لكننا نعـرف 

ة، ال ميكـن من بني اآلراء واالجتهادات الكثـري : احلقَّ يف واحد, أو بعبارة أخرى أنَّ خصوَمه ردُّوا عليه بأن
أن يكون صحيحاً غري رأي أو اجتهاد واحد. ومعىن ذلك أن اآلراء واالجتهـادات ميكـن أن تتعـدَّد؛ لكـن 
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حــىت لــو –ال بــد مــن األخــذ بقــوٍل أو رأٍي واحــد. والــرأي يف هــذه احلالــة  ،عنــدما يصــل األمــر إىل العمــل
رغـم نسـبيتها مـن العمـل. وواضـٌح أنَّ هـذا ال  ال ميكن أن يكون يقينياً، بل هو َغَلبُة ظٍن ُمتَكِّن –أخذنا به

وال تقبـل الشـكَّ أو  ،يكون إالَّ يف الفروع أو يف مسائل احلياة اليومية, ولـيس يف العقائـد الـيت تتطلـب يقينـاً 
  .الرتدُّد, أو االجتهاد الذي ميكن أن خيطىَء أو ُيصيب

كما يسميها حممـد –ت األورثوذكسيات كان العنربيُّ متفرداً يف رأيه إذن حول نسبية احلقيقة. مث ظهر 
لـــــدى ســـــائر الِفـــــرق اإلســـــالمية، وبـــــذلك شـــــاع التفكـــــري حـــــىت داخـــــل الفرقـــــة الواحـــــدة. بيـــــد أنَّ  –أركـــــون

ـــــلطات مث لـــــدى  االرثوذكســــية الســـــنية صــــارت االجتـــــاه الرئيســـــّي يف عهــــود الســـــلطنات الرتكيـــــة، لــــدى السُّ
ـا اجلمهور، وما يزاُل األمر على ذلك حىت اليوم. وال ش ك أنَّ األورثوذكسـية السـنية كانـت اسـتيعابية إذ إ

ـــا تســـمُح بتعدديـــٍة مقبولـــٍة بـــداخلها. فحـــىت يف  ـــا. كمـــا أ ال متلـــك عقيـــدًة رمسيـــًة ُجممعـــاً عليهـــا داخـــل فئا
ـــا لـــدى أهـــل الســـنة والســـلفيون األشـــعرية واملاتريديـــة : املســـائل االعتقاديـــة هنـــاك أربعـــة توجهـــات معـــرتف 

(عرب املتكلمــني والفقهــاء) تكتيكــات العــزل والتهمــيش باســتمرار. فحــىت الغــزايل، مارســت والصــوفية. لكنهــا
أكرب متكلمي األشاعرة أواخر القرن الثاين عشر املـيالدي وأوائـل القـرن الثالـث عشـر، والـذي كتـب رسـالًة 

رب سـلفيي القـرن دعا فيها إىل عدم ممارسـة التكفـري مـن رسـالٍة يف اهلجـوم علـى الباطنيـة. أمـا ابـن تيميـة، أكـ
، مبـــا يف ذلـــك الرابـــع عشـــر املـــيالدي، فقـــد هـــاجم أكثـــر االجتاهـــات املخاِلفـــة العتقـــاده حـــىت يف التفاصـــيل

  .األشاعرُة والصوفية
ويريـــد بعـــُض مـــؤرِّخي الفكـــر اإلســـالمي تعليـــل تراُجـــع حظـــوظ التعدديـــة الدينيـــة لـــدى أهـــل الســـنة يف 

للهجمــــــات الصــــــليبية مث املغوليــــــة. بيــــــد أنَّ ظهــــــور  العصــــــور الوســــــطى املتــــــأخرة إىل تعــــــرض دار اإلســــــالم
أيــــديولوجيات اجلهــــاد، وتقســــيم العــــامل إىل دار إســــالم، ودار حــــرب، ســــابقُة علــــى ظهــــور الصــــليبيني يف 
املشــرق. وال ميكــن أيضــاً اعتبــار الســنيني رواداً يف مســائل التكفــري واإلقصــاء. فاملعتزلــة املعتــربون أهــل العقــل 

إىل جانب احملكِّمة والشيعة ومنذ القرن الثـامن املـيالدي. وحـدُهم املرجئـة أبـوا  سألةهم الذين بدأوا هذه امل
تكفري أحٍد من املسلمني مهما اختلفوا، ويقال إنَّ العنربي ومعاصره حمارب بن ديار كانا مـنهم. وال شـكَّ 

ميُة كانـت بشـكٍل أنَّ هناك متايزات بني مواقف السـلطات، ومواقـف املتكلمـني والفقهـاء. فالسـلطة اإلسـال
ومنــذ القــرن –مــن الفقهــاء. لكــنَّ املشــكلة أنَّ الدولــة  ،عــاٍم أكثــر تســاحماً ُجتــاه أهــل الكتــاب، وأهــل الذمــة

ا التشـــريعية لصـــاحل الفقهـــاء. ولـــذلك مـــا كانـــت تصـــرفات الســـلطات  –التاســع املـــيالدي فقـــدت صـــالحيا
أو مظــــاملَ، تنتظــــر أحكــــام الفقهــــاء. علــــى أنَّ اَحلَســــنة أو الســــيئة تتحــــول إىل تشــــريع؛ بــــل تظــــلُّ إجيابيــــاٍت 

صـــالحيات األمـــر  –منـــذ القـــرن التاســـع –اإلجيـــايبَّ يف هـــذه املســـائل كلِّهـــا، أنَّ فقهـــاء أهـــل الســـنة وضـــعوا 
باملعروف والنهي عن املنكر بيـد الدولـة. فيسـتطيع الفقيـه أن يُـدين هـذا التصـرف أو ذاك مـن جانـب أحـد 

إلباضــية؛ لكــنَّ الســلطة السياســية هــي الــيت متلــُك أن تعاقــَب املــتهم أو ال أهــل الذمــة أو أحــد الشــيعة أو ا
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تُعاقبه. لذلك فكثرياً ما كانت الشرطة يف أيام املماليك أو العثمانيني هي اليت حتمـي األقليـات الدينيـة مـن 
  .هجمات العامَّة اليت حرَّضها هذا الفقيه أو ذاك

 مســـألةأن يضـــع قاعـــدًة للتعامـــل مـــع  –اشـــر املـــيالدييف القـــرن الع–وقـــد حـــاول أبـــو احلســـن العـــامري 
االختالف الديين واملذهيب؛ فقال إنَّ الدين نصٌّ وتقليـٌد واجتهـاد. وهـو يـرى أنَّ الـنَّص القـرآين يـذكر سـت 

اليهوديـة واملسـيحية والصـابئة واجملـوس وأهـل البُـد (البـوذيني واهلنـدوس) وأهـل : ديانات غـري اإلسـالم، وهـي
نعرُف أنَّ اإلسالم ما اعرتف لُعبَّاد األوثان بالبقاء على دينهم. كما أن املسلمني مـا تعـاملوا الِشرك. لكننا 

ــا التقليــد فهــو أوســع؛ إذ إنَّ الفــاحتني املســلمني  مــع البــوذيني واهلنــدوس علــى أســاس االعــرتاف املتبــادل. أمَّ
ســـيحيني بطريقـــة أفضـــل جتـــاوزت ســـلَّموا بوجـــود اجملـــوس والبـــوذيني واهلنـــدوس؛ وإن تعـــاملوا مـــع اليهـــود وامل

التســليم بــالوجود، إىل أكــل ذبــائحهم والــزواج مــن نســائهم. وقــد اســتغلَّ رشــيد الــدين املــؤرخ, الــذي عمــل 
االجتهـاد ليعيـد قـراءة اآليـات القرآنيـة  مسـألةاسـتغلَّ  ،وزيراً يف البالط اإليلخاين املغـويل إبّـان إسـالم املغـول

للــذهاب إىل أنَّ القتــال كــان خاصــاً مبشــركي العــرب الــذين مل  ،للمســاملةواألخــرى الداعيــة  ،الداعيــة للعنــف
يعــودوا موجــودين؛ ولــذلك مل يبــَق ســارياً غــري آيــات املســاملة واملوادعــة. إذ إن اإلســالم ديــُن دعــوٍة وال يُِقــرُّ 

سـوا صـادقني. اإلكراه يف الدين. وقد رد عليه ابن تيمية بـأن املغـول ُختـالف أفعـاهلُم أقـواهلم؛ ولـذلك فهـم لي
لكــن ذلــك مينــع َحتَــوُّل املغــول والتتــار إىل جــزء مــن األمــة. ويــذكِّر موقــف رشــيد الــدين مبوقــف الســيد أمحــد 
خان يف ستينات القرن التاسع عشر, عندما أفىت مسـلمي اهلنـد بعـدم جـواز مقاتلـة اإلجنليـز خشـية اإلبـادة 
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نَّ جلــوء اإلســالميني املتشــددين إىل النصــوص األوىل للتصــدِّي لالنفتــاح والنســبية يف إن الواضــح اليــوم أ
الدين والفقه والسياسة، إمنـا هـو جلـوٌء علـى سـبيل الرمـز، إذ املشـكلة حـىت يف وعـيهم هـي مشـكلة حديثـة. 

احل. بيـد أن أما اإلصالحيون والتحديثيون فيلجأون اليوم إىل مقاصد الشريعة، وإىل مبـدأ املصـلحة أو املصـ
اإلطالقيـة يف العقيــدة، كمــا حــدث يف  ســألةهـؤالء اإلصــالحيني مــا اســتطاعوا التصـدِّي بوضــوح وصــراحة مل

قرتحـات حوهلـا 
ُ
اجملمع الفاتيكاين الثاين. ومن هنا يأيت العجز عن حلِّ مشكلة "الردة" مثًال الـيت مـا تـزاُل امل

اإلقتصــائية العقائديــة، ال تعــين بالضــرورة عــدمت قبــول مقتصــرًة علــى احليــل الفقهيــة. بيــد أنَّ "اإلطالقيــة" و 
اآلخر، أو عدم االعرتاف به علـى النحـو الـذي يريـده هـو لنفسـه؛ هـذا مـا يقولـه طـارق البشـري مـثًال. بيـد 
أنَّ ذاك اآلخر ما يزاُل بالنسبة لك كافراً، فهل تستطيع النظر إليه بنديٍة وأرحييٍة واحرتام، رغم أنه مـن أهـل 

ى أنَّ القضـــية السياســـية منفصـــلٌة فعـــًال عـــن القضـــيتني الدينيـــة والثقافيـــة. وقـــد صـــارت التعدديـــة النـــار؟ علـــ
  .تيارات واحلركات اإلسالميةالسياسية واحلزبية مسلَّمًة لدى األكثرية الساحقة من ال

م ال يقبلون التعددية واالنتخابات ألّن  الطـرفني مـا  فيبقى أن ال يعريِّ اخلارُج أو الداخل اإلسالميني بأ
كانا منوذجاً يف ذلك، وألّن التجربة، جتربة املشاركة احلرة والشـفافة ُمفتقـرٌة حـىت اآلن. واحلـديث اليـوم كثـري 
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عن فـَُرص الدميقراطية والتعدديـة. لكـّن املتحـدثني يقولـون إنـه ال بـد مـن تـوافر "ثفافـة دميقراطيـة"! وهـذه يف 
املشاركة يف االنتخابات، ويف أحياٍن ُأخرى حـىت ملنـع حـدوث  كثٍري من األحيان حيلٌة ملنع اإلسالميني من

ا. فقبل ثالثة عقود اعتقد الدكتور قسطنطني زريق أنه يستطيع الـدفاع عـن القوميـة العربيـة  االنتخابات ذا
بــأّن الفشــل لــيس ذنبهــا، أي ذنــب الفكــرة؛ بــل ســبب الفشــل إمنــا هــو غيــاُب الــوعي القــومي. ولــو تأْملنــا 

عند زريق ملا رأيناه خيتلُف عن "ثقافة الدميقراطيـة" السـالفة الـذكر. فلتجـر االنتخابـات احلـرة  الوعي القوميَّ 
  ة ستأيت معها دومنا تردد أو خوف.أنا على ثقٍة بأّن الثقافة الدميقراطية والتعددي، بالوتائر الدستورية

****  
املواطنــة، والدولــة القوميــة :  اثنــنيقامــت مقولــة التعدديــة يف اجملتمعــات الدميقراطيــة العريقــة علــى أساســني

علـى جمتمـٍع متعـدد الفئـات االجتماعيـة  -حبسـب روّسـو–الواحدة اليت تسيطر من طريق التوافُـق أو العقـد 
والسياسية, لكنه يتمتُع بقْدٍر كبٍري أو متوسٍط من التماُسك، أو غياب املشاريع االنفصالية القوية. بيد أّن 

سـتبدادية يف الـدول العربيـة الرئيسـية ضـربت فكـرة املواطنـة يف الصـميم, بسـبب مخسة عقوٍد من األنظمة اال
اجملال السياسي وحريته. ولـذلك فقـد انكمـش  ة، وعلنيغياب مفاهيم الشرعية والقانون واستقاللية القضاء

خلاّص. إذ مـع لدى مواطين أكثر الدول العربية الوعي باحلماية والضمان املتباَدلني بني اجملال العاّم واجملال ا
اختفـــاء اجملـــال العـــاّم أو تضـــاؤله مـــابقي غـــري اجملـــال اخلـــاّص أو ماحتـــت السياســـي، والـــذي يتصـــل بوســـائل 
ـذا فـإّن اجملتمعـات  ثُـل الدينيـة. و

ُ
األمان اُألَسرية واإلثنية، أو ما فوق السياسي، والذي يتصـل بالعقائـد وامل

ضــعيفٌة فيهــا مثــل لبنــان؛ بــل ألنَّ الدولــَة تغولــت علــى  العربيــة شــهدْت حالــًة مــن اللبننــة لــيس ألنَّ الدولــةَ 
اجملتمعـــات يف أكثـــر الكيانـــات العربيـــة. ونتيجـــَة ذلـــك قامـــت عالقـــاٌت زَبونيـــٌة بـــني النظـــام السياســـي، وفئـــة 

  .ية ُأَسرياً أو إثنياً أو فئوياً أو مذهبياً قتصاداجتماعية أو أكثر، للسيطرة األمنية واال
االجتمـــاعيَّ الـــذي حفـــرْت لـــه الشـــموليات ضـــرب التماُســـَك التـــارخييَّ والقـــوميَّ وهكـــذا فـــإنَّ االنقســـاَم 

ـــــة أو املســـــتجّدة عنـــــد أول ضـــــغٍط حيُصـــــُل، نتيجـــــَة  ـــــتحطُّم الكيانـــــات التارخيي ـــــد ل ـــــديين), ومهَّ (وأحيانـــــاً ال
مال الصراعات الداخلية اليت تُفّكُك السـطوَة االسـتبدادية، أو نتيجـة الغـزو اخلـارجي، كمـا حـدث يف الصـو 

ومــا يــزاُل حيــُدث، وكمـــا حــدَث يف العــراق ومـــا تــزاُل وقائُعــُه تُـــروِّع العيــوَن واألذاَن والقلــوب. واملعـــروف أّن 
  .يرتاوُح بني االستبدادية والفوضىالسودان أيضاً 

لقـد أخافــت ظــواهُر التفكــك املتزايــدة كثــرياً مــن القــوميني اإلســالميني. ويف حــني كــانوا خيَشــون مــن قبــُل 
م املســـــتبدِّ  مـــــن القـــــوى  –أو ازدادت خشـــــيتـُُهمْ -ويقمعـــــون اجلمهـــــور، صـــــاروا خيَشـــــون ين الـــــذين يقمعـــــوَ

األجنبية, ومن األقليات الدينية واإلثنيـة والقوميـة، والـيت ميكـن أن تسـتعني بـاألجنيب مـن أجـل املطالبـة حبـّق 
  .تقرير املصري أو بالفيدرالية اليت يعتربها هؤالء تعدديًة واسعًة نوعاً ما

د قــّل يف الســنوات األخــرية اخلَْلــُط بــني الدميقراطيــة والتعدديــة. فقــد فهــم اإلســالميون أّن الدميقراطيــة وقــ
ــا  تعــين ســلطة األكثريــة؛ وهــي يف كــل األحــوال يف العــاَمل العــريب إســالمية. ولــذلك فلــيس غريبــاً أن يقولــوا 
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َخـَر الـديينَّ أو اإلثـينَّ أو السياسـي. وهـو وميارسوها مادامـت أكثريـُة النـاخبني معهـم. أمـا التعدديـُة فتعـين اآل
يوشــكون علـــى جتــاُوز السياســـيني واألحــزاب التقليديـــة أو احلزبيــة؛ وإْن باســـم الدميقراطيــة، بعـــد أن جتـــاوزوا 
عقـدة صــندوق االقــرتاع. لكــّن مظـاهَر وشــواهَد التفكُّــك االجتمــاعي حـىت يف األوطــان العريقــة مثــل مصــر, 

مــن التعدديــة الــيت مل تـَُعــْد تعــين يف اعتبــارهم "حقــوق األقليــات" أو كمــا يقولــون تثــري لــديُهم خمــاوَف كثــرية 
ا! وقد مسعُت هذا الكالَم يف اجلزائر ومسعُتُه يف املغرب ومسعُتُه يف مصر ومسعتُـُه يف سـوريا: هم هـم : امتيازا

ــا لــيس عنــدنا مشــكلة مــع الدميقراطيــة بــل مشــكلُتنا مــع التعدديــة، والتعدديــة ال: يقولــون ثقافيــة بالــذات؛ أل
لكـــنكم ال تـــرون مانعـــاً يف : تعـــين تفكيـــك اجملتمـــع متهيـــداً خلْلـــق الـــدويالت. وكنـــُت أقـــول ُجميبـــاً علـــى ذلـــك

التعدديـة السياســية مـن الناحيــة النظريـة؛ فــإذا وصـل األمــر إىل صـناديق االقــرتاع، ال حيُصـُل اآلَخــُر الــذي أو 
رون بأّن هذه مشكلة فعًال، سـيكون علـيهم التفكـري فيهـا جيـداً اإلثِز على متثيل صحيح أو معتربا. وهم يُق

لســـنا حنـــن مـــن أحـــداث املشـــكلة، بـــل األنظمـــة : عاجـــل. ومـــع ذلـــك فهـــم يســـارعون للقـــولويف القريـــب ال
االسـتبداد أو الفوضـى أو االسـتيالء : وُز البقاُء بني أحـد ثـالث واقعـاتالسائرة. وهذا صحيٌح؛ لكْن ال جي

  دين؛ وياحسرًة على العراق!على السلطة باسم ال
******************  

  ومستشار حترير جملة التسامح. ،*) مفكر وأكادميي من لبنان
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  الزكاة والمواطنة والدولة
  نظرٌة في تطورات عالقة الدين بالسلطة

  السياسية
  الساملي الرمحنعبد 

1  
للزكاة علـى مـداخيل الشـركات.  حدث أمٌر الفٌت قبل شهرين، عندما أقرَّ جملس النواب الكوييت قانوناً 

وقتها أعلنت بعُض اجلماعات الشيعية عن معارضتها لذلك القانون حبجة أنه يزيُد من األعبـاء علـى تلـك 
الفئــــة مــــن املــــواطنني الــــيت يكــــوُن مــــن املفــــروض عليهــــا مــــذهبياً دْفــــع اخلُْمــــس آلل البيــــت؛ وبــــذلك تــــزداُد 

ا املاليــة. وُحيتمــُل أّن يكــون ذلــك ُ أحــد أســباب االعــرتاض. بيــد أّن هنــاك ســبباً آَخــَر يَــرُِد يف هــذا  مســؤوليا
املعــرض أو الســياق، وهــو يتصــل بشــرعية الدولــة أو الســلطة القائمــة واملوقــف منهــا إذ املعــروُف أّن اخلُْمــس 

 ، ال يُعفـي مـن أداء فريضـة الزكـاة. فالزكـاُة فريضـٌة دينيـٌة،املذاهب الفقهيـة اسـتمرار سـريانه الذي ترى بعضُ 
وهــي أحــد أركــان اإلســالم مثــل الصــالة والصــوم واحلــّج، ومــا شــّكك مــذهٌب وال شــّككت فئــٌة يف الَفَرضــية 
عــرب التــاريخ، وإّمنــا حــدث النــزاُع بالنْســبة للزكــاة يف األداء، أو مــا هــو األداُء الــذي يُعتــُرب ُجمْزئــاً، أو مــا هــي 

  عليه؟  -سبحانه–ة اليت أوجبها اهللا الطريقُة اليت يطمئنُّ عندها املسلُم أنه أدَّى تلك الفريض
وخليفتيــــه   إّن الـــذي أحـــدث هــــذا االشـــتباه بشــــأن الزكـــاة دون الصــــالة أو الصـــوم أو احلــــّج أن النـــيبَّ 

األولني كانوا يبعثـون" مصـّدقني" أو عمـاًال لتلّقـي الزكـاة مـن املسـلمني،وباملدينة املنـوَّرة وخارجهـا. واملشـهور 
قيه، ولـه يف ذلـك َقولـٌة مشـهورٌة  أنَّ أبا بكٍر الصّديق إمنا ـم رفضـوا دفـع الزكـاة ملصـدِّ قاتل " أهـل الـردَّة " أل

لقــاتلُتهم عليــه. وجــاءت خالفــة أمــري املــؤمنني   واهللا لــو منعــوين عقــاًال كــانوا يؤدونــه إىل رســول اهللا: هــي
أي مـا  –ألمـوال الباطنـة" عثمان بن عّفـان مبسـتجٍد هلـذه الناحيـة. فقـد توقـََّف عـن مطالبـة املـزّكني بـأداء "ا

قيه. وقــد اختلفــت تعلــيالُت الفقهـــاء  -عــدا زكــاة اإلبــل والشــاء ورمبــا عــروض التجــارة إىل اإلمــام أو مصــدِّ
ومــن أيب بكــٍر وعمــر ال جيــوُز   إّن حكمــاً ثبــت مــن جهــة النــيب: لتصــرف عثمــان. فكــان هنــاك َمــْن قــال

" زكـــاَة األمثـــان وعـــروض التجـــارة" علـــى ســـبيل  ألحـــٍد إبطالُـــه. وكـــان هنـــاك مـــن قـــال إّن عثمـــان مـــا أوقـــف
اإلبطــال، بــل " جعــل أربــاَب األمــوال كــالوكالء عــن نفســه، أي أنــه أبطــل عــن نفســه حــقَّ األخــذ ملصــلحٍة 
رآهــا يف ذلــك..". وهــذا يعــين أنــه كــان مــن حــقِّ الســلطات بعــد عثمــان أن تعــوَد فتُلــزَم النــاَس بــأداء الزكــاة 

لكننا نعرُف من الناحية التارخيية أنَّ اإلمام عليـاً مـا طالـَب النـاَس بـالعودة إىل مبختلف أنواعها إىل عّماهلا. 
مـا كـان أبـو بكـر وعمـر يفعالنـه. أّمـا األُمويــون والعباسـيون األوائـل فتـابعوا اقتضـاء املـزّكني نـوعني مـن أنــواع 

  الزكاة على احليوانات، والعشور على التجارة.: الزكاة فقط
أخرجْتهــا بالتــدريج مــن تارخييــة أيضــاً ميكــن مراقبــُة عــدة تطــوراٍت لقضــية الزكــاة لكــْن، ومــن الناحيــة ال
وهـــي (. واملشـــهور أّن آِخـــر َمـــْن طالـــب الرعيـــة بـــأداء الزكـــاة عـــن " األمـــوال الظـــاهرة" مجـــال عمـــل الدولـــة
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ة املواشي وعروض التجارة) كان هـارون الرشـيد. ولنسـتعرْض التطـورات والقضـايا الـيت أحاطـت خبـروج الزكـا
  : من جمال عمل الدولة

منلُك من العصر األُموي أخباراً وأشعاراً يتذمَُّر فيها البدُو مـن ظُلـم املصـّدقني وعمـال الزكـاة هلـم. : أوالً 
وهـذا هــو رأُي الفقهـاء) أّن املزّكـي مـؤمتٌن علــى مـا يقولُـُه بالنسـبة لزكاتــه، (إذ املفـروض حبسـب وجهـة نظرهم
أن تفـرَض عليـه القـْدر الـذي تُريـُده. وقـد زعـم األعـراُب أّن املصـّدقني مـا  وليس من حّق السلطة أو عّماهلا 

م كانوا يسيئون إلـيهم  م، بل يأخذون من إبلهم وشائهم أكثر بكثري مما جيُب عليهم. مث إ كانوا يصّدقو
  : الراعي النمريي)رب والعقوبة بدون داٍع وال رادع(بالض

  نسجُد بكرًة وأصيال حنفاءُ     اـــن فإننـمهًال أمري املؤمني  
  الــحقَّ الزكاة منزًَّال تنزي    اــوالنـعرٌب نرى هللا يف أم  
م     وأَتوا دواهَي لو علمَت وغوال    إّن السعاة عَصوك حيث أمرَ
  والـاً مغلـباَألصبحية قائم    هُ ـأخذوا العريَف فقطّعوا حيزومَ   
  والـكعّنا وأنقْذ ِشْلونا املأ  اــفارفع بعدلك إن أردَت صالحن  

وقـد اســتمرت تلــك الشــكوى فعـًال حــىت أيــام هــارون الرشــيد. إذ يبـدو أّن الســلطات توّقفــت أياَمــُه عــن 
إرسال املصّدقني والُسعاة إىل البوادي. أّمـا الزكـوات عـن احليوانـات الداجنـة والـيت تُـرىبَّ يف األمصـار والقـرى 

  ، وعصر هارون الرشيد.فليست لدينا معلومات عن تصرف الدولة إزاءها بني عصر الصحابة
يـــة فيهـــا أو عشـــور التجـــارة؛ فقـــد كانـــت الســـلطات تُقـــيُم مراكـــز علـــى الطـــرق التجار  أّمـــا زكـــواتُ : ثانيـــاً 

. لكْن ومنـذ عصـر الصـحابة شـاعت أسـوأُ القصـص عـن عّمـال الُعْشـر هـؤالء، بـل معشِّرون القتضاء الزكاة
ــر. وُســرعان  مــا انفصــل اَألْمــُر يف وعــي النــاس بــني الزكــاة وعّمــال وُرويــت آثــاٌر نبويــٌة يف ذّم العاشــر واملعشِّ

ا مكوســاً. وكانــت احلجــة يف البدايــة أّن عّمــاَل العشــور ال يتبعــون الضــوابط  الُعْشــر هــؤالء، وصــاروا يســمُّو
الشــرعية يف اقتضــاء الزكــاة عــن عــروض التجــارة. إذ مــن واجــبهم تصــديق كــالم صــاحب الســلعة يف قيمــة 

حقِّهــم تفتــيش التجــار. وعلــيهم أن يصــّدقوا قــوَل صــاحب الســلعة إْن زعــم أنّــه ســلعته. كمــا أنــه لــيس مــن 
دفع الزكاة لعاشٍر آَخر. وقد حاولت الدولُة تنظيم األمر بإعطاء "إيصاالت" للمزّكني حىت ال يدفعوا أكثـر 

أو  تنقيصــاً  ومــن أخــذ الُرشــى مــن مــرة. لكــْن حــىت هــذا اإلجــراء مــا أنقــذ عّمــال الُعْشــر مــن ســوء الُســمعة،
زيادة. مث وبعد القرن الثالث اهلجري، سّلم التجار بالتعشري باعتباره مْكساً أو ضريبة ال عالقـَة لـه بالزكـاة، 

  وإمنا بضرورة تسهيل األعمال.
اخلـراُج"، أي الضـريبة علـى األرض الزراعيـة، يف ممارسـات ذ أيـام عمـر بـن عبـد العزيـز انفصـل "منـ: ثالثاً 

الزكـــاة. فخـــارج اجلزيـــرة العربيـــة، ويف األراضـــي املفتوحـــة، مـــا جـــرى االلتـــزاُم الســـلطة، ويف وعـــي النـــاس عـــن 
مبسأليت العشر ونصف العشر، حسب الُسْقيا، واألرض البعل واُألخرى املرويّة. وكانت احلجة يف ذلك أّن 

ــــّالك
ُ
ــــرة- امل ــــدي الفالّ  -خــــارج اجلزي ــــوا األرض يف أي حــــني مــــا كــــانوا مــــن املســــلمني، وأّن الفــــاحتني إمنــــا أبَق
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اجملوس) يف مقابـــل ضـــريبٍة عليهـــا مـــن احملصـــول قـــد تِصـــُل د أو املســـيحيني أو الزرادشـــتيني(واملـــزارعني اليهـــو 
أحيانــاً إىل نصــفه عينــاً أو نقــداً. وقــد كــان ذلــك مســلك عمــر بــن اخلطّــاب يف أرض ســواد العراق(وهنــاك 

واملســلمني مــن التملُّــك يف  خالفــات يف تأويــل مســلك النــيب مــع يهــود خيــرب). وقــد منعــت الدولــُة العــربَ 
األرض املفتوحـــة. لكــــْن يف أيـــام األُمــــويني أقبـــل الفّالحــــون علـــى اإلســــالم، كمـــا اقتــــىن الفـــاحتون وأبنــــاؤهم 
م استصلحوا أراضي كانت بوراً أو خراباً، وأراد هؤالء علـى  وأحفادهم وحبيٍل خمتلفة أراضي شاسعة، أو أ

م، أن يؤدوا الُعْشر أو نصف ّدد ذلك مـداخيل الدولـة. إذ يف العصـر األُمـوي   اختالف فئا الُعشر، وقد 
مـــن  %20(اخلـــراج) ومـــن الضـــريبة علـــى األرض %70بنســـبة  قـــد صـــارت تـــأيت كانـــت مـــداخيل الدولـــة

من الزكاة وجزية الرؤوس على أهل الذمة. ولـذلك فقـد رأى عمـر بـن عبـد العزيـز  %10عشور التجارة، و
األرض، وليس على األفراد، ولذلك يتساوى فيه املسلُم وغُري املسلم يف دار أن اخلراَج إمنا هو ضريبٌة على 

اإلســالم. وســرى هــذا التنظــيُم منــذ ذلــك احلــني وحــىت صــدور قــانون ملكيــة األراضــي يف الدولــة العثمانيــة 
زراعيـة، مالكٌة لرقبة األرض ال -ودائماً خارج اجلزيرة العربية - أواسط القرن التاسع عشر امليالدي. فالدولةُ 

يف سائر ديار اإلسالم، وكلُّ املزارعني إمنا هم مستأجرون أو ُمقطعـون. واإلجـارة أو اإلقطـاع إمنـا مهـا مبثابـة 
  العقد بني الدولة ومستغّل األرض، والعقد شريعُة املتعاقدين.

فباإلضـافة إىل وظهر عامٌل آخر وليس أخرياً زهَّد الدولَة عادلًة كانت أو ظاملـة يف أمـوال الزكـاة. : رابعاً 
مقاديرهـا الضـئيلة باملقارنـة مــع خـراج األرض ورسـوم إقطاعهـا أو التزامهــا، وعشـور التجـارة ومكوسـها، بــدأ 

يشـــّككون تـــارًة يف صـــرف الدولـــة للزكـــاة يف مصـــارفها  –أيـــام حكـــم احلجـــاج بـــن يوســـف بـــالعراق- فقهـــاءُ 
نفِسـها وبالتـايل يف مـدى حـّل إعطائهـا الزكـاة. الثمانية املعروفـة يف اآليـة القرآنيـة؛ وطـوراً يف شـرعية السـلطة 

أقامت ديونـاً للصـدقات، ال توَضـُع فيـه إالّ أمـواُل الزكـاة. بيـد أّن  -ومنذ أيام األمويني–صحيٌح أّن الدولَة 
إّن عبــد امللــك بــن مــروان أعطــاه مائــة : الشــاعر جريــر بــن عبــد اهللا اَخلطفــي مــثًال يقــول يف إحــدى قصــائده

  : ة ومعها مثانيُة رعاء بسبب مدحه لهناقة من إبل الصدق
  ما يف عطائهُم َمنٌّ وال َسَرفُ       أعطى ُهنيدة تتلوها مثانيةٌ   

فهل كان جرير من الفقراء أو املساكني أو أبناء السبيل، الذين يستحقون الزكاة، حىت يأخذ مائـة ناقـة 
ائـة ناقـة؟ ُقصـارى األمـر أن من ديوان الصدقات؟! مث إن كان من أهل احلاجة، فهـل مـن حّقـه أن يأخـذ م

يُعطــى ناقــًة أو نــاقتني، كمــا فعــل معــه عمــر بــن عبــد العزيــز، مؤّكــداً لــه أنــه أعطــاه إياهــا مــن مالــه اخلــاّص، 
وليس من صدقات املسـلمني! مث مـا لبـث األمـر أن جتـاوَز ذلـك بسـرعٍة إىل التشـكيك يف شـرعية السـلطة، 

م إلـيهم عـن وأيب ب  حبيث ال ميكن مقارنُتها بسلطة النيب كـٍر وعمـر، والـذين كـان املسـلمون يـؤدون زكـوا
طيب خاطر. وهذا ما ذهـب إليـه عـدٌد مـن علمـاء التـابعني مثـل سـعيد بـن املسـّيب أو احلسـن البصـري أو 
جابر بن زيد. فكان هناك من قال إّن على املسـلم الـورِع أن خيبّـئ أموالـه حبيـث ال يصـُل املصـّدقون إليهـا. 

ــا ه إىل ســلطٍة ظاملــٍة أو غــري شــرعيةإنــه إذا اضــطّر املســلم إىل دفــع زكاتــ وكــان هنــاك مــن قــال ، أو ال يثــُق أ



 58

أن يؤديهـا مـرًة ُأخـرى  -وأمرُه هللا -ستصرُفها يف مصارفها الشرعية؛ فإّن ذلك ال ُجيزئه. ولذلك يكوُن عليه
اجلديــــد ســــلكت حبســــب علمــــه وتقــــديره يف أحــــد مصــــارفها الشــــرعية أو يف كلِّهــــا. وُجتــــاه هــــذا التحــــدي 

 اإلقــدام علــى العْســف واإلرغــام: الســلطات أيّــام األُمــويني املتــأخرين، والعباســيني األوائــل، أحــد مســلكني
رغـــم عـــدم حاجتهـــا ألمـــوال الزكـــاة الضـــئيلة) باعتبـــار أّن املتهـــربني مـــن الزكـــاة إمنـــا ال يقولـــون بشـــرعية أمـــري (

جُّــم السـلطات علـى أهــل احلـرمني لـيس رغبـًة يف أمــواهلم أو يف كثـٍري مـن األحيــان،  املـؤمنني. ويعلّـل ذلـك 
م أو جتاُهــل األمــر كّلــه أو الغفلــة عنــه مثلمــا فعــل هــارون  -(مــن التجــارة) بــل للشــّك يف والئهــم هلــا زكــوا

أواســط القــرن الثالــث اهلجــري) قولَــُه إّن الزكــاة فريضــٌة دينيــٌة عــده. ويــْؤثَر عــن اخلليفــة املهتدي(الرشــيد وَمــْن ب
ى رؤوس املســلمني ويف ذمــتهم مثــل الصــالة والزكــاة واحلــج، ولــذلك ينبغــي أن تظــلَّ موكولــًة إىل خالصــٌة علــ

إميــان املســلم والتزامــه. وهكــذا ظــلَّ ديــواُن الصــدقات قائمــاً، وظــلَّ مــن خيتــار مــن املســلمني يــؤدي زكاتــه أو 
مــاً بصــرف الزكــاة يف مصــارفها جــزًءا منهــا إليــه دومنــا متابعــٍة وال إلــزام، وصــارت الدولــة بالتــدريج أكثــر التزا

ــٍر  ــت كــلَّ أث ْ املعروفــة والشــرعية. والطريــف أن هــذه القناعــة الــيت بــدأْت أمائُرهــا أيــام اخلليفــة الثالــث، مــا أ
لتـــدخل الدولـــة يف الزكـــاة؛ لكـــْن ودائمـــاً لـــيس رغبـــًة يف زيـــادة مـــدخوهلا؛ بـــل إلرغـــام املتمـــردين أحيانـــاً علـــى 

ة، كما يـْؤثـَُر عـن السـلطان اململـوكي الناصـر حممـد بـن قـالوون أنـه عنـدما العودة للطاعة واالعرتاف بالسلط
متــرد عليــه أعــراُب طــيء وربيعــة يف فلســطني، انــتقم مــنهم باملطالبــة بــأداء زكــوات إبلهــم إليــه. واســتمرَّ ذلــك 

م للهدوء تناسى فـََرضية الزكاة وإمهاهلم هلا.   ثالث سنوات، فلّما اطمأّن إىل عود
هـ)يف رسـالته ألهـل املغـرب يف تسـليم الزكـاة ألصـحاب السـلطة وأن 260لرحيلي(ت.بل تطرق حممد ا

ـذا فقـد  أخذها يوجب القائم باألمر احلماية والدفاع األمـين والـذود عـن الرعايـا الـذين أخـذ مـنهم الزكـاة، 
ولذا كـان حدد ابن حمبوب إطار الدولة وحدودها وتوسعها حبسب توسع صاحب السلطة يف أخذ اخلراج 

   "أمطري حيث شئيت سيأتيين خراجك".: حدود كل دولة تقاس حبود أخذ اخلراج، وقال هارون الرشيد
(احملليـة كاة يف اهلوامش واحلواشـي. فالدوللكْن هناك شكٌل آَخُر من أشكال استمرار املشكلة حول الز 
(لكْن دينيـة، أصـّرت ، وكانت متلُك دعوىواإلقليمية) اليت قامت يف بعض أجزاء اجلزيرة والغرب اإلسالمي

بــدعوى إثبــات الشــرعية ولــيس دائمــاً بســبب احلاجــة للمــال) حــىت مشــارف العصــور احلديثــة علــى إرغــام 
. ذلــك أّن الشــرعية ال تســتنُد لــديها إىل باعتبــار ذلــك دلــيًال علــى شــرعيتها الرعايــا علــى دفــع الزكــاة إليهــا،

  وصاحبيه.  وها من تصرف النيباجلماعة؛ بل إىل تطبيق أحكام الشريعة بالطريقة اليت فهم
2  

هـ) وجهـيت النظـر املتعارضـتني يف األزمنـة 808-هـ) وبن خلدون(450-ميثل اختالف املاوردي(  
 "األحكـام السـلطانية والواليـات الدينيـة" الكالسيكية بشأن العالقـة بـني الـدين والدولـة. املـاوردي يف كتابـه

ــاعــرَّف  ُه وأعرافُــُه ســائدٌة يف وسياســة الــدنيا. فالــديُن قــائٌم، وأحكاُمــ موضــوعٌة حلراســة الــدين: "اإلمامــة" بأ
، وعلــى الدولــة أن ترعــى تلــك األحكــام واألعــراَف دون أن تتــدخََّل فيهــا. ذلــك أّن التــدخُّل يعــين اجملتمــع
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. مث مـن انقسـاماٍت يف اجملتمـع ُنصرة مذهٍب علـى مـذهب أو اجتـاٍه كالمـٍي علـى آخـر، مـع مـا يولّـده ذلـك
.. والصـوفية) كانـت توليفُتهـا ني والُقضاة والقرّاء واملدّرسـنيسَّسة الدينية(املكوَّنة من الفقهاء واملتكلمإّن املؤ 

، ووســيطاً بــني لــديينَّ، وشــّكلت ســلطًة اشــرتاعيةً أيــام املــاوردي قــد اكتملــت، وتولّــت هــي بنفســها الشــأن ا
أنني الـــديين والسياســـي ولـــيس الفصـــل اجملتمـــع واملراتـــب السياســـية. وبـــذلك فقـــد اســـتقّر التمييـــُز بـــني الشـــ

بينهمــا، ألّن املرجعيــة العليــا يف الدولــة لإلســالم، والســلطُة السياســيُة هــي الــيت متثــل تلــك املرجعيــة. وهكــذا 
فــالتمييُز إمنــا هــو تقســيٌم للعمــل بــني الفئــات الدينيــة واُألخــرى السياســية، باعتبــار أّن اجملــالني حمــدَّدان وبقــي 

ا يف بعــــض االختصاصــــات الــــيت ظــــلَّ كــــلٌّ مــــن أربــــاب الســــيف وأربــــاب القلــــم التجــــاُذب علــــى حواشــــيهم
، وهلا اإلشـراُف العـامُّ ٌة أو ُمنشئٌة يف اجملال السياسييّدعيهما. الدولُة إذن حارسٌة يف اجملال الديين، وسائس

رار األحكـــــام يف النظــــام ُكلِّـــــه. ويف حــــني ال تســـــتطيُع الدولــــُة اإلنشـــــاَء واالشــــرتاع يف اجملـــــال الــــديين الســـــتق
واألعــراف، ووجــود الفقهــاء؛ فــإّن عملهــا أو صــالحيتها يف اجملــال السياســي شــبه مطلقــة. وذلــك ألّن ذاك 
اجملال يتعلُق باملصاحل وهي مكلَّفٌة بَصـون تلـك املصـاحل وتنميتهـا وحتسـينها، وهـذا معـىن السياسـة، فهـي يف 

ْصِلُحُه، وهذا هو فهُم املاوردي لإلمامة أو السـلطة، القياُم على الشأن العاّم مبا يُ : تعريف الفقهاء القدامى
اليــات األحكــام الســلطانية والواليــات الدينيــة. والو : . فقــد مسَّــى كتابــهوعالئــق الــديين والسياســي يف ظّلهــا

واألوقــــاف حتــــت ســــلطة القضــــاء)، واإلمامــــة يف الصــــلوات، وديــــوان الزكــــاة الدينيــــة عنــــده هــــي القضــــاء، (
ـــاُت الســـلطانية فتشـــمل ديـــوان والصـــدقات، وواليـــة احلـــج ، وشـــؤون الفتـــوى والتعلـــيم واملـــدارس. أمـــا الوالي

ـــة، والـــوزارة  ـــوان اجلنـــد(ومنهم مـــن يســـميه اجلهـــاد أو احلـــرب)، وديـــوان اخلـــراج والفـــيء واجلزي اإلنشـــاء، ودي
؛ فمـنهم (كبار املوظفني). وخيتلُف الفقهاء بشأن احلْسـبةدالتفويض والتنفيذ)، واإلمارة على البال(بنوعيها 

مــن جيعُلهــا مــن اختصاصــات أربــاب الســيف، ومــنهم مــن يرتكهــا حتــت ســلطة القضــاة. وال شــكَّ أّن هــذا 
القرن اخلــامس اهلجــري)، (التقســيم والنــاجَم عــن التمييــز الــذي اســتقرت عليــه األوضــاع يف عصــر املــاوردي
ســالم، هــو الــذي ســاد مــن والــذي يتنــاوُل تنظــيم العالقــة بــني املؤسســتني الدينيــة والسياســية داخــل دار اإل

ضــمن املفهــوم املتطــور للشــرعية واملشــروعية؛ وحــىت مشــارف األزمنــة احلديثــة باســتثناءاٍت ســبق ذْكُرهــا. ويف 
هـــذا التنظـــيم خرجـــت الزكـــاُة مـــن نطـــاق عمـــل الدولـــة وبقيـــت يف نطـــاق إشـــرافها أو حراســـتها مثـــل ســـائر 

  الشؤون.
اإلســالمية ووظائفهــا وجمــاالت عملهــا. فهــو يف مقّدمتــه  أّمــا ابــن خلــدون فيملــُك مفهومــاً خمتلفــاً للدولــة

؛ لكنه قـدم تـأويًال خمتلفـاً متامـاً. إذ كام السلطانية والواليات الدينيةاستعار فصوًال من املاوردي بشأن األح
الطبيعيـة، والدولــة الدولــة : خبــالف النظـامني السـائدين خــارج دار اإلسـالم -مهمـُة الدولـة اإلســالمية عنـده

َمحُْل الكافة على مقتضى النظر الشـرعي"؛ ولـذلك فقـد أضـاف أمـراً حّساسـاً إىل تعريـف هي " -يةالسياس
ا موضوعٌة حلراسة الـدين وسياسـية الـدنيا بـه؛ أي بالـدي ن. ولـذلك آثـاٌر هائلـٌة يف املاوردي لإلمامة فذكر أ

الدولـــة يف ظـــّل أمـــر اإلمـــام ينــدمج الـــديُن ب (داخل دار اإلســـالم) ويف العالقـــة باخلـــارج. يف الـــداخلالــداخل
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يـــه، وحبســـب فهمـــه لإلســـالم. ويف اخلـــارج تكـــوُن مهمـــُة الدولـــة الـــدعوَة لإلســـالم باُحلْســـىن وبـــاحلرب أو  و
يـــار اخلالفـــة؛ حبيــث فقـــد النظـــاُم اإلســـالمُي  اجلهــاد. وابـــُن ُخلـــدون يعــرتف بـــاملتغريات الـــيت حـــدثت بعــد ا

ُْلــك اإلســالميَّ كــان عليــه أن يتــوىلَّ جــزًءا كبــرياً مــن اســتثنائيَتُه؛ لكنــه مــا فقــد صــالحياته أو وظائ
فــه، ألّن امل

الصـالحيات واملؤسسـات ذات الطـابع الـديين الــيت كانـت لـدى اخلالفـة مــن وجهـة نظـره. واحلـقُّ أّن مفهــوَم 
 ابن خلدون هذا هو رؤيٌة وليس واقعاً. وهو حريٌّ أن ُحيدَث صراعاً بني الدين والدولة مل يقع ُحلْسن احلظّ 

أدى إىل  -حبســـب ابـــن خلـــدون- يف األزمنـــة الكالســـيكية. فـــالوازُع الـــديينُّ الـــذي غلـــب يف حقبـــة اخلالفـــة
للقـــول بـــالتميز بـــني  -الفقيـــه الدســـتوري–افرتاقـــاٍت واضـــطراباٍت وحـــروٍب أهليـــة (ِفـــَنت)، دفعـــت املـــاروديَّ 

ســلمني. فكيــف وقــد انقلبــت الشــأنني الــديين والسياســي، ملصــلحة الطــرفني، واملصــاحل العامــة لإلســالم وامل
ْلــك(القهر)، وتــتحكم بــه "العصــبية"اخلالفــُة ُملْ 

ُ
، وهــي تتخــذ مــن "الــدعوة الدينيــة" كــاً قائمــاً علــى طبــائع امل

ــا بــذلك تُــوازُِن َضــْعَف شــرعيتها باالســتعانة بشــرعيٍة دينيــٍة تكــوُن  أداًة للســطوة والســيطرة باســم الــدين. إ
ــا ْلــك بالــذات. والالفــُت أخــرياً أنــه يف حــني يضــُع املــاورديُّ  فئويــًة بــالطبع، ألّن املقصــوَد 

ُ
ُنصــرة عصــبية امل

الزكــاَة ضــمن الواليــات الدينيــة البحتــة إىل جانــب اإلمامــة يف الصــلوات، وواليــة احلــج؛ أي أنــه ُخيرُجهــا مــن 
أو  نطاق عمل الدولة، وليس مـن نطـاق إشـراِفها؛ فـإّن ابـن خلـدون يتجاهـل واليـة احلـج وواليـة الصـدقات

ديوانيهمــا متامــاً فــال يــذُكُرُمها بــني املؤسســات الدينيــة أو الســلطانية؛ بينمــا نعــرُف يف الواقــع أنــه كــان هنــاك 
ــا مــن هتمــاٌم مــن جانــب ســائر دول املغربا (حيــث كتــب ابــن خلــدون املقدمــة والتــاريخ) ببعثــة احلــج وإمار

الــديين. أّمــا الصــدقات أو الزكــاة فقــد   بالدهــم، ملــا يف ذلــك مــن دعايــٍة للســلطة باعتبارهــا مهتمــًة بالشــأن
كانــــت دوُل العصــــبية القائمــــة أو املقرتنــــة بــــدعوٍة دينيــــٍة إحيائيــــٍة حتــــرُص علــــى اســــتيداء الزكــــاة مــــن الرعايــــا 
الـــداخلني يف طاعتهـــا أو الـــذين تريـــدُهم كـــذلك لإلشـــعار بالشـــرعية أو فـَْرضـــها. وهكـــذا فقـــد جتاهـــل ابـــن 

ع؛ لكنــه اتفـــق مــع املــاوردي عمليــاً يف إحلــاق الزكــاة واحلــج والصـــوم خلــدون نظريتــُه هــو، كمــا جتاهــل الواقــ
ْلـــك وال يف قوتـــه.

ُ
وهكـــذا رأى  باجملـــال اخلـــاص باعتبارهـــا مجيعـــاً فـــرائض فرديـــًة حبتـــًة ال ُتْســـِهُم يف طبيعـــة امل

ت املــاوردي أّن الدولــة ال متلــُك وظــائف دينيــة؛ بينمــا رأى ابــن خلــدون أّن الدولــة اإلســالمية بالــذات ملكــ
ْلك عليها مثل سائر الدول. 

ُ
ا الستيالء طبيعة امل   مهمات دينية، لكنها فقد

املاوردي الذي ساد رأيُُه يف التجربة التارخيية للدولة اإلسالمية يقيم متييزاً بني الشأنني الديين والسياسـي 
بــاملعىن –العليــا فيهــا  ، والثــاين مصــلحي. والدولــة اإلســالميُة املرجعيــةُ ؛ فــاألوُل عَقــديٌّ الخــتالف طبيعتيهمــا

يسـوُد تقسـيٌم للعمـل، فيتـوىل العلمـاُء الشـأَن  لكْن على األرض ؛لإلسالم -القيمي واألخالقي واملقاصدي
الــــديينَّ، ويتــــوىل األمــــراُء والرؤســــاُء الشــــأَن السياســــي. وهنــــاك جمــــاالٌت أو مســــاحاٌت مشــــرتكٌة بــــني الــــديين 

ما قائمــاً. لكــّن اإلمــرة أو القبضــة الناظمــة كانــت مــن نصــيب  والسياســي ظــلَّ التجــاُذب بــني الطــرفني بشــأ
اإلمام أو األمري أو السلطان أو امللك، حفظاً للوحدة، ومنعاً للسيطرة العقدية الفئوية أو املذهبية. وهكـذا 
ساد سالٌم يف العالقة بني الدين والدولـة يف اإلسـالم الوسـيط بشـكٍل عـام؛ وخباصـٍة أّن املقاصـد األخالقيـة 
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، حــق الــنفس: و الضــروريات اخلمــس وهــيى للــدين يف نظــر الفقهــاء تتمثــل بَصــون مصــاحل العبــاد أالكــرب 
ومـــن الواضـــح أّن هـــذه املصـــاحل يعمـــُل النظـــاُم  -، وحـــق املِْلـــك حـــق العقـــل، وحـــق الـــدين، وحـــق النْســـلو 

  السياسيُّ على حتقيقها.
ــا الشــأن الــديينُّ والــذي يتكــون مــن أركــاٍن وفــرائَض وواجبــات وحم رَّمــاٍت ومنهيــات؛ فغرُضــُه ُأخــرويٌّ، أّم

واملقصــــوُد بــــه حبســــب املــــاوردي وابــــن خلــــدون النجــــاة بعــــد املــــوت. ومــــن ضــــمن الواجبــــات ذات املنحــــى 
ـا  ا أ اُألخروي الزكاة، واليت هي فريضٌة فرديٌة مثل الصالة واحلج والصوم. لكّن املشكلَة الـيت ظهـرت بشـأ

كـان يطلـُب أداءهـا إليـه أو إىل عّمالـه؛ لكنـه    هلـا. وصـحيٌح أّن النـيبَّ متلُك وجهاً مالياً أغرى بالتنـاُحر حو 
قــد يكـــون فعــَل ذلـــك باعتبــاره نبيـــاً ولتعويــد النـــاس علـــى دفــع الزكـــاة والصــدقات. أمـــا الصــحابُة مـــن بعـــده 

ــا، وعثمــان وعلــّي ختّليــا عــن اإلصــرار علــى أدائهــا للدولــة مــن : فــاختلف ســلوُكُهم أبــو بكــر وعمــر ألزمــا 
ب املــزّكني. واســتمر التنــازُع اجلزئــي أو الكلــي لقــرنني مــن الزمــان مث انفصــلت الزكــاُة عــن عمــل الدولــة جانــ

  بشكٍل شبه كلي. 
3 

ّن العقــود األربعــة األخــرية شــهدت رغبــاٍت مجاهرييــًة جارفــًة هــدُفها إقامــة الدولــة اإلســالمية الــيت تطّبــق إ
دولـــة مهـــامَّ دينيـــة انتزعهـــا منهـــا اجملتمـــُع منـــذ عصـــوٍر الشـــريعة. ومعـــىن ذلـــك أنـــه يُـــراُد مـــن جديـــٍد إعطـــاُء ال

تطبيـَق واجـٍب ديـين مثلمـا حـدث  الفرض على السلطة القائمـة: وعصور. وهذه الرغبُة تتخذ أحد اجتاهني
ـــا ال تلتـــزم أحكـــام الشـــريعة، واجملـــيء بســـلطٍة  بالكويـــت بشـــأن قـــانون الزكـــاة. أو تغيـــري الســـلطة القائمـــة أل

ُل لصــاحل الــدين حبســب مفهــوم اإلســالميني لــذلك. ويرجــُع ذلــك يف نظــري لثالثــة تــدمج الشــأنني أو تعمــ
تغـــري مهـــاّم الدولـــة ووظائفهـــا يف األزمنـــة احلديثـــة، وتطـــورات جتربـــة العـــرب واملســـلمني مـــع الدولـــة : أســـباب

  . احلديثة ومع العامل، والضعف الذي نزل باملؤسسة الدينية، اليت تتوىل يف العادة إدارة الشأن الديين
، يتبــّنيُ أّن اإلطــار العــامليَّ للدولــة صــار الوحــدات القوميــة أو شــبه القوميــة. ومــا عــاد الســبب األوليف 

ــا. وقــد أحــدث ذلــك يف اجملــال الثقــايف والسياســي  لألســاس الــديين أيُّ اعتبــاٍر يف قيــام الدولــة أو تنظيما
د فكـرة املواطنـة، والـيت تفـرُض ُمسـاواًة العـريب واإلسـالمي خمـاوَف ووجـوه قلـٍق علـى اهلويـة. وخباصـٍة مـع سـوا

شبه مطلقٍة بني األفراد، وتوازُنات جديدة بني الفئات. وحنـن نعـرُف أّن التنظيمـات العثمانيـة الصـادرة عـام 
م، واليت تقـيم دولـًة متعـددة الشـعوب واألديـان علـى قـدم املسـاواة، أي علـى مبـدأ املواطنـة، أثـارت 1857

ـا تسـّوي بـني املسـلم وغـري املسـلم قلقاً عميقاً لدى املسلمني  واملسيحيني واليهود. أّمـا لـدى املسـلمني فألّ
ـا تفـرُض  يف احلقوق والواجبات وقد اعتاد عصوراً متطاولًة على غـري ذلـك. وأّمـا لـدى غـري املسـلمني؛ فألّ

اإلجبـاري، التزاماٍت يف مقابل امليزات واحلقوق الـيت تُعطيهـا للمـواطن؛ ومـن ضـمن ذلـك اخلضـوع للتجنيـد 
واخلضــوع لقــوانني الدولــة الــيت كــان الــذميون ال خيضــعون ألحكامهــا أو يقفــون أمــام حمــاكم خمتلطــة عنــدما 
يتعلـــق األمـــر خبصـــومٍة بـــني أطـــراف متعـــددي الـــديانات أو التابعيـــات. ومـــا اســـتمرت الرحابـــُة الـــيت أحـــدثها 
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م. إذ ســــاد 1908عــــام  م وحــــىت1878م واملعطَّــــل منــــذ عــــام 1876الدســــتور العثمــــاين الصــــادر عــــام 
االســـتبداُد والطـــابع االنـــدماجي لسياســـات الســـلطان عبـــد احلميـــد، وُنصـــرة مـــذهب علـــى مـــذهب داخـــل 
اإلســالم. فالتقليــد تغــري، دون أن يســتتبَّ اجلديــد. وعنــدما زالــت الدولــة العثمانيــة وظهــرت الــدوُل الوطنيــة  

ــد اهــه.، وبعُضــها اآلخــر عــدائياً جتُ يــاً ُجتــاه اإلســالمكــان بعُضــها حياد ، وبقــاء وقــد أدَّت احلــرية وعــدم التأكُّ
االســتعمار يف ديــار اإلســالم إبّــان ظهــور الدولــة الوطنيــة، إىل ظهــور حركــات إحيائيــة إســالمية تعمــل علــى 
َصـون اهلويــة الثقافيـة والدينيــة. وهـذه احلركــات هـي الــيت تطـورت لــديها فيمـا بعــد أُطروحـة "احلاكميــة" والــيت 

  يف سائر الشؤون. تعين احلكم باسم اهللا
ْلقـاة علـى عـاتق : السبب الثانيو

ُ
أّن التجربة السياسية العربية ما لقيت جناحـاً كبـرياً يف القيـام باملهـاّم امل

م العامـة. : الدولة احلديثة صون املصاحل الوطنية، وتطوير حيـاة النـاس وحتسـينها، وإشـراكهم يف إدارة شـؤو
قيمياً وسياسياً ومادياً لعقوٍد وعقود. وقد أثّر العجز وسوء اإلدارة وقد فرض عليها ضياُع فلسطني استنزافاً 

علــى  دينيــة اإلحيائيــة؛ فانصــرفوا للعمــلوالفســاد يف وعــي الشــباب املتــدينني، الــذين انضــووا يف احلركــات ال
ها إسقاط الدولة بدًال من إصالحها وإنقاذها. واعتقدوا أّن الدولة الدينية أو اليت تطبق اإلسالم هي وحـد

  اليت تستعيُد اإلسالم إىل املسلمني واملسلمني إىل اإلسالم.
ــا تســتطيع محايــة: الســبب الثالــثو الــدين  ضــعُف املؤسســة الدينيــة حبيــث مــا عــاد الشــباُن واثقــني أ

. ويرجـُع ذلـك الضـعف إىل القصـور يف التطـور والتطـوير، وإىل سـلوك الـدول ومصاحله ووجوده االجتماعي
تقليديــــُة مــــا عــــادت تســــتطيع اإلجابــــَة علــــى أســــئلة العصــــر بطرائــــق مقنعــــة. كمــــا أّن إزاءهــــا. فاملؤسســــة ال

اإلصالحيني ما جنحوا يف حتديثها أو احللول حملَّها. أما سلوك الدول جتاه املؤسسة الدينية التقليدية فاّتسم 
الت نعى املواطنـون اإللغاء أو حماولته، أو االستتباع، أو احلياد النسيب. ويف كّل احلا: بإحدى ثالث ِمسات

علــى الُنَخــب الدينيــة عــدم القــدرة علــى القيــام بواجبــات التعلــيم الــديين والفتــوى ومحايــة مصــاحل النــاس يف 
واالستتباع لإلدارة السياسية بـدًال مـن العمـل علـى  ،مواجهة احلّكام، والدفاع عن اإلسالم يف وجه منتقديه

وصول للسلطة القيـام مبـا عجـز هـؤالء عـن القيـام بـه جلهـة تقوميها وإصالحها. ولذلك فقد أّملوا من وراء ال
  خدمة اإلسالم وتطبيق أحكامه.

لـٍة للقيـام مبهـام دينيـة حـىت لـو كانـت ديكتاتوريـة أو يتزعمهـا فالدولة احلديثة دولٌة مدنيةٌ  ، وهي غـري مؤهَّ
أكـرب دليـٍل علـى ذلــك. رجـال الـدين. والنـزاُع الناشـُب بـني اإلسـالميني والدولـة منــذ أكثـر مـن أربعـني عامـاً 

وشــأُن الدولــة املدنيــة احلديثــة ضــماُن احلريــات الدينيــة حبيــث يســتطيع اجلميــع ممارســة شــعائرهم وعقائــدهم، 
. مث إّن فـــرض ماٍت وشـــرذماٍت وُيســـيُء إىل الـــدينولـــيس اتّبـــاع هـــذا املـــذهب أو ذاك والـــذي ُحيـــدُث انقســـا

ٍ يتنــاىف مــع مبــدأ املواطنــة حــىت لــو كــان مجيــع املــواطنني مســلمني. فاإلســالم كــان تعــددياً   أحكــام ديــٍن معــنيَّ
ٍ ُحْكـــٌم دائمـــاً، وهنـــاك اختالفـــاٌت كثـــريٌة يف وجهـــات النظـــر بـــداخل اإلســـالم ومذاهبـــه. وفـــرض اجتـــاٍه م عـــنيَّ
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ــٍز يتنــاىف مــع مبــدأ املواطنــة، ويشــرّع األبــواب علــى االنقســام؛ مبقتضــى عقيــدة فئــةٍ  ، وهــو يعــين إحــداث متيي
  مٌع واحٌد من التعدد الديين واإلثين والسياسي؟!فكيف ال خيلو جمت

بني الدين والدولة، بل قّسمت العمل حبيث تقوُم كلُّ جهـٍة بـأداء مل تفصل التجربة التارخيية اإلسالمية 
ـــا أفـــراداً وفئـــات ومـــذاهب وأديانـــاً. لكـــْن حـــىت التجربـــة  ـــا يف اعتقادا ـــا، وممارســـة حريا الواجـــب املنـــوط 

ا لتغــري الزمــان واملكــان القدميــة، والــيت جن ُ حــت يف البقــاء طــويًال دومنــا صــراع بــارز، مــا عــاد ميكــُن اســتعاد
والرؤى. وال شكَّ أّن هناك مشكلًة بني الدين والدولة يف الوطن العريب على اخلصوص. لكـّن دمـج الـديين 

  ُمها باألحرى. بالسياسي أو حتكم الديين بالسياسي أو السياسي بالديين لن حيلَّ املشكلة بل سُيفاق
، اد املســلمون هــم امللزمــون بأدائهــاوال أرى مــربراً وال عــذراً لفــرض الزكــاة مــن جانــب الدولــة مــا دام األفــر 

وهم يزّكون بالتأكيد كما يصـلُّون ألنَّ الصـالة فريضـة. أّمـا املتجمـع مـن أداء الزكـاة للدولـة فلـن يكـوَن كبـرياً 
مـن حـّق الدولـة أن تزيـد الضـرائب مـن أجـل الـربامج التنمويـة أو  حبيث حيلُّ املشكلة االجتماعية. علماً انـه

السياســات واخلطــط التنمويــة. ومــن حــّق النــواب أن يفرضــوا قانونــاً يف ذلــك. لكــْن لــيس مــن حقهــم فــرض 
أداء واجٍب ديٍين فردي ولو كانت لـه أبعـاٌد اجتماعيـٌة أو ماليـة. ومـا أمهـل املسـلمون ديـنهم وال توقفـوا عـن 

وتطوعاته. والزكاة ذات طبيعة إغاثية ولذلك ال تبدو آثارهـا االجتماعيـة بوضـوح. لكـْن لننظـر  أداء فرائضه
آالف  -يف األوقاف ذات الصبغة التطوعية واملنحى االسرتاتيجي. فقد أوجدت هلا اجملتمعـات اإلسـالمية 

ول. وهكــذا بنــك األوقــاف" لالســتثمار يف اســطنبلــت عليهــا يف مطلــع القــرن العشــرين "املؤسســات، وأدخ
فلـــــيس صــــــحيحاً أّن املســــــلمني ال يطبقـــــون أحكــــــام ديــــــنهم، وال يعيشـــــون حبســــــبه إالّ إذا قــــــادهم لــــــذلك 

  اإلسالميون اجلدد!
إّن قانونــاً يفــرض الزكــاة علــى املــوطنني يشــّكل عبئــاً علــى مبــدأ املواطنــة، كمــا يشــّكل عبئــاً علــى ضــمري 

م، وعلى عالقة الدولة مبواطنيها.  فهناك من املواطنني املتـدينني مـن ال يـرى أداء الزكـاة إىل املكلَّفني وحريا
الدولــة، وال يعتقــد أّن ذلــك ُجيزئــه، وسيضــطر إىل دفــع الزكــاة مــرًة ُأخــرى. وهنــاك مــن املــواطنني مــن ال يــرى 
شــــرعية النظــــام السياســــي وبالتــــايل ال يــــرى أداء الزكــــاة إليــــه. وسيضــــطر بعــــد القــــانون إلعــــالن متــــرده شــــأن 

ين نعرفـُُهم. وهناك من املواطنني من لديهم خصوصيات مذهبيـة حتـوُل دون أدائهـم الزكـوات املتشددين الذ
. وأخرياً هناك أُناٌس غري متـدينني أو غـري ذين أعلنوا بالكويت عن اعرتاضهم)اجلعفرية مثًال ال(ذه الطريقة

الدولة اليت تريد فرض أداء  مسلمني، وليسوا مستعدين ألداء فريضٍة دينيٍة إسالمية. وهذه كلُّها أعباء على
الفرائض بالسيف أو بقوة القانون، وال يُقاَرُن هذا العبُء الباهظ بالفوائد املتحققة مما ُيستجمع من أموال 

  الزكاة.
م فاألبلَغ من ذلك كّله ، ما يدلُّ عليه هذا القانون مـن خضـوٍع جلـدول أعمـال اإلسـالميني، بـل لفكـر

ـم وأحكـام ديـنهم، وأنـه ينبغـي فرُضـها  األصلية املخطئة. فليس صحيحاً  أّن املسلمني ال يطبقون شـريعة رّ
اآلن بالقانون أو بالسيف. وإذا قيل إّن ذلـك حـريٌّ أن يسـاعد الدولـة علـى حـّل املشـكالت االجتماعيـة، 
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 فـــــاجلواُب أّن الســـــلطة احلديثـــــة لـــــديها مســـــؤولياٌت اجتماعيـــــٌة وتنمويـــــة ال عالقـــــَة هلـــــا بالواجبـــــات الدينيـــــة.
وتســتطيع املؤسســاُت املدنيــُة اخلاصــُة اإلســهاَم طوعــاً ووعيــاً واختيــاراً يف حــّل املشــكالت االجتماعيــة مــن 
طريــــق الزكــــاة وغريهــــا. وقــــد قامــــت يف ســــائر أحنــــاء ديــــار اإلســــالم صــــناديُق للزكــــاة ومؤسســــات لألوقــــاف 

  لألغراض االجتماعية.
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  العنف الديني أم التعددية الدينية؟
  ضرورة االختيار

  (*ليام غالستونو 
بـالطرح  إّن سؤال الساعة يتمثل يف قابلية التقليدية اإلسالمية بتقبـل الدميقراطيـة. بيـد أنَّ السـؤال اَألوىل

هل يستطيع التقليديون اإلسالميون استيعاب التعددية الدينية : رغم األمهية الفائقة للسؤال السالف الذكر
رفـض الـتالؤم، وإنشـاب النزاعـات الـيت التنتهـي؟! وقـد كـان  وُصْنَع سالمهم معها، أو ُيصرون على متابعـة

املراقبون الغربيون مقتنعني دائماً أّن العنف باسم الدين هو تصـرٌُّف غـري عقـالين، وأّن العقالنيـة يف التفكـري 
ه. ذلـك أنَّ واملمارسة هي احللُّ األمَثُل للُمشِكل. وأُريُد هنا أن أقرتح اتّباَع مقاربـٍة ُأخـرى يف فهـم األمـر كلِّـ

تضـاؤَل حجـم العنــف باسـم الــدين يف أوروبـا لــيس سـببه انتصـار األفكــار العقالنيـة؛ بــل التجـارب التارخييــة 
املريــرة الــيت أقنعــت النــاَس بــأّن االعــرتاف بالتعدديــة الدينيـــة أقــّل ُكلفــًة وضــرراً مــن النزاعــات، كمــا أقنعـــتهم 

ٍة ثانيـــة قـــدَّمت نظريـــاً وعمليـــاً دعمـــاً للمؤسَّســـات بضـــرورة التســـامح. والواقـــُع أّن هـــذه املمارســـات مـــن جهـــ
هـل هنـاك تطـوراٌت داخـل اإلسـالم ميكـن مـع : األساسـيُة اليـوم سـألةولليربالية الدسـتورية. ولـذلك تصـبُح امل

الوقـــت أن جتعـــل مـــن التعدديـــة أمـــراً جـــّذاباً وممكنـــاً، حـــىت بالنســـبة للمســـلمني التقليـــديني الـــذين ال حيبـــون 
  ية؟!الليربالية الغرب

من الناحيتني املوضوعية والعامـة، هنـاك أحـد ثالثـة احتمـاالت للعالقـات : السياسة، الدين، التعددية
  بني السلطات السياسة والدينية.

ـــة حبيـــث تُعتـــُرب  ةأن تُســـوَد الســـلطة السياســـية كـــلَّ شـــيٍء يف اجملتمـــع مبـــا يف ذلـــك املؤسســـ األول الديني
ــُة أداًة لــدعم ســلطة الداملؤسســُة  تمــال مدنيــة). وهــذا االح: ذا كثــرياً مــا تســمىَّ تلــك الســلطة(وهلــولةالديني

الديين أو الالهويت لإلميان للضرورات املضمون  بينها أنه يسخر ومن يؤدي إىل عدة صعوبات ومشكالت
احلجاب والرموز الدينية يف سا وبلدان أوروبية ُأخرى بشأن واملصاحل املدنية. وتشري النقاشات املشتعلة بفرن

دارس العامـــة، إىل اســـتمرار التنـــاُفس والتجـــاُذب بـــني التقليـــد اجلمهـــوري املـــدين أو العلمـــاين مـــن جهـــة، املـــ
والوضع الديين أو الشعائري لـدى املـواطنني افـراداً ومجاعـات مـن جهـٍة ُأخـرى، وميـول السياسـي لالسـتيالء 

  على الديين أو ضبطه.
ر إمكــان ســيطرة الــديين علــى السياســي يف وهــو احتمــاٌل معــاكٌس لــألول، ويتصــو : واالحتمــال الثــاني

اجملتمع، وإخضاعه لصاحله. ويف هذه احلالة يتكون شكٌل من أشـكال الثيوقراطيـة. ويكـون الـديين املسـيطر 
  واحٌد على حساب الفرقاء اآلخرين. الهوتياٌ  اٌ يف اجملتمع فريق

ى اآلَخــر. وإحــدى ِصــَيغ تعــاُيُش السياســي والــديين، دون أن يســيطر أحــُدُمها علــ: حتمــال الثالــثواإل
هـــذا التعـــاُيش تفـــرتض تقســـيم احليـــاة االجتماعيـــة إىل جمـــاالٍت وأبعـــاٍد يتقاُمسهـــا الطرفـــان باتفـــاٍق أو بـــدون 

أعــــِط مــــا لقيصــــر لقيصــــر ومــــاهللا هللا! بيــــد أّن احليــــاة : اتفــــاق. وأحــــد األمثلــــة أو التصــــورات لــــذلك مقولــــة
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بعمليٍة جراحيٍة قاطعة، إذ يسـتمرُّ التـداخل والتجـاُذب اإلنسانية ال ميكن فْصُل جماالت أحدها عن اآلخر 
وتســــــتمرُّ دعــــــاوى االختصــــــاص والصــــــالحيات. وحتتــــــاج األمــــــور يف هــــــذه احلالــــــة إىل إيضــــــاحاٍت نظريــــــة 

  وتسويغاٍت قانونية.
ومـــن جهـــٍة ُأخـــرى ال يقبـــل املؤمنـــون واملتـــدينون يف األغلـــب األعـــّم بوجهـــة النظـــر اجلمهوريـــة العلمانيـــة 

ة الـــيت تعـــزُل القـــيم الدينيـــة عـــن معظـــم جمـــاالت اجملتمـــع املـــدين. وُتشـــري تـــواريخ األُمـــم األوروبيـــة، الراديكاليـــ
 مســـألةوخباصـــٍة يف فرنســـا وإيطاليـــا الـــيت متلـــك تقاليـــد مجهوريـــًة عريقـــًة، أّن حمـــاوالت عـــزل الـــدين واعتبـــاره 

  ع.شخصيًة حبتًة، أدت إىل توتُّراٍت عميقة، ويف بعض األحيان إىل عنٍف ُمندلِ 
بيــد أّن اخليــار الثيــوقراطي ال ميثّــل حــالًّ أفضــل. وقــد تكــون الثيوقراطيــة خيــاراً مغريــاً للمجتمعــات ذات 
ــا تســّبب وال شــكَّ مشــكالٍت أساســية يف اجملتمعــات ذات التعدديــة الدينيــة. يف  األوحديــة الدينيــة، بيــد أ

الشــــكلية مثــــل كنيســــة بريطانيــــا) أن مثــــل هــــذه احلالــــة حتــــاول املؤسســــات الدينيــــة القويــــة(وليس الرمزيــــة أو 
تستخدم اإلرغام لفرض وجهـات نظرهـا علـى اجلماعـات اُألخـرى الـيت تـرُفُض ذلـك. وهنـا أيضـاً قـد تنـدلُع 

  أحداُث عنٍف نامجة عن مقاومة سطوة املؤسسة الدينية أو السياسية املسيطرة.
اُيش هــو اخليــاُر اَألوىل باالعتنــاق، والواقــع أّن تفحُّــص هــذه اإلمكانيــات مجيعــاً يشــري إىل أّن خيــار التعــ

وهــو خيــاٌر أفقــيٌّ ولــيس هرميــاً، ولــن يرضــى عنــه الثيوقراطيــون وال العلمــانيون الراديكــاليون. لكنــه جــديٌر إذا 
ُأخــذ علــى حممــل اجلــّد أن خيّفــض العنــف واإلرغــام إىل أدىن حــٍد ممكــن. فــالعنف املمــاَرس باســم الــدين ال 

ــا ــاَوُم بالعلمانيــة؛ بــل يُق َوُم ويُتجــاَوُز بالتعدديــة املؤّسّ◌َ◌ســية. وإذا قارنّــا العنــف اجلــارَي يف الغــرب اليــوم يُق
باســم الــدين مبــا كــان عليــه األمــر يف القــرنني الســادس عشــر والســابع عشــر، فســوف جنــد أّن الوضــع حتسَّــن 

 الوصول إىل خفـٍض وتارخيها اإلفادة من التجربة الغربية، يف سألةحتسُّناً كبرياً. ولذلك فقد ميكن بدراسة امل
  للعنف باسم الدين يف النواحي اليت ما يزال ملحوظاً فيها يف أجزاء العاَمل املختلفة.
تسـتحق االهتمـام  مسـألةما هي العالقـُة بـني التعدديـة الدينيـة املؤسَّسَّـية إذن وخفـض العنـف؟ إّن هـذه 

مصـدراً مسـتقًال للنزاعـات. إذ أُفّضـُل أن واملعاجلة واإلجابة. وأريُد هنا أن أختلف مع الذين يعتربون الدين 
أرى العامــَل الــديينَّ مبثابــة شاشــٍة تظهــر عليهــا مظــامل وشــكاوي وُعَقــد عميقــة ناجحــة عــن الفقــر واحلرمــان 
وذكريات االستعمار وأحاسـيس اإلذالل. نعـم، يفّضـل كثـريون مـن األمريكيـني اللجـوء إىل تعلـيالٍت أسـهل 

ـــم م)2001(ألحـــداث مثـــل احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب ؛ إذ يـــذهبون إىل أّن اإلرهـــابيني إمنـــا هامجونـــا أل
ــم ال يريــ ــم قــاموا بــذلك أل البلــدان  دون وجودنــا العســكريَّ يفيكرهــون حريتنــا وأســلوَب حياتنــا، ولــيس ا

 التنـوير، وجتـاُوز العنـف باسـم الـدين، فأنـا أميـُل بدايـًة إىل مسألة. وإذا بدأنا حماولة اإلجابة على اإلسالمية
(بغّض النظر عن الظـاهرة األقـدم واملتعلقـة بلقـاء الـديانات ظاهرًة تارخييًة متفردًة وواحدة عدم اعتبار التنوير

الــثالث بالفلســفة اإلغريقيــة). هنــاك تنويريــٌة راديكاليــة، ُملحــدٌة نظريــاً، وعلمانيــة عنيفــة يف الواقــع العملــي. 
الفرنسـية يف البدايـة، إىل اإلعـراض عـن ذلـك عنـدما وقد أّدى ذلـك بكثـٍري مـن النـاس، الـذين دعمـوا الثـورة 
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 تخربوا ما أثارته من عنٍف حتت اسم ُمعاداة الـدين. ومنـذ الثـورة الفرنسـية وإىل سـقوط سـور بـرلني، تسـببَ 
الراديكالياُت التنويرية يف عنٍف ما عرف التاريُخ البشريُّ مثيًال له على مدياٍت طويلة. لكْن كان هناك مـن 

  ناحيٍة ثانيةٍ 
ُ
رّْي. وبـني ثـتنويريون معتدلون، أرادوا سـواَد النزعـة النقديـة، وإتاحـة احلريـة للمختلفـني والتعـدد امل

انـــب أو ذاك فقـــد اضـــطروا هـــؤالء يقـــع أكثـــر آبـــاء االســـتقالل األمريكـــي. أّمـــا الراديكـــاليون بيـــنهم هلـــذا اجل
تنــويريني املعتــدين كــانوا يف احلقيقــة مــن (أنظــر منــوذج تــوم يبــني). وأودُّ الــذهاب هنــا إىل أّن هــؤالء اللالعتزال

القـــائلني بالتعدديـــة الدينيـــة وإن مل يســـتعملوا هـــذا املصـــطلح. فجـــيمس ماديســـون مـــثًال يف وصـــفه للضـــمري 
الديين، والذي صار جزءاً من التفكري السياسي والقـانوين األمريكـي، يتحـدث عـن سـلطتني متعايشـتني، ال 

تســـيطر عليهـــا. ولكـــي نكـــون أكثـــر وضـــوحاً نقـــول إنـــه مـــن اخلطـــأ  تســـتطيع إحـــدامها أن تُلغـــي اُألخـــرى أو
  اعتبار الليربالية املؤسسية متحكمًة بالقناعات الدينية أو حمكومًة منها.

ـــا يف األزمنـــة املعاصـــرة إىل التنـــوير  لكـــْن مـــن اخلطـــأ أيضـــاً إعـــادة تضـــاؤل العنـــف باســـم الـــدين يف أوروب
اعات الدينية قـد تـرك أوروبـا مرهقـًة وشـديدة اخليبـة. وقـد كان قرٌن من النز   م1640وحْسب. حوايل العام 

بدأ العقالء يتوصـلون إىل قناعـٍة مـؤدَّ هلـا أّن العنـف الـديّين املتبـاَدل غـري مقبـوٍل وال معقـول، ولـو كـان سـببه 
أو علتـــــه إنقـــــاذ األرواح الضـــــالة. فـــــالعنف باســـــم الـــــدين يشـــــّكل مشـــــكلًة أكـــــرب مـــــن األمـــــراض السياســـــية 

خرى. وقد وصف مفّكرون ُحمَْدثون خمتلفون مثل جوديت شكلري وليوشرتاوس كيف تغـريت واألخالقية األُ 
"الوحشــية التقويــة". ورغــم أّن : املواقــُف األوروبيــُة وحتولــت ضــدَّ مامسّــاه ميكيــا فيللــي وكــان ســّباقاً يف ذلــك

وأُفُقـه. قـال الـبعض  هذا احلكم كان أخالقياً أكثر مما هو نظري؛ فإنه فتح الطريق النتصـار فكـرة التسـامح
أّن القهر باسم اإلميان ينُقُض نفَسُه بنفِسه ولذلك فهو حمكـوٌم عليـه الفشـل. بينمـا ذكـر آَخـرون أّن الفهـم 
الصحيح للمسيحَيه جيعُل مـن املسـتحيل اسـتخدام العنـف لإلرغـام علـى اعتناقهـا. وذهـب بعـض املفكـرين 

ددة، ولـــذلك الحـــّق ألحـــٍد بفـــرض الســـبيل الواحـــد. الشـــجعان إىل أّن اهللا ميكـــن الوصـــول إليـــه بطـــرٍق متعـــ
: والواقـــع أّن الرؤيـــة األكثـــر متثـــيًال لنفـــوذ التنـــوير هـــي فكـــرُة "الالهـــوت الطبيعـــي" أو بتعبـــري عمانؤيـــل كـــانط

ــا تــرتك   لكــن يف حــني تــربر هــذه النظــرة اإللــه !الــدين يف حــدود العقــل وحــده والَكــوَن لــدى الفالســفة؛ فإ
 تـربط املـؤمنني إىل اعتقـادهم اخلـاّص. بـل واألسـوأُ مـن ذلـك، أّن املعجـزات والـوحي كثرياً من العناصـر الـيت

ـــد ربطـــت وتـــربط بـــني اهللا واإلنســـان. وقـــد أدرك كـــانط ذلـــك عنـــدما ذهـــب إىل أّن هقـــده الشـــهري  والتجسُّ
فقــد  للعقــل احملــض أو اجملــرَّد والــذي ضــيَّقَّ حــدود العقــل كــان املقصــوُد بــه إعطــاء مســاحة لإلميــان. ولــذلك

يكــوُن مــن املعقــول القــول إّن الفلســفَة ميكــن أن ُتســهم يف فهــم النــزاع بــني اإلميــان والعقــل؛ لكنهــا ليســت 
ــذا  ائيــاً هلــذه املشــكلة؛ فــإنَّ أيَّ إجابــٍة سياســيٍة ســوف حتــيُط  قــادرًة عــن حــّل ذاك النــزاع. وألنــه ال حــلَّ 

اءه. لكّن هذا األمر بالـذات ت سـتطيع الليرباليـة املؤسَّسـيُة إجنـازه إن جـرى األخـُذ التوتر دون أن تستطيَع إ
بصيغتها األكثر تقدماً وإنسانية. ففي ظل الليرباليـة املؤسسـية ميكـن أن يـنجح احلـلُّ التعـاُيِش حـىت لـو كـان  
كـلُّ النـاس مـؤمنني متـدينني. لكـْن يكـوُن علـى هــؤالء املـؤمنني التسـليم بـأنَّ الـدين احلـّق ال يؤيـد العنــف أو 
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. وهكـذا ال تسـتطيع الدولـة أن تُـرغم أيـاً مـن مواطنيهـا علـى اعتنـاق ديـٍن اإلكرا ه على اعتناق االجتاه املعنيَّ
معني أو البقاء على مذهٍب معني؛ بل يكون عليها أيضـاً أن حتمـي املـواطنني مـن حمـاوالٍت كهـذه. بيـد أنَّ 

ًة حـول املعـىن واحلـدود. فهنـاك مـن وقوف الدولة يف وجه اإلكراه باسـم الـدين أو املـذهب، يثـري أيضـاً أسـئل
يقول إّن جمرد وجود دولة تنصر أو تدعم ديناً معيناً يعـين اخرتاقـاً ملبـدأ احلريـة الدينيـة، وعـدم اإلكـراه. بينمـا 
يـــذهب آخـــرون إىل أّن املؤسســـات الدينيـــة األوروبيـــة أظهـــرت يف األزمنـــة احلديثـــة اقتناعـــاً عميقـــاً باحلريـــات 

ليرباليـــة الدينيـــة. وقـــد ذهبـــت احملكمـــة األمريكيـــة العليـــا، إىل أّن تبـــّين ديـــٍن معـــٍني أو الفرديـــة؛ مبـــا يف ذلـــك ال
"دعمه" خيالف مبدأ عدم اإلكراه، وهذا أقصى ما جـرى التواصـل إليـه يف الليرباليـة املؤسَّسـية. إّن مبـدأ "ال 

ـــا، كمـــا خيتلــــف عـــن ممارســـة التســـ امح إزاء التعدديــــة إكـــراه" خيتلـــُف عـــن إنكـــار احلقيقــــة الدينيـــة حبـــّد ذا
  باعتبارها إجراًء عملياً مؤقتاً، جيري التخلي عنه إن تغريت الظروف!

ختتلـف  األولأريـد أن أضـع ثالثـة متييـزاٍت بـني الـديانات. : الـدين: بعـض التمييـزات: الدين والعنف
انـاٌت ُأخـرى علـى الديانات يف بنيتهـا األساسـية، فهنـاك ديانـاٌت تركـز علـى العـوامل الداخليـة، بينمـا ترّكـز دي

الســـلوك اخلـــارجي. وهـــذا التميـــز يســـري علـــى الشـــعائر التعبديـــة، كمـــا علـــى التعليمـــات الـــيت حتكـــم احليـــاة 
ا علـــى احليـــاة العامـــة. فهنـــاك  والثـــانيالعامـــة.  ختتلـــف الـــديانات مـــن حيـــث دعواهـــا أو نصـــيبها أوســـيطر

ك ديانـاٌت تـدعي أو تطلـب السـيطرة (أعـِط مالقيصـر لقيصـر..). وهنـاياناٌت تـدعي السـيطرة اجلزئيـة فقطد
جــاً  والثالــثعلــى ســائر منــاحي احليــاة.  ختتلــف الــديانات مــن حيــث مشــول دعواهــا، وهــل تعتــرب نفســها 

ا ترتبُط بشعٍب معنيَّ    .)1(للنجاة لسائر شعوب العاَمل، أو أ
دديـــة الدينيـــة يف إّن الـــذي أراه أّن كـــل متييـــٍز مـــن هـــذه التمييـــزات يـــؤثّر يف موقـــف الـــدين وأهلـــه مـــن التع

اجملتمــع الــذي يســود فيــه. والــذي يبــدو يل أّن األســهل قَبــوًال للتعدديــة هــم أولئــك الــذين يتبعــون دينــاً يقــول 
ُم.  َ بالتوجــه الــداخلي والشخصــي، وبــذلك فهــم اليهتمــون كثــرياً للشــأن السياســي، ويريــدون أن يُرتكــوا شــأ

القــانون مضــطرة لإلهتمــام بالشــأن العــام مثــل وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإّن الــديانات الــيت تتخــذ صــنعة 
اليهوديــة التقليديــة واإلســالم. ولــذلك تصــبح العالئــق بــني القــانون الــديين والقــانون العــام رقيقــًة ومتشــابكٍة. 

األخرى أّن ديانات اليت ترى أّن صالحيتها القانونية حمصورة من األرجح أن تتعايش براحبـٍة أكـرب  سألةوامل
تنـاول ك اليت متلك دعوى مشولية. أّن الذين ميارسون يف ديٍن يعترب كلُّ شيٍء مهماً من مع التعددية من تل

، جيد نفسه مضطراً إلستخدام القوة السياسية يف تطبيق دينـه، أو علـى األقـّل الطعام وإىل الشأن السياسي
دينني داخـل تلـك محاية ممارسته. وقد يـؤثر ذلـك يف ممارسـات أهـل الـديانات اُألخـرى، فضـًال عـن غـري املتـ

اجلماعــة السياســية. وبــذلك فــأّن صــعوبات االعــرتاف بالتعــدد تــأيت مــن جــه إعتبــار الــدين نفســه ذا مشوليــٍة 
توحيديٍة عامه، كما هو الشأن يف اإلسالم التقليـدي. فسـيد حسـني نصـر العـامل املسـلم املعـروف يقـول أن 

دنيوي أو املقـدس واملـدنَّس؛ بـل إنَّ كـلَّ ذلـك اإلسالم ال يعرتف بالتمييز(خبالف املسـيحية) بـني الـدين والـ
حيكمــه مبــدأٌ واحــد. وإذا أخــذنا بوجهــة النظــر هــذه فــإّن ذلــك يعــين إلغــاء الفكــرة القائلــة بوجــود عــاٍمل مــن 
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ديداً مميتاً بالوثنيـة أو اجلاهليـة جاهـد ضـده  الدنيوية واحلرية والتعددية املستقّل عن الدين. إّن ذلك حيمُل 
  .)2(نشوئهاإلسالم منذ 

وأخـرياً فـأن الـديانات العامليـة متتلـك موقفـاً أقـّل تالؤمـاً إجتـاه التعدديـة حينمـا ظهـرت. ففـي احلـد األدين 
ســيعمد إتبــاع الــدين العــاملي أو الــذي ميتلــك دعــوًة عامــًة إىل الــدعوه والتبشــري لتوســيع نطــاق مجاعتــه. وإذا 

. ونعــرُف مــن ل ضــغٍط مــن أجــل اعتنــاق الــدينوســائ وجــدوا منافســًة أو ســهولًة أكــرب فــيمكن اللجــوء إىل
األلفي عام املاضية أنَّ بعض األديـان اسـتخدمت القـوَة فعـًال يف كْسـب األنصـار للـدين. أننـا نتحـدث هنـا 
عـــن رؤيــــٍة أو موقـــٍف عــــاٍم وشـــامل. إذ متيــــل الــــدياناُت ذاُت التوجـــه اخلــــارجي والقـــانون العامــــل والــــدعوى 

فتاحاً جتاه التعدد والتنـوع وقـد تلجـأ للقـوة ملنـع ذلـك. وفيمـا يتصـل بـبعض الشاملة إىل اختاذ مواقف أقّل ان
ا العاملية أو نزعتها التبشريية العامة، تتوازُن بعض الشيء من خالل توجهها  الِفَرق الربوتستانتية؛ فإّن دعوَ

غـــم أّن حنـــو التعبـــد الـــداخلي مـــن جهـــة، وعـــدم ميلهـــا الســـتخدام الصـــَف يف االنتشـــار مـــن جهـــٍة ثانيـــة. ور 
ــا مـــن ناحيـــٍة ثانيـــة متتلـــك نظـــرةً  جزئيـــًة ذات  اليهوديــة الربينيـــة القدميـــة متيـــُل للرســـوم والشـــعائر اخلارجيـــة؛ فإ

خصوصية ألمور العاَمل. ولذلك فإّن وجهة نظري أّن اإلسالم والكاثوليكية مهـا األقـّل مـيًال لتقبُّـل التعدديـة 
شـريعة الشـاملة تعبـٌري عـن إرادة اهللا الـيت ال تتغـري، وهـي ولتجنُّب العنف. ولدى اإلسالم األمر أصـعب، فال

  أكثر مشوًال وإلزاميًة من التعليمات املدنية والدينية للكنيسة الكاثوليكية.
إن التمييـــز الـــذي حتــدثنا عنـــه بــني اجملـــال املنحصـــر واآلَخــر الشـــامل، واإلميــان املتجـــه للـــداخل : العنــف

  العنف الديين الدفاعي واآلَخر اهلجومي. واآلخر اخلارجي، يسمح لنا بالتمييز بني
إّن األديان القائلة باجملال املنحصر واخلصوصي تنسحُب من العمل يف اجملال العام، وال تشـارك فيـه إالّ 
مــع اآلَخــرين، وال تــرى داعيــاً ملمارســة العنــف إالّ دفاعــاً عــن حريــة ممارســتها الدينيــة، وهــي تتقبــل التعدديــة 

ا مصونًة وُحرَّة. أما الديانات الشمولية فهي دياناٌت هجوميٌة، حىت لو مل حتّبها ما د امت شعائرها وعبادا
ا على اآلَخرين. وهناك أربع خصائص إن توافرت صار األمر خطـراً  : ومتيل الستخدام القوة لغرض سيطر

م عنيفــ م مشوليــة، وتصــرفا ة عنــدما يــرون الرؤيــة غــري متســاَحمه، واملوقــف غــري ممكــن الرتاجــع عنــه، وتوقعــا
ذلك ضرورياً. وهذه "األميانات" إن توافرت فيها أو جتّلت تلك اخلصائص تكون ُمعاديًة للتعددية مـن أي 

هنـاك ديانـات : نوع وتستحق احلـَذر. وهنـاك خصيصـٌة خامسـٌة أذكرهـا هنـا للنقـاش ألين غـري متأكـٍد منهـا
متــدينون يســتخدمون العنــف غرائزيــاً أو وهنــاك  تســتخدم العنــف بطريقــٍة عمليــٍة وعنــدما تــرى ذلــك مفيــداً.

تلقائيــــاً عنــــدما يــــرون شــــيئاً ال يعُجــــبهم. وال شــــكَّ أّن جتنُّــــَب العنــــف األداعــــي ســــهٌل مــــن طريــــق عــــروٍض 
وإغـــراءاٍت وضـــغوط، أّمـــا العنـــُف اآلَخـــُر التلقـــائي والـــذي يقّســـم العـــامل طهوريـــاً إىل مقـــدٍَّس ومـــدنٍَّس فهـــو 

هلـــذا األمـــر ســـيد قطـــب أبـــو األصـــولية العربيـــة. فقـــد امشـــأّز جـــداً جبامعـــة  صـــعُب املعاجلـــة. ولنـــذكْر منوذجـــاً 
كولورادو من منط العالقات بني الذكور واإلناث األمريكيني. وظّل هذا االنطبـاع املنضِّـر لديـه سـنواٍت بعـد 

  املرأة وحتررها إحدى املوضوعات الشائكة يف التحرر اإلسالمي. مسألةذلك. وقد تكون 
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التتحـدد األشـياء واملوضـوعات باألفكـار وحْسـب؛ : دراسة ثالث حاالت: الديني التعددية والعنف
  بل بالتطورات التارخيية أيضاً. ولذلك فسأذكر اخلامتة ثالث حاالٍت لبلورة العالئق بني الدين والعنف.

إّن الــذين ينزعجــون اليــوم مــن تقليديــة اإلســالم، وحصــريته وال عقالنيــة بعــض : تطــورات الكاثوليكيــة
فكـــار واملمارســـات، ينَســـون أّن املســـيحية الكاثوليكيـــة حـــىت القـــرن التاســـع عشـــر كانـــت األكثـــر رجعيـــًة األ

ومعارضًة لليربالية والتعددية والتنوير على ظهر األرض. وقد أشار ديفيد أو بريان إىل ذلك عنـدما ذكـر أن 
الجتماعيـة فيـه وعليـة. وذلـك الكاثوليك ال يتقبلون اجملتمع التعددي ألنـه مسـتحيٌل علـيهم فـرض رؤيـتهم ا

ففــي  .. والواقــع أّن أوبريــان ال يتشــدُد يف فهــم املشــكلة الكاثوليكيــة آنــذاك)3(قبــل جممــع الفاتيكــان الثــاين
ة التعبــري وحريــة أصــدر البابــا بيــوس التاســع وثيقــًةً◌ً◌ أراك فيــه مبــدأ ســلطة الشــعب وحريــ م1864العــام 

يف احليــاة الثقافيــة والعامــة ينبغــي تصــحُيحه مــن حريــة الضــمري  ، وذكــر مثانيــه ومهــاً أو خطــأً الضــمري والعبــادة
والعبادة، وضرورة مصاحلة البابا مع الربوتستانت ومع احلضارة احلديثة. لكن منذ ذلك احلني وصوًال جملمـع 
الفاتيكان الثاين ضاقت اهلوُة بني الكاثوليـك والليرباليـة والتعدديـة. ففـي مقـررات اجملمـع الفاتيكـاين حـديٌث 
طويٌل عن كرامة اإلنسان والضمري اإلنساين واحلريـة الدينيـة والتعدديـة. وهـو مـا ذكـره أوبريـان وفّصـل القـول 

الحـــ4(فيــه إليضـــاح الفــروق بـــني مــا قبـــل جممــع الفاتيكـــان الثــاين ومـــا بعــده
ُ
ُظ أّن أكثــر األمـــور لفتـــاً ). وامل

الدينيـة الـيت ظلـت علـى  )6(ول التعدديـة، وتأكيده علـى قبـ)5(لالنتباه هو تأكيد اجملمع على حرية التعبري
مدى القرون املاضية أكثر احملرمات َهوًال. فما تريده الكنيسة اليوم ليس املوقع املفضَّـل أو األول يف الدولـة 

  .)7(والعامل؛ بل اإلحساس باحلماية للعيش وممارسة دورها ضمن اجملتمع التعددي
ثوليكية والتعددية حىت القـرن التاسـع عشـر يعـود إىل السياسـة قْدراً كبرياً من النفور بني الكا والشك أنَّ 

الالدينيـــة العنيفـــة للتنـــوير الراديكـــايل املعـــادي للكنيســـة والكهنـــوت يف أوروبـــا وقـــد وجـــدت الكاثوليكيـــة يف 
الواليات املتحدة حالًة متخلفًة عن أوروبـا. ففـي الواليـات املتحـدة أنُـاٌس ضـدَّ املؤسسـة الدينيـة والكهنـوت 

دي توكفيل ففي أمريكا ِس، لكنهم ليسوا ضد الدين؛ وهذا هو التنوير املعتدل. وكما الحظ ألكسيس القا
(خبالف فرنســا بعــد الثــورة) مــا ظهــر هنــاك تنــاُقٌض بــني الــدين واحلريــة. وقــد أدت هــذه التجربــة بعــد الثــورة

لكــاثوليكي شــأن مــا حــدث مــع اجلديــدة للعــيش املشــرتك أو املتعــدد دينيــاً وسياســياً إىل التــأثري يف التفكــري ا
جــون كــورتين مــوراي الــذي حــاول التوفيــق بــني كرامــة وحريــات الشــخص اإلنســاين، ومســائل اخلــري العــام. 
وجـــاء انتخـــاب جـــون كنيـــدي رئيســـاً للواليـــات املتحـــدة وهـــو كـــاثوليكي خامتـــًة للمســـافة بـــني الكاثوليـــك 

ــــــة ــــــك تصــــــاحل البابوي ــــــة. وقــــــد كــــــان مــــــن نتــــــائج ذل ــــــة األمريكي حلداثــــــة يف جممــــــع الفاتيكــــــان مــــــع ا واملواطن
  ) أيام يوحنا الثالث والعشرين.م1965-1962(الثاين

والــــذي أراه أّن املســــلمني ميكــــن أن حيصــــل هلــــم يف ديــــار اهلجــــرة والــــدميقراطيات الليرباليــــة مــــا حصــــل 
  كهنويت.  للكاثوليك يف الواليات املتحدة من تقبٍل للتعددية، وخباصٍة أّن املسلمني ليس عندهم بناٌء هرميٌّ 
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قـــد خيطـــر للمراقـــب أّن اليهوديـــة القدميـــة كانـــت متيـــُل للثيوقراطيـــة. : السياســـة واإليمـــان فـــي اليهوديـــة
وهنـــاك فعـــًال تيـــاراٌت بـــداخلها كانـــت تفّضـــل هـــذا األمـــر. ولوســـيطرت تلـــك التيـــارات لكـــان صـــعباً علـــى 

ك تـأويالٌت توراتيـٌة وتلموديـة قـادت اليهودية أن تقول بالليربالية والسياسات الدستورية. لكْن يف الواقـع هنـا
يف النهاية للقول باحلكومـة املدنيـة. مـن الناحيـة النظريـة فـإّن السـلطة الـيت أسَّسـها موسـى كانـت ثيوقراطيـة. 

ألزمنـــٍة طويلـــة. ويف ســـفر  وإذا أخـــذنا ســـْفري الُقضـــاة باعتبـــاره تارخيـــاً فـــإن الثيوقراطيـــة امتـــدت بـــني اليهـــود
ْلـــك) يقــول جـــدعو 8: 23(الُقضــاة

ُ
لــن أكــون أنـــا ملكــاً علــيِكَم وكـــذلك اين : ن للــذين أرادوه أن يتــوىل امل

ملككم الدائم هو اهللا نفسه! لكْن إذا كان اهللا هو احلاكم فإنه حيكم من خالل أدواٍت بشرية أو ُوسـطاء 
بشـــريني. وهـــؤالء الوســـطاء أو الُقضـــاة يتوقـــف علـــيهم صـــالُح النظـــام فصـــموئيل آخـــري الُقضـــاة كـــان رجـــًال 

ستقيماً؛ لكّن أوالده مل يكونوا كذلك. واجتمع حكماء بين إسـرائيل وطلبـوا مـن صـموئيل أن يـوّيل ملكـاً م
(ســـفر رتاض صـــموئيل فقـــد كـــان البـــد مـــن ذلكعلـــيم إلدارة شـــؤون العدالـــة وللقيـــادة يف احلـــرب. ورغـــم اعـــ

اً للحكـم. وقـد دعـا ). وهكذا وخـالل التطـورات الالحقـة فـإّن امللكيـة اعتُـربت نظامـاً مـدني1: 8صموئيل 
واحدة إلجراء أحكام العدالة حبسب الشريعة اليهودية، : ِنسيم غريوندي، زعيم يهود برشلونة إىل سلطتني

واُألخرى حلفظ النظام العـام. واحـتج غريونـدي بـأّن ذلـك كـان جاريـاً يف الـزمن القـدمي بوجـود السـنهدرين، 
لكيــة. حبــق اســتخدام العنــف، ولــو بــدا ذلــك أحيانــاً وامللــك يف الوقــِت نفِســه. ويســّلم غريونــدي للســلطة امل

غري متالئٍم مع التوراة. بل إنـه رأى إمكـان أن تكـون هنـاك إجـراءات وقـوانني لـدى "األمـم األخـرى" أكثـر 
. بتشكل السلطتني صار مطروحاً السؤاُل عن العالقة بينهمـا؛ )8(فعاليًة يف حفظ النظام مما هو يف التوراة

جلماعة اليهودية وانتشار اليهود يف العامل. مشوئيل أحد أعـالم الفـرتة التلموديـة املبكـرة وخباصٍة بعد سقوط ا
"قـــانون اململكـــة هـــو القـــانون". وقـــد عـــىن ذلـــك مبعـــًىن مـــا تقـــدمي اإلجـــراء : قـــال مـــا صـــار قانونـــاً شـــبه عـــام

التـــوراة"  السياســـي علـــى اآلخـــر الـــديين يف حيـــاة اجلماعـــة اليهوديـــة. مث جـــاء موســـى بـــن ميمـــون يف "مشـــنا
والــيت جــرى اســتخداُمها للتفرقــة بــني القــوانني العادلــة واُألخــرى  ،فتحــدث عــن احلمايــة املتباَدلــة أو املتســاوية

فكل فانوٍن يستخدمه امللك ليكون سارياً على اجلميع هو قانوٌن مقبول. أمـا مـا يأخـذه امللـك : التحكمية
. )9(العنــف؛ فإنــه يُعــَرب اغتصــاباً وســرقة مــن شــخٍص منفــرد لــيس مــن خــالل قــانوٍن معــروف، بــل وبواســطة

وهكــذا فالقــانون ينبغــي أن خيضــع ملقتضــيات العدالــة، وإالّ كــان للجماعــة أن ال تطيعــه أو تقبلــه، بــل وأن 
تقاومــه إن كانــت الظــروف تســمح بــذلك، وانطالقــاً مــن هــذا االعتبــار حــرب العمــُل خــالل العصــور علــى 

أو كمـــا قـــال إمساعيـــل مـــن مودنّـــا لنـــابليون  ،ذي يســـتحق الطاعـــةحتديـــداٍت للقـــانون الوضـــِعي أو املـــدين الـــ
لقــد جــرت تفســرياٌت كثــريٌة ملقولــة مشوئيــل، : بونــابرت عنــدما ســأله عــن حــدود طاعــة القــانون لــدى اليهــود

. فالساري حىت اليـوم بـني املتـدينني اليهـودي )10(واحلٌق أننا نطيع القانون ما مل يتناقض مع شريعة التوراة
. لكـْن لـيس معـىن ذلـك العصـيان )11(ن املدين مشروٌع ما مل يتناقْض بوضوٍح مع أحكـام التـوراةأّن القانو 

والتمرد للقوانني يف كل احلاالت. نعـم يف حالـٍة واحـدٍة فقـط البـد مـن الثـورة وذلـك إذا جـرى فـرض عبـادة 
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اد واجلماعـة. والواقـع اَألوثان، أّما قيما عدا ذلك فيجـُب النظـُر يف الظـروف ويف عواقـب عـدم الطاعـة األفـر 
ْلك معاً، 

ُ
أنه يف السنوات األلفني املاضية ما كانت لليهود دولة, وبذلك سقطت التقاليد الدينية وتقاليد امل

وما عاد اليهود إحيائها حىت بعد قيام دولة إسرائيل. وقـد أمَّـل بَعـض الالهـوتيني عـن قيـام الدولـة يف عـودة 
. وهـو مـا كـان يـرى )12(ت تلك وجهة نظـر إسـحاق هـاليقي هرتـزوغالقانون الديين أو الشريعة. وقد كان

. ويف النهايــة قــام نظــاٌم للتعــاُيش بــني الــدين )13(وجــوَد ســلطتني أو إمكــان ذلــك مــع وجــود شــريعة التــوراة
 والدولة، وهو تعاُيٌش مايزاُل صعباً ومتّعراً لكْن تسـوُد اآلن اآلليـاُت املدنيـة والدسـتورية يف احليـاة العامـة. يف
حني يسـيطر اىل خـام األكـرب علـى األحـوال الشخصـية لليهـود، ويعـود لرجـال الـدين يف الـديانات اُألخـرى 
أمر السـيطرة علـى أحـواهلم الشخصـية؛ ففـي إسـرائيل لـيس هنـاك زواٌج مـدين. ولـيس مـن السـهل القـول إّن 

ائيــاً يف الدولــة العربيــة. فهنــاك تــأثري  اٌت وصــراعاٌت متبادلــة. ومــا الدميقراطيــة املدنيــة صــارت هــي الســائدة 
جــرى حــىت اآلن إمنــا كــان حتــت تــأثر التنــوير األورويب الــذي عمــل فيــه يهــود كثــريون، وحتــت تــأثري ضــرورات 
الدولـــة احلديثـــة. وهنـــاك روٌح الهـــويبٌّ وثيـــوقراطيٌّ قـــويٌّ مـــايزال يصـــارع ويقـــوى ويضـــُعف؛ بيـــد أّن التعـــاُيش 

  مستمرٌّ وساري املفعول.
إّن الــذين يــرون أّن للوصــول إىل اهللا طرقــاً متعــددة؛ واآلخــرين : واإلســالم التقليــديالتعدديــة والعنــف 

الذين يـََروَن أّن مقاصد اهللا سبحانه الُتدَرك، وأنه هو الذي حيّدد الصراط املسـتقيم؛ هـؤالء جيـدون أنـه مـن 
تقبُّــل هــذه األمــور. ويف الســهولة مبكــان تقبُّــل التعدديــة الدينيــة. بيــد أّن املســلمني التقليــدين ال يســتطيعون 

التقليد اإلسالمي يف احلقيقة نصوٌص وأعـراٌف يتقبـل بعضـها التعدديـة وبعضـها يرفضـها. وهنـاك َمـْن يتقبـل 
أنــه ال إكــراه يف الــدين، لكــْن هنــاك مــن يــرى ِحــلَّ ممارســة العنــف. ويف القــرآن اآليــُة الشــهريُة الــيت تشــري إىل 

إّن الذين آمنوا والذين هـادوا والنصـارى والصـائبني مـن آمـن مـنهم ﴿: تقبل الطرق املتعددة هللا والدين احلق
ــم والخــوف علــيهم والهــم حيزنــون . بــل وهنــاك ﴾بــاهللا واليــوم اآلخــر وعمــل صــاحلاً فلهــم أجــرهم عنــد ر

لقـــد كـــان : (ال إكـــراه يف الـــدين). ويف مقالـــٍة حديثـــٍة يقـــول رضـــا أرســـالنإنـــه: الـــنصُّ الصـــريٌح الـــذي يقـــول
ديــن تعــدد. أمــا مــا يــذهب إليــه الوهــابيون مــن أنــه كــان هنــاك عهــٌد للســلف الصــاحل علــى  اإلســالم دائمــاً 

الدين الواحد الذي ال اخـتالف فيـه، مث ظهـرت فِـَرق البِـدَع واخلـروج علـى السـبيل احلـّق؛ فـذلك وهـٌم لـيس 
ىل لإلسـالم. له أصٌل تارخيي. ذلك أّن الشيعة والصـوفية علـى سـبيل املثـال كـانوا موجـودين منـذ احلقبـة األو 

وكــال التقليــدي جيــد مســتنداً لــه يف الكتــاب وســرية الرســول. فــاهللا واحــٌد أصــًال أمــا اإلســالم التــارخيي فلــيس 
. وهكــــذا فــــإّن األمـــر يتوقــــف علــــى مقــــدرة املســـلمني القــــائلني بالتعدديــــة علــــى كْســــب )14(لـــذلك قطعــــاً 

التطـــــورات التارخييـــــة يف اجملتمعـــــات اجلمهـــــور املســـــلم هلـــــذه املقاربـــــة. وهـــــذا أمـــــٌر صـــــعٌب فيمـــــا يبـــــدو. ألّن 
اإلســالمية، مث الظــروف املعاصــرة؛ كــلُّ ذلــك جيعــُل مــن التقليــدين املســلمني أكثــر مــيًال للمقاربــة الثيوقراطيــة 
وذلــك خبــالف مــا حصــل وحيصــل يف الــدين اليهــودي ولــدى اليهــود التقليــديني وألســباٍب تارخييــٍة وليســت 

  نصيًة أيضاً.
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ألزمنة احلديثة انصّب جهد اليهود التقليديني علـى إبـراز اسـتقاللية اجلماعـة فخالُل العصور الوسطى وا
وختفيف التناقضات بني القوانني واألنظمة احلديثة من جهة، وأحكام التوراة وتعاليمها من جهـٍة  ،اليهودية

نـت أبـداً ثانية. وقد اّتسـمت تلـك اجلهـوُد مجيعـاً بالصـبغة الدفاعيـة للحفـاظ علـى متاُسـك اجلماعـة، ومـا كا
هجوميــة. وعنــدما قامــت الدولــة اليهوديــة بعــد احلــرب الثانيــة، مــا كــان ممكنــاً إجيــاد تقاليــد ثيولوجيــة للكيــان 
اجلديد بعد أن مضت َأْعُصٌر طويلٌة على التهميش السياسي، والرتكز الـديين الـداخلي. فباإلضـافة للطبيعـة 

 هـذه املـدة القصـرية تطويـع الـدين اليهـودي التـارخيي  القومية احلديثـة للتنظـيم الصـهيوين، مـا كـان متصَّـوراً يف
للضـــرورات السياســـية البازغـــة. وخيتلـــف األمـــر مـــن الناحيـــة  –إذ يتطلـــب ذلـــك مراجعـــًة راديُكاليـــة–كلِّـــه 

التارخييــة قطعــاً بالنســبة لإلســالم وشــريعته وفقهــه. فقــد تطــور الفقــه اإلســالمي الكالســيكي يف ظــّل كيــاٍن 
يف جمتمعــاٍت سياســيٍة غالبيتهــا إســالمية. ولــذلك فــإّن بينــة الفقــه متلــك توقعــاٍت سياســٍي إســالمٍي كبــري، و 

تشــمل اجلوانــب الشخصــية والداخليــة كمــا تضــمُّ اجملــاَل العــاّم. وبــذلك فــإنَّ األمــر كــان كمــا قــال خالــد أبــو 
قـائم علـى الفضل أّن الفقهاء املسلمني الكالسيكيني اعتربوا أّن أفضـل أنظمـة احلكـم هـو "نظـام اخلالفـة ال

تطبيق الشـريعة، والـذي حيقـق العدالـة واملشـروعية ويلتـزم بـه احلكـام واحملكومـون". ولـذلك فقـد كانـت فكـرة 
النظــام املــدين الــذي تتمــايُز عنــه الشــريعُة مــن جهـــة، وختضــع لــه مــن جانــٍب آخــر، صــعبة اهلضــم بالنســـبة 

وا عليهــا وعملــوا يف ظّلهــا. وقــد كانــت للفقهــاء املتمســكني مبثــال الدولــة اإلســالمية الكالســيكية الــيت اعتــاد
 سـألةردة الفعل على َحَدث الدولة احلديثة اعتبار تلـك الدولـة غريبـًة وغربيـة. وكمثـاٍل علـى هـذه املقاومـة مل

عنـدما قـام اجلنـرال عبـد الكـرمي قاسـم  م1958النظام املدين احلـديث، مـا جـرى يف العـراق بعـد ثـورة العـام 
ـــٍد لألحـــ وال الشخصـــية ُيصـــادُم الشـــريعة يف مســـأليت تعـــدد الزوجـــات واإلرث. وكانـــت باشـــرتاع قـــانوٍن موحَّ

النتيجة أّن الفقهاء السنة والشيعة بالعراق قاوموا ذلك القانون، وكانت تلك املقاومـة أحـد أسـباب سـقوط 
نظـام عبـدالكرمي قاسـم، حيـث قـام االنقالبيـون علـى قاسـم بإلغـاء ذلـك القـانون بعـد جنـاحهم يف قتلـه عــام 

؛ فـــإّن صـــدَّام حســـني حتـــدث عـــن م1968. وعنـــدما وصـــل البعثيـــون منفـــردين إىل الســـلطة عـــام م1963
املســاواة بــني اجلنســني. واســتناداً إىل التطــورات  مســألةعــدم مناقضــة الشــريعة، لكنــه شــّجع إىل حــٍد بعيــٍد 

يف أوســـاط  الكالســـيكية واملعاصـــرة؛ فـــإّن الـــدعوَة إىل تأســـيس القـــانون املـــدين علـــى الشـــريعة أقـــوى بكثـــريٍ 
املســـلمني، منهـــا يف أوســـاط اليهـــود حـــىت املتـــدينني مـــنهم. فمـــن املعـــروف أنـــه علـــى مشـــارف االنتخابـــات 
العراقيـــة واشـــرتاع الدســـتور اجلديـــد، أصـــرَّت األكثريـــة الشـــيعية علـــى تأســـيس القـــوانني علـــى الشـــريعة وعلـــى 

ن عـن عملـوا ويعملـون يف األخّص يف جمال األحوال الشخصية. هكذا ذكـر الشـيخ كاشـف الغطـاء وآخـرو 
التــأثري علــى صــياغة الدســتور والقــوانني. ولــذلك فســيظل رجــال الــدين الشــيعة والســنة يتحكمــون وحــدهم 
تقريبـــاً يف مســـائل الـــزواج والطـــالق واإلرث والوصـــاية علـــى األطفـــال وحقـــوق املـــرأة. وقـــد وقـــع األمريكيـــون 

النتخابات والعمليـة الدميقراطيـة مـن جهـة، ومراعـاة احرتام نتائج ا: املسيطرون يف العراق اليوم بني تناقضني
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ا من جهٍة ُأخرى. وقد عربَّ بعض املسؤولني األمريكيني بالعراق عن  حقوق اإلنسان األساسية كما يفهمو
  .)15(خيبة أمله هلذه الناحية

ــــا لنتــــائج أو اســــتنتاجاٍت ســــريعة أو متســــرِّعة مفادُ  هــــا أّن بيــــد أّن هــــذه التطــــورات ال ينبغــــي أن توحيَلن
التقليدية اإلسالمية تقتضي االحتفاظ بقـْدٍر مـن النـزوع الثيـوقراطي الـذي جيعـُل مـن التعدديـة بعيـدَة املنـال، 
ويفسح اجملال للخيارات االبتسارية أو العنيفة. ذلـك أنـه ميكـُن بـبعض التبصُّـر والتعقُّـل واإلصـغاء للمصـاحل 

وٍع مـا سـبق لإلسـالم الكالسـيكي أن عرفهمـا. لكـّن هـذه االسرتاتيجية إفساح اجملال لتعدديٍة ورحابٍة من نـ
الصــيغة الــيت مــا تــزال غامضــة تفــرتُق عــن احلــّل األتــاتوركي العلمــاين العنيــف أو الثــوري الفرنســي قطعــاً؛ كمــا 
ا ال تتطابُق والفصَل الودود القائم بني الدين والدولة يف التجربـة األمريكيـة. إنـين أسـتطيع أن أصـوَّر حـالًّ  أ

اً ملــا جــرى يف هولنــدا، حيــث حتظــى ديانــاٌت ومجاعــاٌت خمتلفــٌة مبســاعدة الدولــة مــن الناحيــة إســال مياً ُمشــا
كـان سـائراً يف   املادية، وبالذات يف اجملال الرتبوي. واإلمكانية اُألخرى اليت ميكـُن تصـوُُّرها نظـاُم املِلَـل الـذي

عاصــــرة مــــع تعــــديالت). ويف هــــذا النظــــام هنــــاك فئــــٌة (وأُعيــــد إنتاُجــــُه يف الدولــــة العربيــــة املالدولــــة العثمانية
مســـيطرٌة، لكنهـــا ُتشـــارك اجملـــاَل العـــامَّ مـــع ديانـــاٍت ومـــذاهب ُأخـــرى تتمتـــع باســـتقالليٍة وُســـُلطاٍت يف جمـــال 
األحــوال الشخصــية. مــا أذهــُب إليــه هنــا لــيس بعيــَد التصــور بــل تــدلُّ عليــه وثيقتــان إســالميتان مهــا إعــالن 

اإلنسـان. صـحيٌح أنَّ اإلعالنـني  ان يف اإلسـالم. واإلعـالن اإلسـالمي العـاملي حلقـوقالقاهرة حلقـوق الغنسـ
يقـــوالن بتفـــوق الـــدين اإلســـالمي يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان؛ لكنهمـــا مـــن جهـــٍة ُأخـــرى ويف بـــاب "حقـــوق 
األمكيــات"، (الفصــل العاشــر) يؤكــدان علــى أنــه "ال إكــراه يف الــدين" كمــا يؤكــدان علــى احلريــات الدينيــة 

الجتماعيــة للجماعــات الدينيــة اُألخــرى، وحّقهــا يف االســتقالل بأحواهلــا الشخصــية. وهكــذا فــال ســبَب وا
يــدعو لالعتقــاد أّن "ســيادة الشــريعة" تعــين التهمــيش لآلخــرين أو الضــغط علــيهم. يقــول نــوح فيلــدمان يف  

كثـــريون يف الغـــرب   "إذا كـــان: "مابعـــد اجلهـــاد، أمريكـــا والكفـــاح مـــن أجـــل الدميقراطيـــة اإلســـالمية": كتابـــه
ـــة؛ فـــإّن كثـــريين يف العـــاَمل اإلســـالمي جيـــدون أّن  يعتقـــدون أن ال دميقراطيـــة بـــدون فصـــٍل بـــني الـــدين والدول
ـــذه الطريقـــة. ومـــن حســـن احلـــظ أنـــه الشـــيء يف الدميقراطيـــة  م التتـــأمُن  الشـــرعية الدميقراطيـــة يف جمتمعـــا

قراطي يقــوم علــى حريــة الضــمري واالعتقــاد، ومهــا يفــرض الفصــل بــني الــدين والدولــة. ذلــك أنَّ احلكــم الــدمي
ّمُشــُهْم  األمــران الضــروريان لثبــات النظــام وتطــوره. وإذا كانــت الديانــُة الســائدُة ال تضــطهد اآلخــرين وال 

  .)16(دينياً أو بدوافع دينية، وتنحفظ حقوق مواطنتهم؛ فإنَّ اإلسالم يتالءُم بسهولة "مع الدميقراطية"
ـــ وح فيلـــدمان ُحمـــقٌّ يف املبـــدأ. وهنـــاك مفكـــرون مســـلمون عديـــدون يقولـــون بالتعدديـــة، والـــذي أراُه أّن ن

ا على املبادئ اإلسالمية، وليس على املرياث الغريب. بيد أّن املشكلة أّن هؤالء مايزالون قليلـني،  ويؤسسو
م غــري مســموعٍة لــدى اجلمهــور املســلم اَألوســع. وتتحــدث جوســلني ســيزاري عــن  مشــكلة ومــا تــزال أصــوا

ـــم يواجهـــون قضـــايا جديـــدة ـــم يشـــعرون بالغربـــة )17(اجلاليـــات اإلســـالمية بـــالغرب املعاصـــر، وأ ، كمـــا أ
. وتـرى سـيزاري أن الشـأَن يف اإلسـالم، مثـل الشـأن مـع )18(والتهميش، فتتصاعد لديهم امليول األصولية
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لشخصــــــية اإلنَســــــانّية الكاثوليــــــك والربوتســــــتانت والــــــذين تطــــــورت لــــــديهم تقاليــــــد وممارســــــات للفرديــــــة وا
والدميقراطية والتعددية حتت وطأة التطورات وقضايا احلداثة والعصرنة. ويوشُك هذا األمـر أن حيـدَث لـدى 
ــــة. وتســــّمي ســــيزاري هــــؤالء  ــــة التارخيي ــــم يواجهــــون الظــــروف نفَســــها وإْن اختلفــــت التجرب املســــلمني، أل

، )19(األقلية الصـامتة: رية منذ القرن التاسع عشراملسلمني الذين تثري لديهم احلداثة تلك األفكار التطوي
وتأمـــل أن يصـــبحوا أكثـــر إفصـــاحاً وجـــرأًة وشـــعبية. ولقـــد ســـبق أن ذكـــرُت تـــأثريات النظـــام األمريكـــي علـــى 
املفكرين الكاثوليك مثل جون كورتين موراي. لكّن اإلسالم خيتلف عن الكاثوليكية يف أنه ال ميلك هرميـًة 

ر ممارســاُت املتــدينني؛ فهــل ميكــن أن يكــون هنــاك جممــٌع إســالميٌّ علــى شــاكلة مركزيــًة إذا تعصــرنت تعْصــ
! إّن اَألوىل واملأموَل حدوثُـه داخـل اإلسـالم رمبـا يكـوُن نتـاَج ؟)م1965-1962جممع الفاتيكان الثاين (

ـــا مســـلمون يعرفـــون الغـــرب بعمـــٍق، ويســـتطيعون اإليضـــاح  عمليـــٍة طويلـــٍة املـــدى بـــدأت قبـــل مـــدة، ويقـــوُم 
م املسـلمني فوائـد االنفتـاح وهجـران اخلصوصــيات الضـيقة، وأّن ذاك االنفتـاح والتسـامح يـتالءُم مــع  إلخـو

  .دينهم فكراً وممارسة
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  : الهوامش
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  مدنيةالدولة الو  نيةالسياسية بين الدولة الدي - الدينية مسألةال
  (*عبد اهللا السيد ولد أباه

ـ السياسـية يف مـا وراء االتفـاق  الدينيـة سـألةخيرتق الفكر اإلسـالمي املعاصـر اليـوم صـدام حـاد حـول امل
  " والنبذ اجللي ملقولة "العلمانية".اهر حول مطلب "الدولة اإلسالميةالظ

جبـــان هـــذا التبـــاين حياإلســـالمية والعلمانيـــة" الدولـــة الـــيت ننطلـــق منهـــا هـــي أن مفهـــومي " و األطروحـــة
التارخييـة أم يف النظـر لطبيعـة  -الدينيـة، سـواء يف مقاربتهـا التحليليـة  -السياسـية  مسألةالواسع يف النظر لل

  الدولة الراهنة ومنط شرعيتها وصيغ االندماج فيها.
 اإلشــكايلا مــن تناوهلولــيس مــن مهنــا وضــع حتديــدات نظريــة دقيقــة هلــذين املصــطلحني، بــل ســننطلق مــ

  العلماين املتفجر حاليا. -األصويل دها احلاضرة، يف ما وراء الصدام يف أبعا سألةامل لضبط خيوط
  : مسألةأن متيز داخل الفكر اإلسالمي املعاصر بني اجتاهات ثالثة متمايزة يف النظر للوميكن 

ي دولــــة اخلالفــــة والدولــــة الســــلطانية التارخييــــة، أ أشــــكاهلاالدولــــة اإلســــالمية يف  جذ اجتــــاه حيصــــر منــــو  -
  باالستناد إىل املرجعية الفقهية الوسيطة.

الشـرعية الدينيـة علـى هياكلهـا املؤسسـية  إضـفاءاجتاه يسـعى إىل أسـلمة الدولـة الوطنيـة احلديثـة، أي  -
 البريوقراطية، مع تصويب منظومتها القيمية التشريعية.

نـــة السياســـية الـــيت تقـــوم عليهـــا مـــن منطلـــق تصـــورها اإلجرائـــي ط العقلمنـــالدولـــة احلديثـــة و  ىناجتـــاه يتبـــ -
 األدايت الذي ال يتناقض جوهريا مع املرجعية اإلسالمية، بل يقبل شىت املقاربات القيمية.

  : والواقع أن الفرق شاسع بني هذه التصورات الثالثة، يف منحيني بارزين على األقل
ـــا: أولهمـــا أم أداة تنظـــيم إجرائيـــة أم جتســـيد لقـــيم مجاعيـــة  ةعيهـــل هـــي إمامـــة شـــر : طبيعـــة الدولـــة ذا
  مشرتكة؟

ـذه الدولـة: ثانيهمـا هـل هــي نظامـه املؤسسـي الـذي ال هويــة لـه خارجـه أم هــي : طبيعـة عالقـة الــدين 
نظـــام بشـــري حتكمـــه قيمـــه دينيـــة أم أداة تنظـــيم اجتمـــاعي لـــه منطقـــه الـــداخلي الـــذي ال يتعـــارض مـــع أي 

  منظور ديين أو عقدي؟
  دولة العقيدة أو دولة األمة؟: أوال

هل كان النموذج التارخيي للدولة اإلسالمية منوذجا عقديا مياثـل الدولـة الدينيـة الـيت عرفتهـا العديـد مـن 
ا طبيعة دينية؟   اجملتمعات يف التاريخ القدمي والوسيط أم هي دولة اجلماعة املسلمة وليست هلا يف ذا

ودون  .اإلسـالمي املعاصـر أكثـر مـن أي سـؤال آخـر ـ ريبال شك أن هـذا السـؤال قـد شـغل الفكـر العـ
ـــه بالتفصـــيل نالحـــظ  ن أكـــدت صـــراحة اأن أغلـــب وجـــوه الفكـــر اإلســـالمي املعاصـــر و  إمجـــاالاخلـــوض في

ا لشـأن احلكـم ال ختـرج إال نـادرا غياب  ووضوحا على عـن أحـد الدولة الدينية يف اإلسالم، إال أن تصـورا
و األحكــام الســلطانية، أو ة" حبســب مقــاييس السياســة الشــرعية الوســيطة أفــالاخلمنــوذجني مهــا أمــا منــوذج "
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أي الدولــة الــيت حيكمهــا القــانون اإلهلــي وتصــبح فيهــا الســيادة والشــرعية للــنص  "احلاكميــة األهليــةمنــوذج "
  .ةاملنزل ال األمة الشارع

لدى اجليـل ة السياسـية(نيـالدي مسـألةة يف الفكـر اإلسـالمي املعاصـر لليوبالرجوع إىل الكتابات التأسيسـ
ـا بلـورت أل )1(األول من اإلخـوان املسـلمني شـعار اإلسـالم ول مـرة املفهـوم السياسـي لإلسالم(نالحـظ أ

  دين ودولة) لكنها مل خترج يف الغالب عن األطر النظرية لألحكام السلطانية.
اسـي الـذي مل يفـرد مؤسس حركـة اإلخـوان املسـلمني) مل يركـز يف أدبياتـه علـى الشـأن السيفحسن البنا(

لنظـام يف ثـالث هـي مسـؤولية مل فيها دعائم هذا اله يف أعماله سوى رسالة خمتصرة حول نظام احلكم جي
ا.احلاكم   (كمسؤول عن الرعية) ووحدة األمة واحرتام إراد

ويكتفي البنا يف عرض أفكاره باالستناد إىل مفاهيم وشعارات عامة حتض علـى العدالـة والشـورى دون 
دد املوقــف مــن طبيعــة النمــوذج الــذي بــدأ يتشــكل يف عصــره أي الدولــة الوطنيــة الليرباليــة مــن حيــث أن حيــ

  إشكاالت الشرعية والتنظيم السياسي والعالقة باجملتمع.
ومـــن الواضـــح أن مرجعيـــة البنـــا الفكريـــة مل ختـــرج عـــن األحكـــام الســـلطانية يف نظرتـــه هلـــذه الدولـــة ذات 

  والطبيعة املغايرة. اخللفية
ئن كان يقف عند طبيعة النظام الدستوري النيايب للدولة احلديثة، وال يرى فيه إمجاال ما يتعارض مـع فل

التنفيــذ ووزارة  (وزارةاملــاوردي اصــطالحاتاإلســالم، إال أنــه ينظــر إىل هــذه التحــوالت احلديثــة مــن منظــور 
  .)2( )التقويض ومشورة أهل احلل والعقد

أول من بلور النظريـة اإلخوانيـة للسـلطة يف كتابـه املشـهور "اإلسـالم ولعل تلميذه عبد القادر عودة هو 
  .م1931وأوضاعنا السياسية" الصادر عام 

دولة اخلالفــــة (تصــــوره للدولــــة اإلســــالمية املنشــــودة لألحكــــام الســــلطانية يف يرجــــع "عــــودة"ولــــئن كــــان 
للشــأن السياســي الســائدة لــدى  طيــةالدميوقرااحلارســة للــدين واملقيمــة ملصــاحل العبــاد) إال أنــه يدشــن املقاربــة 

اإلخوان حاليا، أي الرتكيز على اجلوانب املتعلقة بالقوانني واحلدود اجلنائية واعتبارها مصـدر شـرعية الدولـة 
  املسلمة.

إن اإلسالم يلزم الناس بإتبـاع مـا أنـزل اهللا ويوجـب علـيهم أن يتحـاكموا إىل مـا جـاء مـن ": يقول عودة
، اإلســالماحلكــم هــو األصــل اجلــامع يف  أن ه دون غــريه، ولــيس لــذلك معــىن إالعنــد اهللا وحيكمــوا بــه وحــد

الــيت يقــوم عليهــا اإلســالم.. إن اإلســالم لــيس عقيــدة فقــط، ولكنــه عقيــدة ونظــام، ولــيس  األويلوالدعامــة 
  ).3(دنيا فحسب ولكنه دين ودولة"

ايـة السـتينات إىل تفصـيل هـذه األطروحـة  وقد سعى يوسف القرضاوي يف حتمياته اليت صدرت منـذ 
فبالنســــبة للقرضــــاوي ال يســــتقيم املشــــروع .مــــن خــــالل ثقافتــــه الفقهيــــة الواســــعة وأســــلوبه التعبــــوي املبسط

  اإلسالمي دون دولة حتتضنه، وهذه الدولة هي اليت حتكمها الشرائع اإلسالمية.
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قطــب، إال ولــئن كانــت كتابــات القرضــاوي األوىل قــد تزامنــت مــع أعمــال األخــوين ســيد قطــب وحممــد 
ــا  عنهــا يف الرتكيــز علــى هــذا البعــد التشــريعي الفقهــي، يف حــني أرســت حاكميــة قطــب تصــورا  اختلفــتأ

(جاهليـــة القـــرن يعـــة مـــع اجملتمـــع اإلســـالمي املنحرفراديكاليـــا انقالبيـــا للنظـــام اإلســـالمي، يقـــوم علـــى القط
ال يعــرف إال نــوعني  " فاإلســالم.وضــاوافــدا مرف زواً غــ العشــرين) ومــع احلداثــة الغربيــة الــيت ال يــرى فيهــا إال

اجملتمــع اإلســالمي هــو اجملتمــع الــذي يطبــق فيــه  وجمتمــع جاهــل.. ،. جمتمــع اســالمي.اثنــني مــن اجملتمعــات
اإلســــالم..عقيدة وعبــــادة، شــــريعة ونظامــــا، وخلقــــا وســــلوكا.. واجملتمــــع اجلــــاهلي هــــو الــــذي ال يطبــــق فيــــه 

  ).4("وازينه، ونظامه وشرائعه، وخلقه وسلوكهاإلسالم، وال حتكمه عقيدته وتصوراته وقيمه وم
يف صـيغته " املنفتحـة" إىل منـط  فانتهيوقد سار اخلطاب السياسي للحركات اإلسالمية يف االجتاهني، 

رفع الشورى إىل مبدأ الوجوب واإللزام مع قبول النظام النيايب ولـو حكام السلطانية باملنظور اجلديد(من األ
  .)م حبسب التصنيف املذكوريف ظل حكومة حتكم باإلسال

(منوذج التحـالف بـني حكومـة رهاب األصويل الراديكـايل املـدمرانغالقا إىل اإل هيف أكثر صيغ -وانتهى 
  طالبان وتنظيم القاعدة).

إمنا نريد أن نبنيه هنا هو أن الفكر اإلسالمي املعاصر تأرجح بطريقة ملتبسة ما بني مقـاييس األحكـام 
ا  للدولة اليت كان مؤطرة بتجربـة دولـة اخلالفـة أو الدولـة السـلطانية والتصـورات القانونيـة السلطانية يف نظر

  استباعات هذا الفصل املنهجية والنظرية.و للدولة احلديثة، دون تبني خيوط الفصل بني منوذجي الدولة 
هـــل يشـــكل مقومـــا مـــن : نلمـــس هـــذا التـــأرجح جليـــا يف حتديـــد طبيعـــة النظـــام السياســـي يف اإلســـالم

لتنظـــيم شـــؤون اجملتمـــع املســـلم وضـــرورة سياســـية واجتماعيـــة  إطـــارهـــو  ممقوماتـــه الذاتيـــة وأصـــوله العقديـــة أ
  وليس أصال عقديا أو التزاما شرعيا؟

م الفقهــي الــذي يتســلحون بــه،  فاإلسـالميون املعاصــرون وأن شــكلت أدبيــات السياســية الشــرعية خمــزو
ة عـيقصر عن القول بالدولة اإلسالمية اليت هي الطب ذيال نادرا ما يقفون عندها يف حتديد مبحث اإلمامة

  اإلسالمية للدولة القومية احلديثة.
ويرجع اإلشكال إىل طبيعة النظرة الراهنة للنموذج التارخيي للدولة اإلسالمية، اليت تعـرب تلـك األدبيـات 

  عنه.
ياســي للصــراعات التارخييــة عــن املنــاخ العقــدي والس السياســية -الدينيــة  ســألةوال ميكــن بداهــة فصــل امل

اية اخلالفة الراشدة   ).5( احلادة اليت مزقت األمة منذ 
لقد أفضى هذا السياق التصادمي إىل حتطيم احلاجز بـني العقـدي واإليـديولوجي يف التصـورات الدينيـة 

  ).6( السياسية مسألةلل
رس متمــايزة هــي الفلســفة ولنشــر هنــا إىل أن الــرتاث السياســي اإلســالمي الوســيط يتــوزع إىل ثــالث مــدا

  السياسية واآلداب السلطانية واألحكام السلطانية.
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أما املبحث الفلسفي فال خيتلف عن مألوف الفكر اليوناين يف نسخته االفالطونية أساسـا، وإشـكاليته 
هـــي رســـم املدينـــة الفاضـــلة، الـــيت تنســـجم والنظـــام العقلـــي للوجـــود وغايتهـــا هـــي حتصـــيل الســـعادة الفرديـــة 

  ).7( عيةواجلما
أمـــا اآلداب الســـلطانية املســـتوحاة يف الغالـــب مـــن الـــرتاث الفارســـي، فتنـــدرج يف ســـياق أدبيـــات مرايـــا  

  ).8( وافتكاك السلطة واحلفاظ عليها صائح عملية لتدبري احلكماحلكام مبا تتضمنه من ن
  وأما األحكام السلطانية فهو جانب اإلمامة وشروطها وموانعها ونواقضها.

جربـــــــة التارخييـــــــة للمجتمـــــــع يـــــــذكر يف الت تـــــــأثرينا اجلانـــــــب الفلســـــــفي الـــــــذي مل يكـــــــن لـــــــه وإذا اســـــــتثني
وحضور املبحث الفلسفي يف السياق اإلسـالمي) فـإن السياسـة ة ألسباب هلا عالقة خبلفية نشأ(اإلسالمي

يز الشرعية أو األحكام السلطانية مل تتجاوز يف الغالـب إضـفاء الشـرعية البعديـة علـى جتـارب شـديدة التمـا
واالخــتالف مــن حيــث تركيبــة احلكــم وعالقــة الســلطة بــاجملتمع األهلــي، يف حــني مل تعــن مرايــا الســالطني 

  ت باجلانب العملي التدبريي الصرف.فونصائح امللوك مببحث الشرعية وإمنا اكت
ـــا  ـــا بأ ـــة الـــيت ال خـــالف حـــول وجو ـــز إذن األحكـــام الســـلطانية هـــو حتديـــدها لشـــرعية الدول فمـــا ميي

  ).9(حسب عبارة املاوردي الشهرية. "ة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا"موضوع
ــا احلــايل عــرض  اســة الشــرعية، يكمــا وردت يف كتــب الفقــه والس  الســلطة أحكــاموال يــدخل يف اهتمامن

  : وإمنا سنكتفي بالتعرض للجانب املتعلق بتصور الدولة، من خالل املالحظات التالية
ـــم اختلفـــوا يف طبيعـــة هـــذا الوجـــوب هـــل هـــو لـــئن اعتـــرب ال -1 فقهـــاء أن نصـــب اإلمامـــة واجبـــا، إال أ

ـا و  توقيفيـة"" تكمـا اتفقـوا علـى أن اإلمامـة "موضـوعة" وليسـ  .بالشرع أو العقـل أو مهـا معـا ليسـت مـن ا
السياسـي عـن الــديين  بانفصـال. ويــنم هـذا التصـور عـن وعـي ضــمين )على خـالف الشـيعة(أصـول العقيـدة

يــــة واملرجعيــــة، والتقائهمــــا يف املقصــــد والوســــيلة، علــــى خــــالف التصــــور الــــذي جيعــــل السياســــة مــــن يف اهلو 
  حمددات الدين نفسه.

عليهـا برنــارد لـويس قراءتــه للتصـور اإلســالمي للحكـم، وفحواهــا  ومـن هنـا نــدرك زيـف النظريــة الـيت بــىن
يأخـذ اإلسـالم مـن اليهوديـة  فبالنسـبة لـه .هو أن اإلسـالم ديـن سياسـي، تشـكل الدولـة مقومـا عضـويا فيـه

وجوب (فكــرة القــانون اإلهلــي املــنظم لكافــة شــؤون البشــر وإن كــان خيتلــف عنهــا يف بعــده اجلهــادي الرســايل
نشر الرسالة يف العامل ولو بالقوة)، كما خيتلف عن املسيحية اليت يقرتب منها روحيا يف كونه أقام دولـة ومل 

  كنيسته.  تأسيسيف  ينجح
ذه القـــراءة التصـــنيفية إىل أن اجملتمـــع اإلســـالمي منـــذ بدايـــة العهـــد النبـــوي وطيلـــة وخيلـــص لـــويس مـــن هـــ

  ).10( تارخيية ظل جمتمعا له طبيعة مزدوجة سياسية ودينية، ال انفصام بينهما
ا منوذجهـا السياسـي احملايـث  تنـتجفما غاب عن لويس هو أن البنية العقديـة واخللفيـة لإلسـالم مل  بـذا

 .تشــابك الــديين والسياســي يف رهانــات معقــدة، سنشــري إىل بعضــها إنكــارمــن اخللــف هلــا، حــىت ولــو كــان 
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وحاصل األمر، أن أدبيات السياسية الشرعية نفسها حـىت ولـو كانـت اعتـربت نصـب اإلمامـة فـرض كفايـة 
ا نظرت للدولة يف طبيعتها القهرية التحكمية اليت ال ميكن دجمهـا يف البعـد الـديين نف  سـهعلى األمة، إال أ

)11.(  
ملؤسسـتني الدينيـة والسياسـية، هلذا السبب احملـوري، ظـل االنفصـال قائمـا طيلـة التـاريخ اإلسـالمي بـني ا

  يف شكل مؤسسي جامع. اتندجم ومل
  ولذا ال ميكن النظر إىل االنفصال احلايل بأنه مستحدث وناتج عن التأثر بالعلمانية الغربية.

عمقــة للفكــر السياســي اإلســالمي الوســيط وجتربــة الدولــة بــل أن رضــوان الســيد خيلــص مــن دراســاته امل
هـو تـاريخ صـراعي أو نزاعـي أفضـى إىل انفصـال خ السـلطة اإلسـالمية مـع الشـريعة "أن تاريىل إ السلطانية،

السياسة عن الفقه وأحيانا عن الشـريعة، وقيـام جمـالني أحـدمها سياسـي واآلخـر شـرعي، وقـد سـلم كـل مـن 
  ).12("تمر التجاذب على أطراف اجملالني حسب توازن القوي والظروفجالة واسمبالطرفني لآلخر 

وغالبا ما يصل الصدام ذروتـه يف مراحـل التـأزم، مـع احلفـاظ دومـا علـى خـط تـوازن هـش بـني االسـتناد 
  من لدن احلاكم) وقبول الفقهاء لشرعية احلاكم حفظا للسلم واتقاء للفتنة.الدين( يةالعام ملرجع

ـــا حتقيـــق بء انتواملالحـــظ أن الفقهـــا هـــوا يف عصـــور تفكـــك اخلالفـــة، إىل تعريـــف السياســـة الشـــرعية بأ
) يقــر صــراحة هـــ751(املتــويف عــام فابن القيم.العــدل وضــمان املصــلحة العامــة، ولــو خالفــت ظــاهر الشــرع

باختالف منطق السياسة عن منطق الشرع، ويسوغ اخلروج عن النصوص حلفـظ املصـاحل الضـرورية، قياسـا 
ـــــه الشـــــرع: وجتـــــارب الصـــــحابة، قـــــائالعلـــــى آراء  فغلـــــط وتغلـــــيط : "وإن أردت ال سياســـــة إال مـــــا نطـــــق ب

  ).13("الصحابة.. فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اهللا ودينه
ـم أقـروا  ـذا االمتثـال، إال أ فالفقهاء وإن أكدوا ضرورة انقياد احلاكم للشرع، وحددوا شرعية السـلطة 

اآلن نفســه بــأن احلكــم غلبــة وقهــر وقــوة، وأن دولــة اخلالفــة احلقــة مثــال ال يتحقــق إال بــاملعجزة اإلهليــة، يف 
  فهي نوع من الطوىب اليت تشكل منوذجا أعلى وليست خيارا عمليا متاحا.

بني النزعة األخالقية الطوبائية واالجتاه الذرائعي الواقعي دون  -كما بني العروي-وهكذا مجع الفقهاء 
ــم أدركــوا " أن جمــرد التحليــل الفعلــي يظهــر أن اخلالفــة تعــين يف احلقيقــة جتــاوز الدولــة، وبالتــايل  تنــاقض، أل

مبــــا أن اخلالفــــة تســــتلزم أن يصــــبح : جتــــاوز احليوانيــــة يف اإلنســــان.. إن واقعيــــتهم تتأصــــل يف طوبائيــــة دفينــــة
ولـة شــرعية، أي دولـة تطبــق الشــرع، اإلنسـان غــري اإلنسـان، فــال بــد مـن العــيش يف انتظـار املعجــزة داخــل د

  .)14( وهذا موقف عام، غري متعلق بنوع خاص من الشرع"
بالدولـة اإلسـالمية املنشـودة(كما هـو الشـأن يف اخلطـاب  إن احلديث عن عالقة الدولـة السـلطانية -2

مــن حيــث اإلســالمي املعاصــر) ال يســتقيم إال بتبــني الفــارق اجلــوهري بــني طبيعــة الدولــة الســلطانية نفســها 
الصــــلة بــــاجملتمع األهلــــي والدولــــة احلديثــــة الــــيت تشــــكل يف مــــا وراء هويتهــــا العقديــــة، أو و  املنطــــق والرتكيبــــة

  .احلضارية منوذجا سياسيا مغايرا يعرب عن أفق تارخيي خمتلف
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 -(الفارسـي ة احلكـم عـن النمـوذج اإلمرباطوريبـفالدولة اإلسـالمية الوسـيطة مل ختتلـف مـن حيـث تركي 
  ) الذي ورثته، واستوعبته يف أدائها التدبريي.الروماين

(أي يقــوم علــى اســتعارة احلــاكم الراعــي املســؤول عــن ذج الــذي دعــاه ميشــال فوكــو بــالرعويوهــذا النمــو 
فرادي لعالقـة احلكـم، حيـتفظ فيـه احلـاكم بالسـلطة املطلقـة، وفـق تنظـيم هرمـي اعلى تصور  يتأسسرعيته) 

  ).15(تراتيب غري مقيد
ـــ  وســـيطة هـــي "الدهريـــة د اهللا العـــروي قـــد اعتـــرب أن العناصـــر املكونـــة للدولـــة اإلســـالمية الوإذا كـــان عب

ــا إىل  )16(التنظــيم األســيوي"ســالمية" و"األخالقيــة اإلالعربيــة" و"  ثــالوثيف حــني أرجــع اجلــابري مكونا
وذج التـارخيي إال أن هـذه املميـزات ال تعـين اخـتالف النمـ )17(العقيـدة" و" الغنيمـة""آخر هو " القبيلة و

للدولــة اإلســالمية عــن الــرباديغم الرعــوي، كمــا جتلــي يف املقاربــة اإلطالقيــة للحكــم املــربرة بالعالقــة اإلفراديــة 
املباشرة بني السلطان وكل عنصر من عناصر رعيته، وبالتايل وجوب اخلضوع للحاكم بصفته املسؤول عن 

  .أفرادهرعاية وضمان مصاحل كل فرد من 
ـا اختزلـت يف اآلن غنظامـا هرميـا اطالقيـا م أرسـتالقة اإلفرادية، وإن كانت بيد أن هذه الع لقـا، إال أ

نفسه دائرة التحكم خارج جمال السلطة السياسية، فأعطت هامشا واسعا للمجتمع األهلي الذي احتفظ 
ـــــــأدوار ـــــــة هامـــــــة  ب ـــــــم والطـــــــرق وثقافيا يةاقتصـــــــادإدماجي ـــــــف والعل (األصـــــــناف واحلـــــــرف ومؤسســـــــات الوق
  ).18()...ةالصوفي

يف دوائــر اجملتمــع  التــأثريفالنظــام السياســي الــذي يســتأثر بــإدارة العنــف وبســلطة القــرار التنفيــذي حمــدود 
راين تومن هنـا أمكـن القـول مـع وجيـه كـو  .األهلي، ويف مقدمتها الدوائر اليت تسيطر عليها املؤسسة الدينية

مي، أي أن " األمة كإطار انتماء عقائـدي وفكـري بواقع االنفصال ما بني األمة والدولة يف التاريخ اإلسال
  ).19( عضويا يف الدولة" اندماجاوسلوكي للجماعة مل تندمج 

دد يف اجتــاهني مهــا حــوحاصــل األمــر أن عالقــة الــدين بالســلطة يف منــوذج الدولــة اإلســالمية الوســيطة تت
يــة العقديــة لألمــة الــيت قامــت يف  نة للهو ضــاالدولــة الداعيــة احلعلــى الشــرعية الدينية(مــن جهــة انبنــاء احلكــم 
ومــن جهــة ثانيــة انفصــال املؤسســة السياســية عــن املؤسســة  ،املتوســطي الوســيط) -كــل الفضــاء اآلســيوي

نيـــة، وانفصـــال األمـــة عـــن الدولـــة يف الرتكيـــة االجتماعيـــة يف ســـياق رهانـــات جتاذبيـــة وتشـــابكية معقـــدة يالد
  .طبعت حمطات التاريخ السياسي اإلسالمي

  الدين عن الدولة أو فصل السياسة عن الدين؟ فصل: ثانيا
الحظنــا أن وجــوه الفكــر اإلســالمي املعاصــر قــد تعــودت علــى تنــاول شــرعية الدولــة احلديثــة وعالقتهــا 

  بالدين من منطلق أدبيات األحكام السلطانية والسياسة الشرعية.
 يف الســــياق التــــداويل وعــــادة مــــا يفضــــي هــــذا التنــــاول إىل نعــــت الدولــــة احلديثــــة بالعلمانيــــة الــــيت تعــــين

  اإلسالمي املعاصر نبذ الدين وإقصائه من الشأن العام.
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احلــوار حمتــدم راهنــا يف الســاحة الفكريــة والسياســية العربيــة حــول موضــوع "العلمانيــة" وعالقتهــا  ومــع أنّ 
ســـية يف الدينيـــة السيا ســـألةبالـــدين إال أن هـــذا املفهـــوم غالبـــا مـــا حيجـــب األســـئلة احلقيقيـــة الـــيت تطرحهـــا امل

  الدول احلديثة.
فهــل تعــين العلمانيــة فصــل الــدين عــن الدولــة أم فصــل السياســة عــن الــدين أم إقصــاء الــدين مــن اجملــال 

  العام؟
وتنـوع السـياقات الـيت طبقـت فيهـا الـنظم  نوكيف ميكن النظر إىل تفصـيالت هـذه العالقـة حبسـب تبـاي

  العلمانية؟
ـــة، حيـــث الصـــراع ال يبـــدو أن هـــذه اإلشـــكاالت قـــد لقيـــت اهتمامـــا  ـــة العربي جـــادا يف الســـاحة الفكري

  اإليديولوجي على أشده حول سبل ضبط العالقة بني الديين والسياسي يف مسلك تدبري احلكم.
ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر يف  وإذا تركنـــا جانبـــا الكتابـــات التبشـــريية املتطرفـــة بالعلمانيـــة الـــيت بـــرزت منـــذ 

ضــعية املبســطة الداعيــة الســتبدال املنقــول الــديين بــاملعقول التجــرييب قــالبني فكــريني مهــا مــن جهــة النزعــة الو 
ــا للــدين كمرحلــة عقليــة متجــاوزة تتصــادم وقــيم احلريــة  ومــن جهــة أخــرى النزعــة التنويريــة التارخييــة يف نظر

) ورجعنــــا إىل الكتابــــات األكثــــر رصــــانة وعمقــــا، أمكننــــا التمييــــز داخــــل االجتــــاه 20والعقــــد االجتمــــاعي(
صـدامية تقــوم علـى فكـرة القطيعـة بـني الــدين مـن حيـث هـو معتقـد وســلطة : العـريب بـني مقـاربتني العلمـاين

والدولة من حيث هي مؤسسة االنتظام اإلنساين املشـرتك وتوفيقيـة تقـوم علـى قـدرة الـدين اإلسـالمي علـى 
  استيعاب العلمنة من داخل نسقه العقدي والرمزي على غرار الديانات األخرى.

فيمثلهــا أقــوى متثيــل عزيــز العظمــة، الــذي يوظــف عــدة مفهوميــة مركبــة وصــلبة يف  ة األولــىالمقاربــأمــا 
  الدفاع عن إقصاء الدين من الشأن العام وليس من السياق السياسي وحده.

ـــة مـــن منظـــور خمتلـــف"(ففـــي كتابـــه األهـــم " ـــة ورصـــده حلقـــول 21العلماني ) خيلـــص يف تعريفـــه للعلماني
ا ـا انطباقها وتتبعه ملسار نشأ ـا، أ مـن  أوسـع مـن تضـاد الـدين والدولـة، وأن هلـا أوجهـا متعـددة ولتحوال
) ومـن بينهـا التارخيـاين نفـي األسـباب اخلارجـة عـن الظـواهر الطبيعيـة والتارخييـةبينها االبستمولوجي العلمي(

ســــية الفصــــل التــــام بــــني املؤسســــة السياون كلــــل) ومنهــــا املؤسســــي القانوين(تأكيــــد حتــــول التــــاريخ دالغائي(
واملؤسسة الدينية) ومنها األخالقي والقيمي(ربط األخالق بالتاريخ والوازع بالضـمري بـدل اإللـزام والرتهيـب 

  ).22( بعذاب اآلخرة)
ال ": وينهــي العظمــة كتابــه بــدفاع حــاد عــن اخليــار العلمــاين بصــفته املســلك الوحيــد للدميقراطيــة قــائال

ــان بــاملطلق، والغيــب مطلــق املطلــق، أي  اســتعادة ألســس الدميقراطيــة إال بانفكــاك الفكــر واحليــاة عــن االر
  ).23أنه ال استعادة ألسس الدميقراطية إال بالعلمانية"(

االلتبــاس التــارخيي" : فيمثلهــا أجلــي متثيــل حممــد الشــريف يف كتابــه "اإلســالم واحلريــة المقاربــة الثانيــةأمــا 
ل يف اإلســالم بــني اجلانــب العقــدي التعبــدي والفكــرة األساســية الــيت يــدافع عنهــا الشــريف هــي الفصــ )24(
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الثابـــت واجلانـــب التشـــريعي املؤسســـي الـــذي هـــو البعـــد التـــارخيي املتغـــري الـــذي حييـــل إىل ســـياق ماضـــوي ال 
  قداسة له وليس مرتبط عضويا برسالة اإلسالم.

 أن وخيلـــص الشـــريف مـــن استعراضـــه لتجربـــة اخلالفـــة ونظـــام الدولـــة يف الســـياق التـــارخيي اإلســـالمي، إىل
التصور اإلسـالمي للحكـم قابـل السـتيعاب النظـام العلمـاين الـذي ال يعـين أكثـر مـن الفصـل الـوظيفي بـني 

  : يقول الشأن الديين والشأن السياسي
وما ينجم بوضوح ممـا تقـدم أنـه مـن ناحيـة ال ميكـن أن تتـوفر احلريـة وال الدميقراطيـة بـدون الفصـل بـني "

الـــيت مل تـــذكر يف القـــرآن وال الســـنة هـــي  خـــرى أن الدولـــة اإلســـالميةناحيـــة أ سياســـي األمـــور ودينهـــا، ومـــن
  ).25(ان فاستعمل الدين لغايات سياسية"مؤسسة ابتدعها اإلنس

بيد أنه يقر أن ختلي الدولة عن وظيفتها يف رعاية الدين وإقامته غري مقبول يف السياق اإلسالمي ولـذا 
، علــى أن يكــون الفصــل حمصــورا يف صــلب الدولــة بــني اقـرتح قيــام ســلطة دســتورية رابعــة تــدير شــؤون الــدين

  ).26(وظيفة الدينية والوظائف السياسية ال
ومــن الواضــح هنــا أن االجتــاه العلمــاين العــريب يتــأرجح بــني مقاربــة "رخــوة" حتصــر العلمانيــة يف الفصــل 

لدولــة ليســت مــن الــرازق القائلــة بــأن ا الــوظيفي بــني الــدين والدولــة باالســتناد عــادة إىل أطروحــة علــي عبــد
) ومقاربة "صلبة" تتوسـع يف إطـالق العلمنـة لتشـمل الفصـل الكامـل بـني 27مقتضيات الدين وال شرائعه(

  الديين والسياسي.
س التذبذب ذاته يف اخلطاب اإلسالمي حول العلمانية الذي يتـأرجح بـني النظـر للعلمنـة بصـفتها مونل

النظـــر إليهـــا كرؤيـــة شـــاملة صـــور الشـــمويل لإلســـالم و قيم مـــع التفصـــال مرفوضـــا بـــني الـــدين والدولـــة ال يســـت
  للكون تقوم على التصور العقالين املادي للطبيعة وللمجتمع.

فالتصــور األويل هــو الســائد لــدى الكتــاب اإلســالميني، الــذين يــذهبون إىل أن العلمانيــة نتجــت عــن  
الـــذي مل يقـــم يف اجملـــال  صـــراع الكنيســـة والدولـــة يف الغـــرب املســـيحي، فكانـــت احلـــل األمثـــل هلـــذا الصـــدام

  اإلسالمي.
فبالنســبة هلــم تتنــاقض العلمانيــة ومبــدأ مشوليــة اإلســالم واشــتماله علــى أحكــام الــدين والــدنيا، وال ميكــن 

  أن تتأقلم مع الشرعية الدينية.
ـا دعـوة إىل حكـم اجلاهليـة،": بني القرضاوي هذا الرأي بقولهي  إن العلمانية مبعيـار الـدين مرفوضـة، أل
  ).28" (ىل احلكم مبا وضع للناس، ال مبا أنزله اهللاأي إ

ولــئن كانــت بعــض وجــوه الفكــر اإلســالمي الــيت تتبــىن الرؤيــة التجديديــة املنفتحــة قــد بلــورت متييــزا بــني 
"العلمانيــة املســلمة" إال أن تشــبثها بفكــرة مشوليــة اإلســالم واشــتماله ألمــور الدولــة و "العلمانيــة اإلحلاديــة"
لتضـييق احليـز السياسـي يف ا إىل رفض مقولة الفصـل بـني الـدين والدولـة ولـو سـعت  والسياسة قد أفضى

  .)29(اإلسالم 
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أمــا التصــور الثــاين فنلمســه لــدى عبــد الوهــاب املســريي الــذي كتــب أهــم عمــل فكــري إســالمي حــول 
ـــه بـــني 30العلمانيـــة( ـــز في ـــة") مي ـــة اجلزئي ـــة، و"ا "العلماني ـــدين والدول ـــة الـــيت تكتفـــي بالفصـــل بـــني ال لعلماني

املاديــــة العقالنية(التســــلع والتشــــبؤ حلداثــــة الغربيــــة يف أبعادهــــا "الشــــاملة" الــــيت تتســــع لتشــــمل كــــل ظــــواهر ا
ا الفكريــــة املتنوعةوالرتشــــيد واالغــــرتاب والتنمــــيط  ة(املاركســــية والوجوديــــة والنازيــــة والصــــهيوني) ويف صــــياغا

  والتفكيكية..)
. تســـتند إىل .الفكريـــة العلمانيـــة والنمـــاذج": ة إىل القـــولشـــافه ملســـار العوملـــو خيلـــص املســـريي يف استك

ائيـة كامنـة يف املادة(ركيـزة أساسـية و  الطبيعـة أو اإلنسـان أو التـاريخ) ولـذا فهـي أي املـادة مرجعيـة مرجعيـة 
ائيــة ماديــة، مركــز مطلــق أو مركــز يشــكل مصــدر التماســك يف الكــون واجملتمــع، ويــزوده باهلــدف والغايــة، 

  ).31("وحدته ويشكل أساس
، فـــإن املقاربـــة القرضـــاوي) قـــادت إىل نفـــي العلمانيـــة باســـم مشوليـــة الـــديندنيا(فـــإذا كانـــت املقاربـــة ال 

(املســريي) أفضــت إىل نفــي العلمانيــة باســم مشوليتها(عــدم اكتفائهــا بفصــل الــدين عــن الدولــة بــل القصوى
  القطيعة مع الدين واستبداله برؤية كونية ومغايرة).

الدينيــة  مســألةنشــري إليــه يف هــذا االســتعراض املقتضــب للتصــورات العلمانيــة واإلســالمية لل إمنــا نريــد أن
  : السياسية املعاصرة، هو أن اخلطابني املتناوئني يتفقان يف ثغرتني أساسيتني

ا وهياكلهــــا اختــــزال عالقــــة الــــدين والسياســــة يف الطــــابع املؤسســــي للدولــــة أي منــــط اشــــتغاهل: أوالهمــــا
  (املقاربة الرخوة).شريعيةالدستورية والت
ــــديين: وثانيتهمــــا ــــة لعالقــــة ال ــــة والعلمنــــة، دون تبــــني الرهانــــات املعقــــدة واملتباين  مصــــادرة متــــاهي احلداث

  (املقاربة الصلبة).بالسياسي يف اجملتمعات احلديثة
ــا تأسســت علــى مقاربــة جديــدة للســلطة  ولنبــادر بالتنبيــه هنــا أن الســمة املميــزة للدولــة احلديثــة هــو أ

ولعالقة الشأن العام باجلسم االجتمـاعي، قوامهـا التصـور القـانوين اإلجرائـي للمجموعـة السياسـية بصـفتها 
  تعبريا عن عالقات تعاقدية، تستمد شرعيتها من داخل النسق اجملتمع نفسه.

فالدولــة مــن هــذا املنظــور ليســت ســوى أداة تنظيميــة للنــوازع الفرديــة املتصــادمة، ومل تعــد إطــارا شــامال 
لتكـــريس قـــيم الفضـــيلة وحتقيـــق الســـعادة حســـب التصـــورات اليونانيـــة والوســـيطة الـــيت اعتمـــدتنها األدبيـــات 

  السياسية اإلسالمية.
تقــويض الطــابع املطلــق الشــمويل : تبــدوان متعارضــتني مهــا هــذا التحــول قــد أفضــى إىل نتيجتــني بيــد أن

ان هـو رضي، واستبدال املطلـق الـديين الـذي كـللدولة باختزال مبدأ التنظيم السياسي يف إجرائية التعاقد الع
ــــا) بــــاملطلق السياســــي أي الــــوالء لألمــــة مبفهومهــــا القــــومي أســــاس شــــرعية الدولــــة الوســــيطة (مبختلف ألوا

  والرمزي.
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وقــد أبــدع العقــل السياســي احلــديث للتغلــب علــى هــذه املفارقــة مفــاهيم حموريــة مثــل الســيادة والتمثيــل 
ن احلاجـــة املوضـــوعية للوســـاطة املطلوبـــة بـــني ذرات اجلســـم السياســـي والشخصـــية، وهـــي كلهـــا تعبـــريات عـــ

يار الوحدة األصلية للكيان السياسي اليت كان مرتكزها هو الدين(   ).32املشتتة بعد ا
(أي تنظـيم ، حتول من مسته اإلجرائيـة احملضـةومن الواضح أن األمنوذج القانوين الذي أفرز هذه املفاهيم

مــع مــع احليــاد الشــامل إزاء شــىت التصــورات واألنســاق القيميــة) إىل طــابع قيمــي عالقــات القــوى بــني اجملت
الــيت هــي أســاس التصــورات العلمانيــة الســائدة. فالــدين  إجيــايب، غذتــه األيــديولوجيات التارخيانيــة والوضــعية

مـــن هـــذا املنظـــور هـــو يف آن واحـــد العامـــل اخلـــارجي املقصـــي ألن مبـــدأ الشـــرعية مســـتمد مـــن داخـــل منـــط 
  املدين واألفق الرمزي احلاضر بصفة ملتبسة من خالل السمة اإلطالقية للكيان السياسي. تماعاالج

ولقد تفطن سراه الفكر الليـربايل احلـديث اىل أن املـرور مـن املطلـق الـديين إىل املطلـق السياسـي يقتضـي 
عترب كــانط ان دولــة فــا حتويــل الدولــة إىل ديــن يــؤدي كــل الوظــائف العقديــة واإلدماجيــة والرمزيــة للــديانات.

ى هــوبز ان أيف حــني ر  )33املواطنــة القائمــة علــى احلريــة حتقــق اجلــوهر االخالقــي للــدين يف حــدود العقــل(
  ،)34("حتقق القوانني االهلية املطلقةو  تضمن سيطرة الرب يف االرض"السلطة املطلقة للدولة 
ي" مـــن احلــق الطبيعــ"و الوجــود واملتناســق مــع نظــام مــاهى ســبينوازا بــني "الــدين احلــق يف الوقــت الــذي

  ).35(منطلق وحدة اإلله والطبيعة
الديانــة املدنيـــة العموميــة" أي ديانـــة املواطنــة الـــيت لــئن كانـــت متميــزة عـــن أمــا روســو فقـــد حتــدث عـــن "

أمـــا هيغــــل فقـــد اعتـــرب الدولـــة الليرباليـــة احلديثـــة التجســــيد  ،)36املعتقـــدات الدينيـــة، إال أن هلـــا قداســـتها(
  .)37(قيق الفعلي لقيم احلرية املسيحيةلطلق الديين، والتحالتارخيي للم

مــن هــذا املنظــور يبــني كــارل مشيــت أن العلمانيــة ال تعــين يف احلقيقــة الفصــل بــني الــدين والدولــة، وإمنــا 
احلـاكم السـيد" (الدولـة) إىل "إاللـه الت سياسية إجرائيـة، حيـث يتحـول "حتويل املفاهيم الالهوتية إىل مقو 

ـــة، بـــل هـــي ترمجـــة هلـــا يفاملطلـــق". فا ـــة ال تتنـــاقض ضـــرورة مـــع القـــيم الدينيـــة املتعالي النســـق  ملقـــاييس احملايث
  .)38السياسي املعاصر(

  وعادة ما ختلط املقاربات السائدة حول العلمانية ما بني اجتاهات ثالثة، ليست مقرتنة بالضرورة.
  العلمنة بصفتها فصال مؤسسيا بني الدوائر الدينية والزمنية. -
 علمنة بصفتها مظهرا لرتاجع واحنسار املعتقدات واملمارسات الدينية.ال -

 .)39(دائرة ا خلاصة العلمنة بصفتها تقهقرا للدين يف ال -

فهــذه الظــواهر ليســت بالضــرورة متالزمــة، مرتابطــة، بــل تتمــايز حبســب الســياقات والســاحات، حــىت يف 
ا الظرفية.العامل الغريب وداخل اجملال األورويب ذاته، ولكل واحدة  ا وأسبا  من هذه الظواهر حمددا
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فــإذا كــان التمــايز بــني املؤسســتني الدينيــة والسياســية حالــة عامــة ســائدة يف كــل البلــدان الغربيــة احلديثــة، 
إال أن هذه احلالة ال تقتضي ضرورة تناقص أو احنسـار الشـعور الـديين أو املمارسـة الطقوسـية الدينيـة، كمـا 

  ر الدين يف الوعي الفردي.ال تعين هذه احلالة حص
ففي بعض البلدان، حاربت الكنيسة احلداثة السياسية والثقافية فنتج عن ذلك تقلـص وتراجـع حضـور 

عت الكنسـية بـدور حمـوري يف الدين يف احلياة العامة(كما هو الشـأن يف اسـبانيا)، ويف بلـدان أخـرى اضـطل
فشــهدت صــحوة دينيــة جليــة للعيــان (كمــا هــو  االســتبداد فكانــت طليعــة تنويريــة للمجتمــع املــدين مواجهــة

  شأن بولندا).
الــيت ســامهت بــدور أساســي يف دفــع اجتــاه العلمنــة،  ةكمــا أن الفــرق شاســع بــني الكنيســة الربوتســاتنيتي

فتعايشــت دون إشــكال مــع موجــات احلداثــة املتتاليــة، والكنيســة الكاثوليكيــة يف أوروبــا اجلنوبيــة الــيت لقيــت 
  .)40(فاهيم والقيم التحديثيةاب املمشاكل عويصة يف استيع

وما يتعني التأكيد عليه هو أن العلمنة املتحققة هي العلمنة املؤسسية املتجسدة يف الدولـة القوميـة الـيت 
اضـــطلعت بـــبعض األدوار التارخييـــة للـــدين، خصوصـــا مـــا يتعلـــق منهـــا باألبعـــاد الرمزيـــة املشـــرتكة، أي دائـــرة 

مــن املؤسســة الدينيــة الــيت كانــت تــؤطر  -كمــا بينــا-عصــور احلديثــة املقــدس اجلمــاعي الــذي حتــول منــذ ال
النســق االجتمــاعي إىل الدولــة الــيت أصــبحت تــؤدي الــدور ذاتــه، يف حــني اضــطلعت اإليــديولوجيات بــدور 
ا التأويلية التفسريية ويف ضبطها لوعي  الدين العقدي، والطقوسي، يف سعيها ملنافسة الديانات يف معتقدا

  هم.الناس وخميلت
فاخلطـــأ اجللـــل الـــذي تقـــع فيـــه أغلـــب اجتاهـــات الفكـــر اإلســـالمي هـــو حماولـــة أســـلمة الدولـــة الوطنيـــة  

ـــا بســـهولة حتويـــل شـــىت  ـــا تســـتبطن الوظـــائف العموميـــة التقليديـــة للـــدين، وبإمكا احلديثـــة، دون الـــوعي بأ
ـــا اإليديولوجيـــة الفاعلـــة الـــيت توظفهـــا يف تكـــريس عقيـــدة الـــوالء للكيـــان  الـــدعوات الدينيـــة إىل أحـــد أجهز

  القومي.
 -بـدال مـن أن تنفـي-لتيـارات اإلسـالمية اجلديـدة تؤكـدوقد بني أولفيه روا يف أحـد أعمالـه األخـرية أن ا

االجتاه املتنامي إىل انبثاق فصل جذري بني العقل السياسي يف داللته الكلية الشاملة كمقـوم انتمـاء وطـين 
وعي الـديين السياســي ديـة والسياســية اخلصوصـية، الـيت يشــكل الـال يصـطدم بالـدين وحيــز االنتمـاءات العق

ا   ).41(أحد حتليا
أي بعبــــارة أخــــرى، إمنــــا نلمســــه حاليــــا هــــو حتــــول التيــــارات اإلســــالمية يف الــــوعي العــــام إىل جمموعــــات 
سياسية متارس دورها التعبوي واإليديولوجي ضمن نسق الرمزية الدينية اجلماعية دون أن تـتمكن مـن وراثـة 

  (االفتاء والوقف والتدريس) اليت كانت تشكل عماد وجود األمة الديين والثقايف.ملؤسسة الدينية التقليديةا
ومــن الواضــح أن اجملموعــات الــيت تطالــب حبــق املشــاركة السياســية جتــد نفســها مرغمــة علــى قبــول كســر 

  ذي تصارع من داخله.احتكار الشرعية الدينية وعلى اإلقرار ضمنا ومسبقا بشرعية النظام السياسي ال
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ا  ــج " وهكــذا ميكــن القــول أن هــذه اجملموعــات تــدفع بــنمط انتظامهــا واســرتاتيجيا العلمنــة النضــالية 
السياســية" بانــدماجها النشــط يف منطــق العقــل السياســي للدولــة الوطنيــة احلديثــة القــائم علــى الفصــل بــني 

  الوعي الديين واجملال العمومي.
***********************  

  الهوامش
  .باحث وأكادميي من موريتانيا*) 

نساير رضوان السيد يف قوله إن حركة اإلخوان املسلمني شكلت اجتاها جديدا يف الفكر  -1
اإلسالمي عرب عنه باالجتاه اإلحيائي، الذي ال ميكن النظر إليه بصفة استمرارية أو امتدادا لإلصالحية 

كاليته ثقافية أخالقية تتمحور حول هاجس اهلوية وحماربة إش األفغاين، حممد عبده..).. إذ إن( النهضوية
  التغريب. وليس التحديث واإلصالح.

  )170ـ  157ص( 1997سياسات اإلسالم املعاصر دار الكتاب العريب : راجع رضوان السيد
  (د.ت) جمموعة رسائل اإلمام الشهيد دار القلم: حسن البنا: رجع -2

  )383- 357(: نظام احلكم" ص: سالمي"مشكالنا الداخلية يف ضوء النظام اإل
 
 74: ص 1997 9اإلسالم وأوضاعنا السياسية مؤسسة الرسالة ط: عبد القادر عودة -3

 116ص 2000معامل يف الطريق دار الشروق طبعة : سيد قطب -4

 : من أهم القراءات اجلادة هلذه األحداث -5

املؤسسة العربية للدراسات  2حبث يف جدلية الديين والسياسي يف اإلسالم ط: احملنة: فهمي جدعان
  2000والنشر 

H.DJAIT LA GRANDE DISCORDE GALLIMARD 1989 
قدم حممد عابد قراءة تارخيية ـ إيديولوجية للتجربة السياسية اإلسالمية الوسيطة يف كتابه العقل  -6

 1990 1حمدداته وجتلياته مركز دراسات الوحدة العربية ط: السياسي ـ العريب

 : يقول الفارايب -7

ا السعادة يف احلقيقة، هي  **فاملدينة اليت يقصد باالجتماع فيها التعاون على األشياء اليت تنال 
املدينة الفاضلة.. واملدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح، الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم 

  حياة احليوان، وعلى حفظها عليه.**
  : آراء أهل املدينة الفاضلة

 184ص 2002تبة األزهرية للرتاث طبعة املك
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: حقق رضوان السيد العديد من هذه النصوص وعاجلها كمال عبد اللطيف يف أطروحة بعنوان -8
  1999قراءة يف نظام اآلداب السلطانية دار الطليعة : يف تشريح أصول االستبداد

 13ص 2001األحكام السلطانية املكتبة العصرية : املاوردي -9

10- B.LEWIS L ISLAM EN CRISE GALLIMARD 2003 PP 28-52 
ذهب برهان غليون إىل " أن الدولة مل تكن موجودة يف اإلسالم بالوالدة، ولكنها كانت مثرة  -11

 الصراع العنيف، بل العملية القيصرية اليت سوف يشهدها ا جملتمع اإلسالمي"

  الدولة والدين.: نقد السياسة
 67ص 1991املؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 412ص 1997اجلماعة واجملتمع والدولة دار الكتاب العريب : ن السيدرضوا -12

ـ  27ص 2005الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية مكتبة دار البيان بريوت : ابن القيم -13
28 

 مفهوم الدولة.: عبد اهللا العروي  -14

 . راجع للعروي أيضا يف املوضوع نفسه.104: ص 1993 5ط املركز الثقايف العريب
ISLAM ET MODERNITE chap 1 centre culturel arabe 2001 pp 11-46 

 
15- M.FOUCAULT OMNES ET SINGULATION VERS UNE 

CRITIQUE DE LA RAISON POLITIQUE IN DITS ET ECRITS TOME 2 
GALLIMARD 2001 PP 953-980  

  92ص الدولة العروي، مفهوم -16

 )195-57ص( 2004 5ط عربيةاجلابري، العقل السياسي العريب مركز دراسات الوحدة ال -17

 : راجع مثال -18

يف مفاهيم اجلماعات يف : األصناف: رضوان السيد " اجلماعات املدينية يف االجتماع اإلسالمي -
  97-  69: ص 1993 اإلسالم دار املنتخب العريب

 : اجملتمع والدولة يف التاريخ العريب: وجيه كوثراين -

أو أزمة االنتقال من االجتماع السلطاين إىل جمتمع أهلي أم مدين؟ يف مشروع النهوض العريب 
  )102ـ  85: ص(1995االجتماع الوطين دار الطليعة 

-L.GARDET LA CITE MUSULMANE VIE SOCIALE ET POLITIQUE 
VRIN 1976  

 91ص: املرجع السابق: وجيه كوثراين -19

 من أهم ممثلي هذا االجتاه شبلي مشيل وفرح انطون وسالمة موسى. -20

  : االجتاهراجع حول هذا 
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التفكري يف : احلدود واآلفاق يف: مفهوم العلمانية يف اخلطاب السياسي العريب: كمال عبد اللطيف
 )85-47ص( 2002إعادة بناء اجملال السياسي يف الفكر العريب افريقيا الشرق : العلمانية

 1992العلمانية من منظور خمتلف، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت : عزيزي العظمة -21

 37ص املرجع نفسه -22

 339ص املرجع نفسه -23

 2000االلتباس التارخيي؟ نشر الفنك الدار البيضاء : اإلسالم واحلرية: حممد الشريف -24

 174-173ص املرجع نفسه -25

 193- 186ص املرجع نفسه -26

 : يقول علي عبد الرازق -27

ل ما هيأوا **واحلق أن الدين اإلسالمي برئ من تلك اخلالفة اليت يتعارفها املسلمون، وبرئ من ك
حوهلا من رغبة ورهبة، ومن عز وقوة. واخلالفة ليست يف شيء من اخلطط الدينية، كال وال القضاء وال 
ا، فهو مل  غريمها من وظائف احلكم ومراكز الدولة وإمنا تلك كلها خطط سياسية صرفة ال شأن للدين 

ى عنها ا وال  لنرجع فيها إىل أحكام العقل، وجتارب  وإمنا تركها لنا، ،يعرفها ومل ينكرها، وال أمر 
  األمم. وقواعد السياسية"

  اإلسالم وأصول احلكم.
 182ص 2000طبعة املؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 2ط وجها لوجه دار الصحوة للنشر القاهرة: اإلسالم والعلمانية: يوسف القرضاوي -28
 83ص 1994

 : يذهب مثال حممد سليم العوا إىل القول -29

ا اإلسالم ال يصح إال على حممل واحد، هو وجوب **فحمل ع بارة دين ودولة عند ما يوصف 
اجتهاد العلماء املؤهلني لذلك يف املسائل السياسية، مما يتصل بسلطات الدولة الثالت أو مبا يتصل 

  بعالقات الدولة اإلسالمية بغريها من الدول" النظام السياسي يف اإلسالم"
 2004النظام السياسي يف اإلسالم دار الفكر دمشق : ـ حممد سليم العوايف حوارية برهان غليون 

  .104ص
" فيكون املراد من كون اإلسالم دينا ودولة هو قبول املرجعية اإلسالمية : ويضيف موضحا رأيه 

العامة اليت تسمح بتعددها وتنوعها يف الشأن السياسي، كما تسمح بتعددها وتنوعها يف كل شأن 
  105ص . املرجع نفسهإسالمي أخر**
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 2005 2العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة(جملدان) دار الشرق ط: عبد الوهاب املسريي -30

 238-237ص 1املرجع نفسه اجمللد  -31

راجع يف نقد هذا التصور القانوين للدولة اعمال الفيلسوف االيطايل جورجيو اغامنب  -32
 HOMO SACER LE POUVOIR SOUVERAIN ET LA VIE NUE SEUILخصوصا

1997 PP 23-37 
33- KANT LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA RAISON VRIN 
1952 

34- R.POLIN ;HOBBES DIEU ET LES HOMMES PUF 1981 PP 47-55 
35- E.BALIBAR: SPINOZA ET LA POLITIQUE PUF 1985 PP 61-62 
36- SIMONE GOYARD-FABRE POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DANS 

L ŒUVRE DE J.J.ROUSSEAU PUF 2001 PP122-149 
37- ERIC WEIL: HEGEL ET L ETAT VRIN 1970 PP 47-54 
38- CARL SCHMITT: THEOLOGIE POLITIQUE GALLIMARD 1988 

PP 46-58 
39- J.CASANOVA: PUBLIC RELIGIONS IN THE MODERN WORLD 

CHICAGO UNIVERSITY PRESS 1994 
40- PETER BERGER: LA DESECULARISATION DU MONDE UN 

POINT DE VUE GLOBAL IN LE REECHANTEMENT DU MONDE 
BAYARD 2001 PP 13-36 

41- OLIVIER ROY: LA LAICITE FACE A L ISLAM STOCK 2005 PP 

107-111. 
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  التجليات اإلنسانية في مفهوم المواطنة 
   (*أ.د.علي اسعد وطفة

اإلرهـــاب والتطـــرف، الـــذي يهـــدد أمـــن موجـــات زاحفـــة مـــن تشـــهد احليـــاة السياســـية العامليـــة املعاصـــرة، 
اجملتمعات اإلنسانية وسالمها. ويف دورة العنف هذه وصولته، جتد األنظمة السياسية الدميقراطيـة يف العـامل 
نفسها، يف مواجهة خطرة مع اآلثار الدامية هلذا التطرف الذي ال يرحم، وهـي مواجهـة داميـة لـن تـوفر يف 

  نفسها اليت تعزز اإلرهاب وتؤصله. اية األمر األنظمة االستبدادية 
ويف دائرة هذه التحديات املصريية الكربى، أدركت األنظمـة السياسـية والفكريـة القائمـة، بـأن التصـدي 
للعنف ال يكون أبدا بالعنف املضاد، وأن املواجهة جيب أن تأخذ صـيغا ثقافيـة وتربويـة بعيـدة املـدى، ألن 

يت تشكل احلصن احلصني ضد العنف والتطرف واإلرهـاب. فالفعـل الثقافة وحدها، ثقافة التسامح، هي ال
الثقـــــايف يف أبســـــط معانيـــــه وأدىن دالالتـــــه يشـــــكل املنطلـــــق األول يف هـــــذه املواجهـــــة، وذلـــــك ألن العنـــــف 
ـــا علـــى القتـــل  والتطـــرف ينبعـــان بالضـــرورة مـــن اجلهـــل واجلهالـــة، ومـــن ثقافـــة ســـوداء مظلمـــة، تقـــوم مفردا

الثقافـة السـوداء تعـين جهـال مطلقـا بـالقيم الدميقراطيـة واملعـاين اإلنسـانية للسـالم  والتدمري واإلرهاب، وهذه
  واحملبة وهو اجلهل املتعصب الذي يشكل ينبوعا حيويا لكل أشكال العنف ومعانية وجتلياته. 

م، يستند إىل أيديولوجيا العنـف وعقليـة  فاإلرهاب الذي يفتك بالناس، ويستبيح دماءهم ويهدد حيا
لط واإلكــــراه، وأن املعنيــــني بإشــــعال فتيــــل بــــالعنف، يؤسســــون يف البدايــــة لعقليــــة اإلرهــــاب، ويغــــذون التســــ

أنصارهم مبفاهيم القتل والتدمري والتعصب، ويشيعون فيهم كراهية كل القيم اإلنسانية النبيلـة يف اإلنسـان. 
ل فعل إرهايب، ويف كل هي األصل يف ك -قيم التسلط والعنف والكراهية والتعصب-وهذه القيم السوداء 

ــم، الــذين ميارســون هــذا النــوع مــن العنــف والتســلط،  توجــه عــدواين. فهــؤالء البســطاء الســاذجون املغــرر 
يقعـون ضـحية عقائـد جمنونـة، وأيـديولوجيات مشـبوبة باحلقــد والكراهيـة. وبالتـايل فـإن مـا يصـدر مـن عــنهم 

عــــاين، الــــيت غرســــت يف عقلهــــم البــــاطن، مـــن أعمــــال مروعــــة هــــي نتــــاج حقيقــــي ملنظومــــة مــــن األفكــــار وامل
ا. ولسان احلـال يقـول أنـه كلمـا سـقط  فتحولت إىل عقيدة راسخة، ال ميكن ألحد أن يوقف مّدها وجنو
إرهايب وقاتل يف زخم الصـراع بـني املـوت واحليـاة، تعمـل العقيـدة اإلرهابيـة علـى توليـد املزيـد مـن اإلرهـابيني 

ـــا واملزيـــد مـــن احلاقـــدين واملتطـــرفني وا لقتلـــة، وهـــذا يعـــين أن احلـــرب علـــى اإلرهـــاب ال تكـــون إال بالثقافـــة أ
  حرب ثقافية بكل ما تنطوي عليها هذه الكلمة الراقية من معاين إنسانية. 

لقد أدرك الساسة واملفكرون اليوم، أن الصـراع املسـلح ضـد املتطـرفني ال ميكنـه أن يشـكل ضـمانة آمنـة 
قيـــدة العنـــف والتطـــرف قـــادرة علـــى توليـــد مـــا حيصـــى مـــن املتطـــرفني. يف املســـتقبل القريـــب والبعيـــد. ألن ع

ولذلك فإن هـذه احلقيقـة أسسـت لنظريـات جديـدة تـدعو إىل تبـين أنسـاق فكريـة وتربويـة جديـدة كأسـاس 
للعمل يف اجتاه الرتويج لثقافة التسامح والسالم، بوصفها ثقافة مضادة للعنف، ميكنها أن حتّصن األجيال 
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ف واإلرهاب، وعلى هذا األساس بدأت الدول واملؤسسات تعمل يدا بيد من أجـل بنـاء يف مواجهة التطر 
  ثقافة السالم يف خمتلف املستويات واالجتاهات والتقاطعات اإلنسانية. 

مجيــع املــؤمنني بقــدر الســالم، مــن مفكــرين وساســة، بــأن بنــاء عقليــة الســالم، وأيــديولوجيا  اعتقــدلقــد 
لتعصـــب، عمــل اســـرتاتيجي يكتســـب أمهيـــة وخطورتــه مـــن جتـــارب الصـــراع التســامح، يف مواجهـــة العنـــف وا

بـدأت اجلهـود احلثيثـة  األسـاسالدامي بني أنصـار السـالم ودعـاة اإلرهـاب يف التـاريخ املعاصـر. وعلـى هـذا 
يف خمتلــف املســتويات مــن أجــل بنــاء وعــي إنســاين جديــد، يــدين العنــف، ويــرفض اإلكــراه، وينبــذ التســلط، 

  بدي كقيم ضامنة ألمن اإلنسانية وحريتها وسالمها مجعاء. ويؤمن بالسالم األ
وقـــد بـــدا واضـــحا أن عمليـــة بنـــاء وعـــي جديـــد علـــى قـــيم التســـامح، أصـــبح ضـــرورة تارخييـــة يف خمتلـــف 
ــا يف العقليــات  االجتاهــات وامليــادين وأوجــه النشــاط اإلنســاين، وهــذا األمــر يتطلــب بالضــرورة تغيــريا جوهري

دة، ويف أمناط السلوك واالجتاهات والعقائد القائمة. وقد تطلب مثـل هـذا األمـر والتكوينات الذهنية السائ
اليوم العمل على تفكيك العقليات التقليدية القدمية، وتفجري أطرهـا، مـن أجـل بنـاء أنظمـة عقليـة حاكمـة 
جديدة، تستند إىل قيم جديـدة ورؤى تسـاحمية متجـددة. وهـذا بـدوره يتطلـب عمليـات فكريـة وثقافيـة مـن 
نوع اسرتاتيجي إلحداث حتويل يف العقائد الفكرية القائمة، وبناء فلسفات تساحمية جديدة للحيـاة، وهـذا 
مجيعــه يشــكل رهــان عمليــة ثقافيــة تتســم بطــابع التحــول والعمــق والشــمول، يف اجتــاه بنــاء مفهــوم املواطنــة 

اسـية ألفـراد اجملتمـع، علـى على أسس دميقراطية وقيم حرة. وهذا بـدوره يقتضـي إعـادة بنـاء التصـورات السي
حنو خمتلف وجديد، قادر على حتقيق التوازن تربويا مع قيم احلياة اإلنسـانية اجلديـدة، الـيت تعـرب عـن مرحلـة 

  مستجدة من التغريات اجلوهرية والبنيوية يف حياة الناس واجملتمع. 
لــى مبـــدأ املواطنــة وحقـــوق ومــن هنــا يـــأيت املتطلــب التــارخيي إلعـــادة تربيــة األطفــال والناشـــئة والكبــار ع

اإلنسان، ونبذ العنف، ورفض التطرف، ومواجهة التعصب، يف خمتلف امليادين واالجتاهات. حيث يرتتـب 
علــى هــذه الرتبيــة أن تنطلــق مــن القــيم الدميقراطيــة وأن تعتمــدها منهجــا وطريقــة وغايــة وممارســة مــن أجــل 

ل هــــــــذا حتــــــــديات االنتمــــــــاءات ممواجهــــــــة التحــــــــديات الكــــــــربى للعنــــــــف والتســــــــلط واإلرهــــــــاب، ويشــــــــ
(الطائفية والعشائرية واملذهبية) اليت جتسد هزمية إنسانية ونكوصا تارخييا إىل حالة عدميـة يف حركـة الصغرى
  احلضارة.

ففي العامل العريب املعاصر ما زال مفهوم القبيلة والطائفة يتقـدم علـى مفهـوم املواطنـة، ومـا زال االنتمـاء 
ذهب، يتصـــدر خمتلـــف االنتمـــاءات، ويف مقـــدمتها االنتمـــاء إىل الـــوطن. ومـــا زال إىل القبيلـــة والطائفـــة واملـــ

مفهوم الوطن يقع يف دائرة الغموض، وما زالت العالقة بني الوطن واملواطن عالقـة مشـوبة بـاخلوف والقلـق 
  . )1(واحلذر

االنتمـــاء إىل وتأصــيله وعيـــا مرجعيــا يف عقــل املـــواطن، لتعزيــز ، citoyennetéإن بنــاء مفهــوم املواطنـــة 
الــوطن ثقافيــا وإنســانيا، أصــبح ضــرورة حضــارية تفــرض نفســها يف خمتلــف التكوينــات االجتماعيــة للوجــود 
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اإلنســـاين املعاصـــر. وال ريـــب يف ذلـــك ألن مفهـــوم املواطنـــة يشـــكل واحـــدا مـــن املفـــاهيم األساســـية للتقـــدم 
ن وقــيم احلريــة واإلخــاء والتســامح. اإلنســاين القــائم علــى التفاعــل احلــر بــني اإلنســان والــوطن، بــني اإلنســا

ويعـــول كثـــري مـــن املفكـــرين اليـــوم علـــى أمهيـــة بنـــاء هـــذا املفهـــوم وتأصـــيله، لتحريـــر الـــوعي اليـــوم مـــن أثقـــال 
االنتمـــــاءات التقليديـــــة الضـــــيقة الـــــيت تتمثـــــل يقينـــــا يف االنتمـــــاءات الطائفيـــــة والقبليـــــة والعشـــــائرية الضـــــيقة. 

ها اجملتمعــات اإلنســانية يف عصــر العوملــة، يف خمتلــف اجملــاالت فــالتحوالت الكــربى الضــاغطة، الــيت تشــهد
ية واالجتماعيـــة، تعمـــل علـــى تفكيـــك املنظومـــات األيديولوجيـــة القدميـــة، وتفـــرض علـــى األنظمـــة قتصـــاداال

  السياسية املعاصرة إعادة النظر يف أنساقها الثقافية من أجل استمرارها يف اهليمنة والوجود. 
  : ياته التاريخيةالمواطنة وتجل مفهومفي 

الوطن أرضا ومؤسسـات إىل السياسي واحلقوقي االنتماء إىل معاين  citizenshipاملواطنة يرمز مفهوم 
دســتورية وقانونيــة. وجيســد هــذا املفهــوم الــروابط األعمــق بــني املــواطن والــوطن، كمــا بــني املــواطن والدولــة. 

يف نســـية جلاكتســـاب ن، واملواطنـــة ليســـت جمـــرد فاملواطنـــة إحســـاس باالنتمـــاء وشـــعور بـــالوالء للدولـــة والـــوط
ــا كيــان مــن املشــاعر واحلقــوق والواجبــات والــروابط األخالقيــة واإلنســانية والقانونيــة بــني اإلنســان  وطــن، إ

  وتراب الوطن، وبني الوطن بكيانه السياسي وخمتلف مواطنيه. 
كـان   citoyennetéهـوم املواطنـة ينبئنا تاريخ الفكر السياسـي، منـذ العصـور القدميـة حـىت اليـوم، أن مف

يعـــرب تارخييـــا عـــن العالقـــة اجلوهريـــة بـــني املـــواطن والدولـــة. ووفقـــا لـــبعض احلـــاالت فـــإن املواطنـــة تعبـــري يـــرتبط 
مبفهــوم الدميقراطيــة وممارســتها احليويــة. هــذا ويعــد مفهــوم املواطنــة مــن أقــدم املفــاهيم السياســية والرتبويــة يف 

  ظهوره يف العهد اإلغريقي القدمي. اجملتمعات اإلنسانية، ويؤرخ ل
، وتـــدل علـــى مجيـــع املـــواطنني يف "Politeia"يقابـــل مفهـــوم املواطنـــة يف اللغـــة اإلغريقيـــة القدميـــة كلمـــة 

املدينة. وقد ظهرت هذه الكلمة يف املدن والدول اإلغريقية القدمية، وهي تأخذ معناها من صـلب العالقـة 
دولــة) عــرب العمليــة السياســية الدميقراطيــة. ومفهــوم املواطنــة، يف صــورته الوهريــة الــيت تــربط الفــرد باملدينة(اجل

اإلغريقية، هذه يتناىف مـع مفـاهيم اإلكـراه والتسـلط بـني الفـرد والدولـة، وهـذا التصـور يقـدم مفهـوم املواطنـة 
  الدولة. بصورته الدميقراطية، ويؤكد جوهر العالقة الدميقراطية احلرّة بني الفرد واجملتمع أو بني الفرد و 

بـني  L'égalitéعلى ذلك، فإن مفهوم املواطنة يف بالد اإلغريق، ينطلـق مـن مفهـوم املسـاواة  وتأسيسا
، الـيت كانـت تطلـق علـى املـواطن يف دولـة اسـربطة يف بـالد "Homoi"املواطنني، وهذا ما تدل عليـه كلمـة 

ميع يف املدينــة متسـاوون أمـام القــانون اليونـان، وهـي تعـين املســاواة والتكـافؤ بـني مجيــع مـواطين املدينـة. فـاجل
وأنظمــة الدولــة. ولكــن جيــب علينــا هنــا أن نأخــذ بعــني االعتبــار أن أقليــة مــن الســكان يف إســربطة كانــت 
وحدها متتلك هذا احلق أي املواطنة. وهنا جند نوعا من التقسيم الوظيفي فـاملواطنون وحـدهم هـم املعنيـون 

ذه الطبقــة طبقــة اإلســربطيني األحــرار، وهــي الطبقــة الوحيــدة الــيت بــإدارة الشــأن السياســي، ويطلــق علــى هــ
وهــذا يعــين أن مفهــوم املواطنــة كــان مفهــوم  .)2(متتلــك حــق االنتخــاب واملشــاركة السياســية وإبــداء الــرأي
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طبقيــا يف بــالد اإلغريــق وكانــت تســمية "املــواطن" تطلــق علــى األســياد دون العبيــد يف أثينــا، وعلــى احلكــام 
  احملكومني السكان األصليني يف إسربطة. الغزاة دون 

، ووفقــا هلــذه الداللــة فــإن املــواطن الرومــاين هــو "sativic"وتعــود كلمــة املواطنــة يف الالتينيــة إىل كلمــة 
السيد املالك الذي حيظى برعاية الدولة ومحايتهـا القانوينيـة، والسـيما يف احلـاالت الـيت يتعـرض فيهـا إلدانـة 

ة. ولــذلك فــإن احلصــول علــى حــق املواطنــة كــان ميثــل هــدفا نبــيال يســعى إليــه كــل أو مظلمــة سياســي قانونيــة
  فرد يف اجملتمع الروماين القدمي. 

وقد ظهر مفهوم املواطنة يف فرنسا يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر، وكان يرمز إىل املواطنني الذين  
ي القـدمي. وهـذا يعـين أن املـواطن مل يكـن كانوا خيضعون لسـلطة امللـك املطلقـة يف النظـام السياسـي الفرنسـ

  يشارك يف احلياة السياسية بل كان يتجاوب مع السيادة املطلقة للملوك الفرنسيني يف ذلك العهد. 
وبــدأ مفهــوم املواطنــة يأخــذ داللتــه السياســية والفلســفية، يف القــرن الســابع عشــر، علــى يــد الفيلســوف 

، الـــذي عـــرف املـــواطن بوصـــفه عضـــوا يف مجاعـــة Thomas Hoblesاإلنكليـــزي املعـــروف تومـــاس هـــوبز 
  سياسية أبرمت عقدا اجتماعيا تتعهد مبوجبه ضمان أمن األفراد يف دائرة جمتمع خيضع لسلطة مطلقة. 

ويف العصــور احلديثــة، بــدأ مفهــوم املواطنــة يأخــذ حلتــه اجلديــدة علــى يــد املفكــر الفرنســي جــان جــاك 
، )le Contrat Social)3"العقـــد االجتمـــاعي " ، يف كتابـــهJean-Jacques Rousseauروســـو 

فاملواطنة كما يعلنها روسو، مل تعد امتيازا حتظى بـه النخبـة االجتماعيـة والسياسـية، بـل حـق حيظـى بـه كـل 
األفــراد يف اجملتمــع وميكــنهم مــن ممارســة أدوارهــم االجتماعيــة والسياســية والســيما هــذه الــيت تتعلــق بالشــؤون 

  مع. العامة للحياة يف اجملت
ويف مرحلــة الحقــة بــدأ هــذا املفهــوم يرتــدي معانيــه الدميقراطيــة ويتخــذ هيئتــه اإلنســانية، إذ يعــرف ســييز 

L'abbé Sieyes  م هـــؤالء الـــذين خيضـــعون لقـــوانني سياســـية وجمتمعيـــة واحـــدة علـــى مبـــدأ املـــواطنني بـــأ
  املساواة ويشاركون يف بناء احلياة اجملتمعية املتعلقة بالشأن العام. 

ـــة  ويف ـــة، وبدالل ـــدأ مفهـــوم املواطنـــة يتحـــدد بالعالقـــة بـــني الفـــرد والدول منصـــف القـــرن التاســـع عشـــر، ب
املســـاواة أمـــام القـــانون، واملشـــاركة يف احليـــاة العامـــة. وقـــد أصـــبح مفهـــوم املواطنـــة منوذجـــا مثاليـــا يأخـــذ فيـــه 

واملواطنـة ضـرورة مدنيـة، املـواطن صـورة الفـرد الـذي يعـي انتمـاءه االجتمـاعي والسياسـي. فـالوعي باالنتمـاء 
أن يشــارك يف احليــاة العامــة مــن غــري هــذا الــوعي، وال ميكــن ملشــاركته  أبــداوهــذا يعــين أن الفــرد ال يســتطيع 

هـــذه أن تكـــون فاعلـــة مـــا مل ميتلـــك الـــوعي املطلـــوب باالنتمـــاء والـــروابط الـــيت تشـــده إىل اجملتمـــع يف اجتـــاه 
  املصلحة العامة. 

. فاملواطنــة "Les citoyennetés modernes"م املواطنــة العصــريةويف القــرن العشــرين ظهــر مفهــو 
بـــاملعىن الشـــامل تعـــين قـــدرة الفـــرد علـــى املشـــاركة املســـؤولة يف املهمـــات اجلديـــدة للمواطنـــة، وهـــذا يعـــين أنـــه 
يتوجب على املواطن وفقا هلذا املفهوم أن يتعلم كيف يكـون جسـورا، وكيـف يبـدع طرائـق متجـددة للحيـاة 
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ينــتظم يف أنســاقها. واملشــاركة يف املســؤولية ليســت كاملشــاركة يف اقتســام قالــب مــن احللــوى، متكنــه مــن أن 
فاملسـؤوليات الكـربى الـيت تتعلـق بالكرامـة واحلـرب والفقـر والبطالـة هـي قضـايا دميقراطيـة مشـرتكة بـني مجيــع 

الســـالم والعمـــل أفـــراد األمـــة الـــذين يتحملـــون مســـؤولية اختـــاذ القـــرار فيهـــا. فـــاجلميع مســـؤول عـــن احلـــرب و 
  والكرامة الوطنية والفقر واحلاجة واحلرمان يف اجملتمع، وهذا هو املفهوم الواسع للمواطنة.

وينطوي مفهـوم املواطنـة احلديثـة هـذا، علـى إميـان كبـرية وقناعـة راسـخة مـن قبـل املـواطن، بأمهيـة وجـود  
الــدميقراطي يف قلــب اجملتمــع، وهــذا  املعارضــة السياســية الدائمــة يف اجملتمــع، وذلــك مــن أجــل حتقيــق التــوازن
  التوازن هو الذي مينع النظام السياسي القائم من اإلسراف والشطط. 

ومــن أجــل فهــم أفضــل هلــذه اخلصوصــية املتعلقــة بــالتوازن، ميكــن القــول أن املواطنــة احلديثــة تتجــاوز يف 
، والــذي يــرى م1789ام داللتهــا الدميقراطيــة حــدود الشــعار الــذي طرحــه اإلعــالن الفرنســي للحريــة يف عــ

 Ma liberté commence là où commence"بـأن "حريـة الفـرد تنتهـي عنـد حـدود حريـة اآلخـرين 

celle d'autrui" ويف هــذا التجــاوز احلــّر للشــعار الفرنســي احلــّر، تصــبح املقولــة " احلريــة تبــدأ مــع بدايــة ،
. وهـذا يعـين أن " Ma liberté commence là où commence celle d'autrui"حريـة اآلخـرين" 

حريـــة الفـــرد رهينـــة حبريـــة اآلخـــرين وال حريـــة لألنـــا يف غيـــاب حريـــة اآلخـــر، وبالتـــايل فـــإن حريـــة اآلخـــر هـــي 
الشرط األساسي للحرية الفردية يف اجملتمع. وهذا يعـين أنـه مـن أجـل أن أضـمن حـرييت فإنـه جيـب علـي أن 

ال من أجل احلرية باملطلق والعدالة االجتماعيـة أحبث عن حرية اآلخر وأساندها. وهذا يقتضي أيضا النض
بأوســع حــدودها وأعمــق مضــامينها جلميــع افــراد اجملتمــع. فاملواطنــة وفــق هــذه الصــورة تأخــذ داللــة جديــدة 

  تعين تعلم احلرية وممارستها واحرتام حقوق اآلخرين وحريتهم يف الوجود كشرط للحرية الفردية والعامة. 
تعـــين تنميـــة أفـــق مشـــاركة األشـــخاص واألفـــراد يف احليـــاة اجملتمعيـــة والسياســـية  فاملواطنـــة بـــاملعىن احلـــديث

انتخابـــات وتصـــويت : مشــاركة حـــرة مســؤولة، وذلـــك عــرب الصـــيغ الدميقراطيــة احلديثـــة للمشــاركة احلـــرة مــن
وحـــق الرتشـــيح. وتشـــمل هـــذه املمارســـة احلـــرة احلـــق يف التظـــاهر ويف االعـــرتاض، ويف ممارســـة حريـــة القـــول 

. كمـــــا أنـــــه حيـــــق للمـــــواطن بصـــــيغة مفهـــــوم املواطنـــــة، هـــــذا أن يشـــــارك يف اجلمعيـــــات واملنتـــــديات والتعبـــــري
واملمارســات السياســية وأن يعــرب بــاألدوات الــيت ميتلــك عليهــا عــن رأيــه وتطلعاتــه يف الشــارع واملنــزل ومكــان 

  العمل. 
املتقدمة  ومع أمهية هذا التحديد الشكلي ملفهوم املواطنة، ميكن القول بأن هذه الصيغة

ملفهوم املواطنة احلديثة ما تزال يف الظل وعلى هامش احلياة اجملتمعية. فاحلياة السياسية رهينة 
يمنة عدد من أصحاب النفوذ والسيطرة، وبالتايل فإن هذه اهليمنة تضع مفهوم املواطنة  اليوم 

ديدة هي نتاج على الرف يف كثري من بلدان العامل. ومع ذلك ميكن القول بأن املواطنة اجل
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لعملية تنمية اجتماعية مستمرة للحياة املدنية اليت شهدت انطالقتها يف قلب املؤسسات 
  ية، ويف أحضان مؤسسات اجملتمع املدين بصورة خاصة. قتصاداالجتماعية واال

 .Aوموجينيتــــو  Meyer P. Bischويف هــــذا االجتــــاه مــــن التحليــــل تــــأيت رؤيــــة مــــايري بيســــش 

Mougniotteلكيفيات املمكنة لتنمية مفهوم املواطنة وتعزيز حضور املـواطن يف احليـاة اجملتمعيـة. ، حول ا
وهنا يأيت الرتكيز على الوضع القانوين للمواطن، والسيما هذا الذي حيظـى بـه الفـرد باملقارنـة مـع األجانـب 

وهـذه احلقـوق  يف اجملتمع. فاملواطن يتحمل مسؤوليات جمتمعية كبرية، وميـارس حـق التصـويت واالنتخـاب،
  ترتبط باجلنسية اليت ميتلك عليها املواطن وهو حق ال ميتلك عليه األجنيب أو الوافد أو القادم املهاجر. 

العالقة بني املواطنة وظهور ما يسمى باجملتمع  مسألةويف دائرة هذه الكيفيات املمكنة، يعاجل الباحثان 
جتماعيــة دميقراطيــة متعــددة األصــول واالجتاهــات، ، الــذي يعــرب عــن ديناميــة ا"Société civile"املــدين 

ال تــرتبط بالدولــة أو بــالقوى السياســية القائمــة والفاعلــة. فــاجملتمع  -أي قــوى اجملتمــع املــدين-وهــذه القــوى
املدين يعرب هنا عن مبـادرات اجتماعيـة ذاتيـة متعـددة، ميثلهـا أفـراد ومجاعـات، وهـي تعمـل بـروح اجتماعيـة 

الدولـــة والقــوى السياســية، وهــي قــوى مناهضـــة لســلطة الدولــة أو حــذرة منهـــا، مــن أجــل االســتقالل عــن 
والســيما فيمــا يتعلــق بكــل مظــاهر الســلطة الــيت تباشــرها الدولــة، أو فيمــا يتعلــق باأليــديولوجيات السياســية 

  اليت تطرحها الدولة أو غريها من القوى الفاعلة يف الساحة السياسية. 
لى احرتام حرية األفراد، ومحاية مصاحلهم يف مواجهـة ضـغط الدولـة، ومؤسسات اجملتمع املدين تعمل ع

وهــي تعمــل وفقــا ملبــدأ اإلدارة الذاتيــة والتنظــيم الــذايت، وتقــدم حلــوال فعالــة لعــدد كبــري مــن املشــكالت الــيت 
تواجــه األفــراد الــذين ينضــوون حتــت رايتهــا. وهــذه اجلماعــات تنشــأ يف األصــل انطالقــا مــن مبــدأ احلــد مــن 

ا على األفراد، وهي تقوم على التنظيم واإلدارة الذاتية. سلطة ا   لدولة وطغيا
ـا السياسـية يف اللحظـات السياسـية احلرجـة، وهـي  ـا وتطلعا وتعرب مجاعات اجملتمع املدين عن طموحا
تشـــحن مفهـــوم الدميقراطيـــة السياســـية بأبعـــاد اجتماعيـــة وأخالقيـــة وإنســـانية. وتعتمـــد مبـــدأ الدميقراطيـــة يف 

ــا تؤكــد علــى مفهــوم املواطنــة احلــرة ومتــنح هــذا املفهــوم فعاليــة إنســانية وسياســية مما ا اخلاصــة، كمــا أ رســا
  تتميز بدرجة عالية من الثقة واالهتمام. 
، تتمثـــل يف قـــدرة الفـــرد علـــى وعـــي القـــيم الدميقراطيـــة P. Meyerفاملواطنـــة احلديثـــة كمـــا يـــرى مـــايري 
ر قــدرة علــى اختــاذ خياراتــه الدميقراطيــة، وأكثــر قــدرة علــى الفعــل يف واألخالقيــة األساســية الــيت جتعلــه أكثــ

إطـــــار إحساســـــه باالنتمـــــاء إىل كيـــــان اجتمـــــاعي مـــــنظم وحمـــــدد. وهـــــي تعـــــين املشـــــاركة الفعالـــــة يف خمتلـــــف 
  املسؤوليات العامة للمجتمع. 
  : La citoyenneté et la démocratieالمواطنة والديمقراطية 
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ا حكم الشعب لنفسه بنفسهتعرف الدميقراطية كالسيكي  Le"" ا بأ

gouvernement du peuple par le peuple" وهذا املفهوم للدميقراطية ال ،
يتسم كفاية بالوضوح والدقة بل ينطوي على درجة كبرية من الغموض والضبابية. فالتعريف ال 

ا وال يقطع يف وجود تفسريات متعددة. فقد  يعين األمر أن حيدد طبيعة هذه املمارسة وكيفيا
ا وجتري حماسبتها  الشعب قد يعهد مبصريه إىل نظام سياسي معني، عرب حكومة ما يتم انتخا

من قبل ممثلي الشعب. وميكن احلديث عن أشكال ال حصر هلا من املمارسة السياسية اليت تعرب 
فالدميقراطية تعين يف جوهرها  حكم الشعب نفسه بنفسه.: عن مضمون الشعار املطروح

االعرتاف الرمسي للشعب بالنظام السياسي القائم وهذا يعين أن شرعية املؤسسات مرهونة حبدود 
  ما هو حمدد هلا من مشروعية سياسية ممنوحة من قبل الشعب. 

والدميقراطية ال تتحدد مبجموع املؤسسات الدستورية، بل تتمثل أيضا يف الروح الثقافية 
احلرية يف : قراطية تتضمن قيم أخالقية وفضائل سياسية حمددةللمعاين الدميقراطية. والثقافة الدمي

مواجهة اخلضوع واالمتثال، اإلحساس باملسؤولية، اإلبداع يف العمل بعيدا عن الروتني الصارم، 
احرتام حقوق اآلخرين والتعددية، ورفض كل أشكال التعصب األعمى ضد اآلخرين، الروح 

وي للسلطة، اإلحساس باخلطر يف مواجهة اإلحساس النقدية ورفض التوافق واالمتثال العف
  باألمن احلزيب.... اخل. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما أواصر العالقة بني الدميقراطية واملواطنة؟ واإلجابة يف 
منتهى البساطة وهي أنه ال توجد هناك دميقراطية من غري مواطنني أو مواطنة. فاملمارسة 

فاعلني ومشاركني وهؤالء الفاعلني ميثلون املواطنني يف اجملتمع. وبالقابل ال  الدميقراطية حتتاج إىل
توجد مواطنة من غري دميقراطية، ألن املواطنة تعين حقوق املواطن يف املمارسة الدميقراطية احلرة 
للحياة السياسية واالجتماعية. وهذا يعين أن اجملتمعات االستبدادية جمتمعات ختلو من داللة 

اجملتمع يف جمتمع ديكتاتوري  فأفرادطنة واملواطن، وترتك هذه الداللة ملفهوم الرعايا والرعية. املوا
هم رعايا ورعية، وأحواهلم يف جوهرها ال ختتلف عن أحوال العبيد يف ظل األنظمة السياسية 

  القدمية. 
مشاركته فمفهوم املواطنة احلديثة يتضمن مفهوم املسؤولية، وهذا يعين أن املواطن حبكم 

السياسية يف خمتلف أوجه احلياة االجتماعية والسياسية يكون مسؤوال مسؤولية حقيقية عن كل 
الوضعيات احلادثة يف اجملتمع. وإذا كان حق املواطنة مينح للفرد يف األنظمة الدميقراطية منذ 
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بل جيب عليه الوالدة، فإن املواطن جيب أال يكتفي باالمتيازات املمنوحة له واحلقوق الواجبة، 
أن ميتثل لنداء الواجب يف املمارسة احلية للحياة الدميقراطية. وبالتايل فإن هذه املمارسة جيب أن 
ا يف سياق اجتماعي وسياسي حمدد وأن تراعي القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان  تأخذ مكا

ا.  ا وجتليا   مبختلف مستويا
  : La citoyenneté et la mondialisation: المواطنة والعولمة

ا تأخذ يف  ا، كما أ حتقق املواطنة جوهرها يف البحث عن املصلحة العامة والعمل على صو
جوهرها اإلميان بالتنوع اإلنساين والتعددية الثقافية االجتماعية والسياسية. والعوملة من جهة 

بني الشعوب واألمم.  أخرى متثل حالة حضارية تتجه إىل هدم احلدود واحلواجز الثقافية القائمة
فاأليديولوجيا اليت تتبناها العوملة تأىب القبول مببدأ القومية واألمة واهلوية القومية أو اهلوية 

اجلمعية. وهي يف هذا التوجه تتوسم صورة جديدة للمواطنة العاملية خارج دائرة األطر التقليدية 
د أن تفصل بني ممارسة املواطنة واالنتماء للهوية القومية والوطنية. وهذا يعين أن العوملة هذه تري

شكل آخر من أشكال االنتماء الثقايف التقليدي. فاملواطنة اليت  أيالوطين أو القومي، أو 
تسعى إليها العوملة هي مواطنة جديدة، من نوع جديد تنطلق خارج األطر التقليدية لالنتماءات 

مواطنة ما بعد النوع من املواطنة اجلديدة "هذا الوطنية والقومية. وغالبا ما يطلق اليوم على 
مكان يقيم فيه  أياحلداثة" أو مواطنة مكان اإلقامة. وهذا النوع من املواطنة يكتسب يف 

املواطن العاملي أو يعمل به. واملواطن يف هذه الصورة له احلرية يف أن حيافظ على ارتباطاته 
وهنا ومن جديد جند بأن مفهوم املواطنة يرتبط يف  القدمية وانتماءاته التقليدية العرقية والقومية.

مكان يتواجد  أيجوهره مبنظومة من احلقوق والواجبات يكتسبها الفرد حبكم إقامته وعمله يف 
  فيه عرب العامل. 

وهذه الصورة اجلديدة ملفهوم املواطنة جتد رفضا هلا عند عدد كبري من املفكرين. والسؤال 
ماذا سيكون حال املواطنة إذا ما ّمت إفراغ اجملتمعات : ياقالذي يطرح نفسه يف هذا الس

اإلنسانية الدميقراطية واحلداثية وما بعد احلداثية من أبعادها يف اجتاه التأكيد على املصاحل 
املادية؟ واجلواب يف هذا اخلصوص أن املواطنة احلّقة غري ممكنة إال يف إطار سياسي واجتماعي 

تاج يف حقيقة األمر إىل ممارسة املواطنة، وهذه املمارسة جيب أن ومكاين حمدد. فاملواطن حي
  تتحدد يف زمان ومكان ويف نسق من املتغريات اإلنسانية املتكاملة. 

  : مواطنة ما بعد الحداثة
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يدل مفهوم املواطنة ما بعد احلداثة، إىل وجود قطيعة حقيقية بني اهلوية السياسية واالنتماء 
دائرة هذا التصور تنطلق من مبادئ العاملية واالستقالل واملسؤولية اليت الوطين. واملواطنة يف 

تؤسس ملفهوم دميقراطية احلق والعدالة اإلنسانية. فاهلوية السياسية يف هذا املدار تتقلص إىل 
صيغة  أيصورة انتماء مدين عام خارج دائرة االنتماءات التقليدية الوطنية والقومية أو إىل 

املعامل. ويبقى الشرط األساسي هلذه املواطنة يف وجود حالة دميقراطية فعالة متكن انتمائية حمددة 
الفرد من التفاعل مع وطنية مؤسساتية تتمثل يف احرتام القانون وتقدير احلقوق اإلنسانية 

صلة أو عالقة باملشاعر الوطنية أو القومية  آية: واخلضوع ملتطلبات العدالة. وهذا كله ليس له
ية املعهودة. وهذا النوع من املواطنة جيري فاملواطنة يف هذا املستوى ترتبط بوطن جمرد الكالسيك

ينفلت من قيود جمسدة وحمددة للوطن التقليدي وهي جتري على مبادئ وقيم وطنية جمردة يف 
  الغالب. 

ويف مواجهة هذه النظريات اجلديدة، اليت ترفض أي تصور يدور حول عقد اجتماعي من 
سية، فإن هناك جمموعة من التحديات الكربى النامجة عن استبدال اهلوية السياسية، طبيعة سيا

وية مدنية قائمة على مفاهيم جمردة ومبادئ  اليت ترتبط مبجال ثقايف حمدد يف جمتمع حمدد، 
  عامة لدميقراطية افرتاضية. 

املتعددة الرافضة  ويف مواجهة الرؤى األحادية اليت تفرزها العوملة، تتبدى منظومة من الرؤى
لكل أنواع التوجهات العامة، وتؤكد على مظاهر التباين واالختالف، وهي مشبعة بأفكار 

عنصرية وتعصبية يف الغرب األورويب ويف أمريكا، كما هو احلال يف كثري من بلدان العامل النامي. 
اإلسالمية اليوم والواليات املتحدة األمريكية كما هو احلال يف أوروبا، حيث تشهد البلدان 

والدة مجاعات التطهري العرقي، واألصوليات الدينية املتطرفة اليت تؤمن بالعنف شعارا ومنهجا 
وهدفا، وهنا جتدر اإلشارة أيضا إىل األصولية اليهودية املتطرفة يف أمريكا ويف الشرق األوسط، 

ر الشمويل مهما يكن وهذه اجلماعات هي بقايا أيديولوجية للنزعات القومية املتعصبة والفك
  حاهلا. 

وعلى الرغم من خطورة وأمهية هذه اجلماعات واأليديولوجيات املتطرفة، فإن هناك من ينظر 
إليها بوصفها ظاهرة جزئية وليست جوهرية يف جمرى احلياة املعاصرة. ومع أمهية كل ما يقال يف 

اطن، ألن هذه اهلوية تكون هذا السياق فإنه ال ميكن التقليل من أمهية اهلوية الوطنية للمو 
راسخة يف واقع األمر فيما يتعلق بانتماء اإلنسان إىل الدولة، أو إىل صيغ انتمائية ثقافية 
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واجتماعية ذات طابع كالسيكي. فاهلوية القومية مهما كانت درجة توافقها مع مبدأ املواطنة 
ا ال تستبعد توافقها مع معايري ثقافية عاملية أو ما بعد قومية. فاهلوية أشبه ما تكون  الواسع، فإ

بكوكبة متحركة من اهلويات الفرعية اليت تتماهى يف جوهرها مع صيغ ثقافية فرعية يف دائرة 
احلياة االجتماعية والثقافية العامة يف اجملتمع. فالرجل الكامريوين على سبيل املثال يتماهى يف 

أو  Bamilékéأو باميليكي  Doualال ثالثة صيغ حمددة للهوية فهو إفريقي وكامريوين ودوا
  . وهي ثالثة قبائل إتنية رئيسة يف الكامريون. Malimbaماليميب 

ويف مصــر علــى ســبيل املثــال جنــد عــدة انتمــاءات يف آن واحــد، فــاملواطن املصــري يكــون مصــريا وعربيــا 
المية حيــث جنــد وكــذلك هــو احلــال يف أغلــب اجملتمعــات العربيــة اإلســ .)4(ومســلما وإفريقيــا يف آن واحــد

ــــــز بعضــــــها اآلخــــــر بطــــــابع  ــــــز بعضــــــها بطــــــابع الشــــــمولية، بينمــــــا يتمي صــــــيغ متعــــــددة مــــــن االنتمــــــاء يتمي
ال ميكنهـا  -مهما تكن صـيغتها قوميـة أو مـا بعـد قوميـة أو حمليـة للفـرد-فاهلوية السياسية  .)5(اخلصوصية

مل أمهية االنتماءات االجتماعية الصغرى للفـرد. ومهمـا تكـن طبيعـة  هـذه االنتمـاءات فإنـه جيـب أن أن 
تؤخـــذ بعـــني االعتبـــار وأن حتظـــى باألمهيـــة. ولكنهـــا مـــع أمهيتهـــا جيـــب أال تشـــكل عقبـــة يف تشـــكل اهلويـــة 
القومية أو يف بناء روح املواطنة عنـد الفـرد والسـيما يف البلـدان الـيت مـا زالـت فيهـا التنظيمـات السياسـية يف 

  طور التشكل والتكوين. 
ن االنتماء االجتماعي للفرد يفرض نفسه كحاجة اجتماعية ضرورية حلياة ومما ال ريب فيه أ

اإلنسان، ألن اإلنسان كما يقول القدماء كائن اجتماعي بالطبع. وغين عن البيان أيضا أن 
اإلنسان يتماهى بأحد انتماءاته االجتماعية أو غريها وذلك وفقا للحالة اليت يعيشها. وكل 

تتداخل هذه االنتماءات يف تشكيل سلوك الفرد يف كل حلظة  شيء جيري بصورة عفوية حبيث
ا. وبالتايل فإن هذه اآللية اليت تعتمد على املفاضلة العفوية يف حركة النماذج  من حلظات حيا
املتعددة للهوية، ويف نسق املواقف املتباينة وصيغ احلياة املختلفة، ال تعين هيمنة منوذج على 

حركة ذاتية من التجاوب احلر بني هذه االنتماءات الختاذ املوقف اآلخر، بقدر ما يعين ذلك 
املناسب للحالة اليت يعيشها الفرد يف حلظة حمددة. فهناك حوار داخلي هادئ وعقالين 

الشعوري بني هذه االنتماءات املختلفة، حوار جيري يف عمق الشخصية من أجل اختاذ املوقف 
شة للفرد. فاإلنسان العريب، من أي دولة عربية، يتصرف املناسب الذي يتجاوب مع احلالة املعيو 

(سوري كوييت مصري)، ولكن هذا اإلنسان عندما ته وفقا للدولة اليت ينتسب إليهاوفقا هلوي
يسافر إىل الغرب فإنه يتصرف وفقا هلويته العربية أو اإلسالمية. واإلنسان السوري عندما يكون 

ويته الفرعية كان يكون من الشمال أو اجلنوب أو من يف داخل الوطن فإنه يواجه مواطنيه 
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الساحل أو الداخل. وهذا يعين أن اإلنسان يتصرف وفقا هلويات خمتلفة وكل هوية تفرض 
  نفسها يف املقام الذي يناسبها.

  بين المواطنة القومية والمواطنة العالمية 
يف داللته الثقافية واستكشفنا  لقد قمنا حىت اآلن بدراسة تطور مفهوم املواطنة تارخييا وحبثنا

األيديولوجيات احلاكمة له، واآلن ميكننا أن نبحث يف الوضعية املعاصرة اليت يشغلها هذا 
  املفهوم يف األنظمة الفكرية املعاصرة. 

يشــكل العمــل علــى بنــاء الــوطن العــاملي هــاجس اإلنســانية املعاصــر، وتأخــذ هــذه الفكــرة صــورة طمــوح 
، فـــإن اإلنســـان ال Camara Boubacarوعاليـــة، وكمـــا يقـــول بوباكـــار كامـــارا يتنـــامى بـــوترية واضـــحة 

يســتطيع أن يغــض النظــر عمــا جيــري حولــه، وبالتــايل فــإن شــقاء الــبعض جيــب أال يكــون منطلقــا لســعادة 
ويف هـــذا املقـــام يـــرى إدغـــار فـــور  .)6(الـــبعض اآلخـــر، ألن بـــؤس الـــبعض يشـــكل بـــؤس اإلنســـانية برمتهـــا

Edgar Faure  ل املتقدمــة جيــب أال تــدير ظهرهــا للدولــة الفقــرية والناميــة، وأنــه جيــب عليهــا أن أن الــدو
ي والرتبوي للدول يف طور النمـو ألن هـذه الـدول تشـكل جـزءا ال يتجـزأ مـن قتصادتقدم العون والدعم اال

ويؤكــــد فــــور يف هــــذا الســــياق أن التحــــوالت التارخييــــة الكبــــرية، الــــيت  .)7(الكــــون الــــذي نعــــيش فيــــه مجيعــــا
ـدد مسـتقبل وهويـة اإلنسـان كإنسـان. فاإلنسـانية ي ـا  دد وحدة العنصر البشري كمـا أ شهدها العصر، 

تعـــاين مـــن التفـــاوت الكبـــري وغيـــاب العدالـــة املرعـــب بـــني البشـــر، كمـــا أن شـــعوبا بكاملهـــا تعـــاين احلرمـــان 
بالضـياع واالنشـطار وتكابد اآلالم البشـرية، ولكـن األخطـر مـن ذلـك كلـه أن النـوع اإلنسـاين نفسـه مهـدد 

نتاجـــا لعمليـــة التقســـيم االجتمـــاعي املرعبـــة الـــيت تقســـم النـــاس إىل مجاعـــات عليـــا ومجاعـــات دنيـــا، أســـياد 
وعبيد، أغنياء وفقراء، ما فوق إنساين وما هو أدىن. واخلطر ال يكمن اليوم يف الصراعات املرعبـة املمكنـة، 

فتـــك والقتـــل والتـــدمري الشـــامل الـــيت توجـــد يف أيـــدي فهناك اليـــوم أدوات لل(ويف احلـــروب اهلمجيـــة احملتملـــة
ـا  مجاعات سياسية أصـولية متمـردة وقـد ال تتـورع عـن اسـتخدام أسـلحة التـدمري الشـامل يف التعبـري عـن ذا

بــل يكمــن أشــد اخلطــر يف عمليــة تــدمري إنســانية اإلنســان ومثــل هــذه  )واالنتقــام للمظــامل الــيت تتعــرض هلــا
  ري صغريا أو كبري. العملية لن توفر غنيا أو فق

ويشكل هذا اخلطر العظيم، الذي يهدد اإلنسانية يف جوهرها، منطلق التفكري يف بناء وطن 
إنساين عاملي يصون إنسانية اإلنسان وحيقق املعاين السامية للنزعة اإلنسانية. وهنا جتد الرتبية 

القيم اإلنسانية اليت دورها ومهمتها التارخيية يف عملية بناء هذا الوطن اإلنساين على أسس 
تتمثل باملواطنة والسالم وحقوق اإلنسان ونبذ العنف وحتقيق احلد املطلوب من العدالة 

وهنا يتوجب على الرتبية أن تعلم األطفال واألفراد على فن العيش املشرتك مع املختلفني االجتماعية. 
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جه الرتبية واحلياة اجملتمعية يف وقبول اآلخر على مبدأ االختالف، وهذا هو التحدي األكرب الذي يوا
  .)8(القرن احلادي والعشرين

وهنا جيب أن نعلم بأن املواطنة الفعالة ضرورية جدا من أجل مستقبل اجملتمع اإلنساين.  
وهنا ميكن القول بأن اجملتمعات اإلنسانية قد حققت تطورا كبريا يف اجتاه بناء هذه املواطنة، 

الرتبية على التسامح والسالم، وبالتايل فإن هذا املطلب وهي تشهد جهودا حثيثة من أجل 
الرتبوي لن يتحقق إال عندما تأخذ هذه اجملتمعات بأمهية الرتبية على املواطنة، وتؤكد على 

ا، وهذا يقتضي أيضا  مضامني اإلحساس باملسؤولية العاملية يف عمق هذه املواطنة ويف بنيتها ذا
  أ املشاركة احليوية الفعالة يف نظام احلياة العاملي. وبالضرورة العمل على تأصيل مبد

متثل مقولة العيش املشرتك السمة األساسية يف هذا العصر، والعيش املشرتك هو مطلب 
فرضته حالة التطور اهلائلة اليت فتحت أبواب الضرورة على التعايش الثقايف واالجتماعي بني 

صبح مؤكدا اليوم بأن التباين الثقايف بني ثقافات وكيانات اجتماعية متباعدة جدا. وقد أ
  اجلماعات املختلفة يوجه اليوم يف دائرة املمارسة الدميقراطية للدولة العصرية. 

فاملواطنة احلديثة تتجه اليوم إىل تطوير تقاليد العالقة بني املواطن والدولة. فالعالقة التقليدية  
الدولة معنية بأن توفر الضمانات األساسية القائمة بني الدولة واملواطن تنطلق من مبدأ أن 

الحرتام حقوق اإلنسان وواجبات املواطن. وبالتايل فإن هذه احلقوق والواجبات مؤصلة يف 
التكوين األخالقي للمواطن عينه وذلك من أجل أن يتمايز املواطن املعين عن األجنيب والوافد يف 

يقدر ويقيم وفقا لقدرته على أداء واجباته الوطن. واملواطن اجليد يف اجملتمعات الكالسيكية 
ومعرفة حقوقه واحرتام القانون الذي حيكم بلده والذي يؤثر املصلحة العامة على املصلحة 

  اخلاصة والشخصية. 
ويف ضوء الظروف احلضارية اجلديدة فإنه جيب أن نأخذ بعني االعتبار العوامل اجلديدة اليت 

التقليدية. فاجملتمع املدين يريد أن يكون مستقال بذاته عن متيز املواطنة احلديثة عن صيغتها 
السلطة والدولة، وبالتايل فإن مؤسسات اجملتمع املدين غالبا ما تكون حذرة ويف ريبة من السلطة 
والدولة. وذلك ألن الدولة ال تستطيع أن تفي بأغلب احتياجات املواطنني، ولذلك فإن هذه 

ا، وهذه اجلماعات تؤكد طابع االستقالل  الذايت حلركتها ووجودها بعيدا عن سلطة الدولة وقو
  الفعالية والنزعة حنو االستقالل والتفرد تتم بوحي من احلياة الدميقراطية. 

ــا بدايــة يف البلــدان  ومــن البداهــة مبكــان القــول بــأن تكــون مؤسســات اجملتمــع املــدين قــد شــهدت والد
آلن تشــهد حضــورها اخلجــل يف البلــدان الناميــة، وهــي تعــاين مــع املتقدمــة ولــيس يف البلــدان الناميــة، وهــي ا
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ا وهيبتهـا وهيمنتهـا  ذلك من قهر الدولـة وهيمنتهـا. والدولـة يف البلـدان الناميـة تريـد أن حتـافظ علـى سـطو
إزاء هــذه املؤسســات املدنيــة. وبالتــايل فــإن املــواطن يف هــذه الــدول يريــد أن يشــارك يف املســؤولية ويف إدارة 

، إذ يريــــد أن يصــــوت وينتخــــب ويشــــارك يف اختــــاذ القــــرارات املصــــريية لألمــــة، وذلــــك حتــــت شــــعار الدولــــة
الدميقراطية وقيمها. وهذا يتطلب من الدولة يف هذه البلدان أن حترتم هذه املبادرات اخلاصـة الـيت جتـري يف 

 A. Mougniotteمتثــل كمــا يقــول مونيتــوت  تداخــل مؤسســات اجملتمــع املــدين واحمللــي. وهــذه املبــادرا
شكال متقدما من أشكال احلياة الدميقراطية الفعالة اليت تتجاوز حدود اللعبة الدميقراطية الكالسـيكية الـيت 

   .)9(تتمثل يف جمرد العمليات االنتخابية
تعمل مؤسسات اجملتمع املدين على إجياد احللول ومن هذا املنطلق ويف إطار هذا املنطق 

دد اجملتمع، والسيما هذه املشكالت اليت ال تستطيع للمشكالت والتحديات اجملتمعي ة اليت 
الدولة أن تقدم حياهلا شيئا، حيث تكون عاجزة عن معاجلتها. فعلى سبيل املثال قد تعمل هذه 

املؤسسات على معاجلة القضايا املدرسية املهملة من قبل الدولة (النظام املدرسي، املواد 
ا قد تعىن بالقضايا اال)يم، املعلمون... اخلاملدرسية، األوضاع احمللية للتعل سوق (يةقتصاد. كما أ

  العمل، البطالة، اإلنتاج... اخل). 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما حدود التأثري الذي متارسه السلطات العامة على املواطنني 

م الدميقراطية وما هي حدود التأثري الذي ميكن للمواطنني ممارسته على الدولة وذلك عرب مبادرا
  واحليوية؟ واإلجابة هنا تقتضي إعادة تعريف حقوق املواطن وواجباته إزاء الدولة. 

  المواطنة في البلدان العربية
إن احلديث عن املواطنة يف البلدان العربية يتطلب منا أن نتساءل عن أوضاع الدولة ما بعد 

صلت هويتها؟ كيف تستلهم القيم االستعمار والكولونيالية. كيف تشكلت هذه الدول وكيف تأ
الدميقراطية والتجربة الدميقراطية من الغرب؟ وما هي الكيفيات اليت تعمدها هذه الدول يف 
استقدام التجارب الغربية؟ هل حترتم هذه املبادئ والتجارب الدميقراطية اليت جتري يف العامل 

يدية وكيف تتعايش من أجل ية واالجتماعية التقلقتصاداملتقدم؟ كيف تقاوم املؤسسات اال
  احملافظة على وجودها إزاء املؤسسات احلديثة؟ 

لقد قسمت البلدان العربية وفقا التفاقية سايكس بيكو إىل دول ودويالت، وجاء هذا 
التقسيم بوحي من مصاحل الدول الكولونيالية الكربى اليت اعتمدت تقسيما إداريا جيعلها أكثر 

فيما بعد الكولونيالية. ومل تأخذ هذه الدول بعني االعتبار أو  قدرة على إدارة هذه البلدان
األمهية التكوينات اإلتنية والعرقية والقبلية هلذه الدول بعني االعتبار. لقد شطرت هذه 
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التقسيمات القبائل العربية يف عدة دول وشطرت القرى أحيانا إىل ثالثة أقسام، وشتت 
وقد عملت الكولونيالية هذه على تكوين دول وحرصت العائالت الكربى يف دولتني أو أكثر. 

  على بناء أيديولوجيات سياسية متكاملة مع الكولونيالية األم. 
ويف دائرة هذا التقسيم ترتب على الشعوب العربية أن تنمي انتماءها إىل صيغة الدولة اليت 

ا من اخلارج. شكلت حبدودها الكولونيالية. وهي دول حديثة التكّون وقد فرضت على شعو
وقد تطلب ذلك من كل فرد ومواطن أن يعرتف بوالئه هلذه الدولة أو تلك، من منطلق البحث 

" يؤدي واجباته وميتلك حقوقه لوجود، وأن يعلن عن نفسه "مواطناعن السالم واالستمرار يف ا
العتبارات يف إطار الدولة احلديثة، اليت فرضت عليه دولة ينتمي إليها ألسباب استعمارية وليس 

تارخيية أو حضارية. وهذا يعين أن األمر تطلب من كل فرد مشلته الدولة احلديثة، أال يشعر بأن 
أجنيب يعيش يف دولة ال ينتمي إليها. وقد اقتضى األمر، أن يعيد املواطن تكيفه اجلديد وأن يبدأ 

عن البيان أن الزعماء  تدرجييا بتأصيل هذا االنتماء اجلديد للدولة الكولونيالية اجلديدة. وغين
العرب يف عهد االستقالل مل يستطيعوا أن ميتلكوا مفهوما واضحا عن الدولة وطبيعتها وأسسها 

ا. وكانوا جيهلون رمبا أن الروح الوطنية والقومية هي األصل يف عملية بناء الدولة.  وإشكاال
  كامها. وكانوا جيهلون رمبا بأن الدولة ال ميكنها أن تكون مؤسسة خاصة حل

، فاألمة توجد يف أصل الدولة Nationلقد نشأت الدول القدمية على أساس األمة 
L'ETAT ا وفقا للروح القومية. ولكن وعلى ، وقد تشكلت هذه الدولة بدساتريها ومؤسسا

خالف ما هو معهود يف التاريخ فإن الدول العربية هي اليت تشكلت أوال، مث هي اليت أدت إىل 
الدولة القطرية). وحنن هنا إزاء قانونية معكوسة يف تاريخ : باملعىن الضيق لألمةوالدة األمة(

تشكل الدول واألمم. وألن الدولة ال ميكنها أن تنشأ إال يف أحضان األمة فإن الدراما السياسية 
  يف هذه البلدان ما زالت تدور يف حلقة مفرغة. 

على حنو كولونيايل خارجي أدى إىل  فإن هذه اإلشكالية املتعلقة بنشوء الدولة من هناو 
املواطنة واالنتماء. ومل تتضح معامل مفهوم املواطنة يف كثري من البلدان  مسألةتشويش كبري يف 

العربية املعاصرة. وليس غريبا جدا إذا قلنا بأن مشاعر القلق والتوتر، وغياب األمن الوطين، 
يت طاغية على أغلب املمارسات يف احلياة وتداعي املشاعر بالشرعية، اليت متثلها الدولة، بق

الثقافية يف البلدان العربية، ولذلك بقي الوالء مكرسا للوحدات االجتماعية اجلوهرية الصغرى،  
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كالوالء للقبيلة والعشرية والطائفة بوصفها كيانات اجتماعية أكثر رسوخا وأمهية من الدولة اليت 
  ة. فرضت مبقتضى األحوال الكولونيالية املعروف

   أمن المواطن العربي
لقـــد عملـــت األنظمـــة السياســـية والديكتاتوريـــة العربيـــة، علـــى تغييـــب القـــيم الدميقراطيـــة يف املؤسســـات 
الثقافيـــة، وتفريغهـــا مـــن املضـــامني الدميقراطيـــة احلـــرة مجيعهـــا، وجعلـــت مـــن جمـــرد التـــذكري حبقـــوق اإلنســـان 

ديــد واملواطنــة والقــيم الدميقراطيــة زندقــة وكفــرا، وجــاء احل ايــة األمــر جــراح داميــة وعقــول نازفــة و صــاد يف 
  اجتماعي ال يبقي وال يذر. 

لقد أدت وضـعية النشـوء غـري الطبيعـي للدولـة إىل غيـاب الشـعور بـاألمن عـن املـواطن. فالدولـة احلديثـة 
املصــممة علــى منــاذج خارجيــة غريبــة عــن طبيعــة اجملتمــع وهــي تعــاين صــعوبة يف احلصــول علــى ثقــة املــواطن 
واقتناعـــه مبشـــروعيتها السياســـية. وهـــذه الدولـــة تواجـــه تبعـــة إرثـــني خمتلقـــني يتمثـــل أحـــدمها يف الرتكـــة الثقيلـــة 

ومــا قبــل تارخييــة أحيانــا، ويتمثــل الثــاين يف إرث ثقــايف وسياســي غــريب حممــل  ةلكيانــات اجتماعيــة تقليديــ
ة دفعـــت الدولـــة إىل اســـتخدام بـــرتاث دميقراطـــي إنســـاين بـــالغ النضـــج والتعقيـــد. وهـــذه الوضـــعية االنشـــطاري

ا عاجزة يف األصل عن عقلنة هـذا الواقـع  العنف واإلسراف يف التسلط من أجل ضمان األمن، وذلك أل
الــذي يتفجــر بتناقضــاته املاثلــة بــني اجلديــد والقــدمي، بــني احلــديث واملتجــدد، بــني التقليــدي واحلــداثي، بــني 

الرعيــــة). وم الرعاية(اجملتمعيــــة، بــــني مفهــــوم املواطنــــة ومفهــــالدولــــة العصــــرية والتكوينــــات التقليديــــة للحيــــاة 
وباإلضافة إىل ذلك جيب أن نأخذ بعني االعتبـار أن الدولـة نفسـها بعيـدة جـدا عـن الثقـة بـاملواطن نفسـه. 
فــاملواطن غالبــا مــا ينظــر إليــه بوصــفه عــدوا للدولــة، والدولــة هــي العــدو األول للمــواطن كمــا يراهــا املــواطن 

د أنفسنا يف أجواء انعدام الثقة الكلية بني املواطن والدولة. وهذا بدوره يشـوش الصـورة الـيت نفسه. وهنا جن
فإن املواطن يعيش حالة توتر وقلـق  األساسيفرتض أن تكون للموطنة وعالقة الدولة باملواطن. وعلى هذا 

ا    . القمعيةتتصف باالستمرار والدميومة عندما يتعلق األمر بالدولة وممارسا
   ياب المشروعية والحريةغ

يف ظـــل الـــدول ذات الســـيادة والتوجهـــات الدميقراطيـــة يشـــارك املـــواطن يف عمليـــة بنـــاء القـــوانني اخلاصـــة 
الـرأي حوهلـا، وهـذا األمـر ال وجـود لـه يف الغالـب يف الـدول  ويبـديباحلياة العامة، وله احلق أن ينظـر فيهـا 

  العربية ما بعد الكولونيالية. 
ال يتطلب أن تكون القوانني والقرارات اليت تشكل النظام حقيقية وواقعية فحسـب، بـل فمبدأ املساواة 

لوجــود اجملتمــع احلــّر. وهــذا  واألساســيةيتطلــب أن تؤســس هــذه املســاواة علــى منظومــة مــن القــيم الضــرورية 
ا ال املطلوبــة للمجتمــع احلــّر. وعنــدم األساســيةيعــين أن األمــر يقتضــي وجــود اتفــاق اجتمــاعي حــول القــيم 

  يوجد مثل هذا االتفاق فإن الوضع السياسي واالجتماعي يكون حرجا إىل حّد كبري. 
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فالشــعوب ال تشــارك يف صــنع القــرار أو القــوانني ولــيس هلــا أن ختضــعها للمراقبــة، ألن احلكومــات هــي 
يـــذها، والشـــعوب معنيـــة إىل حـــّد كبـــري باحرتامهـــا وتنفاملعنيـــة وحـــدها ببنـــاء القـــوانني وإصـــدار التشـــريعات، 

م واملواطنون  يعـاملون مطالبون باحرتام هذه القوانني طوعا أو كرهـا، وعنـدما خيرجـون عـن هـذا التصـور فـإ
  بوصفهم عمالء للخارج وأعداء لألمة والوطن. 

املـــواطن ال جيـــد أمامـــه خيـــارا آخـــر ســـوى  فـــإنويف هـــذا اجلـــو املفعـــم بـــاخلطر وغيـــاب األمـــن والشـــرعية 
فالنظام السياسي القائم، ال حيـافظ  .)10(عن كرامته من أجل أمنه الشخصيالتخلي عن حريته والتنازل 

علــى وجــوده مــن خــالل االقــرتاع احلــر، بــل يعتمــد مبــدأ القــوة العســكرية أو األمنيــة، ومــن هــذا املنطلــق فإنــه 
جيب علينا أن نفهـم ملـاذا تلجـأ احلكومـات إىل اغتصـاب حقـوق اإلنسـان وانتهاكهـا، وملـاذا أصـبح انتهـاك 

  ؟ للدول الناميةه احلقوق قاعدة يف السلوك السياسي يف أغلب النظم السياسية هذ
وعندما ننظر اليوم يف العامل املتقدم جند أن التعددية السياسية قد أصبحت اليوم عقيدة 
سياسية راسخة يف الغرب والسيما يف البلدان املتقدمة. وهذه التعددية هي املرتكز احليوي 

ام حقوقه يف التعبري واملشاركة السياسية. ومع أن الزعماء العرب يعلنون عن لكرامة اإلنسان واحرت 
م يف العمق يتنكرون ألي صيغة من صيغ التعدد السياسي اليت تفرض نفسها  هذه التعددية، فإ

يف خمتلف بلدان العامل. وهذا التنكر والرفض املبطن يفسر لنا غياب التعددية السياسية فعليا 
العرب على تغييب هذه التعددية حتت ذريعة  احلكام. لقد واظب كثري من وحضورها شكليا

العمل على حتقيق الوحدة الوطنية أو ذريعة التحدي الصهيوين، أو ذريعة التنمية والتعمري، أو 
الصمود والتصدي، وغري ذلك من الذرائع اليت ال تصمد أبدا للمنطق واالختبار والنظرة 

  املوضوعية. 
عربيـة جيــب أن نأخـذ بعــني االعتبـار بـأن الدميقراطيــة ال ميكنهـا أن تبــىن وحتقـق وجودهــا إال يف البلـدان ال

من خالل بناء ثقافة دميقراطية صبورة وبعيدة املدى، فالدميقراطية رهان تغري العقلية التقليدية السائدة عند 
ل والفالحـني. فالدميقراطيـة أغلب الفئات االجتماعيـة تشـمل املثقفـني واألميـني واحلكـام واحملكـومني والعمـا

أن نتعلمهــــا أوال ومنارســــها ثانيــــا وأن تكــــون خيارنــــا ثالثــــا وأن جنعــــل منهــــا مــــنهج حياتنــــا أوال قضــــية جيــــب 
   وأخريا.

ا تقتضي إرادة إنسانية  فالدميقراطية هي مثال ومنوذج للحياة، بل هي نظام من القيم، إ
ا تقتضي جهودا إنسانية كبرية وبذال هائال وتضحيات  فاعلة ومؤمنة بالقيم الدميقراطية كما أ

عظيمة. هذه الدميقراطية تصبح مكروهة ومن غري جدوى يف نظر هؤالء الذين ال يستطيعون 
  التضحية والعمل كما هو احلال بالنسبة هلؤالء الذين يكرهون أغيارهم(من الغري). 
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  ر العربي الحديثالمواطنة والدولة فى الفك
  "أزمة عالقة أم مأزق غياب؟" 

  *ياسر قنصوه
"عندما تغدو كل الوصفات غري مفيدة ال يبقى حينئذ سوى االعرتاف بـ"األزمة" وجعلها أساس احلالة 

، ميكـــن إدراجـــه ىف ســـياق هـــذه الرؤيـــة . ولعـــل مـــا يفعلـــه املفكـــرون العـــرب املعاصـــرون)1(الســـوية اجلديـــدة"
يسـألون أنفسـهم عـن طبيعـة العالقـة بـني املـواطن والدولـة ىف العـامل العـريب، فيؤكـدون أي(االعرتاف) حينمـا 
، حيــث أنــه مل يقــدم تصــوراً دقيقــاً وفعــاًال لقيــام لسياســي العريب(اإلســالمي) احلــديثوجــود أزمــة ىف الفكــر ا

ذا كان األمر على . وإطريف املعادلة الصحيحة للمواطنة عالقة توافقية بني احلقوق والواجبات اللتني متثالن
الـذي  Social contract، فإن احلديث قائم حول خلـل قـد أصـاب صـورة العقـد االجتمـاعي حوهذا الن

وااللتــزام  Legitimacy"يعــد وصــفاً عامــاً لوجهــات النظــر الــيت تطــرح مجلــة مــن األفكــار املعنيــة بالشــرعية 
يقـدم كـل مفكـر عـريب معاصـر  . وإلجيـاد حـل)2(ىف إطـار عقـد معـني" Political obligationالسياسي

ــذه القضــايا إســهامه النظــري ىف حماولــة للكشــف عــن أوجــه اخللــل أو التــأزم ومعاجلتهــا مــن خــالل  مهــتم 
غـــري أن تلـــك  .عالقـــة صـــحيحة بـــني املـــواطن والدولـــةرؤيـــة مالئمـــة مـــن أجـــل الوصـــول إىل توافـــق يؤســـس ل

زم العالئقــى بـــني (املســـتدمي) عــن خمــرج للتـــأإىل الــرتاكم النظـــري للبحــث العريباملعاجلــات قــد تضـــيف شــيئاً 
، لكـــن املعاجلـــات ومنـــذ بـــواكري عصـــر النهضـــة العربيـــة ىف القـــرن التاســـع عشـــر تبـــدو رؤى املـــواطن والدولـــة

ـا حشـد مـن األفكـار ووجهـات النظـر املتباينـة واملختلفـة الـيت  إصالحية تتسم بالطابع النفعي أكثر مـن كو
اية املطاف ىف قالب نظر  . فعندما نشري إىل كـم مـن لنظرية سياسية عربيةي متماسك يعد نواه تصب ىف 

النظريات أو االجتهادات املطروحة على ساحة البحث السياسي العريب املعاصر فإننا نتحـدث عـن حماولـة 
اســتيعاب مفــردات املنظومــة السياســية الغربيــة وتعريبهــا أو تأويلهــا ىف حماولــة الســتباق اخلطــى حنــو اللحــاق 

اإلصـالح  (سيناريو) االجتهاد املعاصر أشبه ما يكون مبثيلـه ىف "فكـروهكذا يبدو تقدم أو املدنية.بركب ال
، ويقرأ املصطلح السياسي احلديث ينحصر ىف املستوى السياسي الصوري، وهو العريب اإلسالمي احلديث

فـاهيم إنـه اسـتعمل م، ر يتعلـق جبهـاز املفـاهيم املسـتعملبواسطة مفاهيم من املـأثور وقـد واجـه مشـكًال آخـ
، وهى مفاهيم حتيل كما هو معلوم إىل فكر سياسي حـديث .. اخل.مثل "احلرية"، "الدستور"، "املصلحة"

اهيم . إن هـذه املفـاملـدين احلـديث مبؤسسـاته املخصوصـةقد انفصل عن تراثه الديين، كما حتيل إىل اجملتمع 
املــرادف اإلســالمي وأن يؤولوهــا، لكــنهم مل  ، فكــان علــيهم أن جيــدوا هلــاالــيت آلــت إىل مفكــري اإلصــالح

  .)3(جيدوا سوى جهاز مفاهيم مل تتخلص مفاهيمه من دالليتها الدينية"
اإلصــالح السياســي وقــد تبــدو الصــورة املعاصــرة للفكــر السياســي العــريب حماولــة لتجنــب أخطــاء فكــر 

ولــة ىف العــامل العــريب مــن ناحيــة ، ومعاجلــة فكريــة جديــدة لتــأزم العالقــة بــني املــواطن والداحلــديث مــن ناحيــة
. وإذا حاولنــا )4(األزمــة هــي فــرتة حتــد الســتقرار نظــام مــن األنظمــة مــا وقابليــة اســتمراره"لكــن " –أخــرى 
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، فإننـا ولـة احلديثـة ىف القـرن التاسـع عشـرتطبيق مفهوم األزمة على العالقة القائمـة بـني املـواطن العـريب والد
، سـية للفكـر السياسـي العـرىب احلـديث، إذ مل تعايش النصوص األسامهو نبدو متعسفني ىف تطبيق هذا املف

: سياسـى العـرىب املعاصـر أزمـة عالقـة، فنصـوص الـروادوالىت شكلت فيما بعد إىل حد كبريصورة اخلطاب ال
، وحممد عبده مل تبحث هـذا األمـر اخلـاص بالعالقـة ن التونسى واألفغاىن، والكواكىب، خري الديالطهطاوى

أى املواطنـــة ىف  النظـــام السياســـي للدولـــة وااللتـــزام السياســـي أو بـــني حقـــوق املـــواطن وواجباتـــهبـــني شـــرعية 
ا احلقيقية ، فالبحث ليس وصفة عالج شافية يقرتن فيها املأثور باملستحدث فيزول الكرب إنه لـيس صور

هنــاك مل يكــن  . وإذااليــةليســت جمموعــة مــن التوصــيات القيمــة مبقومــات املواطنــة الصــاحلة ىف ظــل دولــة مث
، (افرتاضـاً) بعـدم وجـود أزمـة أصـالً يـف تتولـد أزمـة عالقـة؟ وإذا سلمنا، فكحضور عالئقى باملعىن الفكـرى
، قياسـاً اطنـة الـىت عرفتهـا الدولـة احلديثـة(مـأزق غيـاب) بالنسـبة ملعـىن املو ميثل افهل ميكن تصـور أن مـا لـدين

حـــىت  –منـــذ القــرن التاســع عشـــر حــىت اآلن–علــى فكــرة أن األزمـــة وإن وجــدت فقــد طـــال مــداها الــزمىن 
ا(أزمة) إىل حالة(مزمنة)جتاوز    . ت كو

ولنأخذ صورة الدولة احلديثة كما حددت مالحمها كتابات رواد اإلصالح ىف الفكر العرىب حتديـداً عنـد 
جـه ، وحتديـد أو املواطنـة مسـألة، كمدخل إلدراك اعة الطهطاوى وخري الدين التونسىاملصلحني الرائدين رف

مـن حقــوق ال التـداخل أو عـدم التوافـق مــع مـا تقـرره الدولـة مــن التزامـات أو واجبـات ىف مقابـل مــا تسـلبه 
ا   . معىن للمواطنة بدو

، ولقــد كــان االهتمــام ها جتريــداً ألفكــار القــوة والســلطة، كانــت النظــرة الكالســيكية للدولــة بوصــفبدايــة
... وقــد انشــغل الفالســفة طة السياســيةالبشــر والســل الرئيســي للفالســفة القــدامى ينصــب علــى العالقــة بــني

، وهـى مشـكلة االلتـزام السياسـي الـيت كانـت تنطـوي ضـمنياً بني األفـراد والدولـة ةالسياسيون الحقاً بالعالق
ا مـا إذا كـان ذلـك ممكنـاً علـى  ؟على أسئلة مثل "مل يتعـني علـّى أن أطيـع أوامـر الدولـة ومـىت ميكـن عصـيا

  .)5(اإلطالق؟"
ن البدايـــة مـــن خـــالل مـــا كتبه"رفاعـــة الطهطـــاوي"، لـــيس بوصـــفه رائـــداً فحســـب، لكـــن النتمائـــه ولـــتك
(مصــر) جتلــت فيــه صــورة الدولــة مبفهومهــا الكالســيكي وأيضــاً تبــدت ىف جتربتــه السياســية علــى حنــو لوطن

لــة ومــن هــذا املنطلــق بــدت كلمــة "الــوطن" ذات اخلصوصــية ال الدو  .خــاص مالمــح الدولــة املركزيــة احلديثــة
"وإرادة التمـدن للـوطن ال تنشـأ : باملعىن االصطالحي الشائع هى األقـرب إىل وجـدان الطهطـاوي إذ يقـول

. وهكـذا )6(، ففـي احلـديث حـب الـوطن مـن اإلميـان"من أهل الوطن كما رغـب فيـه الشـارعإال عن حبه 
، "ولــذا لــوطنحــب اإميــاين أن الغايــة األساســية للمــواطن هــي  –يتصــور "الطهطــاوي" مــن منطلــق عــاطفى 

... ويبــدو أن ةيكــرر الطهطــاوي كلمــات "الــوطن" "وحــب الــوطن" ىف منــاهج األلبــاب وىف كتابــه ىف الرتبيــ
، كأنــه يســتعملها ىف معــرض حبــث عــام عــن حقــوق أى الطهطــاوي أحيانــاً، عنــدما يســتعمل هــذه العبــارة
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العصــبية ىف عقيــدة ابــن  ، كمعــىن. فيصــبح معــىن حــب الــوطن لديــه، أحيانــاً جمتمــع مــن اجملتمعــات وواجباتــه
  . )7(خلدون أى شعور التضامن الذى جيمع بني أبناء اجملتمع ويشكل أساس القوة االجتماعية"

روح القدمي اليت تسرى ىف وجـدان رفاعـة الطهطـاوي : األول: ما سجله "الطهطاوي أمرينواملالحظ في
أن لفــظ الــوطن : الثــانية أو العصــبية. ال ىف الــروح القبليــوالــيت تؤكــد علــى معــىن االنتمــاء العــاطفي كمــا احلــ

 يشري إىل خصوصية قطرية ال قومية باملعىن العروىب وال دينية مبعىن اخلالفة اإلسـالمية الـيت تفـرتض االنضـواء
، وهــو مــا حاولــت جتربــة الدولــة املركزيــة احلديثــة ىف عصــر "حممــد علــى" الكامــل حتــت رايــة احلكــم العثمــاىن

ضـوى كرفاعـة ة لتأكيد االستقالل النسيب ملصرلالفكاك نسبياً منها ىف حماو  . وعلى الـرغم مـن وعـى رائـد 
، فيلجـأ ان أوجه نظرية السياسـة التنفيذيـة، إال أنه اختزهلا ىف بيي باملشكلة السياسية واالجتماعيةالطهطاو 

، يو" للحــد مــن ســلطة احلــاكم املطلقــةإىل احلــديث عــن فصــل الســلطات بــاملعىن الــذي أوضــحه "مونتســك
. "فالقوة األوىل قـوة تطبيـق القـوانني التنفيذية الىت على رأسها امللك يعيد األمر ىف النهاية إىل السلطة لكن

، الثانيـة قـوة القضـاء وفصـل أحكام الشريعة والسياسية الشرعيةوتنظيمها وترجيح ما جيرى عليه العمل من 
ـا فهـذه الكماحل قـوى الثالثـة ترجـع إىل قـوة واحـدة هـى ، الثالثة قـوة التنفيـذ لألحكـام بعـد حكـم القضـاة 
ا حق خاص بويل األمر من أول وهله ال يشاركه فيه غريه، كما أنـه لقوة امللكية املشروطة بالقواننيا ... فإ

هو الذي ينسب إليه تقنني القوانني حيث يتوقف على أوامره تنظيمها وترتيبها وإجراء العمل مبوجبها فقد 
ملّ أمهــل : ). ولعــل الســؤال اجلــدير بــالطرح8(لــيت هــى أركــان القــوة احلاكمــة" احنصــرت فيــه القــوى الثالثــة ا

رفاعة الطهطاوى وهو بصدد احلديث عن فصل السلطات حيويـة العالقـة القائمـة بـني احلقـوق والواجبـات 
 ،، وأخـــرياً بـــني املواطنـــة والدولـــةأو بـــني الشـــرعية وااللتـــزام السياســـي أو الصـــورة املتخيلـــة للعقـــد االجتمـــاعي

. ريعية وتنفيذية مرتمجة ىف غالبهـا، ومعربـة ومؤولـة بالنسـبة لبعضـهاواكتفى "الطهطاوي" بعرض لوحات تش
فاملفكر الذى حتدث عن احلقوق املدنية مل يذكرها بوصفها حقوقاً جتاه الدولة ممثلة ىف نظـام احلكـم الـذى 

ســـي املاثـــل ىف القيـــام بــــ(الواجبات) ، وبالتـــايل يتحقـــق االلتـــزام السياتمد شـــرعيته مـــن قبـــول املـــواطنني لـــهيســـ
إنـه يضـع تصـوره للحقـوق املدنيـة ىف إطـار املعـامالت املتبادلـة بـني األفـراد أى حقـوق أهـاىل  ،املوكولة إليهم

اململكة الواحدة بعضهم على بعض "وبسط الكالم على عموم الرعية أن يقـال أن هلـم حقوقـاً ىف اململكـة 
قوق اخلصوصـــية الشخصـــية ىف مقابلـــة احلقـــوق العموميـــة وهـــى الواحـــدة بعضـــهم علـــى بعـــض وتســـمى بـــاحل

  . )9(عبارة عن األحكام الىت تدور عليها املعامالت ىف احلكومة" 
(الرعيـــة) إىل غيـــاب أحـــد طـــرىف العقـــد االجتمـــاعى وهـــو املـــواطن الـــذى حتمـــى الشـــرعية  ويشـــري مفهـــوم

، فالرعايــا علــيهم السياســي احلــاكمو حجبــه عــن النظــام حقوقــه املصــانة ىف ظــل قدرتــه علــى مــنح القبــول أ
، إذن يبـدو ، أى املسـاواة عنـد مجـع الضـرائب، التجنيـد اإلجبـارى... اخللتزام بنوعية حمـددة مـن املسـاواةاال

، إنــه عقــد يــنص علــى حقــوق والواجبــات بدونــهاألمــر بالنســبة لصــورة العقــد االجتمــاعى الــذى ال معــىن لل
. وإذا  ون حقـــوق املواطنـــة إن جـــاز التعبـــريشـــرعية الـــىت تصـــااللتـــزام السياســـي فحســـب ىف مقابـــل غيـــاب ال
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ا اجملازيــة املعاصــرة "بوصــفها خزانــاً حيــافظ النظــام احلكــيم علــى مســتوى معــني فيــه  ،كانــت الشــرعية بصــور
. فــإن فكــرة الرعيــة والراعــى أو )10(فــإذا اخنفــض مســتوى الشــرعية أكثــر ممــا ينبغــى فــإن النظــام سيســقط"

إىل إرث قــدمي ســابق بقــرون علــى مفهــوم الدولــة احلديثــة مــن ناحيــة، ومبثابــة إلغــاء  الســلطة الرعويــة تعيــدنا
غيـاب الشـرعية ىف  مسـألةلفكرة املواطنـة مـن القـاموس السياسـي العـرىب احلـديث مـن ناحيـة أخـرى غـري أن 

اإلســالمى  -مقابــل حضــور فكــرة دولــة الســلطة الرعويــة حتيلنــا إىل جــرح غــائر ىف اجلســد السياســي العــرىب
   !عرب التاريخ العرىب دون أن يندمل املا استنزف طاقة وجهد الفقهاء السياسينيط

(الشــورى فالعقــد الشــرعية أى مجاهرييــة اإلمام ســألةومــن أجــل الوحــدة اإلســالمية مل يكــن مثــة التفــات مل
بـل "لكنهـا حينئـذ ال تبقـى وحـدة إسـالمية  .فالبيعة) حيث تقـوم الدولـة عـن طريـق القـوة والتسـلط اجملـردين

، وعبـد اهللا كبـار الصـحابة مثـل احلسـني بـن علـي  تصبح وحدة كسروية أو قيصرية كمـا الحـظ ذلـك بعـض
... وتعلمنــا علــى البيعــة ليزيــدا ابنــه مــن بعــده بــن عمــرو وعبــد الــرمحن بــن أىب بكــر عنــدما أرادهــم معاويــة

ففقـد  ،ن واقـع األمـر شـيئاً معاناة املفكرين السياسيني املسلمني الطويلة أن قبول "أهـون الشـرين" ال تغـري مـ
  .)11(وخسران قضية اإلسالم كله على املدى الطويل" ،الشرعية يعود إىل فقد الوحدة

ــــه العــــرىب يوعنــــدما يســــتخدم "الطهطــــاو  ــــه ال يســــتدعى موروث ــــدًال مــــن املــــواطنني فإن ــــة" ب " لفــــظ "رعي
مصـر ذلـك  " ىفيمـد علـاإلسالمى فحسب، بل يضع نصب عينيه الدولـة املركزيـة احلديثـة الـىت أقامهـا "حم

س ىف زمنـه، ، كمـا كـان ميـار من جتـاوز الـدرس األزهـرى يالطهطاو ، "إذن مل يتمكن املستبد العادل ىف رأيه
عنه وأرسـل البعثـات إىل أوروبـا، إنـه بـالرغم مـن عـدم عودتـه  ي، عندما ختلى حممد علوىف الزمن الذى تاله

تلــئ نــص ... هلــذا ميخباصــية االجــرتار وتعليــق األســئلة احملــدد يإىل األزهــر ظــل تلميــذاً وفيــاً للــدرس األزهــر 
  .)12(، وعظ الدين ووعظ األخالق الدينية"بالنفحة الوعظية يالطهطاو 

نظـــام احلكــــم امللكـــى علـــى ماعــــداه مـــن ســـائر األنظمــــة  يومـــن منطلـــق هـــذا اإلرث يفضــــل الطهطـــاو 
بروحـه ولكـن مـن لطـف اهللا تعـاىل السياسية األخرى فامللك كالروح والرعية كاجلسـد، وال قـوام للجسـد إال 

بعبــاده أنــه أجــرى عادتــه ىف كــل زمــان وأن ينصــب ىف األرض مــن ينصــف املظلــوم مــن الظــامل ويــردع أهــل 
  .)13(، ويقابل كل أحد مبا يستحقه من صاحل وظامل"ظامل ويصنع للرعية مجيع املصاحلالفساد عن امل

ي، إذ رف يقيناً املغزى وراء أفضـلية النظـام امللكـفإننا نع يوإذا نظرنا إىل عبارة أخرى يسطرها الطهطاو 
) وىف ظــــــل 14(فــــــال يفهــــــم امللــــــك إال بالرعيــــــة وال تفهــــــم الرعيــــــة إال بامللــــــك كــــــاألبوة والبنــــــوة.."يقــــــول "

قـة بـني (العالقة احلميمة) بني امللك والرعية أو األب واألبناء ال يوجد معىن لنظرية ىف املواطنـة أو العالتلك
  .احلقوق والواجبات

وىف الوقت الذى وقع فيه السـلطان العثمـاىن سـليمان بـن سـليم فرمانـاً جيعلـه "املالـك احلـر جلميـع أرض 
، ومــن ختــالف والشــوارع ولــو متنقبــة إال العجــائزمصــر" وقــع فرمانــاً أخــرا نصــه "ال ختــرج امــرأة إىل األســواق 

ا ىف القـاهرة" وفرمانـاً ثال "نطلـب مـن النـاس مجيعـاً أن : ثـاً تضرب وتربط من شعرها ىف ذيل محار وتطاف 
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حـــدث هـــذا ىف القـــرن الســـادس عشـــر ىف ظـــل "الدولـــة  ،تضـــى الشـــريعة ويعملـــوا مبوجـــب الســـنةيســـريوا مبق
. "وكـان الشـعوب املنضـوية حتـت لـواء الدولـةالعثمانية العليـة" أى السـلطان العثمـاىن وحكومتـه ال البلـدان و 

ومــــن الدولــــة  )16(مون أنظمــــة اآلخــــرين دوًال أجنبيــــة"، ويّســــنظــــامهم الدولــــة العليــــة العثمــــانيون يّســــمون
ا االستبدادية املطلقة ممثلـة ىف السـلطان سـليمان بـن سـليم املالـك احلـر جلميـع أرض  العثمانية العلية بصور

تبد ليصــــبح احلــــاكم املســــ –بعــــد ثالثــــة قــــرون-" مؤســــس الدولــــة احلديثــــة ىف مصــــريمصــــر إىل "حممــــد علــــ
مــع أوروبــا ال بوصــفه كحــاكًم  وقــد ســعى حممــد علــي إىل وضــع إطــار لعالقاتــه. "والرأمســاىل األول واألوحــد

، بــــل باعتبــــاره التــــاجر املســــيطر والوســــيط األول والرئيســــي بــــني املنــــتج الزراعــــى ىف ريــــف مصــــر فحســــب
  .)17(واألسواق ىف أوروبا"

فكريـة مـع منـط إن املشكلة احلقيقية املؤثرة ىف صياغة الفكر السياسي العرىب احلديث ليسـت القطيعـة ال
، بل تبعية الفكر السياسـي ال يتيح الفرصة لتحقيق املواطنة الدولة العثمانية العلية باستبدادها املطلق الذى

لــــذلك احلضــــور الطــــاغى للدولــــة ســــواء القدميــــة أو احلديثــــة فلــــيس مثــــة أزمــــة قائمــــة ىف العالقــــة بــــني "قــــدمي 
نـــذ قـــدوم احلملـــة وطه علـــى واقـــع مغـــاير مميلـــى شـــر  ه وامتنعـــت مســـتجداته وبـــني حمـــدثاســـتهلكت تفاصـــيل
، بــل إن جــوهر املشــكلة يكمــن ىف أنــه مل تكــن هنــاك مقومــات أساســية للمواطنــة الــىت الفرنســية علــى مصــر

حتقق استقراراً ميكن أن تتهدده ىف حلظة ما "أزمة" ميكن معاجلتها حبلول توافقية أو تنظريات متعمقة كـالىت 
  .صياغة نظرية سياسية عربية معاصرةعلى تراكمها بغية حياول املفكرون العرب اآلن العمل 

إن "مأزق الغياب" املزمن ال يعىن اخلروج منه اصطناع أزمة عالقة بني شرعية والتزام سياسي أو حقوق 
ـــدد اســـتقرار الدولـــة ىف العـــامل العـــرىب ســـواء مـــن "داخـــل" أى "قـــوى شـــعبية معارضـــة" أو مـــن  وواجبـــات 

ا ومفاهيمهــا الــىت تبعــث علــى التغيــري، وإمنــا مــا يهــم بالدرجــة "خــارج" مبعــىن ثقافــة غربيــة  وافــدة مبصــطلحا
ا حمصـلة حـراك اجتمـاعى وسياسـي و وعى باختالف منط الدولة ىف الغرباألوىل هو ال ى لـه اقتصـاد، إذ إ

تقــوم طبيعتــه اخلاصــة، "إنــه ىف الــنمط الشــرقى تقــوم الدولــة عــادة بـــ"خلق طبقتهــا" بينمــا ىف النظــام الرأمســاىل 
  . )18(الطبقة "بصياغة الدولة على هواها"

، وتراثـــه الدولــة املركزيــة شــروطها مــن ناحيــةوحــده مــن فرضــت عليـــه طبيعــة  يمل يكــن رفاعــه الطهطــاو 
الفقهــى السياســى القــائم علــى الــوعظ وإســداء النصــح للحكــام مــع اإلقــرار حبكمهــم املســتبد باإلضــافة إىل 

ــا النظريــة ، ن التجربــة الغربيــة مــن ناحيــة أخــرى. ومبــوازاة جتربــة الطهطــاويمــ رغبــة إصــالحية تســتمد مقوما
 عن كيفيـة قيـادة الدولـة ىف تونس لتعرب يومن نفس منطلقاته إىل حد كبري جاءت جتربة خري الدين التونس

ة ، وأيضاً ال مينع األمر من اسـتنارات مفاهيميـة غربيـة معربـيتبع ذلك تربيرات نظرية ملا حيدث، وللإلصالح
  . لة وفقاً للضرورة السياسيةومؤو 

ا البا حممد الصـادق ىف الفـرتة املمتـدة مـن  يأمحد والبا يكانت اإلصالحات أو التنظيمات الىت قام 
مــربراً كافيــاً ألن يســجل خــري الــدين التونســى أفكــاره عــن االصــالح مســتعيناً مبفــاهيم  م1839-1861
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عية لكنـــه ال يلبـــث أن يبـــدأ خبلـــط واضـــح بـــني سياســـة غربيـــة يـــتم تطويعهـــا لتخـــدم مفـــاهيم السياســـة الشـــر 
(جملــس الــوزراء) ال يتوقــف بعــد ذلــك ىف أن "أمــا الدولــة فبكــون اجمللس: فيقــول مفهــومى الدولــة واحلكومــة

يســوغ هلــا أخــذ مــا تقتضــيه املصــلحة مــن املــال والرجــال) ويشــري مبصــطلح اململكــة إىل معــىن الدولــة بــاملعىن 
لكة فبثبوت اسـتقامة سـرية املباشـرين ملصـاحلها فيهـون عليهـا صـرف أمواهلـا "وأما فائدة املم: املعاصر فيقول

  . )19(ودماء أبنائها حيث كان فيما يعود بالنفع عليها"
" يركــز علــى مهــام الســلطة التنفيذيــة الــىت علــى رأســها احلــاكم أو امللــك أو صــورة املســتبد يإن "التونســ

ا ىف أمورهـــا الدنيويـــة إمنـــا دة املمالكادل الـــذى بـــه تتقـــوم الدولـــة وترتقـــى، "إذ إن ســـعاالعـــ (الـــدول) وشـــقاو
، يمــات السياســية املؤسســة علــى العــدل، وبقــدر مــا هلــا مــن التنظكــون بقــدر مــا تيســر مللوكهــا مــن ذلــكت

  .)20(ومعرفتها واحرتامها من رجاهلا املباشرين هلا"
مـــا ال يلتفتـــان  ، غـــريي لـــذات املوضـــوعاإلصـــالح تتوافـــق مـــع محـــاس الطهطـــاو  يف يإن رغبـــة التونســـ أ

. فهمــــا يتحــــدثان باســــتنارة سياســــية ىف االجتماعيــــة األصــــلية –لدالليــــة املفهــــوم ىف ســــياق بيئتــــه املعرفيــــة 
، لكـن ىف ي، أى نظـام حكـٍم دسـتور الىت تستمد فعاليتها من الدسـتور دفاعيهما عن التنظيمات السياسية

ى بوصـفها دميقراطيـة احلكـم النيـاىب ال ؟ فتأويـل الشـور ستبد عادل مـن يضـمن سـالمة التطبيـقظل سلطة م
ـــاد، واعتبـــاو منســـجمة مـــع روح السياســـة الشـــرعيةتبـــد ر املصـــاحل املناســـبة للوقـــت ، أى محايـــة حقـــوق العب

. ومـن هـذه الزاويـة كيـف . اخل، وتقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل وارتكـاب أخـف الضـررين..واحلال
مــع مقومــات السياســة الشــرعية وعنــدما يتحــدث عــن  مــع املــدينيســتقيم مبــدأ احلريــة املدنيــة ىف إطــار اجملت
ريـة يطلـق ىف عـرفهم "إن لفـظ احل: فيقـول –مـن وجهـة نظـر غربيـة–احلرية املدنية فإنه يقسمها إىل قسـمني 

طالق تصـرف وهو إ -يأى احلرية املدنية ىف النص الفرنس-احلرية الشخصية  يأحدمها يسم: بازاء معنيني
، حبيـث أن ومساواته ألبناء جنسه لـدى احلكـم ، مع أمنه على نفسه وعرضه ومالهبهاإلنسان ىف ذاته وكس

اإلنســـان ال خيشـــى هضـــيمه ىف ذاتـــه وال ىف ســـائر حقوقـــه وال حيكـــم عليـــه بشـــئ ال تقتضـــيه قـــوانني الـــبالد 
، ة السياسـيةاحلريـ: الثـاىن.. املعـىن .املتقرره لدى اجملـالس. وباجلملـة فـالقوانني تقيـد الرعـاة كمـا تقيـد الرعيـة"

وهى تطلب مـن الرعايـا التـداخل ىف السياسـات امللكيـة واملباحثـه فيمـا هـو األصـلح للمملكـة علـى حنـو مـا 
 ،"مــن رأى مــنكم يفَّ اعوجاجــاً فليقومــه": ثــاىن عمــر بــن اخلطــاب رضــى اهللا عنــهأشــري إليــه بقــول اخلليفــة ال

وهــو يقــرر قيمــة املشــاركة السياســية ىف  يســ. لكــن التون)21(يعــىن احنرافــاً ىف سياســته لألمــة وســريته معهــا"
ظــل جمتمــع أو دولــة أو مملكــة يتحــدث بلغــة االســتنارة الــىت عرفهــا ىف اجملتمــع األوروىب والــىت شــكلت جتربتــه 

وروث السياســي ، إال أن املفــاهيم الليرباليــة يــتم التعبــري عنهــا بلغــة املــيــة املتألقــة ىف القــرن التاســع عشــرالليربال
، ولـذا فإنـه ال يلبـث أن مفهـوم عنـد جتربتـه ىف بيئـة مغـايرة، ويغيب احلضور الفعـال لليةحيث ختتلف الدالل

ـــــدد نظـــــام اململكـــــةيرتاجـــــع عـــــن دعوتـــــه إىل حريـــــة قـــــد تـــــؤدى إىل . فيشـــــري إىل قـــــول  عواقـــــب وخيمـــــة 
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"إنــا مبقتضــى مــا نســمعه مــن أعمــال األمــم الــىت كانــت حاصــلة علــى احلريــة التامــة، نــرى أن : "مونتســكيو"
  .)22(أرخاء السرت على احلرية ارخاء وقتياً" يل قد يقتضاحلا

وتشري االستعانة مبونتسكيو ال روسو برغم معرفة الرائدين بالثـاىن وأحيانـاً اإلشـارة إليـه ورمبـا يعـود ذلـك 
إىل اهتمـــام "مونتســـكيو" بالســـلطة والقـــوانني الالزمـــة إلدارة األمـــر السياســـى كمـــا قدمـــه ىف مؤلفـــه األشـــهر 

ي أو املـــدخل الرمســـى بينمـــا يقـــود "روســـو" مباشـــرة إىل العقـــد االجتمـــاع ،ئع أو روح القـــوانني""روح الشـــرا
، حكامــه ، فــاملواطن عنــده هــو ذلــك الفــرد املســتقل الــذى بوســعه املوافقــة أو حجــب املوافقــة عــنللمواطنــة

، فــإن حتـاد"وىف حالـة إمتـام عقــد اال: ي عنـد روسـو تصــوغه هـذه العبــاراتولـذا فـإن صــورة العقـد االجتمــاع
، عاقدين بقدر ما ميلكونه من أصواتهذا العقد يوجد كياناً مصطنعاً ومجاعياً بديًال عن عدد األعضاء املت

، وذاتـــه املشـــرتكة وحياتـــه وإرادتـــه وكـــان هـــذا الكيـــان العـــام ل العقـــد يســـتمد هـــذا الكيـــان وحدتـــهومـــن خـــال
أو  Republicآلن باجلمهوريـــة ولكنـــه يعـــرف ا Cityاملكـــون مـــن إحتـــاد مجيـــع األشـــخاص يســـمى مدينـــة 
، ومـىت State، وعنـدما يلعـب دوراً سـلبياً يسـمى دولـة اجلسد السياسي. ويطلق عليه أعضاؤه اسـم الدولـة

م يعرفـون علـى .Sovereignقام بدوراً إجياىب يطلق عليه صـاحب السـيادة  .. أمـا األعضـاء املشـرتكني فـإ
ــــدعو  Peopleحنــــو مجــــاعى بالشــــعب  دود مشــــاركتهم ىف ىف حــــ Citizensن مــــواطننيوبوصــــفهم أفــــراداً ي

  .)23(بوصفهم خاضعني لقوانني الدولة" Subjects، ورعايا السلطة السيادية
الــىت قــدمها "روســو" مالئمــة للطبيعــة الرتكيبيــة الــىت حكمــت الفكــر  يمل تكــن صــورة العقــد االجتمــاع

اك أبعـاد العالقـة بـني املـواطن والدولـة السياسي ىف اإلسالم فهذه الرؤيـة التحليليـة الـىت قـدمها "روسـو" إلدر 
دمـج  مسـألةوبني احلقوق والواجبات متثل قطيعة مع ما اسـتقر عليـه تارخييـاً ىف الفكـر العـرىب االسـالمى ىف 

كافة السلطات ىف صورة احلاكم الفرد الذى يعد مسئوًال عن رعيته امللزمني بإطاعته دون مسئولية جتاههم 
م الفرصاللهم سوى عدله وإنصافه الل   . ة الوحيدة للتمتع حبقوق مواطنتهمذين يعطو

************  
  الــهوامــش

  ) باحث من مصر.*
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  خطاب الشرعية السياسية في اإلسالم
  (*سعيد بنسعيد العلوي

  تمهيد
الشــرعية مــدار القــول يف الســلطة السياســية، أيــاً كانــت اجلهــة الــيت يكــون منهــا النظــر إىل تلــك الســلطة 
ــا املعيــار الــذي ميســك بــه مــؤرخ الفكــر السياســ ي وأيــاً كــان احلكــم الــذي يصــدر عليهــا، وجوبــاً أو ســلباً. إ

حـــني القـــول يف حكـــم ملـــك أو رئـــيس أو يف تقيـــيم فـــرتة تارخييـــة مـــن حيـــاة أمـــة مـــن األمـــم. والشـــرعية هـــي 
اهلاجس الذي يالزم احلـاكم السياسـي يف كـل األحـوال الـيت يستشـعر فيهـا مـن نفسـه ضـعفاً ومـن خصـومه 

كم ومـا بـه يكـون قوة. خطاب الشرعية مطلقاً، والشرعية السياسية هي ما به يكـون التربيـر عنـد ذلـك احلـا 
دفاعه عن نفسه، وبالتـايل فهـو سـالح يبـادر إىل إشـهاره كلمـا أدرك احلاجـة إىل إفحـام اخلصـم وإرباكـه أو 
رغــب يف إمخــاد حركــة متــرد أو إســكات صــوت احتجــاج. وليســت حركــات االحتجــاج واملعارضــة السياســية 

ض عليــه وأفعالــه خلــو مــن الشــرعية ســوى قــول، ضــمين حينــاً وعلــين أحيانــاً كثــرية، بــأن ســلطة احلــاكم املعــرت 
وإعتداء عليها. والوجود السياسي يف اإلسالم مل يكن شذوذاً عن هذه القاعدة، بل احلق إنه كـان تأكيـداً 
هلا، ال بل إنه، يف مراحل حامسة من ذلك الوجود، كان إجالء هلا على حنو قد ال يكون متوافراً وال ميسراً 

  سياسي يف أجواء أخرى.يف أمناط أخرى غريه من الوجود ال
ظهـر خطـاب الشـرعية السياسـية يف اإلسـالم، أول مـا ظهـر، عقـب وفـاة الرسـول عليـه السـالم إذ ظهـر 
االختالف األول يف اإلسالم حول من يكون لـه أن خيلـف النـيب يف إدارة شـؤون املسـلمني دينيـاً وسياسـياً. 

ين ســـاعدة معـــروف ومشـــهور. مث بـــرز مـــا وقـــع يف ســـقيفة بـــ ت املـــؤرخني، واخـــتالف آرائهـــم، حـــولوكتابـــا
خطــاب الشــرعية السياســية إىل الســطح مــرة ثانيــة يف تــاريخ اإلســالم حــني أخــذ االخــتالف يتعــاظم حــول 
حكــم اخلليفــة عثمــان بــن عفــان حــىت انتهــى إىل النتيجــة املأســاوية الــيت نعلــم ليظهــر اخلــالف واالخــتالف، 

الـــب فكانـــت أزمـــة الـــتحكم أوًال، مث كـــان اغتيـــال مـــرة ثالثـــة يف التـــاريخ اإلســـالمي، حـــول علـــي بـــن أيب ط
اخلليفة الرابع صهر النيب وابن عمه. وقد تلزم اإلشـارة كـذلك إىل انتقـال احلكـم مـن معاويـة بـن أيب سـفيان 
إىل ابنــه يزيــد مــن بعــده، وبالتــايل إىل االحتــداد يف القــول يف الشــرعية السياســية، وجــوداً وعــدماً، يف حكــم 

ن نذكر، بعد ذلك، الثـورة العباسـية ومـا نشـب حوهلـا وفيهـا مـن اخـتالف وجـدل يف األمويني. وقد جيب أ
الثورة) العديـدة سـواء مـا شـهد » (= اخلروج«الشرعية السياسية، مث ما كان، عقوداً بعد ذلك من حركات 

نهــا منهــا جناحــاً كــان عنــه تأســيس دولــة أو قيــام خالفــة، بعيــداً عــن الســلطة املركزيــة يف بغــداد أو مــا بــاء م
بالفشـــل، فكـــان حربـــاً داخليـــة أو فتنـــاً اســـتعرت نارهـــا طـــويًال. وباجلملـــة، ميكـــن القـــول إن تـــاريخ الوجـــود 
السياسي يف اإلسالم، منذ اخلالف األول يف سقيفة بين ساعدة إىل األزمنة احلديثة، مـروراً بعهـود عديـدة،  

ها اخلصـــم. كمـــا جيـــوز القـــول، كـــان تـــاريخ صـــراع علـــى الســـلطة بـــدعوى التـــوافر علـــى الشـــرعية الـــيت يفتقـــد
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(من ألشـكال التعبرييـة الـيت أفـرغ فيهـاإمجاًال، إن تاريخ الفكر السياسي يف اإلسالم مل خيلو، مع اخـتالف ا
  علم الكالم، والفقه، والفلسفة، واألخالق..) أن يكون قوًال يف الشرعية السياسية.

حص التجليــات الكــربى يف ذلــك مــن أجــل تبــني خطــاب الشــرعية السياســية يف اإلســالم نــرى أن نــتف
اخلطـــاب يف أشـــكاله التعبرييـــة الكـــربى، كمـــا نـــرى أن نفـــرد خطـــاب الشـــرعية يف الفكـــر العـــريب اإلســـالمي 

الشــــرعية : املعاصـــر بوقفـــة خاصـــة التصـــاله بوجودنــــا احلـــايل. والتجليـــات الكـــربى الــــيت نشـــري إليهـــا ثـــالث
وحــديثنا  -ي، الشــرعية يف اخلطــاب الفقهــي وعمادهــا يف الشــرع اإلســالمي، الشــرعية يف اخلطــاب الكالمــ

  يتوخى اإلجياز والرتكيز من جانب أول، ويستهدف الدقة يف العبارة والوضوح يف القول من جانب ثاٍن.
  الشرعية السياسية والشرع اإللهي – 1

إذا كنـــا جنـــد يف القـــرآن الكـــرمي مـــا يعـــادل، أو يفـــوق قلـــيًال، عشـــرة يف املائـــة مـــن اآليـــات تتصـــل كلهـــا 
التشــريع ألحكــام العبــادات واملعــامالت وكانــت التشــريعات واضــحة دقيقــة حينــاً ومفتقــرة إىل توضــيح بــل ب

ورمبا إىل تكملة من السنة النبوية، فنحن ال جند يف الكتاب ما ميكن اعتباره نظريـة يف احلكـم السياسـي أو 
آيــات حتــض علــى احلكــم  مــا يــدل علــى تفضــيل منــط مــن الدولــة أو احلكومــة علــى غــريه. يف القــرآن الكــرمي

يــأمركم أن تــؤدوا األمانــات إلــى أهلهــا وإذا إن اهللا ﴿: -تعــاىل-بالَعــْدل، منهــا، علــى ســبيل املثــال قولــه 
بــني احلكــم بالعــدل ورد األمانــات إىل أهلهــا،  فهــو يقــرب )1(﴾حكمــتم بــين النــاس أن تحكمــوا بالعــدل

العزيــز، يف اآليــة املواليــة لآليــة املـــذكورة،  أخــرى بــني العــدل واإلحســـان. ويف الكتــاب آيــة: مثلمــا يقــرن يف
يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اهللا ﴿حــث علــى الســمع والطاعــة ملــن يتــوىل أمــر الشــؤون العامــة مــن النــاس 

وأطيعوا الرسول وأولي األمر مـنكم فـإن تنـازعتم فـي شـيء فـردوه إلـى اهللا والرسـول إن كنـتم تؤمنـون 
ولعــل هــذه اآليــة أقــوى اآليــات وأشــدها وضــوحاً يف  .﴾تــأويالً بــاهللا واليــوم اآلخــر ذلــك خيــر وأحســن 

فهي، من جهة أوىل، تقرن تلك الطاعة بطاعة اهللا وطاعة الرسول. وهي، من » أويل األمر«وجوب طاعة 
جهــة ثانيــة، تـُْقــرِن الرجــوع إىل اهللا وإىل الرســول حــني التنــازع يف أمــر أو قضــية تتعلــق بتلــك الطاعــة ِبَكمــال 

ا يف العبارة جند بعض املفسرين ينعتون تلك اآلية بـاإلميان باهللا   ».آية األمراء«. ولوضوح هذه اآلية وقو
ســيليكم بعــدي ُوالة فيلــيكم البَـــرُّ «: األمــر نفســه جنــده يف الســنة النبويــة فــنحن نقــرأ يف احلــديث النبــوي

ــِربِّه، ويلــيكم الفــاجر بفجــوره فــامسعوا هلــم وأطيعــوا يف كــل مــا واف احلــق، فــإ ن أحســنوا فـََلكــم وهلــم، وإن ِب
أمــا طبيعــة أولئــك الــوالة، وكــذا كيفيــة اختيــارهم، والتفصــيل يف الطريقــة الواجــب ». أســاءوا فـََلكــم وعلــيهم

ــا فهــو مــا ال جنــد هلـا يف احلــديث النبــوي ذكــراً. نعــم، هنالـك يف الســنة حــث علــى الشــورى، علــى  األخـذ 
ويف الســنة ذم  ». وشــاورهم يف األمــر«مــن وجــوب الشــورى غــرار مــا خياطــب اهللا بــه نبيــه يف القــرآن الكــرمي 

ويف الســـنة ». الظلـــم ظلمـــات يـــوم القيامـــة«، »دعـــوة املظلـــوم لـــيس بينهـــا وبـــني اهللا حجـــاب«كثـــري للظلـــم 
م وهـــم ـــاً ال تـــرد دعـــو املظلـــوم، : إشـــادة باإلمـــام العـــادل عظيمـــة فـــنحن نقـــرأ يف حـــديث صـــحيح أن ثالث

ل. فاإلمام العادل، أي ذاك الذي يصدره، فيما يصدره من حكم، عـن والصائم حىت يفطر، واإلمام العاد
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القــانون اإلهلــي يكــون أمــام اهللا يف حــال تعــادل املظلــوم يف توجهــه إىل اهللا ويف اســتجابة اهللا لــدعواه، كمـــا 
  تعادل حال املؤمن املمارس لشعرية دينية هي إحدى الفروض اخلمسة.

 يف الشرع اإلسـالمي، عـن كليـات ومبـادئ عامـة يكـون منهـا ميكن الكالم يف الكتاب والسنة، وبالتايل
» السياسـة الشـرعية«االستمداد يف التشريع السياسي. تلك الكليات اعتربها الفقهاء الذين يتحـدثون عـن 

املعيـــار الـــذي بـــه يكـــون احلكـــم علـــى ســـلطة سياســـية بالســـلب أو اإلجيـــاب واحلجـــة الـــيت يصـــح أن تكـــون 
كــون عليــه. ذلــك مــا جنــده عنــد أحــد أكثــر مــن كتبــوا يف السياســة الشــرعية للحــاكم مثلمــا يكــون هلــا أن ت

شـــهرة وأكثـــرهم وضـــوحاً وتشـــدداً يف الوقـــت ذاتـــه وهـــو تقـــي الـــدين ابـــن تيميـــة يف كتابـــه الشـــهري "السياســـة 
آيـة «. ال بل إن الفقيه احلنبلي الكبري يعترب أن مدار كتابه كله هو )2(الشرعية يف إصالح الراعي والرعية"

وإذا كانــت اآليــة قــد أوجبــت أداء األمانــات إىل «إذ يقــول يف التعقيــب علــى اآليــة بعــد شــرحها » مــراءاأل
  .)3(»أهلها واحلكم بالعدل فهذان مجاع السياسة العادلة والوالية الصحيحة

  ية السياسية في الخطاب الكالميالشرع - 2
الفكـــر العـــريب اإلســـالمي احلـــديث  رمبـــا كانـــت أكثـــر تعريفـــات أصـــول الـــدين أو علـــم الكـــالم تـــداوًال يف
علــم يتضــمن احلجــاج عــن العقائــد «: واملعاصــر هــو التعريــف الــذي يــورده ابــن خلــدون يف مقدمتــه الشــهرية

». اإلميانيـة باألدلـة العقليـة والـرد علـى املبتدعـة املنحـرفني يف االعتقـادات عـن مـذاهب السـلف وأهـل الســنة
لعقيــدة مــن جهــة نظــر املــذهب الــيت يصــدر املــتكلم ومــن حيــث هــو كــذلك، أي مــن حيــث إنــه دفــاع عــن ا

" يقول المقدمةعنها، فإن كل حديث يف السياسة يبدو بعيداً عن هذا العلم. هلذا السبب جند صاحب "
ـا قضـية مصـلحية إمجاعيـة «عن اإلمامة أو اخلالفة العظمى وبالتـايل رأس السـلطة السياسـية يف اإلسـالم  أ

فسه جند القاضي عبد اجلبار، وهو من كبار شيوخ املعتزلة جيعل القول يف وللسبب ن». وال تلحق بالعقائد
ــذا البــاب أن «: اإلمامــة متصــًال ببــاب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر وإن كــان يقــول ووجــه اتصــاله 

. ومــن املعلــوم أن أحــد )4(»أكثــر مــا يــدخل يف األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ال يقــوم بــه إال األئمــة
آخذ الكربى ألهل السنة على الشيعة اإلمامية هو أن هؤالء األخـريين جيعلـون القـول يف اإلمامـة واإلمـام امل

من مهمات الدين، بـل ومـن صـلب العقيـدة مـا دام اإلمـام هـو املرجعيـة العليـا يف فهـم أحكـام الشـريعة بـل 
يُفـردون لإلمامـة فصـًال يف  والعقيدة. غري أن املالحـظ كـذلك هـو أن متكلمـة السـنة، مـن أشـعرية وحنابلـة،

م يف علــم الكــالم وإن كـــانوا يبــدون يف ذلــك حتفظـــاً ويــأتون بعلــل ليســت علـــى درجــة عاليــة مـــن  مصــنفا
ايــة األمــر. فهــذا عبــد امللــك اجلــويين، إمــام احلــرمني، يكتــب يف متهيــده للكــالم عــن اإلمامــة يف  اإلقنــاع يف 

الكالم يف هذا الباب ليس من أصـول «السين شهرة الفصل الذي خيصصه هلا يف أحد أكثر كتب الكالم 
االعتقـاد واخلطـر علـى مـن يَـزِلُّ فيــه يـرىب علـى اخلطـر علـى مــن جيعلـه أصـله (...) وقـد صـنف القاضــي [= 
أبــو بكــر البــاقالين] وغــريه مــن أئمتنــا، رضــي اهللا عــنهم، كتبــاً مبســوطة يف اإلمامــة (...) وغرضــنا يف هــذا 

. والتحفظـــات عينهـــا يبـــديها مـــن بعـــده تلميـــذه أبـــو حامـــد )5(»لبـــاب...املعتقـــد أن نـــنص علـــى أصـــول ا
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يف أصـــول االعتقـــاد" ولكـــن ذلـــك مل يكـــن قانعـــاً دون  قتصـــادالغـــزايل يف حديثـــه عـــن اإلمامـــة يف كتابـــه "اال
"املصــلحية" يف الكتــاب املــذكور بــل إن الغــزايل خيصــص هلــا مصــنفاً واحــداً علــى  ســألةاخلــوض يف هــذه امل

  نه يرجع إليها يف فصول وأبواب من كتب أخرى.األقل مثلما أ
ايـــة األمـــر ب ـــا يف هـــذا احلـــق أن اإلمامـــة، وهـــي بـــالطبع مبحـــث سياســـي يتصـــل يف  القضـــية الـــيت تعنين

(قضــية الشــرعية السياســية)، ليســت أحــد القضــايا الــيت يعــرض هلــا علــم الكــالم يف اإلســالم جبانــب البحث
ــــا املالقضــــايا العقدية(األلوهيــــة، الوحدانيــــة، ال احملوريــــة الــــيت ترســــم  ســــألةنبــــوة، اجلــــرب، االختيــــار...) بــــل إ

مـة اإلسـالم يف . وال خيفـى أن اخـتالف متكل)6(للمذهب الكالمي الطريـق الـذي يكـون عليـه أن يسـلكه
(أشعرية، ماتريدية، معتزلة، زيدية، إمامية...) يرجـع إىل االخـتالف األصـلي بينهـا يف فرق ومذاهب كالمية

ة وإن كـــان الغالـــب علـــى كتـــب أصـــول الـــدين هـــو إخفـــاء هـــذه احلقيقـــة أو التمويـــه عليهــــا اإلمامـــ مســـألة
  بكيفيات متنوعة.

ــذه الفذلكــة أن نوضــح أن القــول يف الشــرعية السياســية يف اإلســالم، مــن حيــث اســتمدادها مــن  نريــد 
ة عنـد الكيفيـة القانون اإلهلي، جتد سندها األول واألساس عند علماء أهل الكالم. لذلك فإن وقفة قصري 

ـــا  اإلمامـــة يف علـــم الكـــالم والقضـــايا األساســـية الـــيت تثـــار يف مبحـــث اإلمامـــة تكـــون  مســـألةالـــيت تطـــرح 
وقفة نتجنب فيها اخلوض يف االختالفات املذهبية بني علماء الكالم فال نعين فيهـا إال : ضرورية ملوضوعنا

  بالكليات والقضايا احملورية.
(وتسـمى كـذلك  هي أن اإلمامـة أو اخلالفـة العظمـىون يف القول يف اإلمامة تعرض هلا املتكلم أول قضية

ــا خالفــة للنبــوة وألن لفــظ اخلليفــة، أول تداولــه يف اإلســالم مــع تــويل أيب بكــر الصــديق أمــور املســلمني بعــد  أل
ــا جتــب مــن جهــ ة وفــاة النــيب) واجبــة. اإلمامــة جتــب مــن جهــة الشــرع، حــىت متضــي األحكــام الشــرعية، كمــا أ

  .العقل، إذ من غري املعقول، أن يرتك أمر اجلماعة دون رئاسة
هـــي الشـــروط الواجـــب توافرهــا يف اخلليفـــة. واملتكلمـــون جيمعــون علـــى شـــروط أَخصُّـــَها  القضــية الثانيـــة

(وهـــــذه األخـــــرية تعـــــين يف لغتنـــــا املعاصـــــرة األهليـــــة املعنويـــــة أو العدالـــــة القرشـــــية(= االنتمـــــاء إىل قُـــــريش) و
  العلم حىت يكون اخلليفة قادراً على االجتهاد أو يف النوازل واألحكام.األخالقية) و 

ـا السـابق إىل  القضية الكبرى الثالثة تتصل بالقول فيما إذا كانت اإلمامة تكون عن طريق العهد، يعهد 
ــا تكــون عــن طريــق االختيــار وهــذا مــذه ب الالحــق لعلــم ينفــرد بــه كمــا هــو الشــأن عنــد الشــيعة اإلماميــة، أم إ

أهل السنة واملعتزلة، أم إن اإلمامة تكون، باألحرى، ملن خيرج شاهراً سيفه يف طلبها من أحفاد َعِليٍّ مع تـوافر 
  وهذا مذهب الشيعة الزيدية. - الشروط املعتربة فيه 
هــي القــول فيمــا إذا كانــت إمامــة املفضــول تكــون جــائزة مــع وجــود األفضــل. وضــمري  القضــية الرابعــة
هو التقرير يف الرتتيب الذي سارت عليه اخلالفة يف اإلسـالم منـذ بيعـة أيب بكـر الصـديق  املتكلمة يف ذلك
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إىل قيام حكم يزيد بن معاوية على األقل. املطلوب والواجب أن خيتـار للخالفـة أفضـل النـاس ولكـن تـويل 
  "املفضول" ال يفسد التولية. 

  شرعية السياسية في الخطاب الفقهيال - 3
السياسـي اإلسـالمي مـداه األقصـى مـن التطـور يف منتصـف القـرن اهلجـري اخلـامس،  أدرك فقه التشـريع

وكان ذلك النضج نتيجة تضافر عوامـل سياسـية وأخـرى معرفيـة ممـا ال يتسـع لنـا اجملـال للخـوض فيـه. لكنـا 
لضـعف السياسـي الشـديد مـن جانـب نقول على وجه اإلجياز، أن هذا العصر الذي نتحدث عنه اتسـم با

لـــة التفتـــت والتعـــدد يف املمالـــك والـــدول الـــيت عرفتهـــا بـــالد اإلســـالم) ويتصـــف، مـــن جـــان ثـــاٍن، (بدال أول
(نتيجــة تــراجم عــدد مــن املعــارف اإلســالمية وتطورهــا، ومثــرة الكــم اهلائــل مــن الكتــاب  بازدهــار علمــي كبــري

إلســالم أو قــل إن الــيت مت تعريبهــا) وحركــة ثقافيــة نشــيطة. يف أجــواء هــذه الثنائيــة نشــأ الفقــه السياســي يف ا
فقــه التشــريع السياســي عــرف غايتــه البعيــدة مــن التطــور مــع ظهــور نصــور تشــريعية تأسيســية علــى شــاكلة  

ي واملفكـــر األشــعري أىب احلســـن املــاوردي. عنـــد هــذا املفكـــر عكتــاب "األحكـــام الســلطانية" للفقيـــه الشــاف
اســتمدادها بقضــية الشــرعية و السياســي نقــرتح الوقــوف وقفــة قصــرية بغيــة اســتخالص مجلــة إفــادات نتصــل 

(القـــرآن والســـنة) وبصـــفة أقـــل بـــروزاً مـــن التـــاريخ اإلســـالمي خاصـــة ومـــن التـــاريخ الســـند مـــن الشـــرع اإلهلي
  البشري عامة.

ا، كمــــا يقــــول » األحكــــام الســــلطانية«مــــدار  أصــــًال عليــــه «هــــو اخلالفــــة أو اإلمامــــة العظمــــى حبســــبا
. بيــد أن فرقــًاَ◌ شاســعاً، جوهريــاً، مييــز املقاربــة الــيت رأينــا »اســتقرت قواعــد امللــة وانتظمــت بــه مصــاحل األمــة

ا الفقيه املاوردي. إنه الفارق بني املتكلم والفقيه. فاألول  ا عن تلك اليت يأخذ  علماء الكالم يأخذون 
جيادل عن املذهب وينافح عن العقيدة ويُقعد ألصول االعتقاد فهو يرسم مذهباً يف أصـول الـدين. والثـاين 

ا يغدو قيام مؤسسـة اخلالفـة ممكنـاً. هـذه مه ه التشريع لألحكام العملية، أي تعيني الشروط القانونية اليت 
الكيفيـــة مـــن النظـــر جتعـــل الفقيـــه املشـــرع السياســـي خبطـــو خطـــوات عمليـــة إىل األمـــام فهـــو يتحـــدث عـــن 

ـــة واليـــات، أو نيابـــات عـــن اخلليفـــة يف مســـتويات التنظـــيم السياســـي، واإلداري، والقضـــا ئي، واملـــايل للدول
اإلسالمية. وبعبارة أخرى فإن احلديث عن اإلمامة والتشريع الفقهي ألحكامهـا يكـون، بالضـرورة، تشـريعاً 

لــى الــوزارة، الواليــات علــى األقــاليم، الواليــات ع: فقهيــاً لبنيــة الدولــة اإلســالمية ووظائفهــا ونظمهــا املختلفــة
القضــاء، وإدارة شــؤون املدينــة (إمامــة املســاجد، احلرفيــون، (= املظــامل)، اجلــيش والشــرطة والقضــاء األعلــى

يكون مـع ذلـك كلـه تشـريعاً لنظـام » األحكام السلطانية«اآلداب العامة). كما أن ذلك التشريع الفقهي لـ
األرض، والضرائب، واألموال بأنواعها الثابتة واملنقولة. وبالتايل فإن األمـر يتعلـق مبنظومـة شـاملة يف احلكـم 

  يف الدولة اإلسالمية متكاملة. ونظرية
نقطة االنطالق عند املاوردي يف كتاب "األحكام السلطانية" هي األخذ مبا ينتهـي إليـه علمـاء الكـالم 

ــا  موضــوعة خلالفـة النبــوة يف حراســة الــدين وسياســة «السـنة واملعتزلــة مــن نتــائج بصـدد اإلمامــة العظمــى. إ
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عقـل، واملـاوردي يؤيـد أراء املتكلمـة بآيـة مـن القـرآن وأطـراف . وهي واجبة من جهـيت الشـرع وال)7(»الدنيا
مــن احلــديث النبــوي. واإلمامــة تكــون عــن طريــق االختيــار أوًال وأساســاً، ولإلمامــة شــروط يلــزم توافرهــا يف 
اإلمــام املرشــح هلــا، مثلمــا أن هنالــك شــروطاً يلــزم اجتماعهــا يف اخلاصــة(= أهــل احلــل والعقــد) الــيت يرجــع 

  إمام لألمة. إليها اختيار
كمــا يقــال يف اللغـــة السياســية اليـــوم يرتــدي أبـــو » إعــالن النوايـــا«بعــد هــذا اإلفصـــاح عــن املـــذهب أو 

احلسن املاوردي عباءة الفقيه املشـرع ليصـبح حديثـه خاليـاً مـن كـل نـربة كالميـة حجاجيـة، وكلمـا اعرتضـه، 
تب، واقع ال يتوافق مع املقتضيات الصرحية يف تشريعه ألحكام اإلمامة أو الوزارة أو ما كان أدناها من املرا

من الـنص الشـرعي وأدرك أنـه خيـوض لعبـة التربيـر السياسـي أو إكسـاب الشـرعية الدوليـة علـى واقـع، عمـد 
إىل االستمداد من التاريخ والقياس على ما يكون نيب اإلسالم أو من أتى بعده قـد قـاموا بـه. وبالتـايل فـإن 

  لتشريع الفقهي للمؤسسة السياسية األوىل وللواليات اليت تتفرع عنها.ا: مهه األساس يظل هو التشريع
والعقــد يقتضــي، مــن ». عقــد«أول خطــوة خيطوهــا فقيهنــا علــى درب التشــريع هــي التقريــر بــأن اإلمامــة 

عقـــد مراضـــاة واختيـــار ال يدخلـــه إكـــراه وال «: الناحيـــة القانونيـــة، اتفاقـــاً وتراضـــياً مـــن الطـــرفني املتعاقـــدين
لذلك فإنه، على سبيل املثال، ال جيوز فيه القرعة بني مرشـحني يتسـاويان يف الكفـاءات. أمـا إذا  ».إجبار

يوجبه حكم «حدث ذلك فإنه يلزم اللجوء إىل مسطرة معقدة نسبياً يكون احلسم فيه لصاحل ما يبدو أنه 
ايــــة األمــــر لصــــاحل الشــــخص الــــذي يتضــــح أنــــه األكثــــ -» الوقــــت ر اســــتجابة يعــــين أن البيعــــة تــــؤول يف 

  لضرورات العصر الذي يكون فيه.
اإلمامـة مـن احلقـوق «ثاين خطوة خيطوها الفقيه املشرع، وثاين قضية حمورية يلـزم االنتبـاه إليهـا، هـي أن 

. ومـن البـني بذاتـه، يف منطـق الفقيـه املسـلم، أن )8(»العامة املشرتكة بني حـق اهللا تعـاىل وحقـوق اآلدميـني
(وذلــك معــىن الشــطر األول مــن  حفــظ حقــوق اهللا: لهــا تقــوم يف هــذا األمــرأســباب الشــرعية السياســية ك

(وتلك داللة الشـطر الثـاين مـن التعريـف يف دراسة الدين") وحقوق اآلدميني"خالفة النبوة : تعريف اإلمامة
دون أن ننسى أن حفظ حقوق اآلدميني من مقتضيات حفظ الدين أيضاً). مـىت تقـرر  -"سياسة الدنيا" 

ــا   هــذا األمــر كــان التشــريع ألحكــام اإلمامــة تشــريعاً فقهيــاً لآلليــات أو امليكانيزمــات القانونيــة الــيت يكــون 
  ومقتضياته العملية.» عقد اإلمامة«عمل 

يف التشــريع الفقهــي ألحكــام اإلمامــة مــن حيــث هــي "عقــد" يقــوم مبوجــب  القضــية المحوريــة الثالثــة
علـــى ذلـــك هـــي تلـــك الـــيت تتعلـــق بأحكـــام الســـلطة اتفـــاق وتـــراٍض بـــني طـــرفني كمـــا نـــرى وجـــوب التأكيـــد 

التنفيذيـــة العليـــا أو احلكومـــة، يف لغتنـــا اليـــوم، أو تلـــك الـــيت يســـميها املـــاوردي وزارة ومييـــز فيهـــا بـــني نـــوعني 
  وزارة التفويض، ووزارة التنفيذ.: إثنني

ر الدولـة إىل (= وزارة التفويض) فهي، كما يدل على ذلك امسها تفويض تـدبري األمـور، أمـو أما األولى
ولعظــم املســؤولية فيهــا فــإن املــاوردي يــرى يف تــويل هــذه ». برأيــه وإمضــاءها علــى اجتهــاده«وزيــر التفــويض 
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، بل يلزم عنده توافر »إجتماع شروط اإلمامة إال النسب وحده ألنه ممضي اآلراء ومنفذ االجتهاد«الوزارة 
  ».شرط زائد على شروط اإلمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية«

(= وزارة التنفيــذ) فــإن شــروطها أخــف، إذ ال تفــويض بالســلطة فيهــا وإمنــا ختصــيص لقطــاع وأمــا الثانيــة
معلوم من اإلدارة العامة. واألمر اجلدير باملالحظة، بل ورمبا كان يستدعي الدهشة عند البعض أيضاً، هو 

يل فــإن اإلســالم لــيس شــرطاً يف ، وبالتــا»جيــوز أن يكــون هــذا الــوزير مــن أهــل الذمــة«أن املــاوردي يقــرر أنــه 
  تويل وزارة التنفيذ يف دولة اخلالفة اإلسالمية.

، وهي قضية تنقلنا إىل جـوف الشـرعية السياسـية مـن حيـث اقتضـاء وإضـفاء القضية المحورية الرابعة
الشــرعية الدينيــة علــى ســلطة سياســية رمبــا كانــت تشــكو ضــعف الشــرعية وهشاشــتها يف شــطر منهــا، فهــي 

 تتعلــق بالواليــة أو اإلمــارة علــى املــدن أو، مــن جهــة منطــق العقــد، عقــد اإلمامــة، النيابــة عــن القضــية الــيت
إمــارة اســتكفاء «اخلليفــة يف إدارة شــؤون بلــد أو إقلــيم. واإلمــارة علــى الــبالد نوعــان كمــا يكتــب املــاوردي 

اء) فــال إشــكال . فأمــا األوىل(= إمــارة اســتكف)9(»بعقــد عــن اختيــار، وإمــارة اســتيالء بعقــد عــن اضــطرار
فيهـــا مـــن الناحيـــة الشـــرعية، وأحكامهـــا تشـــريعات عمليـــة فهـــي، مـــن حيـــث مضـــامينها، نيابـــة عـــن اخلليفـــة 

اء حلكمـــه مـــا دام اخلليفـــة يـــرى وإمضـــاء حلكمـــه مـــن جانـــب أول، وخضـــوع حلكـــم وزيـــر التفـــويض وإمضـــ
االستيالء) فهي، كما يدل علـى (= إمارة ة وإرادة اخلليفة). وأما الثانيةتؤول إىل صيغة التولي سألة(فاملذلك

(...) يســتويل األمــري بــالقوة علــى بــالد يقلــده تعقــد عــن اضــطرار«ا املــاوردي نفســه ذلــك امسهــا وكمــا يعرفهــ
ـا ويفـوض إليـه تـدبريها وسياسـتها  سـألةهـذه اإلمـارة تثـري مجلـة إشـكاالت تتصـل مب - )10(»اخلليفة إمار
ألمر فيها، بطبيعـة األمـر مـن إحـراج للـوعي الفقهـي. بيـد أن الشرعية، شرعية السلطة السياسية، فال خيلو ا

ــة بــني مقتضــيات النظــر الفقهــي(= الشــرع)  هــذا املســتوى مــن التشــريع جيعــل الفقيــه املشــرع يف حــال جما
يــذهب مبنطــق فإمــا أن : ومســتلزمات الواقــع العيــين. جيــد املشــرع الفقيــه نفســه أمــام اختيــارين ال ثالــث هلمــا

ختلـو مـن كـل شـرعية، فهـي إمـارة غصـب وخـروج » إمـارة االسـتيالء«مداه األقصى فـيعلن أن القول الديين إىل 
عن القانون اإلهلي. وإما أن جيتهد يف إكساب ما ميكن إكسـابه مـن الشـرعية علـى إمـارة يقـول عنهـا املـاوردي 

حكـام الـدين ليخـرج مـن باستيالئه مستبداً بالسياسة والتدبري، واخلليفة بإذنه منفذاً أل«نفسه. إن األمري يكون 
. فأما االختيار األول فيعين، عملياً، احلكم خبلو كم هائل )11(»الفساد إىل الصحة، ومن احلظر إىل اإلباحة

مــن اإلمــارات عــن الشــرعية، فضــالً عمــا يف هــذا القــول بــاحلكم علــى املؤسســة السياســية العليــا الــيت هــي، مــن 
ــا وجهــة منطــق  حيــث النظــر، واحــدة ال جيــوز أن تتكثــر وتتعــدد، احلكــم عليهــا بالضــعف إن مل يكــن يــذهب 

ا للشرعية. وأما االختيار الثاين، فإنه يعين  حفظ القـوانني الشـرعية وحراسـة «يقود إىل اإلقرار بافتقادها هي ذا
  ».األحكام الشرعية مما ال جيوز أن يرتك خمتالً مدخوالً وال فاسداً معلوالً 

ال تطمـح لبسـط نظريـة املـاوردي يف الدولـة اإلسـالمية، فاملقـام ال يسـمح  من الطبيعـي أن الفقـرات السـابقة
، بــل إن غرضــنا هــو التــدليل علــى مــواطن االســتدالل بالشــرع خدمــة لقضــية )12(بــذلك بــل إنــه ال يســتدعيه



 125

الشرعية السياسية، تلك اليت هي جوهر خطاب الفقه السياسي السين خاصة. غري أن ما يستحق التنبيه عليه  
وبالتـــايل الشـــرع) كـــان أحـــد شـــقي ذلـــك  - و أن االســـتمداد مـــن القـــانون اإلهلـــي(= القـــرآن والســـنة كـــذلك هـــ

اخلطاب السياسي، أما شقه الثاين، يف حديث الشرعية السياسية والبحث عن سـندها، فقـد كـان جيـدد مـدده 
الواضـح كــان مــن   يف القـانون البشــري(أحوال املمالـك، وطبــائع امللــك، وأحـوال العمــران البشـري). هلــذا الســبب

كتب يف التشريع السياسي من فقهاء اإلسالم هم، على العموم، صفوة من ألفوا يف اآلداب السلطانية، يف ما 
    عرف بنصائح امللوك واشتهر يف الفكر السياسي يف الغرب األورويب مبرايا امللوك.

  ياسية في الفكر اإلسالمي المعاصرخطاب الشرعية الس - 4
الشرعية السياسية بكيفيـات شـىت اختلفـت بـني الوضـوح  سألةاإلسالمي املعاصر مل عرض الفكر العريب

يف القــول وبــني املواربــة واالحتمــاء وراء احلــديث عــن الغــري. نــذكر مــن ذلــك مــا جنــده عنــد أصــحاب الرحلــة 
ول األوروبية أمثال رفاعة الطهطاوي، والشدياق، والصفار، واحلجوي وغريهم. فعند الرحالني العرب إىل د

فرنســا وبريطانيــا وإســبانيا وإيطاليــا إعجــاب شــديد، بــل انبهــار يف الواقــع، مبــا ملســوه مــن شــيوع العــدل مــن 
يف لغـــة الفقهـــاء الرحـــالني وعـــدوا » اســـتبداده بـــالرأي«جهـــة، وعـــدم انفـــراد احلـــاكم السياســـي بالســـلطة أو 

الـنظم اإلداريـة واملاليـة والعسـكرية،  األمرين، جبانب انتشار العلوم وشيوع املعرفة، بـالقراءة والكتابـة، وتطـور
مـــن أســـباب تقـــدم الغـــرب األورويب وتفوقـــه. واحلـــق أن يف كتابـــات أولئـــك الرحـــالني َلْمـــٌز إىل غيـــاب هـــذه 
األمــور كلهــا يف بــالد اإلســالم. ونــذكر أيضــاً تصــدي قلــة مــن املفكــرين، أخصــهم عبــد الــرمحن الكــواكيب، 

األحـــوال مبوجبـــه وانتهـــاء إىل القـــول املـــبطن بـــأن واقـــع للحـــديث عـــن مضـــار االســـتبداد السياســـي وفســـاد 
االســـتبداد السياســـي يلغـــي الشـــرعية ويقصـــيها. وقـــد يلـــزم يف الواقـــع أن نعـــرض جلمهـــرة كبـــرية مـــن مفكـــري 
اإلســـالم املعاصـــر، يف املشـــرق واملغـــرب، تطرقـــوا بكيفيـــات وصـــور شـــىت لقضـــايا احلريـــة والســـلطة السياســـية 

ركب اإلنسانية املتقدمة ورأوا فيها أسباباً كافية واضـحة لتفسـري ذلـك التـأخر.  فقرنوا بينها وبني التأخر عن
يف القول من جهة أوىل، وحرصاً على اإلشارة إىل ما نراه من أراء املعاصرين مـن  قتصادغري أننا، توخياً لال

عنـد رأيـني  مفكري اإلسالم أكثر متثيلية يف احلديث عن الشرعية السياسية وطرق استمدادها نرى الوقوف
أو نظــرين يقفــان، بالضــرورة، علــى طــريف نقــيض وجيتمعــان عنــد الســؤال عــن مصــادر االســتمداد الشــرعي 

  للسلطة السياسية.
ــــه  ــــرازق يف كتاب ــــد ال ــــرأيني ميثلــــه العــــامل األزهــــري واملشــــبع بالقــــانون الدســــتوري املعاصــــر علــــي عب أول ال

اخلالفــة ليســت أصــًال مــن أصــول، علــى النحــو "اإلســالم وأصــول احلكــم". والقضــية احملوريــة عنــده هــي أن 
ــــا، علــــى مــــا يدعيــــه  الــــذي يــــذهب إليــــه علمــــاء الكــــالم، إذ لــــيس يف القــــرآن وال يف الســــنة مــــا يفيــــد وجو

يــا أيهــا الــذين آمنــوا ﴿» آيــة األمــراء«املتكلمــون والفقهــاء. ينــتج عــن ذلــك أن مــا يــتم االحتجــاج بــه مــن 
ا عـن مقصـد ..﴾ إمنا هو .منكم أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر صرف لآلية عن وجهها وابتعاد 

كــــان مــــن مصــــلحة «الشــــارع. كمــــا ينــــتج عنهــــا أن اخلالفــــة منصــــب سياســــي مــــدين ال صــــلة لــــه بالشــــرع 
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ومـا زالـوا السالطني أن يروجوا ذلك اخلطأ بني الناس حىت يتخذوا من الدين دروعاً حتمـي عروشـهم (...) 
م مـــن (...يعملـــون ذلـــك مـــن طـــرق شـــىت ) حـــىت أفهمـــوا النـــاس أن طاعـــة األئمـــة مـــن طاعـــة اهللا وعصـــيا

. ليســـت اخلالفـــة يف شـــيء مـــن اخلطـــط الدينيـــة، عكـــس مـــا ظـــل املؤرخـــون املســـاندون )13(»عصـــيان اهللا
ا يف ذلـك  للسلطة وكذا الفقهاء املؤيدون للدولة يلوحون به وحيملون النـاس علـى تومهـه وإمنـا اخلالفـة، شـأ

ــا فهــو مل ظــائف احلكــم ومراكــز الدولــةمــن و «ا شــأن غريهــ (...) ِخطــط سياســية صــرفة ال شــأن للــدين 
ــى عنهــا، وإمنــا تركهــا لنــا لنرجــع فيهــا إىل أحكــام العقــل وجتــارب األمــم  ــا وال  يعرفهــا ومل ينكرهــا وال أمــر 

  .)14(»وقواعد السياسة
عبــد الــرازق مجلــة أمــور  مــا تقضــي بــه أحكــام العقــل وجتــارب األمــم وقواعــد السياســة عنــد الشــيخ علــي

أساسية. أوهلا أن االجتماع البشري يقتضي فعًال وجود احلكومة وأن إقامة الشعائر الدينية وصـالح الرعيـة 
ــا فــأمر  يتوقفــان عليهــا، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن نــوع احلكومــة وطبيعــة الســلطة السياســية الواجــب األخــذ 

سالم كانـت رسـالة دينيـة حمـض ومل تكـن رئاسـة سياسـية يرجع إىل البشر وتدبريهم. ثانيها أن رسالة نيب اإل
(...) زعامــة دينيــة جــاءت عــن طريــق زعامــة النــيب عليــه الســالم«لرئاســة علــى أي حنــو محلنــا معــىن تلــك ا

فانتهت الزعامة أيضاً، وما كـان ألحـد أن خيلفـه يف زعامتـه كمـا   الرسالة ال غري وقد انتهت الرسالة مبوته
ثالثهـا أن مـا شـهده العـامل اإلسـالمي بعـد وفـاة النـيب عليـه  .)15(»لفـه يف رسـالتهأنه مل يكـن ألحـد أن خي

السالم، مبا يف ذلك حكم أيب بكر الصديق، أول من محل لقب اخلليفة، يعين خليفة رسول اهللا، إمنا هـي 
قام لـه زعامة جديدة غري اليت عرفناها لرسول اهللا(...) وإذا أنـت رأيـت كيـف متـت البيعـة أليب بكـر واسـت«

ـــا كانـــت بيعـــة سياســـية ملكيـــة عليهـــا كـــل طوابـــع الدولـــة احملدثـــة إمنـــا قامـــت كمـــا تقـــوم  األمـــر تبـــني لـــك أ
  .)16(»دولة عربية قامت على أساس دعوة دينيةاحلكومات على أساس القوة والسيف(...) 

د شــرعيتها مــا خيلــص إليــه القــارئ، يف بيــان ال مزيــد عليــه، هــو أن الســلطة السياســية لــيس هلــا أن تســتم
ــا جمــال إلحقــاق العبــادة وإمكــان قيــام الشــعائر الدينيــة وبالتــايل فــإن  مــن القــانون اإلهلــي إال مــن حيــث إ

  الدين والسياسة جماالن متمايزان ومنفصالن.
أما الـرأي الثـاين الـذي نـرى ضـرورة الوقـوف عنـده يف الفكـر اإلسـالمي املعاصـر فهـو، مـن جهـة النظـر، 

عبد الـرازق ويعارضـه كليـة. ذلـك أن هـذا الـرأي الثـاين الـذي نشـري إليـه يـرى يف موقف يناقض الشيخ علي 
اخلالفـــة اإلســـالمية أســـباب الشـــرعية كلهـــا ويـــرى اإلســـالم دينـــاً ودولـــة، واحلكـــم النبـــوي مجعـــاً بـــني الرســـالة 

دعاة الدينيــة والرســالة السياســية. دعــاة هــذا الــرأي اليــوم هــم أولئــك الــذين يتواضــع الدارســون علــى نعــتهم بــ
مبختلــــف تياراتــــه ومذاهبــــه. أمــــا اعتقــــادهم فهــــم أنــــه ال يكفــــي القــــول إن الشــــرعية » اإلســــالم السياســــي«

بإطالق مل تكن يف تاريخ اإلسالم إال حلكم اخللفاء الراشدين األربعة(أبو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي)، يف 
ني، بــــل إن دعــــاة حــــني أن الشــــرعية اختفــــت عــــن الوجــــود السياســــي يف اإلســــالم منــــذ أول حكــــم األمــــوي
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وبالتـــايل فـــإن كـــل احلكـــم  -"اإلســـالم السياســـي" هـــؤالء يـــرون أن لدولـــة اخلالفـــة رجعـــة أو رجوعـــاً ثانيـــاً 
  السياسي الذي أعقب حكم اخللفاء األربعة يعرى من كل شرعية.

م هــذا الرجــوع إىل اخلالفــة أو دولــة اخلالفــة الثانيــة، هــي مــا يصــفه الداعيــة اإلســالمي املغــريب عبــد الســال
ياسني باملنهاج النبوي. أما نقطة االنطالق يف شرح ذلك املنهج(أو يف توضـيح معـىن هـذه اخلالفـة الثانيـة) 
فهو عند الداعية الشيخ احلديث النبوي الذي يشري إىل إمكان حتول اخلالفة إىل امللك اجلربي أو العاص. 

 أن تكون، مث يرفعها اهللا إذا شاء أن تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا«حديث نبوي يورده على النحو التايل 
يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شـاء اهللا أن تكـون، مث يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا مث 
تكــون خالفــة علــى منهــاج النبــوة، فتكــون مــا شــاء اهللا أن تكــون، مث يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا مث تكــون 

  .)17(»يرفعها مث تكون خالفة على منهاج النبوة. مث سكتملكاً عارضاً فيكون ما شاء أن 
دولــة "اخلالفــة الثانيــة"، أو دولــة الشــرعية الدينيــة إطالقــاً، لــيس هلــا أن تســتمد مــن القــانون اإلنســاين أيّــاً  
ــا تتعــارض معــه بطبعهــا. إذا كــان القــانون اإلنســاين الــذي يضــفي علــى الشــرعية  كانــت طبيعتــه، ال بــل إ

ـا وكـان، جيـد السياسية لباسـه ا ويكسـبها معناهـا يف الفكـر السياسـي احلـديث يتجلـى يف الدميقراطيـة وآليا
دعامته يف القول بالطبيعة البشرية للسلطة السياسية من جانب أول، ويف القول حبقوق اإلنسان واحرتامها 

ـــاٍن، ويف القـــول بإمكـــان الوصـــول إىل الســـلطة ويف إمكـــان االعـــرتاض هلـــا مبوجـــب ا لضـــوابط مـــن جانـــب ث
القانونيـــة املتعــــارف عليهـــا مــــن جانــــب ثالـــث.. إذا كــــان كـــذلك فــــإن دعــــاة "اخلالفـــة الثانيــــة" ال يــــرون يف 
مــا ال  ــا إال كــل مــا يبعــد عــن اهللا وعــن منهــاج النبــوة. يفــرتق الطريقــان فــال يلتقيــان أل الدميقراطيــة وجتليا

قـوق اإلنسـان")، وطريـق املنهـاج النبـوي (="الـوعي الـدميقراطي وقاعدتـه ح طريق الدميقراطية: ميلكان ذلك
معارضة ال حتط رحاهلا يف البسيط السياسي املنفعـي الـدنيوي الـذي يأخـذ «ذاك الذي تكون فيه املعارضة 

، لــذلك فــإن الداعيــة السياســي املغــريب )18(»احلــاكم مبعــايري اجلــدوى وحتقيــق املصــلحة ال تتجــاوز ذلــك
ملنطـق الـذي يأخـذ بـه، وهـي رفـض احليـاة السياسـية املعاصـرة يف ينتهي إىل غاية طبيعية، حتميـة مـن جهـة ا

ـا املختلفـة مـن أحـزاب، وتنـافس علـى سـلطة، وإقـرار حلقـوق  ا وإدانة الدميقراطيـة يف جتليا نظمها وتنظيما
ا مرجعية يكون االحتكام عليهـا. ال تسـتمد السـلطة السياسـية مـا ميكـن أن يكـون  اإلنسان واعتبار مراعا

ا إال مـن مصـدر واحـد هـو الشـرع اإلهلـي، هـو القـانون اإلهلـي وقـد محلنـاه علـى أن هلا مـن ال شـرعية وأسـبا
يقــوم للتــاريخ البشــري عامــة، ولإلســالم خاصــة، بقــراءة تقصــي عنــه بعــده البشــري وتنــزع عنــه لباســه الــذي 

  ه.علي -تعاىل-ه اهللا سدلأ
************************  

  : الهوامش
  ملغرب.*) باحث وأكادميي من ا

  58 آية: سورة النساء )1(
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  المسيحية والمشروعية السياسية
  في تاريخ الواليات المتحدة

  *جيمس ترينر جونسون
يف جتربـــة الواليـــات املتحـــدة التارخييـــة تبعيـــة الشـــرعية السياســـية للمســـيحية أم ال؛ بـــل   لةســـأمـــا كانـــت امل

  كيف يستطيع النظام السياسي أن حيفظ احرتام الدين، وأن حيمي الدين من تدخالت الدولة.
مــا قامــت املشــروعية السياســية يف الواليــات املتحــدة علــى الــدين. وقــد جــاء يف احلــروب االســتقالل أّن 

الواليــات املتحــدة يقــوم علــى القــوانني الطبيعيــة، املنبثقــة مــن طبيعــة اهللا.. وأّن كــّل البشــر زّودوك مــن  نظــام
اخلـالق حبقـوق ثابتـة، ومـن ضـمنها حـق احليـاة واحلريـة والسـعي لتحقيـق السـعادة. وهـذه األمـور كلُّهـا ميكـن 

كات معينٍة بالدين املسيحي حبّد ذاته. تتبُّعها إىل أصول يف الفكر املسيحي الغريب؛ لكنها ال سري إىل ارتبا 
واملالَحـــُظ أّن الفضـــل يف هـــذه اللغـــة ذات الطـــابع الـــديين، يعـــود لثقافـــة تومـــاس جيفرســـون؛ لكـــّن احلقـــوق 
املـــذكورة فيهـــا جيـــري التعبـــري عنهـــا باعتبارهـــا بديهيـــة أو مؤكـــدة، كمـــا أّن شـــرعية احلكـــم أساُســـها إمجـــاُعَ◌ 

حة الدستور جيري التحدث باسم شعب الواليات املتحـدة، والـذي صَّـمم املواطنني أو احملكومني. ويف ديبا
علـــى حتقيـــق العدالـــة، والســـالم الـــداخلي، والـــدفاع عـــن نفســـه، ونشـــر الرخـــاه العـــاّم، وصـــنع احلريـــة للـــذات 

علـى أّن هـذا ال يعـين تقلـيًال  لدستور، كمـا ال تُـذَكر املسـيحية.ولألجيال القادمة. وهكذا ال يُذَكر اهللا يف ا
عن احرتام الدين. فاحلقائق البديهية أو املؤكَّدة توصلنا إليها من خالل الطبائع اليت خلقها اهللا. فال عالقة 

. لكـــن إذا كـــان الســـؤال عـــن كيفيـــة تعامـــل الســـلطة الشـــرعية مـــع للشـــرعية السياســـية بالـــدين املســـيحيإذن 
   .ياألمريك خفإن هناك تراثا غنيا يف ذلك يف التاري ؟املسيحية
إّن الكـونغرس جيــب أن : التعــديل األول للدسـتور األمريكــي جــاء يف مقدمـة: ن فــي المجـال العــامالـدي

 ، كمــا أنــه جيــب عليــه أن ال حيــول دون حريــة املمارســة الدينيــة.لتســويد أوســيطرة الــدين يُّ قــانونال يّشــرع أ
، يف عالقتــة ونْصــف، بشــأن مكانــة الــدين وهــذان الســطران ظــال َّ موضــع نقــاش علــى مــدى أكثــر مــن قــرنٍ 

االول  حــدَّد الــرئيس فــرانكلني ردزفلــت احلريــات الــيت وردت يف التعــديل م1941. ويف العــام باجملــال العــام
ا أربع وتشمل . وهكـذا ، واحلرية من احلاجة، واحلريـة مـن اخلـوفحرية التعبري، واحلرية الدينية: للدستور بأ

ـــا "احلريـــاتفهنـــاك أربـــع حريـــات ميكـــن التعبـــري ، وحريـــة وحريـــة التعبـــري حريـــة الـــدين،: "الدســـتورية  عنهـــا بأ
، بـل لـيس املطلـوب مـن الدسـتور تثبيتهـا وهـذه احلريـات معطـاة بالطبعـة، ولـذلك وحرية التجمُّـع. ،اإلعالم

جــزّء مــن الطبيعــة  –. لكــن مــا دامــت تلــك احلريــات ومنهــا حريــة الــدين لــوب احليلولــة دون احلــّد منهــااملط
لتعديل األول على عدم جواز تثبيت أو تسويد دين معـني؟ لقـد كـان هنـاك اتفـاٌق اإلنسانية، فلماذا نصَّ ا

لكــن كانــت هنــاك اختالفــاٌت بــني الواليــات حــول : علــى ضــرورة الــدين لالســتقرار االجتمــاعي والسياســي
االعــرتاف بالــدين، أو : مســائل تفصــيلية تتعّلــق بالــدين. ومــا أمكــن االتفــاق علــى أّي احلّلــني هــو األفضــل

حلاجــــــة لالعــــــرتاف بــــــه، مــــــن أجــــــل دعــــــم مكانتــــــه يف النظــــــام االجتمــــــاعي والسياســــــي. يف واليــــــة عــــــدم ا
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م يــرى ضــرورة دعــم ممارســة حريــة العبــادة مــن املــال 1780ماساشوســيتس كــان القــانون املســتقّه مــن العــام 
ين العـــاّم. وقـــد ْمسّـــي أنصـــار هـــذا الـــرأي بالتقليـــديني. لكـــْن كـــان هنـــاك مـــن رأي مـــن "اإلرادويـــني" أن الـــد

ضــروريٌّ لالســتقرار واخلــري العــاّم. لكــْن ال حاجــة لدعمــه مــن الســلطة أو مــن املــال العــاّم، ألّن ذلــك قــد ال 
مـا ريالنـر وبنسـلقانيا ورود : يفيد أو قد يكوُن ُمِضرا. وكان هذا املوقـف هـو مـا ذهبـت إليـه ثـالث واليـات

األوائـــل، ومـــن الكنـــائس صـــغرية،  أكالنـــد. ومـــن املعـــروف أّن ســـكان تلـــك الواليـــات كـــانوا مـــن املهـــاجرين
ولــيس مــن الكنيســة االجنليكانيــة الكبــرية. ولــذلك فقــد ذهــب ممثلــو تلــك الواليــات إىل أّن املطلــوب محايــة 
ـــدين أو املـــذهب الســـائد (كانـــت ماريالنـــد ذات أكثريـــة   ـــة والتســـاُمح الـــديين، ولـــيس دعـــم ال ـــة الديني احلري

نـد، مـن اُألسـُقفيني). وهكـذا صـيغت عبـارُة التعـديل األول كاثوليكية، وبنسلفانيا مـن الكـويكرز، ورودأيال
حبيث تُرضي التفكـريين واالرادويـن علـى حـٍد سـواء لقـد كـان معـىن ذلـك عـدم تـدخل السـلطات الفيدراليـة 
يف الشـــأن الـــديين، بعـــد اإلقـــرار باحلريـــة الدينيـــة. مـــع مالحظـــة أنـــه ظـــلَّ مـــن حـــّق كـــّل واليـــة" أن تشـــرتع مـــا 

ة املؤسســات الدينيــة أو عــدم دعمهــا. وهــذا يعــين أّن التعدديــة الدينيــة صــارت آمنــًة يعُجبهــا جلهــة مســاعد
ومضــمونة احلقــوق. لكــْن هــل كانــت تلــك التعدديــة قــادرًة علــى املــذاهب املســيحية؟ لقــد كــان معروفــاً أن 

هـذا  الكنائس الربوتستانتية ما كانت إحـداها ترتـاح لُألخـرى، فضـًال علـى عـدم االرتيـاح للكتلكـة. بـني أنّ 
اإلشـــكاَل وجـــد حـــالًّ لـــه يف املزيـــد مـــن إقـــرار التعدديـــة الدينيـــة. إذ يف العهـــد الكولونيـــايل الربيطـــاين بـــدأت 
االنشـــــــقاقاُت عـــــــن الكنيســـــــة األجنليكانيـــــــة األّم. مث ازدادت االنقســـــــامات يف "اإلحيـــــــاء الكبـــــــري األول"، 

ت تـدوُر حـول شـعرية املعموديـة وهـل "واإلحياء الكبري الثاين". وكانت االختالفـات الـيت تقضـي االنقسـاما
تـــتمُّ يف الطفولـــة أم بعـــد البلـــوغ، وحـــول طرائـــف ومنـــاهج تفســـري اإلجنيـــل، وحـــول ممروقـــة املـــؤمنني مـــن حـــل 
الدين. وال شك أّن هذه االنشقاقات والفرق اجلديدة نصـرْت وجهـة نظـر اإلرادويـن أو االختيـارين، الـذين 

عــم كنســية معينــة. وهكــذا فبعــد التعــديل األول، مــا قامــت أُي رأَواعــدم التــدخل يف الشــأن الــدين لصــاحل د
 واليـــٍة بتثبيــــت أو دعـــم اجتــــاٍه كـــنِسٍ◌ معــــني. وقـــد مســــح ذلـــك مبــــّد احلريـــة الدينيــــة علـــى املهــــاجرين اجلــــدد

م مـن مثـل األمريكيـني الاليتـني، واهلنـدوس والبـذوين واملـذاهب اإلسـالمية املختلفـة. ومـا أدى ذلـك  وديانا
ا األكثرتـدنياً بـني البلـدان الغربيـة؛ إىل إضعاف الد ين أو التدين بشكٍل عام. فالواليات املتحدة معروفة بأ

فحني أّن الدول األوروبية اليت كانت مجيعها متلك كنيسًة سائدًة أو مدعوَمه، قلَّ التديُُّن فيها عرب العصـور 
صــار رأي اإلرادويــني أو التعــدديني يف وصــوًال إىل الــذروة يف الــزمن احلاضــر. والشــكَّ أّن ذلــك ال يعــود النت

الواليات املتحدة؛ بل ألّن األمريكيـني اعتـربوا الـدين أسـاس القـيم االجتماعيـة واالسـتقرار واخلـري العـاّم، ومـا 
تــدخلوا يف شــؤونه. وهكــذا فقــد كــان الفصــُل بــني الــدين والدولــة يف الواليــات املتحــدة، خمتلفــاً عــن جتربــة 

ختذت طابعاً راديكالياً. إذ ُعنيت حبماية اجملال العاّم من التدخل الديين؛ يف حني الفْصل يف فرنسا، واليت ا
  محى األمريكيون الدين من تدخل الدولة.
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ـــــة ـــــدين: رفـــــض الثيوقراطي ـــــني ال ـــــة بشـــــأن العالقـــــة ب ـــــة األمريكي والنظـــــام  إّن الواضـــــح أيضـــــاً يف التجرب
ميلــك ، أي أن ديناًمعنيــاً يســيطر فيهــا أو يــةدولــة ال ينبغــي أن تكــون ثيوقراط، أن الاالجتمــاعي والسياســي

"ماســا شوســينت بــاي كولــوين" إلقامــة نــوع مــن  . وقــد كانــت هنــاك جتربــٌة يف مــاحــق الفيتــو يف اجملــال العــامّ 
معرفـة : . لقـد اعتقـد هـؤالء أّن للقـانون وظيفتـنيى املذهب التقـوي داخـل الكالقينيـةالثيوقراطية مؤسسة عل

منني؟ بيقها حرفياً، واستحثاث املؤمنني على طاعة اهللا. لكْن ماذا عن غـري املـؤ احلقيقة الكربى والسعي لتط
حتريرهم مـن الكفـر بـاهللا، وهـوايتهم للحـق والصـواب. وكـانوا يؤّملـون مـن وراء : وظيفة القانون األوىل تكون

ب. ذلــك التوصــل إىل اجملتمــع املقــايل، جمتمــع "املدينــة علــى اجلبــل" الــيت تصــبح منــارًة لكــل الشــعو   
ــم جتــاوزوا املثاليــة إىل القهــر واإلرهــاب. لقــد كــان هــدفهم إنشــاء كيــاٍن  بيــد أّن هــؤالء ُســرعان مــا أدركــوا أ
خــاٍل مــن اخلطايــا والــذنوب، موصــول بالقــانون اإلهلــي اخلالــد. بيــد أّن ناثانييــل هوثــورن يف روايتــه "احلــرف 

ــم آثــرت مبــادئ أخــرى األصــفر" أوضــح هلــم أّن ذلــك غــري ممكــٍن أو غــري إنســاين. إذ إّن ا لنــواحي احمليطــة 
أّن اهلجرات املتتابعـة إىل الواليـة  والمشكلة األخرىمثل احلرية الشخصية، واإلجناز، والتضاُمن، واملبادرة. 

ـــــا.  أّن أبنـــــاء البيورتـــــانيني  والمشـــــكلة الثالثـــــةجلبـــــت مجـــــاهري ال تقـــــول باملبـــــادئ نفســـــها الـــــيت يقولـــــون 
لـدى هـؤالء ظهـرت  والمشكلة الرابعـةذاهب نفسها اليت ذهبوا إليها هم. وأحضارهم ما كانوا يذهبون امل

يف سوء فهمهم للعالقة بني املثال الديين واألخالقي من جهة، والنظـام السياسـي الـذي كـان املفـروض فيـه 
. أن يريــد الشــأن العــاّم اخلاضــع للحرفيــة الدينيــة املوروثــة عــن العالقــة بــني يهــود وإســرائيل، وبطريقــٍة جامــدة

وأخـرياً ولـيس آخـرياً فقـد ظهـرت جمتمعـاٌت ُأخـرى داخـل الكيـان الفيـدرايل فيهـا كاثوليـك ويهـود وكــويكرز، 
أتـوا مجيعـاً مـن أوروبـا هربـاً مـن االضـطهاد؛ ولــذلك كانـت احلريـة الدينيـة هـدفهم األول واملمكـن، ومـا كــان 

ا. وهكـــذا فقـــد تبـــني للجميـــع بوســـعهم ممارســـة احلصـــرية اإلرغاميـــة الـــيت هربـــوا مـــن أوروبـــا لتجنُّـــب ســـلب يا
وبالتجربــة أّن الثيوقراطيــة الُتســيُئ إلــيهم فقــط، وال إىل الواليــات املتحــدة فقــط؛ بــل ُتســيُئ أيضــاً إىل الــدين 
نفســه. ذلــك أّن الــدين جــوهرُُه احلريــة. ومحايــة الــدين مــن الدولــة والدولــة مــن الــدين وجهــان لُعملــٍة واحــدة. 

  ا تدّمر اجلماعة السياسية.فالثيوقراطية تدّمر الدين، كم
إّن مفهوم حرية االجتمـاع والتنظـيم، إذا اقتيـد إىل نتائجـه املنطقيـة : الحرية الدينية والمجتمع المدني

يف اجملــال الــديين، يســهم يف َخلــْق ومســاعدة احليــاة االجتماعيــة املتحركــة. فالتنــاُفُس بــني اجلماعــات الدينيــة 
غريـة يف اجملتمع األمريكي، يؤدي أحياناً 

ُ
إىل أعماٍل إجيابيٍة بارزة. إذ إنَّ كلَّ طرٍف يهدف للرعايـة الطيبـة وامل

لنفسه يف اجملال االجتماعي. وتدل التجربة علـى أّن التنـاُفس مـن أجـل النمـّو العـددي أو النفـوذ اليـتمُّ مـن 
بنشـــاطاٍت طريـــق العقيـــدة الطهوريـــة أو االفتخـــار بالتـــاريخ؛ بـــل مـــن خـــالل اخلـــدمات االجتماعيـــة والقيـــام 

ا وجاذبيتهـا. وهـذا مـا تفعلـه الكنـائس املعصـرة، والـيت تشـهُد  ينخرُط فيها كثريون طوعياً ملا يرونه من فائد
منواً انفجارياً هائًال. والذي أراه أّن هذا النموَّ النشيط واملفيد من بعض اجلوانب، إمنا يعوُد إىل الطابع احلر 

واخلـــاّص يف طبيعتـــه بــني الـــدين والدولــة يف الواليـــات املتحـــدة.  والتطــوعي، كمـــا يعــود إىل الفصـــل التــارخيي
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وعندي دليٌل على ذلـك يتمثـل يف إقبـال إدارة الـرئيس بـوش علـى اسـتعمال املنظمـات االجتماعيـة واملدنيـة 
لبعض الكنائس يف اخلدمات العامة بالداخل واخلارج. قالت اإلدارة إّن تلك اهليئات الدينيـة أثبتـت كفـاءًة 

ــا، وحيُســُن بالتــايل دعُمهــا. بيــد أّن ذلــك يف تلــك  –األعمــال التطوعيــة، ولــذلك حتُســُن اإلفــادُة مــن خرب
تسّبب يف ضـجٍة هائلـة. فقـد نظـر إليـه الـبعض باعتبـاره دعمـاً جلهـٍة دينيـٍة وهـذا ُخمـالٌف  -وكما كان متوقَّعاً 

ى الطويــل، مــا دامــت هــي ال تقــوُم للدســتور. بينمــا رأت فيــه مجاعــاٌت دينيــٌة نصــراً ملنافســيها عليهــا يف املــد
باألعمال نفِسها اجلالية للشعبية والـدعم. هكـذا ُمجـدِّْت تلـك اخلطـوة الفيدراليـة. أّمـا علـى املسـتوى احمللـي 
فإّن اجلهات املدنية يف اجلماعات الدينية، ما تزاُل تقوُم بأعماٍل جليلٍة يف اخلدمـة االجتماعيـة. وقـد يكـوُن 

ب إىل أّن ذلك يعين معارضًة للثيوقراطية. لكْن يف الواقع فالدُعم املتباَدُل واخلاصُّ بـني مباَلغاً فيه هنا الذها
املؤسَّســة السياســية واملؤسســة الدينيــة يوشــُك أن يــؤدي إىل نــوٍع مــن أنــواع الثيوقراطيــة بالفعــل. وكمــا ســبق 

لنمــوذج األمريكــي للتعاُمــل مــع القــول؛ فــإّن ذلــك مل يــنجح بتاتــاً يف التجربــة األمريكيــة. ويف اخلالصــة؛ فــإّن ا
الــدين، جيعــل مــن اجلماعــات الدينيــة الطوعيــة جــزءاً حيــاً وفــاعًال مــن اجملتمــع املــدين األمريكــي. وإذا كانــت 
تلك اجلماعات الدينية تقوم بأعماٍل يف اجملال العاّم؛ فإّن ذلـك ال ينبغـي أن يُوِصـَل إىل تـداُخالٍت مصـاحل 

  بدأ الفصل بني الدين والدولة.افرتاقات تنابُذ؛ ختُِلُّ مب وأ
مــن دروس التجربـة األمريكيــة أّن ســيطرة  مـا العمــل؟ ومــا الطريــق لتفاُعــٍل مســتمٍر مـع عــاَلم اإلســالم؟

الدين على املؤسسة السياسية هو أمٌر غري مقبول، كما أّن سيطرة املؤسسة السياسية علـى الـدين هـي أمـٌر 
. ومــع املصــاحل واملنــافع بــني املؤسســتني ول هــو التــداُخُل وتبــاُدلغــري مقبــوٍل أيضــاً. واألمــر الثالــث غــري املقبــ

ذلــك فــإّن العلمــانيني الراديكــاليني يف أوروبــا مــا يزالــون يعتــربون النظــام األمريكــي نظامــاً مســيَطراً عليــه مــن 
اداً احملــافظني الــدينيني املســيحيني. والواقــع أّن هــذا غــري صــحيح؛ ويف الوقــت نفِســه ال نســتطيع الَقبــوًل اســتن

إىل التجربة املقارنة بإبعـاد الـدين قـوٍة عـن اجملـال العـاّم؛ ألّن ذلـك يُهـّدد النظـام األخالقـيَّ الـذي تقـوُم عليـه 
احليــاُة العامــة. وميكــن القــوُل هنــا مــرًة ُأخــرى إننــا ال نقبــُل الســيطرة الدينيــة علــى احليــاة السياســية. فالتجربــة 

بني السلطتني ما كانـا مفيـدين، وأّن يف األمـر ظلمـاً للدولـة وللـدين  األمريكية تُثبُت أّن التداُمج أو التداخل
معــاً. وأســتطيُع أن أذكــر هنــا بعــض األمثلــة. فــاخلالف مــع النظــام الســائر يف إيــران ال يعــود إىل أنــه نظــاٌم 

اطيٌّ إسالمي، وال ألّن إيران تُعادي الواليات املتحدة وتتعـرض ملصـاحلها؛ بـل ألنَّ النظـام هنـاك نظـاٌم ثيـوقر 
  حيول دون قيام حياٍة سياسيٍة حرٍة وراعية للمصاحل العامة.

وكذلك األمر مع نظام اخلالفة أو الدعوة إليها. ليٍس ألّن الراديكاليني قتلـوا الـرئيس السـادات، وال مـن 
أجل طالبان أفغاْنستان، وال من أجل عمليات القاعدة؛ بل ألننا نـرفض الـدعوة املتضـمنة يف هـذه املنـاهج 

الدعوة إىل التداُمج بني الدين والدولـة. إننـا ال نـرى سـيطرة توجـه ديـين معـني علـى الدولـة، كمـا : حلركاتوا
ائيــاً عــن اجملــال العــاّم. وجتربــة الواليــات املتحــدة التارخييــة تشــري إىل جنــاح احلــّل  ال نــرى إبعــاد الــدين وقيمــه 

  .املتجاورين واملنفلني املتوسط، أو العالقة ذات اجملالني
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"ال : إّن املشـــكلة هنـــا ليســـت بـــني املســـيحية واإلســـالم، كمـــا يـــزعم املتطرفـــون. ولنتـــذّكْر املقولـــة القرآنيـــة
إكراه يف الدين". مث لنتذكَّر األشكال والصيغ اليت يدوُر اجلداُل حوهلا يف العاملني العريب واإلسـالمي، والـيت 

لسـلطة السياسـية. كمـا تعـين يف إيـران سـيطرة تعين اجتياحاً من جانـب اجلماعـات الدينيـة للمجـال العـاّم وا
رجــال الــدين. والــذي أراه وأخــتم بــه أنــه مــن املمكــن أن تعــود العالقــُة الــودودُة بــني الــدين والدولــة يف عــاَمل 
ــُة تلــك العالقــة وجــديتها قائمــًة علــى احــرتام الــدين  اإلســالم، كمــا يف التجربــة الكالســيكية. وتكــوُن حداث

 لسماح بسيطرة أحدمها على اآلخر.وحرية املتدينني، وعدم ا

**************  
 أستاذ الفلسفة السياسية يف جامعة (Rutgers .أمريكا  
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  الحقوق المدنية للذميين من أهل الكتاب
  من خالل الفقه اإلسالمي

  (*هشام قريسة
هـي و  يتوقف أمر البحـث بدايـة علـى حتديـد مصـطلحات ثالثـة تكـون مبثابـة الضـوابط احلاصـرة للبحـث

يتوسـع البحـث  أالَّ فإذا ما تبلورت هذه اجلوانب الثالثـة ضـمنا  ،مفهوم الذميو  مفهوم املدينو  فهوم احلقم
  إىل ما مل يثبت يف العنوان.

  مفهوم الحق
ــ قَّ َحــ دْ َقــلَ ﴿: -تعــاىل-الوجــوب قــال و  للحــق يف اللغــة عــدة معــان ترجــع كلهــا إىل الثبــوت ى َلــعَ  لُ وْ الَق

و فائـــدة عة فهـــصـــطالح املتشـــرّ أمـــا يف اِ  ،)2(أي ثبـــت ووجـــب علـــيهم )1﴾(ونَ نُـــمؤْ يُـ  الَ  مْ ُهـــفَـ  مْ رهِ َث◌ِ أْكـــ
  .)3() مقررة لشخص قبل غريه حيميها القانونمادية أو أدبية(معنوية

باعتبــار آخــر منهــا و  ،منهــا حقــوق خاصــةو  ،هــي أنــواع عديــدة باعتبــارات خمتلفــة منهــا حقــوق عامــةو 
  باعتبار ثالث حقوق دينية وحقوق مدنية.و  ،وثالثة مالية ،أخرى اجتماعيةو  ،حقوق سياسية

  مفهوم المدني
هــو تقســيم مفــاده قــائم علــى اعتبــار أن   وديــين هــو تقســيم حــديث للحقــوق و تقســيم احلقــوق إىل مــدين

ان فيكــون كــل أمــر ال يتصــل مــن قريــب بالعقيــدة الدينيــة هــو مــدين أي متصــل باجلوانــب الدنيويــة لإلنســ
 . املدين يف مقابل الديين

وال خيفـى أن هـذا التقسـيم للحقـوق إىل ديـين  ،ديين يتصل بالعبادة واحلـق املـدين يتصـل باحليـاةفاحلق ال
 ،ومدين متأثر مبنهج التفكري الغريب الذي يقوم على فصل القضية عن اجلوانب احلضارية األخرى لإلنسان

اجلانـب توضـيح  هـذا يفالبحـث ختصـيص وبقطع النظر عن اخللفية الفكريـة هلـذا التقسـيم فـإنين أردت مـن 
أمنــاط مــن احلقــوق املاديــة واألدبيــة الــيت كفلهــا اإلســالم ألهــل الذمــة عامــة وللــذين هــم مــن أهــل الكتــاب 

ية واالجتماعية والرتبوية وآقتصـرت علـى ذلـك مـع أنـه قتصادواال خاصة يف خمتلف جوانب احلياة السياسية
العتقــاد والعبــادة هــو أهــم حــق ميكــن أن ال ختفــى قيمــة احلقــوق املتصــلة باالعتقــاد والعبــادة بــل إن حــق ا

  .يتمتع به اإلنسان يف حياته
  مفهوم الذمي
النصـارى وغـريهم ممـن يقـيم يف الذمـة هـم املعاهـدون مـن اليهـود و أهل و  ،العهداألمان و : الذمة يف اللغة

م يصري غري املسلم يف ذمة املسـلمني أي يف عهـدهم وأمـا فعقد الذمة هو عقد مبقتضاه )4(دار اإلسالم
ى للدولـــة ولـــه اإلقامـــة يف دار اإلســـالم علـــى وجـــه الـــدوام مقابـــل ضـــريبة شخصـــية تـــؤدّ  ،علـــى وجـــه التأييـــد

  باجلزية. فُ رَ عْ تُـ 
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ــا الــذِّ  عنــد احلنفيــة هــي فاجلزيــة م لــدار اإلســالموُ يّـ مِّ تكليــف مــايل يلتــزم  قــال و  ،)5(ن بــدال عــن نصــر
واإلمــام أو نائبــه هــو الــذي  .)6(دار اإلســالم إقــامتهم يفهــي بــدل عــن حقــن دمهــم و : واحلنابلــة الشــافعي

ُــ ، إبــرام عقــد الذمــةيتــوّىل  قــد حفــظ لنــا التــاريخ اجلحــود و هــذه العقــود املربمــة دفعــا ملضــرة اإلنكــار و  نُ وَّ دَ وت
فـإذا مـا طلـب الـذمي إبـرام عقـد األمـان وجـب علـى املسـلمني إجابـة طلبـه إال .اإلسالمي منـاذج كثـرية منها
ضرره على املسلمني فال تعقد له الذمة فإذا عقد أصبح الزما يف حق املسلمني أن يكون جاسوسا خيشى 

يعتـرب عـدم امـتالك املسـلمني احلـق يف نقـض و  ،فال ميلكون نقضه ما مل يظهر من الـذمي مـا يقتضـي نقضـه
  .املدنيةهذا العهد أهم حق ألهل الذمة ألنه بفضله ترتتب هلم سائر احلقوق الدينية و 

  ،ميني عقـــده فـــإن حكـــم الـــنقض ال يســـري علـــى غـــريه ممـــن دخـــل يف الذمـــة تبعـــافـــإذا نقـــض أحـــد الـــذ
وال تـزر ﴿: -تعاىل–ألن الشريعة اإلسالمية ال تؤاخذ اإلنسان جبريرة غريه قال  ؛كاألوالد الصغار والزوجة

فالذمــة أشــبه مــا يعــرف اليــوم باجلنســية يف القــوانني الوضــعية ذلــك أن اجلنســية هــي  )7(﴾وازرة وزر أخــرى
فالــذميون مــن  )8(بطــة سياســية وقانونيــة تنشــئها الدولــة بقــرار منهــا جتعــل الفــرد تابعــا هلــا أي عضــوا فيهــارا

: بآثارهـا. يقـول الكاسـاين هذه الـدار فهـم إذا حيملـون هـذه اجلنسـية ويتمتعـونأهل تبعة دار اإلسالم ومن 
قــال و  )ذمـة (عقــد اجلنسـيةفهـم مرتبطــون بـدار اإلســالم بفعـل عقــد ال )9(""والـذمي مــن أهـل دار اإلســالم
ــــم ال يتمتعــــون  ،"إن الــــذميني ال يتمتعــــون باجلنســــية اإلســــالمية: األســــتاذ أمحــــد طــــه السنوســــي وحجتــــه أ

ـا املسـلمون نفسها احلقوقب ولكـن هـذه االمتيـازات ليسـت  .)10("االلتزامـاتبوال يلتزمـون  ،اليت يتمتع 
إن هــذه الفــوارق يف احلقــوق  ،حلقــوق وااللتزامــاتالقاعــدة بــل هــي اســتثناء ألن القاعــدة هــي التســاوي يف ا

الواجبـــات مبناهـــا علـــى العقيـــدة الدينيـــة ويـــدل علـــى هـــذا املعـــىن مـــن املســـاواة القـــول املشـــهور للفقهـــاء يف و 
ــذا املعــىن عــن " وقـد ذكــر الكاســاين يف "هلــم مــا لنـا وعلــيهم مــا علينــا": خصـوص الــذميني بدائعــه" حـديثا 

) 11(عقــد الذمــة فــأعلمهم أن هلــم مــا للمســلمني وعلــيهم مــا علــى املســلمني" فــإذا قبلــوا": قــال  الرســول
وقد روي عن اإلمام  ,إن مل يرد يف كتب احلديث املعروفة إال أن معناه مقبول عند الفقهاءهذا احلديث و و 

لعامـة القاعـدة ا إذاً  )12( دمـاؤهم كـدمائنا"و  "إمنـا قبلـوا عقـد الذمـة لتكـون أمـواهلم كأموالنـا: علي أنه قـال
ــم كاملســلمني يف احلقــوق والواجبــات إال أن هــذه القاعــدة يــرد عليهــا اســتثناء وهــو أن الدولــة اإلســالمية  أ
تشـــرتط للتمتـــع بـــبعض احلقـــوق تـــوافر العقيـــدة اإلســـالمية يف الشـــخص وال تكتفـــي بتبعيتـــه وإذا كـــان هـــذا 

نفســه منـاط التمييـز يف بعــض  الوصـف الـديين منـاط التمييــز بـني املسـلمني والــذميني يف بعـض احلقـوق فهـو
ا الذمي دون املسلم. ا املسلم دون الذمي واجلزية يلتزم    الواجبات فالزكاة يلتزم 

وهو أن األصل يف عقود الذمة كما بني ذلك القرآن الكرمي إمنـا هـو  مهم،ولكن جيب اإلشارة إىل أمر 
ـذا العهـد فقـال سـائر  اتفاق بني أهل الكتاب والدولة اإلسالمية مث أحلق النـيب : اجملـوس وعبـدة األوثـان 

ِِ نُّ "سُ    .غري آكلي ذبائحهم وال ناكحي نسائهم )13("ابِ كتَ ل الِ هْ أَ  ةَ نَّ سُ  مْ وا 
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وميزة أهل الكتاب على غريهم من عبدة األوثان أن معهم من التوحيد واإلميان وبعض أثار األنبياء ما 
  .واجلزاء والنبوات خبالف اجملوس والوثنيني وهم أيضا يؤمنون باملعاد ،ليس مع عباد األصنام

علـى أرواحهـم  أعطـاهم األمـان وقبـل مـنهم اجلزيـة وأمـنهمومع هذا فقد حقن اإلسالم دماء املشـركني و 
وهلـــذه امليـــزة الـــيت ألهـــل  .ني مببـــدأ اجلزيـــة والنصـــح للمســـلمنيوأعراضـــهم وأمـــواهلم ال متـــس مـــا دامـــوا ملتـــزم

  اقتصرت على بيان حقوقهم املدنية يف دار اإلسالم. الكتاب على غريهم من أهل الذمة 
  الحقوق السياسية -1

 يعترب هذا الصـنف مـن احلقـوق أقـرب مـا يكـون إىل االلتزامـات اخلاصـة باملسـلمني يف الدولـة اإلسـالمية
ــا واجبــات أكثــر منهــا إإذ  ن أكثــر احلقــوق السياســية اليــوم هــي يف نظــر اإلســالم التزامــات دينيــة مبعــىن أ

مــن ذلــك حــق تــويل الوظــائف العامــة هــو يف نظــر اإلســالم لــيس حقــا للفــرد علــى الدولــة بــل هــو ف ،حقــوق
: فمن ذلك ما جـاء يف الصـحيح عـن أيب موسـى األشـعري قـال ،تكليف تكلفه به الدولة إذا كان أهال له

 اهللا كَ الّ ا وَ مَ  ضِ عْ ى بَـ لَ ا عَ نَ رْ مِّ يا رسول اهللا أَ : امهَُ دُ حَ ي فقال أَ مِّ  عَ ِين بَ  نْ مِ  نِ الَ جُ رَ أنا وَ   " دخلت على النيب
 "هِ ْيـلَ عَ  صَ رَ ا َحـدً اِحـوَ  وْ أَ  ،هُ لَ أَ ا َسـدً َحـأَ  لَ َمـعَ ا الذَ  َهـيلِّ وَ نـُـ الَ  اهللاِ ا وَ إنّـ: ك فقاللِ ذَ  لَ ثْ وقال اآلخر مِ  .-تعاىل-
ــا الــذمي ألن طبيعتهــا )14(  فلــو كــان حقــا للفــرد ملــا منــع منــه. مث إن بعــض الوظــائف العامــة ال يكلــف 

واإلمــارة علــى اجلهــاد ألن اإلمامــة يف احلقيقــة خالفــة عــن صــاحب  يتوالهــا إال مســلم كاخلالفــةَأالَّ تقتضــي 
أمــا  ،فكــان مــن البــدهي أن يكــون رئــيس الدولــة مســلما ،)15(الشــرع يف حراســة الــدين وسياســة الــدنيا بــه

ن يشرتكوا مع املسلمني يف الـدفاع إن كان للذميني أهاد يلتزم به املسلم دون الذمي و اجل ألنّ إمارة اجلهاد فَ 
عن دار اإلسالم وفيما عدا ذلك فقد دل التـاريخ اإلسـالمي علـى اشـرتاك الـذميني مـع املسـلمني يف بعـض 

ووزيــر التنفيــذ يبلــغ أوامــر اإلمــام ويقــوم بتنفيــذها وميضــى مــا صــدر ) 16(الوظــائف التنفيذيــة كــوزارة التنفيــذ
ـــم ينفـــذون قـــرارات جملـــس فمركـــزه شـــبيه مبركـــز الـــوز  ،عنـــه مـــن أحكـــام راء يف الـــدول احلديثـــة مـــن حيـــث إ

 )18(كمــا نــص الفقهــاء علــى جــواز إســناد وظــائف أخــرى للــذميني كجبايــة اجلزيــة واخلــراج  .)17(الــوزراء
وظــائف العمــران والكتابــة والــديوان والتعلــيم وغريهــا وســرية اخللفــاء واألمــراء تــدل علــى ذلــك ممــا  إضــافة إىل

ــــا كثــــرة عــــدد العمــــال  بُ َجــــعْ " مــــن األمــــور الــــيت نُـ : ؤرخي الغــــرب إىل أن يقــــولأحــــد مــــ "آدم متــــز"دعــــا 
  .)19( واملتصرفني غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية"

  الحرية الشخصية -أ
ـ الَ  اهللاَ  إنَّ ": -تعاىل–محاية شخصه من االعتداء مصداقا لقوله    بُّ حيُِ

ُ
 نْ "َمـ:  ولقولـه )20("ينَ دِ تَـعْ امل

ا هَ تِ يَ اِشـحَ وَ  انَ رَ ْجـنَ لِ وَ ": ألهـل جنـران  يبويف عهد الن )21("هُ يجُ جِ ا حَ نَ أَ فَ  هِ تِ اقَ طَ  قَ وْ فَـ  هُ فَ لَّ كَ   وْ ا أَ دً اهِ عَ مُ  مَ لَ ظَ 
  .)22("رَ آخَ  مِ لْ ظُ بِ  لٌ جُ رَ  مْ هُ نْـ مِ  ذُ خَ يؤْ  َالُ وَ  … اهللاِ  ولِ سُ رَ  ِيبّ الَن◌ِ  دٍ مَّ حمَُ  ةُ مَّ ذِ وَ  اهللاِ  ارُ وَ جِ 
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مـن  ،اله بأهل الذمة ويسأل الوفود عنهم ليتأكد من حسن معـاملتهموكان عمر يف خالفته يوصي عم
  لّ َعـــ" لَ : عنـــه أنـــه قـــال لوفـــد البصـــرة "تارخيـــه"ذلـــك مـــا رواه الطـــربي يف 

ُ
ـــالِ  لِ  أْهـــَىل إِ  ونَ ُضـــفْ ني يُـ مِ لِ ْســـامل  ةِ ذمَّ

  .)23("اءً فَ  وَ إالَّ  مُ لَ عْ ا نَـ ى؟ فقالوا مَ ذً أَ بِ 
 ةَ يَــزْ وا اجلِ لُ ذَ "إمنــا بَــ: الــدم فيقــولللمســلمني يف حرمــة املــال و وعلــي بــن أيب طالــب يعلــن مســاواة الــذميني 

  .)24(ا "ائنَ مَ دِ كَ   مْ هُ اؤُ دمَ ا وَ لنَ اِ وَ كأمْ   مْ اهلُُ وَ أمْ  ونَ كُ لتَ 
إن عليـه أن مينـع املسـلمني مـن التعـرض هلـم بسـب أو : حملتسـب قـالواوالفقهاء حني حتدثوا عن وظيفـة ا

(عم املنصــور) علــى الــوايل العباســي صــاحل بــن علــي ألوزاعــيويــؤدب مــن يفعــل ذلــك هلــم وقــد أنكــر ا ،أذى
قـد كـان مـن إجـالء أهـل الذمـة "و : لبنـان فقـال يف رسـالته إليـه عندما أجلى قومـا مـن أهـل الذمـة مـن جبـل

ورددت بـاقيهم إىل قـراهم مـا  ،ملن خرج على خروجـه ممـن قتلـت بعضـهم من جبل لبنان ممن مل يكن ممالئا
: -تعــاىل–وحكــم اهللا  ،بــذنوب خاصــة حــىت خيرجــوا مــن ديــارهم وأمــواهلمقــد علمــت فكيــف تأخــذ عامــة 

يــد فتكــون مــن حتــويلهم مــن بلــد إىل بلــد يف بِ عَ وا بِ ُســيْ لَ  مْ هُ "فــإنّـ : مث يقــول … ﴾ىرَ ْخــأُ  رَ زْ ة وِ رَ زِ اوَ  رَ زِ  َتــالَّ أَ ﴿
شخصــي أنــه وبلــغ األمــر بالفقـه اإلســالمي يف ضـمان هــذا احلـق ال .)25("ةٍ أهــل ذّمـ ,سـعة ولكــنهم أحـرارٌ 

أوجب على أويل األمر من املسلمني أن يســتــنقذوا الـذميني إذا مـا وقعـوا أسـرى يف أيـدي العـدو ولـو بـدفع 
ــيَـ  نْ ى أَ رَ " أَ : املــال لفــدائهم قــال الليــث بــن ســعد إمــام مصــر ــ مْ وهُ دُ ْف ــ يــتِ بْ  َ نْ ِم

َ
 مْ هِ تِ ّمــى ذِ َلــون عَ رُّ َقــال ويُـ امل

أو حبســــه أو معاقبتـــه إال مبقتضـــى القــــانون ومبوجـــب جــــرم . وال جيـــوز إلقـــاء القــــبض علـــى الـــذمي )26("
 صِّ نَ  بِـــالَّ إِ  ةَ وبَـــقُ  عُ َال وَ  ةَ َميـــرِ جَ  الَ  نْ "أَ : يســـتوجب مثـــل هـــذه اإلجـــراءات ألن القاعـــدة يف الشـــريعة اإلســـالمية

  .)27("عِ رْ الشَّ 
  اإلقامة حيث شاءو  حريته في التنقل -ب

هــي مــنعهم مــن دخــول احلــرم املكــي ال مقيمــا يلــة و احلــق تــرد عليــه اســتثناءات قلعلــى أن اســتعمال هــذا 
لكــن ال يقــيم فيــه وأمــا احلجــاز وهــي مكــة  ،وقــال احلنفيــة لــه دخولــه ,هــذا قــول أكثــر الفقهــاء, و اوال مــارّ 

ما سوى احلرم) فال بأس بدخوهلم له للتجارة ولقـد كـان النصـارى يف زمـن عمـر ( واملدينة وقرامها كالطائف
يســمح هلــم باإلقامــة أكثــر مــن ثالثــة أيــام وقــال احلنابلــة إن دعــت احلاجــة أو  يتجــرون يف املدينــة ولكــن ال

املصــلحة إىل أن يبقــى أكثــر مــن ذلــك فــال بــأس ألن منعــه مــن ذلــك قــد يــؤدي إىل امتنــاعهم عــن جلــب 
مـــا عـــدا ذلـــك فإنـــه يســـمح هلـــم بالتنقـــل والتجـــارة يف مجيـــع بـــالد ضـــائع إىل احلجـــاز فتضـــيع املصـــلحة و الب

باخلروج منها إذا كـان هنـاك مسـوغ للخـروج كالتجـارة أو صـلة رحـم مـثال مـع أمـن عودتـه اإلسالم وكذلك 
  .)28(إىل بالد اإلسالم

  حرمة المسكن -ج
م ورضــاهم وال جيــوز ألحــد أن خيــرق  ،يتمتــع الــذميون حبرمــة املســكن فــال يــدخل علــيهم أحــد إال بــإذ

–قـــال  ،عتـــداء علـــى الشـــخص نفســـههـــذه احلرمـــة أو يعتـــدي عليهـــا ألن االعتـــداء علـــى حرمـــة املســـكن ا
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ــا غَ وتًــيُ وا بُـ لُ خُ دْ يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال تَــ﴿: -تعــاىل ا ذلكــم َهــلِ ى أهْ َلــوا عَ مُ لِّ َســوا وتُ ُســنِ أْ تَ سْ حــىت تَ  مْ وتكُ ُيــبُـ  رَ يـْ
ــخَ  ــ ملَْ  فــإنْ  ونَ رُ كَّ ذَ تَــ مْ ُكــلَّ عَ لَ  مْ ُكــلَ  رٌ يـْ وا ُعــجِ ارْ  مُ ُكــلَ  يــلَ قِ  وإنْ  مْ ُكــلَ  نَ ذَ ؤْ  يـُــىتَّ ا َحــوهَ لُ خُ دْ ا فــال تَــدً َحــا أَ يَهــوا فِ دُ جتَِ
  .صهاواآلية عامة وليس هناك ما يدل على خصو  )29﴾(يمٌ لِ عَ  ونَ لُ مَ عْ ا تَـ مبَِ  اهللاُ و  مْ كَ ى لَ كَ ْز أَ  وَ وا هُ جعُ رْ اَ فَ 

  العبادةحرية العقيدة و  -د
ديث ة للذميني ولذلك تركـت احلـهذا يدخل يف احلقوق الدينية وموضوع املداخلة يتعلق باحلقوق املدني

  .عنه
  حق التمتع بالمرافق العامة للدولة وكفالة بيت المال  –هـ 

واإلنـارة وميـاه الشـرب وهلـم كـذلك حـق يف بيـت املـال يف حالـة  كوسائل املواصالت ومشـروعات الـريّ 
يق فمن ذلك مـا أبرمـه خالـد بـن الوليـد يف صـلحه مـع أهـل احلـرية زمـن أيب بكـر الصـد ،عجزهم وحاجتهم

أو   مــن اآلفــاتِ  آفــةٌ  هُ ل أو أصــابتْ عــن العِمــ فَ عُ َضــ ا شــيخٍ خماطبــا اخلليفــة) أميـَـ"وجعلــت هلم(: يف هــذا اجملــال
 امَ قَــا أَ َمــ نيَ ل املســلمِ اِ َمــ تِ ْيــمــن بَـ  يــلَ عِ ه وَ تَــيَـ زْ جِ  تُ ْحــه طرَ لْيــعَ  ونَ قُ دَّ َصــتَ ينــه يَـ دِ  وصــار أهــلُ  رَ قِ تُ ا فــأفْـ كــان غنيًّــ

ما قام به خالد أساسا إلرساء أول نظام تكافلي للتقاعد واحليطة  ويعترب )30("ماإلسالَ  ارِ دَ و  ةِ رَ ر اهلجْ اِ دَ بِ 
" مـــن أرض  ةَ َيـــابِ اجلَ " عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب أنـــه عنـــد مقدمـــه  "هِ رِخيـــاِ تَ "وروى الـــبالذري يف  ،االجتماعيـــة

 .)31(أن يعطــوا مــن الصــدقات وإن جيــرى علــيهم القــوت ومني مــن النصــارى فــأمرذُ دمشــق مــر بقــوم ْجمــ
(بالتـأمني علـى املـرض) وروى ماعيـة عنـد املـرض أو مـا أصـبح يعرفثانيا يف احليطـة االجت فكان هذا إجراء

شـيخ كبـري ضـرير أبو يوسف يف كتابه " اخلراج " أن عمر بـن اخلطـاب مـر ببـاب قـوم وعليـه سـائل يهودي(
مث أجرى عليه : قال كَ ربَِ اك يف كِ نَ عْ يـَّ بتك مث ضَ يَ بِ يف شَ  ةَ يَ زْ ك اجلِ نْ ا مِ نا أخذنَ كُ   نْ أَ  اكَ نَ فْ صَ ما أنْ : ) فقالالبصر

  . )32(من بيت املال ما يصلحه
  جتماعيةالحقوق اإل -2

وهي جمموع احلقوق اخلاصة اليت تنشأ عن عالقات األفراد فيما بينهم وفقا للتشريع سواء أكانت هذه 
النفقـــة وحـــق ة كحـــق الـــزواج وحـــق الطـــالق وحـــق إنشـــاء أســـرة وحـــق بيَّ ِســـنَ  أميـــة ارِ وَ جِ  أمالعالقـــات عائليـــة 

نئـةٍ  وتعزيـةٍ  املرياث وحقوق اجلوار مـن رد التحيـة ومـن عيـادةٍ  ورغـم أمهيـة هـذه  ،وغـري ذلـك دعـوةٍ  وإجابـةِ  و
ا ال حتددها تشريعات وال تُـ  ا أوامر أو ضوابط قانونية بل األمر موكـول هلمـة املسـلم وأدبـه  مُ زِ لْ احلقوق فإ

  .ى املعاملة احلسنة واخللق الرفيعما حيض علوإن كان هناك يف الشريعة اإلسالمية  ،وخلقه
  الطالقو  حق الزواج -أ

ال جتــري علــيهم أحكــام اإلســالم يف  مــن مثاألصــل أن الدولــة اإلســالمية ال تتــدخل يف عقــود الــذميني و 
جمال األحوال الشخصية ألن ذلك من حقوقهم اخلاصة إال إذا ترافعوا إىل احلكام املسلمني أو كان الزواج 

وحينئذ جتري علـيهم أحكـام املسـلمني وكـان مبـدأ الدولـة اإلسـالمية يف هـذه  ،ق بني مسلم وذميةأو الطال
م الدينيــة ألن  ــا متــنح رجــال ديــنهم صــالحية إبــرام عقــد الــزواج والطــالق كمــا جــرت عليــه عــاد القضــية أ
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ة بـزواج الـذميني ومـن الشـواهد علـى ذلـك أن جـل الوثـائق التارخييـة املتعلقـ ,ذلك يعترب من أمـورهم اخلاصـة
إذا هربــت ذميــة مــن زوجهــا الــذمي أو تــزوج ذمــي مــن ذميــة أو طلقهــا فــال : اآلتيــةوطالقهــم حتمــل العبــارة 

–مـا يـدينون قـال و  ا أن نـرتكهمنَـرْ مِ وألنه حـق شخصـي أُ  )33(يتدخل أحد فيه وال يتعرض له إال الراهب
ــــبَـ  مْ فــــاحكُ  وكَ اؤُ فــــإن َجــــ﴿: -تعــــاىل  ا وإنْ ئَ يْ َشــــ وكَ رُّ ُضــــيَ  نْ عــــنهم فَلــــ رضْ ِعــــم وإن تُ هُ نْـ َعــــ رضْ أو أِع◌ْ  مْ هُ نَـ يـْ

ـــ اهللاَ  إنَّ  طِ ْســـبالقِ  مْ هُ بيـــنَـ  مْ فـــاحكُ  تَ ْمـــكَ حَ    بُّ حيُِ
ُ
وتبعـــا لـــذلك فـــإن عقـــودهم مـــن زواج  .)34﴾(نيَ طِ ِســـقْ امل

وطــالق وعــدة ونفقــة وغريهــا صــحيحة ويقــرون عليهــا إذا أســلموا فلــو تــزوج ذمــي مــن ذميــة بغــري شــهود أو 
مـا يُـ بغري مهر أو مب ا مث أسـلما فإ  اًمـرَ ان علـى ذلـك إال أن يكـون أحـدمها حمَْ رَّ َقـهر حمرم أو تزوجهـا يف عـد

ما ال يُـ    .على ذلك انِ رَّ قَ لآلخر فإ
ا إمـا مـن قرابتهـا هـا مسـلمً إمنـا يكـون وليُّ البنته املسـلمة يف عقـد النكـاح و  اً ال يكون الذمي وليّ : استثناء

وجيـــوز للذميـــة أن تتـــزوج ذميـــا أو كـــافرا بعـــد مـــوت زوجهـــا املســـلم أو  )35(فـــإن مل يكـــن فالســـلطان وليهـــا
  ووجبت عليها العدة حفاظا على حق الزوج املسلم. ،طالقها
  رد التحية -ب

ا أنك إذا حُ  : -تعاىل–مثلها أو خريا منها لقوله  دَّ رُ بتحية أن تَـ  تَ يّ يِ الذي تقتضيه قواعد الشريعة وآدا
ــتُ يِّ ا حُ ذَ إِ وَ ﴿  مٌ الَ َســ": إذا قــال لــك الكتــايب: قــال العلمــاء )36﴾(اوَهــدُّ رُ  وْ ا أَ َهــنْـ مِ  نَ َســأحْ وا بِ يُّــحَ فَ  ةٍ حيَّــتَ بِ  مْ ي
  .)37(عليه نظري سالمه دّ رُ فالعدل يف التحية يقتضي أن تَـ  "اهللاِ  ةُ محَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

  شهود جنائزهمعيادة أهل الكتاب وتعزيتهم و  -ج
 ودُ ُعـوسـئل مـرة أخـرى عـن الرجـل يَـ  .قـال نعـم: ؟صراين يعـودهسئل أمحد بن حنبل عن الرجل له قرابة ن

  .)38(ودعاه إىل اإلسالم اليهوديَّ   لنيبُّ ا ادَ عَ  سَ يْ لَ أَ : قال ،ىصارَ النّ و  اليهودَ 
  كــان غــالم يهــودي خيــدم النــيب": مــن حــديث أنــس بــن مالــك قــال "هِ يحِ حِ َصــ"وأخــرج البخــاري يف 

أطـع أبـا : فنظـر إىل أبيـه وهـو عنـده فقـال لـه .أسـلم: سـه فقـال لـهيعـوده فقعـد عنـد رأ  فمرض فأتاه النـيب
  .)39("احلمد هللا الذي أنقذه يب من النار: وهو يقول  القاسم فخرج النيب

وقـد توقـف  ،شـيء ال يف جـواز تعـزيتهم وال يف صـيغة التعزيـة  تهم فلم يؤثر يف ذلك عن النـيبأما تعزيّ 
 الـذميَّ  تَ يّْـزَ إذا عَ : فـروي عـن احلسـن البصـري أنـه قـال نَ وّ عزَ يُ : يف ذلك طائفة من أهل العلم وقال آخرون

ـــخَ  إالَّ  كَ يبُ ِصـــيُ  "الَ : فقـــل : تعـــزي رجـــال مـــن أهـــل الكتـــاب فقـــلإذا أردت أن : " وقـــال إبـــراهيم النخعـــيرٌ يـْ
ـــأكثـــر اهللا مَ " ـــوَ و  كَ اَل ـــيَ ك وأطـــال حَ دَ َل ـــزى األجْ عَّـــوَ  "كَ رَ ُمـــك أو عُ اَت قـــوى اهللا "عليـــك بت: نصـــرانيا فقـــال حُ َل

  والصرب".
ماتــت أمــي نصــرانية فأتيــت : عــن شــهود جنــائزهم فقــد روى أصــحاب احلــديث عــن أيب وائــل قــال أمــا

ا وسر أمامها.: عمر فسألته فقال ن املسـلم متـوت لـه أم نصـرانية أمحـد بـن حنبـل عـ وسـئل اركب يف جناز
ا أو قرابـة ا أو أًخـمًّـإن كـان أبـا أو أُ  :أبوه أو أخوه أو ذو قرابته هل يلي شيئا من أمـره حـىت يواريـه؟ قـالأو 
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وسـئل ابـن عبـاس عـن  ،أبـا طالـب يَ علـي بـن أيب طالـب أن يـوارِ   وقـد أمـر النـيب ،وحضره فـال بـأس قريبةً 
  .)40(يدفنهو  يشهده: ذلك فقال

  ميينفي تهنئة الذّ  -د
أو  و ولـد أو قـدوم غائـبٍ أ الكالم فيه كالكالم يف التعزية والعيادة وال فرق، فيه اجلواز كتهنئـتهم بزوجـةٍ 

ــم فحــرام باالتفــ ،مــن مكــروه وحنــو ذلــك أو ســالمةٍ  عافيــةٍ  نئــتهم بشــعائر الكفــر املختصــة  اق مثــل أمــا 
  .)41(عبدا مبعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض ملقت اهللا وسخطه أَ نَّ فمن هَ  ،العباداتنئتهم باألعياد و 

وبيضات  من ذمي يوم عيدهم الباطل بعض املأكوالت لَ بِ يف مسلم قَ  .وقد استفيت أبو السعود احلنفي
على مراعاة حقوق اجلريان ال تعظيما  ذلك بناءً  لَ بِ قَ  نْ ال بأس به إِ ": فقال ؟فماذا يلزمه شرعا )42(محراء

  .)43("لذلك اليوم
  في ذبائح أهل الكتاب –هـ 

ومل خيتلــــف  ).44﴾(مْ َهلـُـــ لٌّ ِحـــ مْ كُ امُ َعــــطَ وَ  مْ ُكـــلَ  لٌّ ِحــــ ابَ تَــــوا الكِ وتُـــأُ  ينَ الــــذّ  امُ َعـــوطَ ﴿: -تعــــاىل–قـــال 
أمجــع كــل مــن حيفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أنــه ال بــأس : قــال ابــن املنــذر .الســلف أن املــراد بــذلك الــذبائح
ال تؤكـــل : وقـــال مالـــك والشـــافعي وأبـــو حنيفـــة وأصـــحابه ،وا هللا ومســـوا عليهـــابـــذبائح أهـــل الكتـــاب إذا أهلُّـــ

أحلــه أي الطعــام الــذي حــني ذكــر طعــامهم و  -تعــاىل–لــك أن اهللا وذ ،ذبــائحهم الــيت مســوا عليهــا املســيح
به لغـري اهللا فـإن ذلـك حمـرم يف  يستحلونه مما حرم عليهم كامليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهلَّ  ما أبيح هلم ال

جيوز ذلك إال : فهل جيوز أن يذبح أهل الكتاب للمسلمني؟ قال ابن حنبل )45(مجيع الشرائع السماوية
  ).ةُ يَ حِ األضْ و  يُ (أي اهلدْ ةالنسيك
  في طلب العلم عن الذميين -و

عبــادة واألخــالق وأصــول املعــامالت) وعلــوم تنقســم العلــوم إىل قســمني علــوم دينية(وتشــمل العقيــدة وال
) أما األوىل فال جيـوز أن تؤخـذ إال وغريهاوتشمل علوم الصناعة والفالحة والطب والفلك واحليوان دنيوية(

ـذا العلـم أو أقـل  عن مسلم وأما ال ثانية فـأجيز أخـذها عـن الـذميني إذا كـانوا أكثـر اهتمامـا مـن املسـلمني 
ذه الفنون من غريهم   . )46(كلفة أو كانوا أدرى 

  اإلنفاق على اآلباء الذميين -ز
ـــوَ وَ ﴿: -تعـــاىل–ان لقولـــه ينَ إن اختلـــف الـــدِّ يقـــوم عليـــه الـــدليل وجـــوب اإلنفـــاق و الـــذي   انَ َســـا اإلنْ نَ يْـ صَّ

أبيـه أو أمـه يف غايـة الضـرورة والفاقـة وهـو يف  وليس من اإلحسـان وال املعـروف تـركُ  )47﴾(انَ سْ حُ  هِ ديْ لَ اِ بوَ 
  الرحم واجبة وإن كانت لكافر. ةُ لَ صِ فَ  ،غاية الغىن

  (أحكام المعامالت) حقوق التعامل : الحقوق المالية -3
  : الشراء من الذميينو  أحكام البيع -أ
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 ثالثــنيَ  وثبــت عنــه أنــه أخــذ مــن يهــوديِّ  ،ةٍ رَ َســيْ إىل مَ  ةً ســلعَ  ى مــن يهــوديٍّ رَ تَـ اْشــأنــه «  ثبــت عــن النــيب
  .)48(»هُ عَ رْ دِ  هُ نَ هَ شعري ورَ  نْ مِ  سقاً وَ 

وثبـــت عنـــه أنـــه زارعهـــم وســـاقاهم ولكـــن لـــيس هلـــم أن  ,ويف هـــذا دليـــل علـــى جـــواز معـــاملتهم ورهـــنهم
ــا كمــا هــو  )49(لمييف أمصــار املســ وا اخلنزيــرَ ذُ ِخــتّ هــروا اخلمــر وأن يَـ ظِ يُ  وكــذلك مينعــون مــن التعامــل بالرب

  احلال بالنسبة للمسلمني.
  مضاربتهمو  في شركتهم -ب

ـــ عِ شـــاركهم يف زْر "أنـــه   ثبـــت عـــن الرســـول  ســـئل أمحـــد ابـــن حنبـــل عـــن الرجـــل )50("رهـــا◌ْ ومتَِ  رَ خيبَـ
ــــم يــــأك الشــــراءو  لكــــن يلــــي هــــو البيــــعو  يشــــاركهم": يشــــارك اليهــــودي والنصــــراين قــــال  لون الربــــاوذلــــك أ

علـى أن تكـون املعاملـة يف البيـع أهل العلم جواز مشاركتهم  الذي عليه أكثرو  ،)51(يستحلون األموال"و 
  .كالشراء للمسلم وأنه هو الذي يشرف على ذلو 

  في اإلجارة المتبادلة -ج
 أنـه  أما استئجار أهـل الذمـة يف عمـل مـن أعمـال املسـلمني فـال خـالف يف جـوازه ملـا ثبـت عـن النـيب

  .يقُ كان مشركا فأمنه ودفع إليه راحلته هو والصدّ جر دليال يدله على طريق اهلجرة و استأ
وأمـا إجيـار املســلم نفسـه للــذميني فـال خيلـو األمــر مـن أن تكــون إجـارة للخدمـة أو إجــارة للعمـل فــأكثر 

للمســلم العلمــاء علــى منــع إجــارة اخلدمــة أي يــؤاجر نفســه للــذمي خيدمــه ألن يف ذلــك نوعــا مــن اإلذالل 
يكــون إجيــار العمــل  أالَّ واســتثىن العلمــاء مــن ذلــك  ،ارااء أو َجنَّــنَّــكــأن يعمــل هلــم بَـ   ،وأجــازوا إجــارة العمــل

كـأن يـؤجر نفسـه حلمـل مخـر أو خنزيـر أمـا إجـارة املسـلم   مٍ مبحـرّ  م أو القيـامَ هِ ديـنهم وشـرائعِ  يتضـمن تعظـيمَ 
واز ملــا يقــع فيهــا مــن ـفــأكثر العلمــاء علــى عــدم اجلــ للمســلمني ةٍ داره ألهــل الذمــة فــإن كانــت واقعــة يف حملَّــ

ـــا املســـتأجر الـــذمي يف احملـــرَّ أالّ املســـلم  نَ جيـــوز إذا أِمـــ: بعضـــهمي وقـــال ـاملعاصــ وهنـــاك مـــن  )52(مِ ينتفــع 
  ينتفع الذمي بسكىن الدار العالية.أالّ أجاز اإلجارة بشرط 
ــم ميُ والــذي يقتضــيه أصــول املــذهب وقواعــد الشــرع ": قــال ابــن القــيم نعــون مــن ســكىن الــدار العاليــة أ

  .)53("على املسلمني بإجارة أو عارية أو بيع أو متليك بغري عوض
  في ثبوت الشفعة لهم -د

والشـــيعة  قـــال احلنابلـــةو  ،الـــذي عليـــه مجهـــور علمـــاء اإلســـالم ثبـــوت الشـــفعة لغـــري املســـلم علـــى املســـلم
 ةَ عَ فْ ُشــ "الَ : ا حبــديث رواه ابــن عــدي والبيهقــيواســتدلو  ،ال شــفعة لكــافر علــى مســلم: اإلباضــيةاإلماميــة و 

  وبأن الشفعة إمنا ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه.  )54(" ينِّ راِ صْ لنَ 
ـــواردة يف ثبـــوت حـــق الشـــفعة  ـــار ال ـــة فقـــد اســـتدلوا بعمـــوم األخب ـــة والشـــافعية واحلنفي أمـــا مجهـــور املالكي

ـ "الَ : -يـه الصـالة والســالمعل- للشـفيع دون تفريـق بـني املســلم وغـري املسـلم مثــل قولـه ه(أي املالــك) لَـ لُّ حيَِ
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مث إن الشـفعة كاخليـار الثابـت لـدفع  )55("هِ بِـ قُّ َحـه فهـو أَ نْـذِ ؤْ باعه ومل يُـ  ه وإنْ شريكَ  نَ ذِ أْ حىت يستَ  أن يبيعَ 
  .)56(الضرر بالشراء فاستوى فيه املسلم والكافر كالرد بالبيع

  في حق إحياء األرض  –هـ 
 أكثــر املالكيــة أن الــذمي ميلــك األرض املــوات باإلحيــاء حمتجــني بعمــوم قولــهنابلــة و مــذهب احلنفيــة واحل

 : َ57("هُ لَ  يَ هْ فَـ  ةً تَ يْ ا مَ ضً رْ أَ  ايَ حْ أَ  نْ "م(.  
والــذين اتفقــوا علــى جــواز امتالكــه لــألرض  ,وهنــاك مــن اشــرتط مــن العلمــاء أن يــأذن يف ذلــك اإلمــام

  .)58(رشْ عُ : وقيل يلزمه عنها خراج: لباإلحياء اختلفوا فيما جيب عليه من أداء فقي
  ما جاء في شراء أرض المسلمين -و

يـرون أن يف شـرائهم و  ،خاصـة فقهـاء املدينـة ال يـدعون ذميـا يشـرتي مـن أرض املسـلمنيو  أكثر الفقهاء
العشرية للذمي فقد نص  ضإجارة األر  إسقاط الزكاة أما ىللألرض ضررا على املسلمني ألن ذلك يؤدي إ

  .)59(نبل على صحة اإلجارة مع الكراهةأمحد بن ح
  في الوقف -ز

ذمـي أو مسـلم كمـا أجـازوا الوقـف  أجاز مجهور العلم من خمتلـف مـذاهب اإلسـالم وقـف الـذمي علـى
بـن أخطـب زوج  ُحيَـيْ وا علـى جـواز الوقـف مبـا روي أن صـفية بنـت احتّجـه من مسلم أو غري مسـلم و علي
  .وقفت على أخ هلا يهودي  النيب

 أالّ واشرتطوا لصحة وقـف الـذمي  ،صلة الذمي جائزةمن جهة املعقول بأن الوقف صلة و  تجواكما اح
إن كان الذمي يعتقدها جهة بر وقربـة كمـا لـو و  ،تكون اجلهة املوقوف عليها جهة معصية يف نظر الشريعة

بـارا باعتقـاده أجاز الشيعة اإلمامية وقف الذمي على البيـع والكنـائس اعتو  ،وقف ماله على بيعة أو كنيسة
  .وإن كان مثل هذا الوقف ال يصح من املسلم

أمـــا لـــو وقـــف مالـــه علـــى بيـــوت الـــدعارة فـــالوقف باطـــل باتفـــاق العلمـــاء ألنـــه لـــيس بقربـــة عنـــدنا وال 
  .)60(عندهم
  في حق الميراث -ح

ء يف االتفاق حاصل بني العلماء أن ال تـوارث بـني ملـة اإلسـالم وامللـل األخـرى الكتابيـة وغريهـا ملـا جـا
  ثُ رِ يَــ "الَ : -عليــه الســالم-منهــا قولــه  ،النصــوص الصــرحية

ُ
  فرُ اِ الَكــ ر والَ فَ اِ الَكــ مُ لِ ْســامل

ُ
ولكــن  )61("مَ لِ ْســامل

الشافعي عليه مجهور العلماء أبوحنيفة و  الكتاب بعضهم من بعض فالذي هل يرث الذميون من ملل أهل
م يرثون بعضـهم  ال : ك فقهـاء املدينـة مالـك وأصـحابه فقـالواوخـالف يف ذلـ بعضـا،وأمحد وأهل الظاهر أ

م ال يتناصرون وال يتعاقلون وال يُـ    .)62(يل بعضهم بعضااِ وَ يتوارث أهل ملتني شىت أل
  تساويهم مع المسلمين في أداء ما يلزمهم تجاه بيت المال -ط

  الضرائب التجارية
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كــون هــذه الضــريبة حينمــا ينتقــل وت ،خيضــع الــذميون لضــريبة جتاريــة تفــرض علــى أمــواهلم املعــدة للتجــارة
واملسـلمون خيضـعون ، ومقـدارها نصـف العشـر ،الذمي بأمواله التجارية من بلد إىل بلد داخل دار اإلسالم

والـيت تشـمل مجيـع عـروض التجـارة مـن ثيـاب وحيـوان ومتـاع  ،أيضا هلذه الضريبة اليت تسمى عندهم الزكاة
الدولــة املعنيــون  عمــالُ  ويســتويف هــذه الضــريبةَ  معــدناوكــذلك الــذهب والفضــة نقــودا كانــت أو  ،وحنــو ذلــك
 ،ويشــرتط يف املــال الــذي تؤخــذ منــه الضــريبة أن يبلــغ نصــابا كمــا هــو احلــال يف املــال الزكــويّ  ،هلــذا الغــرض

وكـذلك ال  ،ن املال التجاري إذا مل يبلغ نصـابا فإنـه ال ضـريبة فيـهإوهذا الشرط عند أغلب الفقهاء حبيث 
ــا داخـل البلــدضـريبة علــى الـذمي  وقـد يتســاءل عــن سـبب إعفــاء الـذمي مــن هــذه  ،يف أموالــه الـيت يتــاجر 

ا عليه بانتقاله من بلد إىل بلد واجلواب ما أشار إليـه الفقهـاء مـن أن  الضريبة يف بلده الذي هو فيه ووجو
وكــذلك بســبب  )63("ةِ ايَــمَ احلِ بِ  ةَ ايَــبَ اجلِ  نَّ إِ "وَ : الضــريبة إمنــا كانــت بســبب احلمايــة يقــول الكاســاين احلنفــي

  .)64(انتفاعه باملرافق العامة اليت توفرها الدولة
وهذا ما قاله مجهور الفقهـاء إال املالكيـة مسـتدلني مبـا روي عـن  ، الضريبة مرة واحدة يف السنةستوىفَ وتُ 

 عمر بن اخلطـاب وعمـر بـن عبـد العزيـز مـن أن املـال الواحـد ال تؤخـذ منـه ضـريبة أكثـر مـن مـرة واحـدة يف
هلم العاشر(جايب الضريبة) وثيقة باألداء لتكون بأيـديهم  بَ تَ فإذا مت استيفاء الضريبة كَ  )65(السنة كالزكاة

 عـن املـال إال مـرة واحـدة يف سـتويفَ وإذا كانت الضـريبة ال تُ  ،حجة خالص فال يستوفيها منهم عاشر آخر
ختضــــع للضــــريبة كمــــا خضــــع املــــال  ن هــــذه الزيــــادةإالســــنة فــــإن هــــذا احلكــــم ال يشــــمل الزيــــادة عليــــه وإذ 

  .)66(األصلي
ا شيءٌ  خذُ ؤْ فإذا مر الذمي على العاشر خبمر أو خنزير فإنه ال يُـ  ـا لقـول ؤْ وإمنا يُـ  من أعيا خذ مـن أمثا

" وذلــك أن املســلمني كــانوا يأخــذون مــن أهــل الذمــة اخلمــر وا أنــتم مــن الــثمنذُ ا وُخــَهــعَ يْـ بَـ  مْ وهُ لُّــوَ ":  عمــر
اهم عن ذلك عمر بنواخلنازير من جز    . )67(اخلطاب يتهم مث يتوىل املسلمون بيعها حىت 

  "الخراج " : ضريبة األرض
ــوأُ  ،عنــوة تْ َحــتِ واخلــراج هــو ضــريبة ماليــة تــدفع عــن األرض الــيت فُ   عليهــا أهلهــا الــذين يــدفعون أداءً  رَّ ِق

ا وقـال أبـو  ،ليها العشـر واخلـراجها أداء عشري أي جيتمع عــفإذا أسلم أهلها يضاف إلي ،مقابل االنتفاع 
 ،وللعلمــاء يف ذلــك تفصــيالت وآراء لــيس هــذا مقــام مناقشــتها ،ال جيتمــع العشــر واخلــراج يف أرض: حنيفــة

ذلـــك و  ولكــن مــا يهمنــا أن مقـــدار اخلــراج املضــروب علـــى األرض معتــرب مبــا حتتملـــه األرض وبقــدر الطاقــة
ـا  ،والشـجر فـإن منـه مـا تكثـر قيمتـه ومنـه مـا تقـل ومـن جهـة الـزرع ،خيتلف من جهة جودة األرض ورداء

ـا فـإن منهـا مـا يشـرب بالـدوايل والنواضـحومن جهة خفـة مؤونـة السـقي و  ومنهـا مـا يشـرب باألمطـار  ،كثر
ــار فــال بــد لواضــع اخلــراج مــن اعتبــار هــذه األوصــاف لــيعلم قــدر مــا حتتملــه األرض فيقصــد العــدل يف  واأل

ـــا وال مبســـ ـــا  ،تحقي اخلـــراجوضـــعه فـــال جيحـــف بأربا جيـــب عليـــه أن يـــدع ألربـــاب األرض بقيـــة جيـــربون 
 )68(يف خــرص الثمــار يف الزكــاة أن يــرتك ألهــل النخــل الثلــث أو الربــع  النــوائح واجلــوائح كمــا أمــر النــيب
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ا ويكـون ذلـك بسـبب ال صـنع هلـم فيـه كانقطـاع امليـاه وإجـالء  فإن تعطلت األرض وبارت أو انقطـع شـر
والســيول أو  أو جــور حلقهــم مل ميكــنهم اإلقامــة عليــه أو ختــرب األرض باألمطــار ،رضــهمالعــدو هلــم عــن أ

وحنــو ذلــك فهــذا يســقط اخلــراج عــنهم حــىت تعــود األرض كمــا كانــت ويتمكنــوا مــن  ،س الــزرع باجلفــافبْ يـُــ
ــا م وال جيــوز إلــزامه ،ر األرض مــن بيــت املــال مــن ســهم املصــاحلوعلــى إمــام املســلمني أن يعّمــ ،االنتفــاع 

ــا مــن أمــواهلم فــإن ســأهلم أن يعمروهــا مــن أمــواهلم ويعتــد هلــم مبــا أنفقــوا عليهــا مــن خراجهــا فرضــوا  ،بعمار
بذلك جاز ومل جيربوا عليه إال أن يكون سهم املصاحل عاجزا عن ذلـك فـإن أمكـن أن تسـتغل األرض بعـد 

وز أن حيمل عليها خراج أن بارت لصيد أو مرعى جاز أن يستأنف عليها خراجا حبسب ما حتتمله وال جي
وإن أعســـر باجلزيـــة  ،إىل يســـاره ومل يســـقط باإلعســـار: انظـــر فـــإن أعســـر الـــذمي بـــاخلراج ،األرض العـــامرة

النفقـــة ال جتـــب مـــع اإلعســـار فهـــي كالزكـــاة و والفـــرق بينهمـــا أن اجلزيـــة  ،ســـقطت عنـــه ومل تســـتقر يف ذمتـــه
علـى األرض  ا ضـربه عمـر َمـوهلذا لِ  ؛عساروأما اخلراج فهو أجرة األرض فيجب مع اليسار واإل ،الواجبة

فــإن تــرك أرضــه فلــم يعمرهــا فلإلمــام أن يــدفعها إىل مــن يعمرهــا حــىت ال  .)69(مل يــراع فيــه فقــريا مــن غــين
   خترب.

ـــا أهـــل الذمـــة فلهـــا مـــا يقابلهـــا مفروضـــا علـــى  موهكـــذا نالحـــظ أنـــه حـــىت االلتزامـــات املاليـــة الـــيت التـــز 
ـا ِمـ ،التسـاوي يف دفـع الضـرائباملسلمني حقا لبيت املـال و  ق يف اجملتمعـات املدنيـة احلقـو  مِ زَ لْـأَ  نْ وااللتـزام 

  .املعاصرة
******************  

  : الهوامش
  *) باحث من تونس.

   .6 آية: سورة يس، - 1
 .3/323وز ابادي، القاموس احمليط، الفري  - 2

 .77ص الم،املستأمنني يف دار اإلسو  عبدالكرمي زيدان، أحكام الذّميني - 3

 .22ص أحكام الذميني واملستأمنني، - 4

 .81ص ،10/78السرخسي، املبسوط،  - 5

 .2/267الشريازي، املهذب،  - 6

 .8 آية: ، الزمر،18آية: ، فاطر،15آية: ، اإلسراء،166آية: األنعام، - 7

 .57: املستأمننيو  أحكام الذميني - 8

 .5/281بدائع الصنائع،  - 9

 .63،57،44ص ة يف التشريع اإلسالمي املقارن،السنوسي، فكرة اجلنسي -10

 .7/100بدائع الصنائع،  -11



 145

ِذّمتُـَنا َقَدُمُه   "َمْن َكاَنْت َلهُ : واحلديث 2/350الدار قطين، : انظر ،70أحكام الذميني واملستأمنني، ص -12
 .َكَدِمَنا"

 .43جزية أهل الكتاب واجملوس حديث باب –الزكاة  –املوطأ  -13

 .6ص ابن تيمية، السياسة الشرعية،: انظر .14 –إمارة  –، مسلم 7: أحكام – البخاري -14

 .33املاوردي، األحكام السلطانية،  -15

 .77أحكام الذميني واملستأمنني،  -16

 .215نظريات السياسية اإلسالمية، صحممد الرايس، ال -17

 .126ص انية،اوردي، األحكام السلط. امل124و يعلى، األحكام السلطانية، صأب -18

 .82ص أحكام الذميني واملستأمنني، -19

 .189 آية: سورة البقرة، -20

 .2/255سنن أيب داود،  -21

 .72ص اخلراج، –أبو يوسف  -22

 .4/218تاريخ الطربي،  -23

 .8/445املغين،  -24

 .170ص ، أبو عبيد، األموال،222، صالبالذري، فتوح البلدان -25

 .127أبو عبيد، األموال، ص -26

 .1/118التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة،  -27

 .93أحكام الذميني واملستأمنني، ص -28

 .27آية: سورة النور، -29

 .144راج، صأبو يوسف، اخل -30

 .177البالذري، فتوح البلدان، ص -31

 .1/38بن القيم، أحكام أهل الذمة، ، وكذلك ا150اخلراج، ص -32

 .45د، صفتاوى أيب السعو  -33

 .41آية: سورة املائدة، -34

 .2/410ن القيم، أحكام أهل الذمة، اب -35

 .85آية: سورة النساء، -36

 .1/200أحكام أهل الذمة،  -37

 .1/200 ،ن.م -38

 .2ص –جنائز  –، وكذلك أبو داود 80ص –جنائز  –صحيح البخاري  -39

 .204 – 1/203أحكام أهل الذمة،  -40

 .1/206 ،ن.م -41

 .فة يف عيدهم املسمى "مخيس العهد"ألن النصارى يصبغون البيض بألوان خمتل -42

 .61ص فتاوى أىب السعود، -43



 146

 .6 آية: سورة املائدة, -44

روي عن مالك أنه كره و  ذهب طائفة من أهل العلم إىل حّلية ذلك منهم الشعيب وعطاء وإبراهيم النخعي -45
 .ذلك من دون حترمي

 .64ص د،فتاوى أيب السعو  -46

 .14 آية: سورة األْحَقاف، -47

 .18: جهاد –املوطأ  126,124- املساقاة-مسلم- 14- ، بيوع 1-استقراض  –البخاري  -48

 .1/269 ،2/674أحكام أهل الذمة،  -49

 .باب معاملة النخيل والكرم –ابن ماجه، الرهون  -50

 .1/270أحكام أهل الذمة،  -51

 .553صأحكام الذميني واملستأمنني،  -52

 .2/705أحكام أهل الذمة،  -53

 .556أحكام الذميني واملستأمنني، ص -54

 .1، ابن ماجه شفعة، ص107ص -بيوع-ي، النسائ69بيوع ص-، الرتمذي135مساقاة ص-مسلم -55

 .5/358املغين،  -56

 .26القضاء يف عمارة املوات، حديث  كتاب األقضية، باب  –املوطأ  -57

 .1/298أحكام أهل الذمة  -58

 .1/149ن.م،  -59

 .486أحكام الذميني واملستأمنني، ص -60

 -فرائض-، املوطأ1ص - فرائض-لم، مس48ص -، مغازي26ص - ، فرائض44ص -حج- البخاري -61
 .10ص

 .1/446أحكام أهل الذمة،  -62

 .2/37بدائع الصنائع،  -63

 .181أحكام الذميني واملستأمنني، ص -64

 .538أبو عبيد، األموال، ص -65

 .8/519ص ابن قدامة احلنبلي، املغين، -66

 .1/194أحكام أهل الذمة،  -67

 .1/115ن.م،  -68

  .1/117،123الذمة، أحكام أهل  -69



 147

  نظرية الغزالي السلوكية 
  أساساً لإلصالح االجتماعي

  *عز الدين جلويل
نـاعيت الشخصـية كانت وراء اختياري هلذا املوضوع بواعث ذاتيـة وأخـرى موضـوعية؛ متثلـت األوىل يف ق

بغــىن تراثنــا اإلســالمي غــىن ال يضــاهيه إالّ جهــل بــه أو جتاهلــه يف الصــروح العاليــة للبحــث العلمــي، األمــر 
الــذي جــّر إىل نتــائج أحســبها وخيمــة، كــان مــن أمههــا قصــور الدراســات النفســية واالجتماعيــة عــن تلّمــس 

ذلك، على ماله مسـة الـذيوع واالنتشـار مـن احلقائق الكونية يف هذه امليادين من جهة، واقتصارها، نتيجة ل
  األفكار ولو جانبت الصواب من جهة أخرى.

ا، الـذي كشـف يل بـأن اإلمـام  أما فيما خيّص الدوافع املوضوعية هلذه الدراسة فشـديدة الصـلة مبضـمو
بــل  )2(النظريـة املســّماة بنظريـة اإلشــراط، املنسـوبة خطــأ إىل "بـافلوف" هـو صــاحب )1(أبـا حامـد الغــزايل

إن الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ذكـر، يف عنـوان املقالـة الـيت أشـار فيهـا إىل هـذا اخلطـأ، أن النظريـة 
"مــــا هــــي حقيقــــة اخلــــري والشــــر؟ أو النظريــــة الــــيت ســــرقت مــــن : ســــرقت مــــن الغــــزايل، فعنــــوان املقــــال بقــــول

  .)3(الغزايل"
ـ"بافلوف" مل يكــن الســباق إىل لفــت قــد ال أميــل إىل القــول بســرقتها، وإن كــان ذلــك غــري مســتبعد، فــ

االنتبــــاه إىل فكــــرة االرتبــــاط بــــني املثــــريات واالســــتجابات حــــىت يف الفكــــر الرتبــــوي الغــــريب، وأســــاس عــــدم 
اســتبعادي للســرقة أن الغــرب دأب علــى أن ينســب إليــه نظريــات ويــّدعي حيــازة قصــب الســبق فيهــا فتــأيت 

ا من نتاج  ّ   غريه، ومن بنات أفكار آخرين.الوقائع احلقه لتخالف ذلك، وتثبت أ
لــــن أقــــارب يف هــــذه الدارســــة كــــل نظريــــات االرتبــــاط مبــــا ورد عنــــد اإلمــــام الغــــزايل، فــــذلك أمــــر يطــــول 

لكين سأكتفي مبقارنـة نظريـة االشـرتاط يـن الغـزايل و"بـافلوف"، تاركـا بقيـة النظريـات االقرتانبـة  )4(ويّتسع،
ذه النظريـــة الســـلوكية يف االصـــالح االجتمـــاعي، خـــارج حـــدود البحـــث، ألتوجـــه إىل احلـــديث عـــن آثـــار هـــ

  وبيان احلاجة إىل استبهامها يف فقه الواقع مقدمة للدعوة والرتبية والتبليغ.
أن أكثــر هـــذه كثــرية هــي احملــاوالت الـــيت جــّدت يف تقســري ســيكولوجية الســـلوك االنســاين، واملالحــظ 

احلقـائق العلميـة املوثـوق  تائجها إىل مسـتوىاحملاوالتت من جتارب كانت جترى على احليوانات، فلم ترق بن
ـدي اإلنسـان إىل حقـائق السـلوك عنـد اإلنسـان، ذلــك  ـا، بـل بقيـت فرضـيات تعطـي بعـض الضـوء وال 

  الكائن اجملهول.
طـي تفسـرياً شـامًال لظـاهرة إن النظرية العلمية هي "مجلة من القوانني الواضـحة التفاعـل يف مـا بينهـا، تع

(وهــو جـزء مــن السـلوك) فــال تعطينـا تفســرياً شــامًال ..)، أمــا نظريـات التعلمن، أنشـتاين.(نظرة دارويــرئيسـية
. يؤخـذ علـى )5(ومتفقاً عليه ملا حيدث أثناء التعلم؛ ولذلك فمن األسلم اعتبارها جمرد نظريـات افرتاضـية"

ـا هذا التعريف، الذي أورده الدكتور فوزي أيوب، إدراجه نظرية دارروين ضـمن النظريـات الع لميـة، رغـم أ
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انتقــدت وجتاوزهــا البــاحثون يف علــم الــنفس ويف مقــدمتهم تالمــذة دارويــن أنفســهم، ولعــّل هــذا مــا جعــل 
ـا جمموعـة مـن املبـادئ املوّجهـة الـيت  الدكتور نشوايت يكون أكثر حـذراً يف إعطـاء تعريـف للنظريـة، فقـال بأ

  . )6(لوكية املتنوعةتزودنا بإطار ميكننا من فهم طبيعة سيكولوجية األمناط الس
إن أهم النماذج أو النظريات اليت حاولت تفسري السـلوك اإلنسـاين انطلقـت مـن ميـدان الـتعلم، لكـون 
ــز بــه اإلنســان عــن ســائر املخلوقــات احليوانيــة، فتوجــه علمــاء الــنفس إىل دراســته وحتديــد  الــتعّلم نشــاطاً متّي

ــذا األمــر "تورانــديك" و"غثــري"؛ فــاألول ماهيتــه وآليتــه. وكــان مــن أهــم العلمــاء احملــدثني الــذين  اشــتغلوا 
)، ومعناهــــا حــــدوث ارتباطــــات بــــني املثــــريات Connectionismمنهمــــا قــــال بنظريــــة الــــتعلم أو الربطيــــة (

)، وأهـم تلـك املثـريات الثـواب، الـذي Learning by Selecting and Connectingواالسـتجابات (
 ذا العـــامل ســـّباقاً يف ميـــدان الـــتعلم اإلشـــراطي ونظريـــاتيـــدفع إىل حـــدوث ســـلوكات يـــراد تعلمهـــا. ويعـــد هـــ

)، فقــال بــأن "احلركــة املرافقــة جملموعــة مــن املثــريات تنــزع إىل احلــدوث Guthrie. أمــا "غثــري" ()7(التعزيــز
ومـن هنـا نفهـم الفـرق بــني السـلوك املعقـد والبسـيط، املتعلقـان بعــدد  )8(ثانيـة لـدى ظهـور هـذه املثــريات"،

او كثــرة. وكــال الــرجلني ال يعتمــدان يف تصــورمها علــى الدافعيــة الفطريــة الــيت يعتربهــا الــبعض االرتباطــات قلــة 
  .)9(ذات أمهية ال تنكر يف حدوث املتغريات السلوكية

املالحــظ فيمــا ســبق قولــه، وفيمــا ســيأيت مــن حــديث عــن "بــافلوف"، أن البحــث يف الســلوك اإلنســاين 
يجــة النفصــال العلــوم عنهــا أو انفصــاهلا عــن تلــك العلــوم، لــدى الغــربيني ســار علــى هــدى مــن الفلســفة؛ نت

وميدان البحث النفسي واحد من هذه احلقول املعرفية، اليت اتسعت يف ضوء املـنهج التجـرييب، املرّكـز علـى 
احلالة املدروسة من دون االستعانة بالبعد الديين أو الفلسفي للظـاهرة. وهـي مشـكلة يف املـنهج عـاىن منهـا 

  لوم اإلنسانية لدى الغرب وال يزال.البحث يف الع
فكـرة أو نظريـة؛  آيـة: أتصور أنه من األمهية مبكان استصحاب السياق أو اجلّو العام الـذي نشـأت فيـه

ألن ذلــك يعطينــا القــدرة علــى تصــور اجلــذور احلقيقــة ملــا نريــد ان نعاجلــه، ويســاعدنا علــى تفهمــه، ومــن مث 
  نقده وتقوميه.

هـو  -اإلمـام أيب حامـد الغـزايل، أو "سـبق الـوهم إىل العكـس" كمـا مسّـاه لقد كان سـياق اإلشـراط عنـد
القدمية قدم اإلنسانية، واليت تباينت اآلراء فيها تباينـاً إىل حـد  سألةالبحث يف حقيقة اخلري والشر، تلك امل

ن التناقض؛ فمثًال يرجـع الـبعض مفهـوم اخلـري والشـر إىل األعـراف، حبيـث كـان حنـق طفـل صـغري يف دّن مـ
اخلمــر خــرياً عنــد قــدامى الرومــان، وكــان وأد البنــات كــذلك خــرياً وشــهامة عنــد بعــض العــرب يف اجلاهليــة. 

اً.  وقتل الولد لوالده يف مناطق املتجمد الشمايل برّاً    ما بعده بّر إراحة للكبري من قساوة الطبيعة وبرود
واخلـري؛ قيقـة ذاتيـة لكـل مـن الشـر وفّسر آخرون حقيقة اخلري والشر بقيمـة السـعادة الشخصـية، الـيت ح

ق.م) وحــديثاً "هــوبز". وقــد كــان الــرجالن مــدفوعني بنزعــة األنانيــة الــيت 230(قــال بــذلك قــدمياً "أبيقــور" 
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"هي ذروة ما تقوم عليه حقيقة كل من الّشر واخلري عندهؤالء". وقدرها "استيوارت ميل" و"بنتام" باملنفعة 
  .)10(ا أن تكون إالّ يف صاحل البعض من دون آخرينالعامة، ولكن هذه األخرية ال ميكنه

أما علمـاء اإلسـالم فقـد عـاجلوا هـذه القضـية يف الفلسـفة ويف علـم أصـول الفقـه اإلسـالمي، وكـان أبـرز 
هؤالء أبو حامـد الغـزايل. وقبـل عـرض مـا قالـه الغـزايل يف هـذا املوضـوع، أشـري إىل أن سـبب االخـتالف يف 

تــوّهم الــبعض أن هلمــا مضــموناً ذاتيــاً، يف الوقــت الــذي ال مضــمون هلمــا، بــل  مفهــوم اخلــري والّشــر نــابع مــن
ـا تثبـت؛  مها انعكاس ملا نتصوره حنن من منطلق طباعنا وفطرتنا، اليت بتبّدهلا تتغري قيمـة اخلـري والّشـر وبثبا

ا "مييــل إليــه إذا فحقيقــة اخلــري والّشــر يف املنظــور اإلســالمي اعتبــاري، رســخ مفهومهــا بطــول االقــرتان مــع مــ
الطبع أو مبا يتناسق مع وضع الرتكيـب االجتمـاعي؛ فقـد أورثهـا طـول هـذا االقـرتان معـىن احلسـن أو القـبح 
ا قـد رسـخت يف الـنفس فهـي ماثلـة  فيما تتومهه النفس؛ حىت وإن انفّكت العالقة بينهما بعد ذلك. إذا إ

  .)11(فيه"
هـو تأمـل األسـاس الـذي  –عـن حقيقـة اخلـري والّشـر الدافع الذي حدا بعلماء اإلسالم إىل البحث  إنّ 

قامـــت عليـــه الشـــريعة اإلســـالمية، الـــيت مـــا جـــاءت إالّ حلمايـــة مصـــاحل اإلنســـان الـــيت ال تتبـــّدل عـــرب الزمـــان 
تمعــوا مــع غــريهم مــن الفالســفة يف هــذا جواملكــان، وهــي حفــظ الــدين والــنفس والعقــل واملــال والنســل. وا

أوصـــلهم إىل أن حقيقـــة اخلـــري والّشـــر اعتباريـــة. وميثـــل الـــدكتور البـــوطي املضـــمار وشـــّقوا ألنفســـهم طريقـــا 
م بـ"القطع املتناثرة آللة حمركة أو طابعة، ال توصف الواحدة منها بأي فائدة أو نفع ما دامت أنكاثاً  لنظر

ا، فـإذا مـا تضـاّمت إىل بعضـها، ومشلتهـا مجيعـاً اهليئـة الرتكيبيـة املطلوبـة، جتلّـ ى فيهـا عندئـذ جمتزأة عن أخوا
  .)12(معىن احلسن أو اخلري، منبثقاً من العالقة القائمة بني تلك القطع املتآلفة"

أما الطبيب الروسي "بافلوف" فلـم أجـد لديـه سـياقاً مقصـوداً عنـدما حبـث يف اإلشـراط سـوى أنـه كـان 
لـتعلم، وحينهـا اكتشـف  يدرس اجلهاز اهلضمي، مث انتقل إىل دراسة فيزيولوجيا اجلهاز العصيب، ألمهيته يف ا

ـــا ظـــاهرة الـــتعلم، وعلـــى آثـــاره اقتفـــى  كيفيـــة تكـــوين املنعكســـات الشـــرطية عنـــد الكائنـــات احلّيـــة، ففّســـر 
ليجعـل نظريـة "بـافلوف" أساسـاً لتفسـري  م1915) عـام Watsonمؤسس املدرسة السلوكية "واطسـون" (

  .)13(السلوك اإلنساين
ا: ســـبق الـــوهم إىل العكـــس "ســـماة "و حامـــد الغـــزايل نظريتـــه املأورد اإلمــام أبـــ ذاتـــه تقريبـــا يف  ومضـــمو
  : يف معرض رده على املعتزلة يف احلسن والقبح، والذي يتلخص يف ثالث نقاط –نظرية "بافلوف" 

اإلصطالح العامي املشهور، بـأن األفعـال تنقسـم حبسـب مـا يوافـق غـرض الفاعـل ومـا خيالفـه إىل  -1
  حسن وقبيح وعبث.

 ه الشرع بالثناء على فاعله، وافق غرضه أم ال.احلَسَن هو ما حسنَّ  -2

احلَسَنَ◌ هو كل ما لفاعله أن يفعله، "فيكون املباح حسناً مع املـأمورات وفعـل اهللا يكـون حسـناً  -3
 .)14(بكل حال"
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وبعد أن يعرض الغزايل رأي املعتزلة هذا، يرّد عليه من وجود ثالثة، ال يعنينا يف سياق هـذا البحـث إالّ 
  : لثالوجه الثا

  إّن مرّد القبح إىل طبع اإلنسان اخلاص، فاالستقباح شخصي وليس موضوعياً. -1
ا دوماً كذلك. -2 ا يورث االعتقاد بأ  طول النشوء على استقباح أشياء واستحسا

أما الوجه الثالث يف توهم احلسن والقبح، فسـببها "سـبق الـوهم إال العكـس، فـإّن مـا يـرى مقرونـاً  -3
شــته ومثالــة نفــرة نفــس الســليم، وهــو الــذ )...(ال حمالــة مقــرون بــه مطلقــاً  أيضــاً  بالشــئ يظــن أن الشــئ ي 

. مث يـورد )15(لكن خلقت قوى النفس مطيعة لألوهام وإن كانـت كاذبـة" )...(احلية، عن احلبل املربقش
الغزايل مثـاًال آخـر عـن حالـة املشـرف عـن الغـرق وموقـف املنقـذ، "وسـببه أن اإلنسـان يقـّدر نفسـه يف تلـك 

لبليــة ويقــدر غــريه معرضــا عنــه وعــن إنقــاذه فســيتقبحه منــه مبخالفــة غرضــه، فيعــود ويقــدر ذلــك االســتقباح ا
يمـة أو يف  من املشرف على اهلالك يف حـق نفسـه، فيـدفع عـن نفسـه ذلـك القـبح املتـوهم. فـإن فـرض يف 

دافع؛ ألن املنقـذ شخص ال رقّة فيه فهو بعيد تصّوره". وحىت لو تصـور فطلـب الثنـاء علـى إحسـانه فهـو الـ
إذا كان وحده وال أحد يعلم به فيتوقع أن يعلم فهذا يؤثر، ألنه رأى صـورة الـذي يقـدم علـى إنقـاذه غريـق 

  .)16(مقرونة بالثناء دوماً مقرون يها

افــت الفالســفة" يف ســياق حبثــه عــن املعجــزة،  كمــا حبــث اإلمــام الغــزايل هــذه النظريــة مبكــراً يف كتابــه "
  : السفة مل يثبتوا من املعجزات اخلارقة للعادات إالّ بثالثة أمورفقد ذكر أن الف

  وفيه يكشف لإلنسان عن عوامل أخرى، ويتأتى ذلك يقظة لألنبياء ونوماً لبقية الناس.: بالخيال -1
وهــي ســرعة االنتقــال مــن معلــوم آلخــر، وقــد اجتمعــت يف النبــوة يف كــل األوقــات : بقــوة الحــدس -2

 .)17(وجلميع املعقوالت

، وهــذا مــا يهمنـــا بالنســبة لنظريــة ســـبق الــوهم إىل العكــس، "ومثالـــه أن وة النفســية العمليـــةبــالق -3
الـنفس منّـا، مـىت تومهـت شـيئاً خـدمتها األعضـاء والقـوى الـىت فيهـا، فتحركـت إىل اجلهـة املطلوبـة؛ حـىت إذا 

ادنـــه، وإذا ب مـــن معتومهـــت شـــيئاً طيـــب املـــذاق حتلبـــت أشـــداقه، وانتهضـــت القـــوة امللعبـــة، فياضـــة باللعـــا
(اجلماع) انتهضت القوة، فنشرت اآللة، بل إذا مشى على جذع ممـدود علـى فضـاء، طرفـاه تصّورت الوقاع

على حائطني، اشتد تومهه للسقوط فانفعل اجلسم بتومهه وسقط، ولو كان ذلـك علـى األرض ملشـى عليـه 
، وخيتلــــف ذلــــك ومل يســــقط؛ وذلــــك ألن األجســــام والقــــوى اجلســــمانية خلقــــت خادمــــة مســــخرة للنفــــوس

ا، فال يبعد أن تبلغ قوة النفس إىل حّد ختدمها القوة الطبيعية يف غـري بدنـه،  باختالف صفاء النفوس وقو
ألن نفسه ليست منطبعة يف بدنه، إالّ أن هلا نوع نزوع وشوق إىل تدبريه، خلق ذلك يف جبلته، فإذا جاز 

ا مل ميتنــع أن يطيعهــا غريهــا" . ومــن مث فــإن مــا نالحظــه يف الكــون مــن تــالزم )18(أن تطيعهــا أجســام بــد
األسباب واملسببات ليس ضرورياً أبداً؛ ألن السبب إذا حّل حملـه شـيء مقـرتن بـه أّدى إىل النتيجـة نفسـها 

ا  .)19(واملعجزة هي ظاهرة تفّسر خبروج املسببات عن أسبا
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افت التهافت"وللتذكري  مل يعلق علـى زايل بعض األمور،درك فيه على الغ، الذي استفإن ابن رشد يف "
  ما قاله الغزايل مما نقلناه لبيان ريادة اإلمام يف هذه النظرية السلوكية؛ مما يعين الفيلسوفني متفقان. 

من هـذا املنطلـق الفلسـفي أبـدع الغـزايل نظريتـه،مما يـوحي بـأن العلـوم يف اإلسـالم ال تنفصـل عـن النظـرة 
ف البحــث يف املنظــور الغــريب احلــديث، الــذي أثــر علــى منهجنــا يف الشــاملة للكــون اإلنســان واحليــاة، خبــال

أجـــرى  الـــذي تنســـب إليـــه هـــذه النظريـــة خطـــأ، ،"بافلوف"ـالبحـــث فتبعنـــاه حـــذواً حبـــذو وذراعـــاً بـــذراع؛ فـــ
ـا حتويـل يف صندوق عـازل اختباره على كلب، وضعه فتوحـات  للصـوت بعـد تعّرضـه لعمليـة جراحيـة يـتم 
ارج الفــم واجللــد، لتســهيل مالحظــة إفــراز اللعــاب وقيــاس كميتــه. ويتنــاول الكلــب القنــوات اللعابيــة إىل خــ

أثناء وجوده داخل الصندوق مسحوق اللحم بعد قرع جرس معني، ففي كل مرة يقرع فيها اجلـرس، يقـدم 
مســحوق اللحــم للكلــب مباشــرة لــدى مساعــه لصــوت اجلــرس، وبعــد تكــرار عــدد مــن احملــوالت علــى هــذا 

جلــــرس فتقــــدمي املســــحوق، يــــتعلم الكلــــب إفــــراز اللعــــاب نتيجــــة لســــماع صــــوت اجلــــرس النحــــو، أي قــــرع ا
  .)20(فقط"

إن اإلشــراط الكالســيكي هــو يف جــوهره تشــكيل ارتبــاط بــني مثــري شــرطي مــا واســتجابة مــا نــاتج عــن 
وغــري شــرطي، أي بــني صــوت اجلــرس ومســحوق اللحــم، واجلــرس يف حــّد ذاتــه ال  ارتبــاط بــني مثــري شــرطي

إمنــا اكتســب ذلــك بعــد طــول االقــرتان مــع مســحوق اللحــم، لــذلك فهــو يفقــد و  إلثــارة وحــده،ميلــك صــفة ا
  صفة إثارة اللعاب إذا تكرر قرع اجلرس من دون تقدمي مسحوق اللحم.

  : وتتدخل يف هذه التجربة عّدة عوامل مؤثرة منها
يـث إذا تكـرر االقـرتان واملقصود عدد مرات اقرتان املثري الشرطي بغري الشرطي، حب: كمية التدريبـ  1

  يعطي االستجابة املرغوب فيها، وتبلغ مداها بعد ثالثني اقرتاناً تقريباً خالل أسبوعني. 
 زيـادةو  األفضـل أن يكـون الفاصـل الـزمين بـني تقـدمي املثـري الشـرطي وغـري الشـرطي هـو نصـف ثانيـةـ  2

 النقصان يضعفان.و 

 .)21(غري الشرطي وقوة اإلشراط أثبتت الدراسات وجود عالقة بني شّدة املثريـ  3

متّكـن الـدارس  -إن هذه العوامل املساعدة على فهـم شـدة اإلرتبـاط بـني املثـي الشـرطي وغـري الشـرطي 
لسلوك اجملتمع من قراءة الواقـع الـذي يتحـرك فيـه بعمـق، فكيـف إذا كـان ذلـك الـدارس مصـلحاً اجتماعيـاً 

افلوف" االرتقـاء بالنظريـة مـن اجملـال احليـواين إىل تعمـيم حاول السـائرون علـى طريـق "بـ ؟له رسالة يف احلياة
يطول اإلنسان، فقالو بأن "مسـتوى أداء األفـراد الـذين يتلقـون تعليمـات لفظيـة قبـل عمليـة اإلشـراط بعـدم 
طـــــرف جفـــــن العـــــني بالصـــــدمة اهلوائيـــــة، كـــــان أقـــــل مـــــن مســـــتوى أداء األفـــــراد الـــــذين يتلقـــــون مثـــــل هـــــذه 

للغــة والتجريــد نقــل مســتوى اإلشــراط مــن البســيط الــذي يشــرتك فيهــا احليــوان . فاعتمــاد ا)22(التعليمــات"
  .)23(واإلنسان إىل الراقي الذي حيدث عند اإلنسان وحده
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إن املوازنــة بــني هــذه النظريــة لــدى كــل مــن "بــافلوف" واإلمــام الغــزايل مــن حيــث التســمية، جتعلنــا نقــول 
تركيـز علـى العالقـة بـني املثـري واالسـتجابة، أمـا تسـمية بأن يف التسمية النظرية باإلشـرتاط عمـوم، ويف ذلـك 

الغـزايل هلـا بسـبق الــوهم إىل العكـس فتنطلـق مـن املاهيــة الـيت هـي أدق يف إعطـاء التعريــف مـن الرتكيـز علــى 
  العالقات.

هذا فيما خيّص التسمية، أّما فيمـا يتعلـق باملضـمون فهـو متقـارب إىل حـّد كبـري بـني الـرجلني، والفـوارق 
 أن الغــزايل وصــل علــى اكتشــافها مــن بــاب الفلســفة، حــني حبــث يف حقيقــة اخلــري والّشــر وظــاهرة تكمــن يف

املعجزة، أمـا "بـافلوف" فكـان يـدرس اجلهـازين اهلضـمي والعصـيب مـن خـالل جتـارب علـى الكـالب! وهـذا 
ـــد ف األمـــر يثـــري قضـــية منهجيـــة يف علـــم الـــنفس، تكمـــن يف مصـــداقية األحبـــاث التجريبيـــة علـــى احليـــوان 

  الوصول على معرفة النفس البشرية.
كما يعترب الطبع واالعتبارية من عوامل هذا االقرتان، وبعبارة أخرى أن سـبب االقـرتان شخصـي ولـيس 
موضوعياً، فيمكن تغيري املثريات وتنويعها، ما جيعل حقيقة اخلري والّشر اعتباريـة وليسـت ذات قيمـة ذاتيـة، 

  اإلنسان، ومنها ظاهرة التعلم، اليت ركز عليها أصحاب اإلشراط.األمر الذي يفسر ظاهرة السلوك عند 
"بافلوف" أمر يتعلق باملثري الشـرطي، فقـد يكـون واضـحاً املقارنة للنظرية عند الغزايل و يضاف إيل هذه

. ولــذلك آثــار علــى الســلوك اإلنســاين كمــا ســيأيت )24(يف بعــض األحيــان وقــد يكــون غــري واضــح لدقتــه
  بيانه.

ىل ملحوظـــة مهّمـــة تتعلـــق بتطـــوير هـــذه النظريـــة يف بُعـــديها اإلســـالمي والغـــريب؛ فقـــد عـــين نشـــري ههنـــا إ
الدارســون باحلــديث عــن نظريــة اإلشــراط لــدى "بــافلوف" جتريبــاً وتطبيقيــاً، فتعرضــوا للعوامــل املــؤثرة فيهــا،  

وكميــــة  كالفاصــــل الــــزمين بــــني تقــــدمي املثــــري الشــــرطي وغــــري الشــــرطي، وشــــّدة املثــــري، ودرجــــة االســــتجابة،
التدريب؛ أّمـا الدراسـات الـيت اشـتغلت انطالقـاً مـن نظـرة الغـزايل فلـم يكتـب هلـا االنتشـار، وبقيـت حبيسـة 

  الرفوف يف املكتبات.
ـــــة واملصـــــلح  ـــــاً للداعي ـــــاً مهّم ـــــافلويف تشـــــكل أساســـــاً ثقافي ـــــة اإلشـــــراط مبفهومهـــــا الغـــــزايل ال الب إن لنظري

عنـد أغلـب النـاس يتغـري بـال وعـي غالبـاً مـع مـرور الـزمن،  االجتماعي يف حترّكه بدعوته وإسالمه؛ فالسـلوك
وهذا التغري يف الواقع الذي نعيشه ال خيرج عن وجود مـؤثر أنـتج اسـتجابة سـلوكية، وبعامـل الوقـت وتكـرار 
املؤثر جتد الفرد من سلوكاته وبّدل، من دون االلتفات إىل فطرته وقناعاته السابقة، بـل إن كثـرياً مـا حيـدث 

فرد واجملتمع يكون بغري رضاً منهم وإرادة، ما جعل الكائدين ممن ال يبغون لألمـة اخلـري، وعلـى من ذلك لل
يفيـدون مـن نظريـة اإلشـراط،  –رأسهم علماء النفس واالجتمـاع العـاملون لصـاحل املؤسسـات االسـتعمارية 

ملقابـل غفونـا عنهـا حنـن اليت أبدعها علماؤنا وطّورها غرينا ليوجهوا سلوكنا يف غري ما نشـتهي ونـؤمن، ويف ا
وولينــا أدبارنــا هلــا وميّمنــا وجوهنــا شــطر العفويــة والالوعــي فيمــا نعمــل ونســلك، فكنــا كمــا صــّريتنا األقــدار، 

  عدًال وإنصافاً، أّمة تابعة ال متبوعة، ومتأثرة ال مؤثرة.
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م إىل لـــو أن املصـــلح االجتمـــاعي استصـــحب معـــه هـــذه النظريـــة كمـــا مساهـــا اإلمـــام الغـــزايل "ســـبق الـــوه
العكـــس" الســـتطاع أن يتحـــرر هـــو بنفســـه عّمـــا اســـتقر يف تربيتـــه مـــن أوهـــام قادتـــه إىل بعـــض الســـلوكات 
الشاذَّة، كالنرجسية وحّب الذات، وبطر احلق وغمط الناس، وغري ذلك ممـا ارتـبط يف الـذهن مبـرور الوقـت 

ضــحية هــذا التــأثري مــن ، حــىت غــدا حامــل الــدعوة والتبليــغ النــاس، أو قــل عظمتــه واإلشــادة بــه حســنه بــني
حتيـث يـدري وال يـدري. لـك أن تــرى ذلـك يف تعـاطي املشـايخ مـع النــاس، فهـو تعـاطي ال خيلـو دائمـاً مــن 

  السلطان، ومها مثريان يقدرمها كثري من البش وليسا يف حقيقة األمر بشيء.و  االستعالء واملباهاة باملال
كم خصـائص اجملتمـع وتوجـه سـلوكه، فالبيـت لقد تكّونت يف اجملتمع عادات وترسخت أعرافاً باتت حت

أصبح جزءاً من الشخصية يف حّس جمتمعات عربية كثرية، وبات الطموح يف بلوغ مراتب عالية بني الناس 
طريقــة اكتنــاز املــال وامــتالك القــوة املاديــة، الــيت تتــيح للفــرد، كمــا وقــر يف خلــد اجملتمــع، الوصــول إىل تلبيــة 

رهــــة، ومراكــــب متعــــّددة مرحيــــة، ووســــائل اتصــــال حديثــــة، وقــــدرة علــــى احلاجــــات املاديــــة، مــــن ســــكىن فا
االستشـــفاء يف أغلـــى املشـــايف، والدراســـة يف أشـــهر اجلامعـــات... وكـــل هـــذا وغـــريه كثـــري وهـــم ســـيطر علـــى 

والتسـّلط علـى النـاس، والتكـرب علـى عبـاد اهللا، مبـا ميتلـك  األفراد فتنافسوا يف لبلوغه رجاء الشعور بالـذات،
ل، بــل غــدت تلــك الوســائل املاديــة الســبيل األوحــد يف حــّس النــاس لبلــوغ أعلــى املناصــب مــن قــدره ومــا

والوظائف. وما يقال خبالف ذلك دروشة وقلة وعي وافتقاد للشطارة، فما بقـي لـآلداب واألخـالق سـاح 
ك يف األفئــدة والقلــوب، بــل إن الــدنيا غابــة يأكــل القــوّي فيهــا الضــعيف، ومــن أعيتــه احليلــة فمصــريه اهلــال

واملسكنة. تلك هي املعادلة االجتماعية الـيت حتكـم سـلوك النـاس، وذلـك هـو الـوهم الـذي يسـبق اإلنسـان 
أراد مــا هــو  –ســبحانه وتعــاىل–إىل العكــس فيتصــرف وفقــه مــن دون تأمــل وتــدبر. ولــو تــدبر لعلــم أن اهللا 

 يف معظمــه عــن ، وأي خــري أحســن حــاال ممــا وصــف اخلــالق وقــدر، وهــو وإن كــان الخيــرجخــري لــه وأبقــى
  ! فنعم العالقة هي،ارتباط واشراط

َوإْذ أَخَذ َربـَُّك ِمـْن بَـِين آَدَم ﴿من بين آدم أول اخللق  –تعاىل–إن اإلسالم يف أساسه ميثاق أخذه اهللا 
طـول الزمـان نسـي ول )25﴾،(ِمْن ظُُهـورِهِمِ◌ْ◌ ُذرِّيـَّـتَـُهْم َوَأْشـَهَدُهْم َعلَـى أنـُْفِسـِهْم أََلْسـُت بِـَربُِّكْم قَـاُلوا بـَلَـى

م مــا اقرتفــوه مــن فســاد وضــالل، فابتعــث اهللا  األنبيــاء هلــم  -تعــاىل–بنــو آدم هــذا امليثــاق وران علــى فطــر
َفـــُع اْلُمـــْؤِمِننيَ ﴿ليـــذكروهم، ْر فـــإنَّ الـــذِّْكَرى تـَنـْ ومـــا الـــذكرى؟ أليســـت كلمـــات تثـــري يف الـــنفس  )26﴾،(َوذَكِّ

ذلــك هــو عــني اإلشــراط. إن الكلمــة هــي رأس مــال األنبيــاء أمــوراً، فتــدفعها إىل فعــل شــيء أو تــرك آخــر، و 
واحلكمــاء، وهــي املثــري التجريــدي الــذي يليــق باإلنســان العاقــل، والعقــل هــو منــاط التكليــف، واالســتجابة 

  هي السلوك أو النتاج التعّلمي املرجّو. -تعاىل–بالعبودية واالستسالم هللا 
يف حقلـــه بـــني النـــاس وهـــو مبنـــأى عـــن هـــذه الثقافـــة  ال حيســـن بـــاملريب أو املصـــلح االجتمـــاعي أن يعمـــل

فوس اآلخرين من سـلوكات النفسية اليت تبّصره بواقع احلال، ولو فعل ذلك فبدأ جبرد ما يف نفسه وما يف ن
ألدرك كيـــــف يؤكـــــل حلـــــم الكتـــــف، وألبصـــــر  –هـــــام ال متـــــت للـــــدين واآلداب والفضـــــائل بصــــلة مبناهــــا أو 
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لنـاس، فسـعى حبكمـة ووعـي إىل تفكيكهـا مث إعـادة بنائهـا علـى أسـس العالقات اخلفية الـيت حتكـم أفعـال ا
دينية متينة، فينّبه الناس قوًال وعمـًال يـؤثر يف سـلوكهم سـلباً فيقضـي عليـه، وإىل مـا يـؤثر يف نفوسـهم إجيابـاً 
فيحّضــهم عليــه. إنّــه إن فعــل ذلــك فقــه واجبــه وأّدى مــا عليــه، وإىل مــا يــؤثر يف نفوســهم إجيابــاً فيحّضــهم 

ـَـــا أنْــــَت ُمــــذَكِّر، َلْســــَت َعَلــــْيِهْم ﴿ليــــه. إنّــــه إن فعــــل ذلــــك فقــــه واجبــــه وأّدى مــــا عليــــه وزيــــادة، ع ْر إمنَّ فَــــذَكِّ
  ومن توىل وكفر فأمره إىل اهللا، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر. )27﴾،(مبَُصْيِطرٍ 

*******************  
  : الهوامش

  ) باحث وكاتب من اجلزائر.*
د الغزايل، خرسـاين املولـد والوفـاة، فيلسـوف ومتصـوف وأصـويل، لـه حنـو مئـيت هو أبو حامد حمم - )1

: مصنف، يقال له الغزايل (نسبة إىل َغزَالة من قرى طوس) أو الغزَّايل (نسـبة إىل صـناعة الغـزال). مـن كتبـه
افـــت الفالســـفة... ـــدين، املستصـــفى،  ـــد يف ( إحيـــاء علـــوم ال م). 1111 -1058/هــــ505-450ول

، مطبعــة كوســتا تومــاس وشــركاه، 2،ط 248و 247ص 7أجــزاء)، ج  10( األعــالم: ركلــيالز : (يراجــع
 م).1956هـ/1376القاهرة 

جــائزة نوبــل  1904م)، روســي، نــال ســنة 1963 -1849( هــو "إفــان بــاتروفيتش بــافلوف" -) 2
  يف الطب، اشتغل يف عدة خمابر عاملية، وإليه تنسب نظرية اإلشراط إىل اليوم.

(Jacques Bersami et d'autres: Encyclp dia Universalis, corpus 17, p 652- 
654, Editeur Paris 1996.  

فصــــول يف النقــــد يف العلــــوم واالجتمــــاع : حممــــد ســــعيد رمضــــان البــــوطي، مــــن الفكــــر والقلــــب -) 3
 م.1994هـ/ 1414، دار الفارايب، دمشق 24ص واآلداب،

حلــاج تقــدم بأطروحــة دكتــوراه يف هــذا املوضــوع ســنة يكفــي أن أشــري هنــا إىل أن الــدكتور فــايز ا -) 4
م، محلــت عنــوان "نظريــة ســبق الــوهم إىل العكــس عنــد الغــزايل مــع مقارنــة علميــة بــآراء الفالســفة 1971

املتقدمني والنظريات اإلشراطية االقرتانية احلديثة"، ولقد حبثـت عـن هـذه األطروحـة يف املكتبـات واألسـواق 
ا مل تطبع كما أشار الدكتور البوطي مع األسف الشديد. (يراجـع فلم أر هلا أثراً، ما يعين : د. البـوطي: أ
  ).28من الفكر والقلب، ص

نظريـات الـتعلم، حماضـرات مصـّورة لـدبلوم الدراسـات العليـا بكليـة الرتبيـة باجلامعـة : فوزي أيـوب -) 5
 .2ص م)،1998/1999اللبنانية (

، دار الفرقــان ومؤسســة الرســالة، عمــان 6ط ،317، صعبداجمليــد نشــوايت علــم الــنفس الرتبــوي -) 6
 م.1993هـ/1413وبريوت 

 .93و 82ص علم النفس الرتبوي،: عبداجمليد نشوايت -) 7
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 .329ص املرجع السابق، -) 8

 املرجع نفسه. -) 9

 .25و 24من الفكر والقلب، ص: البوطي) 10

 .28ص من الفكر والقلب،: البوطي -) 11

 .26ص املرجع السابق، -) 12

 .3و 2ص نظريات التعلم،: فوزي أيوب -336ص نشوايت، علم النفس الرتبوي،: يراجع -) 13

دار  ،56ص 1املستشـــفى مـــن علـــم األصـــول (جـــزءان)، ج : هــــ)505أبـــو حامـــد الغـــزايل ( -) 14
 صادر، بريوت.

 .59ص 1املصدر السابق، ج  -) 15

 .60ص 1املصدر نفسه، ج  -) 16

، حتقيــق الــدكتور ســليمان 237و 236ص افــت الفالســفة،: هـــ)505ابــو حامــد الغــزايل ( -) 17
 م.1972، دار املعارف، القاهرة 5ط دنيا،

  .238و 237املصدر السابق، ص -) 18
  .236و 235املصدر نفسه، ص -) 19
 337ص علم النفس الرتبوي،: نشوايت -) 20

 .342-340ص املرجع السابق، -) 21

 342املرجع نفسهن ص -) 22

 .3ص نظريات التعلم،: وزي أيوبف -) 23

 .28البوطي، من الفكر والقلب، ص: يراجع -) 24

 .172-7 آية: سورة األعراف، -) 25

 .55-51 آية: سورة الذريات، -) 26

  .22-88/21 آية: سورة الغاشية، -) 27
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  قبالإمحمد عبده ومحمد 
  رؤيتان في تحديث التفكير الديني

  *د. عبداجلبار الرفاعي
مصـــر مـــع الت االصـــالح الـــديين واملـــدين واالجتمـــاعي بــأفق جديـــد يف العصـــر احلـــديث يف بــدأت حمـــاو 

ــ1801(جهــود رفاعــة رافــع الطهطــاوي ) الــذي درس علــى الشــيخ حســن العطــار يف األزهــر، مث م1873ـ
ابتعـث اىل بــاريس وتعــرف علـى الغــرب مباشــرة، وبعــد عودتـه عمــل مرتمجــا ورئيسـا ملدرســة اللغــات اجلديــدة 

. غــري ان عملــه األهــم كــان يف حقــل الرتمجــة، فضــال عــن "الوقــائع املصــرية" ريــر اجلريــدة الرمسيــةورئيســا لتح
  مؤلفاته العديدة.
، وأمضـــى م1871ىل مصـــر ســـنة إ) م1897ــــ1839(ة الحقـــة وفـــد مجـــال الـــدين األفغـــاينويف مرحلـــ

ــا مــن أخصــب ســنوات حياتــه، احتضــن فيهــا جمموعــة مــن الشــباب  الــذين فيهــا مثــاين ســنوات توصــف بأ
تعلمــوا علــى يديــه مبــادئ علــم الكــالم والفلســفة والتصــوف والفقــه، وكــان مــن أبــرزهم السياســي املعــروف 

مــن امههــا  ،) الــذي اقــرتن بــه، واشــرتكا معــا يف عــدة أعمــالم1905ـــ 1849ســعد زغلــول، وحممــد عبــده(
اجمللة بصياغة حممـد  يان هذهوكان ب "العروة الوثقى"نشر جملة يف باريس صدر منها مثانية عشر عددا باسم

  ما أفكارها فكانت أفكار االفغاين.أ، عبده
أو علـــى حـــد تعبـــري بلنط(عبقـــري بـــري) وانـــه كـــان  ،عنيـــف يســـتحيل ترويضـــه"ويوصـــف االفغـــاين بأنـــه 

  . )1"(القليل الّ إخطيبا يثري اجلماهري، غري انه مل يكن حيب الكتابة، ومل يكتب بالفعل 
غـــاين، وتفاعـــل معـــه، وحـــاول ان يرتســـم خطـــاه، ويتمثـــل تعاليمـــه، وقـــد تـــأثر حممـــد عبـــده بأســـتاذه االف

ويقتبس أفكاره، حىت ان مجال الدين عندما ودع اصدقاءه وتالميذه يف السـويس حـني مغادرتـه ملصـر سـنة 
  .)2"(لقد تركت لكم الشيخ حممد عبده وكفى به ملصر عاملا": قال هلم م1879

يـة، بعـد ان تـردد يف اعتبـار االصـالح السياسـي بوابــة لكـن حممـد عبـده مل يصـاحب األفغـاين حـىت النها
لكــل عمليــة اصــالح، كمــا يــرى اســتاذه، وأدرك ان االصــالح ينبغــي ان يبــدأ باالصــالح الرتبــوي والثقــايف 

بــأن حممــد عبــده ضــعف أملــه يف االصــالح السياســي ووجــه التفاتــه اىل  ،حســبما يقــول حممــد رشــيد رضــا
وروبــا، بأنــه يــرى ان الوســائل السياســية لــن أم، فصــارح مجــال الــدين يف االصــالح القــومي يف الرتبيــة والتعلــي

اليتوقف على ازالـة املوانـع األجنبيـة فقـط،  ،ألن تأسيس حكومة اسالمية عادلة مصلحة ،يرجى منها خري
وانه خري هلما لو عكفا على تربية أفـراد علـى مـاحيبون، يف مكـان هـادئ بعيـد، السـلطان للسياسـة فيـه، مث 

  . )3(الء الرجال بدورهم اىل االقطار املختلفة لرتبية مثلهم على ماربوا عليهيذهب هؤ 
ـا، الن  ،والنريد ان نؤرخ حلياة حممد عبده ونالحق سريته الفكرية والسياسية، واملنعطفـات الـيت مـرت 

ذلــك خــارج عــن غــرض هــذه املقالــة، وامنــا اردنــا االشــارة اىل انــه ســعى لالســتقالل عــن مشــاغل االفغــاين 
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السياســية يف املرحلــة الالحقــة مــن حياتــه، وكثــف جهــوده يف احلقــل العلمــي والرتبــوي والثقــايف. غــري انــه مل 
  .أستاذهيستطع االنسالخ من تبعات الشعارات واملفاهيم اليت تلقاها من 

واســتأثرت اجلهــود االصــالحية للشــيخ حممــد عبــده وآثــاره بــالكثري مــن الدراســات وطغــى علــى معظمهــا 
واعتــربه  "صــبح حممــد عبــده بالنســبة ملصــر واالســالم، نــيب عهــد جديــد"أبجيلــي، بالشــكل الــذي الطــابع الت

  .)4( "أحد مؤسسي االسالم احلديث" بعض الدارسني
جــل التعــرف علــى املكاسـب احلقيقيــة جلهــود حممــد عبـده، ومكانتهــا املعرفيــة والثقافيــة يف حتــديث أومـن 

أحــد أهــم الوســائل الكتشــاف حجــم مســامهات  ،مــد اقبــالالتفكــري الــديين، حنســب ان مقارنتهــا بآثــار حم
مـا عاشـا يف فرتتـني لعصـر واحـد واهـتم كالمهـا مبشـاغل اصــالحية  ،حممـد عبـده والقيمـة املعرفيـة آلثـاره. ال

ــا ا وآثارهــا ومصــريها. مضــافا اىل ان حممــد عبــدة ينتمــي إو  ،متقاربــة يف منطلقا ن تنوعــت مطاحمهــا ومــديا
ىل شـبه القـارة اهلنديـة إقبـال إبينمـا ينتمـى حممـد  ،قايف واالجتمـاعي والسياسـي العـريباىل مصر والفضاء الث

ـادر(أوفضائها الثقايف املختلف. فقد تقدم على اقبال يف اهلند السري سيد  ) م1898ــ1817محد خان 
ا ، اليت أراد هلم1875والذي كان واحدا من أبرز رواد االصالح هناك، فهو مؤسس جامعة عليكره سنة 

ــــتم باعــــداد خنبــــة تكتســــب مهــــارات وخــــربات يف العلــــوم  ان حتتضــــن االجتاهــــات احلديثــــة يف االســــالم، و
ا يف الدراسات االسالمية.   االنسانية اجلديدة، وتعمل على توظيف معطيا

قبـــــال إلكـــــن الـــــدارس حلركـــــة االصـــــالح االســـــالمي يف اهلنـــــد الميكنـــــه جتاهـــــل أفكـــــار ومواقـــــف حممـــــد 
ن أولـــد ألب ينـــزع اىل التصـــوف وأم لفـــرط ورعهـــا وتـــدينها كانـــت حتجـــم عـــن ) الـــذي م1938ــــ1873(

ـــا كانـــت تشـــك يف ان رئيســـه يف العمـــل يتعـــاطى الرشـــوة أجـــداد "مـــا أ. )5(تأكـــل ممـــا يكتســـبه زوجهـــا، أل
. كمـا وردت االشـارة اىل )6("اقبال فكانوا من الربامهة، وأسلم أحدهم عنـد اتصـاله بصـويف مسـلم صـادق

. ودخل اقبال يف مكتب لتعليم القرآن يف طفولته، وأكمل تعليمه مبدرسـة البعثـة )7(وينهذلك يف أحد دوا
ســتاذ بــارع بــاألدب الفارســي وملــم بالعربيــة هــو مــري حســني الــذي تنبــأ أاالســكتلندية يف ســيالكوت برعايــة 

هــور، دخــل كليــة احلقــوق يف ال م1895لتلميــذه مبســتقبل بــاهر، وطفــر التلميــذ جبــوائز عديــدة. ويف عــام 
ودرس على استاذ الفلسفة االسالمية هناك املستشرق السري توماس آرنلد، الذي كان له تأثري عميق على 

يف الفلســفة. وبعــد خترجــه  M0Aحياتــه الفكريــة. وواصــل اقبــال تعليمــه يف هــذه الكليــة حــىت نــال درجــة 
االجنليزيـة يف الكليـة الـيت ختـرج  اختري لتدريس التاريخ والفلسفة يف الكلية الشـرقية بالهـور، مث تـدريس اللغـة

ــى دراســة  ،ســافر اقبــال اىل اوروبــا وأكمــل تعليمــه الفلســفي جبامعــة كمــربدج م1905فيهــا. ويف ســنة  وا
سـتاذه تومـاس آرنلـد ليحـل حملـه يف تـدريس اللغـة العربيـة يف أالدكتوراه يف الفلسفة جبامعة ميـونيخ. واختـاره 
ودرس يف  ،عــاد اىل موطنــه وعمــل يف احملامــاة م1908 عــام جامعــة لنــدن بعــد توقفــه عــن التــدريس. ويف

   .)8(وعميداً لكلية الدراسات الشرقية فرتة طويلة ،وصار رئيساً لقسم الفلسفة ،جامعة الهور
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الـذي  "جتديد التفكري الديين يف االسـالم" قبال هو كتابهإولعل أهم أثر يلخص الرؤية التحديثية حملمد 
وهـي تعـرب  م،1929 ـ 1928اهـا يف مـدراس وحيـدر آبـاد وعليكـره سـنة هو حصيلة ست حماضـرات ألق

اسهامه الكبـري يف مهمـة ايقـاظ أبنـاء دينـه يف اهلنـد, واعـادة النظـر يف االسـالم مبفـاهيم معاصـرة وحيّـة "عن 
. )9"(مســـــتمدة بالدرجـــــة االوىل مـــــن حصـــــيلة الفكـــــر االورويب يف القـــــرن التاســـــع عشـــــر وأوائـــــل العشـــــرين

أحــاول بنــاء الفلســفة الدينيــة االســالمية بنــاء جديــدا, آخــذا بعــني االعتبــار املــأثور ": ل بقولــهقبــاإواســتهلها 
  .)10"(من فلسفة االسالم اىل جانب ماجرى على املعرفة االنسانية من تطور يف نواحيها املختلفة

ــا النظريــة, وهندســـتها الرتكيبيــة, وغناهـــا حبشــد وفــري مـــن معط يــات العلـــوم وتتميــز هــذه احملاولـــة بكفاء
االنسانية احلديثة, وبراعتها يف توظيف تراث املتصوفة والعرفاء والفالسفة واملتكلمني واالصوليني والفقهاء. 

ـــــا أول حماولـــــة تامـــــة العـــــادة بنـــــاء الالهـــــوت االســـــالمي علـــــى قاعـــــدة ": حـــــىت عـــــدها أحـــــد الدارســـــني بأ
مد اقبال يف حتديث التفكـري الـديين . وسنعود اىل هذا الكتاب للتعرف على منطلقات حم)11"(استدنائية

ا جبهود حممد عبده   قبال هذا.إاملوازي لكتاب  "رسالة التوحيد" خاصةكتابه ،لنقار
  التفكير الديني الحديث في الهند ومصر 

ارسون على التأثريات العميقة ملقوالت االسـالم السياسـي يف شـبه القـارة اهلنديـة علـى االسـالم يتفق الدّ 
الــيت اســتقاها ســيد قطــب  "...،واجلاهليــة ،احلاكميــة"ر والــبالد العربيــة. خاصــة مقــوالت السياســي يف مصــ

وحـدد يف اطارهـا طائفـة مـن  ،وصاغ على ضوئها الكثري من مفاهيمـه يف الدولـة ،من أيب األعلى املودودي
يف  حكامـــه ومواقفـــه حيـــال اجملتمـــع. لكـــن مل يتجـــل لنـــا بوضـــوح تـــاريخ التواصـــل بـــني االجتاهـــات احلديثـــةأ

ورمبا كان مجال الدين االفغـاين أول حلقـة وصـل بـني هـذين الفضـائني  ،االسالم اهلندي واالسالم يف مصر
خـرج مـن مصـر سـنة ن أُ أبعـد ، باعتباره من أوائل الذين تعرفوا على االجتاهـات اجلديـدة يف اهلنـد ،الثقافيني
الـرد علـى "ف رسـالته األثـرية يف وهنـاك صـن ،ففارق مصـر اىل اهلنـد وأقـام يف حيـدر آبـاد الـدكن م،1879
وهــم أتبــاع الســري ســيد  ،اوالطبيعيــني يف اهلنــد "النيتشــريني"وهــي تتضــمن مناقشــات ملــا عــرف بـــ  "،الــدهريني

الذي كـان  ،ىل العربية حممد عبده مبساعدة عارف أفندي األفغاين املعروف بأيب ترابإمحد خان. ونقلها أ
ــا أعصــرية أطلقهــا ســيد مالزمــا جلمــال الــدين. والنيتشــرية حركــة  ىل اجنلــرتا يف إمحــد خــان بعــد زيــارة قــام 

 "النيتشرية"طلق عليه الناس اسم أالسبعينات من القرن التاسع عشر. وهي تدعو اىل فهم جديد لالسالم 
 ،ان القـــرآن: ومعناهـــا الطبيعـــة. وفحـــوى هـــذه الـــدعوة natureوهـــو مـــأخوذ مـــن كلمـــة نيتشـــر االجنليزيـــة 

ن النظــام إو  ،ن تأويــل القــرآن جيــب ان يــتم وفقــا ملبــادئ العقــل والطبيعــةأو  ،هر االســالمهــو جــو  ،الالشــريعة
  . )12(اخللقي واحلقوقي جيب ان يكون قائما على الطبيعة

ن أذلـك  ،ن السياقات التارخيية واحمليط الثقايف والفضاء الديين يف اهلند اليتطابق مع مصـرأوالريب يف 
تبعــا لتعــدد األديــان واللغــات والتقاليــد  ،اهلنــدي زاخــرة بالرتكيــب والتنــوع مكونــات الفضــاء الروحــي واملعــريف

بينمـا يفتقـر االجتمـاع املصـري ملثـل هـذا الفضـاء الروحـي واملعـريف. وان اخللـيط الـذي  ،والعادات والثقافات
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ن إســـاعد علـــى اجيـــاد عـــدة مبـــادالت بـــني هـــذه الـــديانات وبـــني االســـالم... و " تتـــألف منـــه ديانـــات اهلنـــد
ول اجلماعــــات اهلنديــــة أفواجــــا يف االســــالم قــــد جــــّر يف بعــــض البقــــاع اىل انتقــــال الكثــــري مــــن آرائهــــم دخــــ

م االســالمية اجلديــدة ثــر ذلــك اتســم املســلم يف اهلنــد بالتســامح مــع اتبــاع إو  .)13"(االجتماعيــة اىل حيــا
مل الــــذي يضــــج وكــــان اكثــــر اســــتعداداً لقبــــول اآلخــــر والتعــــايش معــــه يف ذلــــك العــــا ،الــــديانات يف موطنــــه

بــاالختالف والتنــوع. مــن هنــا مل جيــد حممــد اقبــال مــاحيول بينــه وبــني االفــادة مــن املعــارف االنســانية بغــض 
و أومل يصـــدر يف مواقفـــه الفكريـــة مـــن معـــايري عقائديـــة  ،م شـــرقيةأســـواء كانـــت غربيـــة  ،النظـــرعن مصـــدرها

قبـال وامنـا طبعـت االنتـاج الفكـري إحممـد تنفي اآلخـر. وهـذه ميـزة التنفـرد فيهـا آثـار  صطفائيةإيديولوجيا إ
ن تـأثريات التيـار السـلفي الوافـد أبيـد  )،14(لالسالم اهلنـدي يف القـرن التاسـع عشـرومطلع القـرن العشـرين

توطنـت  ،قصـائية مغلقـةإحاديـة أىل اهلند يف مرحلة الحقة جنح بالتفكري االسـالمي هنـاك الختـاذ مواقـف إ
ـا  ،محد خـانأأت بانشقاق شبلي النعماين عن السري سيد وبد ،يف لكهنو "ندوة العلماء"يف  وبلغـت ذرو

ويعتــرب العلــوم  ،واألخــري يعتقــد بتحيــز العلــوم التجريبيــة ،يب األعلــى املــودوديأيف آثــار ايب احلســن النــدوي و 
 .)15(اليت بدأت يف الغرب موجهة خلدمة املفهوم الغريب والفوضى واالحلاد

  ني رؤيتان في تحديث التفكير الدي
ـا؟ وملـاذا أمن  ين يبدأ حتديث التفكري الديين؟ وهل هناك أولويات يف سلم املعارف الـيت ينبغـي البـدء 

  ين ننتهي؟أين نبدأ؟ و أأخطأت الكثري من حماوالت التحديث الدرب؟ من 
ائيــة علــى مثــل تلــك االســتفهاماتإلــيس بوســعنا تقــدمي  خفــاق إن ألكننــا حنســب  ،جابــات صــارمة و

واالخنــراط يف مشــاغل فكريــة  ،حمــاوالت التحــديث يعــود اىل عــدم القــدرة علــى ادراك األولويــاتالكثــري مــن 
 ،ومل تظفـر بصـياغة ادواتـه املنهاجيـة ،والتالمـس مرتكزاتـه األساسـية ،واجتماعية تبتعد عن مرمى التحديث

املفرقعــات  طــالق مايشــبهإمــن خــالل  ،واســتفزاز اجلمهــور ،ذلــك ان بعــض رجــال الــدين يتقنــون فــن االثــارة
ذاعـة جمموعـة إوعـادة مـا تقتصـر حمـاوالت هـؤالء علـى  ،وتفزع التدين التقليدي ،اليت تصدم وجدان املسلم

ــا عامــة النــاس ،فتــاوى فقهيــة بديلــة وختــالف امجــاع أومشــهور الفقهــاء.  ،يف قضــايا حياتيــة حساســة يبتلــي 
ــا عنــاوينوخيلــع النــاس ابتــداء علــى  ،فيختــزل حتــديث التفكــري الــديين يف ذلــك  مثــل هــذه احملــاوالت ودعا

ا بـــ(االصالح بــالرغم مــن  ،والتجديــد) ،والتحــديث ،(االحنــراف, والتجــديف, والتبــديع) وفيمــا بعــد يصــفو
يطــاول  ،بــل ان عمليــة التحــديث تنطلــق مــن موقــع آخــر ،ختزالــه يف جمموعــة فتــاوىإان التحــديث الميكــن 

وتتغـذى منهـا  ،ومصادر االهلام اليت ترفـد الرؤيـة الكونيـة ،ملنابعواجلذور وا ،البىن التحتية واهلياكل األساسية
واالحكــام الفقهيــة. مبعــىن ان الفقيــه مــثال  ،وكافــة اآلراء االصــولية ،واالفكــار الكالميــة ،املفــاهيم االعتقاديــة

حكامــــا مواكبـــة لعصــــره اال اذا تغلـــب علــــى أســـاليب االســــتنباط الفقهـــي املوروثــــة أن يســـتنبط أاليســـتطيع 
ومـا مل يـتمكن  ،اذ ان املعرفة الفقهية حمصلة ملنطق خاص يتمثـل باصـول الفقـه ،خرىأبدهلا بأساليب واست

صول الفقه واالفالت من منطـق الفقـه القـدمي فلـيس بوسـعه جتديـد الفقـه. واصـول الفقـه أالفقيه من جتديد 
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عرفــة تــرتبط بــنمط وعمليــة حتــديث هــذه امل ،معرفــة تشــتق مــن مرجعيــات فلســفية ومنطقيــة وكالميــة ولغويــة
  املعطيات املولدة هلا.

عـادة بنـاء الهـوت جديـد أوفلسـفة دينيـة حتـدد لنـا إن تشكيل معرفة دينية مواءمة للعصر يتوقف علـى إ
وطبيعـة  ،وجمـاالت التـدين ،وحـدوده ،وحقيقة الـدين ،ومنط العالقة بينه وبني اهللا ،مكانة االنسان يف العامل

وتوظيـف  ،نوع من االحبـاث يتطلـب التحـرر مـن االبسـتمولوجيا الكالسـيكية..اخل. وهذا ال.الظاهرة الدينية
  معطيات االبتسمولوجيا والعلوم االنسانية احلديثة يف الدراسات الالهوتية.

ولعــل أهــم مايلفــت نظــر دارســي تــراث حممــد عبــده واملهتمــني بتقــومي جهــوده االصــالحية هــو جمموعــة 
ـــدة إأباحـــت  ،فتـــاوى جريئـــة أصـــدرها يف مســـائل اجتماعيـــة يـــداع االمـــوال يف صـــناديق التـــوفري وأخـــذ الفائ

جـا إىل إمضـافا  )16(...رتـداء مالبسـهمإوجـواز  ،وحلية ذبائح أهل الكتاب ،عليها نتهـاج حممـد عبـده 
وحيـاول تأويـل  ،ذ يـؤول اجلـن يف القـرآن مـثال بامليكروبـاتإ ،يعتمد على العلوم الطبيعية احلديثة يف التفسـري

ويـــرى ان يف القـــرآن حمـــال لنظـــرييت  ،ن عـــن أصـــل االنســـان تـــأويال يتوافـــق مـــع نظريـــة دارويـــنمـــاورد يف القـــرآ
تفســريا . واقتفــى أثــره طنطــاوي جــوهري الــذي كتــب )17(...وغري ذلــك"والبقــاء لألصــلح ،تنــازع البقــاء"

 ر فيــــه القــــرآن تفســــريا علميــــا عصــــريافســــ") م1923(بــــدأ بــــالظهور منــــذ موســــعا يف ســــتة وعشــــرين جزءا
ـ بشــــكل موســــوعي بــــل وصحافيةــــ ـة وسياســــية نســــانيإمــــن علميــــة و  ،خمتلــــف املعــــارف املعاصــــرة ســــتوعبإ

  . )18"(...وبأسلوب املصنفات العربية القدمية يف السرد واالستطراد ،تراكمي
الـــيت  "رســالة التوحيــد" كمــا جيــد الــدارس مســامهة حممـــد عبــده يف الالهــوت متمثلــة يف كتابـــه املعــروف

يف سبك علم التوحيد يف قالـب أكثـر "واعتربها بعضهم مسعى  ،من دارسي فكره أستأثرت باهتمام واسع
ـا حماولـة رائـدة يف تأسـيس علـم )19"(متشيا مع طرائق التفكري احلديث . واعتقد الدكتور حسن حنفي بأ

  . )20(كالم جديد
ـا تعـرب عـن موقـف مـن علـم الكـالم أكثـر ممـا تعـ رب عـن موقـف يف لكن قراءة متأنية هلذه الرسالة ترينا ا

اليتجـاوز صـياغة القـدمي  ،وقد وردت املسائل الكالمية فيهـا بشـكل مدرسـي تقليـدي مبسـط ،علم الكالم
بتكـار مـنهج آخـر إىل التجديد يف لغة ومصطلحات علم الكالم، كمـا ال ترتسـم إببيان جديد فهي تفتقر 

معرفيــة بديلــة للمباحــث الكالميــة. يف البحــث الكالمــي، أو بلــورة ادوات اجرائيــة خمتلفــة، أو بنــاء هندســة 
كالسؤال عن الصـفات وعالقتهـا   ،وقد امتنع فيها عبده عن الدخول يف مسائل سيطرت على علم الكالم

. كما نص فيها على عدم التعـارض بـني "افت الفالسفة"وهو موقف مشابه ملا فعله الغزايل يف  ،بالذات
واهــتم بطــرح بعــض اآلراء املعتزليــة يف خلــق  ،الفالســفة تبعــا ملــا قالــه ابــن رشــد وغــريه مــن ،الــوحي والعقــل

ــ1865هــو أوتلميــذه رشــيد رضــا "ن كــان أســقط إو  ،القــرآن واحلريــة واالرادة االنســانية  مســألة م"1935ـ
  .سألةخشية االحتجاج الذي ميكن ان تثريه هذه امل ،خلق القرآن يف طبعة تالية
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مـــن دون املســـاس بالقضـــايا  ،هيـــة والتفســـرييةويبـــدو ان حتـــديث حممـــد عبـــده توقـــف عنـــد املســـائل الفق
  . )21"(علم الكالم"أو  "علم العقائد"االميانية النظرية الداخلة يف نطاق 

 ،ومتحـورت جهـوده علـى بنـاء فلسـفة بديلـة للـدين ،قبال فسـعى لزحزحـة علـم الكـالم القـدميإما حممد أ
ا و    ف اآلخر.منا اغتنت مبا استوعبته ومتثلته من معار إليست مكتفية بذا

ى عن اخلـوض يف الـذات والصـفات والقـدر نـين الأحـب "إ فقـال بصـراحة ،وخالفا حملمد عبده الذي 
وخلضــت يف أعمــال القــدر مــع الــذين  ،ال مل أكــن مـن الصــابرينإو  ،ان أتكلـم يف هــذا األمــر أكثــر مــن هــذا

 ،لـه حـد يقـف عنـده ن التفكـري الفلسـفي لـيس"إ . جند حممـد اقبـال يسـتهل كتابـه بقولـه)22"(خاضوا فيه
  . )23"(أمكن الوصول اىل آراء اخرى ،وفتحت مسالك للفكر جديدة ،فكلما تقدمت املعرفة

وحتليـل جـوهر  ،قبـال حبثـه يف بيـان امكانيـة اسـتخدام املـنهج العقلـي الفلسـفي يف مباحـث الـدينإويبدأ 
ة بــآراء مجاعــة مــن الفالســفة الــدين, واجلــذور العميقــة لالميــان ومــاينطوي عليــه. وهــذا يقــوده اىل االســتعان
ومبــــوازاة ذلــــك حيــــرص علــــى  ،واملفكــــرين الغــــربيني يف تفســــري الــــدين كظــــاهرة وجدانيــــة واميانيــــة واجتماعيــــة

  خاصة آراء املتصوفة والعرفاء والفالسفة. ،استنطاق املوروث االسالمي
حـدد فيـه أولويـات تت ،سـالمطار منهاجي للدراسـات الالهوتيـة يف اإلإلقد توفر هذا الكتاب على بناء 

وأدوات التعـــاطي مـــع االبســـتمولوجيا والعلـــوم االنســـانية  ،واملنطلقـــات االساســـية ،ونقطـــة البدايـــة ،البحـــث
ودجمهــا مبكاســب  ،االفــادة مــن عناصــره احليــة ومــدى ،ووســائل اكتشــاف البــؤر املضــيئة يف الــرتاث ،احلديثــة

  اء.جز املعارف اجلديدة, وتوليفها يف هندسة معرفية متناسقة األ
يطـالع القـارئ آراء فالسـفة ومفكـرين وعلمـاء  "جتديد التفكري الديين يف االسالم"ففي استقراء سريع لـ 

ولـدن   ،دريـش ،زينـون ،رسـل ،نيوتن ،بركلي ،ديكارت ،فرويد ،برغسون ،هوكنج ،لوك, هيوم"مثل ،غربيني
 ،بالنــــك ،بــــراديل ،شـــوبنهور ،بــــرونج ،نومــــان ،ماكدونالـــد ،منــــك ،اوغســــطني ،بـــرود ،ماكتاجــــارت ،كـــار
 ،هــــورتن ،شــــبنجلر ،روجربيكــــون ،جــــون ســــتيورات مــــل ،رويــــس ،الكزانــــدر ،روجنــــري ،لوردهالــــدين ،هيغــــل
. ورمبــا الجنــد مفكــرا )24"(دارويــن... ،يــونج ،اليبنتــز ،ولــيم هــاملتون ،اينشــتني ،جــورج فــوكس ،هيــزنربج

كــرين يف تلــك الفــرتة. وهــذا احلشــد ســالميا يتســع أحــد مؤلفاتــه الســتيعاب آراء هــذا العــدد الــوفري مــن املفإ
ويســـتند اليهـــا كمرجعيـــة هامـــة يف تفكيـــك  ،للمعـــارف الغربيـــة يشـــي مبوقـــف موضـــوعي مـــن العلـــوم احلديثـــة

ا يف  ،وتأويــل الــنص ومعرفــة جماالتــه التداوليــة ،الــرتاث وغربلتــه والتوغــل يف الظــاهرة الدينيــة واســتجالء مــديا
  شري. وحقلها وحدودها يف االجتماع الب ،النفس

فهــو تــارة  ،قبــالإوحيكـي لنــا هــذا الطيــف مــن االمسـاء عــن تنــوع مرجعيــات حتــديث التفكـري الــديين عنــد 
وثالثــة يسـتعني بعلمــاء  ،خـرى يتعـاطى مــع خـربة الالهــوت املسـيحي اجلديـدأو  ،يسـتلهم مقـوالت الفالســفة

 معطيات الالهوت ل وااللتباس حيالوهو بذلك يتخلص من حالة الوج.و...غريهم ،أواالجتماع ،النفس
  االسالميني اليوم. والعلوم االنسانية احلديثة اليت طبعت تفكري الكثري من
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  تديين الدنيوي
يســمح لالنســان مبمارســة كــل فعالياتــه  ،ســالمية عــرب التــاريخ منــط شــعيب طقوســي للتــدينســاد احليــاة اإل

شواقه أويشبع تطلعاته و  ،فويةويعرب عن مشاعره وعواطفه بع ،ونشاطاته االجتماعية من دون رقابة ووصاية
ن الكثــري إشــواقه. االّ أحالمــه و أن يعــيش تناقضــا وجــدانيا بــني اميانــه وطقوســه و أمــن غــري  ،ورغباتــه بتلقائيــة

واختـزل الـدين يف ، من املفكرين املسلمني يف العصر احلديث اختـذ مـن االسـالم الفقهـي مرجعيـة وحيـدة لـه
ثابــة جمموعــة توصــيفات وتعليمــات تــرتبط بالشــأن الــدنيوي حليــاة وأمســى مفهــوم التــدين مب ،أبعــاده الدنيويــة

وتأويــل  ،واملعتقــدات ،وتركــزت اجلهــود علــى التنقيــب عــن املضــمون العملــي االجتمــاعي للــدين ،االنســان
ومــن اهللا  ،ىل األرضإمــن الســماء "بنحــو نــادى بعــض البــاحثني بضــرورة االنتقــال  ،النصــوص تــأويال دنيويــا
. وجنــم عــن هــذا املفهــوم متديــد مفهــوم الــدين وجعلــه مفهومــا )25"(آلخــرة اىل الــدنيااىل االنســان, ومــن ا

ويــــدمغ عــــوامل الــــذهن والتفكــــري والواقــــع والفعاليــــات االجتماعيــــة  ،مشوليــــا يســــتوعب كافــــة جمــــاالت احليــــاة
 ،دينية والعالقــات السياســية والدوليــة بصــبغة دينيــة. وتــزامن مــع ذلــك تقــويض املعــاين الرمزيــة للــقتصــادواال

خلــع  مــن متو  ،ىل الغيــبإشــواق الــروح والتطلــع أوســلخ التــدين مــن االحــالم و  ،وتقلــيص أبعــاده امليتافيزيقيــة
ـــه يف تفســـري رمســـي ســـطحي  ،ىل ايـــديولوجياإوتفكيـــك االســـرار. وحتويـــل الـــدين  ،الســـحر عـــن العـــامل ختتزل

  ).26(مبسط وضيق
ويسـتغرقه يف جمـاالت  ،ن مضـمونه الروحـيىل تفريغـه مـإن أدجلة الـدين والتشـديد علـى دنيويتـه يفضـي إ

وترســـيخ النزعـــة  ،وبـــدال مـــن ان يعمـــل علـــى تطهـــري البـــاطن ،بعيـــدة عـــن العـــوامل اجلوانيـــة الباطنيـــة لالنســـان
ىل إبــدال مــن ذلــك يتحــول الــدين  ،ومــنح العواطــف رقــة وشــفافية ،وتربيــة الــذوق الفــين ،االنســانية واملعنويــة
  الصراع.وأداة لالحرتاب و  ،وسيلة للكراهية

فالـدين لـيس علـم الطبيعـة أوعلـم الكيميـاء الـذي يبحـث ": قبال موجزا غاية الدين بقولهإيكتب حممد 
هو  ،ولكن غايته احلقيقية هي تفسري ميدان من ميادين التجارب االنسانية ،عن الطبيعة يف قوانني السببية

والـذي الميكـن رد أسسـه  ،الخـتالفميدان الرياضة الدينية الذي خيتلـف عـن ميـادين العلـوم السـابقة كـل ا
 ،. ويســـهب يف حبـــث طبيعـــة الرياضـــة الدينيـــة يف مـــوارد متعـــددة مـــن كتابـــه)27"(اىل اســـس أي علـــم آخـــر

. ويقـــيم الربهـــان الفلســـفي علـــى ظهـــور )28(ويتحـــدث عـــن رديفتيهـــا التجربـــة الصـــوفية والتجربـــة الدينيـــة
ن الـــدين يهـــدف اىل اتصـــال "أيكمـــن يف  ،فةن الفـــرق بـــني الـــدين والفلســـأىل إوخيلـــص  ،التجربـــة الدينيـــة

ن الـدين يف إ ...ومشـاركة واتصـال وثيـق ،ما الدين فتجربة حيـةأ ،فالفلسفة نظريات ،باحلقيقة أقرب وأوثق
ِ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ح)29"(ساســــه وقاعدتــــه...أوانــــه البــــد ان تكــــون التجربــــة  ،جــــوهره جتربــــة  . وُيشــــرٍّ

  سالمي.عالم التصوف اإلالتجربة الصوفية الفريدة للحالج ولغريه من ا
عـادة املضـمون التطهـري إو  ،مام حماولة علمية رائدة السرتداد املدلول الروحي للدينأننا بأوميكن القول 
  وحتريره من املسخ والتشويه الذي تعرض له منذ القرن التاسع عشر. ،الباطين للتدين
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ومتثلــه للتجربــة  ،ملتكلمــني والعرفــاءواســتيعابه لــرتاث الفالســفة وا ،قبــال للــدينإومــن نتــائج مفهــوم حممــد 
 ،ى برباعـــة يف تأويـــل القـــرآننـــه حتلّـــإ ،ه اجليـــد علـــى الفلســـفة والعلـــوم االنســـانية احلديثـــةاطِّالعـــو  ،الصـــوفية

ـــا االنســـان لإلشـــارة  ـــة خاطـــب اهللا  ـــه باعتبارهـــا لغـــة رمزي ىل معـــاين التتســـع هلـــا قوالـــب إوتعـــاطى مـــع لغت
 وصـفهب ،ويتوغـل يف مضـمونه البـاطين ،يغـور يف مـداليل الـنص اخلفيـة نأاأللفاظ. وأتاح لـه هـذا االسـلوب 

ن قصــة هبــوط آدم كمــا جــاءت يف "أشــارات وشــفرات حلقــائق تضــيق عنهــا العبــارات. فمــثال يــرى إرمــوز و 
ـا بـاألحرى بيـان ارتقـاء االنسـان أمنـا إو  ،الصلة هلا بظهور االنسان األول على هذا الكوكـب ،القرآن ريـد 

. ويف السـياق )30"(فسـاً حـرة قـادرة علـى الشـك والعصـياننىل الشعور بـأن لـه إهوة الغريزية من بداية الش
  . )31(ذاته يقدم تأويال للجنة والنار اليتفق مع ماهو معروف يف تراث املتكلمني

 ،حماولة لتحديث التفكري الديين التنفتح على رؤية خمتلفة يف حتديد مـدلول لغـة الـدين آية: نأوالريب 
يســـهم يف بنـــاء تصـــور يواكـــب  ،تبلـــور اجتهـــادا بـــديال ،ىل االمـــامإخطـــوة جريئـــة  آيـــة: ن ختطـــوأطيع التســـت

بـل  ،ن يقدم لنا فهمـا جديـداأالميكن  ،ن اجلمود عند فهم حريف سطحي للنصإالعصر للدين والتدين. ف
  ىل مواقف سكونية قارة.إوينتهي  ،قاله القدماء يكرر دائما ما

  مصير الرؤيتين
 لتقــى املســاران؟إيــن أو  ،قبــال وحممــد عبــده يف حتــديث التفكــري الــديينإرؤيــة كــل مــن حممــد  مــاهو مصــري

  ين افرتقا؟أو 
وهـو مفكـر باكسـتاين عمـل يف  ،قبال يف الفكر االسالمي املعاصر عرب آراء فضل الـرمحنإامتدت رؤية 

ة مــن اجلماعــات نــه اضــطر للهجــرة مــن بــالده بعــد تعرضــه هلجمــة شرســأال إ ،احلقــل الرتبــوي يف باكســتان
ســتاذ للفكــر االســالمي يف قســم لغــات الشــرق االدىن يف جامعــة أتبقــى مــن حياتــه  فأمضــى مــا ،الســلفية
  .م1988حىت تويف عام  ،شيكاغو

مــد اضــمحل اخلــط الفكــري حمل ثــر هيمنــة اجلماعــات الســلفية علــى احليــاة الثقافيــة يف اهلنــد وباكســتانإو 
عـاد انتـاج املقـوالت املركزيـة أن يف النصـف الثـاين مـن القـرن العشـرين يـراإن كان التفكري الديين يف إو  إقبال:

ن النبــوة "أالســيما رأيــه يف خــتم النبــوة الــذي يــتلخص يف  ،وعمــل علــى تنميتهــا وتطويرهــا ،قبــالإيف فكــر 
ـــوة نفســـها. وهـــو إدراك احلاجـــة إلتبلـــغ كماهلـــا األخـــري يف  مـــر ينطـــوي علـــى ادراكهـــا العميـــق أىل إلغـــاء النب

ن االنسـان لكـي حيصـل علـى كمـال معرفتـه لنفسـه إو  ،ة بقاء الوجود معتمدا علـى مقـود يقـاد منـهالستحال
لــتقط الــدكتور علــي شــريعيت وغــريه هــذا إ. فقــد )32"(ن يــرتك ليعتمــد يف النهايــة علــى وســائله هــوأينبغــي 
قبـال إأي وصاغ على ضوئه عدة مفاهيم مركزية يف فكره. وهكذا استعار الشيخ مرتضى املطهـري ر  ،الرأي

م على ضـوئه تفسـريا موسـعا للثابـت واملتغـري ودور وقدّ  )33"(س احلركة يف االسالم"أيف كون االجتهاد هو
  االجتهاد يف الفكر االسالمي.
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وسـامهوا  ،قبـالإيـرانيني الـذين وظفـوا آراء حممـد بـرز املفكـرين اإلأوكان الـدكتور عبـد الكـرمي سـروش مـن 
 ،والتمييــز بــني الــدين واملعرفــة الدينيــة "القــبض والبســط يف الشــريعة" تعــاجل ،بتطويرهــا يف دراســات متعــددة

  ...وغري ذلك."القبض والبسط يف التجربة النبوية"و
 مـن وبعثهـا حيـاء النزعةالسـلفيةإما حممد عبده فامتـد مـن خـالل تلميـذه رشـيد رضـا الـذي عمـل علـى أ
  نوعة.وكتاباته املت" املنار" عرب جملته وحرص على تكريسها ،الرتاث
فقد تأثر " هلام مجال الدين االفغاين وحممد عبده ورشيد رضاإهم مصادر أوقد كانت آثار الغزايل من  

جنـد  ،لينـا مـن مؤلفاتـهإمـا مجـال الـدين فبـالرغم مـن قلـة ماوصـل أ. صنفات الغزايل تأثرا بعيد الغـورالثالثة مب
ه. ولســنا خنطــئ أثــر الغــزايل يف كتابــات يف ذلــك القليــل الــدليل علــى ماكــان لكتــب الغــزايل مــن القيمــة عنــد

ـداه أفيقـرر  ،ما حممد رشـيد رضـاأالشيخ حممد عبده.  ن الغـزايل كـان معلمـه االول العظـيم الـذي اهتـدى 
  .)34"(يامهأيف باكورة 

حكامــه اجلــائرة أواختزلــت هــذه احلركــة الغــزايل يف مناهضــته للمنحــى العقــالين احلــر يف التفكــري الــديين، و 
 "افت الفالسـفة"لتبديع والتفسيق على مجاعة من احلكماء والعرفاء والعقالنيني املسلمني، يف بالتكفري وا

وغــريه مــن آثــاره. فأمســى االســالم الفقهــي واالســالم الكالمــي األشــعري املســتلهم مــن الغــزايل وغــريه مهــا 
املـــرياث الصـــويف  و توظيـــفأ ،ســـالم العرفـــاء واملتصـــوفة والفالســـفةإاملرجعيـــة لـــديهم، دون الســـعي إلحيـــاء 

كـان "ن نشـأة عبـده االوىل كانـت تنـزع للتصـوف، وأللغزايل يف بناء رؤية دينية معنوية حديثـة. بـالرغم مـن 
الالهوت الصويف أشد استهواء له، فغدا التصوف ملدة طويلة درسه املفضل، كما كان موضوع أول كتـاب 

ن بدايـة حيـاة عبـده املوغلـة يف إبـل  .)35"(نشر له. وعاش لفرتة عيشة تقشف، قاطعا العالئق مع الناس
ـــه، وابتعـــد يف خامتـــة  ـــاكرا، أخـــذت تضـــمحل بالتـــدريج لدي التصـــوف الســـلوكي الطرقـــي، وتشـــبعه بالزهـــد ب

 "الفتوحــات املكيــة"ن حممــد عبــده مل يســمح بنشــر أاملطــاف عــن هــذا احلقــل الروحــي اخلصــب. واملؤســف 
  . )36(ه، جلنة تشرف على نشر الروائع الكالسيكيةالبن عريب، عندما رأس، يف الفرتة االخرية من حيات

مــا مصــدر االهلــام الثــاين هلــذه احلركــة فهــو ابــن تيميــة وابــن قــيم اجلوزيــة، فقــد أخــذ الشــيخ حممــد عبــده أ
البــن قــيم اجلوزيــة. وكــان رشــيد رضــا يعتمــد  "أعــالم املــوقعني" والســيد رشــيد رضــا طريقتهمــا يف االفتــاء مــن

عيد طبع بعضهما بواسـطة املنـار أو  ، املنار طائفة من مصنفات هذين العاملنيعلى ابن تيمية. وقد نشر يف
ــا دعــاة االصــالح يف أبرعايتــه. وميكــن  أو ن نالحــظ بوضــوح التشــابه القــوي بــني اآلراء الــيت كــان يقــول 

  .)37(مصر وبني آراء ابن حنبل وابن تيمية وابن قيم اجلوزية
ـ سيد قطب) لرتاث الفالسفة والعرفاء واملتصـوفة، ونعتـه بأنـه ـ حسن البنا(رشيد رضا لقد كان استبعاد 

تراث باطين ضال ومنحرف، ونفي الرعشة الروحية عن االسالم، أحـد أهـم العوامـل لتنـامي التيـار السـلفي 
النصوصـــي احلـــريف، وهيمنتـــه علـــى احليـــاة الثقافيـــة والسياســـية واالجتماعيـــة يف دنيـــا االســـالم اليـــوم. وعجـــز 

  فكار.يعانده من األ صويل وقصوره يف االنفتاح على ما لدى االسالم األالتفكري الديين
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 ،متد رشيد رضا يف حسن البنا مث سيد قطب التقـى قطـب يف تفكـريه بـأيب االعلـى املـودوديإن أوبعد 
فكاره متثل يف حقل واسع منها النفي الكامل أو  ،برز داعية لالسالم السياسي يف اهلند وباكستانأخري واأل
ـــديين.إة لرؤيـــ ـــال يف حتـــديث التفكـــري ال ـــة ذ إ قب تبلـــورت يف كتابـــات املـــودودي جمموعـــة رؤى حـــول احلاكمي

بـني املسـلمني  وصراعات االهلية، واجلاهلية...وغريها، استوحاها من البيئة اهلندية وما حتفل به من احرتاب
هنـــاك مـــن جراحـــات  ، ومـــا اكتـــوى بـــه اجملتمـــع االســـالميقبـــل اســـتقالل املســـلمني يف باكســـتان واهلنـــدوس
، بتوظيــــف النصــــوص مــــن آيــــات وروايــــات،  مفاهيميــــةكتســــت هــــذه الــــرؤى علــــى يديــــه صــــياغة أوآالم. ف

دبيـــات أ، وشـــرعنة غـــريه مـــن املفـــاهيم. مث تســـللت هـــذه املفـــاهيم اىل »اجلاهليـــة«كمســـتند لتعمـــيم مفهـــوم 
يف «، وتفســريه »لطريــقمعــامل يف ا«خــارج اهلنــد، وتغلغلــت يف آثــار ســيد قطــب، خاصــة كتابــه  االســالميني
رغبـة يف املـراهقني  بعضبـ، واسـتبدت نيدبيات االسـالميأوأمست من املفاهيم امللتبسة يف ». ظالل القرآن

  ة ملفهوم اجلاهلية.لقطبيثر القراءة اإاخلروج على اجملتمع وتكفريه، 
باعــه عــرب كتاباتــه تأنــه كــان ذا تــأثري بــالغ يف أقبــال، غــري إن املــودودي مل يكــن باحثــاً معمقــاً كمحمــد إ

وحماضــــراته، فقــــد لعــــب خطابــــه التعبــــوي دوراً حامســــاً يف مســــار احلركــــة االســــالمية يف شــــبه القــــارة اهلنديــــة 
ىل وجدان اجلمـاهري، وجتنيـدها يف اللحظـات احلرجـة، إومصريها. لكن خطاب املودودي بالرغم من نفاذه 

 آيـة: ملـودودي مل يـتمكن مـن التعبـري عـنا نأذلـك  ،طـار مجاعتـهإعـداد مثقفـني جـادين يف إمل يعمل علـى 
ن يلعبــه يف العــامل، باعتبــاره كــان صــحافياً أكثــر أرؤيـة فســيحة أو عميقــة للــدور الــذي ينبغــي علــى االســالم 

ىل نتائج سطحية، وكـان يكتـب باسـتمرار، لـذلك مل يصـبح إمنه مفكراً جاداً، كان يكتب بسرعة، ويصل 
، ن ما يقوله املودودي هو كلمة االسالم االخـريةأم كانوا حيسبون أل تباعه دارساً جاداً لالسالم،أأياً من 

  .)38(حسب توصيف فضل الرمحن
اب والصـــحفيني االحيـــائيني، واملبشـــرين تكـــف عـــن االرتقـــاء بطائفـــة مـــن الكتّـــ ن االحكـــام العاجلـــة الإ

ة شـائعة يف آرائنـا صالح، فـتجعلهم فالسـفة كبـاراً ومفكـرين عمالقـة. وهـي عاهـة ثقافيـبالنهضة، ودعاة اإل
جنــاز إعيــاد التــاريخ، و أوكتاباتنــا املتــأخرة، كتعــويض عــن مأزقنــا احلضــاري، وختلفنــا وعجزنــا عــن املســامهة يف 

   املعطيات العلمية واملعرفية واملدنية للعصر.
*******************  

  الهوامش
  *) باحث من العراق.

: بـريوت، كـرمي عزقـول:  م. ترمجـة1939ــ 1798) ـ الربت حوراين. الفكـر العـريب يف عصـر النهضـة 1
   .122م، ص1997نوفل، 
  .281، ص1ج: ) ـ جرجي زيدان. مشاهري الشرق. القاهرة2
  .457ص: 8ـ املنار.ج )3
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جلنـــة ترمجـــة دائـــرة : عبـــاس حممـــود. القـــاهرة: ـ تشـــارلز آدمـــس. االســـالم والتجديـــد يف مصـــر. ترمجـــة )4
  .4ص ،املعار ف االسالمية

ــ عطيــة ســلمان  )5 أبــو عــاذرة. مشــكلتا الوجــود واملعرفــة يف الفكــر االســالمي احلــديث عنــد كــل مــن ـ
   .39، صم1985دار احلداثة، : دراسة مقارنة. بريوت: قبالإاالمام حممد عبده وحممد 
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  وكتاباته التصوف وأثره في شخصية سعيد النورسي
 *حممد توفيق رمضان

  التصوف بين مؤيديه ومعارضيه
ــذيبها مــن  مســألةو  ــا ضــرورية لتحقيــق تزكيــة الــنفس و التصــوف والطــرق الصــوفية، الــيت يــرى الــبعض أ

ـا احنـراف صـريح عــن اإلسـالم وخـروج عليـه ؛ إمنــا اكتنفهـا هـذا اجلــدل ظـاهر اإلمث وباطنـه، ويـرى آخــرون أ
ا بالذات قبل غريهم. ا على يد أصحا   بسبب التشويه الذي أصا

كـي نقطـع الطريـق علـى تصـور بادئ ذي بدء ال بد يل من بيان ما هو موضع اتفاق من قبـل اجلميـع،  
  التزكية أو التصوف أو ما شئت هلا من التسمية موضع نقاش.  مسألةاخلالف الذي ميكن أن جيعل 

خالف يف أن علينـا مجيعـاً أن جنعـل إمامنـا ومرجعنـا يف التزامنـا بـديننا احلنيـف كتـاَب اهللا وسـنَة  ال -1
احنــــراف مرفــــوض، مهمــــا كانــــت  -عليــــه الصــــالة والســــالم-ن خمالفــــة كتــــاب اهللا وســــنة نبيــــه إ. و  رســــوله

م تؤمنــون بــاهللا فــإن تنــازعتم يف شــيء فــردوه إىل اهللا والرســول إن كنــت﴿: يقــول -ســبحانه–األســباب. فــاهللا 
 ).1(﴾واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويالً 

تطهريهـا مـن ظـاهر اإلمث وباطنـه واجـب شـرعي. ون مثة خالف يف أن تزكية الـنفس و يك الّ نبغي أي -2
قـــد أفلـــح مـــن زكاهـــا وقـــد خـــاب مـــن ﴿: ويقـــول )2(﴾وذروا ظـــاهر اإلمث وباطنـــه﴿: يقـــول -تعـــاىل–فـــاهللا 
هر اإلمث آثـام اجلـوارح، كالغيبـة والنميمـة والنظـر إىل احملرمـات وأكـل وغين عن البيـان بـأن ظـا .)3(﴾دساها

وأن بــاطن اإلمث مــا ميكــن أن تنطــوي عليــه نفــس املــرء مــن عيــوب وآثــام   .وحنــو ذلــك ،أمــوال النــاس بالباطــل
ــذب الــنفس منــه وأن  ،كــالكرب واحلقــد والريــاء واحلســد. وال شــك أن كــال النــوعني مــن الــذنوب جيــب أن 

. ولكــي يــتمكن املــرء مــن تزكيــة نفســه مــن ظــاهر اإلمث وباطنــه ال بــد مــن ســلوك طريــق يوثــق نبــهجنتهــد يف جت
ولـئن مسـى بعضـهم هـذا الطريـق  .صلة العبد بربه، ويوقظ يف قلبه مشاعر املراقبة هللا واخلشـية منـه واحلـب لـه

  نه.تصوفاً أو مساه بغري ذلك من التسميات فإن ذلك ال ينتقص من عظيم أمهيته وخطورة شأ
ـــالنفس مـــن ليف أن األجـــدى اً الفـــتخأرى اال  -3 ـــة املـــرء علـــى األخـــالق احلميـــدة، ومعاجلـــة مـــا ب رتبي

أخالق ذميمة، يتطلب وجود مرشد حكيم يتوىل تربية من هم يف عهدته، من خـالل كونـه القـدوة احلسـنة 
  يف سلوكه وأخالقه وعباداته، وبالتزام منهج تربوي صحيح مستمد من أصول شرعية.

ف يف أن البدع الدخيلة على الدين، واملخالفة لنصوصه جيب نبذها وجتنبها، عمًال بقولـه ال خال -4
 ).4"(من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ": -عليه الصالة والسالم-

  عنى التصوف الذي أعنيه في موضوعيم
يف حقيقتـه ال  دتـه يف كتـب أئمـة أهـل التصـوف، وممـا عرفتـه يف أصـل هـذا املـنهج أنـهجمن خـالل مـا و 

  : يتجاوز هدفني اثنني مها
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، لتتجــاوز القناعــة العقليــة -ســبحانه–تعميــق احلقيقــة اإلميانيــة املتمثلــة بالدرجــة األوىل بتوحيــد اهللا  -
الراسخة، إىل التمكن من القلب والتعمق يف الوجدان حباً وخشية وحياء حنو من يستحق منا ذلـك، وهـو 

 وشريعته. -تعاىل–ك على جوارحنا سلوكاً والتزاماً حبدود اهللا وحده، وليظهر أثر ذل -تعاىل-اهللا 

تزكيــة النفــوس حبيــث تســمو إىل معــارج التقــى والصــفاء واإلخــالص، فــال ريــاء وال كــرب وال عجــب  -
وال حسد وال حقد يف القلب، وال معاص تلوث اجلوارح، وتبعد صاحبها عن ربه سـبحانه وتعـاىل، تطبيقـاً 

وذروا ظــاهر اإلمث ﴿: -جــل شــأنه-وقولــه  ﴾ح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن زكاهــاقــد أفلــ﴿: -تعــاىل-لقولــه 
 .﴾وباطنه

وأســاس هــذين األمــرين مســتمد مــن الكتــاب والســنة، فــال يقبــل عنــد أئمــة هــذا املــنهج جتــاوز للكتــاب 
  والسنة حبال من األحوال.

ــــو القاســــم القشــــريي رســــالته املشــــهورة بالرســــالة القشــــريية حــــول املوضــــوع  هــــذا فقــــد كتــــب الشــــيخ أب
اعلموا رمحكم اهللا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعـد أمـرهم علـى أصـول (الئذاته..فعرف بأهل التصوف قا

ا عقائـدهم مـن البـدع، ودانـوا مبـا وجـدوا عليـه السـلف وأهـل السـنة  )5)(…صحيحة يف التوحيد، صانوا 
أي احلكمـــة) مـــن نكـــت (تـــة النك رمبـــا يقـــع يف قلـــيب(: ونقـــل رمحـــه اهللا عـــن أيب ســـليمان الـــداراين أنـــه قـــال

ونقـــل عـــن اجلنيـــد  )6)(.الكتـــاب والســـنة: أي الصـــوفية) أيامـــاً فـــال أقبـــل منـــه إال بشـــاهدين عـــدلنيالقـــوم(
أي التصـوف) ألن (مـن مل حيفـظ القـرآن ومل يكتـب احلـديث ال يقتـدى بـه يف هـذا األمـر (: البغدادي قوله

أحكمــوا أعمــالكم علــى األركــان (: محــد الرفــاعيويقــول الشــيخ أ) 7)(علمنــا هــذا مقيــد بالكتــاب والســنة
بــين اإلســالم علــى مخــس، شــهادة أن ال إلــه إال اهللا ":  اخلمســة الــيت بــين عليهــا اإلســالم، قــال رســول اهللا

إيـاكم وحمـدثات األمـور قـال  "حـج البيـت وصـوم رمضـان وإقام الصالة وإيتـاء الزكـاة و وأن حممدا رسول اهللا
، موضـحاً ) ويف هذا يقول ابن تيمية8()"حدث يف أمرنا ما ليس منه فهو ردمن أ": عليه الصالة والسالم

أمـا بعـد فهـذه كلمـات خمتصـرات يف أعمـال القلـوب (: أن أمور التصوف من أصول اإلميـان وقواعـد الـدين
اليت قد تسمى املقامات واألحوال. وهي من أصول اإلميان وقواعـد الـدين، مثـل حمبـة اهللا ورسـوله، والتوكـل 

اهللا وإخــــالص الــــدين لــــه، والشــــكر لــــه والصــــرب علــــى حكمــــه واخلــــوف منــــه، والرجــــاء لــــه، ومــــا يتبــــع علــــى 
   ).9)(ذلك..

ستاذ بديع الزمان، ومن هـذا املعـني الثـر العـذب كـان يصـوغ رسـائله ذا املعىن للتصوف كان يعيش اال
  ن هذه احلقيقة شيئاً.ويلقنها لتالميذه. ولئن مل يقل بأنه منتهج لطريقة صوفية، فإن ذلك ال يغري م

وهو إن مل يسم منهجه تصـوفاً فهـو إمنـا فعـل ذلـك بغيـة توسـيع دائـرة منهجـه الـدعوي لتتسـع أكثـر ممـا  
م ضـــمن نطـــاق الرتبيـــة الوجدانيـــة، والعالقـــة بـــني  ،كـــان صـــوفيو زمانـــه ينهجـــون والـــذين ضـــيقوا دائـــرة دعـــو

اتســعت لتكــون ترمجانــاً للمــنهج القــرآين  -انهســبح-الشــيخ واملريــد، يف كثــري مــن األحيــان. فدعوتــه إىل اهللا 
ـا  الشامل للحقيقة الرتبوية اليت يهدف إليها أهل التصوف، واملشتملة علـى احلقـائق العقليـة الـيت خياطـب 
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الــذين أعشــت أعيــنهم الضــالالت الفكريــة الســائدة آنــذاك، ولســائر جوانــب اإلســالم الــيت تصــحح حيــاة 
  صحيحة مع احلق ومع اخللق.الفرد واجملتمع، وترسم العالقة ال

  : موقف األستاذ بديع الزمان من التصوف
"حقيقــة : كـان لألسـتاذ بـديع الزمـان فهمــه الـدقيق للحقيقـة الصـوفية، ضـّمنه تلوحيــات تسـعة مـن كتابـه

توجـــد حتـــت أمســـاء التصـــوف والطريقـــة والواليـــة والســـري والســـلوك (: نـــورلري" أو "أنـــوار احلقيقـــة" إذ يقـــول
ـــة. حـــىت إن حمققـــي أهـــل الـــذوق والكشـــف قـــد ألفـــوا آالف حقيقـــة حلـــوة نو  ـــة منشـــطة قدســـية روحاني راني

األسفار يف إيضاح وإعالن وتدريس تلك احلقيقة القدسية، وبينوها لنا ولألمة جزاهم اهللا عن اجلميع خـري 
مث يعـــرف  )اجلـــزاء. وحنـــن بنـــاء علـــى ضـــرورة هـــذا العصـــر نبـــدي بعـــض رشـــحات مـــن ذلـــك البحـــر احملـــيط.

ـــا معرفـــة احلقـــائق اإلميانيـــة وتـــذوقها باحلـــال والشـــهود الـــذي يســـمو بصـــاحبه إىل درجـــة بالطري قـــة فيـــذكر أ
ولـذلك : ) لتحقيـق هـذا املعـىن إىل ضرورة تآزر القلب والدماغ(أو العقل والوجـدانالكمال البشري. ويشري
لك الطريقــة مــع والواســطة لكــربى لتحريــك القلــب وترقيــه يف مراتــب الواليــة ومســ(: يقــول يف شــأن القلــب

   )التوجه إىل احلقائق اإلميانية: -تعاىل-ذكر اهللا 
مــن تلوحياتــه حــول حــق الطــرق والواليــة، يوضــح فوائــد الــذكر علــى املــرء يف حياتــه التلــويح الثــاني ويف 

الدنيويــة، فيــذكر أن الــذكر حيــرره مــن قســوة احليــاة املاديــة الــيت تعــود علــى املــرء بظلمــات اهلمــوم واألحــزان، 
  هم إىل تذوق حالوة االستئناس باهللا، وعندئذ يشعر بالسعادة.وينقل

مــا  التلـويح الثالـثويف  يشــري إىل مـا ميكـن أن يفسـر مبــا يسـميه أهـل التصــوف باحلقيقـة والشـريعة، وأ
مـــا يتحقـــق كمـــال إســـالم العبـــد، وباجتماعهمـــا يتـــذوق املـــرء حقـــائق هـــذا الـــدين. والـــذين  متكـــامالن، 

يتصلون مبذاق احلقائق يغلقون خزائن من الدرر واليواقيت الـيت حيتويهـا هـذا الـدين  يعيشون يف الشريعة وال
  يف أسرار حقائقه، ويفقدونه من ماء احلياة أو ما يسميه كوثر نبع ماء احلياة.

ـم دسـائس وحيذّ  م علـى خطـر، ميكـن أن تـودي  ر من ليس هلم نصيب من ذلك املورد العذب من أ
ري إىل أن سـبيل مقاومـة إغـراءات وشـبهات الـدعوات الباطلـة أنـوار جمـالس الـذكر زندقة هذا الزمـان. مث يشـ

  اليت حتصن إميان املؤمنني وحتمي دينهم.
نـه كـان يؤيـد واقـع التصـوف الـذي شـاهده يف عصـره. لـذلك جنـده يشـري إىل غـالة أولكن هذا ال يعـين 

م، كـم يف التلـويح السـابع إذ يقـو  فتصـور الشـريعة قشـراً واحلقيقـة (: لجهلة أهل التصـوف ويـرد علـى ترهـا
ينبغــي أن ال ختــرج : لبــاً ونتيجــة وغايــة لــه، كمــا هــو ظــن بعــض أهــل التصــوف، لــيس بصــواب...مث يقــول

مــا وســيلتني وخــادمتني للشــريعة، وأن ال تتجــاوزا إىل مرتبــة املقصــودية بالــذات.  الطريقــة واحلقيقــة عــن كو
ة فــإن التــزام أحكــام الشــريعة وتطبيقهــا هــو االتبــاع الرمســي فــإذا كــان املقصــود بالــذات تطبيــق الســنة الســني

وإن ميــل القلــب إىل اجلهــة أخــرى، بــأن يتصــور حلقــة الــذكر أفضــل مــن الصــالة، واجنذابــه  .للســنة احملمديــة
إىل األوراد أقــوى مــن توجهــه إىل الصــالة، وفــراره مــن خمالفــات الطريقــة أشــد مــن فــراره مــن الكبــائر، مــع أن 
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ـا الشـريعة، وال تنـوب منـاب فـرض واحـد مـن أوراد الطريقة ك لها ال تقابل واحداً من الفرائض اليت أمـرت 
فــال بــد أن تكــون آداب الطريقــة وأوراد التصــوف مبثابــة مــتمم لنيــل الــذوق  الفــرائض، فــذلك خطــأ حمــض.

ى احلقيقــي بــالفرائض. ال أن جيعــل غايتــه تلــك اآلداب واألوراد. إن الــذي يتصــور أن صــالة املســجد تصــل
  )بالعجل وإمنا جيد الذوق احلقيقي يف زاويته بعيد عن احلقيقة.

ــامن ويتــابع يف    الــرد علــى غلــو بعــض جهلــة الصــوفية، واملفــرطني مــنهم يف مــا مســاه (مثــاينالتلــويح الث
تــرجيحهم مرتبــة بعــض رجــاهلم علــى مرتبــة بعــض األنبيــاء، أو الصــحابة. وتفضــيلهم : ورطــات)، مــن ذلــك

، ومـا يـذهب إليـه بعضـهم  تندرج يف نوافل عموم لذكر علـى األذكـار املـأثورة عـن النـيبأوراد الطريقة اليت 
يشـري إىل أولئـك الـذين تعلقـوا و  .)10(من اعتبار اإلهلام أو الكشف الذي قـد ينالـه بعضـهم مبثابـة الـوحي

ر إىل خطـــأ تشـــوفوا إىل نيلهـــا أو ادعوهـــا ألنفســـهم ليومهـــوا العامـــة برفيـــع منـــزلتهم. كمـــا أشـــاو  بالكرامـــات،
أولئــك الــذين اكتفــوا بأشــباه األوليــاء، ممــن يــدعون منازهلــا، بينمــا هــم بعيــدون عــن نيــل مراتبهــا، أو أولئــك 

علــى الشــكر واالبتهــال واالســتغناء عــن املخلــوقني، وهــي  ...الــذين يرجحــون الفخــر والــدالل والشــطحات
ــا النــيب ــا املرتبــة الــيت تشــرف  أولئــك الــذين غــدا تصــوفهم لونــاً تعجــل .مث يشــري إىل  أعلــى املراتــب، أل

  ليناهلا يف الدنيا. -تعاىل-مثرات التقرب إىل اهللا 
  : يذكر للطريقة تسع فوائد التلويح التاسعويف  
ولعله يقصد  )عني اليقني(أوهلا أن الطريقة سبيل ليغدو املرء مؤمناً حقا، يسمو إميانه ليبلغ درجة  -

  ".يراه...أن يعبد اهللا كأنه "  ما قاله النيب
ــتم بالقلــب الــذي إذا صــلح صــلح اجلســد كلــه، لريقــى بصــاحبه إىل مرتبــة  - ويف الثانيــة أن الطريقــة 

 اإلنسانية احلقيقية.

ويف الثالثــة يشــري إىل توثيــق الصــلة مــع طبقــات الــذين مضــوا إىل احليــاة الربزخيــة. فهــم وإن مضــوا   -
م أنس  تأييد قوي للقلب.و  إىل تلك املرحلة فإن الصلة 

: ري إليـه احلـديث القدسـي الصـحيحويف الرابعة يوضح أن اهلدف بلوغ درجة احلب، وهـو مـا يشـ  -
وال يــزال عبــدي يتقــرب إيل بالنوافــل حــىت أحبــه. فــإذا أحببتــه كنــت مسعــه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي (

  .احلديث )...يبصر به

رء للتكــاليف الشــرعية إىل ويف اخلامســة يوضــح هــدفاً أو فائــدة للطريقــة، وهــي أن يتحــول أداء املــ  -
 : ، وهذا بالتايل يؤدي إىل-سبحانه–نوع من التمتع بالعبادة والتقرب إىل املوىل 

الثمــرة السادســة وهــي أن يتلـــذذ ويســتأنس مبــا يقربــه إىل اهللا لريتقـــي يف مراتــب القــرب إىل مرتبـــة   -
 التوكل والتسليم والرضا. 

تخلص مــن الريــاء والتصــنع بواســطة تزكيــة الـــنفس، ويف الســابعة يبــني مثــرة يف غايــة األمهيــة هــي الـــ -
 لتنجو من مهالك األنانية.
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أما الثمرة الثامنة فهي أن تغدو بذلك كلـه وباحلضـور والشـهود الـدائم عاداتـه لونـاً مـن العبـادات.  -
 بينما تظل عبادة الغافل لوناً من العادات اليت ميارسها وهو غافل عن مواله.

فائدة عظيمة هي الفـوز حبقيقـة اإلميـان وحقيقـة اإلسـالم، فيتحـرر مـن ويف التاسعة واألخرية يذكر  -
  .)11(رق احلوادث، وميارس وظيفة اخلالفة عن مواله، ويطري إىل ربه جبناحي احلقيقة والشريعة

على هذه القاعدة الواضحة بىن األستاذ منهجه الدعوي، ومل يشأ أن يسمى منهجه تصـوفاً، وإن كـان 
  مساً، وحقيقة ال دعوى.إوضحه فيما أسلفت. لتكون دعوته مسمى ال موقفه من التصوف قد أ

  : أثر التصوف في شخصية األستاذ بديع الزمان ورسائله
جند بديع الزمان قد اصطبغت شخصيته بتلك املعاين الـيت ذكرهـا للطريـق وفوائـده، كمـا جنـده يركـز يف  

   الدعوة واإلرشاد طريقة.رسائله على تلك األهداف اليت ذكرها، وإن مل يسمِّ مسلكه يف
إنه قد ذاق، وهو يريد أن ينقل طيب طعم ما ذاقـه إىل قـراء رسـائله. ولـيس كـل مـن يـتكلم أو يكتـب  

مــن ســر  ﴾نعبــد﴿مــا يف نــون (: ميلــك أن ينقــل إىل اآلخــرين الــذوقيات الوجدانيــة. يقــول يف املثنــوي العــريب
فيـه مـع املصـلي مجيـع املـؤمنني، ويـرى نفسـه اجلماعة يصور للمصلي املتنبه سطح األرض مسجداً اصطف 

صـوات ) مـن توافـق األال إلـه إال اهللايف تلك اجلماعة العظمى. ومبـا يف إمجـاع األنبيـاء واألوليـاء علـى ذكـر (
... يـذكرون اهللا بصـوت يسـمعه مـن ) حتـت رئاسـة إمـام األنبيـاءحلقـة ذكـر(: يتيسر للذاكر أن يرى الزمـان

ان حديد السمع والبصرية مسع ذكر جمموع املصنوعات أيضا، ورأى نفسه ألقى السمع وهو شهيد. فإن ك
  )12).(يف حلقة ذكرها

ويثـــين الشـــيخ علـــى الســـادة النقشـــبندية يف طـــريقتهم بالـــذكر اخلفـــي، ويـــرى هلـــا أعظـــم األثـــر يف معاجلـــة 
ة. ويف الوقــت آفــات الــنفس ســواء املتمثلــة يف آفــة األنانيــة والتكــرب، أم يف آفــة الغفلــة الــيت هــي رأس كــل آفــ

، ويؤكد هذا الثناء على أصحاب الطرق وأئمتها من أمثـال الشـيخ )13(ذاته ال ينكر فضل الذكر اجلهري
اجلـــيالين والســـيد الرفـــاعي والشـــيخ الشـــاذيل، رضـــي اهللا عـــنهم، يف مـــنهجهم الرتبـــوي الـــذي يـــربط قلـــوب 

م بسالسل الذكر، ليدرك العبد بذلك حقيقة ضعفه، فيلوذ  ببـاب مـواله، ال يعـول علـى الـدنيا املريدين بر
  .)14(وال على زخارفها

-إياهـا معـاين تعظيــم اهللا  ق يف عـامل حمبـة اهللا وتعظيمـه، مستعرضـاً آيـات اهللا يف خلقـه مسـتنطقاً مث حيلّ 
تسبح له السموات السـبع واألرض ومـن ﴿ -سبحانه–وبديع آالئه. وهو يعيش مع معاين قوله  -سبحانه

إن عظمــة وســعة هــذه اآليــة اقتضــت تفســرياً فتوجــه إليهــا (: يقــول ﴾يســبح حبمــدهفــيهن وإن مــن شــيء إال 
فرتشــحت متقطــرة منهــا يف قلبــه كلمــات مفســرة هلــا، وســلم مرقــاة للصــعود إليهــا. فــإن أحببــت أن ترشــف 
تلـك القطــرات املفسـرات املرتشــحات مـن معــان تلـك اآليــة والنـازالت مــن مسـوات عظمتهــا فاسـتمع بقلــٍب 

سـبحانك مـا (: أ معه تلك املناجاة البديعة اليت حيلـق فيهـا يف معـاين تلـك اآليـة وفيهـا يقـولواقر  .)شهيد..
أعظـــم ســـلطانك وأوضـــح برهانـــك، ســـبحانك مـــا ذكرنـــاك حـــق ذكـــرك يـــا مـــذكور بألســـنة مجيـــع خملوقاتـــك 
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ويتـابع تلـك املناجـاة، أو القصـيدة  )وبذوات مجيع مصنوعاتك، وبـأنفس مجيـع كلمـات كتـاب كائناتـك...
، مستعرضـــاً كـــل شـــيء يســـبح حبمـــده، موضـــحاً -ســـبحانه-بديعـــة مـــن قصـــائد احلـــب والتعظـــيم للمـــوىل ال

سـبحانك يـا مـن تسـبح لـك طبقـات اجلـو بـأفواه رعودهـا وبروقهـا (: مظاهر تسبيح األشياء، من مثـل قولـه
ا وأمطارهـــا ا وشـــها ـــا يف  ،ورياحهـــا وســـحا ـــا، بلســـان نظامهـــا يف ميزا ـــا وقطرا ـــا بكلمـــات ملعا غايا

ا..   ).15)(ومثرا
-ه ـوقولـ ﴾يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا﴿: -تعاىل–ويقول يف الكتاب نفسه، مستلهماً من قوله 

اعلم أيهـا السـعيد (: مقاصد للذكر ومعاين حيرض على تذوقها واستحضارها ﴾ففروا إىل اهللا﴿: -سبحانه
ا يــة، وعجــزاً بــال غايــة، وفقــراً بــال انتهــاء، واحتياجــاً بــال القاصــر العــاجز الفقــري أن يف نفســك قصــوراً بــال 

، كـذلك ركبـت فيـك -تعـاىل–حد، وآماًال بال عد. فكما أودع فيك اجلـوع والعطـش ملعرفـة لـذة نعمـة اهللا 
، ومبقيــاس -ســبحانه-مــن القصــور والفقــر والعجــز واالحتيــاج لتنظــر مبرصــاد قصــورك إىل ســرادقات كمالــه 

محتــه، ومبيــزان عجــزك إىل قدرتــه وكربيائــه، ومــن تنــوع احتياجاتــك إىل أنــواع نعمــه فقــرك إىل درجــات غنــاه ور 
" أســـتغفر اهللا " : وإحســـانه. فغايـــة فطرتـــك هـــي العبوديـــة، والعبوديـــة أن تعلـــن عنـــد بـــاب رمحتـــه قصـــورك بــــ

ال بــاهللا" "حســبنا اهللا " وبـــ "احلمــد هللا" وبالســؤال وبــالعجز بـــ "ال حــول وال قــوة إ: و"ســبحان اهللا" وفقــرك بـــ
  ).16)(وباستمداده ليظهر مبراتب عبوديتك مجال ربوبيته. .وبـ"اهللا أكرب"

  : عوامل في تكوين هذا الجانب في شخصية األستاذ بديع الزمان
ولكـــي ال أمضـــي يف اجلزئيـــات الـــيت قـــد ال أصـــل منهـــا إىل نتيجـــة ذات أمهيـــة؛ ال بـــد يل أن أشـــري إىل 

ـا هـي  ق يف تلك اآلفاق اليت قلّ عوامل مهمة أدت بأستاذنا إىل التحلي من يتذوقها من دعاة اليـوم، مـع أ
  : نين اثنيحقيقة الدعوة وروحها، أو قل هي حقيقة هذا الدين. لعل من أبرز تلك العوامل أمر 

املقومات األوىل يف تكـوين شخصـية بـديع الزمـان مـن حيـث العلـم والرتبيـة والـورع، وهـي  : األمر األول
غــزارة علمــه وذكــاؤه املتميــز، والصــلة الروحيــة : أشــري إىل بعــض تلــك املقومــات( كثــرية ومهمــة بــال شــك.

املبكــرة بينــه وبــني الشــيخ عــد القــادر اجلــيالين، والــيت تــنم عــن صــلة قائمــة قبــل الرؤيــا، حيــث رآه يف الرؤيــا 
صــح وأمــره الشــيخ أن يتوجــه إىل أحــد الكــرباء ليــأمره بالصــالة، وكــان مــن نتيجــة ذلــك أن انصــاع الرجــل لن

   )....الشيخ، ومن ذلك تورعه يف مطعمه ومشربه. وغضه لبصره
هو ذلك التحول الذي جرى يف شخصية األستاذ بعد عودتـه مـن األسـر، والـذي كـان : واألمر الثاني

نتيجة عدة أمور، أشار إليها يف سريته الذاتية. أحـدها شـعوره ببـوادر الشـيخوخة ونـذر دنـو األجـل لتكـون 
الين مــن خــالل كتابــه عيد اجلديــد. واآلخــر تــأثره بالشــيخ الربــاين عبــد القــادر اجلــيبدايــة مــيالد شخصــية ســ

عنـــه أســـتاذاً يل وطبيبـــاً ومرشـــداً  -رضـــي اهللا-وأصـــبح الشـــيخ اجلـــيالين (: ) إذ يقـــول الشـــيخ(فتـــوح الغيـــب
بــة عنــه كــذلك مبثا -رضــي اهللا- )أمحــد الســرهندي الفــاروقي(صــار اإلمــام الربــاين و  بكتابــه "فتــوح الغيــب"،
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أســتاٍذ أنــيٍس ورؤوٍف شــفيٍق بكتابــه "املكتوبــات" فأصــبحت راضــياً كليــاً وممتنــاً مــن دخــويل املشــيب، ومــن 
  . )17(]...عزويف عن مظاهر احلضارة الرباقة ومتعها الزائفة

ال جمــال إلغفالــه، أعــين أنــه عامــل يف تكــوين شخصــيته املتميــزة بتلــك النفحــة الروحانيــة،  وعامــل ثالــث
  حريصاً ودؤوباً عليها، وقيامه الليل، وكثرة تالوته القرآن.كان أوراده وأذكاره اليت  : تصوفاً اليت قد تسمى 
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  مفهوم العقل 
  يقا، األرضنة النشأة، الميتافيز 

  *عمر كوش
  : الوالدة /المفهوم – 1

ال طائــل مــن حماولــة وضــع حتديــد معــني للعقــل، بوصــفه ماهيــة جمــردة أو خالــدة، إذ ستنشــأ عــن ذلــك 
تساؤالت مجّة ختص طبيعته وهويته، وكيفية بزوغـه وتشـّكله ومـا إىل ذلـك مـن تسـاؤالت. وجيمـع البـاحثون 

ولـــد فيهـــا العقـــل، كمـــا يصـــعب اإلملـــام بدالالتـــه كمفهـــوم، كونـــه علـــى أن التـــاريخ مل يشـــهد حلظـــة معينـــة 
استخدم يف جماالت متعـددة وبأشـكال خمتلفـة، ووظـف توظيفـات شـىت، وخضـع لتبـدالت وتغـريات كثـرية. 
إضافة إىل كونه مفهوماً متعّدد املعايري، يُنظر إليه حسب الفلسفة اليت أنتجت مركبات ومحـوالت دالالتـه. 

ا، وحاولــت  مــع ذلــك ميكــن القــول أن امليتافيزيقــا شــهدت والدة مفهــوم العقــل ورعتــه كمنــتج كلــّي لتصــورا
أن تضفي عليه قداسة وهوية واحدية ثابتة ومتطابقة، مث بتطور الفلسفة والعلوم تطورت مدلوالتـه علـى مـّر 

كلـي، مث العصور املعرفية، إذ حتول العقل من حالة مبهمـة يف ملكـة التفكـري إىل "لوغـوس" خطـايب وجـوهر  
إىل الهــوت مقــدس ومفهــوم غــائي، مث إىل أداة وتقنيــة ومصــلحة وتواصــل، ومــا إىل ذلــك ممــا أضــفته عليــه 

  إرهاصات وإسقاطات الفكر امليتافيزيقي الشمويل.
 وإن كانــت الفلســفة متعــددة، مبعــىن أن اإلنســانية عرفــت فلســفات متنوعــة، عــرب تارخيهــا الطويــل، فــإنّ 

 احلداثـة وصـعودها، هـو منـط مـا يعـرف بفلسـفة العقـل، إذ رُبـط هـذا العقـل النمط الفلسفي الذي ساد مـع
بالفلســـفة اليونانيـــة القدميـــة، وُمـــدت جســـور تصـــل األخـــرية بالفلســـفة الغربيـــة، مث بُـــين علـــى مفهـــوم العقـــل 
دعوات ومرجعيات كثرية، تصل يف بعض األحيان إىل حد تقديس العقل وخمتلف إفرازاته، وتلفيق املعجـزة 

   .اضت بهاليت ف
ا احلديثة أرضنة مفهوم العقل، وكشفت عن تعدديته، ونسـبيته،  وقد حاولت الفلسفة يف بعض اجتاها

 تطابقه، وفضـحت متركزيـات امليتافيزيقيـا عليـه، حيـث جـرت مسـاءلة العقـل عـن نفسـه وعـن أصـوله، وعدم
اتــــه وعالقــــات القــــوة وحماكمتــــه عــــرب إقحامــــه يف التــــاريخ، بوصــــفه ظــــاهرة بشــــرية نســــبية، مث كشــــفت حمايث

  والسلطة اليت جعلت منه مطلقاً كلياً ومرجعاً واحدياً حيتكم إليه. 
  االنزياح /العقل -2

يظهــر التــاريخ أن خمتلــف اجلماعــات اإلنســانية عرفــت حتــوالت كثــرية جــداً يف أمنــاط عيشــها وحيــاة كــل 
أن يُفهـــم اإلقلـــيم لـــيس  جمموعـــة بشـــرية منهـــا، إذ حتـــددت منـــذ القـــدم يف أقـــاليم معينـــة مـــن األرض، علـــى

..إخل، وقــد رافــق ذلــك اخــتالف وتنــوع طــرق التفكــري .جغرافيــا فقــط، إمنــا وســطاً وبيئــة وحميطــاً وفضــاءات
البشــري يف شــىت األقــاليم. ومــع نشــوء التجمعــات واحلضــارات املدنيــة افــرتق الســؤال اإلنســاين عــن الســؤال 

ن أشـياء الكـون نشـأت األسـطورة والـدين والسياسـة، الطبيعي وانزاح حنـو امليتافيزيقـا، ويف غمـرة التسـاؤل عـ
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ليـــربز العقـــل يف البدايـــة كفاعليـــة تفكـــري إنســـانية طبيعيـــة، لكـــن ســـرعان مـــا ألبســـته امليتافيزيقـــا هويـــة خمتلفـــة 
أخرجتـــه فيهـــا مـــن عقالـــه، بعـــد فصـــلت فكـــر اإلنســـان عـــن جســـده، وبنـــت عـــوامل مـــن الثنائيـــات املتقابلـــة 

  واملتفاضلة.
  لالعق /الخطاب -3

لقـــد حـــاول الفكـــر اإلنســـاين خـــالل تطـــوره بنـــاء نظـــام معـــني للكـــون، كـــي يرتـــب وفقـــه أشـــياء الكـــون 
ومكوناته، فمارست خمتلف اجلماعات اإلنسانية أشكاًال من التفكري العقلـي، مبـن فيهـا، مـا اصـطلح عليـه 

بقعــة حمــددة مــن كوكــب مــن موقــع التمركــز امليتافيزيقي،"اجلماعــات البدائيــة"، ومل ينشــأ التفكــري العقــالين يف 
األرض دون سـواها، كمـا يـدعي منــط التفكـري امليتـافيزيقي التمركـزي، فأشــكال التفكـري ال تـرتبط بــالعرق أو 
باجلغرافيا، إمنا مبجمل عوامل خمتلفة ومتضافرة، وهي إن صدرت عن العقل، فقد تلونت بألوانه وتشـكلت 

كــــري العقلــــي إىل نشــــوء املدينــــة وتنظيمهــــا ويرجــــع بعــــض البــــاحثني أســــباب نشــــوء التف مبختلــــف أشــــكاله.
السياسي الذي اقتضى أمناطاً مـن التفكـري العقـالين واالنضـباط الـذهين وتقنيـات ارتبطـت بالتجربـة واملعرفـة 
يف بعض امليادين، واليت تعـرب عـن نفسـها بأشـكال معينـة مـن الربهنـة واحملاجـاة واإلثبـات والـنقض، وختتلـف 

ىل آخــر. هــذا االرتبــاط بــني ظهــور املدينــة وبــزوغ التفكــري العقــالين كــان هــذه األشــكال مــن جمــال معــريف إ
نتيجـــة ظهـــور املؤسســـات السياســـية يف املدينـــة، وظهـــر العقـــل فيهـــا كخطـــاب كـــامن يف اللغـــة، أي عقـــًال 
بالغياً، ومل جيسد هـذا اخلطـاب سـوى االنتقـال مـن التعبـري الشـفهي إىل الـنص املكتـوب، مبعـىن أن الكتابـة 

. وكان ذلك انتقاًال جوهرياً، كون الكتابة عنت منطقـاً خاصـاً خمتلفـاً )1(جديداً من اخلطاب خلقت نوعاً 
عن املنطق الشفهي اجلمعي، وشكًال جديـداً مـن أشـكال التواصـل بـني البشـر، فظهـر احلكمـاء والفالسـفة 

مع التغريات الـيت ي، اليت تناغمت ردي إىل الشكل النصّ عني يف حلظة االنتقال تلك من الشكل السّ واملشرّ 
حدثت يف بنية التجمعات البشرية، لذلك ظهرت أشكال التفكري العقلي وفق شروط شكلية وتقنية وتبعاً 

يف جمتمعـــات  ظهـــرت الشـــرائع والقـــوانني والفلســـفةللوســـائل العلميـــة واملاديـــة للمجتمعـــات البشـــرية، فقـــد 
م املدينيـــة، حيـــث ظهـــر فيهـــا الســـومريني واآلشـــوريني واليونـــانيني والصـــينيني وســـواهم، وارتبطـــ ت بتجمعـــا

كثـري ممـن نعـرف   غـريهمعون والفالسفة من أمثـال "محـورايب" و"كونفوشـيوس" و"صـولون" و احلكماء واملشرّ 
   .وال نعرف أمساؤهم

  الفهم التاريخاني للمفهوم -4
املاديــة الــيت خالصــة املتغــريات التارخييــة و  أشــكال التفكــري العقــالين، يُعــدّ معــه إذاً، فــإن ظهــور العقــل و 

أصابت التجمعات البشرية، كما أصابت التفكري البشـري. لكـن بعـض املفكـرين والفالسـفة، أمثـال هيغـل 
وهيــدغر وغــريهم، يــربط تــاريخ الفلســفة بتــاريخ تطــور مركبــات ومحــوالت مفهــوم العقــل وحــده، وحيصــره يف 

تارخيانية هذا النمط من التفكري،   دائرة حضارية بعينها، متتد من قدامى اإلغريق إىل أوربا، مما يكشف عن
كونــه جيعــل مــن التــاريخ نوعــاً مــن القدريــة، مكتفيــاً بشــرطه اخلــاص، حبيــث يــتم اختــزال املفهــوم إىل حلقــة 
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تطوره اخلاص، كي يكشف عـن تطـور داخلـي، عـرب جتريـده مـن شـرطه التـارخيي، وجيعلـه ينغلـق علـى نفسـه 
  . ة والظروف التارخيية واالجتماعيةغرافيا البشرييف حلقة، مفرغة بعيداً عن حركات األرضنة واجل

  ساللوغو  /العقل الكلي -5
يف اإلقليم اليوناين القدمي، رافق بناء دولة املدينة بروز أشكال معينة من التفكـري السياسـي واألخالقـي، 
وحــاول بعــض احلكمــاء تشــريع النظــام البشــري يف املدينــة، وعــىن ذلــك فصــل الطبيعــة عــن اجملتمــع، حيــث 

، وأدى ذلــك إىل نشــوء نقــاش وجــدال )2(انفصــل النظــام السياســي للمدينــة عــن النظــام الكــوين الطبيعــي
م، بأشـكال خمتلفــة مـن احلجــج  حـول التنظـيم البشــري، سـاهم فيـه اخلطبــاء واحلكمـاء، مـن خــالل خطابـا

ؤرخـون اسـم العقـل. والرباهني واالستدالل، اليت تطلبت أمناطاً معينة مـن التفكـري أطلـق عليهـا البـاحثون وامل
، الذي ارتبط باللغة واخلطاب واملنـاظرة والـدليل وغريهـا، )Logos( سعرب عن نفسه يف اللوغو  هذا العقل

وقــد محــل هــذا املفهــوم محــوالت كثــرية الحقــة، فتعــددت دالالتــه ومعانيــه، فهــو حييــل علــى الكــالم والعلــة 
بـدي وعقــل العــامل الصــاحل لكــل مكــان وزمــان، ومــا واملبـدأ العــام والقــانون الكلــي والعقــل الكلــي واملعيــار األ

يزيــد ومــا يقــل عــن ذلــك. تعكــس هــذه احلمــوالت التصــورات امليتافيزيقيــة ملــذاهب الفلســفة الالحقــة الــيت 
حاولت إسقاط هواجس تفكريها الفلسفي علـى الفلسـفة اليونانيـة. وينسـحب هـذا علـى مفهـوم آخـر هـو 

العقــل، بوصــفه املبــدأ الــذي حيكــم العــامل، كمــا يــذهب يف  الــذي حييــل علــى الفهــم وعلــى )Nous(النــوس 
. واسـتخدمه يف احملاجـاة ضـد )4("هو املصّرف والعلة لكل شـيء": ، ويقول عنه أفالطون)3(ذلك هيغل

السفســـطائيني، وأعطـــاه مفهـــوم اخلطـــاب الصـــادق، وذلـــك بإرجاعـــه اللوغـــوص إىل املثـــل، واعتبـــاره القـــوة 
سـانية. ويتوجـب علـى هـذا اللوغـوص النظـري أو الفلسـفي تأسـيس املدينـة. السامية الكامنـة يف الـنفس اإلن

وقــد عــىن هــذا تــدخًال يف املمارســة السياســية واملعرفيــة، كمــا وعــىن بدايــة التــدخل امليتــافيزيقي، عــرب ســلطة 
ـتم بتنظـيم املدينـة/اخلطاب، يف السياسة  اجملتمع وفـق مبـادئ ذات منشـأ هندسـي، مث حسـب اليت كانـت 

  .ليت وضعها أفالطون يف مجهوريته أو يف نواميسهاملثل ا
وترتكــز نظــرة أرســطو إىل العقــل علــى اعتبــاره ملكــة منفعلــة بــالقوة، وحــني تتلقــى هــذه امللكــة املعقــول 
تصبح عقًال بالفعل، على أن نفهـم املعقـول بوصـفه معـىن، أو علـى األكثـر صـورة بـدون مـادة. هـذا العقـل 

شيء، بوصفه خالداً وأزلياً. عقل كلّي، هو األسـاس واملبـدأ والقـوة الـيت األرسطي هو عقل مفارق ال يأبه ب
ا كبشر ونستدل ونفهم    .نفكر 

إذاً، تعطــي الفلســفة اإلغريقيــة يف جمملهــا صــفات للعقــل تضــعه يف مصــاف املبــدأ األول واحملــرك األول 
خل، وهــــي توصــــيفات إ ...والســــبب األول واألزيل واملطلــــق الصــــرف الكلــــي القــــدرة، وهــــو الواحــــد والكــــل

ميتافيزيقية تدل على متركزيـة تعتمـد علـى اإلحالـة والبحـث عـن املرجـع لكـل شـيء، واإلقـرار الـذي ال يكـل 
ثابتـة، بنـاء  /متغـرية: يف البحث عـن مبـدأ األشـياء والظـواهر، الـيت خضـعت لتقسـيم تقـابلي يف قطـيب ثنائيـة

العــامل احملســوس/ العــامل اجملــرد، : ىل عــاملني متقــابلنيعلــى الفصــل الثنــائي امليتــافيزيقي للعــامل مبــا هــو موجــود إ
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الــروح. ويف كــل هــذه التقســيمات متيــل  /اجلســد: وهــذا التقســيم التقــابلي مبــين علــى تقســيم أويل يف ثنائيــة
امليتافيزيقــا إىل إضــفاء محــوالت متناقضــة لقطــيب الثنائيــة، حيــث تعطــي األســبقية واألفضــلية ألحــدمها دون 

الروح، تصور اجلسد على أنه سجن للـروح ودنـس وحقـري وخطيئـة ومـا يزيـد أو  /اجلسداآلخر، ففي ثنائية 
ا طليقة وصافية وطاهرة وما إىل ذلك من     .صفاتيقل عن ذلك من أوصاف، بينما تصور الروح على أ

  ل في الفلسفة العربية اإلسالميةالعق -6
  المفهوم والدالالت -1
 الفلسفة العربية اإلسالمية، واختلطـت عـرب الرتمجـة وعمليـات تعددت معاين مفهوم العقل ومحوالته يف 

الفارســــية واهلنديــــة والصــــينية واليونانيــــة وغريهــــا، : التفاعــــل املختلفــــة مبعانيــــه ودالالتــــه يف الفلســــفة القدميــــة
فتجاوزت معانيه األلفاظ اللغوية. فالعقل كلفظ لغوي مشـتق مـن الفعـل "عقـل" الـذي يعـين الضـبط واملنـع 

ســواها. لكــن العقــل كمفهــوم جتــاوز كثــرياً مدلوالتــه اللغويــة، ويف هــذا ال ختتلــف معــاين العقــل يف والكــف و 
  اللغة العربية كثرياً عن معانيه يف اللغات واأللسن البشرية األخرى.

(أو بني العقـل ا عرف بالعالقة بني العقل والنقلودخل العقل معركة ضد النزعات اإلميانية، يف إطار م 
بــني العقــل والشــرع)، فاختــذ موقــع املــدافع عــن نفســه يف أكثــر املواضــع، ألنــه اصــطدم بأفكــار والســمع أو 

املذاهب الدينية والسياسية السائدة ومدارسـها، الـيت حاولـت اهليمنـة علـى خمتلـف سـبل املعرفـة وإخضـاعها 
ا. فقــد دافــع املتكلمــون عــن حــق العقــل يف النظــر يف كافــة املســائل، الدينيــة منهــا و  الدنيويــة، وقــالوا لســيطر

"تقـدمي العقلـي علـى النقلـي"، مث توّسـع مفهـوم : بتقدمي العقل على النقـل، ونظـروا للمبـدأ الكالمـي الشـهري
النظــر العقلــي ليشــمل االهتمــام بالطبيعيــات ودقائقهــا واإلهليــات وجليلهــا والرياضــيات واملنطقيــات وغريهــا. 

علـى األرض، إذ أضـافوا إىل األدلـة الثالثـة دلـيًال رابعـاً هـو فيما امتدح املعتزلـة العقـل وجعلـوا منـه وكيـل اهللا 
حجـة العقـل، والكتـاب، والسـنة، واإلمجـاع؛ ومعرفـة اهللا ال تنـال إال حبجـة : حجة العقـل، فأضـحت األدلـة

م يف إطار املعركـة الـيت كانـت )5(العقل" . وكذلك فإن األشاعرة مضوا يف دروب املعتزلة، ودخلت حماجا
العقالنية لدى بعـض األشـاعرة واملتكلمـني  مسألةميان والعقل أو بني النقل والعقل. وتطورت قائمة بني اإل

إىل حــّد إنكــار اإلميــان القــائم علــى التقليــد، ورأوا أن صــحة اإلميــان تقــوم علــى النظــر واالســتدالل العقلــي، 
جعلـوه معيـاراً أعلـى وأضفوا على العقل صفات ومحوالت كّلية، لذلك دعوا إىل إقامة الدين علـى العقـل، و 

لليقــني، بــل وجعلــوا منــه مرجعــاً أول، بواســطته ميكــن التمييــز بــني اخلــري والشــر. ومــع تطــور الفلســفة العربيــة 
اإلسالمية تطـور مفهـوم العقـل، واكتسـب دالالت ومركبـات متعـددة لـدى الكنـدي والفـارايب والـرازي وابـن 

  .سينا وابن رشد والغزايل وسواهم
  العقل العملي /النظري بين العقلالربط  -2

يف مجيع احلاالت السابقة، مل خيرج مفهوم العقل عن التصورات امليتافيزيقية، بوصفه جوهراً بذاتـه، غـري 
حمســوس، ومتصــل بعقــول مفارقــة عليــا. أمــا خبصــوص التصــور الفلســفي العــريب اإلســالمي املتــأثر بالتصــور 
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ر الفالســفة عــن املفهــوم ودالالتــه، ومل خيــرج الفلســفي اإلغريقــي، فقــد انعكســت تلــك التصــورات يف أفكــا
ــــوم الدينيــــة  ــــة اإلســــالمية عــــن جمــــال توظيفاتــــه واســــتثماراته يف ضــــوء العل مفهــــوم العقــــل يف الفلســــفة العربي

العقــل الفّعــال وهــو العقــل الــذي يكــون يف فعــل : والوضــعية، فقــد مّيــز الكنــدي بــني أربعــة أنــواع مــن العقــل
وهو للـنفس، والعقـل بامللكـة، وهـو الـذي خـرج يف الـنفس مـن القـوة إىل  دائم، والعقل بالقوة أي كإمكان،

الفعـــل، والعقـــل البـــائن، أي الظـــاهر. "وكـــان هـــذا التقســـيم، الـــذي ســـبقه تقســـيم االســـكندر األفروديســـي 
ــــال  ــــدى األجي ــــال"، األول يف سلســــلة مــــن التصــــنيفات املماثلــــة ل للعقــــول إىل "هيــــويل" و"مســــتفاد" و"فّع

. وذهب الرازي إىل اعتبار العقـل كـاف لوحـده يف معرفـة اخلـري والشـر، )6(سفة العرب"الالحقة من "الفال
واحلــق والباطــل ومــا إىل ذلــك مــن التقــابالت، وال حاجــة للعقــل يف ذلــك إىل أي مرجــع أعلــى منــه، وعــّول 

أويـل على املنهج التجرييب يف البحث، وعلى قدرات العقل البشـري وترقيـه املطـرد. وأخـذ أخـوان الصـفا بالت
العقلــي، بعــد أن اعتــربوا العقــل زعيمــاً جلمــاعتهم، وجعلــوه احلكــم الفصــل بيــنهم. أمــا الفالســفة املشــائني، 

(الـــدين)، وكانـــت ينا، فقـــد ربطـــوا بـــني العقـــل النظري(الفلســـفة) والعقـــل العمليخصوصـــاً الفـــارايب وأبـــن ســـ
لة لبناء تعقليـة تعمـل علـى إجيـاد أرضـية حماولة الفارايب يف الربط بينهما من خالل فكرة املطابقة، تعترب حماو 

، وهــذه قضــية )7(فعليــة وتقنيــة للعقــل عــرب املمارســة العمليــة، ممــا يعــين انفتــاح العقــل علــى الوجــود واحليــاة
  .)8(والعقل النظري االرتباط بني العقل العملي مسألةشغلت مكانة حمورية يف إطار 

  : العقل في الفلسفة الحديثة -7
  اثةدالح -1
ية والسياســية، قتصــاداثــة حتــوًال كبــرياً يف حيــاة اجلماعــات اإلنســانية ونظمهــا االجتماعيــة واالذحلعنــت ا 

ــــة وفلســــفية كــــربى، تغــــايرت معهــــا املفــــاهيم الفلســــفية واملقــــوالت، كمــــا تغــــايرت  وجتلــــت بتحــــوالت فكري
ت مركــزاً حيــث جعــل الــذا اثــة،ذ. وافتــتح كوجيتــو ديكــارت القــول الفلســفي للح)9(امليتافيزيقــا وحــدودها

ومرجعاً، بوصفها عقًال وإرادة، مث جسد هيغل هذا القول يف مبدأ الذاتية. وقد حول هذا املبـدأ العقـل إىل 
مطلــق كلــي، ونشــأت العقالنيــة احلديثــة بوصــفها مــذهباً خيضــع كــل شــيء لقــدرة العقــل يف حبثهــا املتواصــل 

كـل شـيء فيـه أصـبح خاضـعاً حمكومـاً عن األسباب والعلل، وأحكمت العقالنية قبضتها على العامل، ألن  
بالعقــل، يفحصــه ويفهمــه ويعطيــه الصــالحية أو املعقوليــة. هــذا الفهــم امليتــافيزيقي الكليــاين احلــديث جعــل 
من الواقـع الطبيعـي والتـارخيي معقـوًال، أي قـابًال للتفسـري والتأويـل بالـذات وللـذات، لتحـول هـذه العقالنيـة 

مـــن خـــالل حســـابيتها الصـــارمة املســـيطرة علـــى اجملـــاالت العلميـــة والتقنيـــة  امليتافيزيقيـــة إىل عقالنيـــة أداتيـــة
واإلدارة، وهكذا سادت إرادة القوة واهليمنة عـرب النزعـة الكليانيـة علـى الطبيعـة وعلـى اإلنسـان، وبالتـايل مل 

   اثة غري تغليب إرادة اهليمنة عرب إرادة التحرر.ذتعين احل
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هر تاريخ مفهوم العقل تغايراً يف مركباته ومعانيه ودالالته وتوظيفاته، وذلك بتغاير اجملاالت واحلقـول يظ
املعرفيــة والتارخييــة. وتناولــت الفلســفة احلديثــة هــذا املفهــوم بشــكل موســع، وإىل حــد جعــل بعــض الفالســفة 

فلسـفياً ميتافيزيقيـاً، امتـد إىل   يربطون بني تاريخ مفهوم العقل وتاريخ الفلسـفة، وقـد أسـس ديكـارت اجتاهـاً 
كانط وصوًال إىل هيغل، واختذ هذا االجتاه العقل مذهباً وموجهـاً لـه. حـاول ديكـارت تقـدمي تصـور للعقـل 
بعيـداً عـن رواسـبه املوروثـة، وعـىن العقـل بالنسـبة إليـه قـوة متييـز بـني احلقيقـة والزيـف، بوصـفه الوحيـد املؤهــل 

دالل الــذي يقــوده إىل التــيقن مــن حقيقــة األشــياء، واعتمــاداً علــى مبــادئ إلدراك احلقيقــة، بواســطة االســت
ميتافيزيقية أساسية تضفي اليقني على جممل ما يتوصل إليه العلم، سواء بشقه النظري أو التجـرييب، وعليـه 
بــىن منهجــه علــى املنطــق الرياضــي، كونــه قــادر علــى تقــدمي االســتدالالت الصــحيحة الوحيــدة املوصــلة إىل 

يقــة. وكــان ســعي ديكــارت يف ذلــك هــو تقــدمي فلســفة تتفــق مــع أصــول الــدين املقدســة، وقــادرة علــى احلق
لـذلك اعتـرب  )،10(الوصول "إىل الربهنة على احلقائق امليتافيزيقية برباهني أكثر بداهة من براهني اهلندسة"

قـة الـيت تعـين حقيقـة وجـود الذات جوهراً مفكراً يف الكوجيتو كنقطة انطـالق للميتافيزيقـا الباحثـة عـن احلقي
ــا إىل علــة كــل األشــياء، والعقــل  اهللا. واالســتدالل عنــد ديكــارت هــو وظيفــة العقــل احملضــة الــيت يهتــدي 

وهـــذا مـــا يقـــودهم إىل االســـتدالل مجيعـــاً إىل العلـــة  )11("أحســـن األشـــياء توزعـــاً بـــني النـــاس بالتســـاوي"
الف يف آراء النـاس إال اخـتالف يف املنـاهج والطـرق الكلية، فضًال عن كونه قوة احلكم السليم، وما االخت

املتبعـــة مـــن لـــدن أفـــراد متســـاويني يف ملكـــة العقـــل، لـــذلك فّكـــر ديكـــارت مبـــنهج جديـــد، يتجـــاوز املـــنهج 
األرســطي واألفالطــوين، ويتجــاوز نــواقص املنطــق الرياضــي، ويقــوم علــى الشــك املنهجــي الــذي يوصــل إىل 

قيقـة يتطلـب مـن اإلنسـان العـودة إىل عقلـه املثبتـة فيـه احلقـائق الـيت بثتهـا اليقني. هذا اليقني املوصل إىل احل
اهللا وقررها وخلقها، وعند عودته سيمّكنه عقله من معرفة األشياء املختلفة بطرق خمتلفة، بـل ومعرفـة مجيـع 

ياء وال األشــياء، ألن عقلــه مســتودع للحقــائق األزليــة الــيت خلقــه اهللا فيــه، والــيت ال تتبــع بــذلك وجــود األشــ
وجود العقـل البشـري احملـدود الفهـم، لكـن قـوانني الطبيعـة مطابقـة بالضـرورة لقـوانني العقـل، كمـا أن العقـل 
مطــابق لذاتــه، والضــامن لــه وللمطابقــة هــو اهللا. هكــذا بــىن ديكــارت معماريــة ميتافيزيقيــة للعقــل تقــوم علــى 

هـام ال وجـود هلـا، فضـًال عـن جتريـده املطابقة وعكـس احلقيقـة، وتضـفي علـى العقـل توازيـات وعالقـات وأو 
  .ه وغري خاضع لشيء سوى إرادة اهللالفكر من الوجود واعتباره مكتفياً بنفس

  نقد العقل الخالص /كانط  -3
النقـــدي مـــن دعـــوة العقـــل إىل معرفـــة نفســـه، كـــي يصـــبح واعيـــاً بغاياتـــه وحـــدوده  هبـــدأ كـــانط مشـــروع 

لعقــل البشــري تشــكل منظومــة الثقافــة، إذ تكمــن أصــالة ومصــاحله ومبادئــه، واعتــرب أن الغايــات العظمــى ل
العقــل يف حتقيــق تلــك الغايــات الــيت ليســت هــي غايــات للعقــل فقــط، بــل إن العقــل ال يطــرح غــري نفســه 
ــا هــي غايــات الطبيعــة، كونــه لــيس جمــرد  عنــدما يطرحهــا، فالعقــل ملكــة تنســيق وســائل غــري مباشــرة، غايا

ه هيئـة تشـريع للطبيعـة، مبعـىن أن ال وجـود للطبيعـة مـن دون العقـل. قدرة على تشـريع قوانينـه، بـل هـو نفسـ
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ــا قــانون ممارســتها الــيت ختصــها لوحــدها، فيغــدو العقــل هــو تلــك امللكــة الــيت  لكــن هــذه امللكــة جتــد يف ذا
. أما بصدد الغايات فـإن العقـل يتخـذ مـن نفسـه )12(توحد مركبات وقواعد ملكة الفهم بواسطة املبادئ

اك دومــاً اهتمامــات ومصــاحل للعقــل، ال يكــون فيهــا ســوى العقــل حكمــاً، وغايــات العقــل غايــة، ألن هنــ
. إذاً يوجه كانط نقده ملفهـوم العقـل يف كـل مـن )13(ومصاحله ال ختضع للتجريبية وال للعقالنية الالهوتية

دتـه، سـواء كـان الفلسفة التجريبية والفلسفة العقالنيـة، اللتـني جعلتـا مـن العقـل حمـدوداً بتصـورات خـارج إرا
حمسوسة أو عقالنية خالصة، لذلك يقيم كانط حمكمـة للعقـل، يكـون فيهـا العقـل حـاكم يف شـأن العقـل، 
وعليــه فــإن مهمــة نقــد العقــل حمصــورة بالعقــل نفســه، كــي يعــرف نفســه ويعقلهــا بعيــداً عــن العقــل الالهــويت 

سـة إنسـانية، فهـو الباحـث والعـارف املتعايل أو التجرييب، كونه مصدر كل معرفة وكـل معـىن وكـل فعـل وممار 
  . العلوم واملفكر يف امليتافيزيقا وباين

نقـد العقــل اخلــالص : لـه مؤلفــات عديـدة، منهــا ولكـي يكمــل كـانط مشــروعه النقـدي للعقــل، خصــص
"، وجعل نقد العقل النظـري أو م1790" و"نقد ملكة احلكم م1788" و"نقد العقل العملي م1781

هــل هنــاك ملكــة رغبــة عليــا؟ ونقــد : هنــاك ملكــة عليــا؟ ونقــد العقــل العملــي هــل: اخلــالص يبــدأ بالســؤال
. هــذا يفــرتض وجــود مصــلحة تفكريــة للعقــل، تــنهض )14(هــل هنــاك شــكل أعلــى للــذة واألمل؟: احلكــم

بشــكل طبيعــي علــى الظــواهر، وتتحــدد مبــا يهــتم بــه العقــل مــن موضــوعات ختضــع بالضــرورة مللكــة املعرفــة 
 التصـــورات القبليـــة الـــيت تنشـــأ حـــني يكـــف التصـــور عـــن أن يكـــون تصـــوراً ملوضـــوع، العليـــا. وباالســـتناد إىل

ويصبح تصوراً خالصاً، تظهر مصلحة عملية للعقل تتناسـب مـع ملكـة الرغبـة العليـا، وبـذلك ميلـك العقـل 
مصلحة تفكرية، ومصلحة عملية، مث مصلحة ميتافيزيقية تنشأ عند جتاوز حـدود املعرفـة الطبيعيـة املشـروعة 
وحــدود ملكــة الفهــم، وهــذا ينبــع مــن الرغبــة اإلنســانية يف معرفــة موضــوعات ليســت مــن صــنف الظــواهر. 
لكـــن العقـــل ال يعتـــين مبصـــاحله، بـــل يرتكهـــا لـــإلدراك واملخيلـــة، ويصـــل العقـــل إىل معرفـــة مـــا بواســـطة أفعـــال 

نـاقض، كـون العقـل وهكذا ختتلف جماالت العقل وتتعـدد مصـاحله وال تت .اإلدراك املتفقة مع غايات العقل
ميثل وحدة يف ملكة املبـادئ، أي ملكـة القضـايا األصـيلة، إنـه امللكـة الـيت تؤصـل أو تؤسـس، لـذلك يطـرح 

  .)15(النقد الكانطي للعقل سؤاًال حول شروط اإلمكان القبلي اخلاصة بالطبيعة واإلرادة مث احلرية
نيـة والتجريبيـة، ونـتج عنـه توسـطات أفضى املفهوم الكانطي للعقل إىل نـوع مـن حالـة وسـط بـني العقال

املخيلــــــة واإلدراك والعقــــــل، وتقــــــابالت بــــــني مصــــــاحل العقــــــل : وتقــــــابالت بــــــني امللكــــــات الــــــثالث الفعالــــــة
واهتماماته، سواء فيما يتعلق بالقوانني اليت حتكم الظواهر الطبيعية، أو تلك اليت حتكم القـوانني األخالقيـة 

نقــد العقــل اخلــالص أدى إىل نقــد أوهــام العقــل التفكريــة كمــا  الــيت ختــص الفعــل اإلنســاين وحتكمــه. لكــن
، تلك اليت أفضـت إىل املشـكالت الزائفـة الـيت جيرنـا إليهـا خبصـوص الـنفس والعلـم واهللا، )16(يقول دولوز

مع أن هذه األوهام نامجة من طبيعة العقل اخلالص بشـقيه النظـري والعملـي. لكـن اسـتقاللية ومتـايز العقـل 
عقــل العملــي يهــددان وحــدة العقــل رغــم حماولــة كــانط الــربط بينهمــا بواســطة احلكــم الغــائي النظــري عــن ال
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واجلمـايل، ومــع ذلــك مل يتجــاوز مفهـوم كــانط للعقــل التناقضــات بـني الغايــات واملصــاحل وأشــكاهلا الطبيعيــة 
اخلارجيـة والغايـة  وسواها، إمنا جنم عنـه ثنائيـات ميتافيزيقيـة بـني العقـل النظـري والعقـل العملـي، وبـني الغايـة
مللكـــة الفعالـــة وغـــري الداخليـــة، وبـــني القبلـــي والبعـــدي، والضـــرورة واحلريـــة واحملســـوس ومـــا فـــوق احملســـوس وا

  . إخل.الفعالة..
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اثـــة، بتصـــوره العقـــل معرفـــة للـــذات وقـــد تصـــاحلت مـــع روح ذمـــع هيغـــل يكتمـــل القـــول الفلســـفي للح
ــا وأوهامهــا، بعــد أن بلغــت أوج تصــدرها للفلســفة مطلقــة، وتكتمــل املي ا ومقوال تافيزيقــا مبجمــل إرهاصــا

العقل، واليت ومست تارخيها مبختلف السمات العقالنية واملثالية واملادية؛ ويصري العقل واقعاً، مكمًال املثال 
قط الصـــريورة يف ، وســـوف تســـ)17(األفالطـــوين، وبانيـــاً عليـــه ميتافيزيقـــاه، بوصـــفه فكـــرة يف حالـــة صـــريورة

التـــاريخ الغـــائي للعقـــل، ألن التـــاريخ حســـب هيغـــل لـــيس غـــري حتقـــق للعقـــل ومتوضـــعاً لـــه، وتعطـــى األولويـــة 
امليتافيزيقيـــة املطلقـــة للعقـــل أو الـــروح، وســـوف يكشـــف املفهـــوم عـــن تارخيانيتـــه اهليغليـــة الغائيـــة باختصـــارها 

(تارخيها)، ممــا أفقـر املفهــوم وجعــل منــه يــدور مانيــةاألوربيـة، بــل الــدائرة اجلر مفهـوم العقــل وحصــره يف الــدائرة 
ــا ذيف حركــة باطنيــة تكشــف عــن متركــز عقلــي وعرقــي وأثــين، ووصــم احل اثــة بالذاتيــة، وأخضــع جممــل إجنازا

آخـر العقـل، أو اآلخـر املغـاير للـذات اجلرمانيـة : لتارخيانية غائيـة متركزيـة، قامـت عـن نقـي اآلخـر، أّي آخـر
عمومـــاً، أو بتحديـــد أكثـــر ذات الغـــرب الـــذي تربـــع علـــى عـــرش احلضـــارة، وبـــىن عليهـــا حتديـــداً مث األوربيـــة 

حكايـــاه الـــيت حتولـــت فيمـــا بعـــد إىل ســـرديات كـــربى وصـــغرى، اطمأنـــت إليهـــا الـــذات وغاصـــت يف أوهـــام 
ختـــيالت ميتافيزيقاهـــا، ومل جتـــد حتققهـــا إال عـــرب إرادات القـــوة واهلمينـــة واملصـــادرة ونفـــي اآلخـــر ولـــوي عنـــق 

  اآلخر.  تاريخ
، وفـــق هـــذه املعياريـــة )18("إن كـــل مـــا هـــو عقلـــي متحقـــق بالفعـــل، ومـــا هـــو متحقـــق بالفعـــل عقلـــي"

االطالقيــة يتــوقعن العقــل، أو قــل يتحقــق بالفعــل يف الطبيعــة والتــاريخ والــوعي، وهــو بــذلك يبســط ســيطرته 
غلي للعقل. ويفضـي هـذا على العامل وما فيه من أشياء، وتشكل هذه املقولة نقطة االنطالق يف الفهم اهلي

الفهم إىل سلسلة من التمثالت، يغدو وفقها تاريخ العامل عبارة عن متثل ملسار العقـل، ألن املفهـوم الـذي 
ينهض عليه ليس سوى أن العقل هو جوهر، قوة ال متناهية، يكمن مضمونه وراء كل من احليـاة والطبيعـة 

العقــــل، بوصــــفه جــــوهراً كونيــــاً، ميــــنح البقــــاء والــــروح، وكــــل وجــــود حقيقــــي يســــتمد وجــــوده وكينونتــــه مــــن 
واالســتمرار لكــل مــا هــو واقــع حقيقــي يف العــامل، وهــو املعــرب عــن ماهيــة األشــياء وكامــل حقيقتهــا، ومينحهــا 

  .القوة املطلقة، بل ومينحها احلياة
)، (كما ينســبها كثــري مــن الفالســفة والبــاحثني كــذلكإىل مقولــة نســبها إىل انكســاغوراس اســتند هيغــل

، وليست الطبيعة سـوى جتسـيد لـه وختضـع لقوانينـه )19((النوس) "هو الذي حيكم العامل"فيد بأن العقلت
الكلية. وربط العقل باجلدل، معترباً إيـاه تعبـرياً عـن طبيعـة العقـل أو ماهيتـه أو هـو حـوار العقـل مـع نفسـه، 
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البشري والتاريخ والطبيعة، مث  ولكي حيقق العقل ذاته كمطلق، أعطاه صفة األزيل، كونه متحققاً يف الفكر
األوىل ميكــن تســميتها الــوعي املباشــر، وتعــرب عــن احلــس املباشــر، حيــث : خــط لــه طريقــاً مــن ثالثــة مراحــل

يكــون فيهــا املوضــوع مســتقًال عــن الــذات، وال ينــتج الــوعي ســوى حضــور املوضــوع مثــل املعرفــة احلســية، مث 
حقيقة املوضوع، وتفضي وعياً خالصاً، عندما تتأمـل الـذات املرحلة الثانية هي الوعي الذايت، وفيها حتضر 

ــا، وهنــا تكمــن املطابقــة بــني الــذات واملوضــوع، إثنــان يف واحــد، وأمــا املرحلــة  موضــوعها، لكنهــا تتأمــل ذا
الثالثــة فهــي الــوعي املطلــق، إذ يتحــد الــوعي الــذايت بــالوعي املباشــر عــرب العقــل، فيمثــل العقــل حالــة الــوعي 

ـــز عنهـــا  املطلـــق، والـــذ ي يركـــب املـــرحلتني األوىل والثانيـــة، حيـــث يبقـــى املوضـــوع منـــدجماً مـــع الـــذات ومتمّي
كذلك، مشكًال ذات نفسه، وعليـه يتجلـى العقـل يف صـورة عليـا أو بـاألحرى متعاليـة حلركـة الـروح وحركـة 

يـــة هـــذا جيمـــل كيفيـــة تكـــون العقـــل املنـــدغم مـــع الـــذات مـــن خـــالل احلركـــة الواعيـــة، وبوصـــفه هو و  الـــوعي،
  .)20(االختالف

  الالهوت /الميتافيزيقا: غليةالهي – 5
تأسس علـى الفهـم اهليغلـي للعقـل تصـورات ميتافيزيقيـة عديـدة، وصـلت إىل درجـة إحالـة وإرجـاع كـل  

شيء إىل العقل، ونتج عنه مذهبيات عقالنية فجـة، حيـذوها سـعي حممـوم عـن العلـل واألسـباب، وأفضـت 
ـــي القـــدرة، هـــو احملـــرك واملوجـــه  إىل متركزيـــات علـــى العقـــل والـــذات، ُصـــور فيهـــا العقـــل بوصـــفه الهوتـــاً، كّل

لألفعــال والظــواهر، وإليــه يعــود كــل شــيء. كــل هــذا يُعــد اســتمراراً مليتافيزيقيــا العقــل، إذ جعــل هيغــل العقــل 
مصدر كلـّي القـدرة. فالعقـل الـذي حيكـم العـامل هـو العقـل اإلهلـي، واهللا هـو الـذي حيكـم التـاريخ، وبالتـايل 

ـا العـامل،  /فإن مهمة الفلسفة تقوم يف الكشف عن األساليب والتجليات اليت حكـم وال يـزال حيكـم اهللا 
بــذلك يغــدو اهللا علــة العــامل، وعليــه جــرت عمليــة إعــادة كتابــة للتعــاليم املســيحية مبــا يتماشــى مــع عمليــة 

 يف العقــل، لــذلك ّمت إحلــاق غربنتهــا وفــق تعــاليم الالهــوت اجلديــد، فاإلميــان املســيحي اجلديــد ال يوجــد إال
العقــل باإلميــان، مــن منطلــق أن العقــل غــري مســتقل بذاتــه يف إدراك احلقيقــة، بــل يســتعني بســلطة الكتــاب 

  .)21(املقدس من أجل ذلك، وهذا ما جعل القديس أوغستني يقول "أمن كي تتعقل"
  : نقد التمركز العقلي – 8
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إذاً بتتــويج مفهــوم العقــل املتمركــز علــى الــذات، حيــث اعتلــى فيهــا العقــل قمــة اهلــرم يف اثــة ذارتبطــت احل
ـا، ومـع أن الـذات أضـحت مرجعـاً ومركـزاً،  ـا ذا نسق مغلق، وُحكمت الـذات فيهـا بغائيـة حتميـة حتقـق 

ا بقــي مــع هــذا يقــوم علــى مرجعيــة مملكــة العقــل وإرادتــه، بوصــفها عقــًال أداتيــاً، وكــان  معهــا لكــن مضــمو
مفهوم العقل مشولياً يف خمتلف مذهبيات فلسفاته املادية واملثالية. فقد أرست اهليغلية سيطرت العقـل علـى 
العامل، مث حتول هذا العقل الكلي إىل أداة للسيطرة على الطبيعة والتاريخ واإلنسان، من خالل ربط العقل 

)، وجــد تعبــريه يف العلــم كمنظــور Raison( بالتقنيــة ومبجــاالت التفكــري املختلفــة، فأضــحى عقــًال حســابياً 
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ا. هذا العقـل  ا وتسليم طاقا حسايب وكمي لألشياء ويف التقنية اليت أرغمت الطبيعة على كشف مكنونا
احلسايب الذي يعتربه هوبس ملكة للحسـاب، حيسـب يف كافـة اجملـاالت، يف الطبيعـة كمـا يف اجملتمـع، وهـو 

دبر وميّيز وخيتار، وترتمجه قوانني الطبيعة الـيت يكتشـفها الفـرد، مث يتجسـد مبثابة عقل كلّي أو إهلي، حيلل وي
يف عقل فردي ال تتحقق فعالية حساباته إال حني يتحـول إىل عقـل مـدين عـرب مشـروعية صـاحب السـيادة 

  .)22(السياسية
ــذا عــ علــى الــذات إىل االلتبــاس بالســلطة،هكــذا انتهــى العقــل الغــائي املتمركــز  ن قوتــه فتخلــى العقــل 

النقدية، وحتـول إىل عقـل أدايت، ومـا ُمثـل املوضـوعية ومـزاعم احلقيقـة واألخـالق الكليـة إال تعـاليم أو أوامـر 
ـذا متّـت مصـادرة العقـل البشـري لصـاحل امليتافيزيقـا  ا املطلقـة، و هدفها احلفاظ على الـذات وتـأمني سـيطر

الطبيعة والتـــاريخ والـــدين ال يتجلـــى يف كـــل شـــيء(لعقـــل البشـــري والتقنيـــة والنزعـــات الكليانيـــة السياســـية. فا
ــــه  ــــة، وال تقــــوم مهمت ــــة أو املصــــادرات التفكري ــــيس أســــري املطابقــــات امليتافيزيقي والفــــن والسياســــة..إخل)، ول
الوحيــدة يف التفكــري والتــدبري والتعليــل، فاالكتشــافات العلميــة، خصوصــاً بعــد اكتشــاف مبــدأ هــايزنربغ أو 

م التعيــــني) والفيزيــــاء الكوانتيــــة (الفيزيــــاء الكّميــــة) بينــــت بطــــالن األوصــــاف مبــــدأ الاليقــــني (أو مبــــدأ عــــد
.إخل، وفّندت حتميات القرن الثامن والتاسع عشر. كما أن التغريات .امليتافيزيقية للعقل وللحقيقة والطبيعة

النثربولوجيــا املعرفيــة الــيت حــدثت يف القــرن العشــرين، خصوصــاً الثــورة اللغويــة واإلبســتمولوجية والتارخييــة وا
والبنيويــة ومــا بعـــدها، أدت إىل فصــل املعـــىن عــن الـــوعي، واملعرفــة عــن اليقـــني، واملعــىن عـــن التمثــل واملثـــول 
واحلضــور، وبينــت أن املعــاين ال تصــدر عــن الــذات العارفــة، إمنــا تتولــد يف اللغــة ومنظومــات القرابــة وخمتلــف 

   .)23(ة مفاعيلاملنظومات الرمزية، وأن الذات ليست فاعًال وإمنا حصيل
  نقد التمركز على العقل -2

اسُتأِنف نقد العقل الذي بدأه كانط مع نيتشـة، واختـذ طـابع نقـد حمايـث للعقـل املتمركـز علـى الـذات، 
ــــه الغائــــب : لــــذلك اســــتعان نيتشــــة بالعقــــل التــــارخيي، عــــرب إقحامــــه العقــــل مــــع آخــــر العقــــل أســــطورة اإلل

مركز ثقله، فالغرب وفق نيتشة يغـط يف ليـل غيـاب اآلهلـة ديونيزيوس، قصد دحض جدلية العقل، وزحزحة 
منــذ أن اختــذ امليتافيزيقــا منطــاً موجهــاً لــه للتفكــري يف العــامل واألشــياء، ناســياً الوجــود، ومستســلماً للســيطرة 
العدمية اليت ميارسها العقل املتمركز على الذات، واليت تظهر لـيس بوصـفها عاقبـة احنـراف عـن إرادة القـوة، 

عبرياً عنها. وعليه فإن نقده قام على حماولة انتزاع جذور امليتافيزيقا، بغية زعزعة هيمنة العقـل بوصـفه بل وت
   .سة للحقيقة والطرق املوصلة إليهاسلطة تؤمن املبادئ املؤس

مث اجته النقـد املوجـه للعقـل لـدى فالسـفة فرانكفـورت، خصوصـاً أدورنـو وهوركهـامير ومـاركوز وهابرمـاز، 
لعقــــل األدايت ومتظهراتــــه املختلفــــة، فيمــــا اجتــــه النقــــد املوجــــه للعقــــل لــــدى فالســــفة االخــــتالف، إىل نقــــد ا

خصوصـــاً ميشـــيل فوكـــو وجيـــل دولـــوز وجـــون فرنســـوا ليوتـــار وجـــاك ديريـــدا، إىل نقـــد التمركـــز علـــى الـــذات 
  .تافيزيقا وتفكيكهاوإفرازاته ونقد املي



 185

قـدم نفســه ممـثًال لســلطة العلـم الطــاردة لألوهــام  وانطلـق أدورنــو وهوركهـامير مــن نقـد عقــل األنـوار الــذي
واألســطورة، وباعتبــار العقــل مفتــاح احلقيقــة، والعلــم قائــد أســطورة التقــدم املطــرد الــذي ال خيطــئ ســبيله. مث 
حتول العقل إىل عقل أدايت، حني انتصرت ملكة الفهم على العقل، وتاه هـذا العقـل يف احلسـاب، متخليـاً 

طابق مع السلطة عندما طغى على فعاليات احليـاة وأمناطهـا، وأخـذ شـكل اآللـة أو عن وظيفته النقدية، وت
الوســـيلة القـــادرة علـــى إضـــفاء األمهيـــة لكـــل فعـــل، وإليـــه يعـــود تقـــدير أهليـــة وجـــدوى كـــل نشـــاط، وإثبـــات 
املعقـــول واســـتبعاد الالمعقـــول، وأخـــذ مفهـــوم العقـــل شـــكله القطعـــي، إذ فقـــد أي إمكـــان للتواصـــل والـــرأي 

 )24(ل، وصادر أي قيمة أخرى للعقل تبتعد عن النزعة العلميـة، فتحـول هـذا العقـل إىل ميثولوجيـاوالتباد
  .على حّد تعبريمها، بل وتواطأ مع األسطورة، اليت كانت هي بدورها عقًال يف ما مضى من الزمن

  كوجيتو التواصل:  مازهابر  -3
دايت، واألخــــذ بــــاملفهوم اإلجرائــــي انــــتظم اجلهــــد النقــــدي لــــدى هابرمــــاز يف تفكيــــك مفهــــوم العقــــل األ

للعقل، باعتباره ملكة حتليل وتفكري مباشر، وفـق منهجيـة فلسـفية اجتماعيـة، تتنـاول بالنقـد منظومـة القـيم 
والعالقــات الــيت أنتجهــا العقــل املتمركــز علــى الــذات، والكشــف عــن تناقضــات العقــل األدايت الــذي حــّول 

سـان. ولعـّل هابرمـاز مل جيـد املخـرج مـن ذلـك إال يف كوجيتـو فعل العقل إىل فعـل هيمنـة وسـيطرة علـى اإلن
جديد للتواصل، ينـتج مفهومـاً نقـدياً للعقـل، ليجعـل منـه عقـًال تواصـلياً، ويـؤمن هـذا العقـل التواصـلي دربـاً 

. ويركــز هابرمــاز علــى الصــفة اإلجرائيــة اخلالصــة للعقــل التواصــلي، )25(آخــراً للخــروج مــن فلســفة الــذات
ل رهــان ميتــافيزيقي أو ديــين، وينخــرط ضــمن ســريورة احليــاة االجتماعيــة، مــن منطلــق أن املتخلصــة مــن كــ

أفعـال الفهــم املتبــادل بــني األفــراد التواصــليني تلعــب دوراً هدفـه تنســيق العمــل. هكــذا يفــرتض هابرمــاز قيــام 
آلراء، وبالتــايل مجهوريــة للتواصــل بــني األفــراد العــاقلني واحلكمــاء. غــري أن التواصــل ال حيصــل إال يف جمــال ا

فإن العقل التواصلي الذي يدعو إليه هابرماز ليس له هدف سـوى حتقيـق إمجـاع بـني املتحـاورين يف جمتمـع 
ـذا ال يقـدم هابرمـاز مفهومـاً للعقـل، بقـدر مـا يصـادر مفهـوم العقـل وأشـكاله األخــرى  الغـرب احلـديث، و

ايل لعـامل السـوق الرأمسـايل، ولـن جنـد وراء حلساب التواصل، الذي حتذوه غائية البحث عـن رأي مشـويل ليـرب 
  .يدعي تفكيكه وحماولة اخلروج عنه ذلك سوى مزيداً من التمركز على الذات، الذي

  تفكيك التمركز /ديريدا -4
أمـــا ديريـــدا فقـــد ارتكـــز مســـعاه النقـــدي يف نقـــد العقـــل علـــى تفكيـــك الـــنظم واآلليـــات امليتافيزيقيـــة الـــيت 

ا الفلسفة على امتداد  تاريخ العقل املتمركز على الـذات، بـل وحيفـر عميقـاً يف الفلسـفة الغربيـة. هـذه شيد
الفلسفة اليت جعلت من العقل مركزاً ومرجعاً حيتكم إليه، وجعلت منه مفهومـاً جتريـدياً قبليـاً، بوصـفه القـوة 

لالمتناهيــة، مث أعطــت الناظمــة للعــامل، أو مبــدأ كليــاً وخالقــاً، واعتــربت العــامل جتليــاً مــن جتلياتــه املتعــددة وا
امليتافيزيقــا العقــل بعــداً دينيــاً، وجعلــت منــه الهوتــاً متعاليــاً. كــل ذلــك أفضــى إىل متركــز عقلــي، اعتــربت فيــه 
ائيـــة وثابتـــة، بـــل واعتـــرب كـــذلك جممـــل مـــا يتصـــل بـــه وبتمظهراتـــه املختلفـــة. وفـــق  قضـــايا العقـــل حقـــائق 
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وجياً وصــوتياً والهوتيــاً، مــن خــالل متركــزات عديــدة منظومــات هــذا التمركــز صــودر العقــل دالليــاً وابســتمول
داعمــة للتمركــز العقلــي وناجتــة عنــه، كــالتمركز الصــويت الــذي أعطــى الكــالم املباشــر أفضــلية وأســبقية علــى 
الكتابة. وجيد هذا التمركز جذوره العميقة يف خمتلف النظم العقالنية، حيث ظهرت مالحمه عندما فصلت 

النظــام األجبــدي عــن أمنــاط الكتابــة األخــرى، كاللوحــة اجلداريــة والرســومات وســواها. امليتافيزيقــا اللغــة ذات 
وبنــاء علــى الفصــل امليتــافيزيقي التقــابلي بــني الكتابــة والكــالم الشــفهي، مت إعــالء شــأن اللوغــوص بوصــفه 

طة معياريـة خطاباً وعقًال، إذ ربطت دالالته باحلقيقة، وحددت اللغة بالعقل والداللة باملعرفة، ليمارس سل
ا املختلفة ا وإحاال   .)26(للفكر، فغاب مفهوم العقل يف متاهات امليتافيزيقا وشتات متركزا

  نةاألرض /األقلمة -9
لــه مفهــوم العقــل وشــىت متظهراتــه وإرهاصــاته، جيمــل يف اجتــاهني رئيســيني، األول  إن النقــد الــذي خضــع

من محوالت ومركبات اخلارجة عنه وعن طاقاتـه وقدراتـه، يرمي إىل ختليص املفهوم مما أحلقت به امليتافيزيقا 
وامتــّد هــذا إىل نقــد احلداثــة ومــذهبيات القداســة واملطابقــة، والثــاين هدفــه احلفــاظ علــى مكتســبات العقــل 
وإبقائه املوجه للحداثة بوصفها مشروعاً مل يكتمل، لكن هذين االجتاهني وما بينهما كثري، أكسـبا مفهـوم 

ـــة واملعطيـــات العقـــل دالالت ومعـــا ـــة والظـــروف االجتماعي ـــة ومتغـــرية بتغـــري احلقـــب التارخيي ن كثـــرية، متحول
العلميــة، وال خيفــي هــذا املصــادرات الــيت حلقــت مفهــوم العقــل، كمــا ال خيفــي احلمــوالت اإلضــافية الــيت ال 

ـــاً للقـــوة  أو يتســـع أّي مفهـــوم حلملهـــا، وهـــذا نـــاجم عـــن التوظيفـــات املتعارضـــة ملفهـــوم العقـــل بوصـــفه جتلي
احلـــدث، الـــذي ال يكـــف عـــن التحليـــق فـــوق األقـــاليم احلضـــارية والثقافيـــة.  –الســـلطة، أم بوصـــفه املفهـــوم 

يتأرضــن عنــد تــوفر الرتبــة املعرفيــة املالئمــة، فيتكثــر، وتتكثــر دالالتــه ومركباتــه، أو يــذوب يف ثنايــا التوظيــف 
شـى املفهـوم يف اسـتثماره الـال إمكـاين القسري العنفي إلرادة القوة والسلطة أو ما يقـل أو يزيـد عنهـا، فيتال

ا أرضنته.   أو القطعي، مث يذوب ويالشى خملفاً أثراً ال ينمحي يف األرض اليت حّط عليها ومل تتحقق 
  نقد العقل في الفكر العربي الحديث – 10

ظهـــرت مـــؤخراً علـــى الســـاحة الفكريـــة العربيـــة تصـــورات عديـــدة تناولـــت نقـــد العقـــل يف الفكـــر العـــريب 
ديث، واختــــذ هــــذا النقــــد اجتاهــــات متنوعــــة، فكريــــة وثقافيــــة ودينيــــة، انصــــبت يف جمملهــــا ضــــمن إطــــار احلــــ

ـا الوضـع العـريب، اجملسـد يف حاالتـه القطريـة حماوالت البحث عـن أسـباب وحيثيـات اإل خفاقـات الـيت مـّر 
يـار واهلـزائم علـى خمتلـف ال ها، والذي أفرز حاالت مـن التخلـف والتبعيـة واال الجتماعيـة صـعد، اوما شا

  .ية والسياسيةقتصادواال
يف هذه احملاوالت هو، غياب مفهوم واضح وخمصوص للعقل يف النقود اليت تعـرض هلـا،  لكن املالحظ

طـــه عبـــد الـــرمحن ومطـــاع خصوصـــاً لـــدى كـــل مـــن حممـــد عابـــد اجلـــابري وبرهـــان غليـــون وجـــورج طرابيشـــي و 
  . صفدي وسواهم

  الجابري/ تشطير العقل -1
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ــا د )27(د عابــد اجلــابري يف كتابــه "نقــد العقــل العــريب"انطلــق حممــ ون مــن مقــوالت وثنائيــات ســّلم 
العقــل العــريب الــذي تكــّون وتشــكل داخــل الثقافــة العربيــة اإلســالمية، وعمــل  أدىن دراســة نقديــة، معتــرباً أن

واضــحاً  هــذا العقــل يف ذات الوقــت علــى إنتاجهــا، حباجــة إىل عمليــة نقــد واســعة، دون أن يقــدم حتديــداً 
برهــاين : ملفهــوم العقــل وفــق مقتضــيات البحــث العلمــي أو الفلســفي. مث مّيــز بــني أقســام ثالثــة هلــذا العقــل

عقـل برهـاين/ عقـل بيـانيي، وعقـل : وبياين وعرفاين، وأشاد فيما بينها تقابالت ميتافيزيقية يف ثنائيـات مثـل
شـــــيعي، وعقـــــل املغـــــرب/ عقـــــل  عقـــــل ســـــين/ عقـــــل: بيـــــاين/ عقـــــل عرفـــــاين، توالـــــد منهـــــا ثنائيـــــات أخـــــرى

ـــون كنقطـــة انطـــالق : املشـــرق..إخل، وهـــذا يســـاير اختيـــاره لثنائيـــة أندريـــه الالنـــد ـــون/ العقـــل املكَّ العقـــل املكِّ
لنقده. ومثل كل تقابل ميتافيزيقي فإنه فاضل بني أحد طريف الثنائية على حساب الطرف اآلخـر املرفـوض 

 إىل مصـادرة لـه علـى حسـاب متظهراتـه التارخييـة واالجتماعيـة بالنسبة إليه، لذلك حتول نقده للعقـل العـريب
املختلفــة، فوقــع يف اخللــط بــني العقــل وأدواتــه وتوظيفاتــه املتعــددة، فضــًال عــن أن العقــل ال ميكــن حصــره يف 
أمة بعينها أو يف إقليم معني من األرض، على أن نفهم اإلقليم هنا ليس جغرافيا فقط، إمنـا وسـطاً وحميطـاً 

  مكتنفة.وبيئة 
  غليون/ تبعية العقل -2

إىل توجيــه  )27(قــاد التفكــري يف الوضــع العــريب املنهــار والتــابع برهــان غليــون يف كتابــه "اغتيــال العقــل"
نقد ثقايف عام للعقل من حيث اتصاله بالرتاث وتبعيته للهيمنة الغربية، مما جعلـه ينظـر إىل بنـاء العقـل مـن 

فها ال تنحصـــر يف احلقـــل العلمـــي أو األخالقـــي أو الفـــين، بـــل خـــالل اللحظـــة احلضـــارية للجماعـــة، بوصـــ
تتخطاهــا إىل حقــل أكـــرب يشــملها جمتمعــة يف التجربـــة احلضــارية للجماعــة، لكـــن غليــون مل يقــدم مفهومـــاً 
حمدداّ للعقل، إمنا امتزج العقـل لديـه بالعقليـة وحـاالت تشـكلها التـارخيي االجتمـاعي، فـاكتفى بتوجيـه نقـد 

ـا، مقـدماً مصـادرة إيديولوجيـة ملفهـوم العقـل إىل العقلية الس ا والعقلية التابعة للغـرب وتوجها لفية وتوجها
ا.    على حساب املذهبيات العقلية ومنهجيا

  طه عبد الرحمن/ وصل العقل بالدين -3
إعـادة االعتبـار إىل العقـل  )28(أما طه عبد الرمحن فقد حاول يف كتابه "العمل الديين وجتديـد العقـل"

 الفكر الديين، وانطلق من الفصل ما بني العقل بوصفه أداة دنيوية وبـني اإلميـان والتعبـد بوصـفها أمناطـاً يف
متعلقــة بــاآلخرة، فبقيــت حماولتــه لوصــل العقــل بالــدين خارجيــة، فلجــأ بــدوره إىل تشــطري العقــل إىل ثالثــة 

ميتافيزيقيـة تفاضـلية بينهـا، أفضـت إىل  العقل اجملرد، والعقل املسدد، والعقـل املؤيـد، وأقـام تقـابالت: أجزاء
احنيـــازه للعقـــل املؤيـــد املتـــدارك لنقـــائض العقـــل اجملـــرد وآفـــات العقـــل املســـّدد وذلـــك بالتعويـــل علـــى التجربـــة 
وطلــــب الكمــــال يف العمــــل الشــــرعي. هــــذا الكمــــال ال يظهــــر، علــــى حــــّد قولــــه، يف املمارســــة العقالنيــــة 

وفية. وبذلك قام طه عبد الرمحن مبصادرة خمتلف أشكال العقـل اإلسالمية بقدر ما يظهر يف املمارسة الص
علــى حســاب التصــور الصــويف للعقــل، متخــذاً مــن الفهــم املغلــوط أليب حامــد الغــزايل وتشــددية أبــن تيميــة 
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موجهاً له، وحيذوه يف ذلك مسعاً غائياً هو الوصـول إىل الكمـال الشـرعي وفـق أوصـاف املمارسـة الصـوفية 
لكـون املسـلمني مل يأخـذوا  )29(ف العقـل احلقيقيـة. ويتأسـف يف كتابـه "فقـه الفلسـفة"اليت اعتربهـا أوصـا

بــرأي أبــن تيميــة بالتــدليل الشــرعي الــذي "يأخــذ مبــا أثبتــه الشــرع وأذن فيــه، باعتبــاره جامعــاً للعقــل والســمع 
يقيــاً فيــه"، معــاً"، ألنــه لــو أخــذوا بــه ألحــدث لــيس "جمــرد انعطــاف يف الفكــر اإلســالمي، وإمنــا انقطاعــاً حق

  .أن يتفطن إليه أحد على حّد زعمه فمضى من غري
  طرابيشي/ نقد النقد -4

مارس جورج طرابيشي، يف معرض مالحقته "لسقطات" صاحب مشروع نقد العقل العـريب، نوعـاً مـن 
"نظريـــة العقـــل" : تضـــخيم متظهـــرات العقـــل العـــريب، ومل يتضـــمن كتابيـــه املســـخرين لنقـــد نقـــد العقـــل العـــريب

أدىن جهــد لتحديــد مفهــوم العقــل يف الفكــر العــريب رغــم امتــداد الفــرتة  )30(اليات العقــل العــريب"و"إشــك
الزمنية اليت تناوهلا مشـروع نقـد النقـد الـذي انـربى لـه، فـراح يبحـث عـن إشـكاليات اإلطـار املرجعـي للعقـل 

ب مـع هـذا مفهـوم العقـل، العريب يف عصر التدوين، وعن إشكالية اللغة والبنية الالشعورية هلذا العقل، فغـا
ومتت مصادرته على حساب إشكاليات ثقافية عامـة، غـاص فيهـا طرابيشـي كـي يـرد علـى اجلـابري ويثبـت 

  له صفة العقل للعقل العريب.
  : صفدي/ إلحاق العقل -5

مــدحياً وصــفياً للعقــل الغــريب، بوصــفه العقــل  )31(يقــدم مطــاع صــفدي يف كتابــه "نقــد العقــل الغــريب"
استطاع نقل الفكر والفلسفة من سلطان املطلق الغييب إىل احلاضر املختلـف وكلـي احلضـور،   الوحيد الذي

كما أنه العقل الوحيد الذي أنتج مشروعه بالقطيعات املعرفية مع ما أنتجـه، وبالنقـد ونقـد النقـد، ومـا إىل 
طالــب بإحلــاق العقــل ذلــك مــن توصــيفات ميتافيزيقيــة ممزوجــة باالنبهــار بإجنــازات ومتركزيــات هــذا العقــل. وي

العــريب بالعقــل الغــريب، إذ ال مفــر، حســب اعتقــاده، مــن أن يــأيت العقــل العــريب نفســه مــن خــالل مــا يــأيت 
   العقل الغريب، وبذلك ينقلب االختالف إىل االلتحاق يف زمن ما بعد احلداثة وماذا بعد؟.

ر االهتمـام بإعـادة االعتبـار هذه احملاوالت النقدية، إضافة إىل أحباث ودراسـات أخـرى، تـدخل يف إطـا
إىل العقـــل داخـــل الفكـــر العـــريب، وتؤكـــد ضـــرورة العـــودة إىل مفهـــوم العقـــل، بغيـــة حتديـــده وضـــبط مقوماتـــه 
ــا تنــاول العقــل يف املمارســة العربيــة  ومركباتــه يف ظــل املعطيــات الفلســفية والعلميــة اجلديــدة، وكــان يفــرتض 

تقمــع كافــة أشــكال العقــل النقــدي، والــيت تفــرض أو تســوغ الراهنــة، وخصوصــاً املمارســات الســلطوية الــيت 
العقل يف نسخته الكارزمية املشوهة لرمز مزعوم أو لعائلة أو لطغمـة، كمـا تسـعى لفـرض حتديـدات اهلينمـة 

  والسيطرة املسوغة له. 
لقــد خضــع العقــل، تارخييــاً، لدراســات وأحبــاث عديــدة يف خمتلــف األقــاليم احلضــارية، مــن أجــل حتديــد 

مه ومركباته واملشكالت اليت يطرحها، يف ضوء املتغريات املعرفية والعلمية والفلسفية املستجدة يف كـل مفهو 
عصر، وبغية أقلمة املفهوم يف الرتبة املعرفية اليت ختص كل جمتمع. وبوصـفه أداة معرفيـة جامعـة بـني البشـر، 
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ته املختلفة واملتغايرة بتغـاير العلـوم له مكوناته ومقاصده وطرق عمل ومتظهرا للتفكري والبحث عن احلقيقة،
واألقــاليم احلضــارية. ويكشــف تارخيــه عــن هــزائم وانتصــارات وتقلبــات واســتقرار، ألنــه شــّكل علــى الــدوام 
وسطاً للتفاعل والتفاهم واحلوار، ومعياراً للتداول ونظاماً للقيم..إخل. وال طائل من البحث عن عقل عريب 

قــل لكــل أمــة أو قــارة أو ملــا شــابه ذلــك، فالعقــل ال يعــرف مثــل هــذه أو صــيين أو غــريب، فلــيس هنالــك ع
الــــة الناظمــــة ألمنــــاط وطــــرق التقســــيمات والتشــــطريات إال يف أوهــــام امليتافيزيقــــا ومرجعيــــات الفصــــل واإلح
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  بيأوجه من أزمة العقل الّديني الغر 
  *عزالّدين عناية

يــأيت حضــور الــّدين بشــكله املؤّسســي، يف الغــرب، مــن بــني أكثــر األمنــاط املؤّسســية االجتماعيــة تركيبــا 
وتداخال ونشاطا، ويف مقابل ذلك حيضر التـدّين مبفهومـه الِفطْـري الّروحـي دون ذلـك بكثـري، لضـمور أثـره 

ة مـن الّتضـارب، كانـت وراء توليـد أزمـات خمتلفـة وتواري مالحمه. خّلف ذلك التّوازي الّالمتـوازن أوجـه عـدّ 
داخل اهليكل الّديين العام، انعكسـت آثارهـا يف الـّداخل كمـا الّشـأن يف اخلـارج. مـن ذلـك التضـارب، بـني 

  الّدين كمؤّسسة، والتدّين كتفعيل، حناول استعراض بعض أوجه تلك األزمة.
  الكنيسة وخيار المحرومين أو المترفين -1

اء الّنحل والعقائد اليت متّيز الواقع الّديين املسيحي الغريب، جيمع رابط مشرتك بـني كنائسـه برغم فسيفس
املختلفــة، ممــا جيــّوز إطــالق نعــت كنيســة علــى شــتاته املتنــوّع، نظــرا لوحــدة اإليقاعــات الــيت تضــبط عالقاتــه 

حلــايل، ومســات اهليمنــة الــيت تطبــع الّداخليــة ونظرتــه لآلخــر احلضــاري. فجــرّاء القــّوة املاّديــة الــيت متيّــز الغــرب ا
سياسته اخلارجيـة، رافقتهـا قناعـة لـدى الّسـاهرين علـى مؤّسسـاته الّدينيـة، ترنـو للعـب نفـس الـّدور يف جمـال 
 الّنفـــوذ الّروحـــي علـــى العـــامل أيضـــا. تلّخـــص ذلـــك يف الّســـعي للوصـــاية علـــى "األخـــالق الّدينيـــة"، والتطّلـــع

يئتــه روحّيــا عــرب مــداخل خمتلفــة، منهــا مــا مسّــي باألجنلــة، أو إلعــادة تربيــة اجلــنس الّبشــري، بغــرض إ عــادة 
وهو ما جعل بعض املفّكـرين والّالهـوتيني املنشـّقني،  بإعادة األجنلة، أو حبوار األديان أو حبوار احلضارات.

ة  ينتقــدون بشــّدة هــذه املركزيــة، فقــد دعــا الّالهــويت األملــاين الّسويســري هــانس كونــغ ألخــالق كونيــة شــامل
  .)1(كبديل ملركزية طروحات الكنيسة احلالية

وحتــاول الكنيســة، يف التــاريخ املعاصــر، وخصوصــا منهــا تفّرعيهــا الكــاثوليكي واإلجنيلــي األمريكــي، أن 
تبقى عني الغرب الرّاصدة يف اخلارج، عرب تنبيـه العقـل الّسياسـي وإشـعاره، بنقـاط التحـذير واالنتقـاد للعـامل 

نفشيوســي، وغريهــا مــن الفضــاءات احلضــارية الــيت تشــهد تــدافعا مــع الغــرب أو مــع اإلســالمي أو للعــامل الك
الكنيسة. فنظرا ملا متلكه املؤّسسة الّدينية الغربية من قدرات علمية وإمكانيات، متمثّلة يف مراصـد ومعاهـد 

يـات ورجاالت وخرباء، حتاول من خالهلم صنع تلك اهليمنة، تعضدها يف بلوغ مقصدها ارتباطات مـع أقلّ 
ـــّذوبان يف  دينيـــة منتشـــرة يف أرجـــاء العـــامل، اســـتطاعت أن تســـتوعبها وحتتضـــنها، تـــارة عـــرب التحـــذير مـــن ال
الّداخل وطورا عرب اإلغراء بربط مصاحلها باخلارج، موظّفة إياها لصنع احلـدث الّسياسـي الـّديين اإلشـكايل 

ـــا، خصوصـــا إذا مـــا كانـــت متعـــ ا، أو جمتمعا ـــه بلـــدا ـــد من ـــّديانات، ســـواء يف الـــذي تنتَـَق ّددة األعـــراق وال
ا الثقافية أو االجتماعية أو السياسية. وضمن لعبة التوظيف تلك، غالبا ما أخطأ مسـيحيو الّشـرق  خيارا

الّتقدير حني اعتربوا الغرب حامي املسيحية وراعيها، ومل يـدركوا أنـه جمموعـة مـن املصـاحل الوطنيـة املختلفـة، 
ت عديــــد اجملتمعــــات، ويف أيّامنــــا لصــــياغة توازنــــات قــــوى خارجيــــة وربــــط اســــتغّل مســــيحيي الّشــــرق لتفتيــــ

م باخلارج   .)2(تطّلعات األهايل احملليني وإراد
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ـــربّر فعلـــه خبلفيـــة خلقيـــة وإنســـانية، تتســـّرت وراء  ـــا حيـــاول الغـــرب الّسياســـي، عـــرب الكنيســـة، أن ي فأحيان
ضـاء علـى الفقـر واألوبئـة، تدعمـه يف ذلـك حوار األديـان، حـوار الثّقافـات، ادعـاءات الق: يافطات متنّوعة

آلـــة دعائيـــة، حتـــاول توجيـــه الـــوعي العـــاملي، حـــىت وّفقـــت يف إحلـــاق هزميـــة دالليـــة بقضـــايا مشـــروعة، لـــدى 
  مظلومني عّدة، وقد حازت الكنيسة نصيبا معتربا يف تلك املهّمة.

حضر فيه رجل الـّدين، مـربّرا فذلك االرتباط املتني بني اسرتاتيجيا الّسياسة وتطّلعات الكنيسة، والذي 
ومباركــا ال فــاعال ومبــادرا، غالبــا مــا انعكــس أثــره ســلبا وقلّــص مــن فــرص بنــاء ثقــة مــع التكــّتالت احلضــارية 
والّدينية األخرى، بغرض تأسيس إيالف جـامع بـني أتبـاع األديـان. وقـد تولّـد اقتنـاع اإلكلـريوس يف العهـود 

بعد يقني الكنيسة من دحرها خارج جمال النفوذ الّسياسي املباشـر ة، السابقة بإقرار االرتباط باآللة الّسياس
يف الّســاحة الغربيــة، فرضــيت مبــا مــنح هلــا مــن موقــع خلفــي. ويف الــّزمن احلــايل، حتــاول اكتســاب مــا فرطــت 

والواقــع أنــه  فيــه، عــرب امــتالك احلقيقــة اخللقيــة كونيــا، باالســتناد إىل قــوى هيمنــة دوليــة يف اجملــال السياســي.
يس مــن اهلــّني للكنيســة، يف ظــّل حتالفهــا اجللــّي واخلفــّي مــع اآللــة الّسياســية، الــيت يطبعهــا التجــّرب، إرســاء لــ

ضـتها، تكسـب فيـه ثقـة أتباعهـا،  حوار شّفاف مع األديان األخرى أو مع الفضاءات احلضارية احملاَصرة 
ملتمثّلــة يف الــوالء للمســتكِرب والــّدعم نظــرا حملاولــة الكنيســة الّصــعبة لإلمســاك باملتناقضــات يف اآلن نفســه، ا

للمستضَعف. لـذلك تـأيت مسـاعيها للحـوار مـع احلضـارات األخـرى باهتـة ومفتقـدة لـدعامات القـّوة، لعـّل 
هـــذا الـــوهن مـــا جعـــل الكنيســـة تتعثّـــر حـــىت اآلن يف إرســـاء حلـــف ديـــين عـــاملي، بـــرغم تـــوّفر قـــدرات هائلـــة 

  مؤّسسية وتكنوقراطية ومالية لديها.
وهـــو الطّـــرف -قلّـــص الثّقـــة بـــني التكـــّتالت الّدينيـــة العامليـــة املختلفـــة، أن اجلانـــب القـــوي منهـــا فمّمـــا 
يهــدف يف انفتاحــه علــى الفضــاءات احلضــارية األخــرى الحتوائهــا، ولــيس لتطــارح اإلشــكاليات  -الكنســي

النّديــة معهــا والبحــث هلــا عــن حلــول مشــرتكة وعادلــة، تُبــىن علــى أساســها خلقيــة كونيــة جامعــة، يف كنــف 
ســتلزم بلــوغ ذلــك اهلــدف توظيــف مقولــة احلــوار بــدل مقولــة التبشــري احملوريــة، بعــد أن إاحلضــارية والّدينيــة. 

صـــارت األخـــرية تالقـــي انتقـــادا. وحـــىت "علـــم الّتبشـــري" و"الهـــوت األديـــان"، الّناشـــطني داخـــل املؤّسســـات 
الغريغوريـة والقـّديس تومـا األكـويين، مل يقـدرا األكادميية الكاثوليكية، يف اجلامعات البابويـة الرئيسـية برومـا، 

حــىت الــرّاهن علــى جتــاوز اإلرث الّالهــويت القــدمي، وإنتــاج خطــاب منفــتح يتجــاوز ضــيق الــّرؤى القروســطية، 
  املتلّخصة يف أالّ خالص خارج الكنيسة.

 Congregazione per la Dottrina della -جـاء يف وثيقـة صـادرة عـن "جممـع عقيـدة اإلميـان" 

Fede- وهــي أعلــى اهليئــات الفاتيكانيــة الّســاهرة علــى العقيــدة، ضــمن تصــريح ،"Dominus Iesus" ،
بإمضــاء مفــّتش العقائــد الّســابق، الكردينــال جوزيــف راتزينغــر، بنيــدكتوس الّســادس عشــر، الــذي يشــغل يف 

ة األجنلة، فهـو "احلوار وإن كان يشّكل جانبا من رسال: الرّاهن منصب احلرب األعظم يف حاضرة الفاتيكان
واحــد مــن أدوات الكنيســة لتبشــري األمــم، والنّديــة املطروحــة أثنــاء احلــوار، تتعلّــق بتســاوي الكرامــة الّذاتيــة 
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ـا" . األمـر الـذي جعـل أحـد منتقـدي الكنيسـة مـن الـّداخل )3(لألطراف، ال باحملتويات العقدية اليت حبوز
. تلــك الَعَقِديّــة اخلالصــّية )4(ا لــيس حــوارا بــل ذّمــا""هــذ: يعلّــق علــى هــذا املوقــف املتملّــك للحقيقــة بقولــه

 تشـــرتك فيهـــا كـــربى التّيـــارات املســـيحية الكاثوليكيـــة واإلجنيليـــة، ففـــي منطقـــة "حـــزام التـــوراة"، يف الواليـــات
ـــيمن التّيـــارات اإلجنيليـــة، يبقـــى الّشـــعار األساســـي املرفـــوع  اجلنوبيـــة يف الواليـــات املّتحـــدة األمريكيـــة، أيـــن 

  .)Jesus is the answer")5هو احلّل" " "املسيح
  تحّديات الّداخل -2

ـــا مؤّسســـة ســـلبّية، منعزلـــة ومبَعـــدة، تســـّجل يف  علـــى خـــالف الّرؤيـــة الّشـــائعة عـــن الكنيســـة الغربيـــة كو
الواقــع حضــورا نشــيطا يف اجملتمعــات الّتابعــة هلــا، ختتلــف حّدتــه مــن بلــد آلخــر. ومل خيــل ذلــك احلضــور مــن 

قادات هلا، سواء يف ما تعّلق منها بالشأن الّديين أو بالشـأن املـدين. عـّرب عـن ذلـك العنـت إثارة عديد االنت
)، الذي أجرب على م1984-1904االجتماعي منشّقون داخليون، لعّل أشهرهم اليسوعي كارل راهنر(

وكـــذلك اليســــوعي تــــايالر دي  الّصـــمت مــــن نظامـــه الكهنــــويت يف اخلمســــينيات، بضـــغط مــــن الفاتيكــــان؛
)، الــــذي منــــع مــــن نشــــر مؤّلفاتــــه، بغــــرض حتييــــد حضــــوره العلمــــي؛ وكــــذلك م1955-1881(انشــــارد

 Nouvelle -)، عقـــل مجاعـــة "الّالهـــوت اجلديـــد" م1995-1904الـــّدومينيكاين ايفـــاس كونغـــار(

théologie- ـــّذائع ـــرّاهن احلـــايل جنـــد ال ، الـــذي نفـــي مـــن فرنســـا إىل القـــدس بســـبب آرائـــه املغـــايرة؛ ويف ال
  هويت السويسري األملاين هانس كونغ.الّصيت الالّ 

يَعتِرب هذا األخـري أن تثبيـت بـىن الّسـلطة يف الكنيسـة الكاثوليكيـة، تعـود منطلقاتـه للقـرون الوسـطى، مث 
جــرى تدعيمــه أثنــاء "اإلصــالح املضــاد"، واستحضــر كمفــاتيح مضــادة للحداثــة خــالل القــرنني األخــريين. 

ــا البابــا الّســابق كــارول ووجتــيال، حيــّدد كونــغ جمموعــة انتقــادات للكنيســة الك اثوليكيــة، ممثّلــة يف هــرم قياد
تتلّخص يف ما مساه بـ"أزمة األمل". فالبابا يوحنا بولس الثّالث " كارول ووجتيال" يـدعو للحـوار يف اخلـارج 
وينقضــه يف الــّداخل. كمــا أن ســعي الكنيســة للحــوار مــع أديــان العــامل يصــحبه يف اآلن تواصــل احتقارهــا 

، كمــــا الزال البابــــا يعــــرض نفســــه "مبّشــــرا" بالّشــــكل القــــدمي. ة إياهــــا "أشــــكاال ناقصــــة مــــن اإلميــــان"معتــــرب 
باإلضـــافة، أن الفاتيكـــان عـــادى يف الّســـابق حقـــوق اإلنســـان مث تراجـــع عـــن ذلـــك وســـعى لالنـــدماج مـــع 

  .ويبالّسياسات األوروبية، لكّنه رغم ذلك مل يوّقع بعد على إعالن حقوق اإلنسان للمجلس األور 
كمـــا تتواصـــل مواقـــف الكنيســـة الّســـلبية مـــن الشـــأن العـــائلي، حيـــث تســـتمّر معارضـــتها لوســـائل منـــع 
احلمل. وهـي تعـارض الفقـر، ومتنـع يف اآلن تنظـيم الّنسـل، الـذي حيـّد منـه ومـن مـرض فقـدان املناعـة. كمـا 

يـة خطـرية، مثـل انتشـار يرى كونـغ أن تـرويج األمنـوذج الكهنـويت الـذّكوري العـزويب، كـان وراء احنرافـات خلق
االعتداء اجلنسي على األطفال واللّـواط والّسـحاق بـني رجـال الـّدين والرّاهبـات. مبّينـا أن العزوبـة املفروضـة 

  .)6(هي تنّكر ملا ساد يف األلفية األوىل، اليت مل تعرف فيها املسيحية هذا املنع
  االحتكار الكاثوليكي -أ
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ّسســة املعمدانيــة األمريكيــة ورئــيس وفــود التبشــري اخلارجيــة ســنة كتــب ويليــام. ف. باينربيــدج رئــيس املؤ 
كافـة أمتعتنـا ملنعنـا مـن إدخـال الكتـاب   IX، أنه خالل زيارة لروما "فّتش مراقبو شرطة البابا بيـو م1882

. جــــرى هــــذا األمــــر يف وقــــت ســــالف، بيــــد أنــــه حــــىت ســــبعينيات القــــرن )7(املقــــّدس إىل املدينــــة املقّدســــة"
بإمكــــان الكهنــــة الكاثوليــــك فقــــط إجــــراء قُــــّداس الــــّزواج يف إيطاليــــا، كمــــا لــــيس مبقــــدور  املاضــــي، اليــــزال

الربوتســـــتانيني فســـــخ عقـــــود زواجهـــــم، إذا مـــــا أقـــــّرت مـــــن الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة. وجنـــــد اإلذاعـــــة والتلفـــــزة 
مغيبـة   احلكوميتني تبثّان كّل أسبوع عّدة ساعات مـن الـربامج الكاثوليكيـة، يف حـني تبقـى األديـان األخـرى

كّليــا. وقــد حيضــر بعضــها، مثــل اإلســالم، يف بــرامج احتقــار وجتــريح، متــس كرامــة أتباعــه ومساحــة تعاليمــه، 
  برغم أن اإلسالم الّدين الثّاين يف إيطاليا من حيث عدد األتباع.

ـــائي حتجريهـــا م1981ويف الثالثـــني مـــن شـــهر أكتـــوبر ســـنة  ، ســـحبت احلكومـــة البلجيكيـــة بشـــكل 
كك احلديديــــة وعــــرب الربيــــد، نقــــل مطبوعــــات شــــهود يهــــوه، والــــيت مــــن ضــــمنها الكتــــاب التــــام، عــــرب الّســــ

م م1974. باملثــــل حــــىت ديســــمرب )8(املقــــّدس ، كانــــت الّشــــرطة الربتغاليــــة ُتصــــادر وبشــــكل روتيــــين كتــــا
م الّدينيـــة، وعــادة مـــا تعـــّنفهم بشـــكل مفــرط. ويف جـــانفي  ، نّقحـــت الربتغـــال م1991املقــّدس ومطبوعـــا

ان يســـمح للكاثوليـــك فقـــط بتـــدريس مـــادة الـــّدين، مِنحـــت مبوجبـــه بعـــض احلقـــوق للربوتســـتانيني قانونـــا كـــ
  أيضا.

، أصــــدرت إســــبانيا مرســــوما للتســــامح الــــّديين، جييــــز لغــــري الكاثوليــــك تــــوّيل بعــــض م1970ويف ســــنة 
ـا املاليـة لتشـمل تكـّتالت اجلم1992الوظائف الّدينيـة. ويف  ماعـات ، وّسـعت احلكومـة اإلسـبانية إعفاءا

الربوتسـتانية اإلجنيليــة، سـاحمة هلــم حبـق تشــييد املـدارس، ومعرتفــة بالّرعويـة الربوتســتانية شـغال قانونيــا. كيفمــا  
كــان، فــإن احلقــوق اجلديــدة مل تتوّســع لتشــمل اجلماعــات الربوتســتانية الــيت ال تنضــوي حتــت الفيدراليــة أو 

م فهــــي األكثــــر ســــوءا بــــني جممــــل الّنحــــل غــــري املســــيحيني. تلــــك أوضــــاع املســــيحيني، أمــــا أوضــــاع اإلســــال
مســجد –والـّديانات األخــرى، فمــثال يف إيطاليــا الــيت تضــم مــا يقـارب املليــون مســلما، حيــوز مســجد واحــد 

اعرتافـــا قانونيـــا، يف حـــني مل تنـــل املصـــليات األخـــرى ذلـــك االعـــرتاف. فـــاإلقرار  -املركـــز اإلســـالمي برومـــا
وأن الّصالة ال تشّكل جانبا مـن ِعْقـد العمـل بـني الطّـرفني، هـو  للمهاجر املسلم بأن إتيانه للغرب للعمل،

، ويســتند هــذا التــأّخر يف )9(شــكل مــن الّتمييــز، الــذي يلغــي بعنــف حّقــا أساســيا متمــّثال يف حريــة التــدّين
االعــرتاف احلقــوقي للمهــاجر املســلم لتخّوفــات متنّوعــة، تــدعمها وقــائع عــن تآكــل دميغــرايف، مرفــوق بتنــام 

  اء اجلالية املسلمة املقيمة داخل الغرب.حثيث ألبن
فــربغم مــا دّب مــن وهــن يف عديــد املؤّسســات االحتكاريــة الكاثوليكيــة يف أوروبــا، فــإن جانبــا كبــريا مــن 

  ها الّديين بعد، والزالت تفتقد هليكلية تعّددية عادلة وسويّة.اقتصادالّدول الكاثوليكية مل حتّرر 
  االحتكار البروتستاني -ب
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البلــدان الربوتســتانية األوروبّيــة، تواصــل الّدولــة تــوفري األديــان بشــكل جمــاين، أو علــى األقــل، يف أغلــب 
الــــّدين الــــذي دفــــع املســــتهِلك ســــْهمه فيــــه عــــرب الّضــــرائب. كمــــا تســــتمّر تلــــك الــــّدول يف نصــــب العراقيــــل 

ط فيــه. ففــي بعــض البريقراطيــة أمــام املؤّسســات اجلديــدة الــيت حتــاول دخــول ســوقها الّدينيــة أو تتطّلــع للنشــا
ـــوّفر املســـاعدة لكنـــائس خمتلفـــة، ويف أخـــرى لواحـــدة فقـــط. كمـــا جنـــد إكلـــريوس تلـــك الكنـــائس  ـــّدول تت ال

  الربوتستانية التابعة للّدولة يوّجه األمور حسب مراده.
يف الّسويد، متّثل الّلوثرية أمنوذجا للّشكل الذي تسري عليه كنيسة الّدولـة، فمنـذ الّنشـأة كانـت الكنيسـة 

ازا تابعــا للّدولــة. حيــث تتواجــد عديــد القــوانني اخلاصــة الــيت تضــبط نشــاطها مــع امللــك، بصــفته راعــي جهــ
الكنيســـة واملكّلـــف بتعيـــني األســـاقفة ورؤســـاء األســـاقفة. وكمـــا هـــو معلـــوم يولـــد املـــواطن الّســـويدي منتميـــا 

  بالوراثة للكنيسة.
لك العقائد تتمّتع حبرية تامة، جملـّرد وبكون الّسويد يسمح لعقائد أخرى بالتواجد، فليس صحيحا أن ت

نعتهــا بالكنــائس احلــرّة. فمــثال، غالبــا مــا تالقــي اجلماعــات الربوتســتانية اإلجنيليــة صــعوبة يف احلصــول علــى 
ــا العامــة. كمــا ترتفــع العراقيــل أمامهــا عنــد االحتكــاك ببريوقراطيــة دولــة، ختلــو مــن أي  تــرخيص لعقــد لقاءا

  الّرمسية.تعاطف عند حتّدي الّلوثرية 
ــيمن تلــك األوضــاع علــى البلــدان االســكندنافية بشــكل متشــابه، فقــد الحــظ بيــرت لــودبريغ، األمــني 

(الكنيســـة مطلقـــة يف تســـيري الكنيســـة الوطنية العـــام للمجلـــس املســـكوين بالـــّدمنارك، أن "الربملـــان لـــه ســـلطة
  .)10(حية األخرى عبثيةالّلوثرية)"، وأضاف، أن إكلريوس الكنيسة الوطنية يعترب النِّحل املسي

  المركز واألطراف -3
طيلـــة بدايـــة حقبـــة احلـــرب البـــاردة بـــني املعســـكرين الّشـــرقي والغـــريب، كـــان حتـــالف الكنيســـة مـــع اآللـــة 

ــا، وحــىت زيــارة البابــا يوحنــا بــولس الثــاين ســنة  الرّأمساليــة الغربيــة يف العمــل علــى خنــر الكتلــة االشــرتاكية خفّي
للفضــاء البولــوين، إحــدى األركــان األساســية للمعســكر االشــرتاكي، مــا كــان ، الــيت مثلــت اخرتاقــا م1979

العــــداء صــــرحيا وعلنيــــا. ولكــــن علــــى إثــــر تفــــاعالت تلــــك الزّيــــارة، مت التنبّــــه الحنيــــاز الفاتيكــــان يف الّصــــراع 
مليـة، اإليديولوجي ضد الكتلة االشرتاكية، بعـد أن صـار علنيـا. وقـد مثّـل البابـا الرّاحـل الوجـه البـارز يف الع

  .)11(الكاردينال شيربياين لوباز تروجيلو، املكّلف بتنقية الكنيسة من أي نفس اشرتاكييسنده يف ذلك 
فعلى مدى حقبة الثمانينيات، متّتنت عرى التنسيق بني كنيسـة البابـا البولـوين كـارول ووجتـيال وحكومـة 

. فقــد م1983 الثــامن مــن مــارس الــرّئيس األمريكــي الّســابق رونالــد ريغــن، مبــدع شــعار "مملكــة الشــّر" يف
دفع توافق مصاحل موظّفي البيت األبيض مع نظرائهم يف الفاتيكان للتنسيق فيما بينهم، مشل مـن مجلـة مـا 
مشـــــل تبـــــادل املعلومـــــات االســـــتخباراتية، كمـــــا بـــــني ذلـــــك ويليـــــام ب. كـــــالرك املستشـــــار الّســـــابق للـــــرّئيس 

، بــرغم مظــاهر الّتعــادي م1999يف نــوفمرب  -Catholic World Report-األمريكــي، يف حــوار مــع 
  .الّسابق بني الكنيسة اإلجنيلية األمريكية وكنيسة روما
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كمـــــا الزالـــــت تبعـــــات اخلـــــالف الّروســـــي الفاتيكـــــاين الّســـــابق ختـــــيم بظالهلـــــا علـــــى تطبيـــــع العالقـــــات 
كما مل يأت الرّئيس فلم ُيسمح للبابا الّسابق ووجتيال بزيارة روسيا،   .الكاثوليكية األرثوذكسية حىت الراهن

الّروسي جلنازته عند مماته. وتعّد املشاكل املعّلقة بعد الفرتة الّشيوعية مما ساهم يف تعطيـل تطبيـع العالقـات 
بني الفاتيكان والكنيسة األرثوذكسية. ومايزال حضور املؤّسسات الكاثوليكية يف روسيا واملّتهمة بالتبشري، 

ة اإلغريقيــة الكاثوليكيــة، مــن املســائل العالقــة الــيت منعــت الّلقــاء بــني إضــافة إىل انبعــاث الكنيســة األكرانيــ
  ألكسيج الثاين، زعيم الكنيسة الروسية، ويوحنا بولس الثاين.

كان من الضروري التعـريج علـى دور الكنيسـة اهلـام يف خنـر املعسـكر االشـرتاكي الّسـابق، لتبـني مالمـح 
هــاء الكنيســة الغربيــة مــن ملحمتهــا مــع الكتلــة االشــرتاكية، والــيت االســرتاتيجيا الكنّســية املســتقبلية. فبعــد انت

ــّدت علــى إثرهــا عديــد األســوار حتــاول يف الــّزمن احلــايل بنــاء ســلطة عامليــة، توجــه مــن خالهلــا املســيحية  ا
رومــا  الواقعـة خـارج الفضــاء التقليـدي الغـريب والــتحّكم مبصـريها، وهـذه اهليمنــة غالبـا مـا جتلّــت يف تطّلعـات

تصـــّر علـــى التكّفـــل بتعيـــني األســـاقفة والكرادلـــة يف األطـــراف، دون تنـــازل يف ذلـــك للكنـــائس احملّليـــة.  الـــيت
فنهجها الَعَقدّي امللزِم والرافض أليّـة اسـتقاللية، غالبـا مـا أرهـق الكنـائس احملّليـة، فـرأت يف املعيَّنـني أجانـب 

  ات.وغرباء عن الكنيسة احملّلية، مما خلق متلمالت يف عديد الفضاء
  الّتناقض مع أمريكا الالّتينية -أ

بـــدا ذلـــك جلّيـــا يف املوقـــف ممـــا ُعـــِرف بــــ"الهوت التحـــّرر"، علـــى إثـــر التجّمـــع األســـقفي العـــام مبـــادلني 
حتــالف الكنيسـة مــع آلـة اهليمنـة الغربيــة، التنّكـر لــذلك الّالهـوت، عــرب  فـرضفقــد  .م1968بكوملبيـا سـنة 

ام رجاالته مب واالة الكفر(اإلحلـاد الشـيوعي)، ونعـتهم بوصـمة "األسـاقفة احلمـر"، سحب املشروعّية منه وا
م، ملا يطرحونه من مراجعة جذرية تعيد تعريـف ماهيـة الكنيسـة، ورسـالة املسـيح. فاملسـيح  ومن مثّة حماصر

مل ينهـــر كهنـــة هيكـــل أورشـــليم ويف بالـــه رهبـــة مـــن ســـلطان قيصـــر، اجلـــامث علـــى الـــبالد والعبـــاد، بـــل صـــدح 
ست من هذا العامل، متجاوزا كافة الّرهانات الّزمنية، بصفة الّدين إن مل حيالف الفقراء مبدأ يوايل مملكيت لي

  .)12(األغنياء مقصدا، وإن مل يناصر املقهورين فسيدافع عن العّشارين، فال منزلة له بني املنزلتني
ايــــة الســــّتينيات " منــــذ أمــــد جــــرى : كتــــب غوســــتافو غــــوترياز، األب الّروحــــي لالهــــوت التحــــّرر، يف 

االجتماعيـة، ولكـن فقـط يف  سـألةاحلديث يف العـامل املسـيحي عـن املشـكلة االجتماعيـة، أو مـا يسـّمى بامل
الّســنوات األخــرية جــرى التنبّــه لعمــق البــؤس، وحيــاة العســف واالغــرتاب الــيت تــرزح حتتهــا األغلبيــة الّســاحقة 

. فحيـاة البـؤس، ألولئـك الـذين ألغـي حّقهـم )13("من البشرية، ضمن أوضاع مِذلّة لإلنسان، وبالتايل هللا
يف الوجود، من خالل دْوس على كرامتهم اإلنسانية، مرتبطة بنظام خضوع، تصري مبوجبه بلـدان وطبقـات 
اجتماعيـــة أكثـــر غـــىن وأشـــّد قـــّوة، يف حـــني تصـــري غريهـــا أكثـــر ســـوءا وتـــدهورا. فـــال يكفـــي التـــدّخل، عـــرب 

حّد من هذه األوضاع، ألن ذلـك الفعـل يبقـى خاضـعا إلرادة األقـوى، ي، للقتصادإيديولوجيا الّنهوض اال
  الذي حيافظ على شّد تلك الّدول والتجّمعات ألوضاع استغالهلا.
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م، نــوع مــن الــوعي جيعلهــم صــانعي تــارخيهم. ولكــن  فالــذي يــدفع باملضــَطهدين، هلجــران أوضــاع اغــرتا
ي عـاملي حيـّور بـىن االسـتغالل اقتصادتطوير نظام هذا الوعي الذايت لدى الفقراء غري كاف، ما مل يعضده 

الّســائدة، ويــدفع الــّدول الضــعيفة باجتــاه اقتــدار ذايت مــن أجــل منــاء فعلــي، هكــذا يــرى الّالهــويت اإليطــايل 
  .)14(برونو فوريت الّسبيل للخروج من هذا املأزق

لّشــأن، خصوصــا يف املــؤمترات لقــد أثــارت كنيســة أمريكــا الالّتينيــة بــدورها عديــد االنتقــادات املتعّلقــة با
. كمـا نـادى م1979، ويف بوبال باملكسيك سنة م1968العاّمة ألسقفية القارة، يف مدلني بكوملبيا سنة 

، بضرورة الّتنمية الشاملة للشخصـية البشـرية، ودعـا يف نفـس م1992التجّمع املنعقد بسانتو دومنغو، يف 
  األمريكية وتلك املوّلدة.-فريقيةالّسياق الهتمام خاّص بالثّقافات األهلية، اإل

)، ويف م1984-1983لقد تلّخصت حماصرة الهوت التحّرر وإدانته، يف حماكمـة غوسـتافو غـوترياز(
-1984حمنــة منظّـــره، ليونـــاردو بـــوف، الـــذي حـــوكم مـــن طـــرف هيئـــة عقيـــدة اإلميـــان برومـــا، بـــني ســـنيت (

بنيدكتوس الّسادس عشـر). ُأجلِـس بـوف علـى (ها البابا احلايل جوزيف راتزينغر)، اليت كان يرتّأسم1985
نفـــس كرســـي احملاكمـــة الـــذي أجلـــس عليـــه غـــاليلو غـــاليلي وجردانـــو برونـــو، بتهمـــة االحنـــراف عـــن الّصـــراط 

 Jesus Cristo": املســـتقيم، علـــى إثـــر صـــدور كتابيـــه، الّلـــذين خلـــص فيهمـــا فلســـفة الهـــوت التحـــّرر

Liberador"يسوع املسيح احملّرر"، و" "Igreja, carisma e poder."الكنيسة والكاريزما والّسلطة" "  
أراد الّرجــل إعــادة صــياغة فلســفة املســيحية خــارج معــادالت الــّزمن احلــايل، ضــمن رؤيــة طهريّــة أصــيلة. 

"على مـا أعتقـد يصـعب احلـديث عـن املسـيح الفقـري والوديـع داخـل قصـور رومـا... فالبـديل، : يقول بوف
. )15(ا الالّتينية، باعوا قصورهم وحتّولـوا للّسـكىن يف بيـوت متواضـعة"يف فعل ما فعله عديد أساقفة أمريك

  فبموجب تلك الّرؤى االنقالبية، مت عزله وجتريده من كافة مهامه األكادميية والّدينية.
  الكنيسة اإلفريقية -ب

دي اهلائـل ال يزال الّنفوذ الفعلي داخل الكنيسة الكاثوليكية بأيدي البـيض الغـربيني، بـرغم التطـّور العـد
للكاثوليــــك خــــارج الفضــــاءات التقليديــــة. ففــــي إفريقيــــا، تعــــرف أعــــداد الكاثوليــــك منــــوا الفتــــا يصــــل إىل 

ـــالغ 148% ـــّدميغرايف يف  135.660، مـــن مجلـــة عـــددهم الب ـــاد ال ـــام يفـــوق نســـبة االزدي ـــا، وهـــو تن مليون
ســـــات القـــــرار يف . بـــــرغم ذلـــــك اليـــــزال حضـــــور األفارقـــــة هامشـــــيا يف مؤسّ %83القـــــارّة، الـــــذي يقـــــدَّر بــــــ

مــن اجملمــوع العــام، وميــثّلهم يف التكتّــل  %12،83جملــس الكرادلــة بـــ الفاتيكــان، حيــث يقــّدر عــددهم يف 
مــــن جممــــوع الّنــــاخبني، واحــــد فقــــط مــــنهم لــــه مهّمــــة يف "الكوريــــا  %8،7االنتخــــايب عشــــرة كرادلــــة، أي 

تنظيمـــات األســـرار، بعـــد أن شـــغل رومانـــا"، وهـــو فرانشـــيس آرينـــزي كربيفـــاتو، يف جممـــع الّشـــعائر اإلهليـــة و 
فتنصـيب األسـاقفة يف األصـقاع اخلارجيـة ال يـزال شـأنا فاتيكانيـا،  طويال مهّمة رئيس جملس احلوار الـّديين.

م، والعملية تعّرب عن إرادة إخضاع األطراف للمركز.   بدون ترك اخلرية لرجال الّدين احملّليني، لتسيري شؤو
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مظـاهر متلمـل داخـل الكنيسـة اإلفريقيـة، تولّـد  بتـدّين نفـوذ األفارقـة،كان من أبرز مـا خّلفـه اإلحسـاس 
نظــرا ملشــاكلها املغــايرة عــن الكنيســة الغربيــة املمِســكة مبقاليــد األمــور، األمــر الــذي جعــل الفاتيكــان يســعى 

كــري جاهــدا حملاصــرة بــوادر ذلــك االنشــقاق قبــل انفالتــه. فقــد دعــا البابــا الّســابق، يوحنّــا بــولس الثّــاين، للتف
جبّديــة يف تشــكيل كنيســة "أفروأوروبيــة" الحتــواء األزمــة بغــرض جتّنــب انشــقاق شــبيه مبــا هــّز كنيســة أمريكــا 

، م2004الالّتينية. وقد اختذت خطوات جادة يف ذلك بعقد امللتقى اإلفريقي األورويب بروما، يف نـوفمرب 
  الشأن. أسقفا إفريقيا، لتطارح املسائل ذات 50و أسقفا أوروبيا 50مبشاركة 

ففــي كنيســة إفريقيــا هنــاك إحلــاح علــى ضــرورة اخلــروج مــن رهــن املســيحية االســتعمارية، املثقلــة مبركزيتهــا 
األوروبيــة. جــرى التأكيــد علــى ذلــك خصوصــا مــع الكــاثوليكي جــون مــارك إّالل ومــع األجنليكــاين جــون 

بكنشاسـا  -Revue africaine de théologie-امبيـيت، كمـا يُعتـرب انبعـاث "اجمللّـة اإلفريقيـة لّالهـوت" 
  يف الكونغو، موحيا يف ذلك الشأن.

  آسيا والكنيسة -ج
ال تزال حتّديات عويصة تعرتض الكنيسة الكاثوليكيـة يف آسـيا، جـرّاء مظـاهر نفـور متأّصـلة، عـّرب عنهـا 

مــع ألعمــال جم -Ecclesia in Asia-البابــا الّســابق ووجتــيال (يوحّنــا بــولس الثّــاين) يف مقّدمــة رســالته 
"إنــه لغريـب ســبب بقـاء خملّــص العــامل، : بقولـه م1998أسـاقفة آســيا املنعقـد بالفاتيكــان بـني أبريــل ومــايو 

املولـــود بآســـيا، جمهـــوال بشـــكل واســـع حلـــّد اآلن بـــني شـــعوب القـــارّة". ســـعى البابـــا الّســـابق الخـــرتاق ذلـــك 
نكا وبـــانغالديش وتايالنـــدا الّنفـــور، مـــن خـــالل زيـــارات ألذربيجـــان وكازخســـتان وباكســـتان واهلنـــد وســـرييال

وســـنغافورة وأندونيســـا واليابـــان وكوريـــا اجلنوبيـــة والفلبـــني. فالكاثوليـــك ميثلـــون أغلبيـــة يف الفيلبـــني فحســـب، 
مليونـا، بنسـبة مئويـة  13؛ ويف املرتبة الثانيـة تـأيت اهلنـد بــ%83، أي قرابة 76مليونا من مجلة  63بنسبة 
؛ وكوريــا اجلنوبيــة %7،5ماليــني بنســبة  6؛ والفيتنــام بـــ%3،6مليونــا أي  7،5؛ مث أندونيســيا بـــ1،5%
  .%6،9مليونا بنسبة  1،3؛ وسرييالنكا %6،6مليونا بنسبة  3،1
زال الّنفـور مـن الكاثوليكيـة حيـرج الكنيسـة، فمـثال يف ماكـاو الـيت حكمهـا الربتغـال الكاثوليـك مـّدة يـالو 

، تــاريخ انتقاهلــا حتــت الّســيادة الّصــينية، م1999ديســمرب  20إىل  م1576تزيــد عــن األربعــة قــرون، مــن 
رضخت طيلة تلك الفرتة لسيطرة الكنيسة الّشاملة على جماالت الرتبيـة والتعلـيم، تـدعمها يف ذلـك شـبكة 

ألــــف  450، مــــن مجلــــة %4،5ألفــــا، أي  20خورنــــات نشــــيطة، بْيــــد أن عــــدد الكاثوليــــك مل يتجــــاوز 
  .)16(ساكنا

تقاللية مـــع الكنيســـة الوطنيـــة الّصـــينية، منـــذ قطـــع العالقـــات مـــع وباملثـــل جتلّـــى ذلـــك البحـــث عـــن االســـ
، واإلصرار على رفض املركزيـة الكنسـية الغربيـة، م1951حاضرة الفاتيكان وطرد املبّشرين الكاثوليك سنة 

بنــاء علــى مقولــة مــاو تســي تونــغ "حــىت الّســماء يف الّصــني صــينّية"، لتجّنــب أي نفــوذ خــارجي يف الــّدين، 
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الفاتيكـان يصـّر عليـه، كمـا قـام بـه أخـريا مـن خـالل تنصـيب أسـقف هونـغ كونـغ، املونسـنيور والـذي الزال 
  زان كرديناال، يف حتّد للكنيسة الوطنية الّصينّية.

وباملثــل كـــرّد فعـــل علـــى املوقـــف الّصـــيين الباحــث عـــن االســـتقالل الـــّديين، ســـعى الفاتيكـــان لــــ"تطويب" 
، كضـغط علـى خيـار م2000ني الّشعبية، يف أّول أكتوبر سنة صينيني يف يوم العيد الوطين جلمهورية الصّ 

 االستقالل الّديين الّصيين. والتزال العالقة بني الّدولتني مأزومة برغم ما يبدو من سـعي جـاد حنـو الّتطبيـع،
ا الــّداخلي، عــرب غيــاب وفــد بكــني عــن املشــاركة يف  فقــد أعربــت الّصــني عــن رفضــها تــدّخل رومــا يف شــأ

  ا الرّاحل كارول ووجتيال، كما الزالت متمّسكة مبنع تنصيب قساوسة من الفاتيكان لديها.جنازة الباب
  تعّثر حوار الكنيسة الغربية مع اإلسالم -4

نائيـة وجمهولـة وشـرقا قصـّيا، فهـي ال  -الكنفشيوسـية والطّاويـة-تبدو ألغلب األوروبيني، أديـان الّصـني 
توّترات معها فهـي تنحصـر بالّسياسـي ال الـّديين. كمـا تبـدو  خطورة باملرّة، وحىت وإن شهدت آية: تشّكل

ا، وقد تظهر لدى البعض وديعة وسـلمّية  -اهلندوسية والبوذية-أديان اهلند  للعديد أدىن قربا وأوفر إملاما 
ديــدا، ملــا تفتقــده مــن حــدود صــراع مــع الــّدول املســيحّية؛ بــرغم تصــاعد األصــولّية اهلندوســية  وال تتضــّمن 

فة، اليت بدأت يف االنتشار باهلند مع منتهى القرن املنصـرم. علـى خـالف ذلـك، فـإن اإلسـالم، الـذي العني
ديدا مفتوحا. ذلك ما يلّخص به  تشرتك املسيحية معه، يف عّدة آالف من الكلمرتات فهو حيضر دائما 

  .)17(هانس كونغ الوضع احلايل لنظرة الغرب لإلسالم
عنوان التحّدي، يف الّداخل ويف اخلارج، األّول مثّله املهاجر والثّـاين  تلك األوضاع جعلت من اإلسالم

املسلم يف وطنه البعيد. وترافقت تلك اهلواجس برتاجع بّني وفعلي للمسـيحية يف فضـائها التـارخيي، أي يف 
مية أوروبا الغربية، األمر الـذي ُخيشـى أثـره علـى قلـب املسـيحية يف رومـا، يصـحبه قلـق مـن الّصـحوة اإلسـال

ا اجملاورة املنتظرة.   وتطّورا
أمـــام تلـــك املخـــاوف، أســـتلزم إنتـــاج أواليـــات دفاعيـــة، تلّخصـــت يف مـــا ميكـــن أن نطلـــق عليـــه "الّســـور 

أُْرســـــي بنـــــاء علـــــى اصـــــطفاف حضـــــاري مصـــــطَنع، ُأّســـــس علـــــى مفهـــــوم "الـــــرتاث اليهـــــودي احلضـــــاري"، 
مســعى الغــرب ملوضــعتها ضــمن مشولــه املســيحي"، والــذي انطلــق الــرتويج لــه منــذ تأســيس دولــة إســرائيل و 

احلضاري. انساقت الكنيسة الكاثوليكية يف املسامهة يف تشييد ذلك الّسور احلضاري والرتويج لدعمه منذ 
اجملمع الفاتيكاين الثاين، وهو ما يكشف عن ارتبـاط الكنيسـة االسـرتاتيجي بـالقوى الّسياسـية الغربيـة، عـرب 

يـــة هلـــا، علـــى حســـاب الوقـــائع احلضـــارية التارخييـــة. وقـــد بلـــغ التأســـيس تـــرويج املقـــوالت الرباغماتيـــة والدعا
 12تــأّمالت يف احملرقــة"(: الّنظــري لتلــك املقولــة أوجــه يف خطــاب الكنيســة، مــع إصــدار وثيقــة "حنــن نتــذّكر

)، اليت ّخلصت اعرتافات الكنيسة وتكفريها عن مواقفها السابقة جتاه اليهود، واليت يرد يف م1998مارس 
ـــاإحـــدى ف ـــا : قرا ـــالنظر إىل آفـــاق عالقـــات اليهـــود باملســـيحيني، نطلـــب، يف مســـتوى أّول، مـــن إخوانن "ب

م. كمـــا نـــدعوهم لتـــذّكر أن  وأخواتنـــا، الكاثوليـــك والكاثوليكيـــات، جتديـــد الـــوعي باجلـــذور اليهوديـــة إلميـــا
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عب اليهــودي يســوع املســيح منحــدر مــن داود، وأن مــرمي العــذراء والتالميــذ األوائــل مــن ســاللة ذلــك الّشــ
ـــا غصـــون الزّيتـــون الـــربّي  ـــة الـــيت طّعمـــت  أيضـــا؛ وأن الكنيســـة تســـتمّد جـــذورها مـــن تلـــك الزّيتونـــة الطّيب

. والواقـع )18()101: صلألغيار؛ وأن اليهود اخوتنا األعزّة واألحبة، ومبعـىن مـا هـم "اخوتنـا الكبـار"" (
ل عـــن مفهـــوم "احلضـــارة املســـيحّية اإلســـالمية" أن مفهـــوم "احلضـــارة اليهوديـــة املســـيحية" الالّتـــارخيي، يتغافـــ

  .)19(التارخيي، الغيا قرونا من الّتماس واالندماج احلضاري، مبا فيها من سالم وحروب وتوّتر وتفاعل
اليت تتكّثف فيها هواجس الكنيسة من الكتلة اإلسالمية، يتعـّدد عقـد مـؤمترات احلـوار  تلك األثناءويف 

ياركيـــة للكنيســـة علـــى الــّديانات األخـــرى. ففـــي الكتـــاب الـــذي أصـــدره األب الــّديين، املصـــحوبة بنزعـــة بطر 
األبـــيض، مـــوريس برمـــانس، "احلـــوار اإلســـالمي املســـيحي يف عصـــره وضـــّد عصـــره"، يلّخـــص تلـــك النزعـــة 
البطرياركيـــة، حيـــث يـــرتجم صـــاحبه أطروحـــة التعـــايل احلضـــاري الغـــريب دينيّـــا، إذ يتنـــاول بالتفصـــيل اهلندســـة 

ـــة واملناســـك : مل اإلســـالمي، حمـــّددا مقياســـني للصـــواب هلـــااإلصـــالحية للعـــا ـــة الغربي الّتشـــريعات االجتماعي
  .)20(الّدينية الكنسية، وماعدامها فهو هراء

نقيصـــة احلـــوار املركزيـــة تلـــك، شـــّككت يف قدرتـــه، علـــى شـــكله احلـــايل، إلرســـاء إيـــالف بـــني الطّـــرفني، 
اهر إىل مقصــد مضــَمر، متشــابك مــع اســرتاتيجيات وبــّررت مقولــة منتقديــه كــون األمــر يتجــاوز نشــاطه الظّــ

هيمنة، خاصة وأن احلـوار علـى شـكله احلـايل، هـو فعـل كنسـي واسـتجابة إسـالمية لـه، ولـيس فعـال متوازنـا 
  بني الطرفني.

لقد انطلق حوار الكنيسة مع اإلسالم بشكل مكّثف، منذ سّتينيات القرن املاضـي، يف وقـت كـان فيـه 
بتثبيت قدميه، بعد ليل استعمار بغيض. كانت أثناءها قدرات العامل اإلسالمي،  العامل اإلسالمي مشغوال

املعرفيـــة والعلميـــة متواضـــعة جـــّدا، وال تســـمح لـــه مبشـــاركة فّعالـــة يف صـــياغة فلســـفة احلـــوار، الـــذي بـــادرت 
-1962الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة بـــــه، علـــــى إثـــــر تســـــرحيها مـــــن عقاهلـــــا بعـــــد اجملمـــــع الفاتيكـــــاين الّشـــــهري (

احلــوار يف املنظــور اإلســالمي يف بداياتــه، مــن حيــث تعريفــه، وأشــكال ممارســاته لــذلك اليــزال  ).م1965
وأدواته، مما أبقـى تفعيلـه غائبـا مـن حيـث أغراضـه، وجعـل الكنيسـة متفوقـة يف جـين مثـاره. فهـو لـديها فعـل 

تفــاهم أخــوي علــى  براغمــايت، منــدرج يف خمطّــط تبشــريي أوســع، أكثــر ممــا يتخّيلــه العــامل اإلســالمي جمــّرد
أســـاس وحـــدة الـــّروابط اإلبراهيميـــة. ولكـــن منـــذ فـــرتة الثمانينيـــات مـــن القـــرن املاضـــي بـــدأ يـــدّب حتـــّول يف 
ا  اجملتمعات اإلسالمية، وبدت مظاهر وعي ومناعة يف اجلسد اإلسالمي، جعلت الكنيسة تتنبّـه أن أسـلو

  الّسابق ما عاد يسري حسب مرادها.
دا عن أغراض توظيفه، قيمة سامية، ولكن بشكله احلايل، املسـتتبع بعنـف رمـزي احلوار، بعي والواقع أنّ 

واستعالء حضاري، يكشف عـن خلـل بنيـوي يف التواصـل احلضـاري ويف مطلـب املثاقفـة األصـيل. ولـذلك 
ـــه، لتبـــّني املنطـــق الـــذي يســـري ضـــمنه،  ـــا الـــيت حيـــتكم إليهـــا، ويف املـــوّجهني ل ـــتمّعن، يف املقاصـــد العلي لـــزم ال

قاصد العليا اليت يسري حنوها. فإحلاح الكنيسة الغربية على احلوار، يف وقت تعرف فيه الكتلة اإلسالمية وامل
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شــــيطنة موّســــعة، مـــــن مؤّسســــات "جمتمعــــات الكنيســـــة" يــــدعو للرّيبـــــة. لــــذا يبــــدو مشـــــروعا طــــرح عديـــــد 
مــأزق اإلســالم  فمــن .التســاؤالت، بشــأن هويــة احلــوار، وســبله، وتفعيــل أخالقياتــه يف النســيج االجتمــاعي

احلـــايل، وحبـــث أبنـــاء حضـــارته عـــن العـــودة للّســـاحة احلضـــارية، تتولّـــد إحـــدى االختبـــارات العســـرية للعقـــل 
  احلواري، واليت تلّح باملراجعة اإلبستيمية ملعقولية الغرب.

فإحــــــدى مســــــّببات أزمــــــة احلــــــوار اجلوهريــــــة، تعــــــود باألســــــاس إىل خطــــــاب الغــــــرب املنفلــــــت واملتنّكــــــر 
لكونية. ففي العقود األخرية تشـكّلت شـراذم، ُكلِّفـت مبهّمـة عـرض اإلسـالم، منهـا مـا أفرزتـه لألخالقيات ا

الكنيســة ومنهــا مــا استصــنعه اإلعــالم، داخــل عمليــة فربكــة مســتعجلة. يُطلَــق علــيهم نعــت املســتعرِبني أو 
ـــون تقـــدمي اإلســـالم وعـــرض مواقفـــه بشـــكل مغـــرض، يفتقـــد للموضـــ وعية املتخّصصـــني باإلســـالميات، يتوّل

م الظّـروف الطارئـة )21(والّرصانة . والواقع أن املقاربـة اهلّشـة، املسـتحدثة مـع هـؤالء الـوكالء، الـذين أنشـأ
  ومل يقّدهم التمحيص العلمي، استعراضية وغري رصينة، وغالبا ما مسمت مناخ املثاقفة بني احلضارتني.

، واخلطـــري فيهـــا أن مؤّسســـته الّدينيـــة تلـــك بعـــض مظـــاهر األزمـــة الـــيت يعـــاين منهـــا العقـــل الـــّديين الغـــريب
ناشــطة بشــكل الفــت وفاعــل يف حتديــد توّجهــات الغــرب الّسياســية، يف اخلــارج باألســاس. لــذلك إن يبــدو 
التــدّين فــاترا ويشــكو جــيش الكهنــوت تراجعــا، مــن حيــث أعــداد الّرهبــان والرّاهبــات، فــإن االستعاضــة عــن 

توجيــه يف السياســات العامــة، يبقــى إحــدى مظــاهر قــوة ذلــك الــّنقص حبضــور فاعــل علــى مســتوى القــرار وال
املؤّسسة الّدينية الغربية. فهي تستند إىل جيش من العلمانيني والالّئكيـني املـأجورين، يعضـدهم رجـال ديـن 
منحــدرون مــن اجملتمعــات الفقــرية، مســلويب النفــوذ والقــرار، خيضــعون لنــواة املؤّسســة املركزيــة الغربيــة. يبقــى 

  حدى مبتكرات احلّل املستعجل لألزمة املتحّكمة باملؤّسسة الّدينية يف الغرب.ذلك الرتميم، إ
*********************  

  :الهوامش
باحث وكاتب من تونس (.  
  : على طروحاته يف الشأن ضمن مؤّلفاته طِّالعميكن اال -1

Hans Küng, Religioni, etica mondiale, Genova, Il Melangolo, 2002. 
 -Etica mondiale per la politica e l'economia, Brescia, Queriniana, 2002.  
 -Perché un'etica mondiale? Religioni ed etica in tempi di globalizzazione, 

Brescia, Queriniana, 2004.  
نشــــري إىل بعــــض اإلمكانيــــات الــــيت متلكهــــا الكنيســــة الكاثوليكيــــة داخــــل العــــامل العــــريب مــــثال، وقــــد  2

 ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAEستخلصـــناها مـــن املؤلـــّف اإلحصـــائي، ا
)Libreria editrice vaticana, Vaticano, 2003 ــا. (ال تعــين )، وفيــه إشــارة إىل أعــداد رجاال

  الفراغات املوجودة غيابا بل نقصا يف اإلحصاء أو تسّرتا عنه).
  مدّرسون   مبّشرون أعضــــــــــــــــــــــــاء يف أعضــــــــــــــــــــــــاء يف   راهبات  رجال دين   مشامسة قساوسة أساقفة  البلد
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ا ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  قاّرون
  قساوسة

  مؤسسات 
  الئكية رجالية

  مؤسسات 
  الئكية نسوية

  دينيون  الئكيون

3.69  7  -  -  327  80  4  348  14  الّسودان
5  

1.38  46  لبنان
6  

3  196  2.685 1  -  -  515  

العربيــــــــــــــــــــــة 
  الّسعودية

-  5  1  -  16  -  -  -  24  

2.35  -  -  -  381  12  12  247  24  سوريا
8  

 اإلمــــــــــــــارات
  العربّية

1  21  -  -  34  -  -  -  311  

1.02  -  -  -  301  8  5  164  19  العراق
4  

1.51  -  1  - 1.296  71  15  485  15  مصر
0  

  -  -  -  -  13  -  1  9  2  الكويت
  -  -  4  - 1.035  167  8  373  8  فلسطني

  71  3  -  -  67  -  -  13  3  ليبيا
  -  -  -  -  239  9  -  76  3  األردن
  77  -  -  -  -  -  -  8  -  عمان
  32  -  -  -  -  -  2  3  -  قطر

  31  -  -  -  6  -  -  4  -  البحرين
  12  6  9  -  262  15  -  66  3  املغرب
  -  -  -  -  153  7  -  30  1  تونس

  10  -  -  -  32  -  -  11  1  موريتانيا
  2  3  3  -  192  29  1  102  5  اجلزائر
  5  -  -  -  28  -  -  5  -  اليمن

  2  -  -  -  3  1  -  4  -  الصومال
  16  22  -  -  24  5  -  6  2  جيبويت

اجملمـــــــــــــــــوع 
  العام

147  3.36
6  

52  600  7.094 1  17  48  9695 
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  .2001املكّلفون باخلدمة الّرسولية يف البلدان العربية خالل العام 
: الــــــنص الكامــــــل للتصــــــريح بصــــــفحة الويــــــب الّرمسيــــــة حلاضــــــرة الفاتيكــــــان، حتــــــت عنــــــوان: انظــــــر 3

(www.vatican.va).  
4 Leonardo Boff, Un papa difficile da amare, Datanews Editrice, 2005, 

Roma, p. 53.  
5 Sébastien Fath, In God we trust. Evangelici e fondamentalisti cristiani 

negli Stati Uniti, Lindau, Torino (Italia), 2005, p. 141.   
6 Vedi C.G. Sallustio Salvemini, Il Potere Temporale Del Papato, Il 

Ventaggio, Roma, 1992, p. 8. 
7 Bainbridge William F., 1882, Along the lines at the front: A general 
survey of baptist home and foreign missions, Philadelphia, American Baptist 

Publication Society, 247.  
8 Yearbook of Jehovah's Witnesses Published annually, 1984 Watchtower 

Bible and Tract Society of New York, 110.   
9 Enzo Pace, L'Islam in Europa: Modelli di integrazione, Carocci, Roma, 

2004, p. 15.  
10 Lodberg Peter, 1989, The churches in Denmark. In Danish Christian 

Handbook, edited by Peter Brierly, 7, London, MARC Europe.  
11 Bernard Lecomte, Giovanni Paolo II, La biblioteca di Repubblica, 

Milano, 2005, p. 295-330.  
12 José Ramos Regidor, La teologia della liberazione, EDUP, Roma, 2004, 

p. 115. 
13 Gustavo Gutiérrez, Teologia della liberazione, Queriniana, Brescia Italia, 

1992, p. 69.  
ترمجتنــــا لنّصــــه مبجّلــــة "احليــــاة : انظــــر الفكــــر املســــيحي املعاصــــر قضــــاياه وحتدياتــــه،: برونــــو فــــوريت 14

  .16-4: ، ص2004، أكتوبر 158: الثقافية" تونس، العدد
15 Leonardo Boff, Un papa difficile da amare, p. 23.  

16 Revista Limes, "L'Impero del Papa", n° 1/2000, Roma, p. 24.  
17 Hans Küng, Islam: Passato, Presente e Futuro, Rizzoli, Milano, 2005.  

، شــــهر ينــــاير فربايــــر 5: ترمجتنــــا للــــنّص الكامــــل للوثيقــــة يف جملّــــة "مــــدارات غربيــــة"، عــــدد: انظــــر 18
  فرنسا. -، باريس2005
  : ع يف ذلك مع املؤّلف األمريكيبشأن مفهوم احلضارة "اإلسالمية املسيحية" املغّيب ميكن التوسّ  19

 Richard W. Bulliet, La civiltà islamico cristiana una proposta, Editori 
Laterza, Roma-Bari, 2005. 

20 Maurice Borrmans, Dialogue islamo-chrétien. À temps et contretemps, 
Versailles, Éd. Saint-Paul, 2002.  

جمـــدي عـــّالم : إليطاليـــة هـــذه املهّمـــة جمموعـــة مـــن الكّتـــاب والّصـــحفيني مـــنهميتـــوىل يف الّســـاحة ا 21
(مصــري حيمــل اجلنســية اإليطاليــة)، يشــغل مهّمــة نائــب رئــيس التحريــر يف الصــحيفة الّرمسيــة اإليطاليــة "ال  
 كوريري دالّ سريا"؛ وفؤاد عّالم (جزائري حيمل اجلنسية اإليطاليـة)، وهـو مكلّـف بالكتابـة عـن اإلسـالم يف
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الّصــــحيفة الّشــــعبية الواســــعة االنتشــــار "الريبوبليكــــا"، يعضــــده يف ذلــــك اإليطــــايل رنــــزو غولــــو. كمــــا جنــــد 
الّصحفية اإليطالية أوريانا فالشي املقيمة بأمريكا، تكتب من حني آلخر مقاالت الهبة معادية لإلسـالم، 

ميطــر اإلســالم بشــكل دائــم  تنشــرها عــرب "ال كــوريري دالّ ســريا"، وكــذلك الصــحفي جوليــانو فــرّارا، الــذي
  بانتقاداته يف صحيفته اليمينية املتطّرفة "إيل فوليو".
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الِحَوار بين الثقافات أخالقياتفي   

حق االختالفو  التسامح مبَدَأَ◌ي حول  
 د. عبدالرزاق الدَُّواي*

  هإنعاشِ  راتبادَ مُ و  . الِحَوار بين الثقافات1
 اِحلَوار بني الثقافات يف عاملنا املعاصر. ونسـتهلُّ  إلشكاليَّة ،ةمقاربة حتليلية نقديَّ  نقرتحهذه الدراسة  يف

بــني  التعــاونإذا كانــت اجملــاالت الــيت ميكــن أن تســاعد علــى تنميــة التبــادل و : بــالقولحــديثنا يف هــذا اجملــال 
 ادلالتبـــيف معنـــاه األوســـع؛ أي  الِحـــَوار الثقـــافيفإننـــا نـــرجِّح أن يكـــون  ،وكثـــرية ُمتنوَِّعـــةالـــدول والشـــعوب 

أشـــكال التعــــاون  بـــاقي املختلفـــة، هــــو األكثـــُر مالءمـــة لتعبيـــد الطــــرق أمـــام الثقافيـــةاجملـــاالت  يفالتعـــاون و 
علــى مبــدأ  األقــل،علــى  النظريــة األخالقيــةالناحيــة  مــن يقــوم، احلِــَوار مــناألخــرى. ذلــك ألن هــذا الضــرب 

َتَحـــاِورَ  التســـاوي
ُ
الشـــعوب  بـــنيتـــايل علـــى مبـــدأ التكـــافؤ بالو مـــن حيـــث القيمـــة املعنويـــة،  ةبـــني الثقافـــات امل

  .اآلنالعنف السائدة حىت و  الصراعحضاريا لُلُ◌َغة  بديالُيشكِّل  املنظوروهو من هذا  .املنتمية إليها
خاصة ما ميكن أن حيمله من داللة  لفحص ،"الِحَوار"التوقف حلظة عند مفهوم يف البداية بنا  وجيُمل
احلــديث أو اجلــدال الــذي يــدور بــني  علــىتــدل  العربيــةاللغــة  يف" َوارِحــ" كلمــة. نعلــم أن  الثقــايفيف اجملــال 

 لكلمـــــــةُمَتوافَــــــق عليــــــه  كمقابــــــللعربيــــــة املعاصــــــرة،  دبيــــــات ااأليف  لُتســــــتعمَ هــــــي و  شخصــــــني أو أكثــــــر.
"Dialogue "، ينحــدر مــن اللغــة الكلمــة األجنبيــة  أصــل هــذه معلــوم أنو  اللغــات األوروبيــة. يف املتداولــة

أن  ، يبـدونـا املتواضـعاطِّالعوحسب  فعِل يدل على احلديث وعلى اجلدال. منفيها مشتق اليونانية، وهو 
بصـــفة خاصـــة يف اخلطـــاب و  .القدميـــةظهـــر يف الفلســـفة اليونانيـــة  قـــد ،اللفـــظمعـــروف هلـــذا  اســـتعمالأوََّل 

  وأرسطو. أفالطوننعين هنا و ، الفلسفي عند ثنائي مدرسة أثينا املشهور
ا يف سياقها اللغوي األصلي الكلمةذه الداللة العامة هل عنو   ،كمـا هـو شـائعفقـط،   ال تشـري نقول، إ
املشــاركَة يف حــديث ذي طبيعــة ِجداليــة أساســاً، كــذلك   تعــين هــيجيــري بــني شخصــني؛ بــل  حــديث إىل

ــ هــييُفــَرتض أن الغايــة املتوخــاة منــه و  يــدور بــني شخصــني أو أكثــر؛ ــِم ل و الســري ســِويّاً يف طريــق التعقُّ الَفْه
ـــذا املعـــىن و التوافـــق و  عـــن نقـــط التقـــارب اإلمكـــان بقـــدر الـــتفهُّم والتفـــاُهم، والبحـــثو  الرتاضـــي. استئناســـا 

ــراد األساســي  اهلــدفيصــبح 
ُ
الكشــف عمــا  يف خطــوات إىل األمــام، رغبــة ســِويّاً  التقــدُّمهــو  ،مــن احلِــَوارامل

َحـرِي و  التعتـيم.و سب التعصُّب والتنكُّـر حيُجُبها من رواقد عيُنها؛ من خالل ما  احلقيقةيُنَظر إليه على أنه 
 اســـتقامته هـــذا الطريـــق املثـــايل مـــن حيـــث دائمـــااِحلـــَوار بـــني الثقافـــات ال يســـلك  بـــأن نعـــرتف أن بنـــا هنـــا

َُتَخيَّـل؛  الوجـدان خيـوط مـن منسـوجةومعقوليته. فالعالقات بني الثقافات يف عامل اليوم غالبا مـا تكـون 
وامل

ـــا ـــا لَتأخـــذ أشـــكال شـــفَّافة مـــن التثـــاقف و  يف تتجلـــى فقـــط ال فضـــال عـــن أ  يفالتفاعـــل اإلجيـــابيني، بـــل إ
زمـــام  مـــنغالبـــا تفلـــت و  ،أحيـــان كثـــرية شـــكل َعـــدَوى ثقافيـــة إن صـــح هـــذا التعبـــري، َعـــدَوى تنتقـــل بســـرعة

  املراقبة.و  التحكُّم
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 الكفيلــة ،كانيــاتاإلمالشــروط و و احلــوافز  إنّ  ،هــذه املطــالع األوىل لأللفيــة الثالثــة يف، هــل ميكــن القــول
 عنـــد مســـتمرة بـــني الثقافــات البشـــرية، تتـــوفر فعـــال؟و  اح مبـــادرات إقامــة ِحـــَوارات مثمـــرةإجنـــخبلــق وتفعيـــل و 

عامـة حلِـَوار  مبادئو  أرضية إجياد تنتصب أمام حماوالت حقيقيةيبدو أن مثة عراقيل  ،إمعان النظر يف األمر
ــا اجلميــع. العــامليالصــعيد  علــى ثقــايف مــن الكيانــات الثقافيــة املتواجــدة يف  واحــدهر أن كــل الظــاو  يقبــل 

ويكـــاد يكـــون  .التطـــرف قيميـــة اخلاصـــة، بـــدرجات متفاوتـــة مـــنالمبنظومتـــه املرجعيـــة و  يتشـــبث ،عـــامل اليـــوم
هـو اخـتالف  الثقافيـة، كأن االختالف بني هذه الكياناتو  نفسه، إىل حد يبدو فيه علىمستغلقا ومغلقا 

املطـاف إال  ايةُمنتج، ال جند يف و  أنه بدال من ِحَوار ثقايف إجيايبو  .جتاوزه إىل تذليله أو سبيلجذري ال 
عالنيـة علـى و  سـرابسط اهليمنة، تطغـى إرادة التسلط و و  العنفو إال لغة التعصب  ؛صراع املصاحلو  التنافس

  الثقافية. الكياناتالعالقات السائدة بني 
ملــا  نظــرالــة، مــن حــوافز تفعيــل احلِــَوار بــني الثقافــات، إمكانيــة تــوفُّر حــدود دنيــا معقو  افرتضــناحــىت لــو و 

بـال التكامل بني الشعوب، فال جيب أن تغيـب عـن و  تبادلمن تعاون و  البشريني املستقبليتطلبه احلاضر و 
طـرأت علـى اجملـال العـام للتبـادل الثقـايف علـى الصـعيد العـاملي. لقـد   الـيت ،العميقـةو  الكبـرية التغيـُّـرَات ،متاما

. وفضـال املشـرتكةاملصـاحل و  العالقـات مـن اتسع، كما تكوَّنت فيه جمموعـات وتكـتالت ُمَعقَّـدةو امل كُرب الع
ــدفة املبــادالتالثقافيــة، مل تعــد تســمح بــأن يســتمر تطــور  العوملــةظــاهرة  فــإن عــن ذلــك أو  ،الثقافيــة بالصُّ

ــا حــر. بــلبشــكل إرادي و   نــدماجإمــا اإل: حامســااختيــارا  الثقافيــةالكيانــات خمتلــف تفــرض علــى  َغــَدت إ
إمـا و  العـاملي الليـربايل اجلديـد، بالنظـامومبادئ مـا ُيسـمَّى  منظومة جديدة من قيم يف ،نصهار التدرجيياإلو 

فضـي ،نكمـاشاإلو  التقوقـع
ُ
أمـام هـذه هـذه، و  احلالـةو  مـع مـرور الـزمن إىل العزلـة القاتلـة. كيـف جيـوز لنـا انامل

 ،البشــرية املختلفــة الثقافــاتبــني  قيــام ِحــَوار إىل الــدعوةح مبــادرات األمــل يف إمكانيــة جنــا  املعطيــات، رعايــةُ 
ويف هــذه  ؛املعــىن تضــبط ســاعاته ودقائقــه ــذاالعــدل، يف زمــن صــارت فيــه العوملــة و  ُمؤسَّــس علــى التكــافؤ
حبتميـة  ُمنـذرةالثقـايف، و و  أصوات ُمذكِّرة بالتفوُّق العرقـيمن جديد  فيهااليت تتعاىل  ،الفرتة التارخيية بالذات

  صراع الثقافات؟ 
 الثقافيَّـةاملبـادرات املعاصـرة يف سـبيل مـد اجلسـور  جـلَّ  بـأن ، نـود التـذكريلـب املوضـوع يفقبل اخلوض و 

صـدرت باألسـاس مـن منظمـات دوليَّـة  قد الثقافات البشرية، بنيبناءة  حواراتإقامة و  بني شعوب العامل،
الثقافــة. و العلــوم األمــم املتحــدة للرتبيــة و  منظمــةبالتأكيــد يف طليعــة تلــك املنظمــات توجــد و . منهــاأو بإيعــاز 

ا هي اليت  ؛م1999مبادرة من هذا القبيل يف سنة  أطلقت هي اليت ،فهذه املنظمة بالذات  َرَعـت كما أ
. )1(احلِــَوار بــني الثقافــاتو  اإلنســان حقــوقأجــل  مــندوليَّــة  ســنة ،م2001ســنة  باعتبــار اقرتاحــاً يقضــي

تارخييَّـة كـان شـبح  ظرفيَّـةمتـَّت يف  السـابقةيف أن املبـادرات رمبـا  تكُمـنفهي  ،ِجدَّةالقرتاح إذا كانت هلذا او 
يف حـني أن  .آنـذاك كـان ثنـائي القطبيـة السـائدكمـا أن النظـام الـدويل   ،احلرب الباردة ال يـزال خميَّمـاً عليهـا

ا بداللـــةملبـــادرة عنـــدما نفكـــر يف هـــذه امتامـــا. و  ةُخمتلفـــ ظـــروفيف  جـــاءت اجلديـــدة املبـــادرة  تلـــك، ســـياقا
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ــا يف  ســنجد  كثــريةتقــديرنا واحــدا مــن ردود فعــل   يفتعبــري إنســاين حضــاري رفيــع املســتوى، يـَُعــدُّ  الواقــعأ
 مثـريةو نظريـات جديـدة  وظهـور األوىل، اخللـيجحـرب  انـدالعأثريت يف أحنـاء عديـدة مـن العـامل، علـى إثـر 

  .)2(بقرب اندالع حروب الثقافات دتتوعَّ  الفكر السياسي األمريكي املعاصر، يف
ـا جـاءت يف  فهـي، املـذكورة يف شـأن مبـادرة اليونسـكو قيـل الكثـري الـذي نفضال عو  تتميَّـز أيضـا بكو

ا األوىل على عتبات عصـر  بالتأكيد، فيها البشرية خطت املطالع األوىل لأللفية الثالثة، وهي حقبة خطوا
 عصـرإنـه : نتائجـه وتبعاتـه جبميـع يصـعب التنبـؤو  ، العـامل بأسـرهجديد وفريد من نوعه، بـدأ يـؤثر يف علمي
ما نشهده منهـا  يكون قداالتصال اجلديدة. و  وتكنولوجياتتعرفها حاليا ميادين العلوم  اليت املذهلةالثورة 

ا ،حسب افرتاضات املتخصصني ،اليوم ليس إال بداية البداية؛ إذ يبدو قادمـة. أخرى  عقوداستستغرق  أ
 ِبفضــــل اآلفــــاق ،أصــــبحت ســــهلة االخــــرتاق الثقافــــات بــــنيأن اجلــــدران  ،بــــات مؤكــــدا اآلن الــــذير واألمــــ
 مل: غريبــة ةفارقَــســكان املعمــور الوقــوف علــى مُ  أغلبيــة مبقــدور بــات كمــاالــيت فتحتهــا هــذه الثــورة.   ةالواســع

الكبــري مـــن هــذا القـــدر  مثـــلحيــُدث علــى اإلطـــالق مــن قبـــل أن كــان ملثـــل هــذا العـــدد الكبــري مـــن البشــر، 
ــذه  ،قبــل مــناألمــور املشــرتكة فيمــا بيــنهم، كمــا مل حيــُدث أبــدا التواصــل و  أن كانــت األشــياء الــيت تفــرُِّقهم 

رحابـة إن : تـربز تـدرجييا وتتأكـد احلقيقـة التاليـة أصـبحت ،وحتـت مفعـول هـذه الثـورة الدرجة مـن الوضـوح.
 ال معقــوالو  ُممكنــاوأنــه مل يعــد  ا بــالفكر األوحــد؛يســتحيل تــدبريمه ،وثراءهــا البشــريةالثقافــات  وتنــوَّعالعــامل 

ــُر عــامل اليــوم، وحــده بــامتالك صــيغ حللــول عامــة تنطبــق  ،جــزء مــن البشــرية أيمقبــوال، أن ينفــرد و  الــيت تـَُعمِّ
خيـار  بـأنيُـوِحي و  ،االطمئنـاننوع من  مجيع الشعوب والثقافات. وهذا أمر من شأنه أن يبعث على على

شـــأن هـــذه الثـــورة العلميـــة  مـــن . فهـــلاملعاصـــرةات أضـــحى ضـــرورة مـــن ضـــروريات احليـــاة احلِـــَوار بـــني الثقافـــ
بـــني  املـــأمولشـــروط مالئمـــة لتحفيـــز وتفعيـــل احلِـــَوار ن تســـاهم حقـــا يف خلـــق فضـــاء جديـــد، و أ ،اجلديـــدة

ـا علـى  وجعلهـا ،الثقافات البشرية يف اجتـاه تعميـق  تسـري العكـس مـن ذلـك، قـدتتفـتَّح علـى بعضـها، أم أ
  ؟من غريها هيمنةاليوم األكثر  تبدو ثقافة اليتالتتحكمَّ فيه  ،ذا بعد واحد اِحلَواروجتعل  وة بينها،اهلُ 

بـني الثقافـات يكتسـيها يف عاملنـا املعاصـر، باعتبـاره  احلِـَواريف مدى األمهية اليت أصبح شك ال يساورنا 
ذاته حريصون جدا على التأكيـد  الوقت يف بـَْيَد أننا .العالقات بني الشعوب تنميةبديال حضاريا يف جمال 

بَــاَدرات و توفـُُّرهــا  يتوجــب ،أخالقيــاتبــأن للِحــَوار بــني الثقافــات مبــادئ و 
ُ
ــا، يف مجيــع امل  إىل الراميــةمراعا

لكي يـُْرسى على أسس سليمة ومتينة، ينبغـي أن  اِحلَوارهذا  إنيف تقديرنا، و جعله مثِمراً. و  تفعيلهو إنعاشه 
ا هي األهم، ونعين  لناعيَّنة بالذات حنصرها يف ثالثة يبدو مُ  مبادئيقوم على  االعـرتاف  التسـاُمح؛: ـاأ

  . ومن املفيد النظر إىل هذه املبادئ واحد واحداً.الذايتالنقد و  النقد ممارسةو  الثقايف؛االختالف  حبق
  "التساُمح" مفهومبين الثقافات و  الِحَوار .2

هلـا معـان اشـتقاقيَّة معروفـة ومثبتـة يف  ،"تسـاُمحبـأن الكلمـة العربيـة " ،ةر بدايـذكِّ نُ  املبدأ األول خبصوص
ـــا، و  .أشــهر القـــواميس كثـــريا عـــن   تبعـــدعنـــد أفكـــار ال ، تلتقـــي يف ُجمَملهــاال نبتـــدع جديـــدا عنـــدما نقـــول إ
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 داولتُتـ أن بإمكاننا اليوم أن نالحظ أن الكلمة عيَنها بـَْيدَ  .وغض الطرف التساهلو  اجلودو  الصفحمعاين 
 حنـن منيـل إىل افـرتاض أنّ عقائـدهم. و و ثقافـة اآلخـرين  احـرتامعلى فكـرة  للداللةيف أدبياتنا العربيَّة املعاصرة 

 "تسـاُمحنشري إىل أن كلمة " السياقيف نفس بيا يف فكرنا ولساننا العريب. و حديثة العهد نس ،الداللةهذه 
وإن   وهــي كلمــة ،"Toléranceترمجــة للكلمــة الفرنســيَّة "مقــابال و  باعتبارهــا العربيــة لغتنــا يف أيضــا تُتــَداَول

 ســـنةاللغـــات األوروبيَّـــة منـــذ  يف قـــد راج كثـــريا اســـتعماهلا فـــإن كانـــت معروفـــة مـــن قبـــل يف اللغـــة الالتينيـــة،
غـــري خـــاف أن النشـــأة . و الـــديين املســـيحي اإلصـــالح حركـــةوبصـــفة خاصـــة ضـــمن خطابـــات  ،م1561

املســــيحية الــــيت انــــدلعت بــــني  الرهيبـــة املذهبيــــةالدينيــــة  احلــــروبحقبـــة  إىل ترجــــعالتارخييـــة هلــــذه اخلطابــــات 
إىل  ، كمــا يــذكر التــاريخ،أدَّت هــي حــروبو  .الفتيَّــة الربوتســتانتية املســيحيةو  ،آنــذاك املهيمنــة ،الكاثوليكيــة
ة الـيت األخالقيـالدينيـة و والظـاهر أن احلمولـة الدالليـة  خـالل فـرتة طويلـة. الغربيـةشـعوب أوروبـا و  متزيق دول
التخفيـف مـن ِحـدَّة الصـراع بـني أشـياع و  ،تليـني املواقـف علـىيف تلك الفرتة، قد ساعدت  بالكلمة َعِلقت

 احلـــــديث فهـــــومامل كـــــون. وعلـــــى الـــــرغم مـــــن  يف ذلـــــك العصـــــر األوروبيـــــةاملـــــذهبني الرئيســـــيني يف املســـــيحية 
كمـــا أُريـــد مـــن خاللـــه   احلقـــل الـــداليل الـــديين كمـــا هـــو واضـــح، يفاســـتخِدم و  نشـــأو  ظهـــرقـــد  "لتســـامح"ل

 اكتســـبأن  ،التعصـــب والتطـــرف يف العقائـــد؛ فإنـــه مـــا لبـــث مـــع مـــرور الـــزمنو  االســـتبداد مظـــاهرمواجهـــة 
  . )3(حقوقيةو  وسياسية فلسفية أبعاد ذات ،أخرى جديدة دالالت
يكـون ملفهـوم  أنهـو التسـاؤل عـن الـدور الـذي ميكـن  غـريه، مـنأكثـر حبثنا  يهم لعل التساؤل الذي و
يعـين  املفهـومالتعدُّديـة الثقافيـة واحلِـَوار بـني الثقافـات. وغـري خـاٍف علينـا أن  قـيميف جمال تـدعيم  ،امحالتس

 بالرغم مما قـد ،تقَبل التعامل معهاو ثقافُة ُمَعيـََّنة ثقافًة أخرى خمتلفة عنها،  "لتتحمَّ "أن  ،من مجلة ما يعنيه
احلِــَوار  إلجنــاحكمبــدأ   كافيــا  لــيســذا املعــىن  اُمحالتســ. وحنــن نفــرتض أن "احنرافــاتو  عيــوبمــن  فيهــا تــراه

إىل أن  اليــوم تتطلــع إن البشــرية. أمامــهالثقــايف يف عــامل اليــوم، إن مل نقــل إنــه بــات يشــكل عرقلــة حقيقيــة 
أن يـُْفَهــم منـه علــى أنــه : إجيابيـة أكثــرو  داللـة أقــوي ،جمــال احلِــَوار بـني الثقافــات يف ،التسـاُمح ملفهــوم تكـون
طـرف كـل  مـنإقـرار و  ؛علـى الثقافـات األخـرىجب على كل ثقافة أن تبذله، من أجـل االنفتـاح يتو  جمهود

مظـاهر ثقافيـة خمتِلَفـة و وقـَيم  حقـائق بوجـودو  ؛املختلفـة عنهـامـن الثقافـات  تعلُُّمهـاثقافة بوجود أمور ميكن 
ــا ألفتــه وتتبنــاه ــذه تعتنقــهو  عمَّ ــلبيَّة املواقــفإلينــا اســتبعاَد  بالنســبةيعــين  ،اإلجيابيــة النظــرة. إن التحلــي   ،السَّ

يف لطــرف األقــوى حنــو الطــرف األضــعف، و مــن ا أرحييَّــةأو  ،إىل التســاُمح علــى أنــه ُجــود أو ِمنَّــة تنظــر الــيت
 أن يف نظرنــا التســامح ملبــدأ االخــتالف. هكــذا فقــط ميكــنو املغــايرة  حبــق الصــريح االعــرتافَ  املطــاف ايــة

يف تــدعيم ُمَبــاَدرات احلِــَوار بينهــا، و  ،عقولــة للتعــايش الســلمي بــني الثقافــاتيســاهم فعليّــا يف إجيــاد أرضــية م
  واإلقصاء، جتاه املنتمني إىل جمتمعات وثقافات ُمعيَّنة. والنبذ التهميشمواجهة مظاهر الكراهية و  أجلمن 

 ابنِّيهـــت متَّ  قـــد ملفهـــوم التســـاُمح اإلجيـــايبمـــن هـــذا املضـــمون  عناصـــر أن حقـــا، التفـــاؤلحيمـــل علـــى  وممـــا
. م1995يف ســنة  ،اليونســكومنظمــة عــن  ةالصــادر  ،مبــادئ حــول التســامح" إعــالن" وثيقــة يفوإدراجهــا 
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االنسجام داخـل االخـتالف. هو  التساُمح إن" : البند األول من هذه الوثيقة يف نقرأأن  بإمكاننا بالفعلو 
ــا عاملنــا، وكــذلك يف يف الثقافــات البشــرية االخــتالف الِغــَىن و ذلــك يف تقبُّــل مظــاهر  ويتجلــى الــيت يزخــر 
. إن البشــرياألســاليب الــيت يــتم بواســطتها التعبــري عــن خصــائص الوجــود تقــدير مجيــع األشــكال و و احــرتام 

 التساُمحليس و باإلميان حبرية التفكري واالعتقاد. و باالنفتاح الفكري، وبالتواصل، و  التساُمح يتعزز باملعرفة،
كـذلك   حمـل ثقافـة احلـرب؛ بـل إنـه ليـَُعـدّ  السـالمالغاية منها إحالل ثقافة  وفضيلة ُمثلى، أخالقي إلزامجمرد 

تنـازل أو جماملـة؛ ة و نَّـالتسـامح علـى أنـه مِ  إىلسياسـية. ويف هـذا السـياق ال جيـب أن يُنظَـر و ضـرورة قانونيـة 
بــأال حــق ألي باحلريــات األساســية لآلخــرين، و  االعــرتاففهــو قبــل كــل شــيء موقــف إجيــايب يــتلخص يف 

  .)4(سان يف أن يفرض آراءه على غريه"إن
ـــا  القـــولمبقـــدورنا  ،عـــن هـــذه الداللـــة اإلجيابيـــة ملفهـــوم التســـاُمحو  يف  يُراَعـــىعنـــدما  ،أكثـــرقـــد تغتـــين إ

 يف ،كــانط  إمانويــلاألملــاين  الفيلســوفالتعامــل بــني الثقافــات، احــرتاُم نفــس القاعــدة األخالقيــة الــيت ســنَّها 
 ضـــبط وإخضـــاع إىل يبـــدو أن الفيلســـوف قـــد رمـــى مـــن خالهلـــا ي قاعـــدةوهـــ. منظومـــة فلســـفته األخالقيـــة

. فـإذا قمنـا بتحـوير ، ذات طابع عقلٍّ َكلِّـيٍّ وصـارمأوامر أخالقيةو  إللزامات ،والتعامل بني البشر العالقات
علــى كـل ثقافــة أن  جيـب" : فيهــا بالثقافـة، جــاز لنـا القــول اإلنسـانواســتبدلنا  املعروفـة القاعــدةهـذه صـيغة 

ويف  ". حتُِــبُّ أن تعاَمــل بــه مــا مبِثْــلِ و كــذلك املنتمــني إليهــا كغايــة ال كوســيلة، و عاِمــل الثقافــات املغــايرة هلــا، ت
إذا عززناهــا مبضــمون عبــارة  ،أكثــراإلجيابيــة ملفهــوم التســاُمح أن تتقــوَّى  الداللــة هــذهبإمكــان  الســياق ذاتــه

العــدل أن تــأيت كــل  مــن": يهــا تعــديال طفيفــاعل نُــدِخل بعــد أن ،رشــد ابــناألندلســي  للفيلســوف مشــهورة
مبثـل مـا تـأيت بـه لنفسـها؛ أي أن جتتهـد كـل ثقافـة يف طلـب احلجـج خلصـومها  خلصـومهاثقافة مـن احلجـج 

أن تقبــل مــن خصــومها نفــس النــوع مــن احلجــج الــذي تقبلــه جتتهــد يف طلــب احلجــج لنفســها؛ و  مــابقــدر 
  .)5("لنفسها

داللــة  اكتســبقــد  ،هــو متــداول يف الفكــر األخالقــي املعاصــر كمــا  التســاُمحمفهــوم  إن ،نقــولجيــاز إبو 
املبـــادئ  احـــرتام ِقواُمهـــا ،أضـــحى مـــن خالهلـــا ينحـــو إىل أن يصـــبح قيمـــة أخالقيـــة وقانونيـــة عامليـــة جديـــدة

 نالحـظو حبقـوق االخـتالف والثقـايف. و  لآلخـرين،اإلقـرار باحلريـات األساسـية و األساسية حلقوق اإلنسـان، 
العامليـــة  واملواثيــقبنــود اإلعالنــات و مــواد  يف ،عديــدةم مــرات اســتخدِ َوَرَد و  قــداملفهــوم  نأ يف هــذا الســياق

من ثقافة عامليـة ُيسـِهم فيهـا  جزءحلقوق اإلنسان؛ هذا فضال عن أن مضامينه اجلديدة تتسع اآلن لتصبح 
ا أن تســـالشـــروط األخالقيـــة العامـــة اقـــرتاح هـــي ثقافـــة تســـعى إىلو اجلميـــع.  حتقيـــق اهم يف ، الـــيت مـــن شـــأ
  . الشعوبالتعايش السلمي بني و  التعاون

 احتضـــانيف حاجـــة ماســـة إىل  أضـــحت اإلســـالمية العربيـــةثقافتنـــا  إن: هلـــذه االعتبـــارات مجيعـــا نقـــولو 
للوقـوف و اِحلَوار بني الثقافـات؛  إلجناحالتسامح، اليت غدت من الشروط الواجبة  ملفهوم اجلديدة املضامني

يكــون لبعضــها  قــدمــا  رغــماملتواجــدة يف عــامل اليــوم،  الثقافيــةيب جلميــع الكيانــات النســ الطــابعحقيقــة  علــى
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احلقيقــة  وحــدها جليلــة. أمــا االعتقــاد بــأن ثقافــة ُمعيَّنــة بالــذات متلــك إنســانيةوعطــاءات  ،ثليــد مــن تــاريخ
رورة فإنـه يفضـي بالضـ ؛ وتضـم وحـدها القـيم األخالقيـة السـامية دون سـواها،األخـرىدون سائر الثقافـات 

 مجلــةايــة املطــاف إىل رفــض الفكــر اآلخــر  يفو  .إىل التعصُّــب األعمــى واالســتبداد علــى الصــعيد العــاملي
 االعتقــادكــان مــن حقهــم   إذا إىل الثقافــة العربيــة اإلســالمية، املنتمــنيتفصــيال. وهــذه مناســبة للتــذكري بــأن و 

فينبغـي أال يكـون ذلـك مـربرا لالنسـياق  العـامل،من أعـرق وأغـىن املنظومـات الثقافيـة يف  هي منظومتهم بأن
كمـــا .  باهتـــة مـــن ثقـــافتهم نســخأصـــداء و  جمـــردأو أقـــل شـــأنا،  األخــرى بـــأن الثقافـــات البشـــرية اإلدعـــاء مــع

مــن املفــروض أن يكــون واضــحا و الثقافيــة اخلاصــة.  قــيمهم اتبــاعاعتنــاق و  اآلخــرين مــنيتوجَّــب أال ينتظــروا 
هــو غــري الــدَّعَوة وغــري  نتصــوره،اإلجيــايب بــني الثقافــات كمــا و  ســليمال يــع األطــراف أن اِحلــَوار العقــالينجلم

  التبِشري. 
  "الحق في االختالف"الثقافات و بين الِحَوار .3

الثالــث  اجليــل مبــادئينتمــي إىل ، وهــو مبــدأ "يف االخــتالف الثقــايف احلــق" مبــدأحتليــل  إىلاآلن  نصــل
تعارف عليها عاملِّياً  ،اإلنسان حقوقملنظومة 

ُ
صـراحة جلميـع الثقافـات البشـرية  تعـرتفمبـادئ  وهي .)6(امل

ا متعادلة   يفحنرص هنا أيضا على إعطـاء مبـدأ احلـق  ،متساوية. وكما فعلنا بالنسبة ملفهوم التسامحو بكو
بـــني  التعـــاونيســـاهم يف تنميـــة روح  الـــذي اإلجيـــايب،و  الســـليممـــا نـــرى أنـــه املضـــمون  ،االخـــتالف الثقـــايف

 واحلِــَوار ا ،الشــعوب
ُ
علــى الصـــعيد  الــدميوقراطيإرســاُؤه يشـــكِّل دعامــًة متينــة للنظـــام . و ثمــر بـــني الثقافــاتمل

ذا اإلقرار إنالعاملي.   غـضُّ الطـرف عنهـاو حبقيقـة بـات مـن الصـعب جتاهُلهـا  القبـولَ يعـين  ،املبـدأ العاملِيَّ 
 ظــاهرةواجــدة يف العــامل هــو الكيانــات الثقافــات املت بــني أن االخــتالف والتنــوُّع حقيقــة: يف عاملنــا املعاصــر

 أن ر بــني الثقافــات، إذا أُرِيــَد منــهفــإن احلــديث عــن أخالقيــات احلِــَوا ،عليــه بنــاءً و . تارخييــة واقعيــة وملموســة
ـــــةيكـــــون بنَّـــــاء، فإنـــــه يتطلـــــب الـــــوعي   األساســـــية اخلصـــــائصظـــــاهرة االخـــــتالف باعتبارهـــــا إحـــــدى  بأمهي

فــات توجـــد حـــىت داخــل اجملموعـــات الثقافيـــة الـــيت الـــوعي بـــأن االختال يتطلــبللمجتمعــات البشـــرية. كمـــا 
 متماسـك الثقايف الواحد الذي يُفَرتض أنه الكيان حىت داخل نفسو  أو اجلوار؛ بل القرابةتربطها عالقات 

وحــدة  تـَُؤلـِّـفوأصــبحت بالتــايل  ،مــن شــوائب التعــدُّد خلَــت. فــال نعــرف ثقافــة بشــرية واحــدة وُمَتَجــاِنس
ا، توجــد اختالفــات  ،ثقافــةاخل كــل منســجمة متــام االنســجام. فــد اتومهمــا عظــم شــأ عديــدة،  وُمتغــريِّ

ــاي االنطبــاع يف كثــري مــن األحيــان تُعِطــ   أنُمستعصــية علــى كــل توفيــق. والتــاريخ نفســه يــذكرنا و جذريــة  بأ
 نشــاهدبــني دول تنتمــي إىل نفــس الثقافــة األم. وهــا حنــن  انــدلعتقــد  ،الدمويــة الكــربى احلــروب كثــريا مــن

داخل جمموعة الـدول الـيت تنتمـي إىل كيـان الثقافـة  تتفجَّرالنامجة عن ظاهرة العوملة، وهي  التناقضات اليوم
  الغربية نفسها.

هــذا التســـاؤل  الــذهن إىليتبــادر ، ومتايزهــا عــن بعضـــها البشــريةاخــتالف الثقافـــات  مســألةعنــد إثــارة و 
أن مجيـــع الثقافـــات  بفكـــرةالقبـــول  إىل يُفِضـــي ، أنالظـــاهرة االعـــرتاف بواقعيـــة هـــذهمـــن شـــأن هـــل : اهلـــام



 212

ـــــا تتســـــاكن يا نفـــــس القيمـــــة؛ و هلـــــا مبـــــدئ أنو  ،متســـــاوية ومتكافئـــــة تتجـــــاور وتتعـــــايش يف املكـــــان رغـــــم و أ
ـا غـري  يسـتدعي االعـرتاف هذا إن ،ذلكأم على العكس من  ؟فيما بينها ةالبيِّن اتاالختالف التسـليم بكو

ــا متفاضــلة مــن حيــو متســاوية يف القيمــة،  ــا بالتــايل متعاقبــة تـَرَاتُبِ و التقــدم، و  الرقــيث مســتويات بأ يًّــا يف أ
إىل تصـــنيف الثقافـــات باعتبارهـــا متفاوتـــة يف  حتمـــافِضـــي بنـــا يُ بتعبـــري آخـــر، هـــل هـــذا االعـــرتاف الزمـــان؟ و 

تتـدرَّج  منهـا حتتـل درجـة ُمَعيـَّنَـة يف ُسـلَّم افرتاِضـيٌّ للتطـور والتقـدم، واحـدةالقدر والقيمـة واملراتـب؛ وأن كـل 
ا  البشريةاجملتمعات  عليه   يتألف من درجات ُعليا وراقية وأخرى ُدنيا ومنحطة؟، و التارخييةخالل مسريا

الســابق، علينــا أال ننســى أن ظــاهرة االخــتالف والتمــايز بــني الثقافــات، كثــريا مــا  التســاؤليف  للتفكــري
 ،بعيـدا عهد لـيس إىل. وليس باألمر اخلايف أنه اضياالفرت  املعياري وأُوَِّلت من منظور ذلك الُسلَّم اسُتِغلَّت

ــوُّع أشــكال و اخــتالف و  وبولوجيــا يف الغــرب، أن تـََّعــدُّداألنثر  علمــاءادََّعــت ُزمــَرة مــن  البشــرية،  الثقافــاتتـَّنَـ
ا؛ و فا طبيعيا وواقعيا بني الشعوب يعِكس اختال ُتحضِّـرين عـ ،أن هناك تغـايُراً مطلقـاو عقليا

ن ُمييِّـز ثقافـة امل
 اجملتمعـاتعـن بـاقي حضـارات وثقافـات  ،بالتايل احلضارة الغربيـة عمومـا ُمييِّزالبدائيني؛ و و ثقافة املتوحشني 

 ،تفـوُّق الثقافـة الغربيـةب ذائعـة الصـيت تقـول ألطروحـةالـرتويج  َمتَّ  املنطلـقمن خالل هـذا و  األخرى. البشرية
بشــرية  ثقافــات ؛ واحنطــاطراقيــة ُســالليَّة وعرقيَّــةمــن خصوصــيَّات وراثيــة  إليهــابفضــل مــا يتميــز بــه املنتمــون 

رتتبــة عــن هــذا املوقــف األفكــار مــن املؤكــد أنو  لعوامــل وأســباب ُمماثلــة. ،أخــرى وختلفهــا
ُ
يف ، قــد ســامهت امل

لتربيــر  ،ذريعــًة يف يــد ُدعــاة التمييــز العنصــري تصـبح الثقافــات البشــرية، بــنياالخــتالف التنــوع و  جعـل قضــية
ميشها.  الثقافات املغايرةو  ازدراء الشعوبة، و اهليمناالستعمار و    و

. ومفادهـــا هـــذه عنهـــا دراســـات بـــاحثني غـــربيني معاصـــرين كشـــفتفارقـــة غريبـــة  مُ مثـــة يف هـــذا الســـياق و 
فارقة أن

ُ
مثـل  معينـةما يدعو إىل ضرورة االعرتاف بالطابع العـامليِّ والكـوينِّ ملفـاهيم  مبقدار ،الغريب العقل امل

مبقــدار مــا نــراه  وحداثتــه، مــن بنــات ثقافتــهمفــاهيم  عمومــا هــي، و وحقــوق اإلنســان قراطيــةوالدميو  املســاواة
مــيش و  إقصــاء علــىبالتــايل يتمــادى يف إصــراره الضــيقة، و  الثقافيــةيســُجن نفســه يف خصوصــيات ُهويَّتــه 

 التفــوُّق دومــا بعقــدة مســكونةالثقافيــة للغــرب بصــفة عامــة،  اهلُويــةوكــأن  إىل حــد ببــدو فيــه .اآلخــرين ثقافــة
 ،من اهلُويـات الثقافيـة األخـرى. هـذا رغـم حـرص النـاطقني باسـم الثقافـة الغربيـة سواهاواالستعالء على ما 

 شــعارات ضــرورة مــن خــاللوالدميوقراطيــة، و  والعلمانيــة خماطبــة الثقافــات األخــرى باســم قــيم احلداثــة علــى
 احلقبــةبدايــة  منــذالغربيــة  الثقافــةتنفــك تــالزم الظــاهر أن هــذه العقــدة ال و الثقافــات.  بــنيواحلِــَوار  االنفتــاح
ُتِصــرُّ  ،حــروب اســتعمارية. ومــن هــذا املوقــع االســتعالئيو رافقهــا مــن اكتشــافات جغرافيــة  مــع مــا ،احلديثــة
هيمنة يف عامل اليوم، عل الغربيةالدول 

ُ
علـى احتكـار و  االختيـار،و  ى مصادرة حـق اآلخـرين يف االخـتالفامل

علــى ُنكــران هــذا احلــق علــى غريهــا و  ة،كونيَّــهلــا وحــدها احلــق يف أن تكــون   الــيت قــيمصــياغة الو  بلــورة امتيــاز
ــة و مــن املنتمــني إىل الثقافــات املغــايرة.  هكــذا نراهــا تســعى جبميــع الوســائل إىل فــرض رؤيتهــا الثقافيــة اخلاصَّ

ا  بـأيِّ  االعـرتاف تـرُفضُ  فهـيعلى العامل بأسره. وتبعاً لذلك الكوين الذي يتوجب تعميُمه  القانونعلى أ
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ْقَصــى النمــوذج إن كــانو  حــىتال يستنســخ منوذجهــا،  هلــا، وثقــايف مغــاير منــوذج حضــاري
ُ
علــى  تفتحــاً مُ  امل

  على رأسها قيم احلداثة وحقوق اإلنسان.الثقافة الغربية، و  يف لقيم اإلنسانية اجلديرة بالتقديرا
وكأنـه عــاجز عــن االعــرتاف بــاآلخر،  يبــدو باســتمرار، للعيــان علــى مــا بـات يتضــحو  ،الغـرب املتقــدم إن

يُنظـر إليـه يف أحسـن  ،اآلخر صورَته املنتظرة منه. وأي خروج عـن معـامل هـذه الصـورة هذاإذا مل يُرِجع إليه 
غــايرة ،األحــوال

ُ
ايــة و  االســتغراب،قــد يثــري بعــض الدهشــة و  ،علــى أنــه ضــرب مــن االخــتالف وامل لكنــه يف 

مل نقــل علــى  دلــيال علــى التخلُّــف واجلمــود، إن السياســية والفكريــة، بــهخنَُ علمائــه و عتــرب يف عيــون املطــاف يُ 
،  مفكريــهو  الغــربمــن علمــاء  ،مســتنرية بــأن مثــة فئــة أن مــن واجبنــا كــذلك االعــرتاف بـَْيــدَ التمــرُّد والعقــوق. 

 اســتبعدتشــجاعة قــل نظريمهــا، و و  بصــراحة املواقــف الســابقة قــد رفضــتف .نظــرة خمتلفــة لألمــور كانــت هلــا
مــا يُــزعم أنــه  وبــنيالثقافــات البشــرية وتقــدُّمها،  ازدهــارمباشــرة، بــني و  عالقــة ضــرورية آيــة: وجــود احتمــال
ـا و تفوُّق  ، يف يتحقـق فكـرة أن االزدهـار الثقـايف ال عـن دافعـتامتيـاز عرقـي لشـعب مـن الشـعوب. كمـا أ

ــــر عمليــــة انفتــــاح الثق ظــــروف إال حيــــث تتــــوفر هنــــاك ،تــــاريخ اجملتمعــــات البشــــرية  افــــات علــــى بعضــــهاتُيسِّ
 أن االنكمـــاشو َعـــدُّ مصـــدرا لإلثـــراء املتبـــادل؛ التعـــاون بـــني الثقافـــات البشـــرية يُـ التَّواُصـــل و  أنو ؛ تالقحهـــاو 

  .)7(الثقايف واجلمود العقموالعزلة يُفضيان حتما إىل 
احليـاة تعـرب عـن طبيعـة  ،وواقعيـة اجتماعية تارخيية ظاهرةٌ البشرية  الثقافاتيف  نؤمن بأن االختالفَ  حنن

ــا. ــانــرجِّ و  واحليــاة االجتماعيــة ذا وجــود الدائمــة دوام  ظــاهرة ذلــك مثــل التـَّنَـــوُّع البيولــوجي، ، مثلهــا يفح أ
ــا، و علــى هــذه األرض يف جتديــد  هــام عامــل بــدون شــكوشــرط تطــوُّر احلضــارات البشــرية. وهــي  منبــع أ

 املعمــور،املتنوعــة املنتشــرة يف أحنــاء  البشــرية الثقافــات إن بعضــها. علــىتفــتح اجملتمعــات خصــوبة و و  حيويــة
ايــة املطــاف كــلو  يَــدين بعضــها لــبعض رمبــا بــأهم مــا ميلــك؛ متــازج و  حصــيلة تالقــح ،واحــدة منهــا هــي يف 

يزدهـــر يف بيئـــة و  ينمـــو أنميكـــن  ال ،اجملـــال الثقـــايف يف اإلبـــداع إن ويف تقـــديرنا، املشـــارب.و  متعـــدد اجلـــذور
إمنـا هــو علــى العكــس مــن ذلـك جيــد حيويتــه وخصــوبته يف تضــافر و  علــى نفســها، ومنكمشــةثقافيـة معزولــة 

ـــا ممُ  تفاعـــلو  نباتـــات و اثلـــة اخـــتالف الثقافـــات بـــاختالف أزهـــار العناصـــر املختلفـــة عـــن بعضـــها. وبإمكانن
ــا و قــد ختتلــف يف أشــكاهلا و : حديقــة مــا واحــدة.  حديقــة غنّــاء جمموعهــاروائحهــا، لكنهــا تشــكل يف ألوا

االخـتالف؛  حق مببدأيتطلب اإلقرار  ،الثقافات بنيبأن اِحلَوار املثمر  التسليم وتلك حقائق تستوجب منا
يف التصــورات عــن و  ،يف املعتقــداتو  عــن بعضــها يف العــادات ختتلــف قبــول فكــرة أن الثقافــات املتحــاورةوب

اثلهــا أن حتــاور ثقافــة مــا ثقافــة أخــرى مت مــن ،بــأال جــدوى يف النهايــةو  الكــون؛الطبيعــة و و احليــاة اإلنســان و 
  . شيء أيال ختتلف عنها يف كل شيء، و   يف معها تتفقو 

قـــوق األساســـية احلإىل مرتبـــة حـــق مـــن  اليـــومقـــد ارتقـــى  "،االخـــتالف الثقـــايفو  التـَّنَــــوُّعاحـــرتام "مبـــدأ  إن
حســن و  ،لتنميــة روح التعــاون واإلثــراء املتبــادل ،الضــروريةللشــعوب، كمــا أصــبح معــدودا مــن بــني الشــروط 

 الــدفاُع عــن مبــادئ العدالــة هــي يف عــامل اليــوم. وقــد كانــت الغايــة مــن إثباتــه البشــرية تمعــاتاجملاجلــوار بــني 
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ـــا،  املســـاواةو  ومناهضـــة مظـــاهر االســـتالب  للشـــعوب، يـــةعـــن اهلويـــات الثقاف محايـــةو بـــني الشـــعوب وثقافا
جمــاال  اباعتبارهــ ، العــاملوالتنــوُّع الثقــايف يف التعــدُّدظــاهرة  حلمايــة تــوفري درع قــانوين ذاتــهيف الوقــت و  .الثقــايف
إذا كنــا و بفضــلها ميكــن إنقــاذ ثقافــات كثــرية مــن التشــوُّه واالحنــالل.  دميوقراطيــةوإمكانيــة  للتعــاون،خصــبا 

 ،عـن صـحوة اجملتمعـات املقهـورة اتعبـري  ،كثري مـن األحيـان  تكون يف ،احلقنعرتف بأن املطالبة باحرتام هذا 
 هويتهـااهليمنـة، للـدفاع عـن كرامتهـا وسـعيا إىل صـيانة و واالحـتالل  نـري االسـتعمار حتتاليت ال تزال تعيش 

ـــا  مبـــدأ تضـــخيمالثقافيـــة؛ فلســـنا إطالقـــا مـــن دعـــاة  حـــق االخـــتالف إىل حـــد أن جيـــد املنتمـــون إىل ثقافـــة مَّ
ايــة املطــاف  حبالــة مــن الفصــام الثقــايف، مســتكينني إىل قــيم خصوصــية مرفوعــة إىل  مصــابنيأنفســهم يف 

م يف حتقيق التحديث متنازلني عنو درجة املطلق،    .والتنميةالدميوقراطية و  العدالةو  طموحات شعو
   " الذاتي النَّقد ". الِحَوار بين الثقافات و4

أشــكاهلا ا و أصــوهل يف هــا الثقافيــةلقيم يَّــةمهمــا حرصــت علــى أن تظــل وف ،اجملتمعــات البشــرية نعتقــد أن
 إىل ل قـــادرة علـــى االســـتمرار يف احليـــاةأن تظـــ ســـتحيل،امل قـــل مـــنإن مل ن ،العريقـــة، فمـــن الصـــعب عليهـــا

ُســـلطة  ِبقـــوَّةاالعـــرتاف  راِفَضـــة ، أن تســـتمرجامـــدة لتلـــك القـــيموحيـــدة و  تـــأويالت خاضـــعة لســـلطة ،األبـــد
قد تطـول أو تقصـر، تظهـر  يَّةأنه خالل ِحقب زمن تارخييا من باب املؤكَّدعليها. و  التاريخو  وعوارضهالزمن 
حماســـبة  بعمليَّـــة اجملتمعـــات البشـــرية علـــى القيـــام تُـــرِغم، ُمَفاِجئَـــةو  دو غـــري متوقـََّعـــةتبـــقـــد ظـــروف و  عوامـــل

لقيمهـــا ُمتَكِّنهــــا مـــن جتديــــد  أخـــرى تــــأويالت علـــى االجتهـــاد مــــن أجـــل إبـــداعو  للــــذات، ومراجعـــة نقديـَّــة
ا حتـديَّات  ْعـلِ بفِ  ،املختـل التـوازن اسـتعادة مـن ايـة املطـافأجوبتهـا؛ ويف  وصياغة إعادة سبكو  ،تساؤال

ايـــة لـــه.يـُعَ لـــن التـــوازن اجلديـــد  هـــذاداخليـــة أو خارجيـــة. بـَْيـــَد أن  ـــَر بـــدوره إىل مـــا ال   التارخييـــة الرؤيـــةإن  مِّ
أن الواقـــــع املـــــادي و  تتوقـــــف؛ ال مســـــرية التـــــاريخ البشـــــري أن احلكيمـــــة لألشـــــياء، تكشـــــف لنـــــاو  يَّـــــةوالواقع

تغــريُّ مســتمرين، حــىت إن بــدا ســاكنا و  حالــة صــريورة يف يوجــد البشــرية للمجتمعــاتالثقــايف و  االجتمــاعيو 
ثقـــافة، هــي أن تظــل قــادرة  أليَّــة الســويَّةو  يَّــةاحلالــة الطبيع فــإن ،منظــور هــذه الصــريورة مــنو  .احلركــةأوبطــيء 

كـل   إنبالتـايل و  ثقافـات أخـرى؛ مـع واحلِـَوار التبادلالتفاعل و و  االنفتاح على احلياة وعلى التطور يف أجواء
اية األمر عملثقافة   .مستمرةو  ُمثاقفة مفتوحة يَّةهي يف 

َتاحــةو 
ُ
يف كثــري مــن  فيهــا اِحلــوارَات بــني الثقافــات، تكــون ُجتْــرىالــيت ُميِكــن أن  ،لكــن األجــواء العامــة امل

ْســبَـَقة،َمْرَتعــا لألحكــام األحيــان 
ُ
َغــاِيَرة،وللتصــوُّرات اجلــاهزة عــن الثقافــة  امل

ُ
ليــة ومشــحونة باملشــاعر االنفعا امل

أن احلِـَوار عنـدما  بـَْيـدَ متينة. و  سليمة التأكيد انطالق اِحلَوار على أسستعيق ب أمور. وتلك جتاهها ةالسلبيَّ 
 ذلـك قـد يسـاهم فـإن االخـتالف،االعـرتاف بـاحلق يف التسـامح و  هـامبادئ أخالقيات يكـون مـن يستند إىل

يئــة أجــواء  ِفعلّيــاً  ممارســة و  القبليَّــة، املواقــفاآلراء و  ُمراجعــة علــى قبــول تشــجِّعِفكريَّــة ُمالِئمــة، معنويــة و يف 
وحسـن  بنزاهـة ُموِرسَ و  ،اِحلَوار أطرافمن كافة احرتم أن هذا املبدأ األخري إذا  نعتقدوالنَّقد الذايت. و  النَّقد
معرفتـــه بثقافـــة الطـــرف اآلخـــر بقـــدر  حتســـنيمـــن أجـــل  ،االجتهـــاد بكـــل طـــرف إىل يُفِضـــيميكـــن أن  ،ةنيَّـــ
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ــــا القيميَّــــو  اإلمكــــان، ــــم مرجعيا ــــا مراكــــزو  ةإىل تفهُّ ا؛ اهتماما وبالتــــايل إىل إعــــادة النظــــر يف  وانشــــغاال
ْسبَـَقةاألحكام 

ُ
ُكوَّنةإصالح الصورة املشوَّهة  إىل السعيو  يتبنَّاها، اليت امل

  عنها.  لديه امل
 الثقافـــةســـبة للمنتمـــني إىل بالن ،النَّقـــد الـــذايتأن يعنَيـــه النَّقـــد و  ميكـــن، مـــاذا املعطيـــاتهـــذه  خـــالل مـــن
ــُحهم األوضــاع  ،كمــا ال خيفــى  ،هــمو  يَّةاإلســالم يَّــةالعرب ــا يف يف العــامل املعاصــر و  احلاليــةالــذين ترشِّ توجُّها
بنـا لْفـُت  حيُسـن السـؤال،احلِـَوار؟ عنـد التفكـري يف فحـوى  بقضـية الرئيسـيني املنظور، ليكونـوا املعنيـني األفق

بني الثقافات شـرطا أخالقيـا واِجبـاً. واإليفـاء  اِحلَواررسة النَّقد والنَّقد الذايت يف جمال النظر إىل أننا نعترب مما
ايـة املطـاف: بـالعمليتني معـا القيامبه كامال يستوجب يف رأينا   إىل ،فاالكتفـاء بالنَّقـد وحـده قـد يقـود يف 

استعصـــاء حلهــا، وبالتـــايل إىل و  تفــاقم املشـــاكل القائمــةالعالقــات و حتميــل الطــرف اآلخـــر مســؤولية تـــردِّي 
 قــدُدرَِج علــى تســميته بعقــدة املــؤامرة. كمــا أن االقتصــار علــى النَّقــد الــذايت وحــده،  مــاالســقوط يف شــباك 

تضــخيم الشــعور بالــذنب،  أعراضــهافكريــة إن صــح هــذا التعبــري، يكــون مــن  "مازوشــيَّة" إىل يفضــي بــدوره
امات. ،أحكام منما ُيصِدرُه اآلخرون  التقبل السليب جلميعو  االلتذاذ بتأنيب الذات،و    ويكيلون من ا

تبــدو  ،النَّقــد الــذايتو  النَّقــد ثقافــةالســابق، وتتعــنيَّ يف أن  الســؤالبصــدد  إبــداؤهامالحظــة يتوجــب  ومثــة
ال نكِشــف عــن ســرٍّ عنــدما و  .ِفكــريِّ الو  يِّ كمــا يف حاضــرنا السياســ  ،التــارخيي الثقــايفنــادرة جــدا يف تراثنــا 

ال هـي و هـي أصـداء خافتـة وباهتـة،  ،عـن ثقافـة النقـد عنـدنا اليـومالقليلـة الـيت نسـمعها  األصداءأن ب نُذَكِّر
 ،يـَّةالتعبو  يَّـةاإليديولوج اخلطابـاتالتنظـريي الصِّـرف، أو يف ثنايـا  الفكـر تكاد تـرتدد إال يف بعـض فضـاءات

الـيت ال ختفـى  ،ة وراء هـذه الظـاهرةالكامنـ األسـبابأمـا عـن اليت تتلبَّس أسلوب التفكـري النَّقـدي احلـداثي. 
ــ نــرجحعلــى عيــون املالحظــني، ف يف  وســوء حظــه الفكــر الــدميوقراطيإىل تعثــر  ا تــؤول عمومــا ويف جمملهــاأ

، رغـم  يَّةعاَلِميّـاً بالصـدق وباملِْصـداق لـهُمْعتَـَرفـاً  جناحـاوال  رمسيـا صـادقاً، ترحيبـاال يلقـى فيهـا حيـث بلداننا، 
إلينــا  ، تنظــرالفــذةو  الشــاذةالــيت ُختِضــًعنا للمراقبــة يف  ،مراصــُد اآلَخــرممــا جيعــل إليــه. أمــس احلاجــة  كوننــا يف
للَمـــدِّ الـــدميقراطي، الـــذي  مقاومتنـــايف و  يف استعصـــائنا ،العـــاملني دون" االســـتثناءظـــاهرة " نشـــكل باعتبارنـــا

  .يطال مجيع أحناء املعمور
ــااالعــرتاف ال تســتوجبأخــرى  مســألة هنــاك نفــس اإلطــار، يفو  تــتلخَّص يف كــون تــأثريات و  .واضــح 

ا، قد  احلديثة الغربيَّةالثقافة   ال هـيما يزيد عن مخسـة قـرون، و  منذ ةثقافتنا العربيَّة اإلسالميَّ  غزتوُمكوِّنا
 أواملـــدى الكبـــري الـــذي أحدثـــه فينـــا ذلـــك الغـــزو إنكـــار مـــا عـــاد باإلمكـــان تكتســـحها حـــىت اليـــوم. و  تـــزال

يف  ،تبـــدو راســـخة الـــيتيَـــة بوضـــوح يف مجيـــع منـــاحي حياتنـــا. وإذا كانـــت الصـــورة باد فانعكاســـاتُه إخفـــاؤه؛
منـــــذ حقبـــــة احلـــــروب  خاصـــــةالغـــــرب، و  عـــــن ةاإلســـــالميَّ و  ةالثقافـــــة العربيَّـــــ إىل للمنتمـــــني ةالـــــذاكرة اجلماعيَّـــــ

دســـائس و عاديَّـــة غازيَّـــة حتتـــل وتســـتْعِمر وتـــدمِّر وتنَهـــب،  جيوشـــامـــا تالهـــا، تظهـــرُه بكونـــه و  ةاالســـتعماريَّ 
 تـدوساالسـتعالء والتفـوق واهليمنـة، حتتقـر و  بعقـدة هنـاك، وثقافـة مسـكونةو  مؤامرات ُحتاك للشـعوب هنـاو 

كانــت تلــك هــي معــامل الصــورة العامــة الــيت حنملهــا يف   إذاعلــى قــيم الثقافــات املغــايرة املغلوبــة علــى أمرهــا؛ 
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الغـرب يف  مـع ةأن مالقاتنـا التارخييَّـ اننسـي بغي أن يفضي بنـا ذلـك إىلعن الغرب، فال ين اجلماعيةذاكرتنا 
 نكبـات وإهانـات، قـد فتحـت عيوننـا وجعلتنـا نكتشـفو  صدمات متعددة، رغم ما سببته لنا من جبهات

ــ اوآدابــ بالتقــدير،جــديرة  مشــرتكة ةإنســانيَّ  اً قَيمــ أن الغــرب أيضــا ثقافــة جديــدة حتمــل نافعــة  اوعلومــ اوفنون
احلكـم  أنظمـةإصـالحات هامـة يف  إدخـال لنـا ُسـُبلَ  َيسَّـَرت قافـةالثوتكنولوجيا؛ وأن بعض مكونات تلـك 

مناهجهـــا، و إمكانيـــات للتعـــرُّف علـــى العلـــوم احلديثـــة  لنـــا والصـــحة عنـــدنا؛ كمـــا أتاحـــت التعلـــيمو واإلدارة 
 ممــا يــدخل يف جمــال التحــديث ذلــك وغــريتراثنــا؛ و تارخينــا  لدراســة ناجعــةو وامــتالَك منــاهج علميــة خصــبة 

   تمعي.اجملالثقايف و 
الثقافــة  مكونــاتنــا اإلقــرار بــأن عديــدا مــن عناصــر و علي يتحــتممــن بــاب املكاشــفة الصــرحية للــنفس، و 
ويف  احلــديث،العــريب  َوعِينــا تشــكيليف  ةمــن املصــادر األساســيَّ  واحــداواملعاصــرة، أضــحت  احلديثــة ةالغربيَّــ

ـــراء ثقافتنـــا العربيَّـــة اإلســـالميَّة   ة،السياســـيَّ و  ة،الفلســـفيَّ و  ة،الفنيَّـــو  ة،األدبيَّـــو  ةيَّـــيف اجملـــاالت العلم العاِلَمـــة،إث
 ةحاضـرة باعتبارهـا منـاذج إنسـانيَّ : ستظل بعض تلك العناصـر حاضـرة يف ثقافتنـا أبينا،. وشئنا أم ةواحلقوقيَّ 
اأن ليس مبقدورنا االستغناء كما تُبث   فاعليتها،جدواها و  ثبُتت املرحلة الراهنـة للتطـور  يف عن االستعانة 

 احلالـة هـذه إال أنو  فـاعلني يف زماننـا، فلـيس أمامنـاو احلضاري البشري. وإن حنن أردنا أن نكون حاضـرين 
 مل ةعامليَّـو  ةغدا ظاهرة موضوعيَّ  الثقافاتالتبادل بني و  إن التفاعل: مغزى هذه احلقيقة الساطعة نستوعب

انتقـــال املعرفـــة  ســـرعة أمـــام ويالوجـــود اليـــوم حلـــواجز قـــادرة علـــى الصـــمود طـــ اليعـــد باإلمكـــان جتاهلهـــا. و 
حلقـــوق املشـــروعة لشـــعوبنا الطموحـــة احلاليـــة. ومـــن ا اإلنســـانيةالقـــيم واملكتســـبات و  واألفكـــاراملعلومـــات و 
بيــد تــأويالت جامــدة  رهينــةأال يبقــى مســتقبلها ومصــائرها و مســتكينة؛ و احلالــة هــذه، أال تبقــى مستســلمة و 

وال مـــن  خلفهـــاعنهـــا أن يأتيهـــا النَّقـــد والنَّقـــد الـــذايت، ال مـــن تـــأويالت يـــأىب املـــدافعون  لتارخيهـــا،و  لقيمهـــا
  أمامها. 
يف أقطابـه  ُممَـثَّاللكـن الغـرب عمومـا، و إلينـا.  بالنسـبة الـذايتبعض ِممَّا ميكن أن يعنَيه النَّقد والنَّقـد  ذلك

رؤيتنــا النَّقديـــة يبادلنــا مــا يقــرتب مــن  الالكبــار وإمرباطورياتــه العظمــى ذات املاضــي االســتعماري العريــق، 
عنـا  وكتبـه خـالل القـراءة املتأنِيَّـة ِلَمـا قالـه مـنلنـا  تتأكـد . وتلـك حقيقـة ال تفتـأنادرةيف أحوال  إال ،ةالذاتيَّ 

احلـــق أنـــه باســـتثناء ُمنظـِّــُرو ثقافتـــه املعاصـــرون. و مستشـــرقوه، وساســـته و و املستكشـــفون، وعلمـــاؤه  رحَّاالتـــه
ممسؤولة و  ةوا مبراجعة جديَّ يقوم هؤالءمل أغلب فإنحاالت نادرة،  عـن حضـارتا  اجملِحفـة ةالسـلبيَّ  لتصـوُّرا

أطلقهــا علينــا أســالُفهم جزافــا يف  الــيتاألحكــام الســريعة واملســبقة  عــن ةوال تراجعــوا كليَّــ اإلســالميَّة،العربيَّــة 
ـا العهود سابقة، و  ـا قـد وّىل إو  تزال أدبيـات أحفـادهم تزخـر   ىل غـري رجعـة.تعيـد إنتاجهـا، رغـم أن زما

َر هنـا أن ميكنو  الـيت ال تنفـك  املشـهورة األحكـام تلـك علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، بَعيٍّنـة منَِطيَّـة مـن ،نذكِّ
 ارنســت املشــهور أن أطلقهــا أوَّل مــرة املستشــرق الفرنســي منــذتتناســل ويُعــاد إنتاجهــا يف صــيغ جديــدة، 

يعـيش يف النسـيب، وزمانُـه غـري و  وواقعـي،دي فّعال، وعقـالين، ومـا الغربإن : )م1892 -1823(رينان
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الـيت  األقطـاربـالتخطيط لـه. ويف مقابـل ذلـك، فـإن الشـرق و و  هو يؤمن باملستقبلو  لإلعادة،و  للتكرار قابل
 القيميَّــةمنظومتــه املقــدورات؛ و و  الغيبيَّــاتغــارق يف الروحانيَّــات و وجــداين، و و  تــدور يف فلــك ثقافتــه، منفعــل

  باستمرار. نفسهُيكرِّر جامدة؛ وزمانه و  مطلقة
 بـَيِّنــاً  َديْنــا يَّةاإلســالم للثقافــةفــإن الغــرب نــادرا مــا جتــرّأ علــى االعــرتاف صــادقا بــأن  ،و فضــال عــن ذلــك

 املـريضحالـة  تشـبه. وحالتـه هاتـه تكـاد يَّةتطور البشر  تاريخ من سابقةإىل حقبة  يعود حىت ولو كان ،عليه
نفرة من ماضيه وحمِوها، نكُّ الشعوريا على الت رُّ صِ الذي يُ  ،النفسي

ُ
بالتايل يف نسيان  يتمادىو ر للذكريات امل

ـا ويرفـع لواءهـا، الـيت رغـم احلداثـة و  عمومـاالثقافـة. إن الغـرب  لتلـك يْنـهدَ بِ  يذّكرهمجيع ما ميكن أن  يتغـىن 
 دفينــة، ةيَّــوكأنــه ال يــزال حيمــل يف أعماقــه بعضــاً مــن رواســب كراه يبــدو علومــه،رغــم اتســاع آفــاق ثقافتــه و و 

املنتمـني و  نعين بـذلك الثقافـة العربيَّـة اإلسـالميَّةو  له،لذودا  عدواً  ماضيَّة يَّةجتاه ما كان يعتربه يف حقبة تارخي
  .)8إليها(
اد جيهــل متامــا يكــ عمومــاإن املــواطن الغــريب : ينضــاف إىل هــذه اللوحــة عنصــر آخــر جيــب أال يُغَفــل و

ة ال هلـــذه الثقافـــ معرفتـــهو  يف ماضـــيها.و اإلســـالميَّة  العربيَّـــة الثقافـــةيف  واملشـــرقة اإلجيابيـــة اجلوانـــب اإلنســـانية
ـــة الصـــورمشـــحونة مبجموعـــة مـــن و  تعـــدو أن تكـــون نـَُتفـــا منتقـــاة ـــُدها .النمطي يف  يقتصـــر ،إن ُوِجـــدَ  وجدي

ــا تربــة خصــبة و  ا مــع اليهــود الصــهاينة يف فلســطني،أن هلــذه الثقافــة مشــكال مزمنــ علــىأحســن األحــوال  أ
مــن البــرتول الــذي يســتهلكه الغــرب يــأيت مــن صــحاري وحبــار  الكبــريف ومــا يــنجم عنــه؛ وأن القســم للتطــر 

الـــيت  السياســـيَّةاحلالـــة هـــذه أن تزعَجـــه ظـــاهرة االنتفاضـــة والصـــحوة ال نســـتغرب و و . إليهـــاالبلـــدان املنتمـــني 
ّخم عنــده  نســتغرب أن يتضــ. كمــا الاإلســالميَّةتشــهدها اليــوم أغلبيــة الشــعوب املنتميــة إىل الثقافــة العربيَّــة 

ذا اإلزعاج، و  اإلفصـاح عنـه يف نظريـات  يـتماألزمات، إىل حد أن زمن اشتداد التوتر و  يف خاصةالشعور 
 فهنــاكيتوقــف عنــد هــذا احلــد،  ال أن األمــر الظــاهرو  .)9(الدميوقراطيــة" العوملــة"و" الثقافــات صــدام": مثــل

اإلسـالمية املنتمـون إىل الثقافـة العربيـة و  الـيت حيملهـا ،بيَّةالسـل الصورةإضافتها إىل هذه  ميكن عناصر أخرى
ــــا : تشــــاطرهم إياهــــا بــــدون شــــك شــــعوب أخــــرىو عــــن الغــــرب،  إذا كــــان الغــــرب يظهــــر عقالنيــــا وعلماني

فهــو حيــرص علــى الظهــور : متامــا لــذلك داخــل حــدوده، فصــورته خــارج تلــك احلــدود مناقضــة دميوقراطيــاو 
 إنـه .العامل بأسره يف االنتشار مؤهالت بالتايل متلكاحلقيقة، و  متلكلوحيدة اليت كأنه ميثل الثقافة العامليَّة او 

 جلميــعالســالم القــادر وحــده علــى حتقيــق اخلــري و  ميلــك النظــام السياســي املثــالني وكأنــهحيــرص علــى الظهــور 
ايـــة املطـــاف و شـــعوب العـــامل؛  ىل . أمـــا نظرتـــه إكـــربىالعـــامل كمـــا لـــو كـــان جمـــرد ســـوق   هـــذا يـــديرهـــو يف 

ـا بالنسـبة إليـهو  فُتوِحي يف أحيان كثـرية ،له األخرى املغايرةالثقافات   أطـالالال تعـدو أن تكـون آثـارا و  ،كأ
  يف املتاحف. وللحفظصاحلة فقط للفرجة  ،عتيقة
بصـــفة  املغــايرةالعربيــة اإلســـالمية، وجتــاه الثقافـــات  ثقافتنــا جتـــاهنتحـــدث عــن مواقـــف الغــرب  دمنــامــا و 

ـاأخرى طاملا أجلنـا  مسألةولو بإجياز إىل  التطرق قبل ختم هذه الفقرة، فيدامل من يكونعامة،  هـل : إثار
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وضــعيتها  يفاملتحــدة  األمــم منظمــة لالســتمرار يف عقــد األمــل علــى أن ،ال تــزال هنــاك مســوغات معقولــة
هـذه املنظمـة  وابنعلـم أن أبـ حنـن بنـاء؟و ِحـَوار مثمـر  إىلشعوب وثقافات العامل  قيادة على قادرةالراهنة، 

ا لـيس كما  قدم املساواة جلميع دول العامل؛ علىمفتوحة مبدئيا و   مكدسـة بغائـب عنـا أن رفـوف مؤسسـا
صــاَدق عليهــا،  بالوثــائق

ُ
ــوُّع الثقــايف،حبقــوق اإلنســان والتعدديــة الثقافيــة والتـَّ  واملتعلقــةالعديــدة امل احلقــوق و  نَـ

ا، ال لتلك الوثائق وكذا مضـامينه النبيلةاإلنسانية  اياتالغ الثقافية للشعوب. وال شك يف أناالجتماعية و 
ــا و  يتوجــب قيِّمــة مرجعيَّــة تــزال صــاحلة حــىت اآلن لتكــون ــ رغــم الــدفاع عنهــا،التشــبث  ا كثــريا مــا تكــون أ

جتــارب  أثبتــت ولقــدمفعــوال أو أثــرا إال علــى الــورق.  يف غالــب األحيــان ال نشــعر أن هلــاو  عرضــة لالنتهــاك،
املساواة والعدالة يف و السالم  حتقيق عاجزة متاما عنأصبحت املنظمة  هذهأن مؤسسات  وسبامللم عديدة

ــا بســببالعــامل،  هيمنــة علــى العــامل املعاصــر، إىل  يفتكــاد تكــون رهينــة دائمــة  أ
ُ
أيــدي القــوى العظمــى امل

ال مطمحـا طوباويـاً. و دائمـا  سـيظل فيه أن إقامة نظام عـاملي دميـوقراطي وعـادل إلينااحلد الذي بات ُخيَيَّل 
علــى قــوانني  جذريــةاألصــوات املناديــة بضــرورة إدخــال تعــديالت  إىل ،منلــك هنــا إال أن نضــم صــوتنا بقــوة

  .دميوقراطيةو  إنصافا أكثروعلى هياكلها، حىت تكون هلا جدوى فعلية، وتصبح  هذه املنظمة
  استخالصاتو  . خاتمة5

احلــــوار بــــني الثقافــــات هــــو األرضــــيَة األنســــب  لعــــل :التــــايل باالســــتخالص اخلــــروج اآلن مبقــــدورنا بــــات
الصـعب أن تتـوفـُُّر مقومـات جناحـه إذا   منيف تقديرنا، و يف جماالت أخرى.  التعاونللتحفيز على مبادرات 

 واملتســاويةاملشــرتكة  باإلنســانية الصــريح اإلقــرارإذا مل يــتم و كانــت العالقــات بــني املتحــاورين غــري متكافئــة، 
رف مــن األطــراف املتحــاورة ظــل كــل طــ إذابصــفة خاصــة إىل مجيــع الثقافــات البشــرية؛ و بالنســبة للمنتمــني 

الطـرف الثـاين  أنأنـه النمـوذج الكامـل الـذي جيـب أن حيتـذي؛ و و أن رأيـه هـو السـلطة املطلقـة،  علـى ُمصرّاً 
اية  اجملاملة هو من باب إليهأن اإلنصات و  مغلوب على أمره،  طـرفإذا اسـتمر كـل  املطاف،فقط. ويف 

غَـاِيَرة ملنظومتـه املرجعيـة، األفكـار بـأنعـن الطـرف اآلخـر؛ وواثقـا  املسـبقةبأحكامه  متشبثا
ُ
بالضـرورة  هـي امل

  .أفكار خاطئة ومتخلِّفة
بــني الثقافــات ُمقوِّماتــه  للِحــَوارأن  مســألةتوضــيح  إىل ،حتلــيالت مــنســعينا، مــن خــالل مــا تقــدم لقــد 

ا الــيتومبادئَــه،  املبــادئ علــى  تلــك. كمــا قمنــا حبصــر جــدوىذا  حــىتال و وال مثمــرا لــن يكــون مفيــدا  بــدو
اآلن أن  ونضــــيفالنقــــد الــــذايت. و  النقــــداالخــــتالف الثقــــايف، و  يف قاحلــــو  التســــامح،: هــــي ثالثــــة األقــــل يف

منهــا و . هــذا املســعى احلميــد مــن فــرص جنــاح تزيــدأن  ميكــن ،املبــادئ بعناصــر أخــرى تلــكباإلمكــان تعزيــز 
 يكـــون اهلـــدف األول أن ومـــن الرغبـــة يف االفتخاريـــة،و  اإلمكـــان مـــن النزعـــة الســـجالية رقـــد التحـــرُّرضـــرورُة 

َتَحـاِوَرة؛ ففـي هـذه احلالـة و  التماثلهو حتقيق  ،الثقايف احلواراألخري من و 
ُ
التطابق التام يف وجهات النظـر امل

 يــوم مــن األيــام مــع الثقافــة الغربيــة أن تتطــابق يف مــنأن ننتظــر  ،مــن بــاب األمــاين املســتحيلة حقــا ســيكون
بــاب املســتحيالت  مــن تتماثــل معهــا متامــا. كمــا ســيكونو  اإلســالمية العربيــة الثقافــة توجهــاتتطلُّعــات و 
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 الثقافـةاإلسالمية إىل نسخة طبق األصل مـن  العربيةمعجزة تتحول معها الثقافة  حدوث بإمكان االعتقاد
ة مـن التعـاون علـى أشـكال خمتلفـ تنميـةهـو  ،إليـه لـعالتط واقعيـايف هذا اجملال وممكـن  متاح هو ماالغربية. و 

األخــرى، علـــى أســس حقـــوق اإلنســـان  اإلنســـانيةومـــع بـــاقي الثقافــات  ،الثقـــافتني معــا بــنيقــدم املســـاواة، 
  واحلقوق الثقافية للشعوب.

كمـا ال خيفـى   وهـي، فقـط على الواجهـة الدينيـة أال يقتصر اِحلَوار بني الثقافات أيضااملستحَسن  من و
 الثقافـاتوالصـدام بـني  للصـراع األماميـة اجلبهـةوترشِّـحها لتكـون  واجهة اليت ُتسـلَّط عليهـا األضـواء اليـومال

فهـــي يف تقـــديرنا ال  الشــعوب،يف عاملنــا املعاصـــر. فــرغم األمهيـــة الكبــرية الـــيت تكتســـيها الــديانات يف حيـــاة 
أخـرى مثـل  ثقافيـة مكونـاتار ليشـمل احلِـوَ  ميتـدتستغرق مجيع مكونات الثقافة أيّاً كانت. لذلك جيـب أن 

بفعاليـة و أن تسـاهم بـدورها  كوناتوالقيم اإلنسانية املشرتكة. فمن شأن هذه امل الفنونو  الفلسفةاآلداب و 
يف املعتقـدات الدينيـة.  اختالفبينها من  يكونقد  ما اجملتمعات البشرية، رغم بني اِحلَوارُمتميزة، يف إثراء 

نـذكر كـذلك تربيـة  الثقـايف، هلا دور هام يف التحفيـز علـى احلِـَوار أن يكون ميكن من العوامل األخرى اليتو 
وات احلِـَوار بـني الثقافـات؛ وفـتح قنـ أخالقيـاتعلى حقوق املواطنة، وعلى و ، اإلنسانالناشئة على حقوق 

أخــريا افيــة، و بــني اجلامعــات ومراكــز البحــث العلمــي واملنــابر الثق التعــاونتنميــة ِحــَوار بــني النخــب املثقفــة، و 
ــا، لتكــون شــريكا فعــاال يف صــياغة  غــري احلكوميــة املنظمــاتفســح اجملــال أمــام  واجملتمعــات املدنيــة مبكونا

   الرتبوي.و الثقايف و يف تدبري الشأن االجتماعي و  الثقافية، السياسات
اء نود شـعوب و  مـن أمـم إن كثـرياو  تتزايد، احلوار بني الثقافات اخليار إن أمهية هذه الدراسة بالقول، إ

احلياة يف عامل اليوم، مـن أجـل التقريـب بـني الشـعوب،  ضرورياتالعامل بدأت تعي بأن احلوار أضحى من 
وهــي مـــن أجــل ذلـــك ال  .آثـــار الصــراع والصـــدام املفــروض عليهــا باســـتمرار مــنأو علــى األقــل للتخفيـــف 

 املبـادرةهـي  ،ن كتابة هذه السطورحىت زم ،مبادرات جديدة يف هذا اجملال، ولعل آخرها اقرتاحتتواىن عن 
ا إسبانيا يف سنة  . واحلـق أن أمثـال )10(احلضـارات" حتالف": واليت حتمل اسم ،م2004اليت تقدمت 

مــن املفــروض أن  تُعَقــد حــول هــذا املوضــوع،، وكــذا النــدوات العربيــة الكثــرية الــيت ُعِقــَدت و املبــادراتهــذه 
ده فقــــط علــــى مقولــــة حتميــــة الصــــراع والعنــــف املتبــــادل بــــني ال ميكــــن تشــــيي الغــــدألن عــــامل  ، ذلــــكتتــــواىل

احلقيقــة  امــتالكونتيجــة النـزوع إىل احتكــار  االســتعالء،و  نتيجــة التقوقــع يف ُعَقـد التفــوُّق البشــرية،الثقافـات 
 الكيانــــات قــــد يتحــــوَّل إىل جحــــيم، إذا أصــــبحت هــــذا القبيــــل مــــن عــــاملَ فَ  وتوزيعهــــا. نشــــرهاصــــياغتها و و 

معزولــة عــن بعضــها الــبعض، ال تتغــذى  مغلقــةفيــة املختلفــة الــيت تكوِّنــه، عبــارة عــن شـرانق واجملموعـات الثقا
  احلروب العدوانية والتطهري العرقي.  علىإال على الريبة واحلقد، وال تتنفس إال 

ــ تِعقــدعنــدما و  ظــل الــرتاث  يف ،"الثقافــاتبــني  احلــوارا اليــوم علــى إمكانيــة إقامــة "شــعوب العــامل آماَهل
َثل اإلنسانية و  الغيناإلنساين  الثقايف

ُ
املشرتكة، فلـيس ذلـك جريـاً وراء السـراب،  العليااملتنوع، واسرتشادا بامل

الــيت حتـدق بالبشـرية ومبســتقبلها. فطبيعـة احلـوار الثقــايف، يف  باملخـاطرفتلـك آمـال يُـدعِّمها الــوعي املتعـاظم 
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ــا العــامل املعاصــ التارخييــةهــذه الظرفيــة  أصــبح  املســامل،ر، جتعلــه ضــربا مــن الصــراع الفكــري احلرجــة الــيت ميــر 
هنـاك أمـل   يكـونخوض غماره مـن أجـل البقـاء. وخاصـة عنـدما ال  املبادرة إىل من واجب اجلنس البشري

: النمساوي سيجموند فرويد الطبيبكبري يف إحداث تغيريات جذرية سريعة يف طبيعة البشر. وكما يقول 
أن يقـاوم  يسـتطيعالتفاؤل، أن ما مـن شـيء ئما للبشرية مبعانقة األمل و ح داالنادرة اليت تسم العناصر من"

اية املطاف "و  على املدى الطويل العقلَ    . )11(التجربَة، وأن صوَت العقل ال بد أن ُيسمع يف 
للمنتمني إىل الثقافة  بالنسبةإن الدعوة إىل تبين خيار ِحَوار عاملي بني الثقافات، جيب أن تكون  حقا 
عو إىل إنعــاش لكــن علينــا وحنــن نــدو علــى الصــعيد العــاملي. داخلــي و  يــة اإلســالمية، مبثابــة نضــال ثقــايفالعرب
بنظــرة واقعيــة  الــدعوةأن نواصــل هــذه أن نعــي مبــدى وحــدود فعاليــة هــذا املفهــوم، و تفعيلــه، الثقــايف و  احلِــَوار

مكن 
ُ
 ميكـن حتقيقـه يف حـدوده الـدنيا، أن املأمول منهـا الغيب عن بالنا أال يمنها، و  واملأمولويف حدود امل

حلقـوق اإلنسـان. حقـا  الفعلياالحرتام احلقيقي و التضامن و و  مل يتأسس اِحلَوار املنشود على قيم العدالة إذا
حـىت لـو   التارخييـة،الـذي يكـاد يكـون مفروضـا علينـا يف هـذه املرحلـة  ،هي اخليار احلضاري اِحلَوار ثقافةإن 
أن حتـل مجيـع  ميِكننشعر يف أعماقنا أن هذا احلل ليس باملعجزة اليت  لواقعي،ا تفاؤلناغمرة يف  ، وحننكنا

 جمتمعاتنــا الــيت تعــرتض ســبل ،والصــعوباتوتــَذلِّل كافــة العراقيــل  مشــاكلنا النامجــة عــن عالقاتنــا مــع الغــرب،
  والتقدم. والتنمية حنو التحديث

********************  
  :الهوامش

  .أكادميي من املغرب) *
 وميكن .م1998 نوفمرب 4يف  ،املذكور القرار نصعلى  العامة لألمم املتحدة اجلمعيةدقت . صا1
 املنتظم هذا كانو  .م1999 سبتمرب، 35 األمم املتحدة بالفرنسية رقم نشرة بالرجوع إىلعليه  طِّالعاال

 األمممن منرب  خامتي حممد اإليراين الرئيس نداء وجهه إثر على ،هذا القرارتبين على  وافق قد الدويل
  .الصدام من بدال ،الثقافاتبني احلضارات و  اِحلَوار ا فيه إىل، داعيم1998شهر سبتمرب  يف املتحدة،

"اخلطاب عن "حرب الثقافات" يف : دراستنا: انظر ات حول هذا املوضوع. للمزيد من املعلوم2
 ، الكويت، عدد جملة عامل الفكراملعاصر"، املنتظر أن تصدر يف يمناذج من الفكر األمريك: الفكر الغريب

  .م2006أكتوبر ـ ديسمرب، 
التحلي  شيمة حييل إىل ،"tolérerاجلذر الالتيين لفعل "مثال، نالحظ أن  يف اللغة الفرنسية .3
املعاين املمكن  جل أن نا،اطِّالعحسب  ،أما يف لغتنا العربية فيبدو القدرة على التحمل.و  بالصرب

بوسعنا أن نالحظ يف اللغتني اجلود والتساهل واألرحيية. و و  الصفح تدور حول "،اشتقاقها من جذر "مسح
األكثر بروزا األفكار وهي  ،واملساواة والتكافؤ واحلق املتبادل، واالحرتام ألفكار التفهم اواضح اغياب معا

قانونيني أوروبيني من الناحية التارخيية نذكِّر بأن هناك قرارين و  يف اخلطابات اجلديدة عن مفهوم التساُمح.
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ب.م، يف مدينة ميالنو  ،311القرار األول صدر سنة : "التسامح" يف اجملال الديين سألةيتعلقان مب
وقد مسُِح فيه وألوَّل مرة،  ).237-272(بإيطاليا، يف عهد اإلمرباطور الروماين قسطنطني األكرب 
نب الديانة الرمسية القدمية. أما القرار الثاين مبمارسة العقيدة املسيحية يف اإلمرباطورية الرومانية، إىل جا

، يف السنوات األخرية من عهد امللك لويس السادس عشر، وعشية م1786فقد صدر يف فرنسا سنة 
م الدينية،  . وفيهالثورة الفرنسية الكربى إىل جانب مسُِح للمسيحيني الربوتستانت مبمارسة عقيد
رسالة يف التسامح، : عنوانه ،هور حول مفهوم "التسامح"كتاب كالسيكي مشالكاثوليك. وهناك أيضا 

العربية  . وقد متت ترمجته إىلJohn Locke)،1704ـ1632(للفيلسوف اإلجنليزي جون لوك،  هوو 
 ،، بريوتيبدوي. والطبعة املتوفرة حاليا عنه هي طبعة دار الغرب اإلسالم عبد الرمحناملرحوم  من طرف
  . م1988

دئ حول التسامح "، الطبعة الفرنسية، منشورات منظمة اليونسكو، باريس، " إعالن مبا: انظر. 4
  .10، صم1995نوفمرب  16

إمانويل كانط، : إىل األخالقية الكانطية الثالث، حنيلعلى صيغ القواعد  طِّالعمن أجل اال .5
 .1965هرة، للطباعة والنشر، القابدوي، الدار القومية  عبد الرمحن، ترمجة أسس ميتافيزيقا األخالق

افت التهافت، حتقيق سليمان دنيا، دار : أما عبارة ابن رشد فقد وردت يف كتابه .90-61: صص.
كما يقول احلكيم ـ   " ومن العدل: وهذه صيغتها األصلية .369ص .م1980املعارف، القاهرة، 

سه يف طلب احلجج أرسطو ـ أن يأيت الرجل من احلجج خلصومه مبثل ما يأيت به لنفسه، أعين أن جيهد نف
خلصومه كما جيهد نفسه يف طلب احلجج ملذهبه، وأن يقبل هلم من احلجج النوع الذي يقبله 

مركز دراسات حممد عابد اجلابري، قضايا يف الفكر املعاصر،  حول هذا املوضوع حنيل إىل...". لنفسه
  .23، صم1997الوحدة العربية، بريوت، 

احلقوقية الصادرة بعد  النصوصيدل حاليا على ق اإلنسان" " اجليل الثالث من حقو مصطلح . إن 6
 واالجتماعية يةقتصاداال العاملي للحقوق امليثاق" : ومنها بصفة خاصة. م1948اإلعالن العاملي لسنة 
 اإلعالنكذلك "و  .م1966 اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنةالصادر عن والثقافية للشعوب". 

  .م2001 نوفمربيف باريس عن منظمة اليونسكو، يف الصادر  ،"ايفالتنوع الثق حولالعاملي 
 يف القرن ظهرت االجتماع، يف علم النظرياته جمموعة من ضمن هذا التوجُّ  أن ندرج بإمكاننا .7
ا منها إىلو  ،بدايات القرن العشرينو  عشر التاسع نظرية : . منهااهليمنةو  لتربير االستعمار قصد أصحا

 ؛"العقلية البدائيةو  العلمية العقلية" حول) م1857 – 1939برول ( ليفي فرنسيال عامل االجتماع
االجتماع، يف النصف الثاين من  علم يف حقل ظهرت اليت "يةاالجتماع الداروينية"  كذلك نظرياتو 

 .)Herbert , 1820-1903(: سبنسر هربرت اإلجنليزيالقرن التاسع. من ممثليها البارزين الفيلسوف 
علم و  يف ميداين األخالقتطبيقها و  شارل داروين،التطور لنظرية نتائج  مبحاولتها نقلهرت قد اشتو 
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عامل  الذي تعربِّ عنه الفئة املستنرية املذكورة هناك بصفة خاصة للموقف بالنسبة. و االجتماع
نسي صويف كذلك املؤرخة الفرنسية ذات األصل التو و  الثقافية الفرنسي كلود ليفي سرتوس، ااألنثروبولوجي

  : بسيس. يُراَجع يف هذا الصدد
- Claude Lévy- Strauss, Race et histoire, Paris, Gonthier, 1977 - Sophie 

Bessis , l'Occident et les autres, Histoire d'une suprématie, La 
confiscation de l'universel , Paris, Editions La Découverte, 2001.  

 ،األوروبيــــةو  العالقــــات بــــني احلضــــارتني العربيــــة: العــــريب األورويب احلِــــَوار: نــــدوةا أعمــــال هنــــ تُراجــــع .8
  .262، 78: .صص. الطبعة العربية، 1983أبريل  16-11 هامبورغ،

الظـاهر و  ".الدميوقراطية"و "العوملةمفهومي " بني يـَُؤلِّف الدميقراطية" الَعْوَلَمة"  مصطلح أن نالحظ. 9
 تتأسـسدميوقراطيَّـًة عامليَّـة  ،أبعادهـا العميقـة يف ،عـن مطلـب أن تصـبح العوملـة التعبريك املقصود من ذلأن 

 أن هـــذا بيـــد. للشـــعوباحلقـــوق الثقافيـــة ، وعلـــى احـــرتام حقـــوق اإلنســـان و علـــى التعـــاون يف اجملـــال الـــدويل
 يف يـتلخصو  انتشـارا، األول هو األسـبق زمنيـا واألوسـع املعىن ـ 1: حاليا مبعنيَـْني خمتلفني يُتداول املصطلح
العوملة، وال يدعو بتاتا إىل إيقافها أو تغيري جمراها،  مظاهريرفعه تيار عاملي إصالحي ينتقد باعتدال  شعار
ويف  وتعميمهــا،نشــر قــيم الدميوقراطيــة  يف وقــادرة علــى املســامهة دميوقراطيــة، إىل أن تكــون أكثــر يطمــحإمنــا 

 حبقـــوق اإلنســـان، املتعلقـــةاملواثيـــق العامليـــة و  فعلـــي لإلعالنـــاتحتقيـــق نظـــام عـــاملي عـــادل يـــتم فيـــه احـــرتام 
املعـــىن الثـــاين  ـ 2. وفعَّالـــةرئيســية فعليَّـــة  بـــأدوارتقـــوم ، و دميوقراطيــة بكيفيـــةاملنظمــات الدوليـــة فيـــه  تشــتغلو 

يف الفكــر السياســي األمريكــي املعاصــر، يــدافع  متداولــة إيديولوجيــةالــذي يعنينــا مباشــرة، يتعــني يف نظريــة 
  التيــار وهــو كمــا نعلـــم اجلــُدد، احملــافظنيعنهــا صــقور تيــار 

ُ
الواليـــات  يفن حاليــا علــى مراكــز القــرار هــيمِ امل

أي العمــــل علــــى نشــــر قــــيم  ؛"الدميوقراطيــــة عوملــــةهــــذه النظريــــة إىل ضــــرورة "  تــــدعواملتحــــدة األمريكيــــة. 
احلـروب الوقائيـة عنـد االقتضـاء، و ة إىل استخدام القـو  اللجوء عن طريق بأسره،الدميقراطية واحلرية يف العامل 

عــــن تكريســــها، عــــن طريــــق القــــانون الــــدويل  التعدديـَّـــةلفــــرض تلــــك القــــيم الــــيت عجــــزت النظريــــة األمميــــة 
 مشــروع" إجنــاز املســتعجلة الــيت ســطرها مهندســو هــذه النظريــة األهــدافمــن ومؤسســات األمــم املتحــدة. و 

 األنظمـــةالعـــامل العـــريب واإلســـالمي، وحماربـــة  يف دميقراطيـــة" إصـــالحات" وفـــرض ،الشـــرق الوســـط الكبـــري"
ا تكون موالية للغرب. و و  ه،الديكتاتورية املستبدة اليت حتكم  فـإن كما هو واضـحإقامة دول متحضرة مكا

التوســع و  االحــتاللو  الغــزو هدفــه األول واألخــري هــو املــدى،األمــر يتعلــق مبشــروع أمريكــي اســرتاتيجي بعيــد 
كـل ذلـك حتـت و  ،علـى اإلرهـاب" حتـثالثقافـات الـيت " وحماربـةنـاطق البرتوليـة، اإلطاحة بالدول ومحاية املو 

  : وحقوق اإلنسان. من أقطاب هذه النظرية املعروفني الدميوقراطيةراية عوملة 
 Richard Norman Perle، Paul Dundes Wolfowit  
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نقرتح الرجوع إىل مقال هام  ،الدميقراطية" الَعْوَلَمة"و "احملافظني اجلدد" حول املعلوماتملزيد من  ـ
 :Qui sont ces néoconservateurs ? dans l’article -: ريدة الفرنسية "لوموند"اجلمنشور يف 

« Le stratège et le philosophe », Le Monde, numéro du 15.04.2003.   
كومة من اقرتاح رئيس احل هي ،احلضارات" حتالف. إن املبادرة اجلديدة اليت حتمل اسم "10

 أمام ألقاهقد وردت يف سياق خطاب و  .J. L. Zapatero ،خوسي لويس ساباتريو السيداإلسبانية 
 إىل فيه . وقد دعام2004 سبتمرب 21بتاريخ يف  ،لألمم املتحدة اخلمسونو  اجلمعية العامة التاسعة

رى غري احلروب ائل أخالعاملي وحماربته بوس لإلرهابالتحالف بني احلضارات من أجل التصدي  تعزيز
لبلد  ُممَثِّال بصفيت" : يف الفقرة التالية من هذا اخلطاب ،احلضارات" حتالفقد وردت عبارة "العسكرية. و 

الغريب  العامل بنياحلضارات"  حتالف" فكرةصنعته ثقافات متنوعة وَأْغَنْته، أود أن اقرتح على هذه اجلمعية 
سوء الكراهية و  تؤديتاليف أن  علىجيب العَمُل اآلن و  سقط جدار برلني لقدالعريب اإلسالمي.  العاملو 

ُيكوِّن جلنة من  أن نيا تلتمس من األمني العامإىل إقامة جدار آخر مكانه. لذلك فإن إسبا التفاهم
يف  إسبانيامشاركتها  تركيا أعلنتفرتة الحقة  يفهذه املبادرة ". و  حتقيق علىمستوى عال لإلشراف 

الرابع عشر من يوليو  يف العام،لسان أمينها  على املتحدة األمم اما رحََّبت املبادرة، ك هذه رعاية
ا و  بعتها،ملتا عامليةكونت جلنة من شخصيات و  م2004  ملموس مشروع إعداد مسؤوليةأناطت 

 سنة اية قبلوتقدمي توصيات يف هذا الصدد  الثقافات،ملناهضة مظاهر التمييز والتفرقة بني 
دول أمريكا جل و  ،اجلامعة العربيةوكذلك  األورويب، االحتاد بتأييد املبادرة هذهت وقد حظيم.2006

، خالل األزمة الكبرية م2006من جديد يف األشهر األوىل من سنة  عنهاالالتينية. وقد عاد احلديث 
  .الكرمي الرسول شخصو  اإلسالميةرسوم مسيئة إىل املقدسات  نشر ،اإلسالمي العاملاليت أحدثها يف 

قنوات للتواصل بني الشعوب  فتح املعلن هدُفهااألمر مببادرة قيِّمة ال شك يف ذلك،  يتعلق 
 اإلطالق، على جديدة ليست. ولكنها التمييزالثقافات ملواجهة مظاهر التطرف والعنف والكراهية و و 

ا بإحلاح على  اديتنعلى ما يبدو من املوقف احلايل للكنيسة الكاثوليكية اليت  مستلهَ مُ العام  فمضمو
بني الديانات، باعتبار أن االختالف األساسي بني احلضارات يتعني قبل كل  والتعايشضرورة التفاهم 

ملبادرة األمم املتحدة لسنة  تكاد تكو صيغة معادة املعتقدات الدينية. وفضال عن ذلك فهي يفشيء 
تقودها الواليات املتحدة  اليت احلملةَترُِد يف سياق ا إعادة ، اليت حتدثنا عنها من قبل، ولكنهم2001

"  األساسية يف صرح الدعامة مبثابة "حوار الثقافات وأخالقياته"تقديرنا يبقى  يفو  ".اإلرهابحاليا على "
أسس مبادئ  علىلتحقيق التفاهم بني شعوب العامل،  األنسبكما يبقى األداة   ،احلضارات" حتالف

  وحقوق اإلنسان. الدويلتزم بقواعد القانون احلق والعدل واالحرتام املتبادل واملل
مالبسات طرحها وتبنيها والرتويج هلا، حنيل إىل وثيقة و ملزيد من املعلومات عن هذه املبادرة اجلديدة  ـ 

عن وزارة الشؤون  صادرةوهي  ." Alianza de Civilizaciones": االسم نفس حتملإسبانية 
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 .م2005 نوفمربعالم والتواصل اخلارجي، مدريد، العامة لإلاإلدارة  اإلسبانية،اخلارجية والتعاون 
لألمم املتحدة  العامةمراجعة حمضر اجلمعية بصددها  مخسني صفحة. كما ميكنل على مثانية و تشتمو 

  ، وكذلك البيان النهائي الصادر عنها.م2005أكتوبر  24بتاريخ 
 ،م1974بريوت،  لطليعة،اترمجة جورج طرابيشي، دار  ،وهم مستقبل. سيجموند فرويد، 11

  . 83-84ص
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  السودان والزنج في الثقافة العربية
  المعايير واألحكام)(

  *مشس الدين الكيالين
اإلســــالمية الــــيت نســــجت لــــه شــــبكة مــــن -كــــان اجلغــــرايف والرحالــــة واملــــؤرخ العــــريب، ابــــن ثقافتــــه العربيــــة

نفسـه، وحـول العـامل احملـيط بـه، وعـن التصورات والتخيالت، والرموز والدالالت واألحكام، واملعايري حول 
ـا يف تأليفـه اجلغـرايف أو التـارخيي أو األديب،  اآلخر الذي يشاركه عمارة األرض، فكـان ال بـد لـه أن يتـأثر 
وفيمــا يدونــه مــن مالحظــات يف رحالتــه يف كنــف بــالد الســودان، فكانــت هــذه الشــبكة الثقافيــة مبثابــة قبــة 

شكلت األطر املعرفية والتخيلية عن هؤالء السود والزنج، واحتوت علـى معنوية حمملة بالرموز والدالالت، 
الكثري من املعايري املتداخلة، على شكل حزمة من املواقف الوجدانية والعقلية، والرمزيـة التخيليـة، الـيت نظـر 

ايف أو العريب من خالهلا إىل هذا اآلخـر "اإلفريقـي األسـود"، أو لغـريه مـن األمـم والثقافـات، ورمسـت للجغـر 
الرحالة صورة عن شعوب السودان والزنج، ومناطقهم، ولكل ما تذخر بـه بالدهـم مـن حيوانـات ونباتـات 
وعجائب، ومالمح وأوصاف خاصة، وأصدرت أحكاماً انعكست بطريقة أو بأخرى على تـأليف هـؤالء، 

يل تلــك الصــور وعلــى املمارســة املعاشــية الفعليــة للعــرب مــع هــذه الشــعوب، والــيت أثــرت بــدورها علــى تعــد
  يف تنميط بعض جوانبها، وأحكامها. أسهمتوالتمثالت، أو 

ــا الـدين اإلســالمي عـن العالقــة مـع اآلخــر، مبـا فيهــا اإلنســان  وال شـك أن األحكــام العامـة الــيت بشَّـر 
تشكل قلب هذه األحكام، واحملرك األهـم فيهـا، دون أن خيفـى تـأثري املعـايري األخـرى مـن امليـدان األسود، 

دراكي، فمنها من تعايش مع "أحكام اإلسالم" وتآلف معها جنباً إىل جنب، كـ"معيار العمـران" الـذي اإل
لعلــه نــتج مباشــرة عــن اعــرتاف "اإلســالم" بــاآلخر الــديين واجلنســي ضــمن تصــوره لوحــدة الــوحي، ولوحــدة 

عـن طريـق الرتمجـة عـن  اجلنس البشري. مث هنـاك معـايري أخـرى تسـرَّب تأثريهـا إىل الثقافـة العربيـة اإلسـالمية
مــن  تاليونانيــة، أو للتــأليف الفارســي واهلنــدي، وقــد جتلــى ذلــك يف األخــذ بالنظريــات الفلكيــة الــيت حتــدد

ــا، أو تبعــاً ملوقعهــا مــن األقــاليم  خالهلــا مواقــع الشــعوب الســوداء بالنســبة لــدوران النجــوم والفلــك، ولتأثريا
ا تؤل ف العامل املعمور؛ كما ال ميكن إغفال تأثري اجلانب املعريف على اليت ختيلها اجلغرافيون األوائل على أ

أحكــام جغرافيينــا ورحالتنــا، وهــي الــيت تعكــس مــدى اقــرتاب العــرب معرفيــاًّ مــن العــامل املــدروس وهــو هنــا 
إفريقيــا الســوداء كمــا هــي فعــًال، علــى ضــوء تقــدم املعرفــة علــى حســاب مــا بقــي أو مــا احنســر مــن جمهــول. 

فقد تأثروا باجلانب الساليل؛ وكثرياً ما أخذ اجلغرايف والرحالة واملؤرخ العـريب تلـك املعـايري وإىل جانب ذلك 
  حزمة واحدة جمتمعة، وأحياناً يطغى عند أحدهم املعيار الديين، وعند آخر معيار مقابل.

  (السود) في الخطاب اإلسالمي -أ
  يماناإل
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ـا بـبعض،  بـني الوحـدة والتنـوع، فهنـاك أرومـة واحـدة جتمـع لقد مزج التصور القرآين للشعوب، ولعالقا
البشر، وأصل واحد ينطلقون منه، كما أن هناك تنوعاً عميقا داخل هـذه الوحـدة؛ وقـد قَابَـَل هـذا التصـوَر 
النظريِّ اعرتاٌف عمليٌّ بالتنوع(العرقي والديين والثقايف) الذي زخرت به "دار اإلسالم" وانطوت عليه، فلـم 

عائقاً للوحدة؛ يف املقابل هناك تنوع واختالف بينهم وبني اآلخر مل يدفعهم إىل القطيعـة ير املسلمون فيه 
ـــم تعلمـــوا مـــن اإلســـالم أن هنـــاك باألســـاس اختالفـــاً بـــني الكائنـــات والنـــاس  أو احلـــذر مـــن التواصـــل؛ أل

لـــذكر وأنـــه خلـــق الـــزوجني ا﴿واللغـــات واألديـــان، وهـــو شـــرط للتعـــاون، فـــاهللا خلـــق البشـــر مـــن ذكـــر وأنثـــى 
ودينيـــاًّ  )2(﴾ومـــن آياتـــه خلـــق الســـموات واألرض واخـــتالف ألســـنتكم وألـــوانكم﴿وأيضـــاً  )1﴾(واألنثـــى

يــا ﴿: وخلقهـم خمتلفــني ليتعـارفوا، إذ نــاداهم بقولـه )3(﴾هـو الـذي خلقكــم فمـنكم كــافر ومـنكم مــؤمن﴿
م عنـد اهللا أتقـاكم إن أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمك

، وهـــذا االخـــتالف بـــني الشـــعوب يبـــدو ضـــرورياًّ، يف هـــذا التصـــور، إلغنـــاء التجربـــة )4(﴾اهللا علـــيم خبـــري
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا  ﴿البشرية 

  .)5(﴾كثرياً 
وهـو الـذي ﴿نـوع عنهـا، حيـث مـرجعهم مجيعـاً إىل آدم وقد كان الناس يف األصل أمة واحدة، تفـرع الت

فـّرق جيـب أالَّ ينسـينا مـا جيمـع بيننـا تمث تفرقت إىل شـعوب، إال أن هـذا ال )6﴾(أنشأكم من نفس واحدة
ا هذا التنوع، وذكَّر  من وحدة، فقد أتى اإلسالم كتذِكرة واستعادة غري مسبوقة هلذه الوحدة، اليت يذخر 

يا أيها النـاس إنـا خلقنـاكم ﴿فاخر الوحيد هو طريق التقوى، وليس التفاخر باألنساب اجلميع أن جمال الت
  ).7﴾(من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

"أيهــا النــاس.. إن ربكــم واحــد، وإن أبــاكم واحــد، كلكــم : يف خطبــة الــوداع  النــيب حممــد وقــد ذكــر
. )8(ب، إن أكــرمكم عنــد اهللا أتقــاكم، لــيس لعــريب علــى أعجمــي فضــل إال بــالتقوى"آلدم، وآدم مــن تــرا

وقــد مشلــت هــذه الــدعوة إىل املســاواة واألخــوة اإلنســانية مجيــع النــاس، مبــا فــيهم البــيض والســود، فالفضــائل 
أما اللون متأسست هنا على قاعدة قرابة الفرد إىل اهللا وإىل مجاعة املؤمنني، عن طريق إظهار ورعه وتقواه، 

  واجلنس واملراتب االجتماعية فهي مسائل ثانوية أمام هذا القياس اجلديد للقيمة.
مــن هنــا، فقــد تبــوأ الكثــري مــن الشخصــيات الســوداء أو احلبشــية يف العهــدين النبــوي والراشــدي مرتبــة 

ضــة اإلســالم الروحيــة واخللقيــة، واحتلــت مركــزاً صــلباً للغايــة داخــل اجلماعــة  روحيــة فائقــة يف إطــار تــاريخ 
ســتغىن عنهــا يف الروايــة الدينيــة لبــزوغ اإلســالم، مبــا فيــه الســرية النبويــة، أمثــال املؤمنــة، وأضــحت رمــوزاً ال يُ 

بالل مؤذن الرسول، وسعيد بن جبري الذي قال فيه الناس "كلنا حمتاج إليه"، وعطاء بن ربـاح، وآل ياسـر 
صـــرباً آل ياســـر إن موعـــدكم اجلنـــة". وهـــؤالء كـــانوا ": الـــذين خـــاطبهم النـــيب يف أثنـــاء اضـــطهاد قـــريش هلـــم

م أمـام اضـطهاد قـريش هلـم  مجـيعهم عبيـداً عنـد قـريش، آمنـوا باإلسـالم، ودفعـوا مثنـاً باهظـاً دفاعـاً عـن إميـا
  قبل أن يتحرروا.
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ولقــد تكــررت تلــك النزعــة املســاواتية، الــيت آخــت بــني الســود وغــريهم، عــن طريــق التــأليف النظــري وال 
أبــرز الفقهــاء املســلمني، الــذين عكســوا وجهــة النظــر الدينيــة جتــاه الســود واجلــنس األســود، وال  ســيما عنــد

ـم مـن غـريهم مـن السـود يف غـرب إفريقيـا ووسـطها أو  سيما األحباش الذين كانوا األسـبق يف االحتكـاك 
ــا؛ فظهــرت العديــد مــن املؤلفــات الــيت عــدَّ  بش يف فضــل "تنــوير الغــ: فضــائل الســود، ومــن أبرزهــا تدجنو

م) و"رفــع شــأن احلبشــان" لإلمــام الســيوطي (ت 1193-هـــ597الســودان واحلــبش" البــن اجلــوزي (ت 
م) حيـــث اقتبســـه مـــن ابـــن اجلـــوزي، وأعقبــه برســـالته األخـــرى "أزهـــار العـــروش يف أخبـــار 1505-هـــ911

كمـا وضـع حممـد احلبوش"، مث برسالة ثالثة بعنـوان "نزعـة العمـر يف التفضـيل بـني البـيض والسـود والسـمر"،  
م) رســالة باســم "الطــراز املنقــوش يف حماســن احلبــوش" اعتمــد 1587-هـــ991عبــد البــاقي البخــاري (ت 

  فيها على "أزهار العروش" للسيوطي.
هـ) املؤلف املوسوعي الكبري، الذي مجع بـني اجلغرافيـة والتـاريخ والفلسـفة 255-150وكان اجلاحظ (

"فخر السودان على البيضان"، أبـرز فيهـا فضـائل السـود وحماسـنهم والعلوم األخرى، قد ألَّف رسالة باسم 
م اإلجيابيــة، وتبعــه ابــن املرزبــان يف احلقبــة نفســها برســالة "فضــل الســودان علــى البيضــان". وجيمــع  وصــفا
اجلــــاحظ يف رســــالته "فخــــر الســــودان علــــى البيضــــان" بــــني دور الســــود الروحــــي اإلســــالمي، وإعــــزاز النــــيب 

 فضــائلهم احلضــارية األخــرى، أي بــني دورهــم يف تــاريخ التقــوى الدينيــة، ودورهــم يف والصــحابة هلــم، وبــني
جمال العمران؛ فدوَّن ما مسع من أقوال عن السودان، أو حماورات ومناظرات عنهم، أو أحاديث وقصـص، 

اقتـدى روى عن النيب والصحابة من أقوال عنهم. ولقد وما يروى عنهم من نوادر، وقد قدَّم ذلك كله مبا يُ 
بـا اجلانـب الـديين علـى ماعـداه، للنظـر يف موقـع بتأليفه هذا فقهاء كبار كابن اجلـوزي والسـيوطي الَّلَـذْيِن غلّ 

  هؤالء السودان يف تاريخ انبعاث اإلسالم، ورأي القرآن والنيب يف دورهم اإلنساين والروحي.
ان "أورع اخللـق وأتقـاهم، فيذكر اجلاحظ أن "لقمان احلكيم منهم"، كذلك "سعيد بـن جبـري" الـذي كـ

"هـو : " الـذي قـال فيـه عمـر بـن اخلطـابوأعظم أصـحاب ابـن عبـاس"، كمـا كـان "مـنهم بـالل احلبشـي 
ثلــث اإلســالم"، ومــنهم مهجــع و"هــو أول قتيــل يف ســبيل اهللا" إذ قتــل يف غــزوة بــدر، ومــنهم أيضــاً املقــداد 

نهم مكحـول الفقيـه الكبـري، ومـنهم أيضـاً بن أسود الكندي "وهو أول من عذبته قريش يف سبيل اهللا"، وم
"جليب" الذي قال عنه النيب، بعـد مقتلـه "(هـذا مـين وأنـا منـه)، مث محلـه علـى سـاعديه، حـىت حفـروا لـه.. 

  .)9(ماله سريٌر غَري ساِعَدْي رسول اهللا"
كمــا يــذكر بــأن مــن احلبشــة ُعكيمــاً احلبشــي.. كــان علمــاء أهــل الشــام يأخــذون عنــه كمــا أخــذ علمــاء 

)، م869-هــــ255. ولقـــد حـــرص كـــل مـــن ابـــن اجلـــوزي (ت )10(هـــل العـــراق مـــن املنتجـــع بـــن نبهـــانأ
) يف رســـائلهم عـــن فضـــائل الســـود، تبيـــان وإظهـــار الـــدور م1509-هــــ911والســـيوطي، والبخـــاري (ت 

األحبـــاش يف التجربـــة التقويـــة اإلســـالمية، ويف رفـــع شـــأن اإلســـالم، ومظـــاهر الرفعـــة الـــيت -الكبـــري للســـودان
ـــه ا نـــيب اإلســـالم لرجـــاهلم، يف ســـياق دفاعـــه عـــن املســـاواة بـــني األجنـــاس واألمـــم؛ ويـــروي كـــل مـــنهم خصَّ



 228

ــا صــحيحة أو منتحلــة، أي كمــنهج  األحاديــث عــن النــيب الــيت لــن نتعامــل معهــا أو نعرضــها مــن ناحيــة كو
ــــ ــــوجي، أي كأحــــد مقــــاييس اجتاهــــات ال ــــرواة نظــــرة األنثربول ــــني ال ــــداوهلا ب وعي احملــــدث، بــــل ســــننظر إىل ت

االجتمـاعي، باعتبــار أن تناقلهــا علـى لســان املســلمني يعكـس يف حــد ذاتــه جانبـاً مــن الــوعي االجتمــاعي، 
ا.   أو رأي شرحية من املسلمني مبعاين تلك األقوال ودالال

ـــــه  فالســـــيوطي ينســـــب إىل النـــــيب ـــــدعوة يف : قول ـــــأن "اخلالفـــــة يف قـــــريش، واحلكـــــم يف األنصـــــار، وال ب
األحبــاش هــي شــأن خطــري يف الــدين -لــيت تُنســب وظيفتهــا، هنــا، إىل الســودانفالــدعوة ا ،)11(احلبشــة"

اإلســالمي، تتعلــق مبصــريه ذاتــه، ومبــدى انتشــاره، وبالــدعوة يــرتبط مباشــرة "األذان" الــذي ال بــد أن يــذكِّر 
"بــالل"، فالوظيفتــان األساســيتان يف مســجد املدينــة املنــورة كانتــا  -األســود-اجلميــع مبــؤذن الرســول احلبشــي

، والثانيــة لــبالل بــن ربــاح احلبشــي، ولــه الفضــل يف األذان فــوق ظهــر  "اإلمامــة" و"األذان"، األوىل للنــيب
 الكعبـــة يف مكـــة، كمـــا أنـــه أَذََّن يف بيـــت املقـــدس عنـــد دخـــول املســـلمني إليهـــا يف عهـــد عمـــر بـــن اخلطـــاب

)12(.  
حــدمها اآلخــر أابــذان، ويعــّري كانــا يتن  -أحــدمها حبشــي وثانيهمــا قبطــي-قــال لــرجلني  ويــروى أن النــيب

ــا لصــاحل أخــوة اإلميــان اإلســالمي. كمــا  )13("إمنــا أنتمــا مــن آل حممــد": جبنســه نــاكراً التفرقــة الــيت يعلنو
بــن ياســر وبــالل، بعــد أن قــرن امسهمــا باســم علــي بــن أيب عمــار : مــن الًّ يــروى عــن النــيب أنــه بشَّــر باجلنــة ُكــ

ــ"اشــتاقت : طالــب حــني قــال ســيبعث  (ابن ياســر)، وبــالل.. وإن بــالالً إىل علــي، وعمــار: ةاجلنــة إىل ثالث
ـــة ـــا مجيـــع ، فينـــادي بـــاألذان، فـــإذا بلغعلـــى ناقـــة مـــن نـــوق اجلن (وأشـــهد أن حممـــد رســـول اهللا) شـــهدت 

  .)14(اخلالئق"
علـــى ظهـــر الكعبـــة، فقـــال بعـــض  وروى احملـــدثون أنـــه عنـــدما دخـــل املســـلمون مكـــة فـــاحتني، أذن بـــالل

يا أيهـا ﴿"هذا العبد األسود يؤذن على ظهر الكعبة!؟ فأنزل اهللا اآلية: مر على بالل)(يستكربون األالناس
  .)15﴾(الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

 نفيــع بــن مســروح وهــو أســود حبشــي، مــوىل احلــارث "كــان مــن فضــالء ةبكــر  اكمــا يــذكر الــرواة أن أبــ
؛ كمــا أن أحباشــاً مــن الصــحابة )16(ة واثنــني وثالثــني حــديثاً"ئــما الصــحابة وصــاحليهم، روى عــن النــيب

لغـــيط احلبشـــي مـــوىل النـــيب، وذي خمـــرب احلبشـــي وكـــان خيـــدم  املقـــربني، مثـــل "الصـــحايب نايـــل احلبشـــي، وأيب
، )17(ا أنـس بـن مالـك"، وموالته وامسها(بركة) روت عن النـيب، وروى عنهـ النيب، وأم أمين حاضنة النيب

: شــتهر بعلمــه؛ قــال عنــه ربيعــةبــن ربــاح، الــذي ولــد يف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب، وا ءومعهــم أيضــاً عطــا
بـن  ءال يفـىت إال عطـا: أمية يأمرون يف احلـج صـائحاً يصـيح نوأهل مكة يف الفتوى.. وكان ب ء)عطا("فاق

(رحيان دان الشــــهريانوأيضــــاً الزاهــــ. وكان(ســــغف احلبشــــي) مــــن كبــــار مشــــايخ الصــــوفية، )18(أيب ربــــاح"
  .)19(احلبشي) و(عنرب احلبشي) واألخري كان يعمل على سرت الكعبة كل سنة
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آمنت مبثل ما آمنت به، وعملت مبثـل مـا عملـت  نأرأيت إ: ويروى أن رجًال من األحباش سأل النيب
ا عهد عند اهللا، فقال ال إله إال اهللا  : نعم... فمن قال: به أين لكائن معك يف اجلنة؟ فقال النيب كان له 

نعــــم. فبكــــى احلبشــــي حــــىت فاضــــت : وهــــل تــــرى عيــــين يف اجلنــــة مــــا تــــرى عينيــــك؟ قــــال النــــيب: احلبشــــي
  ، ويروي ابن عمر كيف رأى النيب حيمل الرجل احلبشي "ويدليه يف حفرته".)20(نفسه..."

مسـع وأطـع ولـو حلبشــي  "ا: يقـول أليب ذر الغفـاري  كمـا يـروى عـن أنـس بـن مالـك، أنـه مســع الرسـول
، وعنـدما عـريَّ )21(بأنـه جييـز تنصـيب احلبشـي األسـود اإلمامـة بعضـهمرأسه زبيبة"، وهو قول فسَّـره  َأنَّ كَ 

"يا ابن السوداء، فأتى بالل النيب وأخربه. غضب النيب من أيب : أبو ذر الغفاري بالًال مؤذن الرسول بقوله
فضـل مـن ! والـذي أنـزل القـرآن علـى حممـد مـا ألحـد علـى أحـد أنـت الـذي تعـريِّ بـالًال بأمـه: ذر، وقال له

  .)22(إال بعمل"
يــا ابــن الســوداء، : وذكــروا أن ثابــت بــن قــيس بــن مشــاس األنصــاري عــريَّ عمــر بــن اخلطــاب إذ قــال لــه

. ويـروى عـن )23﴾(يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً مـنهم﴿فنزلت اآلية 
  لقمان، والنجاشي، وبالل، ومهجع".: "سادة السودان أربعة :النيب قوله

  الحبشي-لهجرة/الرحلة إلى النجاشيتجربة ا
مني لقــد احتلــت هجــرة املســلمني األوائــل إىل احلبشــة، الــيت كانــت مبثابــة الرحلــة الروحيــة األوىل للمســل

 ؛انيـة اجلماعيـة للمسـلمني(ملك احلبشـة)، مكانـاً راسـخاً يف الـذاكرة اإلميخارج مكـة، ومقـابلتهم للنجاشـي
ا تتعلق األساس بتاريخ انبثاق اإلسالم األول من قلب الصعوبات اخلارقة اليت اعرتضـته، إذ كرَّسـت  يف أل

م الــــديين احلــــق،  هــــذه الــــذاكرة صــــورة زاهيــــة للنجاشــــي الراعــــي واملنقــــذ واملــــتفهم هلــــؤالء املســــلمني وإلميــــا
أويالت، أمجعــــت كلهــــا علــــى تبجيــــل دور النجاشــــي، فخضــــعت هــــذه الرحلــــة للعديــــد مــــن الروايــــات والتــــ

  واإلعالء من مكانته.
إىل احلبشــة، وذلــك ملَّــا كثــر املســلمون يف مكــة، أقبــل  تــانفقــد ذكــر أهــل الســري، أنــه كانــت هنــاك هجر 

م، فقـال النـيب هلـم "تفرقـوا يف األرض فـإن اهللا : أهل قريش علـى تعـذيب املسـلمني األوائـل لـردِّهم عـن إميـا
، ويف روايــة أخــرى )24(ههنــا. وأشــار بيــده إىل أرض احلبشــة": إىل أيــن نــذهب؟ قــال: ، قــالواســيجمعكم

ا ملكاً ال يُظلـم عنـده أحـد، وهـي أَ : قال ألصحابه ، حـىت قٍ صـدْ  ضُ رْ "لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن 
  .)25(جيعل لكم خمرجاً مما أنتم فيه"

تـــت بعـــد تفكـــري عميـــق، إذ كانـــت أرض احلبشـــة ومل تكـــن هلـــذه الرحلـــة أن تـــتم بطريقـــة عشـــوائية، بـــل أ
، فكانــت )26(متجــراً، وكــانوا جيــدون فيهــا، كمــا يقــول الطــربي "رفاغــاً مــن الــرزق، وأمنــاً ومتجــراً حســناً"

استمراراً لعالقات بني جانيب البحر األمحر، فلم جيد املهـاجرون عثـرات متنـع وصـوهلم إليهـا. وكـان أول مـن 
، وكانـت مجلـة مهـاجري اهلجـرة  ان بـن عفـان ومعـه امرأتـه رقيـة بنـت النـيبعثم: هاجر من املسلمني إليها

عشرة؛ مث هـاجر ثانيـة ثالثـة ومثـانون رجـًال ومعهـم جعفـر : اثنا عشر، وقيل: األوىل أحد عشر رجًال، وقيل



 230

بــن أيب طالــب، فبعثــت قــريش مــن يتعقــبهم إىل النجاشــي، وكــان عمــرو بــن العــاص رئــيس وفــد قــريش يف 
"إنه قد ضوى إىل : قد أعطى اهلدايا إىل البطارقة، وهدية إىل النجاشي، وقال له عند مقابلته )27(املرتني

وا يف ديــن ابتــدعوه ال نعرفــه حنــن وال ؤ بلــدك غلمــان ســفهاء فــارقوا ديــن قــومهم، ومل يــدخلوا يف دينــك، وجــا
م لــرتدَّهم إ لــيهم، فهــم أعلــم أنــت، وقــد بعثنــا إليــك فــيهم أشــراف قــومهم مــن آبــائهم وأعمــامهم وعشــري

ــــم.. فأســــلمهم إلــــيهم": ــــم"، فقــــال بطارقتــــه ؛ وتنــــوه الروايــــة )28("صــــدِّق أيهــــا امللــــك، قــــومهم أعلــــم 
"ال هـــا اهللا (= ال واهللا) ال يقـــاد قـــوم جـــاوروين، ونزلــــوا : اإلســـالمية بعظمـــة النجاشـــي، الـــذي رد بغضــــب
جــاء املهــاجرون مــن املســلمني، تــوىل م"، فلمــا فأســأهلَ  مْ هُ بــالدي فاختــاروين علــى مــن ســواي، حــىت أدعــوَ 

جعفـــر بـــن أيب طالـــب الـــرد علـــى تســـاؤالت النجاشـــي عـــن حقيقـــة الـــدين اإلســـالمي، وموقفـــه مـــن املســـيح 
إن النــــيب "أمرنــــا بصــــدق احلــــديث، وأداء األمانــــة، وصــــلة الــــرحم، وحســــن اجلــــوار، : ومــــرمي، فجــــاء يف رده

انـا عـن الفـواحش وقـول الـ زور، وأكـل مـال اليتـيم وقـذف احملصـنات. وأمرنـا والكف عن احملارم والدماء، و
اه على مـا نأن نعبد اهللا وحده ال نشرك به شيئاً. وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام... فصدقناه وآمنا به واتبع

جــاء بــه مــن اهللا. وعبــدنا اهللا وحــده ال نشــرك بــه شــيئاً، وحرَّمنــا مــا حــرَّم علينــا، وأحللنــا مــا أحــل لنــا، فعــدا 
ـــا قوم ـــا إىل بـــالدك علين ـــادة اهللا.. فخرجن ـــدة األوثـــان، عـــن عب ـــا إىل عب ـــا لريدون ـــا عـــن دينن ـــا فعـــذبونا وفتنون ن

  واخرتناك على سواك، ورغبنا يف جوارك، ورجونا أال نُظلم عندك أيها امللك!".
نعم. فقرأ عليه صدراً مـن : هل معك ما جاء به عن اهللا من شيء. فقال له جعفر: فقال له النجاشي

"فبكى النجاشي حىت اخضلَّت حليته من الدموع، وبكت األساقفة حىت اخضـلَّت مصـاحفهم  آي القرآن
مــن مشــكاة  جُ رُ ْخــيَ "إن هــذا والــذي جــاء بــه عيســى لَ : حــني مسعــوا مــا تــاله علــيهم"، مث قــال هلــم النجاشــي

  .)29(واحدة، انطلقا، فال واهللا ال أسلمهم"
الـة مـن االحـرتام والتبجيـل، وعلى أساس هذه التجربة، أحاط املسلمون النجاشـي  وصـحبه األحبـاش 

جتلَّت يف العديد من الروايات حول استجابته لدعوة النيب إىل اإلسالم، والرسـائل املتبادلـة بـني النـيب وبينـه، 
باإلضافة إىل ما خصَّه النيب نفسه من تبجيل، فجاء يف إحدى الروايات أن النيب بعث إىل النجاشي عمر 

شــأن املهــاجرين املســلمني إليــه، وكتــب معــه كتابــاً جــاء فيــه ".. فــإين أمحــد إليــك اهللا  بــن أميــة الضــمري يف
بــــن مــــرمي روح اهللا وكلمتــــه ألقاهــــا إىل مــــرمي البتــــول الطيبــــة اامللــــك القــــدوس املهــــيمن.. وأشــــهد أن عيســــى 

اء يف علـى طاعتـه.."؛ مث جـ ةاحلصينة، فحملـت عيسـى.. وإين أدعـوك إىل اهللا وحـده ال شـريك لـه واملـواال
".. وقـــد عرفنـــا مـــا بعثـــت بـــه إلينـــا، وقـــد قربنـــا ابـــن عمـــك : عرتافـــاً بـــدين حممـــد، وإميانـــاً بـــهإرد النجاشـــي، 

وأصحابه. فأشهد أنك رسول اهللا صادقاً مصدقاً، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمـك، وأسـلمت علـى يديـه 
  .)30(لرب العاملني"

ــ رواة أن النجاشــي زوَّج "أم حبيبــة"، الــيت تــويف واســتمراراً يف تبجيــل ذكــرى النجاشــي احلبشــي، يــروي ال
زوجهـــا يف أرض احلبشـــة، إىل النـــيب، ومهرهـــا مـــن عنـــده أربعـــة آالف، وبعثهـــا إىل النـــيب مـــع شـــرحبيل بـــن 
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ــرين أنــه نزلــت يف النجاشــي اآليــة الكرميــة )31(حســنة م مــودة للــذين ﴿. ويــذكر بعــض املفسِّ ولتجــدن أقــر
. ويــروى عــن أنــس أنــه ملــا جــاء نبــأ نعــي النجاشــي، أي موتــه، قــال )32﴾(آمنــوا الــذين قــالوا إنــا نصــارى

وإن مـــن أهـــل ﴿: أيـــا رســـول اهللا، نصـــلي علـــى عبـــد حبشـــي!؟ فـــأنزل اهللا اآليـــة: "صـــلوا عليـــه. قـــالوا: النـــيب
، ويف روايـة أخـرى، أن النـيب قـال عنـد ﴾الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إلـيهم خاشـعني..

  .)33("استغفروا ألخيكم": لنجاشيمساعه وفاة ا
، كمــا حيصــي )34(وحيصــي الســيوطي مــا يقــارب العشــرين لفظــاً ذات أصــول حبشــية وردت يف القــرآن

صـفوان ابـن : ومعه ابن اجلوزي أبناء احلبشيات من الصحابة والتابعني، واخللفاء، وأبنـائهم، فمـن الصـحابة
أيب جعفـــــر  اعيســــى وجعفـــــر ابنــــ: خللفـــــاءأميــــة ابــــن خلـــــف اجلمحــــي، وعمـــــرو بــــن العـــــاص، ومــــن أبنــــاء ا

  .)35(املنصور
مــا جنــد أصــحاب املصــنفات  اوهكــذا صــارت احلبشــة واألحبــاش مــادة أثــرية يف التــأليف العــريب، فكثــري 

يف الالوعـــي اجلمعـــي للعـــرب  سمـــن شـــأن احلبشـــة وناســـها، فقـــد انغـــر  ونَ ُلـــعْ اجلغرافيـــة والتارخييـــة واألدبيـــة يُـ 
اهلجـــرة الـــيت قصـــدها املســـلمون هربـــاً مـــن ظلـــم ذوي قربـــاهم، وهـــي الـــيت أرض  وصـــفهااملســـلمني قيمتهـــا، ب

عبـــدوا فيهـــا بأمـــان، دون خـــوف وال وجـــل. وخيـــص ابـــن اجلـــوزي األحبـــاش بكثـــري مـــن اخلصـــال اجمليـــدة، إذ 
م الكـــرم الـــوافر، وحســـن اخللـــق، وقلـــة األذى، وكثـــرة ضـــحك الســـن، وطيـــب األفـــواه، : يـــذكر مـــن صـــفا

  .)36(لكالموسهولة العبارة، وعذوبة ا
  العمران والحضارة -ب

مل تقتصـــر نظـــرة العـــريب املســـلم إىل اآلخـــر األســـود علـــى املقيـــاس الـــديين وحســـب، بـــل اختـــذ لـــه معـــايري 
احلضـــاري، فواقـــع التنـــوع الثقـــايف والقـــومي الـــذي زخـــر بـــه االجتمـــاع -أخـــرى يف مقـــدمتها املعيـــار العمـــراين

، ة وقبوهلا لفكرة التعايش بني املسلمني وأهـل الكتـاب دينيـاًّ السياسي اإلسالمي، واملفاهيم املساواتية الديني
اآلخــــر  مــــن مثولألجنــــاس األخــــرى "العجميــــة" أفضــــت إىل ســــيادة موقــــف نســــيب مــــن اآلخــــر الــــداخلي، و 

اخلارجي، واملبدأ األساسـي الـذي وجـه تلـك النظـرة النسـبية إىل اآلخـر، داخليـة كانـت أم خارجيـة، هـو أن 
  .)37(على األمم، ال ختلو منها أمة من األممالفضائل واملثالب موزعة 

ة، وال سيما ياملسالك واملمالك، واملصنفات البلدان: هلذا جند أمامنا الكثري من كتب اجلغرافية اإلقليمية
تلك اليت اختصت بدراسة وصفية للجغرافية البشرية إلقليم أو ملدينة معينة، حتت اسم "كتـب الفضـائل"، 

الــب متيــزه عــن األقــاليم واملــدن األخــرى. مثات كــل إقلــيم ومــا حيتــوي مــن فضــائل و اهتمــت كلهــا بــإبراز مميــز 
ضـمن دار اإلسـالم؛ وأعطـوا  الداخليـةَ  فلقد أدرك اجلغرافيون العرب، وأصحاب املصنفات األخرى الفـروقَ 

وا يف تعقـب معرفـة اخلصـائص الـيت متيـز هـذا اإلقلـيم عـن ذاك، مهـر لكل إقليم من أقاليمهم صفة خاصة، و 
م علـى األمـم األخـرى خـارج دار اإلسـالم، فاتسـمت وجهـتهم مث  نقلوا هـذه املنهجيـة وطبقوهـا يف دراسـا

ـــا، إذ بينـــوا مـــا متلكـــه كـــل أمـــة مـــن األمـــم، األبـــرز يف العهـــد الوســـيط، مـــن جوانـــب  بالنســـبية احلضـــارية ذا
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-صـــور النســـيبحضـــارية وعمرانيـــة خاصـــة، باإلضـــافة إىل مـــا متلكـــه مـــن خصـــائص ســـلوكية، ولعـــل هـــذا الت
ا، اليت يتعايش فيها االختالف  التكاملي للحضارات الكونية يعود جزئياًّ◌ً  إىل النظرة الدينية املساواتية ذا

  مع الوحدة.
ولقــد تكاملــت هــذه النزعــة املســاواتية، ذات املنــابع اإلســالمية، بنزعــة إنســانية عنــد أبــرز ممثلــي الثقافــة 

ريني، كاجلاحظ والتوحيدي ومسكويه، الذين خلصوا وجهة نظر الثقافـة العربية يف القرن الثالث والرابع اهلج
العربية جتاه اآلخر، وأتـى اجلغرافيـون والرحالـة ليضـفوا علـى هـذه النزعـة الطـابع العلمـي والـواقعي، وذلـك يف 
دراستهم لألقاليم إذ أعطوا لكل إقلـيم مسـة خاصـة جتمـع بـني فضـائله ومثالبـه، ومل ينسـوا مـا يشـتهر بـه مـن 

م لألقاليم خارج دار اإلسالم.   فاكهة وحيوان، ومن عجائب، ونقلوا هذا املنهج بدروهم إىل دراسا
لقد أفرد اجلاحظ والتوحيدي لكل أمة دوراً مميزاً يف ميزان احلضارة والعمران، تتميز به عن باقي األمـم، 

 اًّ ألن أيــ ؛يخ القــدمي والوســيطحبيــث أصــبحت فنــون اإلبــداع العمــراين موزعــة علــى كــل األمــم البــارزة يف التــار 
منهــا ال يســتطيع أن يتفــوق بكــل جوانــب العمــران "ألن مــن كــان مقســم اهلــوى، مشــرتك الــرأي، ومتشــعب 

مل حيــذق مــن تلــك األشــياء شــيئاً بأســره، ومل يبلــغ فيــه  ر علــى ذلــك الشــيء وال مهيــأ لــهَ قّ الــنفس، غــري مــو 
تلـك األمـم ختـتص يف تفوقهـا يف هـذا اجملـال الـذي ، وهذا ال يعـين عنـد اجلـاحظ أن كـل أفـراد )38(غايته"

تتصــف بــه بتميزهــا "فــال كــل يونــاين حكيمــاً، وال كــل صــيين يف غايــة احلــذق، وال كــل عــريب شــاعراً فائقــاً،  
  .)39(كرمياً مسحاً.. لكن هذه األمور يف هؤالء أعمُّ وأكمل وأمتُّ، وهي فيهم أظهر"

أن "لكل أمة فضائل ورذائل، ولكـل قـوم حماسـن م) بوضوح، إىل 932-هـ320(ت ويشري التوحيدي
، وهـذا يقضـي بـأن اخلـريات اً وتقصـري  ومساوئ، ولكل طائفة من الناس يف صناعتها وحلها وعقـدها كمـاالً 

، ويــذهب التوحيــدي إىل )40(فاضــة علــى مجيــع اخللــق، مفضوضــة بيــنهم"والفضــائل والشــرور والنقــائص مُ 
ئل والنقـائص باضـطرار الفطـرة، واختيـار الفكـرة، ومل يكـن بعـد "إن األمم كلها تقامسـت الفضـا: حد القول

ُْنِ◌شـِئيَِّة واهلــوى الغالـب مــن الـنفس الغضــبية ذلـك إال مـا يتنازعــه النـاس بيــنهم بالنسـبة الرتابيــة، والعـادة
، امل

  .)41(والنزاع اهلائج من القوة الشهوانية"
ــــأمــــا القاضــــي صــــاعد األندلســــي ــــ(القرن احلــــادي عشــــر املــــيالدي)، ال ــــد يف مري / األنــــدلس يف ةذي ول

مظهــراً واحــداً مــن جمـــال العمــران وهــو العلـــم، اعتمـــد م، وكــان تلميــذاً البـــن حــزم، فقــد 1029-هـــ420
 ،ة هـذه األمـة أو تلـكنه يتجاهل متاماً العامل الـديين يف أحكامـه عـن مكانـإليقيس به مكانة األمم، حىت 

"إن مجيــــع النــــاس يف مشــــارق األرض : روحتــــه القائلــــةطأعــــة احلضــــارية، فهــــو يبــــدأ مقدمتــــه يف فيف ســــلَّم الر 
م يتميــــزون بثالثـــــة أشــــياء ـــــا ومشاهلــــا، وإن كـــــانوا نوعــــاً واحـــــداً، فـــــإ ــــا وجنو األخـــــالق، الصـــــور، : ومغار

. وكــان النــاس قبــل تشــعبهم وافــرتاق اللغــات ســبع أمــم، مث افرتقــت وتشــعبت، وهــو مييــز مــا )42(واللغــات"
ابينها على أساس  ـا تنقسـم إىل طبقتـني "طبقـة ُع◌ِ  يف إسهاما  تْ نيَـجمال العلم وحسـب، إذ يشـري إىل أ

َن بــالعلم عنايــة يســتحق ْعــبــالعلم فظهــرت منهــا ضــروب العلــوم، وصــدرت عنهــا فنــون املعــارف، وطبقــة مل تُـ 
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ن ، أمـا األمـم الـيت اعتنـت بـالعلوم فهـي عنـده "اهلنـد والفـرس والكلـدانيو )43(دُّ به من أهله"عَ منها امسه وتُـ 
، )44(َن بالعلوم فهي بقية األمم"عْ واليونانيون والروم وأهل مصر والعرب والعربانيون. وأما الطبقة اليت مل تُـ 

ويضــــع بينهــــا الصــــني والــــرتك، والربطــــاس واخلــــزر، والــــالن والصــــقالبة والــــروس، مث يضــــيف إلــــيهم "أصــــناف 
  .)45(السودان من احلبشة والنوبة والزنج وغانة وغريهم"

م مــن خــط معــدل النهــار "فهــم لطــول مقاربــة الشــمس رؤوســهمويعلــل ذلــك  أســخن  ،بــأثر البيئــة وقــر
م وتفلفلــت  هــواءهم، وســخن جــوهم، فصــارت لــذلك أمــزجتهم حــارة وأخالقهــم حمرتقــة؛ فاســودت ألــوا
ـذا رجاحـة األحـالم وثبـوت البصـائر، وغلـب علـيهم الطـيش وفشـا فـيهم النـوك واجلهـل  شعورهم. فعدموا 

ـذا حييلنـا إىل )46(بأقصـى بـالد احلبشـة والنوبـة والـزنج وغريهـا" اً مـن السـودان سـاكنمثل من كان  ، وهـو 
ــا مــن خــط االســتواء وهــو عامــل  ،تــأثري موقــع األمــم يف التقســيم اإلقليمــي للعــامل املعمــور، أو بُعــدها أو قر

هم يف احلكمـة وال راضـوا إال أنه مييز يف داخل هذه األمم الـيت مل "يسـتعملوا أفكـار  -سنرجع إليه فيما بعد
أنفســـهم بـــتعّلم الفلســـفة" بـــني أهـــل املـــدن وجـــوارهم مـــن احلضـــر، وبـــني أهـــل القفـــر والباديـــة "فأهـــل املـــدن 
ـــا ومشاهلـــا، مـــن  ـــا وجنو وخـــدامهم مـــن أهـــل الباديـــة، ال خيلـــون، حيـــث كـــانوا مـــن مشـــارق األرض ومغار

النظــام اإلنســاين.. إال بعــض قطعــان  سياســة ملوكيــة تضــبطهم ونــاموس إهلــي ميلكهــم، وال يشــذ عــن هــذا
  .)47(ع غانة، وغثا الزنج ومن أشبههم"جمهالصحارى وسكان الفلوات والفيايف كرعاة البجة و 

النظـــام ووجـــود دولـــة، كعالمـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة علـــى تقـــدم األمـــم يف جمـــال  أمهيـــةَ  صـــاعدٌ  زُ فهنـــا يـُـــربِْ 
 
ُ
ـا، ال يسـتثين منهــا الزم وجــودَ يـ وذاك النظـامُ  كُ ْلـالعمـران واحلضـارة، وهـذا امل  املدينـة واحلضـر الـذي حيـيط 

الزجنيــة، بينمــا يقــع القفــر وســكان الــرباري -أمــة وأي شــعب، وينســحب هــذا علــى املدينــة الســودانية آيــة:
  خارج جمال العمران واحلضارة.

اريخ إن مــا عـــرب عنــه التوحيـــدي يف جمــال فلســـفة احلضــارة، أو اجلـــاحظ وصــاعد يف جمـــال الفلســفة والتـــ
واجلغرافيــة، مــن القــول بــأن كــل األمــم ال ختلــو مــن فضــائل ومثالــب، ومــن نزعــة نســبية حضــارية، عــربَّ عنــه 
اجلغرافيون، واجلغرافيون املؤرخون، واجلغرافيون الرحالة، والرحالة أنفسهم كلٌّ يف جمـال حبثـه وتأليفـه النـوعي، 

ثهــــا علــــى الكشــــف عــــن خصــــائص األقــــاليم وال ســــيما اجلغرافيــــة البلدانيــــة الوصــــفية، حيــــث ركــــزت يف أحبا
وفضـــائل املـــدن، ومـــا يتميـــز بـــه كـــل إقلـــيم أو مدينـــة مـــن خصـــائص نوعيـــة بشـــرية وبيئيـــة، نباتيـــة وحيوانيـــة؛ 
ا إىل اآلخر، الداخلي أو اخلـارجي،  فضائلها ومثالبها. وكان املبدأ األساسي الذي قامت عليه نسبية نظر

ة ألمــة، وأن لكــل أمــة دورهــا املميــز يف جمــال العمــران، ولقــد نــوه هــو أن الفضــائل واملثالــب موزعــة علــى كافــ
ـــنهج اجلغـــرايف احلضـــاري ابـــن رســـتة ( ـــه913-هــــ300هلـــذا ال "وملـــا اختلفـــت هـــذه املواضـــع الـــيت : م) بقول

ذكرناهــا، وصــار لكــل موضــع منهــا خاصــية ليســت لغــريه، فكــذلك كــل مدينــة مــن املــدن، وكــل موضــع مــن 
ـا مـن احليوانـات املواضع اليت نذكرها. وهلا و  ألهلها خاصية وطبيعـة يف اخـتالف صـور النـاس، ومـا يكـون 

والنبات واملعادن، واحلر والربد، واملياه والعيون، والسنن والدين واألخالق، وسائر األشياء اليت لـيس لغريهـا 
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يبـــة نـــه ليوجـــد االخـــتالف يف املواضـــع القر إصـــار، حـــىت ممـــن املـــدن، وذلـــك ظـــاهر موجـــود يف املواضـــيع واأل
  .)48(بعضها من بعض"

لقد كانت صلة العرب املسلمني كثيفة للغايـة بإفريقيـا السـوداء، إذا مـا قيسـت بعالقـة اليونـان والرومـان 
ـــا، فلـــم تقتصـــر  م املعرفيـــةوغـــريهم مـــن األمـــم  علـــى املعلومـــات الـــيت التقطهـــا الرحالـــة ورســـل امللـــوك  خـــربا

صــــالت مباشــــرة  كالتجــــار واجلواســــيس، بــــل كانــــت هنــــاوســــفرائهم، أو معلومــــات اجلغــــرافيني واملــــؤرخني و 
للجاليات العربية اليت انتشرت يف جنـوب الصـحراء أو يف شـرقي إفريقيـا، أو زيـارات ملـوك السـودان الغـريب 
اً يف طـــريقهم إىل احلـــج إىل مكـــة، كرحلـــة ســـالطني مـــايل، والســـنغي. إال أن تلـــك املعلومـــات الكثيفـــة نســـبيّ 

، الصـــورة النمطيـــة الـــيت اقتبســـها اجلغرافيـــون العـــرب مـــن اليونـــان، وال ســـيما أعاقـــت تبويبهـــا، إىل حـــد كبـــري
تقســيمات بطلميــوس اإلقليميــة للعــامل املعمــور، وتــأثري نظريــة (جــالينوس) يف تــأثري الكواكــب والنجــوم علــى 
الشعوب ومصائرها، وشكلت الصورة النمطية اليت رمسها بطلميوس وجالينوس قيداً على تفتح رؤيـة هـؤالء 

ــا، ولعبــت نظريــة األول دوراً حامســاً يف بلــورة الصــورة األقاليميــة للعــامل، وموقــع إفريقيــا ا جلغــرافيني املتــأثرين 
املقابـــل فـــإن نظريـــة جـــالينوس وأبقـــراط يف الســـوداء فيهـــا، عنـــد الكثـــري مـــن اجلغـــرافيني العـــرب ورحالتهـــا، و 

م حنــو األعــراق والطبــائع، وعالقــة تلــك األقــاليم بــالرب  تكــوين صــورة شــبه منطيــة  مــن مثوج، و وجهــت فكــر
ة عــن اآلخــر اإلفريقــي األســود القــاطن يف األقــاليم اجلنوبيــة، كغــريه مــن الشــعوب الــيت تتشــكل طباعهــا بتــثا

ــم تلــك الصــورة بعــد أن تطــورت  وســلوكها حســب مواقعهــا األخــرى مــن أقــاليم العــامل املعمــور، وحتكمــت 
ـــة كـــابن فاطمـــمعـــارفهم علـــى ضـــوء املعطيـــات الـــيت قـــدمها الرحا ، وابـــن ســـعيد املغـــريب، وابـــن واألســـواين ةل

بطوطة، وغريهم من اجلغرافيني الرحالة كالبكري واملسعودي وابن حوقل واملقدسـي وغـريهم. إذ بقـي لتلـك 
م)، والوزان(القرن السادس عشر)، 1405النظريات تأثريها الواضح، اليت مل يسلم منها حىت ابن خلدون(

م اعتنقـوا الـرأي القائـل بـأن ربـع  واإلدريسي(القرن الثاين م الثرية تلك، فإ عشر)، فعلى الرغم من معلوما
املعمـــور يف األرض هـــو وجـــود يســـمح بـــالعيش، وباســـتحالة احليـــاة يف الـــبالد الشـــديدة احلـــرارة، أو القارســـة 

مـــا  ريـــة"هلـــذه النظ: الـــربودة، ولكـــن إذا كـــان اعتنـــاق اليونـــان وأوربـــا الوســـيطة، كمـــا يقـــول كراتشكوفســـكي
ــم ايربرهــ ، وذلــك لعــدم إملــامهم بــالبالد الواقعــة إىل اجلنــوب مــن خــط االســتواء، فــإن العــرب بفضــل رحال

ا رأي العـني عـدداً وْ أَ ) ومدغشـقر حيـث زجنبـارالبحرية قد عرفوا جيـداً تلـك اجلهـات مـن إفريقيـا مـن زنزبار(
ــــــة الطا ــــــالرغم مــــــن هــــــذا اســــــتمرت هــــــذه النظري ــــــة.. وب ئشــــــة يف ظهــــــرانيهم دومنــــــا أي مــــــن املراكــــــز املأهول

  .)49(تعديل"
فلـــو أن العـــرب قـــد اكتفـــوا باملعلومـــات الـــيت مجعوهـــا عـــن إفريقيـــا الســـوداء وأهلهـــا عـــن طريـــق رحـــالتهم 

لكان توفيقهم أعظم، لكـن اتصـاهلم بنظريـات فـارس واهلنـد، فضـًال عـن تـأثرهم بنظريـة  وجغرافييهم الرحالةَ 
 أي االجتـاه الكـوين/ الفلكـيَ  ساسـاً الجتـاه جديـد يف التـأليفَ بطلميوس، شكلت هلم قيـداً وأصـبحت هلـم أ

  .)50(ضّيق سبل نظرهم
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الكوكبيــة، الــيت -وكانــت أبــرز النظريــات، الــيت حتولــت مــع األيــام إىل عقبــة معرفيــة، هــي النظريــة الرياضــية
 تقســــم األرض املعمــــورة إىل ســــبعة أقــــاليم مــــن الشــــمال إىل اجلنــــوب، مقســــمة إىل خطــــوط طوليــــة ختيليــــة

متقاطعـــة مـــع خطـــوط عـــرض ومهيـــة أخـــرى، حيـــث موضـــعوا األقـــاليم واألمـــم قياســـاً إىل موقعهـــا مـــن تلـــك 
ا وبعـدها عـن خـط االسـتواء، وجمـال احلـرارة والـربودة. واسـتناداً إىل هـذه النظريـة، صـار ينظـر  األقاليم، وقر

زديـاد احلـرارة، إىل أن نصـل إىل األمم اليت كلمـا احنـدرت سـكناها جنوبـاً ضـاق اجملـال العمـراين عنـدها مـع ا
إىل منطقـــة تنعـــدم فيهـــا احليـــاة البشـــرية واحليوانيـــة. فحصـــروا جمـــال العمـــران مـــا بـــني مثـــانني درجـــة تبـــدأ مـــن 

  قارب الدرجة عشرين يف احلدود القصوى.تنتهي يف اجلنوب عندما تالشمال عند الدرجة ستني و 
لربــع املعمــور مــن األرض، فــإن اجلغــرافيني العــرب باإلضــافة إىل فكــرة األقــاليم الســبعة الــيت ينقســم إليهــا ا

اقتبســوا مــن جــالينوس وأبقــراط تلــك النظريــة الــيت تــدعي وجــود صــالت بــني طبــائع البشــر ومصــريهم علــى 
األرض، والكواكــب والنجــوم يف الــربوج الســماوية، فغــدا التنجــيم جــزءاً مــن العلــوم اجلغرافيــة خيضــع لقــوانني 

  مم والوسط الكوين.صارمة تنظم عالقات اإلنسان واأل
  العامل االجتماعي والسياسي والتاريخي -ج

أخــرى يف تلــوين صــورة اإلفريقــي األســود يف  كــان للعامــل السياســي وأيضــاً االجتمــاعي والتــارخيي أدوارٌ 
املخيلــة العربيــة، فــإىل جانــب صــورة النجاشــي الزاهيــة، احلــامي هلجــرة املســلمني األوىل، وخلطــاب املســاواة 

املقابـــل حـــوادث يف ي ســـاوى بـــني األبـــيض واألســـود، وربـــط خـــط النجـــاة بـــالتقوى، هنـــاك اإلســـالمي الـــذ
صـــادمة للـــذاكرة العربيـــة القدميـــة، ناجتـــة عـــن التـــدخل الســـافر للســـودان يف الـــبالد العربيـــة، ويـــأيت يف مقدمـــة 

وحماولـــة  حلبشـــة القـــدمي للـــيمن،احلبشـــية الصـــادمة للـــذاكرة العربيـــة القدميـــة، اســـتعمار ا-احلـــوادث الســـودانية
(أبرهــة احلبشــي) للكعبــة يف عــام الفيــل. باإلضــافة إىل تــأثري املوقــع االجتمــاعي الــذي اختــذه الســود يف غزو

م بصـــورة الرقيـــق العبـــد الـــذي يقـــف يف أســـفل الســـلم -احليـــاة االجتماعيـــة العربيـــة، حيـــث اختلطـــت صـــور
ألبنـاء الـيمن، وانطالقهـم عـرب الـيمن د يف الـذاكرة العربيـة عمليـة القهـر احلبشـي دتـرت  تـزالاالجتماعي. إذ ال

-570(الفيـل، وهـو عـام إىل جنران، مث تواصل هجومهم بقيادة أبرهة على مكة، فيمـا يـذكره العـرب بعـام
(ســـيف بـــن ذي يــزن) اليمـــين علـــى األحبـــاش، وهـــو . مث كانـــت ثورة حممــد م) الــذي ولـــد فيـــه النـــيب571

(األسـود) البطـل اجمليـد يف حتمـل امسـه، وإىل جانبـه عنرتةلـيت الذي حتول مع األيام إىل بطل للسري الشـعبية ا
تعكســـان التجـــاذب الســـليب واإلجيـــايب يف أحكـــام العـــرب عـــن  ان الصـــورتانالســـرية الشـــعبية األخـــرى، وهاتـــ

يف الوجـدان  انالنجاشـي وأبرهـة احلبشـي املتناقضـت االسود، وهو يظهـر جليـاً يف التقابـل الـذي حتتويـه صـورت
  اإلسالمي.-العريب
اف إىل ذلك تكـاثر ظـاهرة الـرق، الـذين كـان أغلـبهم مـن السـود األفارقـة إىل جانـب العبيـد البـيض يض

بــا الســالفية والبلقانيــة. حيــث احتــل الســود مــن العبيــد املكانــة الــدنيا يف و بــا، وال ســيما أور و اجمللــوبني مــن أور 
تــد مــن الصــني إىل حــدود الســلم االجتمــاعي اإلســالمي اجلديــد، بعــد أن أصــبح للعــرب إمرباطوريــة كونيــة مت
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فرنســا. فإنــه وخــارج املثــال القــرآين الــذي ضــّيق نطــاق هــذه الظــاهرة إىل أبعــد احلــدود، وحــض علــى التحــرر 
م إىل حدود كبرية. فـإن توسـع العمـران ومظـاهر احلضـارة  منها، فقد تكاثرت وتزايدت أعداد الرقيق وجتار

لدينيــة واملثــال القــرآين. صــار الــرق مــن جــراء ذلــك والســلطان عّمــق النزعــة الدنيويــة علــى حســاب النزعــة ا
مــن مكونــات االجتمــاع السياســي اإلســالمي، وإن كــان قــد غلــب علــى هــذا الــرق الطــابع  اأساســي اً مكوِّنــ

  املنزيل.
ولكــــن هــــذه الظــــاهرة تطــــورت بطريقــــة ال تتفــــق مــــع املثــــال النبــــوي اإلســــالمي عــــن املســــاواة واألخــــوة 

رِّم ظـاهرة الـرق علـى اإلطـالق، إال أن القـرآن واحلـديث النبـوي شـجعا البشريني، صـحيح أن اإلسـالم مل حيـ
احلـرب، أو يف اعتبــار  علـى إبطـال هـذه الظـاهرة إن كــان عـن طريـق حصـره يف بـاب واحــد وهـو النـاتج عـن

  من العبادة أو الكفارة عن الذنوب. اً (الرقبة) نوعحترير الرق
صـــورة املثـــال، حيـــث تغلغـــل الـــرق مـــن مصـــادره االجتماعيـــة اإلســـالمية ابتعـــد عـــن  احليـــاةســـياق  لكـــن
فتجــاوز النوافــذ  والشــراء،نــه دخــل يف ســوق البيــع إبيــة يف احليــاة العربيــة اإلســالمية، حــىت و واألور  اإلفريقيــة

مـــع اســـتثناءات قليلـــة، وهـــو مـــا  املنـــزيل،(الشـــرعية)، إال أن نشـــاط هـــؤالء الرقيـــق قـــد غلـــب عليـــه الطـــابع 
  الستصالح األراضي هناك. كثيف،واد البصرة بشكل  نشاهده من استخدام للزنج يف س

كان أساساً من مظاهر البـذخ، بينمـا كـان   أنهالسمات املميزة األخرى للرق يف البالد العربية، هو  ومن
؛ إذ كـــانوا جيلبـــون الرقيـــق أساســـاً للعمـــل يف املـــزارع التجاريـــة، وطيـــدٌ  يٌّ اقتصـــاد أســـاسٌ لـــه يف األمـــريكيتني "

مشكلة  آية: كما أن اعتناقهم اإلسالم حيل  …الشرق قد امتصوا يف السكان احملليني الزنوج يف فإنلذلك 
  .)51(اجتماعية"
 ثالثـةالنخب اململوكية اليت حكمت مصر وبالد الشام واجلزيرة العربية ما يقارب  فإنعن ذلك،  فضالً 
متَّ دجمهــم يف  والقوقــاز،لقــان األســاس رقيقــاً اســتجلب مــن البيف وا الســالطني األيــوبيني، كــانوا ثُــرِ وَ وَ  قــرون،

القيـــادة العســـكرية والسياســـية،  مواقـــعاجلـــيش بعـــد اعتنـــاقهم اإلســـالم، وارتقـــوا يف ســـلمه حـــىت وصـــلوا إىل 
  والسلطان.

(جناح)، وكانـت معاصـرة يعلى يد قائـدها احلبشـ اليمنقامت يف  اليت" النجاحيةننسى أن الدولة " وال
فــإن كــافور اإلخشــيدي وصــل إىل حكــم مصــر، وهــو عبــد أســود  لكوكــذللفــرتة األخــرية للدولــة الفاطميــة؛ 
 بعضـهمالنـاس فيـه، فمـنهم مـن يـذكره بـازدراء كالشـاعر املتنـيب، و  واختلـفخصي مثقـوب الشـفة السـفلى، 

  .علمه وسعة أفقه بغزارةاآلخر يذكره 
يـــة وهـــو حـــادث صـــادم للـــذاكرة العرب البصـــرة،جنـــوب  يفالـــزنج"  ثـــورةنـــتج عـــن ظـــاهرة الرقيـــق " كمـــا

-م831تلـــك الثـــورة يف العصـــر العباســـي الثـــاين ( حـــدثتاإلســـالمية يف عالقتـــه مـــع الزنـــوج الســـود، وقـــد 
يف الســـلطة علـــى حســـاب مركـــز اخلالفـــة وموقعهـــا، واســـتخدم  راجـــحٌ  م) عنـــدما غـــدا للجنـــد موقـــعٌ 1259

ــــد " ــــأمني قتصــــادطــــرق اســــتيالئهم علــــى الفــــائض اال كأحــــدالعســــكري"   اإلقطــــاعهــــؤالء اجلن  ةوفــــر ي، ولت
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العمـــل الكثيـــف للرقيـــق  البصـــرة،الـــذي متركـــز يف ســـواد  ،العســـكري" إقطـــاعهملـــدخلهم، واســـتخدموا يف "
األرض وكسـح الطبقـة امللحيـة للوصـول  الستصـالحوخاصة للـذين اسـتجلبوهم مـن شـرق إفريقيـا (الـزنج)، 

عــدادها مــا بــني الــزنج يف جمموعــات عمــل كثيفــة تــرتاوح أ هــؤالء، وتــوزع )52(إىل األرض اخلاليــة مــن امللــح
. فكــان اســتخدام )53(إحــدى تلــك اجملموعــات اخلمســة عشــر ألفــاً  وبلغــتألفــي عبــد إىل مخســة آالف، 

 عليـهنوعـاً مـن االسـتثناء للصـورة العامـة لعمـل الرقيـق يف الـبالد العربيـة الـذي غلـب  الزراعـيالرق يف العمـل 
إىل  السـود قـادةرض السـواد بعـض طابع العمل املنزيل، حيث دفـع هـذا الشـكل القاسـي الـذي مـورس يف أ

الثــورة علــى الظلــم حتــت رايــة اآليــة  إىلاســتلهام املثــال القــرآين يف العــدل واملســاواة واألخــوة، فقــادوا رفــاقهم 
ده، فــالنــاس مــن أكــل وحــده، ومنــع ر  شــراحلــديث الشــريف " هــو هلــم شــعاراً ورفعــوا  ،خــوة"إاملؤمنــون  إمنــا"

م إىل مــا يقــ ،"عبــدهوضــرب  م)، 883-869هـــ/ 270-255ارب األربعــة عشــر عامــاً (وامتــدت ثــور
الثـورة(علي بـن حممـد)  قائد، وكان )54(السود والسلطة عشرات اآلالف من" الثورةفيه ضحايا " جتاوزت

أكـرب،  اهللالذي ردَّد يف إحدى خطبه " علي،الذي يرجع بنسبه إىل علي بن أيب طالب عن طريق زيد بن 
. وكانـت أعـالم صـاحب الـزنج حملّكمـةمـا يـذكرنا بـأقوال ا وهـواهللا"  إالال حكـم  ال إله إال اهللا، واهللا أكرب،

  .)55(أهدافها الكربى إلغاء الرق منبيضاء، وكان 
بـني مصـر اململوكيـة وبـالد احلبشـة  مناوشاتأيضاً، أحداث احلروب الصليبية، وما أعقبها من  ولعبت،

 السـريالصـليبية، وهـو مـا انعكـس يف " للحـروبرار ، حيـث نظـر إىل تلـك املناوشـات كاسـتمدوراً سلبياًًّ◌◌ً 
انطـوت علـى بعـض املواقـف السـلبية مـن األحبـاش، ومت  الـيتبن ذي يزن"  سيف سريةسيما " والالشعبية" 
  .)56(نوحلفكرة أن العرب أوالد سام بن نوح، وأن األحباش والسود من أوالد حام بن  جمدداً الرتويج 

 علــىشــكلت حمــوراً للتــأثري  قــد السياســية واالجتماعيــة، ،لصــادمة"ا احلــوادثتلــك " جممــلأن  واحلــال،
أن تضـغط علـى طريقـة إدراك  مـنالعرب، وكان ال بد هلا بطريقـة أو بـأخرى  عنداألسود"  اإلفريقيصورة "

  الزنج.-جغرافيينا ورحالتنا إىل السودان
 يفناطق اجلغرافية وال سـيما املعرفة، وتضاؤل املعلومات أو انعدامها فيما خيص امل فجواتأيضاً  ولعبت

ــ حيــث انطبــع  هلــا،اً يف طريقــة تنــاول أصــحاب املصــنفات أقصــى القــارة اإلفريقيــة أو يف عمقهــا، دوراً مهّم
م  مـــن املبالغـــات والرغبـــات  مزجيـــاً الكثــري مـــن تقـــاريرهم عنهـــا بالطـــابع األســـطوري والعجيــب، فأتـــت روايـــا

  لوردي والقزويين وشيخ الربوة الدمشقي.والعجيب واخلارق والتخيلي، كما ظهرت عن ابن ا
 واألحكــامالدينيــة اإلســالمية املوقــع األعلــى يف القبــة الثقافيــة الــيت هــي منبــع القــيم  الوجهــةاحتلــت  لقــد

املعيـــار اإلقليمـــي أو  واملوجهـــةواملعـــايري، وشـــاركها يف املزامحـــة علـــى االســـتحواز علـــى املرجعيـــات املســـيطرة 
ــا خيلقــه(اجلهل) لــبعض  االجتماعيــةإىل تــأثري العوامــل  الفلكــي أو الســاليل، باإلضــافة السياســية، فضــًال عمَّ

املمكنــة، إال أن العــرب، مبــا فــيهم جغرافيــوهم ورحــالتهم، مل يرمســوا  بالتصــوراتالعــوامل مــن ضــرورات مللئهــا 
 ى،الكـرب الصـحراء : فاصلة تفصلهم عن السـود، فالعـامل اجلغـرايف الـذي يفصـلهم عـن السـود ثقافيةحدوداً 
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 اً وبقاعــ اً فيــه نقاطــ جيــدون(القلــزم)، شــالالت النيــل، يبــدو مفتوحــاً علــى عــامل مــألوف لــديهم، البحــر األمحر
(جتــاراً ورجــال ديــن) مــع السود(املســلمني والــوثنيني)، وعنــدما أطلقــوا صــفة ن العربو يتجــاور فيهــا املهــاجر 

(العمران)، يقابـــل مفهـــومذا املفهـــوم لـــديهم مـــا فقـــد عـــىن هـــ الســـوداء،بعـــض اجلماعـــات  علـــى" وحشـــية"
ااإلسالم"  دياروجده جغرافيونا ومؤرخونا يف " نفسه" توحشفالـ" ومل يروجـوا  البدويـة،لدى اجلماعات  ذا

وكمـــا قـــال ابـــن حوقـــل مكـــرراً قـــول  اللـــون،ملركزيـــة عرقيـــة، حيـــث أعطـــوا البيئـــة املكـــان األول يف التـــأثري يف 
سـبعة أبطـن عـادوا يف سـحنتهم وبسـوادهم، وإذا توالـد  ودانالسـالبيضان إذا تناسـلوا يف بلـد  إن": الكندي

م وخلقهم مـن البيضـان" سبعةالسودان يف بلد البيضان  . أمـا املفهـوم السـاليل )57(أبطن عادوا يف صور
العــرب  واملــؤرخنيملعارضــته املبــدأ اإلســالمي، فإنــه كــان موضــوعاً للتنــازع داخــل اجلغــرافيني  باإلضــافةفهــو 

  صلوا إىل وفاق حول حتديداته وقيمته املعيارية.املسلمني، ومل ي
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  مغاربة دخلوا الصين
  *د. حممد سعيد صمدي

  الترحال والسياحة في األرض -1
 مـن إن أبعد نقطة عن سكان املغرب األقصى جهة الشرق هي يابسة إمرباطوريـة الصـني، وهـي واحـدة

فـاق مـن ملـن أراد أن يقصـد هـذه اآل -تئـذٍ قو –املسافات األكثـر بعـدا يف العـامل، مـع مـا يكتنـف هـذا البعـد 
ا بــاختالف أزمنــة  اضــطرابات وخمــاوف وخمــاطر بــرا وحبــرا. ورغــم الصــعوبات والتحــديات الــيت تفاوتــت حــد
التنقــــل والســــفر، فــــإن اإلنســــان العــــريب املســــلم اســــتطاع أن يتواصــــل مــــع األمــــم املختلفــــة بــــاختالف أزمنــــة 

فتــاح والتجــاور مــع اآلخــر يف جتســيد منــوذجي لقــيم التســامح واالن –لونــا وشــكال ودينــا ولســانا–الــرحالت 
َوِمْن آيَاتِـِه َخْلـُق السَّـَماَواِت َواَألْرض ﴿وحتقيق كامل للبعد اإلنساين والتواصلي للحضارة العربية اإلسالمية 

يَـــا أيـَُّهـــا النـــاُس إنَّـــا ﴿: -تعـــاىل-وقـــال )1(﴾لِْلَعـــاَلِمنيَ  آليـــات، ِإنَّ ِيف َذلِـــَك وألـــوانكم َواْخـــِتَالُف أَْلِســـَنِتُكمْ 
. ومصــطلح "التعــارف" حســب املفهــوم )2(﴾ْقنــاُكْم ِمــْن ذََكــٍر َوأُنـْثَــى َوَجَعْلَنــاُكْم ُشــُعوباً َوقـََبائِــَل لِتَـَعــاَرُفواَخلَ 

القــرآين يرمــز إىل الداللــة الواســعة واحلاملــة لقــيم كونيــة متعــددة تتحقــق بواســطتها منــافع ومكاســب تشــرتك 
  فيها األجناس البشرية "يا أيها الناس".

لم االجتماع أن اإلنسان ميال بطبعه الفطري إىل احلركة والتنقل والسفر لألسباب والضـرورات ويؤكد ع
اإلنســانية املتعــددة، ذلــك أن االســتقرار الــدائم والســكونية والثبــات يف دائــرة مكانيــة حمــدودة يضــفي علــى 

مــم األخــرى. الــنفس إحساســا بنــوع مــن القلــق وضــيق األفــق وعــدم اإلفــادة مــن جتــارب وأمنــاط وخــربات األ
وهــذا مــا جعــل بالفعــل واملمارســة العديــد مــن األفكــار واملقــوالت والعــادات والطقــوس ونظــم التســيري تنتقــل 

ومـــن أمـــة ألخـــرى بفعـــل التفاعـــل والتـــداول. وهـــذا مـــا يفســـر أيضـــا  ،ومـــن شـــعب آلخـــر ،مـــن بلـــد آلخـــر
ب اســــتفادة العــــرب ويــــدخل يف البــــا –عربــــا وعجمــــا–االنتشــــار الواســــع للــــدين اخلــــامت يف أصــــقاع األرض 

م وثقــافتهم العصـورواملسـلمني مـن جتــارب رائـدة لألمــم األخـرى علـى مــر  ، وكــذا إفـادة غـريهم مــن حضـار
م.   وجتار

  وقـــــــــــد لعبـــــــــــت ألويـــــــــــة الفتوحـــــــــــات اإلســـــــــــالمية دورا بـــــــــــارزا يف نقـــــــــــل مفـــــــــــاهيم الـــــــــــدين اإلســـــــــــالمي
ا وما تـٌْثمره من عال -عقيدة وشريعة– يف تعميـق  ئق إنسانية محيمـة إسـهامٌ وكان للقوافل التجارية وارتباطا

اليت أظهرت التاجر العريب املسلم أمـام أكثر يف املعامالت واملواقف املعيشة  بشكل وتثبيت هذه القيم اليت
  مقبول.و  على وجه حسناألعراق واألجناس األخرى من املتعاملني معها 
اليت كانـت ُتشـدُّ ألغـراض متباينـة  به "الرحالت" أسهمت وجدير بالذكر يف هذا املقام أن نشري إىل ما

ومنــاطق متباعــدة يف إشــاعة قــيم اخلــري ومبــادئ الــدين وفضــائل الســلوك إىل النــاس عامــة، ومنهــا الــرحالت 
ا يبحثـــون فيهـــا عـــن األوليـــاء الصـــاحلني والعـــارفني بـــاهللا ، وأيضـــا )3(الســـياحية والصـــوفية الـــيت كـــان أصـــحا
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ا ا خللفاء وامللوك املسـلمون ُسـفراءهم إىل نظـرائهم امللـوك. وتعـد كتـب الرحالت السِّفارية اليت كان يبعث 
  الرتاجم والرحالت والوثائق احملفوظة من أهم ما أرَّخ هلذا التواصل واالنتشار يف األرض.

مقِصـَد العديـد مـن رحالـة العـرب املسـلمني  -ِحبََرِمِه املعظـم وروضـته الشـريفة-وإذا كانت أرض احلجاز 
عليــه أزكــى  - ربوا اآلفــاق ألداء ُنُســك الفريضــة والعمــرة وزيــارة قــرب احلبيــبجــيج الــذين ِعــمــوم رَْكــب احلوعِ 

فإن آخـرين اختـاروا أال يعـودوا أدراجهـم إىل بالدهـم، وجعلـوا مـن مكـة املكرمـة نقطـة  ؛- الصالة والتسليم
وجـزر احملـيط سـيوية آلبداية لرحالت أخرى خاصة جتـاه بعـض دول املشـرق كمصـر والشـام أو جتـاه القـارة ا

  اهلندي واليمن وغريها من البلدان.
واملغاربة مبا ُعرُِفوا به من عشق متزايد ألرض النبوة ومهبط الوحي مـن جهـة؛ ومبـا اشـتهروا بـه مـن حـب 

ـا لسـبب مـا.  سيسهموه الرحلة والسفر بدورهم يف نشر اإلسالم يف البلدان اليت زاروها أو فضلوا اإلقامـة 
ــَيَم الــدين ومعلــوم أن التجــار امل م االجتماعيــة ِق م التجاريــة وعالقــا ســلمني مل يكونــوا يْفصــلون يف تعــامال

م مهمـا كـان نوعهـا؛ وهـذا مـا أضـفى علـى تواجـدهم يف البلـدان الـيت قصـدوها  وضوابطه عـن كـل معـامال
  بـُْعداً دعويا وإشعاعا إسالميا من حيث أرادوا أو مل يريدوا.

اصــــة مــــدونات التــــاريخ وكتــــب الــــرتاجم والــــرحالت يقودنــــا إىل والبحــــث والنــــبش يف كتــــب الــــرتاث وخ
استشفاف واستخراج الكثري من اإلفادات واملعطيات الـيت تغـين هـذا املوضـوع. وقـد عـنَّ يل أن أبـرز بعـض 

  الصني من قبل أهل الغرب اإلسالمي.سيوي/آلمظاهر التواصل وخدمة الدين يف العمق ا
  نموذج التجار والفقهاءمن مظاهر التواصل المغربي الصيني/ -2
  الت والروابط المغربية األسيويةمن مالمح الصّ  -أ

كـــان للمغاربـــة دور وإســـهام يف نشـــر معـــامل ديـــنهم بالـــديار الصـــينية وغريهـــا منـــذ أمـــد بعيـــد رغـــم بُعـــد 
ديارهم. وإذا تعددت أسباب السفريات وطبيعة التـنقالت فـإن بصـمات وتـأثريات املقيمـني مـنهم والزائـرين  

لــى مســتوى كبــري مــن التــأثري؛ وتتجلــى يف عــدة مظــاهر كالــدعوة إىل الــدين والتــزام تعاليمــه ومتثُّــل كانــت ع
  ِقَيِمه والتصاهر األسري واالندماج اجملتمعي.

العديـد مـن املغاربـة إىل بلـدان يف  انتقـالَ  - وحتفظ الكثري مـن املصـادر واملراجـع وتسـجل مبـداد ال يبلـى
ل إليها يف زمن الرحلة والسـفر مـن املسـتحيالت أو مـن املهلكـات، ونـذكر أطراف األرض كان يـَُعدُّ الوصو 

الــيت دخلهــا قبــل أن يصــل  )4(علــى ســبيل املثــال رحلــة أيب الربكــات الرببــري املغــريب إىل جــزر "املالــديف"
هـ)، وإىل هذا الفقيه املغـريب أيب الربكـات يرجـع فضـل إسـالم ملـك  779-703إليها بـََلِديُّه ابن بطوطة (

: ه اجلــزر الســلطان أمحــد َشــُنورازة؛ وأســلمت بعــده مجيــع ســاكنة جــزر "ذيبــة املهــل"، يقــول ابــن بطوطــةهــذ
وأســلم أهلــه وأوالده وأهــل  )5(فأقــام عنــدهم، وشــرح اهللا صــدر امللــك لإلســالم، فأســلم قبــل متــام الشــهر«

  .)6(»دولته
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علـي اللعـيب " وبيـت "بـة الفاسـيَخالَّ "ونذكر أيضا انتقـال أسـر كاملـة مـن املغـرب إىل بـالد اهلنـد كبيـت 
؛ وانتقال أَسر أخرى من أهـل العلـم واألدب أو الواليـة والصـالح كأسـرة الفقيـه )7(قصد التجارة "الفاسي

الـذي التقـاه الرحالـة الطنجـي ابـن  )8(الطبيب األديب مجال الدين املغريب الغرناطي األصل البجائي املولد
ا  ْرِسي خال الفقيهني قوام الدين السبيت وأخيـه أيب حممـد ، وأسرة أيب-اهلند–بطوطة وصاَحَبُه 

ُ
 القاسم امل

. ومــن األوليــاء العــارفني الــذين وصــلوا ديــار اهلنــد الشــيخ إســحاق املغــريب املتــوىف -يت احلــديث عنهمــاأســي–
ــهـــ بعــدما عُ  776ســنة  ، والشــيخ حممــد املصــمودي املغــريب الــذي ســكن بــالد البنغــال، )9(ســنة 120 رَ مِّ

وســكن هــذا البلــد قــدميا ووافتــه املنيــة وهــو يقــيم عنــد ابــن  ◌ُ -بــن بطوطــة أنــه كــان مــن الصــاحلنيووصــفه ا
 1085اإلدريســي املكناســي املتــوىف ســنة  الرمحن، وصــاحب الكرامــات الشــيخ عبــد)10(بطوطــة بــِدْهلي

وعـن وقد جتذرت الصـالت والـروابط بـني اهلنـد واملغـرب منـذ عهـد ابـن بطوطـة، ورمبـا قبلـه بقليـل، ) 11(هـ
إن هناك عالقة واشجة، ونسبا وصهرا بني مسـلمي «: عبد اهللا طبيعة هذه العالقة يقول األستاذ حممد بن

م املغاربـة، منـذ أن دخـل الرحالـة املغـريب ابـن بطوطـة شـبه القـارة اهلنديـة؛ وأسـند  القارة اهلندية، وبـني إخـوا
ا إليهــــــا ــــــط أمــــــنت ا ســــــلطا ــــــزوج منهــــــا، ورب ــــــد منصــــــب قاضــــــي املســــــلمني، وت ــــــروابط بــــــني مســــــلمي اهلن ل
  .)12(»واملغرب

وجيمــل يف هــذا الســياق أيضــا، ووفــاًء ألحــد رجــاالت املغــرب األفــذاذ مــن املتــأخرين، أن نــذكِّر بــاجلهود 
ا العامل السلفي حممد تقي الدين اهلـاليل املكناسـي أواسـط القـرن الرابـع عشـر اهلجـري يف خدمـة  اليت قام 

  بدار العلوم وغريها من املعاهد واملنتديات الثقافية اهلندية.الدين، واللغة واألدب العربيني 
وعلــى واجهــة أخــرى جمــاورة للصــني مــن اجلهــة اجلنوبيــة/الفيتنام، يفيــدنا مرجــع تــارخيي فرنســي جديــد، 

حتـت عنـوان "غبـار إمرباطوريـة" للمؤلفـة الفرنسـية "نيلكيـا ديالنـوي"، أن عـددا  م2003صدر مطلع سنة 
تعـرف باسـم اهلنـد  تفرنسـا ضـمن جيوشـها الـيت احتلـت بـالد الفيتنـام الـيت كانـ مْ هُ تْـ ندَ جَّ هائال من املغاربة َ 

الصينية؛ وستنقلب اآلية على فرنسا حيث سيتمكن العديد منهم من اهلروب من اجليش الفرنسـي بسـبب 
ــا الــزعيم الــوطين الفيتنــامي "هوشــي منــه" وأشــاعها املقــاومون منــذ ب دايــة الغــزو، الدعايــة املــؤثرة الــيت قــام 

م الثالثـة «ومفادها إقناع اجلنود املغاربيني عموما  بعدم خوض احلرب ضدهم، ذلـك أن فرنسـا حتتـل بلـدا
مواطنيهم بقسوة وعنف وشراسة، وبفضل هذه احلملـة الدعائيـة،  لُ امِ تعَ ُو◌َ  ◌ُ -أي املغرب واجلزائر وتونس

املغاربــة الــذين فــروا مــن اجلــيش الفرنســي متكــن الوطنيــون الفيتنــاميون مــن كســب تأييــد العديــد مــن اجلنــود 
، ونتج عن هذا التخفـي واهلـروب االنصـهار داخـل اجملتمـع )13(»ليعيشوا متخفني بني السكان األصليني

وهــم حممــد اجلــياليل وابــن «منــاذج الــزواج الــذي حصــل بــني مغاربــة ومــن الفيتنــامي حيــث حتكــي الباحثــة 
م الفيتناميــات "يت آن وونــه ومــاي" وأوالدهــم الــذين كــانوا حيملــون أمســاء فيتناميــة  الطــاهر وميلــود وزوجــا

إنســاين عجيــب يقلــب  َجتــلٍّ  َ . وهــذا)14(».. وكــان الفيتنــاميون يســمون املغاربــة بــاألوروبيني الســود.وعربيــة
املشـــهد والصـــورة كليـــة مـــن صـــور اعـــرتاك وحـــراب وفتـــك إىل مشـــاهد حـــب وأفـــراح وعواطـــف، مـــن إنســـان 
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مســـامل حمـــب عاشـــق، انتصـــرت بـــني كوامنـــه فضـــائل احلـــق واحلقيقـــة والســـمو حمـــارب مســـتعمر إىل إنســـان 
  األخالقي، وما ذلك إال من تأثري العمق الديين الذي حتتفظ به الشخصية املغاربية املسلمة.

  الحضور المغربي على األراضي الصينية -ب
  كيف دخل اإلسالم الصين؟

ــــا يــــتم التــــدريس يف مجيــــع املســــتويات التعليميــــة و  ــــذه الــــديار يف و خمتلــــف املعاهــــد العليــــا، وتســــود 
ال يؤمنـون بـدين، وقـد  -املليـار والنصـفالـذين قـاربوا –وأغلب أهلها  ،املعتقدات البوذية والكونفوشوستية

  استطاع الدين اإلسالمي أن جيد له منافذ ومسالك ليقتحم أسوار الصني الصلبة.
، وبـدأ ينتشـر ويتوســع  ة عثمــان بـن عفـاندخـل اإلسـالم الصـني منـذ فجــر اإلسـالم علـى عهـد اخلليفـ

رويــدا رويــدا عــن طريــق التجــارة خاصــة جتــارة احلريــر واخلــزف والشــاي واملخرتعــات الصــينية كالبــارود واإلبــرة 
"مسرقند" املدينـة اجملـاورة للحـدود ـبالصـني وبـ )15(املغناطيسية وصناعة الورق الـيت كانـت متتـاز جبـودة عاليـة

ــارة والبعثــات الرمسيــة. ر م)؛ وعــن ط 704مطلــع القــرن الثــاين للهجــرة (الصــينية والــيت فِتحــت مــع  يــق البحَّ
ــا وأســهمت  يف نشــره العــرب والفــرس واألتــراك الــذين اســتقروا مدينــة صــني كــالن (كــانتون حاليــا) وكوَّنــوا 

جاليــة واســعة وبنــوا مســاجد معظمــة علــى شــكل املعابــد الصــينية القدميــة، وقــد مســاهم الصــينيون ب"هــوي 
هـ  295"، وَعُظَم أمُر املسلمني وتساَمَح معهم احلكام خاصة أسرة تانغ اليت انتهت سنة Huihui/هوي

  ونشطت أكثر حركة التجارة يف زمنها. ،م، وكذا أسرة سونج اليت تولت السلطة بعدها 980املوافق 
يل الصـني، ففـي ألهـاالعقـدي واستطاع املسلمون أن حيققوا ألنفسهم موقعا مميزا وحمرتما داخل النسيج 

خالئــق مــن النــاس مســـلمون «:  حاليــا" مــثال كنــا جنــد كمــا يقـــول أبــو احلســن املســعودينيبيكــ "خــانقو/
  .)16(»ارى ويهود وجموس وغري ذلك من أهل الصنيونصّ 

وتعدُّد العرقيات واملعتقدات وتسامح املسلمني الوافـدين ومعـاملتهم احلسـنة هـو مـا دفـع مبجموعـات ال 
ــا مــن أهــل هــ ذه الــديار إىل الــدخول يف اإلســالم الــذي يــدعو إىل نبــذ العنصــرية والتمييــز، ويشــجع بــأس 

علــى التفاعــل واالنســجام بــني الشــعوب والتســامح مــع أهــل امللــل والنحــل األخــرى، علــى غــرار مــا حصــل 
ــا هــذا التواجــُد حضــارًة مشــهودةً يبرييةللوجــود العــريب اإلســالمي بشــبه اجلزيــرة اإل . (األنــدلس) الــيت حقــق 

قوميـــة هـــوي والويغـــور والقازاق(توجـــد : وقـــد تفـــرق اإلســـالم بـــأرض الصـــني يف عشـــر قوميـــات مـــن أشـــهرها
مـــن الســـكان)؛ ومـــع اســـتفحال القمـــع  %92قوميـــة، ومتثـــل قوميـــة "اهلـــان"  56بالصـــني ســـت ومخســـون 

ح واالســــتبداد وكبــــت احلريــــات يف بعــــض الفــــرتات تعرضــــت عقيــــدة املســــلمني لإلبــــادة واإلقبــــار، إال أن رو 
 )17(العقيـــدة ويقـــني اإلميـــان ظـــال ثـــاويـَْني ُمْكَتنِـــَزْين يف قلـــوب هـــؤالء الـــذين وصـــفُتهم يف مناســـبة ســـابقة

  بالقابضني على اجلمر فعال وحقيقة.
شـــاهد علـــى جـــذوة اإلســـالم املتقـــدة يف نفـــوس  -كمـــا عاينتـــه–راِهـــُن الصـــني اإلســـالمي  و ذاهـــ وهـــا

قــاوم مســلمو الصــني إشــكالية صــعوبة نطــق وقــد اد. مســلميها رغــم جهــود الطمــس واالستئصــال واالضــطه



 245

احلرف العريب وفهم داللة تراكيبه، ويشرح أحـد أبنـاء هـذا البلـد كيـف اسـتطاعت العربيـة أن تـَُولـَّد خمارجهـا 
لقـد بـدأ تعلـيم اللغـة «: )18(؛ يقـول العـامل املسـلم الـدكتور ياسـني يـانغ شـيا ويّ ِصـمن اللسان الصـيين العَ 

(قبـل ألـف وأربعمائـة سـنة). ويف  م651إلسالم يف الصني، أي بعـد سـنة ا د بعد انتشارالعربية يف املساج
ذلك الوقت كان التعليم الديين يقام يف بيوت املسلمني عن طريق التلقني الشفوي، وكـان بعـض املسـلمني 

ا ألبنائهم، ومع مرور الـزمن ظهـرت يف املـدن اإلسـال مية أعـداد  يكتبون اآليات القرآنية خبط اليد، ويعلمو
كبرية من خمطوطات القرآن الكرمي واليت بقي بعضها حمفوظا حىت اآلن. وبعـد ذلـك بـدأت املسـاجد تفـتح 
ا ألوالد املسلمني، وحتولت إىل حلقات دراسية جيتمع فيها التالميذ ليتلقنوا التعاليم الدينية عن طريق  أبوا

  .)19(»دراسة اللغة العربية
ت واضــحة يف تثبيــت دعــائم الــدين، وربــط أواصــر احملبــة والوئــام بــني وكــان لــبعض أهــل املغــرب بصــما

العنصر الصيين والعريب اإلسالمي عموما، وسنحاول إلقاء الضوء على صـور مـن هـذا التواصـل مـن خـالل 
ـــا املمتـــدة  بعـــض رجـــاالت املغـــرب الـــذين قصـــدوا هـــذه اآلفـــاق النائيـــة، فمـــنهم مـــن ســـاح وجـــال يف رحابا

  حبها واستوطنها.وغادرها، ومنهم من أ
  الحضور المغربي داخل النسيج المجتمعي الصيني

ميثــل احلضــور املغــريب بالشــرق األقصــى جــزًءا مــن مكونــات احلضــور العــريب اإلســالمي، ويشــهد لــذلك 
: قــول ابــن بطوطــة عنــد حديثــه عــن تفاصــيل بــروز ســلطان اهلنــد والســند حممــد شــاه أيب اجملاهــد ليلــة العيــد

األعـــــزة مــــن اخلراســـــانيني والعــــراقيني والشـــــاميني  .. وســــائر القضـــــاة، وكبــــار.ةويركــــب قاضــــي القضـــــا«... 
ويظهـر  .)20(»واملصريني واملغاربة، كل واحد منهم على فيل،. ومجيع الغرباء عندهم يسمون اخلراسـانيني

ذا املعىن كانوا من املقدمني عندهم ومن "كبار األعزة" الذين حيظون مبالقاة امللوك عن   دهم.أن الغرباء 
وحتفـــظ املصـــادر واملظـــان األدبيـــة الرتاثيـــة بعـــض األمســـاء املغربيـــة الـــيت ســـجلت حضـــورها بـــأرض الصـــني 

  : النائية، ومن هؤالء نذكر ما تيسر الوقوف عليه
  التاجر المغربي عبد الرحيم الصيني

يب أل )21(»ميكـــن للقـــارئ أن جيـــد نتفـــا مـــن املـــادة الصـــينية يف رحلـــة "حتفـــة األلبـــاب وخنبـــة األعجـــاب
هـــــ)، الــــذي حتــــدث فيــــه باقتضــــاب شــــديد عــــن  565-473حامــــد عبــــد الــــرحيم األندلســــي الغرنــــاطي (

م الصــيين. ومــن شخصــية مغربيــة مــن القــرن الســادس اهلجــري، كانــت تعــرف يف املغــرب باســم عبــد الــرحي
، إىل ختــوم الصــني -يف أثنــاء رحالتــه املتنوعــة– /التحفــة أن صــاحبه رغــم عــدم وصــولهمميــزات هــذا الكتاب

فإنـــه اســــتطاع أن يــــروي بعــــض عجائــــب هــــذه الــــبالد نقـــال عــــن أحــــد رجــــاالت مصــــر، يقــــول أبــــو حامــــد 
ـا بالشـيخ أيب العبـاس احلجـازي،  512وكنت مبصر سـنة اثنـيت عشـرة ومخسـمائة «: الغرناطي فاجتمعـت 

  .)22(»وكان ممن أقام بأرض الصني واهلند أربعني سنة، وكان الناس حيدِّثون عنه العجائب
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نا أيضــــا أبــــو حامــــد عــــن شخصــــية عبــــد الــــرحيم املغــــريب الــــيت نقلــــت بــــدورها بعــــض األعاجيــــب وحيــــدث
واملشــــاهدات الغريبــــة مــــن هــــذه الــــبالد الــــيت ال يــــدخلها أحــــد إال وخيــــرج منهــــا متبلــــى بالتحــــدث بغرائبيــــة 

(Exostisme) اس مشاهدة وعجائبية معاينة جتر عليه ألوانا من الشكوك والريبة والتكذيب، قال أبو العب
قـد رأيـت أشـياء كثـرية وال «: املذكور ملا طلب منه أبو حامد الغرناطي التحدث بـبعض مشـاهداته العجيبـة
ا كذباً. قال الشيخ أبـو بكـر ا ألن أكثر الناس حيسبو يكـون ذلـك مـن العـوام : )23(ميكنين أن أحدث 

م يعرفــون اجلــائز واملســتحيل. وذكــر -اجلهــال. وأمــا العقــالء وأهــل العلــم  -تعــاىل-عجائــب خلــق اهللا  فــإ
. ويف هـذا السـياق بالضـبط )24(»يف عجائـب خملوقاتـه -تعـاىل-ا إظهارا لقدرة اهللا  يستحب التحدث

َســَريُِد اســم صــاحبنا عبــد الــرحيم املغــريب الصــيين، والــذي نعــرف عنــه مــن خــالل الكتــاب أنــه كــان يعمــل 
املـرء عنـد مسـاع بعـض أوصـافه، ويسـمى بالتجارة، وقد ذكره عند حديثـه عـن طـري ضـخم عجيـب قـد حيـري 
ويكـون يف جزائـر حبـر الصـني الـرخ، «: هذا الطري (الـرخ)، يقـول صـاحب حتفـة األلبـاب نـاقال عـن اجلـاحظ

يكـون جناحــه الواحـد عشــرة آالف بـاع، ذكــر اجلــاحظ يف كتـاب احليــوان، وكـان قــد وصـل إىل املغــرب مــن 
ا م دة، ووصـل إىل بلـده املغـرب بـأموال عظيمـة، وكـان عنـده التجار ممن سافر إىل الصني يف البحر وأقام 

أصل ريشة من جناح الرخ كان يسع فيها قربة من املاء، كان الناس يتعجبون من ذلك وكان يعرف الرجل 
بعبــد الــرحيم الصــيين؛ وكــان حيــدث بالعجائــب، فــذكر أنــه ســافر يف حبــر الصــني وألقــتهم الــريح إىل جزيــرة 

فينة ليأخـذوا املـاء واحلطـب، فـرأوا فيهـا قبـة عظيمـة أعلـى مـن مائـة ذراع، هلـا عظيمة، فخرج إليها أهـل السـ
ا بـالفؤوس  ـا بيضـة الـرخ، فلمـا دنـوا منهـا جعلـوا يضـربو ملعان وبريق، فتعجبـوا منهـا. فلمـا دنـوا منهـا وإذا 
واخلشــب واحلجــارة حــىت انشــقت كأنــه جبــل فتعلقــوا بــريش جناحــه فجــروه، فــنفض جناحــه فبقيــت هــذه 

فقتلوه ومحلوا مـا قـدروا عليـه : يشة عند غلماين، خرج أصلها من حلم جناحه ومل يكمل بعد خلقه، قالالر 
من حلمه ورحلوا. وقد كان بعضـهم طـبخ يف اجلزيـرة قـدرا وحركوهـا بـبعض احلطـب الـذي طبخـوا بـه، وكـان 

مــن أكــل مــن فــيهم مشــائخ، فلمــا أصــبحوا رأوا املشــائخ قــد اســودت حلــامهم، ومل يشــب بعــد ذلــك اليــوم 
  إن ذلك العود الذي حركوا به القدر من شجرة الشباب، واهللا أعلم.: ذلك الطعام، فكانوا يقولون

فلمــا طلعــت الشــمس رأوا الــرخ قــد أقبــل يف اهلــواء كالســحابة العظيمــة، ويف رجليــه قطعــة حجــر  : قــال
لسـفينة مسـرعة بسـعة كالبيت العظيم، أكرب من السفينة فلما جـارى السـفينة ألقـى ذلـك احلجـر، وكانـت ا

  .)«)25من األثقال عليها الشراعات، فوقع احلجر يف البحر وسبقت السفينة، وجنانا اهللا، 
إىل هنا ينتهي احلديث ما حكاه اجلاحظ عن عبد الرحيم الصيين، ويالحـظ تعمـدنا نقـل الـنص كـامال 

التصــرف؛ وال يهمنــا هنــا أن علــى طولــه ألن مثــل هــذه املرويــات املتسلســلة واملتشــابكة تقتضــي عــدم البــرت و 
نبحـــــث موضـــــوع التصـــــديق أو التكـــــذيب يف مثـــــل هـــــذه احملكيـــــات، ألن لـــــذلك مســـــاق آخـــــر للمناقشـــــة 

. ويبقــى أن عبــد الــرحيم كــان واحــدا مــن أوائــل )26(واملباحثــة، وقــد اشــتغل بــه بعــض الدارســني املعاصــرين
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ا مدة من الزمن، وعاد بعد ذلك بتجارة  املسلمني املغاربة املشتغلني بالتجارة الذين دخلوا الصني وأقاموا
  مرحبة كما حكى اجلاحظ.

  الشيخ الفقيه أبو الحسن سعد الخير األندلسي
مــــن الفقهــــاء الصــــاحلني الــــذين وصــــلوا إىل أرض الصـــــني مــــع مطلــــع القــــرن الســــادس اهلجــــري الفقيـــــه 

وننقـل هنـا مـا مجعـه األندلسي الذي كان ينعت نفسه بالصيين، سعد اخلري بن حممد بن سهل األنصاري؛ 
كـــان ســـعد اخلـــري األندلســـي يكتـــب لنفســـه :  قـــال احلـــازمي«... : عنـــه يـــاقوت احلمـــوي معرفـــا بشخصـــيته

.. قال املفجع يف كتاب املنقذ، وهو كتـاب وضـعه علـى مثـال املالحـن البـن .الصيين ألنه سافر إىل الصني
 بــن حممــد بــن ســهل بــن ســعد وممــن نســب إىل الصــني أبــو احلســن ســعد اخلــري: .. وقــال أبــو ســعد.: دريــد

األنصاري األندلسي، كان يكتب لنفسه الصيين؛ ألنـه كـان قـد سـافر مـن املغـرب إىل الصـني، وكـان فقيهـا 
صاحلا كثري املال، مسع احلديث من أيب اخلطاب بن بطر القاري وأيب عبد اهللا احلسني بن حممد بـن طلحـة 

. وهكذا يكـون األفـق األندلسـي )27(»هـ 541ة النعال وغريمها؛ وذكره أبو سعد يف شيوخه، ومات سن
قـد تواصــل بـدوره ومبكــرا مـع أقصــى الشــرق بـأرض الصــني؛ عـن طريــق أحــد خـرية رجاالتــه الـذي مجــع بــني 

  الفقه والصالح والغىن كما شهد له بذلك مرتمجوه.
  الشيخ الفقيه قوام الدين السبتي البشري

رحتلـوا إىل بـالد الصـني، واختـذوها موطنـا ومقامـا عـامل ومن شيوخ العلم يف القرن الثامن اهلجري الـذين ا
من علماء وفقهاء سبتة العاملة، إنـه الفقيـه قـوام الـدين السـبيت البشـري الـذي سـبق معاصـره ابـن بطوطـة إىل 
هذه الديار؛ وقد أثىن هذا األخري عليه كثريا ملا التقاه هنالك عن طريق الصـدفة بـبالد الغربـة النائية/الصـني 

  ينهم من الدمع كما سنرى.وفاضت أع
-544عياض الســبيت لقاضــي(وال شــك أن لعلمــاء ســبتة فضــًال كبــرياً يف نشــر الثقافــة اإلســالمية منــذ ا

آفـاق الـدنيا. يقـول األسـتاذ أمحـد حـدادي  "هـ) الذي طبق كتابـه "الشـفا بتعريـف حقـوق املصـطفى 476
أمـــا علماؤهـــا فكـــانوا مـــن النباهـــة «: وصـــاُمْثِنيـــاً علـــى علمـــاء ســـبتة وعلـــى قـــوام الـــدين الســـبيت الصـــيين خص

م جابوا اآلفـاق وخـربوا باملعرفـة واحلـذق، مـا بـني احملـ يط األطلسـي والذكاء والفطانة وحب املغامرة حبيث إ
(بكني حاليــا)، وقــوام الــدين الســبيت الــذي اغرورقــت عينــاه بالــدموع ملــا التقــى بــه وصــني الصــني وخــان بــالق

هو وثلة من األولني إىل تلك الديار، شاهد عدل وبرهان واضح على ذلـك. ابن بطوطة، سابقا إياه إليها 
ـــا لتجربـــة إنســـانية فريـــدة، وكـــان الســـبيت حيـــب املغـــامرة البحريـــة واملغـــامرة العقليـــة، فمغـــامرة البحـــر حبكـــم  إ
اجلــراءة عليــه بصــنع ذات األلــواح والدســر واحلــذق يف ذلــك، وهلــذا ركبــوه غــري هيــابني حــىت ذللــوا مــا مشــس 

ـــــا ونبـــــوغهم وســـــبقهم إىل كثـــــري مـــــن الفضـــــائل وختليـــــد م نـــــه، وأمـــــا مغـــــامرة العقـــــل فتتمثـــــل يف فكـــــر علما
  .)28(»املآثر
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ميكــن أن نــذكر هنــا ترمجــة تشــفي الغليــل عــن هــذه الشخصــية املغربيــة مــن املباحــث الــيت شــغلتين لــبعض 
ــا ممــا قــل أو كثــر يف -حســب حبثــي وحــدود اجتهــادي–الوقــت، ومل أقــف  مظــان املصــادر؛  علــى تعريــف 

األمــر الــذي جعلــين أزعــم أن املوســوعة احلافلة/التحفــة البــن بطوطــة قــد تفــردت بــذكر هــذا العــامل وبعــض 
مالمح شخصيته. وحىت حممد ابـن تاويـت التطـواين ملـا كـان يـدون "تـاريخ سـبتة" ووصـل إىل الرجـل اكتفـى 

رحلـــــة ابـــــن بطوطـــــة، فنجـــــد وقـــــد ورد يف القـــــرن الثـــــامن ذكـــــر بعـــــض الرحـــــالني مـــــن ســـــبتة، يف «: بقولـــــه
حفــة. علــى أن املهــدي الســبيت فاتــه أن يــذكر هــذا الفقيــه وأورد األخبــار الــيت تضــمنتها التّ  )29(..».فيهــا

  .)30(السبيت ضمن حبثه الفريد "ابن بطوطة وأعالم الغرب اإلسالمي"
ين السـبيت تفاصـيل مـا كتبـه ابـن بطوطـة سـنجد أن قـوام الـد -بنوع من التأمـل والـربط–وإذا استجمعنا 

ينتمـــي ألســـرة ســـبتية عاملـــة، فخالـــه هـــو أبـــو القاســـم املرســـي الـــذي ســـافر معـــه ابـــن أختـــه إىل حـــدود بـــالد 
فتوقــف الشــيخ هنالــك، بينمــا واصــل قــوام الــدين الفقيــه الشــاب وقتئــذ املســري إىل الصــني، يف  )31(اهلنــد

بسجلماســة املتامخــة حلــدود امــة الوقــت الــذي آثــر فيــه أخــوه العــامل الفقيــه أبــو حممــد البشــري الرحيــل واإلق
(جنوب شرق املغرب وتعرف حاليا بالريصاين)؛ ومن موافقات العجائب أن ابن بطوطـة سـيلتقي يف اجلزائر

بعـد عودتـه مـن الرحلـة العامليـة الكـربى، وهـو يشـق طريقـه  -أيب حممـد–سجلماسة ورمبا صدفة بأخيه هذا 
ام أســـرة ســــبتية عاشــــقة للرتحـــال وســــياحة اآلفــــاق، . إننـــا أمــــ)32(ثانيـــة حنــــو الصـــحراء يف رحلــــة ســــودانية

ولدارسي أدب الرحلة أن ينبشوا يف طبيعة هذا العشق وهذا االختالف يف االجتاهات لدى سـاكنة الغـرب 
اإلسالمي وتتئـٍذ. ويكفـي حتفـة النظـار فخـرا َأنَّ صـاحبها أوقفنـا علـى بيـت مـن بيوتـات سـبتة املغمـورة الـيت 

ا/سبتة ا   لسليبة فك اهللا أسرها من قبضة اإلنسان.اشتهرت خارج بلد
هــا أبــو عبــد اهللا ابــن بطوطــة، يقــول بعــد دخولــه  وفيمــا مــا يلــي املــادة اإلخباريــة املهمــة واملــؤثرة الــيت حربَّ

، إذا مبركــــب )33(وبينــــا أنــــا يومــــا يف دار ظهــــري الــــدين الُقــــْرَالين«: (Kien-ChangFu)مدينــــة قـَْنَجْنفــــو 
موالنــا قــوام الــدين الســبيت. فعجبــت مــن : عنــدهم، فاســتؤذن علــّي وقــالوا عظــيم لــبعض الفقهــاء املعظمــني

أراك : امســه؛ ودخــل إيلَّ. فلمــا حصــلت املؤانســة بعــد التحيــة ســنح يل أن أعرفــه، فأطلــت النظــر إليــه، فقــال
وأنـا مـن طنجـة. فجـدَّد : مـن سـبتة. فقلـت لـه: من أي البالد أنت؟ فقـال: تنظر إيلَّ من يعرفين. فقلت له

، وبكـــى حـــىت بكيـــت لبكائــه، فقلـــت لـــهالســال نعـــم، دخلـــت : هـــل دخلـــت بــالد اهلنـــد؟ فقـــال يل: م علـــيَّ
نعم. وكان وصل إىل دهلي مع : أأنت البشري؟ قال: حضرة دهلي. فلما قال يل ذلك تذكرت، وقلت له

ْرسي، وهو يومئذ شـاب ال نبـات بعارضـيه، مـن ُحـذَّاق الطلبـة حيفـظ املوطـأ. وكنـت أ
ُ
علمـت أيب القاسم امل

ســـلطان اهلنـــد بـــأمره فأعطـــاه ثالثـــة آالف دينـــار، وطلـــب منـــه اإلقامـــة عنـــده فـــأىب. وكـــان قصـــده يف بـــالد 
ا، واكتسب األموال الطائلة. أخربين أنَّ له حنو مخسني غالما ومـثلهم مـن اجلـواري،  الصني، فعظم شأنه 

د الســـودان، فيـــا بُعـــد مـــا وأهـــدى إيل مـــنهم غالمـــني وجـــاريتني وحتفـــا كثـــرية. ولقيـــت أخـــاه بعـــد ذلـــك بـــبال
  بينهما.
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.. ومــن متــام فضــيلة هــذا الفقيــه البشــري أن ســافر معــي ملــا .وكانــت إقــاميت بقنجنفــو مخســة عشــر يومــا
رحلــت عــن قنجنفــو أربعــة أيــام، حــىت وصــلت إىل مدينــة بيــوم قطلــو، مدينــة صــغرية يســكنها الصــينيون مــن 

ا للمسلمني إال أربعـة مـن الـدور أ هلهـا مـن جهـة الفقيـه املـذكور، نزلنـا بـدار أحـدهم جند وسوقة. وليس 
  .)34(»وأقمنا عنده ثالثة أيام، مث ودعت الفقيه وانصرفت

هكذا تكون الصورة قد استبانت إىل حد مـا عـن شخصـية قـوام الـدين الـذي هـاجر شـابا يافعـا وطالبـا 
ا، وتــاجرا ناجحــا ال حــذقا، وانغمــس يف اجملتمــع الصــيين كليــة، إىل أن أمســى فقيهــا معظمــا، ورجــال مقــدم

  يتحرك إال يف "موكب عظيم".
لصـينية ألخيـه الـذي سـيلتقي والشك أن ابن بطوطة سينقل أخبار هذا العامل السارة ومكانتـه بالـديار ا

ونزلــت منهــا عنــد الفقيــه أيب حممــد البشــري، وهــو الــذي التقيــت «: هـــ) بسجلماســة، يقــول 753(بــه ســنة
. وجهل تـاريخ وفـاة )35(»فأكرمين غاية اإلكرام، فيا شد ما تباعدا أخاه مبدينة قنجنفو من بالد الصني،

الشــيخ قــوام الــدين، واملؤكــد أن ابــن بطوطــة تركــه حيــا ملــا قفــل راجعــا إىل املغــرب، مــتم العقــد اخلــامس مــن 
 املائة السابعة.

  : الرحالة الفقيه القاضي أبو عبد اهللا محمد اللواتي الطنجي المشهور بابن بطوطة
ـــــوا مـــــن أشـــــهر  الرحـــــالني العـــــرب واملســـــلمني الـــــذين دخلـــــوا الصـــــني علـــــى عهـــــد املغـــــرب املـــــريين، ودون

هــ)، هـذا الرجـل الـذي مجـع  779-703رحلتهمَ بَلَ◌َ◌ِديُّناَ أبو عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا ابـن بطوطـة(
ا مرتمجوه األديـب  رخ؛ ويكفي أن نسوق حتلية معاصره وأحد تالمذتـه املـؤ )36(بني عدة حتليات َوشََّحُه 

الـــذي اختصـــره أبـــو زيـــد عبـــد الـــرمحن  هــــ) يف كتابـــه شـــرح بـــردة البوصـــريي 807 ـ(تـــأيب الوليـــد ابـــن األمحر
شيخنا الفقيه، القاضـي، اخلطيـب احلـاج، الكثـري التجـوال باملشـرق واملغـرب ومجيـع «هـ)  839 ـ(تيرياجلاد

  .)37(..».البالد، حممد ابن بطوطة الطنجي، العارف بالتاريخ
لتنا من مسقط رأسه طنجة قاصدا بيت اهللا احلرام، إال أنه بعد قضاء النسـك مـرتني سـتجري خرج رحا

  به رياح السفر إىل ما مل يكن يف احلسبان متاما؛ إىل أن وصل إىل طرف الدنيا.
املبثوثة يف رحلتـه املدوَّنـة بقلـم ابـن جـزي واستشـفاف  -على قلتها–على املادة الصينية  طِّالعميكن اال

ــا ابــن العمــق  الــديين ملســلمي هــذه الــديار، وحفــاوة االســتقبال وكــرم الضــيافة وراحــة اإلقامــة الــيت عومــل 
ــل. وقــد رأيــت بعيــين ملــا زرت بالدهــم هــذه اهلالــة التبجيليَّــة النابعــة مــن  بطوطــة كرمــز عــريب إســالمي ُمَبجَّ

  َسِليقيَّة وَسِجيَّة مسلمي الصني لكل وافد عريب مسلم.
بن بطوطة حمبا للعلمـاء عاشـقا للزهـاد وأهـل العرفـان، ال يـدخل حاضـرة وال قريـة إال كان أبو عبد اهللا ا

، ولعل إصراره على حتقيق هذه الرغبة هو الذي أوصـله إىل )38(وسأل عن مساجدهم وديارهم وزواياهم
. «..: العمـــق الصـــيين؛ يقـــول ملـــا التقـــى بأحـــد العـــارفني الزهـــاد الشـــيخ برهـــان الـــدين األعـــرج باإلســـكندرية

: أراك حتـــب الســـياحة واجلـــوالن يف الـــبالد. فقلـــت: وأقمــت يف ضـــيافته ثالثـــا. دخلـــت عليـــه يومـــا فقــال يل
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البــد : نعـم، إين أحـب ذلـك؛ ومل يكــن حينئـذ خبـاطري التوغــل يف الـبالد القاصـية مـن اهلنــد والصـني. فقـال
سـند، وأخـري برهـان الـدين لك إن شـاء اهللا مـن زيـارة أخـي فريـد الـدين باهلنـد، وأخـي ركـن الـدين زكريـاء بال

 بالصني، فإذا بلغتهم فأبلغهم مين السالم. فعجبت من قوله، وألقى يف َرْوَعـى التوجـه إىل تلـك الـبالد. ومل
ووافق ذلك وزكَّاه أن اختـاره سـلطان  .)39(»أزل أجول حىت لقيت الثالثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سالمه

: ية رمسيــة عنــد ملــك الصــني ُميَثِّــُل فيهــا جنابَــه؛ قــال لــه الســلطاناهلنــد املســلم حممــد شــاه أبــو اجملاهــد ِلِســفار 
َ .إمنــا بعثــت إليــك لتتوجــه عــين رســوال إىل ملــك الصــني، فــإين أعلــم ُحبَّــَك يف األســفار واجلــوالن« .. وَعــنيَّ

ذه اهلدية األمري ظهري الدين الزجناين، وهو من فضالء أهل العلم   .)40(»السلطان للسفر معي 
كان يلتقي مع كل أصناف الناس، من امللـك واألمـري إىل اجلـواري والعبيـد، إال أنـه كـان حيـس ورغم أنه  

ـا، فكـأين«بسعادة غامرة حني يلتقي أهل ملته  . )41(»لقيـت أهلـي وأقـاريب وكنت إذا رأيـت املسـلمني 
َر احليـاة فيـه؛ بـل إنـه يف بعـض املنا سـبات كـان يصــور وقـدم لنـا صـورة عامـة عـن طبيعـة اجملتمـع الصـيين وَســيـْ

املشاهد وبعض التعامالت بدقة مفيدة، ففي اجلانب التجاري مثال ميكن لرجال األعمـال والتجـار عمومـا 
أن يتعرفوا على كل مـا يتعلـق بالتجـارة يف القـرن الثـامن اهلجـري منـذ دخـول التـاجر إىل الصـني إىل خروجـه 

إلقامـة. ومـن عنـايتهم الزائـدة بالتـاجر املسـلم منها؛ كالتعـامالت النقديـة ومـا ميكـن أن يتسـوق بـه وتقاليـد ا
ــم يســمحون لــه بــأن خيتــار بــني اإلقامــة عنــد تــاجر مســلم يقــيم بالبلــد، أو بالفنــادق املراقبــة بشــدة كمــا  أ
يفعلــون مــع بــاقي التجــار الغربــاء غــري املســلمني؛ وحيــرص حكــام الصــني أن حيمــل اخلــارج مــن أرضــهم مــن 

ال نريـد أن ُيسـمع يف بـالد «: وتـُْرَوى خارج بالدهم؛ فكانوا يقولـون التجار باخلصوص ذكرى حسنة تـُْنقلَ 
ا أرض فساد وحسن فائت م خيسرون أمواهلم يف بالدنا، فإ   .)42(»املسلمني أ

كان ابن بطوطة وهو جيول الصني معتزا بشخصيته العربية اإلسالمية، مل خيلع لباسه العـريب علـى اهليئـة 
عبديــة أمــام النــاس، وال يأكــل إال مــا ثبــت لــه ِحلِّيَّتُــه، ومعــروف مــا يعانيــه املســلم العراقيــة وميــارس شــعائره الت

  من أمر األكل يف هذه البالد، حىت إن أحد األمراء خصَّه بطباخني مسلمني.
وِمــن بــاِلغ احلفــاوة ومجيــل التقــدير أن مســلمي الصــني كــانوا يتنــاوبون علــى استضــافته يوميــا، ُويتَـوُِّجــون 

ــم وجــدوا فيــه مــن العلــم والصــالح والربكــة مــا زاد يف حــبهم لــه. ولــوال ذلــك بــالتحف وا هلــدايا. وال شــك أ
و"املنـاكري الكثـرية" الـيت كانـت "ثـُْقِلقـه" ألطـال املقـام بـني ظهـرانيهم، إال  )43(بعض مظاهر الظلـم البشـع

  أنه استعجل األوبة.
  أبو محمد ابن فرحان التَّوَزري

الكثري، ذلك أن الرجل وهو مـن أهـل القـرن الثـامن اهلجـري، ورد ال نعرف عن هذه الشخصية الشيء 
ذكــره ضــمن الرفقــاء واألصــحاب الــذين شــقوا مــع ابــن بطوطــة طريــق الســياحة واالنتشــار يف األرض ودخــل 

وكان يعتمد عليه يف بعض املهمات؛ إال أن النص  -إىل جانب رجل مصري مل يذكره بامسه–معه الصني 
  .)44(صيل مفيدة عن شخصية ابن فرحان التوزريالرَّحلي ال يسعفنا بتفا
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ا   -بطبيعـة بعـد املشـرق عـن املغـرب–هذه إذن بعض مالمح التواصل املغريب الصـيين، وهـي علـى نـدر
تدل داللة عميقـة علـى مـدى احلـب املتبـادل واالنسـجام التـام الـذي أحـس بـه بعـض املغاربـة الـذين فضـلوا 

هــــ)، ومنصـــف الفـــياليل يف عصـــرنا هـــذا، وتـــدل أيضـــا علـــى  8(قة الدائمـــة كقـــوام الـــدين الســـبيت يفاإلقامـــ
اإلسـهام القــيم الـذي أســداه مثــل هـؤالء العلمــاء الغربـاء الــذين اســتوطنوا بـالد الصــني. وجـدير بأهــل الــدين 

مـــا حيقـــق طمأنينـــة الـــنفس، ويعمـــل علـــى إذابـــة تـــأثريات حلكـــة الغربـــة  -بـــأي أرض مكثـــوا–أن جيـــدوا فيـــه 
  ف األلسنة.وتنافر العوائد واختال

***************************  
  :الهوامش
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. وينظر أيضا كتاب "من األساطري 76: األسطورة املغربية، دراسة نقدية يف املفهوم واجلنس..» .مجيع أهل املغرب
)، و"حول إغرابية ابن بطوطة" البن سامل محيش، و"اسرتاتيجيات الغرائبية يف 1977العربية واخلرافات" حملمد اجلوزو (
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  *تأثير اإلنجيليين الجدد في السياسة الخارجية األميركية: بالد اهللا
  *رت راسل ميدول

  : اإلنجيليون والسياسة الخارجية
 ،كمـــا يف حتديـــد السياســـات, واهلويـــة  ،كـــان الـــدين دائمـــاً قـــوًة حاضـــرًة وقويـــًة يف السياســـات األمريكيـــة

  ،يف تشـكيل صـورة أمريكـا عـرب العـامل ،وقد أسهم الدين الذي أثّـر يف تكـوين الشخصـية األمريكيـة ،والثقافة
ـــا األمريكيـــون علـــى األحـــداث خـــارج حـــدودهم كمـــا أســـهم يف حتديـــد الوســـائل  ،والـــدرجات الـــيت جييـــب 

م أمــُة خمتــارة م ميلكــون واجبــاً   ،وهكــذا فالــدين يعطــي األمريكيــني اإلحســاس بــأ كمــا يقــوي اقتنــاعهم بــأ
بنشر قيمهم يف العامل. وال يوافق سائر األمريكيني طبعـاً علـى هـذا االنطبـاع؛ بـل إن الـذين يتبنونـه غالبـاً مـا 
ا. لكن تكتفي األكثريـة بـالقول بـأن هنـاّك  خيتلفون حول معناه أو معاين تلك األشياء اليت عليهم القيام 
ــا وألســباب دينيــٍة أو ليرباليـــٍة أو إنســانية, ويــؤثر ذلــك يف الســلوك السياســي جتـــاه  مهمــاٍت ينبغــي القيــام 

يــات املتحــدة, وإن اخــتلط نفــوذه بــأموٍر اخلــارج كمــا يف الــداخل. فالــدين مهــمٌّ للحيــاة ويف احليــاة يف الوال
م إىل هـذا املبـدأ  أخرى. واملتحمسون من أنصار هذا األمر أو ذلك غالباً ما يستندون يف رعايتهم ودعـوا
الــديين أو ذلــك يف ُنُ◌صــرة القضــايا الــيت يعملــون مــن أجــل حتقيقهــا. والــبالد متنوعــٌة مــن الناحيــة الدينيــة, 

  .تحمسني بتأصيٍل ديين, لكلِّ سياسٍة خارجيٍة ميكن تصوُُّرهاحبيث تستطيع أن جتد أنصاراً م
لكــْن علينــا التنبُّــه إىل متيــٍري آخــَر إىل جانــب التنــوع الــديين. ففــي داخــل الكنــائس الربوتســتانتية حــدث 
حتــوٌل كبــٌري لصــاحل االجتاهــات األكثــر حمافظــًة, بــدًال مــن االجتاهــات الليرباليــة الــيت ســادت حــوايل أواســط 

لعشرين. واإلجنيليون اجلدد هؤالء أثروا كثرياً يف السياسة اخلارجية يف العقدين األخريين من السـنني. القرن ا
إّن أكثــر طــالب العالقــات اخلارجيــة واملــراقبني العــاملني فيهــا يف الواليــات املتحــدة ويف اخلــارج, ال يعرفــون 

سيس بيلـي غراهـام قـادت إىل أمـوٍر خمتلفـٍة يف الكثري عن الربوتستانتية األمريكية, كما ال يعرفون أّن آراء الق
وهي أموٌر خمتلفٌة عن آراء األصـويل بـوب جـونز يف اجلامعـة املعروفـة  ،العالقات اخلارجية بالواليات املتحدة

بامســه. وهلــذا فــإّن دراســة التــأثري اإلجنيلــي يف السياســة اخلارجيــة يف الســنوات األخــرية, تتطلــب معرفــًة تامــًة 
   الكبري احلادث حتت اخليمة الربوتستانتية.باإلحياء الديين

لكـْن ملــاذا الرتكيــز علـى الربوتســتانتية وَحــدها؟ واجلـواب ألّن الربوتســتانتية هــي الـيت تركــت التــأثري األكــرب 
ا ما تزال هي دين األكثرية(بنسبٍة صغريٍة فقط). واألمر  ،ويف الشخصية األمريكية ،يف اهلوية األمريكية مث إ

(وهي كــربى لربوتســتانتية مــن حيــت عــدد األتبــاعلكاثوليكيــة األمريكيــة هــي الــيت تــأيت ثانيــًة بعــد ااآلخــر أّن ا
ا اخلارجية ضئيلٌة نْسبياً.  ،الكنائس املنفردة) ما كان هلا ذلك التأثري الكبري   كما أّن أهتماما

  : سؤال األصول
تـأثري؛ جنـد أّن مـا يُعـرُف باإلصـالح يف عودٍة سريعٍة إىل التاريخ لكي نعرف كيف بدأت الربوتسـتانتية ال

وقــد ظهــرت يف ذلــك اإلصــالح توجهــاٌت  ،الربوتســتانيت بــدأ يف إجنلــرتا واســكتلندا يف القــرن الســادس عشــر
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االجتــاه املتمســك باألصــول والتقاليــد حبيــث ميكــن تســميُة : متنوعــٌة وكثــريٌة؛ لكنــه متيــز بتيــاراٍت رئيســٍة ثالثــة
واالجتــاه التقليــدي  ،تقــدمي ذو الُبعــد األخالقــي املســّمى باملســيحية الليرباليــةاألصــوليني, واالجتــاه ال: أتباعــه

اإلجنيلــي الواســع(ميلك اخلمســينيون املعروفــون بالبنتاكوســتال اختالفــاٍت مــع األصــوليني والتقليــديني. لكــن 
م عبــارٌة عــن مبــادئ وتفاصــيل إجنيليــة متنوعــة م مــع اإلجنيليــني هنــا و  ،ألّن الهــوَ لــيس مــع فــيمكن حســبا

  األصوليني).
ولكــْن ال بــد مــن  ،وقــد ال يكــون مفيــداً جــّداً الرتكيــز علــى التســميات بســبب ســرعة التــدخل واالفــرتاق

  للوصول إىل طرائق التأثري يف السياسة األمريكية. ،معرفة التوجهات الرئيسة رغم صعوبة ذلك
ولــذلك ، الربوتســتانتية األمريكيــة ينتمــون إىل ،كــل التيــارات مــن أصــوليني وليرباليــني مســيحيني وإجنيليــني

واجهــوا مجيعــاً وإن بطــرٍق متعــددٍة حتــدي األصولية/العصــرانية أو التقليدية/احلداثــة يف العشــرينات مــن القــرن 
أّن العصـور احلديثـة تؤكـد مـا جـاء  إىلم كـان معظـم الربوتسـتانت يـذهبون 1800العشرين. فحوايل العامل 

يــة ونقــد الــنص للعهــدين؛ فــإن الربوتســتانتية األمريكيــة تنــاثرت إىل فــَرٍق يف اإلجنيــل. لكنــه مــع ظهــور الداروين
ومذاهب متناحرة. أما العصرانيون الليرباليون فرأوا ضرورة اسـتيعاب العلـوم احلديثـة ضـمن الالهـوت للـدفاع 
يـل عن املسـيحية بطرائـق تنويريـة. وذهـب األصـوليون إىل أّن املسـيحيني ينبغـي أن يظلـوا أمنـاء حلـروف اإلجن

, تيـــار المنشـــّقين: تيـــارينونّصـــه والـــذي ميثـــل احلقيقـــة النهائيـــة. بيـــد أّن األصـــوليني انقســـموا بـــدورهم إىل 
والذين رأوا ضرورة مفارقة كل أولئك الذين يستخدمون املناهج احلديثة بأي شكل, وعندما سيطرت تلك 

والـذين رأوا  وتيار اإلنجيليـين الجـددامة. املناهج فإّن املنشّقني هؤالء اعتزلوا وغادروا السياسة والثقافة الع
ضرورة االستمرار يف التعامل مع العاَمل وحماولة التصدي للحداثة امللحـدة. وقـد ُمسّـي هـؤالء إجنيليـني ُجـُدداً 
آنــذاك, ولــذلك فقــد اســتعاد املنشــقون اســم األصــوليني, بينمــا يســّمى اجلــدد هــؤالء أنفســهم اآلن إجنيليــني 

  فقط.
ثالثة(األصـــوليون واإلجنيليـــون والليرباليـــون) متلـــُك أفكـــاراً ورًؤى خمتلفـــة حـــول الواليـــات هـــذه التيـــارات ال

املتحدة والدور الذي ينبغـي أن يكـون هلـا يف العـاَمل. أمـا األصـوليون فهـم ذوو نظـرة متشـائمة حـول العـامل, 
ٍن متفائلـة, وال يـرون فروقـاً كبـريًة ويقيمون تفرقًة قويًة بني املؤمنني وغري املؤمنني. ويرى الليرباليون العامل بعيـو 

بني البشر. أما اإلجنيليون فيتخذون موقفاً وسطاً بني التيارين اآلَخرين. والواقـع أّن موقـع األصـوليني شـديد 
الغمــوض والتعقيــد, وال ميلكــون كيانــاً جامعــاً أو شخصــيًة قائــدة, لكــْن ميكــن هنــا حتديــد ثــالث خصــائص 

وتصميم قوي للدفاع عن اإلميـان الربوتسـتانيت املـوروث يف وجـه  ،ه ونصوصهإميان عميق باإلجنيل ورؤا: هلم
واالقتنــاع بــأّن املســيحيني املخلصــني ينبغــي أن يظّللــوا  ،الكاثوليــك والعصــرانية والعلمــانيني وغــري املســيحيني

ـــــــارات منفصـــــــلني عـــــــن غـــــــري املـــــــؤمنني يف غـــــــري العـــــــامل املســـــــيحي. ويوجـــــــد األصـــــــوليون د اخـــــــل كـــــــل التي
ــَغر نتية(الربوتستا وخباصــٍة لــدى اإلجنيليــني اجلنــوبيني ولــوثريي ميســوري), ومتيــل اجلماعــات األصــولية إىل الصِّ

ـــــا  واجلماعــــات احلديديــــة ملــــيال إىل الطُّهرائيــــة مثـــــل الكــــالفينيني املتشــــددين يف الكنيســــة الربســــتبارية. مث إ
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أّن األصـوليني يف الغالــب  تستعصـي علــى أي شـكٍل مــن أشـكال التنظــيم املؤّسـس الواســع. ويعتقـد كثــريون
وهــم مييلــون إىل التلقائيــة وللــرؤى املباشــرة وللعــيش الروحــي اخلــالص. بيــد أّن مــا مييــز هــؤالء  ،صــغار العقــول

عــن اإلجنيليــني لــيس التلقائيــة الروحانيــة الطهوريــة؛ بــل مــيلهم إىل اتبــاع أفكــارهم حــىت النهايــة. فهــم يريــدون 
ـــثًال صـــناعة "صـــورٍة كاملـــٍة للعـــامل" , وحيـــا م الذهنيـــة هـــذه بكـــل ســـبيل. هـــم يعـــادون َم ولون تطبيـــق صـــور

م حبقـــائق اإلجنيـــل املعصـــومة, ويف حـــني ميضـــي بعُضـــهم يف ذلـــك إىل النهايـــة إىل حـــدود  ،الداروينيـــة إلميـــا
يـذهب آخـرون إىل  ،إنتاج الكتب عن "خْلق الطفرة" وسحب أطفـاهلم مـن املـدارس الـيت تـدّرس الداروينيـة

شــــبه علمــــي مكثَّــــف إلثبــــات صــــحة تعــــاليم اإلجنيــــل. ولــــذلك فــــإّن جامعــــات ومعاهــــد  نشــــاٍط علمــــٍي أو
األصوليني مثل جامعة بوب جونز ليست معاهد لألفـاعي السـاّمة املعاديـة لآلخـرين, بقـْدر مـا هـي بيئـات 

وهي تأخذ ذلك مأخذ اجلد وتعمُل إلثبات صـحة مـا تعتقـُده كـلَّ  ،علمية متحمسة لوجهة نظرها اخلاصة
. وقد عاىن األصوليون من هزائم وتراجعات يف عشـرينات القـرن العشـرين وثالثيناتـه. ولـذلك انعزلـوا الوقت

وتطورت لديهم رؤى سوداوية عن العامل وعن اخلصوم. وقد اعتقد كثـٌري مـنهم أّن النـاجني الـذين اختـاَرهم 
قـد أمكـن للكـالفينيني املتشـددين وأّن أكثرية البشـرية مفـروٌض عليهـا اهلـالك والعـذاب. و  ،اهللا للتوبَه قليلون

مـــن قبـــل أن يـُْنِشـــُئوا حكمـــاً يف ســـكوتلندا مث يف إجنلـــرتا أيـــام كرومويـــل. كمـــا ظلـــوا مســـيطرين خـــالل القـــرن 
الســابع عشــر يف نيــو إنغلنــد. لكــْن خــالل القــرون الثالثــة األخــرية تضــاءلت آمــاُهلُم يف إمكــان إقامــة الــدول 

األوىل. وميكن القول بأن مـنطقهم هـو منطـق األصـويل األمريكـي والكيانات على أساس األصول املسيحية 
دوايت موري يف القرن التاسع عشر, والذي رفض العمـَل يف السياسـة لفقـده األمـل يف إقامـة كيـاٍن أصـوٍيل 

إىل هـذا العـاَمل بوصـفه سـفينًة خرييـًة مشـرفًة علـى الغـرق. وقـد أعطـاين اهللا زورَق : انظـر إنـين: طهوري وقال
  موري, انِقْذ ما ميكن لك إنقاُذه!: قال يلجناٍة و 

ذه الرؤية للعامل, يعترب األصوليون أنه ال أمل وال تعاُون مع غري املؤمنني خارج الواليات املتحدة, وال 
ثقــة بــاألمم املتحــدة الــيت تعتــرب حكومــات هــؤالء األشــرار الــذين يضــطهدون املســيحيني. شــرعية. ولــذلك 

ايــــة العــــ م عــــن  امل يعتــــربون أّن األمــــني العــــامَّ لألُمــــم املتحــــدة هــــو املســــيح الــــدجال! وميلــــك ففــــي روايــــا
األصــوليون طبعــًأ رؤيــًة واضــحًة لنهايــة العــامل مــأخوذة مــن كتــاب الرؤيــا باإلجنيــل. وفيــه أّن األشــرار بزعامــة 

عـانون الشيطان سوف يثورون علـى اهللا, لكـّن املسـيح سـوف يـأيت فُيهلـك األشـرار وينصـر املـؤمنني الـذين ي
طــــويًال قبــــل اخلــــالص. ومــــن الطبيعــــي ضــــمن هــــذه الرؤيــــة َأالَّ يــــؤمن هــــؤالء بالتعــــاون الــــدويل, وال بالتقــــدم 

  البشري, وال باحلوار بني األديان واألمم.
  : الليبراليون

جتد الليربالية الربوتستانتية جوهر املسيحية يف رسالتها األخالقية, وليس يف أصوهلا التارخيية. وقـد عمـل 
رباليـــون منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر إلنقـــاذ الرســـالة األخالقيـــة للمســـيحية وإخراجهـــا مـــن َكومـــة األســـاطري اللي

م األمر حدَّ الشكِّ يف الثالوث وطبيعة املسيح واألمـور األخـرى الـيت  واجملازات واألحداث التارخيية. وبلغ 
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وطوفــان  ،وَخْلــق آدم ، ســتة أيــامتطــورْت يف القــرون املســيحية األوىل. وهــم مييلــون العتبــار قصــة اخللــق يف
ــا. ويقــول بعُضــهم أّن قيامــة املســيح والعجائــب  ،نــوح بوصــفها جمــازاٍت وليســت حقــائق ينبغــي االعتقــاُد 

األخرى ال ينبغي أخـُذها حرفيّـاً. وبـذلك يصـبح املسـيح معلِّمـاً أخالقيّـاً كبـرياً ورسـوًال للفقـراء واملسـحوقني. 
لكنيسة املوحَّدًة"(يونيتاريان) اليت جلبها جـوزف بريسـتلي إىل أمريكـا عـام وحول هذه األفكار تقوم دعوة "ا

مــا كانــا يــذهبان 1794 م. وقــد كــان بريســتلي صــديقاً لبنيــامني فــرانكلني وجليفرســون وأثَّــر فيهمــا رغــم أ
انتشـرت  ،وموجات النقد للعهدين ،ومع ظهور الداروينية ،للقداس يف الكنيسة األسقفية وليس يف كنيستة

وإىل هــذه الكنــائس انتمــت  ،النزعــة الليرباليــة خــالل كــل الكنــائس املنفتحــة الــيت كانــت موجــودًة ومــا تــزال
  النخبة الدينية والثقافية واالجتماعية األمريكية.

ومييـــل احملـــافظون التقليـــديون لعـــدم اختيـــار الليرباليـــني بـــني التيـــار الرئيســـي للمســـيحية. لكـــّن املســـيحيني 
م هـــي جـــوهر الرســـالة املســـيحية األخالقيـــة والقيميـــة. ويعتـــربون أّن إصـــالح  الليرباليـــني يعتـــربون أّن توجهـــا

ــا املســيحية وجههــا احلقيقــي بعيــداً عــن  القــرن الســادس عشــر هــذه هــي مصــائرُه املنطقيــة، الــيت اســتعادت 
 ،ة األصــليةالبابويــة اجلامــدة وعصــمتها، وعــن األصــولية احلروفيــة وأوهامهــا. وبإنكــارهم العقائــد مثــل اخلطيئــ

م هم أهل الربوتستانتية األصلية. ،والتثليث ،ووجود النار   يعتقد الربوتستانت الليرباليون أ
بل يعتقدون أّن القـيم األخالقيـة واحـدة, وأّن  ،ال يفرِّق الليرباليون بني العاملني املسيحي وغري املسيحي

طيعون بلـوغ اخلـالص بالعمـل الصـاحل ويسـت ،كل أهل الديانات مهمـا اختلفـت ميلكـون أجـزاء مـن احلقيقـة
باســتثناٍء مهــمٍّ لــدى "املســيحيني الــواقعيني" (للخــري العــام. وألّن هــؤالء الليرباليــني ينكــرون اخلطيئــة األصلية

بزعامة رينولد نيبور) فهم يعتقدون أّن سائر البشر ماضون حنو التقـدم ومؤّهلـون لـه وميكـن التعـاُون معهـم. 
وقــد ســيطرت  ،ومــن احملــور العــاملي حلقــوق اإلنســان ،جيابّيــاً مــن األمــم املتحــدةولــذلك فهــم يقفــون موفقــاً إ

رؤيــة الليرباليــني هــؤالء علــى السياســة اخلارجيــة األمريكيــة خــالل احلــرب الثانيــة واحلــرب البــاردة. وكــان مــن 
ــاور وجــوب فوســرت داالس. وقــد حتّســن ت أتباعهــا فــرانكلني روزفلــت وهــاري ترومــان وريــن أتشيســون وأيزر

العالقــاُت يف حقبــتهم أواســط اخلمســينات مــن القــرن العشــرين مــع الكاثوليــك واليهــود الــذين كــان تــأثريهم 
م املتفائلـــة للقضـــايا الداخليـــة  يصـــعد يف السياســـة واإلدارة بالواليـــات املتحـــدة. وقـــد أتـــى جانـــٌب مـــن نظـــر

م على بناء إمجاٍع داخلٍي كبري على املسائل الرئيسة   .واخلارجية من قدر
مـــن  ،وذلـــك لعـــدة أســـباب ،إّن نفـــوذ الليرباليـــني الربوتســـتانت شـــهد تراجعـــاً قويـّــاً يف العقـــدين األخـــريين

ون هلـا.  بينها إعراض أتباع " املبدأ الربوتستانيت" عن النزعات العلمانية اإلحلادية اليت كان الليرباليون ال يـأ
وهـــذا يـُــزعُج العامـــة كثـــرياً. وثالثـــاً أن  ،لقضـــايا الدينيـــةومـــن بينهـــا أّن الليرباليـــني مـــا كـــانوا يعملـــون كثـــرياً يف ا

الليرباليني صدموا كثريين مبواقفهم من اإلجهاض ومن التعامل مع اجلنسيني ومع قضايا املرأة اُألخرى. وقد 
ــــاٍت حــــول هــــذه األمــــور ــــدهم  ،أعــــرض عــــنهم الكاثوليــــك الختالف ــــاُقض تأيي مث أعــــرض عــــنهم اليهــــود لتن

  إلسرائيل.
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  : والشرق األوسط اإلنجيليون
يقــع اإلجنيليــون يف موقــٍع وســٍط بــني التيــارين اآلخــرين األصــويل والليــربايل. وهــم يشــاركون األصــوليني يف  
كثٍري من عقائدهم؛ لكنهم ميلكون نظرًة تفاؤلية للداخل األمريكي وللعاَمل موروثة من احلُلُـم األمريكـي ومـن 

إلحيـــائي األمريكـــي يف القـــرن التاســـع عشـــر, وللكالفينيـــة النجـــاح األمريكـــي. فهـــم بـــذلك أدىن إىل النـــزوح ا
املعتدلة اليت محلها الالهويت اهلولنـدي جـاكوبوس أرمينيـدس, واإلجنليـزي اإلجنيلـي جـول ويسـلي. والكنيسـة 
الرئيســـة لإلجنيليـــني يف الواليـــات املتحـــدة هـــي اجملمـــع األســـقفي اجلنـــويب أو املـــؤمتر األســـقفي اجلنـــويب وعـــدد 

ـــة علـــى اإلطـــالق. وخيـــتلط يف  16,5أتباعهـــا  مليـــون, وهـــي بـــذلك أكـــرب الكنـــائس الربوتســـتانتية األمريكي
ا اإلجنيليــون مــع اخلمسينيني(البنتاكوســتال), وبيــنهم كنــائس ســوداء قويــة وواســعة  الكنــائس هــذه وشــقيقا

فـال  ،األصـولية العدد. وكما سبق القول فإّن هؤالء الذين يبلغ جمموعهم الثالثـني مليونـاً مييلـون إىل املبـادئ
ـــًة لرســـالة املســـيح. وهـــم يقولـــون باخلطيئـــة األصـــلية ـــا خيان  ،يـــرون الرؤيـــة األخالقيـــة للمســـيحية بـــل يعتربو

ولذلك فلن ينجو أكثر البشر, وعندما يسمون مثل األصوليني بـ"املولودين ثانية" فهم يعنون بـذلك أنـه ال 
وافتدائـه للبشـرية. واألمـر الثالـث املهـّم الـذي يوافقـون جناة من اخلطيئة األصلية إالّ باإلميان بصـلب املسـيح 

فيه األصوليني هو رؤيتهم لنهاية العاَمل, وسالم األلف عام الذي سيحققه املسيح. ولذلك فإّن كّل جهود 
  السالم العاملي لن تتحقق بالطرائق اإلنسانية العادية.

ات الكثـرية بـني اإلجنيليـني واألصـوليني مييـل ا لكثـري العتبـار التيـارين واحـداً. والواقـع أنـه وبسبب التشـا
ات هناك فرٌق مهم. فاألصـوليون يـرون أّن املسـيح مـا ُصـلب وافْـِتُ◌دَي إال قلـًة خمتـارة؛ بينمـا  رغم التشا
يــرى اإلجنيليــون أّن كــل البشــرية ميكــن أن تســتفيد مــن صــلب املســيح يف اخلــالص. فاملســيح حيــب كــل روٍح 

غـــي األمـــل والعمـــل علـــى ذلـــك مـــن كـــل حمـــيب املســـيح. ولـــذلك فـــإّن هـــؤالء خاطئـــة, ويريـــد خالصـــها, وينب
ميلكـــون نظـــرًة أقـــلَّ ســـوداويًة للعـــاَمل ومصـــائره. وهـــم يؤمنـــون باألعمـــال اخلرييـــة وبالعمـــل اجلمـــاعي اخلـــارجي 

وينيـة, وال باعتبار ذلك كّله عمًال تبشرييّاً مطلوباً وواجباً. مث إّن اإلجنيليـني هـؤالء ال يقولـون بالتطوريـة الدار 
بالتـــأثري مـــن علـــوم الفلـــك. لكـــنهم ال يعرتضـــون علـــى تـــدريس تلـــك األمـــور يف اجلامعـــات األمريكيـــة. وهـــذا 
موقٌف علميٌّ عللُه غامضٌة بعض الشيء, لكنه يبدو خضـوعاً مـن جـانبهم للضـرورات. وهنـاك تيـار بيـنهم 

قبــل جمــيء املســيح. ولــذلك فكثــرياً مــا  ُيســمَّى تيــار مــا قبــل األلفيــة, يــؤمن بــألف عــاٍم مــن الســالم يف العــاملَ 
  عمل اإلجنيليون هؤالء مع الليرباليني يف مبادرات السالم.

  : توازنات القوة
م حـــني كانـــت الكنـــائس األمريكيـــة الســـت الرئيســـة تقليـــديّاً والليرباليـــة نزعـــاً, يف محـــى 1960منـــذ عـــام 

مليــون. وكــانوا  22اعهــا إىل م حــدثت تغــرياٌت صــاعقة. لقــد اخنفــض عــدد أتب2003شــعبيتها وحــىت عــام 
 %46م صـاروا 2003من الربوتستانت يف الواليات املتحـدة, ويف العـام  %59م ميثلون 1960يف عام

مـن أتباعهـا لصـاحل اإلجنيليـني  %25فقط. ومـا بقيـت كنيسـٌة مـن الكنـائس السـت إالّ وفقـدت أكثـر مـن 
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م 2003ي اجلنـويب فقـد كسـب حـىت عـام يف الغالب, أكثر ممـا هـو لصـاحل األصـوليني. أمـا اجملمـع األسـقف
  سبعة ماليني عضو ليصبح أكرب الكنائس الربوتستانتية يف الواليات املتحدة.
م حصــل بــوش علــى 2000إّن هــذه النتــائج املــوجزة مل تبــق دون أثــٍر علــى التــوازن الــداخلي. ففــي عــام

سـبة الـذين يسـمون م. وقـد صـارت ن2004من ناخبيه من صفوف اإلجنيليني, وزاد العدد يف عام 40%
  .%25أنفسهم إجنيليني من أعضاء الكونغرس حوايل الـ

  : مع العالم الخارجي
 ،دعــــم املســــاعدات اخلارجيــــة: إن زيــــادة نفــــوذ اإلجنيليــــني يف السياســــة اخلارجيــــة جتلــــى يف أمــــرين اثنــــني

لـة العربيـة. وال وزيـادة الـدعم إلسـرائيل يف حـني تراجـع دعـم الليرباليـني للدو  ،والتأكيد على حقوق اإلنسان
ـــة األمريكيـــة؛ لكـــْن صـــار هلـــم صـــوٌت مرتفـــع فيهـــا. وقـــد كـــان  م غـــريَّوا السياســـة اخلارجي ـــأ ميكـــن القـــول ب

ووقتها أثروا أيضاً دعـم حركـات التحـرر,  ،اإلجنيليون مسيطرين يف اجملتمع األمرييكي يف القرن التاسع عشر
وهـــم يعـــودون يف العقـــدين األخـــريين  ،ا وإفريقيـــاوأيـــدوا حتريـــر الزنـــوج, وســـاعدوا احلركـــات النســـوية يف آســـي

للسياسات نفسها مع تأثريهم املتزايد على الرئيس واإلدارة. وقد بدا ذلـك يف السـودان ويف أوغنـدا وروانـدا 
وجلهة دعم التبشري حتت اسم رعاية حقوق اإلنسـان,  ،وزيادة املساعدات التنموية ،حبجة مكافحة اإليدز

مـــا إجنيليـــان واحلريـــات الدينيـــة. وقـــد  زعـــم الـــرئيس النيجـــريي أوباســـاجنو والـــرئيس األوغنـــدي موســـيفيين أ
متامـاً كمـا فعـل سـون يـات سـن وامـرأة شـان كـاي تشـك مـن  ،للحصول على الدعم من الواليـات املتحـدة

. قبل. لكّن اإلجنيليني ال حيبـون العمـل الثنـائي مـن دولـٍة لدولـة, وال األعمـال الضـخمة الـيت ال َتعِـُد بنجـاح
م مع منظماٍت مماثلة يف البلدان املستهَدفة.   بل يفضلون العمل الطوعي من منظما

أما اجملاُل اآلَخُر الـذي يبـدو محـاُس اإلجنيليـني فيـه فهـو جمـاٌل الـدعم إلسـرائيل بكـل سـبيل. صـحيٌح أّن 
ة اإلجنيـل بدقـة يف اإلجنيليني مثل سائر املسـيحيني يعتـربون أنفسـهم أمـة املسـيح األوىل واألخـرية. لكـّن قـراء

القـــرن التاســـع عشـــر أوصـــلتهم إىل قناعـــة مؤداهـــا أّن اليهـــود ســـيعودون إىل القـــدس وفلســـطني قبـــل جمـــيء 
املســيح. وكــان مــارتن لــوثر يأمــُل أن يهتــدي اليهــود إىل املســيحية فخــاب أملُــه وصــار كارهــاً هلــم وُمعاديــاً 

ظلون علــى ديــنهم إىل أن يــأيت املســيح وهــم يف للســامية. أمــا اإلجنيليــون فهــم مقتنعــون أّن أكثــر اليهــود ســي
وحيّول األمر إىل دعٍم هلم  ،القدس فيتخلَّون عن اليهودية. وهذا يقلل من التوتر بني اإلجنيليني وبني اليهود

يف مــوطنهم اجلديـــد إذ يشـــكل ذلـــك متهيــداً لعـــودة الســـيد املســـيح. كمــا أّن وجـــود اليهـــود يف أرض امليعـــاد 
هللا هلم؛ بـل دلـيًال علـى وجـود اهللا وقوتـه وسـلطته املطلقـة وعنايتـه ومـن ناحيـٍة أخـرى يشكّل تصديقاً لوعد ا

فــإّن فقــر الفلســطينيني والعــرب وهــزائمهم جتــاه إســرائيل دليــٌل علــى غضــب اهللا علــى أولئــك الــذين يكرهــون 
  شعب اهللا املختار.

  : التغطية الكبرى الجديدة
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ـــــا وال ـــــدة ذرو ـــــة اجلدي ـــــني املســـــيحيني  مـــــا بلغـــــت املوجـــــة اإلجنيلي ـــــا بعـــــد. وال شـــــكَّ أنَّ الليربالي جتاوزْ
والعلمانيني يشعرون بقلـٍق شـديٍد مـن وراء ذلـك. والـذي أراه أنـه ال داعـي للـذُّْعر والتـوتُّر. فـاجلو الـديين يف 

ولـــن يـــتمكن طـــرٌف واحـــٌد مـــن الســـيطرة. وحنـــن نعلـــم أّن املســـلمني  ،الواليـــات املتحـــدة متنـــوٌع تنوعـــاً كبـــرياً 
وهــــذا جيعــــل مــــن املســــتحيل علــــى اإلجنيليــــني أن  ،وس والبوذيــــة والكاثوليــــك يتزايــــدون عــــدداً ونفــــوذاً واهلنــــد

يســيطروا علــى السياســات الداخليــة أو اخلارجيــة بــاالقرتاع الكثيــف. مث إّن الليرباليــني الربوتســتانت ميلكــون 
يليــني يف بعــض امللّفــات. مث إّن وحــىت الوصــول إىل توافُقــات مــع اإلجن ،اخلــربة والعزميــة للعمــل والنقــد والتابعــة

ظــّن كثــريون أّن اإلجنيليــني ســيدعون  ،ســبتمرب 11اإلجنيليــني أنفســهم أقــّل تطرفــاً ممــا يُعتقــد. فبعــد أحــداث 
إىل حرب صليبية, ولكنهم مل يفعلوا. والذين صرخوا ضد اإلسـالم كـانوا يف أكثـرهم مـن األصـوليني ولـيس 

ردَّ عليـه زمـالؤه وخطـَّأوه. والواقـع أّن اإلجنيليـني   يل النيب حممـداً من اإلجنيليني. وعندما هاجم جريي فولو 
يشــرتكون مــع املســلمني املتــدينني يف كثــٍري مــن اآلراء والقــيم. وســيجدون ســهولًة ملحوظــًة يف التالقــي علــى 
 قضايا الـزواج واجلـنس وحقـوق اإلنسـان وحتـرر األفارقـة واآلسـيويني ومكافحـة املخـدرات واألمـراض الفتاكـة

  مثل اإليدز والسرطان. وقد يكون احلوار اإلسالمي اإلجنيلي السبيل األفضل لتجنب صراع احلضارات.
يبــدو أّن اإلجنيليــني بــاقون يف املشــهد العــام وبقــوة يف املســتقبل املنظــور. وهــم عنــدما  ،وعلــى أي حــال

مـن الليرباليـني. فعلـى سـائر  يتبنَّون قضايا داخلية أو خارجية يفعلون ذلك بدقٍة ومحاٍس وخربة أكثـر أحيانـاً 
ا وجود هؤالء ونفوذهم للعقود القادمة.   األطراف أن تضع يف حسا

***************  
والكاتــــب يف جملــــس . 43-24م، ص2006أكتــــوبر  –عــــن جملــــة الشــــؤون اخلارجيــــة األمريكيــــة *) 

  .العالقات اخلارجية، وله دراساٌت يف السياسة اخلارجية األمريكية
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  *هافرنسا ومسلمو 
  **ستيفاين غريي

  : سياسات االندماج
دفعــت التفجــريات للقطــارات مبدريـــد ولنــدن، كثــريين مــن املـــراقبني للــذهاب إىل أّن أوروبــا تصــنع فيمـــا 
يبـــدو إرهابييهـــا بنفســـها. وأضـــيفت لألحـــداث اإلرهابيـــة والتفجرييـــة الفظيعـــة، حـــوادث مثـــل قتـــل املخـــرج 

متعصــب, والثــوران يف الضــواحي الفرنســية, كمــا اهليــاج  اهلولنــدي تيــو فــان كــوخ مــن جانــب شــابٍّ مغــريب
اإلسالمي نتيجة الرسوم الكاريكاتورية الدمناركية. وقد ظهرت تلك األمـور كلّهـا بوصـفها دلـيًال علـى فشـل 

اإلرهــاب وأعمــال العنــف  مســألةسياســات اهلجــرة واالنــدماج لــدى الــدول األوروبيــة مجيعــاً. وال شــكَّ أّن 
وينبغـــــي التفكـــــري اجلـــــدي يف عـــــالٍج هلـــــا. لكـــــّن املبالغـــــة واليـــــأس ال مـــــربر هلمـــــا.  شـــــديدة اخلطـــــورة مســـــألة

ـــا, وهنـــاك أمـــوّر تـــدلُّ علـــى أّن  فالراديكـــاليون العنيفـــون قليلـــون جـــّداً بـــني العشـــرين مليـــون مســـلم يف أوروب
  الراديكالية ليست جزءاً من التيار الرئيسي بني املسلمني األوروبيني.

يواجه فرنسا الدولة الدميقراطية واليت حتاول وبقوٍة أن تعـيش بصـدٍق مـع مبادئهـا, إّن هناك حتدياً رئيساً 
والــيت واجهــت قبــل عــام ثــورة الضــواحي عــرب الــبالد مــن أحيــاء غالبيتهــا مــن املســلمني, الــذين يبلــغ عــددهم 

ـــــ ماليــــني يف فرنســــا. بيــــد أّن الــــذي يعيشــــون يف الضــــواحي مــــا كــــانوا يعــــانون مــــن صــــراٍع بــــني  5حــــوايل ال
ية. اقتصـاد-احلضارات، والهم من أنصار أسامة بن الدن؛ بل كانوا يعربون عن تـذمرهم ألسـباٍب سوسـيو

ويف الواقع فإّن ما ميكن أن تقوم به فرنسا اآلن ويف السنوات القادمة لدمج املسلمني وطمأنتهم، ميكن أن 
ثــة أمخــاس املســلمني بفرنســا هــم يشــّكل منوذجــاً مشــجعاً يف ســائر أحنــاء القــارة القدميــة. وحنــن نعلــم أّن ثال

ية. وهم غالباً ما يصـّوتون يسـاراً اقتصادمواطنون عاديون, وال يشعرون بغربة والسبب دينهم؛ بل ألسباب 
أكثـر مــن الفرنســيني اآلخــرين. وقـد تبنــوا الثقافــة الفرنســية, بــل تبنـت أكثــريتهم العلمانيــة الفرنســية القاســية. 

أو ُجتـاه اإلسـالم منـت يف العقــدين األخـريين. كمـا أّن هنـاك مشــكالت  وهنـاك كراهيـٌة مـن نـوٍع مــا ُجتـاههم
تراكمــت وحالــت دون دمــج فئــٍة قويــٍة مــن بيــنهم. وينبغــي أخــذ كــُل هــذه العوامــل بعــني االعتبــار بــدًال مــن 
احلـــديث بســـهولٍة عـــن استعصـــاء املســـلمني الفرنســـيني االنـــدماج او استعصـــاء اإلســـالم علـــى االســـتيعاب 

  مية واملعيشية.واَألوربة القي
وتــربز الصــعوبات يف هــذه الشــهور يف مواجهــة مشــكالت الفرنســيني املســلمني الــيت تراكمــت عــرب ثالثــة 
ـا ُخنَـٌب غـري َحاِمسـة وغـري مسـؤولة  عقود؛ من حتول تلك املشكالت إىل مثرياٍت أيديولوجيـٍة وثقافيـٍة تقـوم 

املثقفـــون بســـبب اقـــرتاب موعـــد االنتخابـــات وبعيـــدة عـــن الواقـــع. وقـــد كـــان منتظـــراً أْن يلجـــأ السياســـيون و 
م بطرائق أكثر واقعية. لكّن الـذي حصـل  الرئاسية والربملانية، إىل ُحماسنة املسلمني, وحماولة النظر ملشكال
أّن أكثــر هــؤالء مــال إىل إثبــات فرنســيته مــن طريــق التمــايُز عــن املســلمني، أو إظهــار التــبجُّح مبهــامجتهم أو 

اإلعــــالم علــــى األقــــّل. ال مييــــز كثــــٌري مــــن السياســــيني يف التعاُمــــل مــــع املســــلمني بــــني معــــاملتهم بقســــوٍة يف 
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اخلارجني على القانون واجملموعة العامة اهلادئة واملتعاونة. كما أّن هذه الفرصة الساحنة إلثبات القدرة على 
زاً وتـردداً يف القيـام دمج املسلمني توشُك أن تضيع إذا ظلت النخبة السياسية والثقافية الفرنسية ُتظهر عجـ

  بذلك يف اللحظة املالئمة.
  : االستفتاء الفرنسي

يُِقبُل األجانب من آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية والبلقان على فرنسا منذ مائٍة ومخسني عاماً. ولذلك 
وضــع ميكــن القــول بــأن ربــع الســكان الفرنســيني مــن أصــوٍل غــِري فرنســية، أوروبيــة أو غــري أوروبيــة. لكــّن ال

بفرنســا خبــالف الواليــات املتحــدة. فــرغم أنَّ نســبة األجانــب بفرنســا أكــرب منهــا بالواليــات املتحــدة مــا أَثـَّــَر 
ذلــك يف اهلويــة الفرنســية، وال جعــل مــن فرنســا جمتمعــاً تعــدديّاً مــن النــواحي الدينيــة واإلثنيــة. وهكــذا ميكــن 

ة يف دمـج األجانـب بـداخلها, حبيـث مـا تـأثرت القول بأن فرنسا ما تزال أكثـر جناحـاً مـن الواليـات املتحـد
م رغم ضخامة أعدادهم. ويرجع ذلك إىل الطابع املركزي القوي للدولـة واإلدارة بـالبالد،  اهلوية الفرنسية 
م، وإىل النزعـــة املســـاواتية القويـــة الـــيت ال تأبـــه لألصـــول وال للديانـــة, وآِخـــُر  وإىل ثقـــة الفرنســـيني مبؤسســـا

م! نعــم، يف فرنســا تقاليــد مجهوريــة 1872َكُر فيــه التابعيــة الدينيــة أو اإلثنيــة يعــوُد لعــام إحصــاٍء بفرنســا تُــذ 
ايـة القـرن التاسـع عشـر وصـارت قانونـاً لفصـل  ـا يف  قوية وعريقـة. وفيهـا تقاليـد علمانيـة وصـلت إىل ذرو

لدولــة واجملتمــع هــي العلمانيــة أو الطــابع املــدين ل مســألةإّن : م. ويقــاُل اآلن1905الــدين عــن الدولــة عــام
املشـــكلة الرئيســـة الـــيت حتـــول دون انـــدماج املســـلمني الفرنســـيني. بيـــد أّن العلمانيـــة ليســـت بالضـــرورة ضـــد 
الدين. إذ ميكن لك أن تكون علمانّياً وكاثوليكياً أو مسلماً. وينبغي أالّ يُظـنَّ أّن هـذا االفـرتاق بـني الـدين 

يــــون. فــــالواقُع أّن العلمانيــــة ســــبُبها علمانيــــة اجملتمــــع ولــــيس والنظــــام السياســــي ســــببه الراديكــــاليون اجلمهور 
الدولة. وإذا كان اجلمهوريون الفرنسيون ميلكون مشكالٍت مع الكاثوليكية بسبب طابعها الكهنويت الذي 
م ميلكون موقفاً سلبياً من اإلسالم منذ عصور االسـتعمار,  خيَشون منه على الدولة واالندماج الوطين؛ فإ

ذلــك يف العقــود األخــرية. ويف اجلزائــر الفرنســية يف القــرن التاســع عشــر, كــان املســيحي واليهــودي وقــد زاد 
يســتطيعان احلصــول علــى اجلنســية الفرنســية أوتوماتيكيّــاً ومــا كــان املســلم يســتطيُع ذلــك. بــل إّن هنــاك مــن 

روب الصـليبية، وال فـرق إن اإلسالم عاىن من نظرٍة سلبيٍة إليه يف أوروبا منذ العصـور الوسـطى, واحلـ: يقول
  يف ذلك بني املتدينني والعلمانيني اليوم.

ظلــت اهلجــرة مــن مشــال إفريقيــا إىل فرنســا حمــدودة حــىت احلــرب العامليــة الثانيــة. بعــد احلــرب احتاجــت 
فرنســا إىل اليــد العاملــة، فبــدأت باســتقدام العمــال املغاربــة، الــذين زاد عــددهم عــن املليــون يف الســتينات. 

م أوقفت فرنسا استقدام العمـال وأغلقـت حـدوَدها يف وجـوه 1973/1974ثَت أزمة النفط وعندما حد
م. حبكم أنَّ أطفاهلم مولودون فيهـا. وقـد  الشمال األفريقي، وعرضت على املهاجرين التجنيس مع عائال

لكـّن األزمـة اندجمت أعداٌد كبريٌة من هـؤالء يف أحشـاء اجملتمـع الفرنسـي حبكـم السياسـة اللغويـة املتشـددة. 
ية اليت مل تنتـه منـذ السـبعينات، جعلـت مـن هـؤالء املغاربـة األصـول معرَّضـني للخطـر أكثـر مـن مث قتصاداال
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مــاري لوبــان "جبهــة وطنيــة" ميينيــة  -متمــايزين أكثــر. ويف مطلــع الثمانينــات قــاد زعــيٌم عنصــرٌي هــو جــان
م يأ ـم كسـاىل، تغذَّت على إثارة الكراهية ضد العماُل املغاربة حبجة أ خذون األعمال من الفرنسيني، وأ

وُجبَنــاء ومتعصــبون، كــانوا أوًال عمــاًال، مث صــاروا عربــاً، وبعــد خطــوٍة صــاروا مجيعــاً مســلمني دون تفرقــٍة بــني 
الصـــاحل والطـــاحل. ويف الثمانينـــات بالـــذات، وبســـبب مشـــكالت البطالـــة، بـــدأ بعـــض العمـــال يتظـــاهرون يف 

وُذعــر لــذلك الفرنســيون الــذين اكتشــفوا  ،مث بــدأوا يصــّلون هنــاك ،املصــانعمواقــف الســيارات العامــة خــارج 
أي غطــاء الــرأس الــذي ارتدتــه بعــض الطالبــات  ،مث ظهــرت مشــكلة احلجــاب ،اإلســالم حّيــاً يف َأوســاطهم

واستمرت التطورات السـلبية والـيت أدت  ،م1989وانفجرت املشكلة بوضوح للمرة األوىل عام  ،باملدارس
بيـد أّن  ،م2004 وسائر الشعارات الدينيـة عـام ،قانون املثري الذي حيّرم احلجاب يف املدارسإىل صدور ال

م جــرت بعــض التفجــريات يف 1990 ففــي عــام ،األحــداث مل تتوقــف عنــد احلجــاب وإضــرابات العمــال
فشـــاعت نتيجـــة  ،بـــاريس احتجاجـــاً علـــى دعـــم فرنســـا النقـــالب اجلـــيش اجلزائـــري علـــى نتـــائج االنتخابـــات

ويـذهب فنسـنت َغيسـر إىل أّن  ،أحاديث املؤامرة والطـابور اخلـامس الـذي ميثلـه اإلرهـاب اإلسـالميلذلك 
بل هي مـن نتـاج النخبـة الثقافيـة العنصـرية الـيت تصـرُّ علـى النقـاء،  ،نزعة معاداة اإلسالم ال تنبع من العامة

ـا عنـدما تتواجـ: ولذلك يقول باتريك فايـل ،وحتتج لذلك حبجٍج ثقافيٍة خمتلفة ه فرنسـا بـاختالٍف ثقـايف فإ
ا تلجأ إىل التطبيق األسوأ للقانون. ،متيل إىل جتاُهله   مث ختالف مبادئها لقمعه، فإذا استمر فإ

  : دراساٌت سريعة
ليسـت هنـاك دراســٌة عـن أصــول املسـلمني يف فرنســا؛ ألّن مجـع املعلومــات عـن األصــول اإلثنيـة والدينيــة 

رنسيون ال يأتون مـن مشـال إفريقيـا فقـط، بـل مـن تركيـا والسـاحل الصـحراوي واملسلمون الف ،ممنوع بالقانون
مــن هــؤالء أصــوهلم مشــال أفريقيــة بيــد أّن  %70لكــْن يبقــى مرجَّحــاً أّن أكثــر مــن  ،وأمــاكن أخــرى أيضــاً 

وقــد حتركــت  ،دراســًة يف مطلــع األلفيــة أشــارت إىل أّن املســلمني ليســوا أكثــر تــديناً مــن الفرنســيني اآلخــرين
وأظهر اإلحصاء نفسـه  ،من املسلمني الفرنسيني %10ٌل دينيٌة يف السنوات األخرية لكنها كانت بني ميو 

وعنـدها  ،وهـي نسـبٌة مرتفعـٌة جـداً  ،تزوجـوا مـن فرنسـيني 35من املسلمات حتت سـن الــ %30أنَّ حوايل 
ا مباَلٌغ فيها %70م ذهب 2002أُثريت مشكلة حجاب البنات عام  وليسـت أمـراً  من املسلمني إىل أ

مهّماً. وبالنظر هلذه الوقائع كلهِّا يكوُن من الضروري إعادُة النظر يف املسلَّمات الكثرية حول املسـلمني يف 
والـــــيت تبـــــالغ وســـــاُئل اإلعـــــالم كثـــــرياً يف إبرازهـــــا بوصـــــفها أمـــــراً  ،فرنســـــا وميـــــوهلم لالنـــــدماج أو االســـــتيعاب

  مستعصياً.
  : أثمان الخوف

ـــا، واحلـــُق يقـــال ،مسيـــة الفرنســـية بالفعـــل علـــى إنصـــاف املســـلمنيتعمـــل املؤسَّســـاُت الر  مـــا حققـــت  ،فإ
بينمــا  %30جناحــاٍت ملحوظــة. فنســبة البطالــة بــني املســلمني ذوي األصــول اجلزائريــة واملغربيــة تصــل إىل 

 ،. مث إّن الوظـائف الـيت تـُْعـَرُض علـى هـؤالء أكثرهـا مؤقـت%10هـي لـدى الفرنسـيني بعامـة ال تزيـد علـى 
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 سألةأّن امل ،ست من الدرجات اليت تتفق مع املؤهَّالت. وقد تبني للباحثني عن التمييز يف سوق العملولي
ــا ال تتعلــق بــاللون أو اإلثنيــة اإلفريقيــِة َمــَثالً  ــذه الفئــة مــن النــاس مــن  ،ليســت عنصــرية مبعــىن أ بــل تتعلــق 

يلجــأ بعــض الشــباب إىل اجلــيش للهــرب و  ،والــيت ال حيــب الفرنســيون أن يشــّغلوهم ،ذوي األصــول املغاربيــةِ 
فاملسـؤولون يعتـربون  ،لكنهم يف اجليش أيضاً ال يلَقون ترحيباً كبـرياً يف املراتـب الوسـطى والعليـا ،من التمييز

ويشـــّكون يف َأنَّ أكثـــر املســـلمني الشـــباب هـــم مـــن املتطـــرفني. لكـــْن ولإلنصـــاف ينبغـــي  ،املغاربـــة مســـلمني
وأكثريـة الفرنسـيني تـرى أّن أوالدهـا لـن  ،يف فرنسـا ليسـت زاهـرًة بشـكٍل عـامية قتصـادالقول بـأن اآلفـاق اال

وهــي  %10ومــا اخنفضــت البطالــة طــوال أكثــر مــن عشــرين عامــاً عــن نســبة الـــ ،ينجحــوا كمــا جنــح أهلهــم
ات األوروبيـــــة اُألخـــــرى. وإذا كانـــــت الظـــــروف صـــــعبًة علـــــى قتصـــــادنســـــبٌة مرتفعـــــٌة مقارنـــــًة باجملتمعـــــات واال

فهــي علــى ذوي األصــول غــري الفرنســية وخباصــٍة املغاربــة أصــعب بكثــري. ومــن جهــٍة ثانيــة فــإّن الفرنســيني, 
 تبلـــُغ نســـبُتهم بـــني املســـاجني الفرنســـيني %8أو الــــ 7املســـلمني الـــذين تبلُـــُغ نســـبُتهم بـــني ســـكان فرنســـا الــــ

ــم. وقــد  وهــي نســبٌة مرتفعــٌة جــّداً وال تتعلــق بأصــوهلم أو ديــنهم بــل بــالظروف الــيت %50حــوايل الـــ حتــيُط 
بـــدأت أضـــطرابات نـــوفمرب املاضـــي عنـــدما هـــرب مراهقـــان مغربيـــان مـــن دوريـــٍة للبـــوليس فصـــعقتهما حمطـــٌة 

وتطـورت األحـداث علـى أثـر ذلـك. إذ أقبـل عشـرات الشـبان السـود والبـيض مـن أصـوٍل خمتلفــٍة  ،للكهربـاء
معينـة؛ بـل فعلـوا ذلـك إحساسـاً وما نَظمهم أحد, وال كانت هلم مطالب  ،على تدمري السيارات واحملالت

  منهم باليأس واالضطهاد اخلانق.
لقـد نظـر بعـُض املـراقبني واملـوظفني الـرمسيني إىل تلـك االضـطرابات بوصـفها دلـيًال علـى فشـل املســلمني 

ــَر إليــه مــن الناحيــة اإلحصــائية ،وهــذا أمــٌر شــديد التعقيــد ،يف االنــدماج وقــد جلــأ بعــض  ،وال يصــحُّ إذا نُِظ
مثل وزير الداخلية ساركوزي إىل تشجيع هـذه االنطباعـات السـلبية بإطالقـة ألفاظـاً شـائنًة علـى  السياسيني

لكـْن عنـدما اسـتمرت األحـداث وتفاقمـت دعـا األئمـة والشـيوخ للتـأثري علـى الشـبان  ،مثريي االضطرابات
ــم ميلكــون نفــوذاً دينيــاً بيــنهم؛ بيــد أّن ذلــك االنطبــاع كــان خمطئــاً  ومــا كانــت لالضــطرابات  ،اعتقــاداً منــه أ

أســباٌب دينيــة؛ لكــّن هــذا االنطبــاع مــا يــزال ســائداً عــن اإلســالم واملســلمني يف فرنســا وغريهــا. وقــد الحــظ 
مراقبـــون حمايـــدون وبـــاحثون أكـــادمييون أّن وســـائل اإلعـــالم حـــىت احملرتمـــة والرزينـــة منهـــا فشـــلت يف التغطيـــة 

ض الفتيــات املســلمات الرتــداء غطــاء الــرأس. فالــذي املوضــوعية والفامهــة. واألمــر كــذلك يف تعليــل ميــل بعــ
ُـــُه يف هـــذا الســـياق أّن الفتيـــات اللـــوايت يرتـــدين غطـــاء رأس ال تزيـــد نســـبُتهّن عـــن الــــ بـــني  %2جيـــري إغفال

إّن : ومع ذلك فإّن األخريات املنـدجمات ال يثـرن انتبـاه أو اهتمـام أحـد؛ بـل يقـاُل بشـكٍل عـام ،املسلمات
والواقع أنَّ املهاجرين الُقدامى صاروا جزءاً من الطبقة الوسطى الصغرية يف  ،ندماجاملسلمني يفشلون يف اال

  وهؤالء ال خيتلفون عن الفرنسيني اآلَخرين يف شيء. ،األعمِّ األغلب
  : سلوك المسلمين االنتخابي
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ويشـــــمل  ،يســـــلك املســـــلمون الفرنســـــيون يف االنتَخابـــــات ســـــلوكاً ال خيتلـــــف عـــــن النـــــاخبني الفرنســـــيني
مليـون مســلم أكثـرهم مــن أصـول مغاربيــة؛ ويعـين ذلــك أّن األصـول الدينيــة ال تـؤثّر يف التصــرف  1.2كذلـ

م الحــظ باحــٌث 2004 االنتخــايب ألولئــك النــاس. ففــي حتَليــٍل لنتــائج االنتخابــات البلديــة الفرنســية عــام
م 2005  تقريــٍر صــدر عــامفرنســٌي أنــه ال يبــدو أنَّــه كــان للــدين أو اإلثنيــة تــأثٌري يف الســلوك االنتخــايب. ويف

أّن املســلمني مــا اختلفــت النْســبة بيــنهم عــن النســبة بــني  ،االســتفتاء علــى الدســتور األورويب جوحيلــل نتــائ
الفرنسيني اآلخرين يف املوافقة أو االعرتاض على الدسـتور. ولـذلك ذهبـت سـتيفاين روزس إىل أنـه لـيس يف 

إالّ بقدر ما هناك ناخـٌب بروتسـتانيت أو يهـودي بـدوافع.  ،فرنسا ناخٌب مسلٌم أودوافع دينية يف التصويت
وال حيبــــون  ،ويــــذهب أو ليفييــــه روا إىل عــــدم وجــــود ناخــــٍب "مســــلٍم" يف فرنســــا؛ ألّن املســــلمني متنوعــــون

ـــا مبدئيـــة. وقـــد ذهـــب روا أيضـــاً يف كتابـــه عن"اإلســـالم املعـــومل" إىل أّن املســـلمني  التوافُقـــات الـــيت ال يعتربو
ين هويــــة واحــــدة تعلــــو علــــى كــــل االعتبــــارات األخــــرى مثــــل االســــرتاتيجيات االجتماعيــــة، فِشــــلوا يف تكــــو 
ومـا شـابه. وهكـذا هنـاك كثــري مـن التعميمـات الـيت ميكـن أن تقـال عـن املســلمني يف  ،يةقتصـادواملصـاحل اال

ة املتطرفـة. ويبتعد عـن األحـزاب اليمينيـ ،هذا الصدد. وأوُهلا أّن الناخب املسلم مييل حنو اليسار يف تصويته
جتماعيــة. بــل إّن املســلم يفضــل االنتخــاب يســاراً حــىت لــو إوهــذا ســلوك ال يتعلــق بالــدين؛ إمنــا ألســباب 

وال يهــتم باالنتخابــات  ،حتــرك علــى الســلَّم االجتمــاعي صــعوداً. مث إنــه يهــتم باالنتخابــات البلديــة والنيابيــة
م ورئيسة. بل إ شـأن سـائر  ،ّن مطـالبهم الرئيسـة هـي أربعـةاألوروبية. وليست للمسلمني مطالب خاصٌة 

وتكـاليف املعيشـة. ومـا جنـح املسـلمون يف تكـوين  ،الرتبية والتعليم ،الفرنسيني؛ البطالة والتمييز االجتماعي
م مل ينجحـوا يف تكـوين جبهـٍة إسـالميٍة خلـوض االنتخابـات وقـد جربـوا  "لويب" للدعاية لقضاياهم. كما أ

حـىت يف املنـاطق الـيت فيهـا أكثريـة ناخبـة  %10والـيت مل حتصـل علـى نسـبة الــ ،ةذلك يف القائمة الفلسطيني
مسلمة. وهناك بـُْعٌد آخر مـن أبعـاد التعمـيم املمكـن يف حالـة املسـلمني الفرنسـيني يتمثـل يف النسـبة العاليـة 

ن مـــ %23م أّن 2004 مــنهم غـــري املعنيــة بـــالتطورات السياســـية واالنتخابيــة. فقـــد أثبـــت اســتطالٌع عـــام
بينمــــا كانــــت  ،الفرنســــيني املســــلمني ذوي األصــــول املغاربيــــة مل تســــّجل نفَســــها للمشــــاركة يف االنتخابــــات

. وممـــا يعكـــس تـــدين املشـــاركة السياســـية أنـــه لـــيس يف %70النســبة بـــني الفرنســـيني اآلخـــرين ال تزيـــد علـــى 
م. وتزيـد 2004 عـام غـري عضـوين مسـلمني انُتخبـا ألول مـرةٍ  902الربملان الفرنسي البـالغ عـدد أعضـائه 

م  ،تلــك النســبة يف البلـــديات؛ وهــذا أمـــٌر مشــّجعٌ  لكنـــه يعــرب عــن احنصـــار وعــي املســـلمني بالعنايــة بشـــؤو
  اخلاصة واملباشرة.

وال قلَّلــْت مــن التــوتر.  ،مــا خّففــت مــن االصــطفاف ،علــى كافــة الصُّــُعد إن النســبية الــيت تَســوُد املشــهد
ُد يف أوســاطهما وجــوٌه مــن ســوء الفهــم والتهمــة ُجتــاه الطــرف اآلَخــر. الفرْنســي واإلســالمي تُســو : رفــانفالطّ 

ورمبــا كــان هــذا االنطبــاع العــاّم ســبب حمدوديــة تــأثري مبــادرات احلكومــة الفرْنســية إلزالــة التمييــز. وقــد ذكــر 
أنه بعد قلة ما استطاع إجنازه  -أول وزيٍر مسلٍم من أصول مغربية وهو وزير تكافؤ الفرص -"عزوز جباج" 
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صار خيشى أن يكون َمْنِصُبُه سـبيًال أو غطـاًء إلخفـاء التقصـري. وقـد تلقـت وكالـة مكافحـة  ،لرتشيد املوارد
م مثامنائـة شـكوى مـن املسـلمني لكنهـا مـا أرسـلت أكثـر مـن عشـرين ادعـاء 2005 التممييز املؤسسـة عـام

ن تفعل شيئاً؛ سواٌء الشركات منها إىل احملكمة. ومع ذلك فال ميكن إنكار أّن املؤسسات اخلاصة ُحتاوُل أ
املرئي منها واملكتوب. ففي الصيف املاضي ظهـر أوُل ملـوٍَّن بوصـفه مـذيعاً : الكربى أو مؤسَّسات اإلعالم

يف نشـــرات أخبـــار املســـاء يف التليفزيـــون الفرنســـي بعـــد جهـــوٍد شـــاقّة. وهنـــاك أفكـــاٌر لتشـــجيع املؤسســـات 
ـــ مســـألةالرتبويـــة الـــيت تنُصـــُر  ا. بيـــد أّن مؤسســـات اجملتمـــع املـــدين الفرنســـية قليلـــٌة التنـــوع يف طال ا وأســـاتذ

  ولذلك يبقى العبُء األكرب على كاهل احلكومة. ،نسبّياً 
ــــدما نصــــُل إىل األوســــاط السياســــية الرئيســــة تبــــدو الصــــورُة غــــرباء وأكثــــر قتامــــة. وذلــــك ألّن  لكــــْن عن

ون يف ذلك خطواٍت حامسة. فنْصف معسـكر السياسيني الفرنسيني ولدوافع أيديولوجية أو انتهازية ال خيطُ 
"الُفـَرص املتكافئـة". فـالرئيس شـرياك ودي فيلبـان حتـدثا  مسـألةاليمني وأكثرية معسكر اليسار يركِّزون على 

ــــَع احلــــزُب  كثــــرياً عــــن تكــــافؤ الْفــــَرص؛ لكنهمــــا مل يقــــّدما اقرتاحــــاٍت ذات قيمــــة لتصــــحيح األوضــــاع. وَرَف
والراغب يف الرتشـح للرئاسـة  ،رئيس الوزراء السابق ،لكّن لوران فابيوس ،لياً االشرتاكي شعارات املساواة عا

ـــه ســـيمثِّل املـــواطنني: اكتفـــى بـــالقول - ـــة. كمـــا اكتفـــت "ســـيغولني  ،إن ولـــيس اجلماعـــات الدينيـــة أو اإلثني
ـاء التمييـز ا ستدعو إىل اسـتفتاء إل بالقـانون.  رويال" املرشحة الرئيسة عن االشرتَاكيني للرئاسة بالقول بأ

بعـــدة خطـــواٍت إجيابيـــة يف هـــذا الصـــدد؛ لكـــّن إجراءاتـــه  ،وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي ،وقـــام ميشـــال ســـاركوزي
إّن رأس األولويــات يف فرنســا ينبغــي أن يكــون دمــج : وقــال الرجــل مــرار ،متماســكة وتصــرحياته بقيــت غــري

هورية واألديـان واألمـل" بـدا متحمسـاً "اجلم: ماليني املسلمني الذين يعيشون يف البالد. ويف كتابه الدعائي
ملنــع احلجــاب بالقــانون. وقــد شــجع فعــًال قيــام اجمللــس اإلســالمي لتمثيــل املســلمني الفرنســيني ُجتــاه الدولــة. 
ووقـف ضـدَّ طـرد املقيمـني الـذين يرتكبـون جـرائم. ومسـح باالنتخـاب يف البلـديات للمقيمـني الشـرعيني غــري 

لتـه االنتخابيـة مسـلمني لكْسـب أصـوات املهـاجرين إىل جانبـه. لكنـه مـن املكتسبني للجنسية. وعنيَّ يف مح
جهـــٍة ُأخـــرى اقـــرتح قانونـــاً حيـــرم غـــري املـــواطنني مـــن املشـــاركة يف النقابـــة. مث إنـــه حمتـــاٌج لـــزمٍن لكـــي يتناســـى 

  م.2005 املسلمون تصرحياته العنيفة ضدَّهم يف أثناء أحداث نوفمرب عام
 Le Ranيني اآلَخرين ال يتصرفون بطرائق أفضل. وال يتنـاوُل هـذا املأخـذ والواقع أّن السياسيني الفرنس
  إنه يريد أن يصبح رئيساً حلماية فرنسا من"األسَلمة". ph.de.villians: فقط؛ فقد قال اليميين اآلخر

  : الحديث عن الثورة
ملسـلمني يف فرنسـا يالحظ أّن عمليـات انـدماج ا ،إّن الناظر يف الوقائع واألحداث يف السنوات األخرية

صــحيٌح أّن األصــولية مــا تــزال حتــدياً  ،ســائرة بســرعة رغــم االدعــاءات والعقبــات ،ويف أحنــاء أوروبــا األخــرى
بارزاً بالنسـبة للمسـلمني ولغـريهم يف فرنسـا والبلـدان األوروبيـة؛ بيـد أّن األكثريـة املسـلمة يف فرنسـا والبلـدان 

كاليــة مســاحاٌت ومســافاٌت مــن التجــارب واآلمــال والقناعــات؛ األوروبيــة األخــرى تفصــُلها عــن القلــة الرادي
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حبيــث لــن يســتطيع أولئــك الراديكــاليون جتنيــد الكثــريين مــن املســلمني يف صــفوفهم مــن اجلاليــات الــيت مــن 
  املفروض أن يستمدوا منها أنصاَرُهم.

يم الفرنســـية. بيـــد أّن هنـــاك خمـــاوف طبعـــاً مـــن َأالَّ ُتظهـــر األكثريـــة اإلســـالمية يف فرنســـا والًء مطلقـــاً للقـــ
م الســاحقة هــم مــن املــواطنني املســتقلني  ،املســلمني مــن أصــول غــري فرنســية تُثبــُت االســتطالعات أّن كثــرَ

ــــم ال يُظهــــرون خصوصــــيًة بوصــــفهم مجاعــــة متمــــايزة أو  الــــذين يقعــــون حتــــت ســــقف القــــيم اجلمهوريــــة. إ
م علـــى أســـاٍس ديـــين أو علـــى أســـاٍس مـــن منفصـــلة إالّ يف مواجهـــة العنصـــريني أو التمييـــزيني الـــذين يتهمـــ و

حتدُّرِهم من بلداٍن معينة. ويرى املفكر املسلم من أصل سويسـري طـارق رمضـان أّن السياسـيني الفرنسـيني 
م االنتخابية لكْسـب األصـوات. وإذا اسـتمرت هـذه  ،حتت القيم اجلمهورية يف حني ميّيزون يف اسرتاتيجيا

ويبحثـون عـن هويــٍة بديلـٍة يف "األمـة" املتجــاوزة  ،مـع الوقـت بــالتهميشاالسـتغالالت فقـد يشـعر املســلمون 
للحدود. َأّن ذلك لو حدث فإّن فرنسا تكوُن قد أحلقت بنفسها جرحاً عميقاً. والواقع إّن هذا ليس رأي 

ـم ال يَـرون أّن : مـن الفرنسـيني %50أكثرية الشعب الفرنسي. ففي استطالٍع ُأجرَي العاَم املاضَي قال  إ
الطبقـــة السياســـية الفرنســـية متنوعـــٌة مبـــا فيـــه الكفايـــة. وطـــالبوا بـــأن يـــدخل للحلبـــة السياســـية مواطنـــون مـــن 
املســــلمني. وهكــــذا فإنــــه باحلكمــــة والسياســــات البعيــــدة املــــدى وغــــري التمييزيــــة ميكــــن التوفيــــق بــــني القــــيم 

طباع عـن عنـف اإلسـالم أو عـن اجلمهورية واهلوية اإلسالمية العصرية, ويبقى خِطراً إىل حٍد كبري ذلك االن
ــر جتاُهــل  افرتاقــه عــن القــيم اجلمهوريــة. ويف هــذا اجملــال ال بــد مــن تنــازالٍت مــن الطــرفني. فلــيس مــن التبصُّ

ومــن جهــٍة ثانيــة, ينبغــي أالَّ يكــوَن  ،اخلطــر األصــويل يف صــفوف املســلمني مــن جانــب املســلمني أنُفســهم
ل املســلمون حلــم اخلنزيــر مــثًال, باعتبــار ذلــك ضــرورًة االنــدماج لــدى بعــض الفرنســيني مــن شــروطه أن يأكــ

ا باسم املساواة غري مفيد وكذلك اَألْمـُر  ،فرنسية. وهكذا فإن التجاُهل التامَّ للهوية اإلسالمية وخصوصيا
يف اعتبــار أنَّ اهلويــة اإلســالمية أســاٌس خلصوصــيٍة منفصــلة. ال بــد مــن ســلوك طريــٍق وســٍط يســمح مبعاجلــة 

  ُِمُّ املسلمني؛ لكن بوصفهم فئًة من اجملتمع الفرنسي وليس خارجه. املسائل اليت
وهـي طبقـٌة  ،هناك مشكلٌة عميقٌة يف الطبقة السياسية والنافذة يف فرنسا والبالغ عـددها مخسـمائة ألـف

 ،يقتصـادوقـد قـلَّ إحساسـها مبفهـوم اخلـري العـاّم. وقـد أسـهم يف هـذا اجلمـود التخثـُّر اال ،مغلقٌة منذ عقود
وبـــروز الفروقـــات الصـــغرية بوصـــفها شـــيئاً كبـــرياً. ولـــذلك ال بـــد مـــن العـــودة إىل القـــيم اجلمهوريـــة الفرنســـية 

  واليت تؤسُِّس لالندماج وليس للتفرقة. ،والليربالية فعالً 
*****************  

  . 104-87م، ص2006عن جملة الشؤون اخلارجية األمريكية، عدد أكتوبر *) 
  .اجمللة الكاتبة من حمرري**) 
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  الشرق شرق والغرب غرب
  *حواراٌت في بيروت

  **نز ليزيل ترامونتييننشر 
  رضوان السيد :قراءة

يتكون الكتاب الذي بني أيدينا مـن جمموعـة دراسـاٍت أُلقيـت يف مـؤمتر "الشـرق شـرق، والغـرب غـرب" 
أحـــــدمها َحـــــَدث . ولنتـــــذكر أمـــــرين م2002باملعهـــــد األملـــــاين لألحبـــــاث الشـــــرقية يف بـــــريوت أواخـــــر العـــــام 

والــذي حــوَّل اإلســالم إىل مشــكلٍة عامليــٍة كــربى مــن جهــة، واألمــر اآلخــر عبــارة الشــاعر  م11/9/2001
والــيت أرادهــا القــائمون علــى  ،"الشــرق شــرق، والغــرب غــرب، ولــن يلتقيــا": الربيطــاين الكبــري روديــارد كيبلنــغ

األُدوار للصــراع بــني الشــرق والغــرب الشــأن املــؤمتر تســاؤًال ولــيس توصــيفاً، ملداخلــة تلــك القضــية املشــتعلة 
  املفاهيم واملصاحل والسياسات واملمارسات.

شاركت يف أعمال املـؤمتر جمموعـٌة مـن الدارسـني اللبنـانيني واألملـان والفرنسـيني وقـدَّمت للبحـوث احملـرَّرة 
د األملــاين ببــريوت، ) الســيدة ليــزيل ترامــونتيين الــيت كانــت تعمــُل وقتهــا باملعهــ2006واملنشــورة هــذا العــام(

وهـي باحثـٌة اليــوم يف معهـد برغشرتاّســر يف فرايبـورغ/ أملانيــا. وقـد الحظــت احملِّـررة أّن املقصــود مـن البحــوث  
كــــان التصـــــدي لســـــوء العالئـــــق املنـــــدَلع بقـــــراءاٍت نقديـــــٍة للجوانـــــب الثقافيـــــة والدينيـــــة والسياســـــية للعالقـــــة 

اولـة فــتح أفُــٍق لتواُصـٍل مــن نـوٍع آخــر، مــن طريـق الــتفهُّم واملراجعــة األوروبية/العربيـة، واألوروبية/اللبنانيــة، وحم
وإســـقاط املســـلَّمات واألفكـــار املســـبقة الشـــديدة الســـلبية أو الشـــديدة اإلجيابيـــة. فاألفكـــار واالنطباعـــات 
الشــديدة الســلبية تشــّدُد علــى الطبيعــة العنيفــة لألصــولية اإلســالمية، واســتنادها يف ذلــك إىل تأويــٍل ســائٍد 

لنّص اإلسالمي على األقّل. واالنطباعات الشديدة اإلجيابية ترّكز على عدم وجـود خالفـات حقيقيـة بـني ل
، وأنَّ األمــر منحصــٌر بوجــود جمموعــات ذات مصــاحل لــدى أحـــد العــرب واألوروبيــني، والعــرب واألمريكيــني

  الطرفني أو كليهما.
املعروف، والذي كان وقَتهـا وزيـراً للثقافـة يف  قّدم ألعمال اللقاء لغّسان سالمة، أستاذ العلوم السياسية

احلكومة اللبنانية. وقد رأى أّن للحوار الناجح شروطاً منها االعـرتاف مـن املتحـاورين بالعـاَمل كمـا هـو، أي 
باعتبــاره متنوعــاً يف الثقافــات واألفكــار واملقاربــات واملصــاحل. وجتاُهــُل ذلــك مــن جانــب الثقافــات الكــربى 

نشــوب صــراع بــني أهــل املصــاحل الكــربى، والثقافــات الكــربى، واختفــاء : يــؤدي إىل أمــرين واملصــاحل الكــربى
أو تضاؤل الثقافات واللغات الصغرية واهلامشية وأهلها. وُيضـاُف لـذلك أّن أصـوليات الثقافـات اإلحيائيـة 

مــن التثــاُقف. الكــربى تنطــوي علــى فكــرة مفاُدهــا النــزوُع الطهــوري للهويــة والــيت تــأىب التلويــث أو اإلفــادة 
االعــرتاف بــالتنوع واالخــتالف، واألخــرى  مســألة: والنــزوُع الطهــوري نــزوٌع صــراعيٌّ. وهلــذا فهنــاك مســألتان

اكتشاف وسلوك طرق الستيعاب التنوع بدًال من التصارُع معه باسم الطهوريـة. وهكـذا فـالواقع أّن العوملـة 
احل الكــربى علــى مــا عــداها. ومــا نشــهدُه مــن تنطــوي علــى حمــاوالٍت لإللغــاء، أي انتصــار الثقافــات واملصــ
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ثوراٍن للثقافات األصولية، قد يكوُن تعبرياً عـن حمـاوالت اإللغـاء. ويتـابع الـدكتور غسـان سـالمة أّن الشـرط 
اعتبــار اآلَخــر وجــوداً وثقافــًة مشــروعاً أو شــرعياً. وهــذه املشــروعية ال شــروَط عليهــا : الثــاين للحــوار النــاجح
اللغـــوي أو الثقـــايف أو الـــديين. أمـــا الشـــرط الثالـــُث للحـــوار النـــاجح فيتمثـــل لـــيس يف بـــالتفوق العـــددي أو 

التسامح أو التعاُيش بني الثقافات بل يف التفاُعل والتثاُقف. فليس كافياً أن تكـوَن منفتحـاً علـى التـأثري يف 
ه النظـــريَّ هـــذا اآلخـــرين؛ بـــل وأن تكـــون منفتحـــاً علـــى التـــأثُر واألخـــذ واملشـــاركة. وخـــتم د.ســـالمة افتتاحـــ

ـــــه يتحـــــدث عـــــن احلـــــوار بـــــني أفـــــراٍد ومجاعـــــاٍت ودول  مبالحظـــــٍة ذات معـــــًىن فكـــــري ومنهجـــــي مفاُدهـــــا أن
ومؤسســات، ولــيس بــني حضــارات. فهــو اليــؤمن بــاحلوار بــني احلضــارات، إذ هــذه أُطروحــة جامــدة الفــرق 

شر إالّ يف املـديات الطويلـة فيها بني احلوار والصراع، واحلضارات ليست عناصر فاعلة يف العالقات بني الب
  وبطرائق غري مباشرة.

الغـرُب وحنـن ": ناين السيد عباس بيضـون بعنـوانبدأ احملور الثقايف للحوار مبحاضرٍة للشاعر واملثقف اللب
اآلن" وقال إنه ترك "حنن" ُغْفًال؛ هل تعين اللبنانيني أو العرب أو املسلمني أو الشـرقيني؟ وهـو واٍع أّن كـلَّ 

مــن تلـك التوصــيفات خيتلــُف عـن اآلخــر، ممـا ُيشــعر بــالتنوع؛ يف الوقـت الــذي يظـلُّ فيــه "الغــرب" توصـيٍف 
هـي الَشـَرك الـذي يبعـُث  ُغْفًال أيضـاً، واليعـين شـيئاً حمـدَّداً كمـا حيـاول أصـوليو العـرب تصـويره. إّن "اهلويـة"

ِه؛ وتبعـــُث بالتـــايل علـــى وذلـــك ملـــا ُتشـــِعُر بـــه مـــن خصوصـــيٍة وطهوريـــة يف الوقـــِت نفســـ –علـــى االنقســـام 
الصــراع، أو بــاألْحرى علــى َخْلــق أو تكــوين العــدّو الــذي تعتــُرب نفســَها يف حالــة دفــاٍع إزاَءه. ال أحــد مــن 
حّقه التساؤل عن ماهيّـه تلـك اهلويـة الـيت يعتربهـا الراديكـاليون أسـاس الوجـود. بـل إنـه لـيس مـن حـّق أحـد 

يعــين مباشــرًة بالنســبة ألهـل اهلويــة العربيــة أو اإلســالمية أو  التسـاؤل حــول "الغــرب" أو اآلَخــر؛ إذ إّن ذلـك
الشــرقية إنكــاراً لوجــود العــدّو، وخضــوعاً للتغريــب والغــزو الثقــايف. يبــدأ أهــل اهلويــة مــع الغــرب مــن احلــروب 
الصليبية، لكّن الغرب احلديث قام على نقد بل نقض ذلك التاريخ، وهو ما ال يقُع يف أصـله اليـوم وال يف 

السـتعمار احلـديث. بيـد أّن النتيجـة تكـون يف العـادة اعتبـار الغـرب معسـكراً مغلقـاً يف وجـه املعسـكر زمن ا
اآلَخر. مث تأيت بعد ذلك إىل هـذا املعسـكر املغلَـق عناصـر االسـتعمار وإسـرائيل؛ تزيـد مـن الطـابع العـدواين 

يـــة والقوميـــة مشـــروعاً للدولـــة لـــذاك اجلنـــاح اهلـــاجم. ميلـــك هـــذا الغـــرب املتوّحـــد لـــدى مجاعـــات اهلويـــة الدين
القوميــــة احلديثــــة، وللجــــيش القــــوي، وللمصــــاحل املســــتقرة يف الــــبالد العربيــــة واإلســــالمية. لكــــّن هــــؤالء ال 
يواجهـون املشــروع الغـريبَّ مبشــروٍع آخـر مــن منــٍط خمتلـف؛ بــل يصـّرون علــى املواجهـة األَيديولوجيــة والدينيــة؛ 

ثقافـــات االســـتعمار. وتتّفـــرع بـــالطبع علـــى هـــذه األيـــديولوجيا : ولـــذلك تصـــحُّ علـــيهم تســـمية إدوارد ســـعيد
وهي مسـتخدمة بتعبـرياٍت دينيـة أو قوميـة أو  ؛أطروحات الكفاح املسلَّح والدعوة القوية والعمليات القتالية
  .يسارية حبسب اخلّط الراديكايل وتلويناته هلذه احلركة أو تلك

النُــواح؛ بــل التوصــيف واالســتنتاج، ألنَّ التــاريخ  لــيس اإلدانــة أو –ونحبســب عبــاس بيضــ–إّن املقصــود 
ــــذا أو بــــذاك. وأول اســــتنتاٍج ملــــا حصــــل خــــالل العقــــود اخلمســــة املاضــــية أننــــا خســــرنا معركــــة  ال ُيضــــَنع 
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التحديث والعصرنة والتقدم. وهذه اخلسارة ليس سببها الطبيعة التقليدية للمجتمع كما يقول الـبعض؛ بـل 
عصـــرنة جمموعـــة مـــن الضـــباط، ولـــيس القـــوى االجتماعيـــة الواســـعة. ومـــا جـــرى إّن الـــذين قـــادوا عمليـــات ال

ية؛ بل على إنشـاء جمتمعـات موحَّـدة علـى صـورة اجلـيش القـوي قتصادالرتكيز على املسائل االجتماعية واال
الصاعد. فالـدعوة أيديولوجيـة، واألهـداف أيديولوجيـة ال عالقـة هلـا بـالواقع سـواٌء لـدى القـوميني اليسـاريني 

باعتبارهـا نتـائج لفشـل  م2001و لدى اإلسـالميني. ولـذلك ينظـر احملاضـر بيضـون إىل أحـداث سـبتمرب أ
  العصرنة، ولتيار العوملة.

وكان احملاضر الثاين يف املؤمتر الدكتور عبدو عبود من جامعة دمشق، وقد حتـدث عـن النمـاذج الثقافيـة 
ــايَر للحــوار بــني احلضــارات والثقافــات. وبــدأ موضــوَعُه باالست شــهاد مبحاضــرٍة للمثقــف األملــاين يــورغن قرْمت

ناتــان احلكــيم، وهــل هــي درٌس يف : عــن مســرحية اإلنســانوي األملــاين لســنغ م1998جبامعــة دمشــق عــام 
التعـــايش والتســـاُمح أو اســـتثارة ضـــرورية؟ وتـــدور املســـرحية كمـــا هـــو معـــروف عـــن املفاضـــلة بـــني الـــديانات 

ا تتشارُك يف البحث عـن احلقيقـة واخلـالص. وقـد اعتـرب عبّـود التوحيدية الثالث، وتنتهي حبكم ناتا –ن أ
 فلـيس مهمـاً  .*أّن يف األمر حتدياً لوعي املسلمني اليـوم؛ بـل رمبـا لـوعي كـّل املتشـددين دينيـاً  –تبعاً لفرمتاير

ٍب ، بنصـــيالعـــام ويف الســـالم العـــام. بـــل أي ديـــن يســـتطيع اإلهلـــاَم يف اخلـــري التجـــاُدل حـــول الـــدين احلقيقـــي
ّن العـربة )؛ فإاخلريات فأستِبقوا: (على طريقة القرآن الكرميالتناُفس يف اخلري مسألة سألةأكرب. وما دامت امل
اســتمرت احلــروب الصــليبية والتخريبــات مــائيت عــام، لكنهــا انتهــت إىل غــري رجعــة. وقــد : تبقــى يف اخلــواتيم

لســنغ مهمــٌة لســبب  ه. بيــد أّن مســرحيةقابــل املّســلمون التعصُّــب الصــلييب بتســاُمح صــالح الــدين وحكمتــ
ت تقليداً أوروبياً قروسطياً آخر ْ يف احلملة على اإلسالم حىت من جانب الليرباليني من مثل قـولتري  ؛ فقد أ

. وميكـن ذكـُر َمثَـٍل معاصـر للثقافـة الـيت ة، مـا كانـت تارخييـًة وال مسـتنري نيب حممدالذي كتب مسرحيًة عن ال
آيــــات شــــيطانية، والــــذي أســــاء : ر بــــني الثقافــــات، وهــــو كتــــاب ســــلمان رشــــديال ُتســــهم يف تقــــدم احلــــوا

للمســـلمني، وبـــدا األوروبيـــون كأمنـــا حيمونـــه باســـم حريـــة التعبـــري. أّمـــا مـــن العصـــور الوســـطى فـــيمكن ذكـــر 
م)، والــيت وضــع فيهــا املســلمني مجيعــاً يف اجلحــيم. 1321-1265(ي"الكوميــديا اإلهليــة" لــدانيت أليجــري 

-1749ويف نطاق الثقافة األملانية، الـيت أتـى منهـا لسـنغ، أتـى أيضـاً الشـاعر الكبـري غوتـه(من جهٍة ثانية 
م) الذي عرض منوذجاً آَخَر للحوار بني الثقافات. عرف غوته ألـف ليلـة وليلـة يف سـٍن مبكـرة، مث 1832

الغـريب  –لشـرقي عرف القـرآن الكـرمي، وبعـض املـوروثني الشـعريني القـدميني العـريب والفارسـي. ويف الـديوان ا
اعترب نفسه تلميذاً حلافظ الشريازي. وقد كان هدفه كما قال أن يعمل على مجع الشـرق مـع الغـرب. وهـو 
يف كــل إنتاجــه الشــعري والنثــري كأمنــا أراد الــردَّ علــى مقولــة كيبلنــغ بــأّن الشــرق شــرق، والغــرب غــرب، ولــن 

قافتـه وإنسـانه، واإلميـان باكتمـال الطـرفني مـن يلتقيا. وقد متيزت لذلك مقارناتـه حبـب الشـرق واالعـرتاف بث
أّن هنـاك منـاذج ُأخـرى يف الثقافـات  –حبسـب عبـود  –طريق العالقـة الوثيقـة بينهمـا أو التثـاُقف. والشـكَّ 

) الـذي يتميـز مبوقفـه م1837-1799العاملية للتالقى، ولذلك يذكر الباحث الشـاعر الروسـي بوشـكني(
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ربية واإلسالمية. ومن املعاصـرين األملـان يـذكر عبّـود الكاتـب املسـرحي الكبـري اإلجيايب والتقديري للثقافة الع
) الذي يتخذ لبعض مسرحياته مواطن وإشكاليات غري أوروبية. وميكن م1956-1898بارتولد برخت(

يف السياق نفسه اإلشارة إىل مسـرحيني وُكتّـاب مثـل هرمـان هيّسـه وبيـرت فـايس وأنّـا سـيغرز ومـاكس فـريش 
ش ديرمنـــات. ويف اخلتـــام أشـــار الكاتـــب إىل التـــأثريات الســـلبية للعوملـــة علـــى العالئـــق بـــني الثقافـــات وفريـــدري

  واحلضارات.
يف القسم الثـاين مـن أقسـام املـؤمتر الثالثـة يتنـاول احملاضـرون احلـوار الـديين. ويف هـذا اجملـال تـأيت حماضـرة 

يــــو، مــــن اجلامعــــة اليســــوعية ببــــريوت، بعنــــوان ــــة يف القــــرن احلــــادي "تر : األب جــــون َد مجــــة الكلمــــة اإلهلي
. قــال الكاتــب إنــه ســيدرس مفــاهيم األصــولية املعاصــرة لــدى أهــل هــل حنــن مجيعــا ُأصــوليون ": عشــرينوال

. م2001الــديانات الــثالث، ليبتعــد بــذلك عــن االنطباعــات الســائدة الــيت أنتجتهــا أحــداث ســتمرب عــام 
"ترمجــة الثقافــة : لربوفســور األملــاين جــان أمســان بعنــوانوتــابع الكاتــب أنــه أخــذ عنــوان حماضــرته مــن مقالــة ل

 ."وقد قرر فيها أنه صحيح ٌ أن الـدين هـو العنصـر الثابـت نسـبياً واملستعصـي علـى التحويـل يف احلضـارات
لكــٌن القــدماء كــانوا يــروف غــري ذلــك فاإللــُه يف أربــع حضــاراٍت أو مخــس تتعــدد أمساؤهــا لكــّن املضــامني أو 

ى أمسـان أن هـذه العامليـة القدميـة طـرأ عليهـا التغـري نتيجـة ظـروٍف خاصـٍة مثـل األقليـة الوظائف واحدة. وير 
اليهوديــة حتــت حكــم الــدول القدميــة، واملصــريني حتــت حكــم املقــدونيني والرومــان. فاألقليــة عنــدما تواجــُه 

ا وحـــَدها أو ضــغوطاً قاســـيًة متواصــلة وطويلـــة األمـــد، تطــوِّر مفهومـــاً خاصــاً للحقيقـــة والصـــحة يرتّكــُز عليهـــ
يـو أن األصـول الدينيـة ترّكـز  يرتكز يف دينها اخلاّص كطريقة للدفاع عن نفسها وذاتيتهـا. ويالحـظ األب د
علــى وحــدة اإلنســانية يف التــوراة واإلجنيــل والقــرآن، واألديــان الثالثــة حبســب منطقهــا الــداخلي ونصوصــها 

ـا  تسعى الستعادة الوحدة املفقودة أو الضـائعة. وتـرى األديـان ـا صـاحلٌة لكـل زمـاٍن ومكـاٍن، وأ املوحـاة أ
ا تتغري بتغريُّ األزمنة واألمكنـة مـن طريـق التأويـل وإعـادة التأويـل. واألصـوليات اليـوَم  ال تتغري لكّن الواقَع أ

  يف الديانات الثالث إحدى َسُبل التغيري.
ــــدما تتالقــــى الثقافــــات أو احلضــــارات حتــــدث صــــدمٌة أو مفاجــــأة. ــــة وتتخــــذ رد عن ُة الفعــــل أحــــد ثالث

أســاٍس مــن االحــرتام والتكــافؤ، وهــذا هــو مــا أفرتُضــُه أو أقرتُحــُه  الفــتح أو اإلفــادة أو التبــاُدل علــى: أشــكال
للموقــف الــراهن الــذي حنــن فيــه، متجــاهًال بــذلك أُطروحــة هنتنغتــون بشــأن صــراع احلضــارات. فالعلمــانيون 

 يف عصـــر العوملـــة. والـــردُّ علـــى هـــذا التغـــري الثقـــايف، منهمكـــون اليـــوَم يف التهويـــل مـــن عـــودة الـــدين للتـــأثري
الــــتالؤم، أو الرتاجــــع واالنعــــزال، أو العــــودة إىل اُألصــــول : يســــتجلُب كمــــا ســــبق، أحــــد ثالثــــة ردود أفعــــال

ــرون علــى إمكــان  الثقافيــة اخلاّصــة مــن أجــل طهوريــة اهلويــة. التغيــري هلــا ميكــن جتنبــه؛ لكــّن األصــوليني مصُّ
ربوتســتانيتة هــي ردُة فعــٍل علــى بعــض املفــاهيم العلميــة، وعلــى نقــد نصــوص العهــدين. ذلــك. فاُألصــولية ال

وكذلك األمر يف ردة فعل الكاثوليك. وحىت بعد جممع الفاتيكان الثاين، ما كان الـتالؤم مـع التغيـري داخـل 
إىل الـذوبان يف  الكنيسة الكاثوليكية كامًال. أما األصولية اليهودية فهي ردة فعٍل على التغريات الـيت تـؤدي
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ات عميقـــة جـــداً، حبيـــث حيـــسُّ أهـــل  الكثـــرة أو احملـــيط. كـــارين أرمســـرتونغ تـــرى أّن هـــذا الـــزمن يشـــهد تغـــريُّ
ا يف خطر. وهذا الزمن يشبه ذاك الزمن( "الـزمن : ق.م) الذي مسّـاه كـارل ياسـربز 200-700األديان أ

فــاق املوروثـة صــارت ضــّيقة ومل تـَُعــْد صــاحلة، تبلـور إحســاس عــام بــأّن اآل: املفصـلي أو احملــوري" ومــن معاملــه
وأنــه البــد مــن التغيــري. وهــي تــرى أّن الــزمن احلــايل املغــريِّ بــدأت جــذورُُه يف القــرنني الســادس عشــر والســابع 

وقــد أدى ذلــك كلُّــه إىل  –واالجتمــاع والسياســة والعلــوم  قتصــادعشــر مــن خــالل املتغــريات العاصــفة يف اال
هيم جديدًة للطبيعة واحلقيقة. وقـد حـدث األمـر نفسـه يف اجملـال الـديين، فالنـاس ثوراٍت فكرية أنتجت مفا

يـــو املشـــروع العلمـــي األمريكـــي  م متـــدِّينني. ويـــذكر األب دو يبحثـــون عـــن آفـــاق جديـــدة لكيفيـــة صـــريور
لدراسة األصولية، والذي ترأسه األستاذ أَبلبـاي مـن جامعـة شـيكاغو. وقـد صـدرت يف مخسـة جملـدات. مث 

) وتــرى جمموعــة م2003صــعود األصــوليات حــول العــامل" (: "قــوة الــدين: صــر يف جملــٍد واحــٍد عنوانــهاختُ 
يـو اختبـار هـذه امل مـن  سـألةاألساتذة أّن األصوليات هي مقاومٌة لألشـكال احلديثـة للعلمنـة. وقـد أراد دو

يــة كثــرية ومنهــا حممــد بــاقر الصــدر(عن اإلســالم) وهــو صــاحب كتابــات نقد: خــالل ثالثــة منــاذج ُأصــولية
املتطرفـة،  والكاهن اليهودي أبراهام كوك وابنه(زيف يهودا كوك) مؤسسا غوش أمونيم –نا وفلسفتنا اقتصاد

وأخـــرياً جـــون ولفـــورد الربوتســـتاين، الوجـــه البـــارز يف الكنـــائس األلفيـــة اإلجنيليـــة. وقـــد توصـــل الباحـــث بعـــد 
ا املعقولــة، وليســت  عــروٍض مبســوطٍة لعمــل كــٍل مــن األشــخاص الثالثــة إىل أّن  ُ هــذه األصــوليات هلــا أســبا

  كّلها عنيفة، لكنها عندما تعتقد أّن األوان أِزَف النقالٍب هائل (مسياين)؛ فإّن العنف ال ميكن اجتنابه.
"األصــولية يف مواجهــة األرثوذكســية"؛ رّكــزُت فيهــا علــى : ويف احملــور نفســه ألقيــُت حماضــرًة يوَمهــا بعنــوان

ـــة) التطـــورات داخـــل اإل ـــة أّن األصـــولية(أو اإلحيائي ســـالم يف القـــرن العشـــرين. وأوضـــْحُت بالدراســـة امليداني
ظهــرت يف اإلســالم احلــديث أيضــاً باعتبارهــا انشــقاقاً عــن التقليــد ويف مواجهتــه. وضــربُت أمثلــًة علــى ذلــك 

"رؤيـة العـاَمل" يف صراع السلفية ضد التصوف، وصراع اإلخوان املسلمني األوائل مع األزهـر/مث انتقْلـُت إىل 
ودور اإلســــالم فيــــه، وكيــــف ختتلــــف يف ذلــــك األصــــوليات مــــع التقاليــــد املوروثــــة أو املســــتتبَّة؛ وكــــلُّ ذلــــك 
الســتعادة اهلويــة والطهوريــة. وبعــد ذلــك فقــد قمــُت بتتبُّــِع تغــري املفــاهيم والســلوكات، واالختالفــات؛ تبعــاً 

  للرؤية املختلفة للعاَمل من جانب اإلسالميني.
التواُصـُل : "ال شـرق وال غـرب: اضرة توماس شيفر جبامعة كوبنهاغن ومن نفس احملـور بعنـوانوكانت حم

 مســألةالــديين واحلــوار والسياســات احملليــة يف عصــر العوملــة". بــدأ احملاضــر مــن كلمــة كيبلنــغ الشــهرية، مث قــرأ 
مث حـدَّد املعـامل األساسـية  – .اخل).(املشرق واملشـرقني، واملغـرب واملغـربنييف النصوص الدينية املكان واجملال

مـا تسـعيان إىل  لديانات التوحيد، والحـظ أّن املسـيحية واإلسـالم علـى اخلصـوص ديانتـان تبشـريتان أي أ
االنتشـــار. وقـــد الحـــظ احملاضـــر أّن اهللا يف تلـــك الـــديانات عـــاٍل، ولـــذلك فهنـــاك تصـــوٌر فيهـــا عـــن وحـــدة 

حلــوار أو العــيُش حمليــاً أمــا اليــوم فــإّن احلــوار صــار ضــرورياً اإلنســانية يف ظــّل اهللا. يف العصــور الوســطى كــان ا
أن يكـــوَن عامليـــاً، ألّن العـــيَش عـــاملي. ولـــذلك فقـــد ظهـــرت مؤسســـاٌت عامليـــٌة كثـــريٌة للحـــوار الشـــامل. رمبـــا  



 273

ايــات احلــرب البــاردة مــن مشــجِّعات ذلــك. بيــد أّن الباحــث يعــود إىل الــوراء ويــذكر أمثلــًة للتعــدد  كانــت 
بينهــا لبنــان. ويالحــظ أّن التواُصــل بــني األفــراد والفئــات املعلمنــة يف لبنــان كــان كبــرياً؛ بينمــا مل  الــديين ومــن

يكـــن األمـــر كـــذلك بـــني القيـــادات الدينيـــة. أمـــا املـــؤمترات الدينيـــة الـــيت انعقـــدت فمـــا كانـــت بـــني املســـلمني 
ة باخلـارجني األورويب واألمريكـي. واملسيحيني اللبنانيني؛ بل بدعواٍت من الكنائس الربوتستانتية والكاثوليكيـ

  وقد اختتم الباحث الدراسة بذكر أّن األجواء تتحسن، وأّن القادة الدينيني تعلموا من احلرب كثرياً.
غــــونرت : بعـــد هــــذه احملاضــــرات النظريــــة أتـــت حمــــاوالٌت لتطبيقــــات يف حــــاالٍت أو علـــى حــــاالٍت معينــــة

يف العالقـــة بـــني الـــدين والدولـــة برتكيـــا حـــىت العـــام ســـويفرت مـــن جامعـــة نيقوســـيا بقـــربص، درس املتغـــريات 
. والدراســـة دقيقـــٌة، لكنهـــا ختطـــُئ يف التنبـــؤ بعـــدم وصـــول "حـــزب العدالـــة والتنميـــة" إىل الســـلطة. م2001

وعـــاد حممـــد نـــور الـــدين الباحـــث اللبنـــاين يف الشـــؤون الرتكيـــة لدراســـة املوضـــوع نفســـه مـــن وجهـــة نظـــر أّن 
ور السياسي الدميقراطي يف تركيا. ودرس يورغن بيك سيمونسن من املعهد الكمالية تشكل عقبًة أمام التط

الدمناركي بدمشق، جتربة اإلسالم واملسـلمني بالـدمنارك وبأوروبـا. وتتسـم الدراسـة بالعموميـة بعـض الشـيء؛ 
لكــّن اإلحصــائيات الــواردة فيهــا مفيــدة. ودرس مجــال مالــك مــن جامعــة أيرفــورت أوضــاع املســلمني بأملانيــا 

حتاديــة. ودرس ماتيــاس رويــه مــن جامعــة أرالنغــن بأملانيــا التحــدي الــذي يواجهــه املســلمون األملــان بــني اال
  القرآن والدستور.

وكــان احملــور السياســي هــو آخــر حمــاور املــؤمتر. ويف نطاقــه حاضــر األســتاذ فــولكر بــريتس عــن السياســة 
مـن اجلامعـة اليسـوعية حماضـرًة تضـمنت  اخلارجية لالحتاد األورويب يف الشـرق األوسـط. وألقـت فاديـا كيـوان

تأمالٍت سياسية عن لبنان بعنوان "حنن واآلخـر يف الشـرق األوسـط". وكتـب أخـرياً شـبلًي املـالط، االسـتاذ 
مــن : باجلامعــة اليســوعية تعليقــاً طــويًال عــن رســالة املثقفــني األمريكيــني إىل العــرب واملســلمني آنــذاك بعنــوان

  أجل ماذا ُحنارب؟
هـــور أعمـــال هـــذا املـــؤمتر املهـــّم حـــىت العـــام احلـــايل. بيـــد أّن أكثـــر أحباثـــه مـــا تـــزال شـــديدة لقـــد تـــأخر ظ

  احلضور.
******  

أشار الكاتب هنا إىل عمٍل بالعربية عن لسنغ ومسرحيته وقصة اخلوامت الثالث اليت رواها ناتان احلكيم 
ولد لسنغ وحكاية : بعنوان على مسامع صالح الدين األيويب؛ نشره بالعربية األملاين بيرت بامخان؛ منو
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****************************  

*) Leslie A. Tramontini (ed.) East is East and Wert is Wert? 
 Talks on Dialogue in Beirut. Beirut 2006. 
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