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تختلــف الرؤى والمذاهــب في النظــر إلى العدل 
والقانون والعالئــق بينهما، فهناك مــن يقول: إنّ 
القانــون هو الجانب العملي للعدالة بحســب إدراك البشــر 
لمقتضيات اإلنصــاف والمصلحة. وهناك مــن يقول: بل إنّ 
العدالــة مختلفٌة عن القانون إذ هي قيمــٌة، وتختلف األفهام 
واألعراف في طرائق تطبيقها. وبالطبع فإنّ مفاهيم العدالة 
من حيث ما يدخــل فيها وما ال يدخل تختلــف من أمٍة إلى 
أخرى ومــن ثقافــة إلى ثقافــة أُخــرى. َبْيــَد أنّ الديانات 
اإلبراهيميــة على وجه الخصوص رّكزت علــى وحدة الدين، 
ومن ثم وحدة القيــم واألخالق. وقد أثّــرت دياناُت الوحي 
تأثيــرًا كبيرًا فــي الميراث الذي اســتندت إليــه المواثيق 
الدولية، واإلعالنات العالمية لحقوق اإلنســان. وبذلك فإنّ 
العدالة ـ بشــتى جوانبها السياســية واالجتماعية والقانونية 
والثقافية ـ صارت أنموذجاً أعلى للنظام العالمي المنشود. بل 
إنها اليوم ـ كما كانت من قبل إلى حٍد بعيد ـ هي رأس القيم 

في رؤية الناس واعتبار النظام الدولي.

القيمة وأحكام  والقانون  العدل 

� ا��
ٰ�� ا�������

﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿
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أما سؤال العدل في اإلسالم، فما كان سؤاالً عارضاً أو سياسياً مثًال، بل 
وقع في أساس فهم اإلسالم لذاته. فالوحدانية أصٌل عادلٌ؛ ألنه يعطي للكون 
والَخلق معًنى مصائرياً حقاً وليس صحيحاً وحْسب. والنبوات والكتب عدلٌ من 
اهللا ســبحانه ولطٌف ورحمة بالعباد؛ لكي يهتدوا للصراط المستقيم. واليوم 
اآلخر مآلٌ عادلٌ للجزاء أو الثواب والعقــاب، اللذين ال يكتمالن في الدنيا. 
والعدل صفٌة من صفات اهللا 8 ، وهي تعني التعاُمل مع سائر بني البشر على 
قدم المســاواة: ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: 14]، كما تعني أمرًا 
بتعامل البشر في ما بينهم بالعدل، وتعني تعاُمل النظام السياسي مع رعاياه 
بالعــدل واإلنصــاف. وألنّ العدلَ قيمٌة، فهــو متعلٌق بالرؤيــة ومتعلٌق بالنظر 
والتقديــر في األصلــح واألصــوب، ومتعلــٌق بالنزاهــة واالســتقامة: ﴿ ¢ 
 A @ ﴿ ،﴾ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £
B ﴾ فاالســتقامُة في النظرة تصبح عهدًا من اهللا 4 يقتضي الوفاء، كما 
تصبح أحد متعلقات إنسانية اإلنسان. والنظرة المستقيمة تعني أمرين اثنين 
بالتحديد: التماس النزاهة والموضوعية من جهة، واإلقدام على اإلنصاف في 

القول والعمل مهما كانت الصعوبات من جهة أخرى.
وقد انشغل الناُس جميعاً في زمن اإلســالم األول بمسألة العدل، التي رأوا 
نظام الراشــدين نموذجاً لهــا. ومع ذلك يكــون علينا أّال ننســى أنّ ثالثًة من 
الراشدين األربعة ماتوا قتًال. وهذه إشارةٌ قويٌة بالفعل إلى أنّ نظام العدالة يمكن 
أن ُتثارَ من حوله صعوباٌت قد ال تقل عنفاً عن الثوران على أنظمة الَجور والظلم.
وقد نشأت مدارس في زمن اإلسالم الوســيط تتحدث عن كيفية تحقيق 
العدالة، فهناك مدرسة الفقهاء (الشــرعية)، ومدرسة الفالسفة (السعادة)، 
ومدرسة اآلداب الســلطانية (حفظ الدولة واســتمرارها)، ومدرسة اإلداريين 
(الكفاية والشوكة)، ومدرســة المتكلمين (العدالة في سالمة االعتقاد). وفي 
حين يؤكد المتكلمون على أنّ تحقيق العدالة مربوٌط بســالمة االعتقاد؛ فإنه 
يبلغ من هاجس العامة بالعدالة حد نْشــر المأثور المشهور: يبقى الُملْك مع 

الكفر، وال يبقى مع الظلم!
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ونظرًا ألهمية العدل في اســتقرار النظام؛ فإنّ العلماء والسلطات ـ على 
حٍد سواء ـ اهتموا اهتماماً منقطع النظير ـ عبر العصور ـ بإقامة نظامٍ قضائي 
كفء يمكن أن يحقق العدالة. ونحن نعرف أنّ النبي ژ كان يقضي بنفســه 
كثيرًا، وكذلك الخلفاء األوائل، الذين َسرعان ما صاروا ُينيبون في القضاء أو 
على القضاء بالمدينة المنورة وخارجها؛ وبخاصــٍة في األمصار. وقد ظهرت 
كتب أدب القضاء قبل بعض الفنون الفقهية األخرى. ثم صار القضاء مؤسسة 
كبرى تقدمت عراقتُها واســتقالليتها في تحقيق العدالة واإلنصاف. وإذا كان 
العدل قد اســتقر نظرًا وعمًال في اإلســالم؛ فإنّ القضاة قــد اهتموا أول ما 
اهتموا بكيفيات تحقيق العدالة أو تطبيقها، من حيث إجراءات المحاكمة، أو 
األحكام المنصوص عليها واألُخرى المتروكة للعرف أو الجتهاد القاضي. وقد 
قيل: إنّ القاضي المســلم هو من أقوى القضاة في العالم؛ ألنه ما كان بين 
يديه قانوٌن مكتــوب، وإنما األمر موكولٌ إلى شــخصه وعلمــه واحترامه بين 

الناس، ومراعاته لقواعد العدالة واإلنصاف.
إنّ الذي يدل على مدى حساســية نظام العدالة أو القضاء العادل ذلك 
النقاش الذي اشتعل بين القضاة والفقهاء من جهة، ورجال اإلدارة في الدولة 
من جهٍة أخرى بشــأن العالقة بين الشريعة والسياســة. والسياسة تعني هنا 
اإلجراءات التي قد تلجــأ أجهزة الدولة التخاذها على ســبيل الردع (تغليظ 
العقوبة). وقد رأى الفقهاء والقضاة أنّ تجاوز إجراءات التقاضي بشهادة فالن 
أو عّالن أو بالعمل المخيف الذي يقوم به جزءٌ أو مجموعة، يوشــك ـ وباسم 
السياســة الرادعة ـ أن يقلب نظام العدالة ومقاييسه رأساً على عقب، بحيث 
يصير الضرب المؤدي لإلرغام أو اإلرعاب هو ســبيل تحقيق العدالة ولو من 
طريق اإلكراه. وقــد رأى الفقهــاء أنّ عمل القاضي بمقتضى الشــرع وليس 

بمقتضى اإلرغام، هو الكفيل بتحقيق العدالة، وليس أي إجراٍء آخر.
ثم ظهرت ثُنائيٌة أخرى في العصر العثماني، هي األدنى لما نحاول متابعته، 
وأعني بها ثنائية: الشــريعة ـ القانون. والقانون هنا ليس مثل السياســة، بل 
المقصود به اإلجراءات التنظيمية التي تقوم بها الســلطة السياسية، والتي قد 
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تكون ضرورية لحسن سير المرافق العامة، أو حتى إلنصاف المظلومين من دون 
أن يكــون لها أصــٌل في النصوص أو ســوابق الفقهــاء والقضــاة. ولم تنحل 
إشكاليات العالقة بين الشريعة والسياسة، ليس في األزمنة الكالسيكية وحْسب؛ 
بل وفي األزمنة الحديثة والمعاصرة. أما ثنائية الشريعة والقانون، فقد اعتقد 
العثمانيون أنهم حلّوها حيث كانت المراســيم السلطانية (المعروضات) ُتعرض 
على شيخ اإلسالم قبل أن يصدرها السلطان. وبالطبع فإنّ السؤال كان عن مدى 
التوافق مع الشــرع، لكنّ شيخ اإلسالم أبا السعود أجاب على أحد المعروضات 

بأنّ المرسوم ال يخالف الشرع؛ لكنه يظن أنه ال يحقق العدالة !
إنّ اإلشكال الكبير الُمثار اليوم ـ وبخاصٍة في الدول المتقدمة ـ يكمن في 
مدى قدرة األنظمة السياسية الليبرالية على تحقيق العدالة الكاملة أو اإلنصاف 
واالنتصاف. وذلك على أساس أنّ القانون المدني في الدول الديموقراطية إنما 
يظهر ويتطــور في توازنات وإرغامــاٍت وضغوٍط قوية، بحيــث يعكس نوعاً من 
التــوازن االجتماعي لصالح الفئــات األقوى. وقــد تبيّن بالفعــل أنّ األنظمة 
الشعبوية التي قامت باســم العدالة ما حققت شيئاً من ذلك، ومارست وجوه 
عنٍف وإرغــام حتى على الفقراء ال تمت للعدالة بســبب. ولذا فإنّ جون رولز 
ـ في كتابــه: نظرية العدالة (1972) ـ إنما كان قصده إثارة هذه اإلشــكالية، 
وعــْرض حلــول أو إمكانيات حلــول لها. وهــو يعتقــد أنّ الدولــة الليبرالية 
الديموقراطية تمتلك من القوة والشرعية ودعم الجمهور وتفتح القيم ما يسمح 
لها بمد آفاق القانون إلى حدود التماّس أو التالقي مع مثال العدالة، أو إفادة 
وشمول السواد األعظم من الناس. وبين قيمة العدالة وقدرات األنظمة القانونية 
والسياســية على االســتيعاب والتصرف والتطور تظل النقاشات والتفضيالت 
مشتعلة. وسواء لصالح القانون ـ بكونه أساس النظام ـ أو لصالح العدالة على 
أساس أنها المثال لسعادة اإلنسان أو رضاه أو رضا معظم أفراده على األقلّ.

لقد عالج عدد مجلة التفاهم هذا الموضوع الشاســع والمقارن والناقد 
للمفاهيم بين العدالة والقانون. وكانت هناك اجتهاداٌت ومنافذ ومخارج، ُتثري 

الفكر والعمل، كما هو الشأن دائماً مع محاور وملفات مجلة التفاهم.
«هذا واهللا ولي التوفيق»
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■  أستاذ المنهجية واألخالق، جامعة حمد بن خليفة، قطر.
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العدلُ أحد المفاهيم الرئيســة في التفكير اإلســالمي وفي 
مجال الفلسفة والفلسفة السياسية على وجه التحديد، وهو 
ال يزال يثير الكثير من النقاش النقدي؛ نظرًا ألسباب متعددة، لعل 
أبرزها االفتقار إليه في عالم اليوم، وقد َتقدم النقاش الفلســفي 
جّدًا مع نشــوء نظريــات متعــددة، كان آخرها نظريــة «العدالة 
باعتبارهــا إنصافاً» لجون رولــز التي صدرت مطلع الســبعينات، 
وأثــارت الكثير من النقــاش واالنتقادات. وفي مــا يخص النقاش 
العربي الحديث فهو يرجع إلى القرنين التاسع عشر والعشرين مع 
مفكري النهضة على اختالف توجهاتهم بتأثيٍر من أفكار فالســفة 

التنوير الفرنسيين والمنزع الليبرالي الحديث.
هذه المقالة ســتحاول استكشــاف العدل وحدوده في التراث، 
واستعماالته المختلفة في العلوم اإلسالمية؛ بغرض تحديد مفاهيمه 
المتنوعة التي حّددناها في العــدل الفقهي واألصولي، والعدل في 
اصطــالح المحدثيــن، والعــدل السياســي واالجتماعــي، والعدل 

■ ���� ا�����  

ا(سالمي:  التفكير  في  العدل 
والسياقات المفاهيم 
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الكالمي، األمر الذي سيســاعد ـ في نهاية المطاف ـ على َبلْورة رؤية شاملة 
لمفهوم العدل وتحديد مكوناته الرئيسة في التفكير اإلسالمي؛ انطالقاً من 

النص القرآني المرجعي أوالً، وبناءً على مقاصد الشريعة ثانياً.
وقد سبق لبعض الدراسات أن تناولت جزءًا أو أجزاءً من مفهوم العدل، 
ولكن بدا لي أنها لم ُتنصت جيدًا إلى نصوص التراث، ولم َتستقِص المفهوم 
واســتعماالته بدقة، كما أن بعضها كان محكوماً لخالصات ُمسبقة أو شائعة 
كما هو الحال مع العدل السياسي مثًال، باإلضافة إلى وجود قصوٍر في إدراك 
العدل فــي المفهوميــن الفقهي والحديثــي، فضًال عن أن كتابــات مقاصد 

الشريعة يمكن أن تقدم إضافات مهمة في اإلمساك بالرؤية الكلية.
وتجدر اإلشــارة إلى أن بحثنا لمفهوم العدل سيكون مقدمة لبحٍث آخر 
سنخصصه لدراسة العدل الفقهي في ُبعديه: النظري األصولي والمقاصدي، 
والعملي المتعلّــق بالتطبيقات الفقهيــة الفروعية وتعليالتها، وهو ســيوضح 
األطروحة التي ألّح عليها ـ باســتمرار ـ في دراســاتي الفقهية األخيرة وهي 

«النظام الفقهي».

� وا���اث�أوالً: ا���ل و#��"��! �� ا�

َيشــغُل «العدل» مكانة مركزية في التفكير اإلســالمّي عامًة ســواءٌ في 
النصوص المرجعية أم في الفنون اإلسالمية المتعددة.

فمــن جهة النصــوص المرجعيــة، يعّد العدل فــي القرآن أحــد القيم 
المركزية اإليجابية، فهو َيِرُد في الخطاب القرآني في سياقات متنوعة تدور 
في مجملها على محوريــن: األول: األمر العامّ به، وكونه صفًة لفعل اهللا 4 
وأقواله وشــرائعه وكتبــه المنّزلة، ومــا يدخل في ذلك من مســائل المبدأ 
والمعاد ومســائل النبوات وآيات األنبياء والثواب والعقاب، وأنه المقصد من 
َبْعث الرســل وإنزال الكتب. والمحــور الثاني: األمر التفصيلــي بالعدل في 
الحكم بيــن الناس، والشــهادة هللا، وعنــد الخصومة، وفــي القضاء، وفي 
ين إلى  الشهود، وفي القيام بشــؤون اليتامى، وبين الزوجات وفي كتابة الد
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غيــر ذلك 1. أما نقيض العــدل (الظلم) فهو أحد الرذائل األكثر ســلبيًة في 
القرآن، حتى إننــا لنكاد نجد هذا الجذر في كل صفحــة تقريباً وفي صيغ 

وسياقات متنوعة جّداً 2.
وفي نصوص الحديث النبــوّي نجد تأكيدًا للمعاني التي ذكرها القرآن، 
باإلضافة إلى معاٍن تفصيليــة زائدة كالحديث عن اإلمام أو الحاكم العادل، 
والعدل بين األوالد، والفريضة العادلة، والبينة العادلة، والعدل بين الرعية، 

وأن المهدي المنتَظر يمأل األرض عدالً كما ُملئت جورًا، إلى غير ذلك 3.
أما العدل في التراث اإلســالمي فيتوزع على عدة مجــاالت علمية هي: 

الكالم، واألخالق واآلداب، والتصوف، والسياسة 
الشرعية، والِفقه، ومقاصد الشريعة.

ففي علم الكالم يتم الحديث عن العدل في 
أبعــاده االعتقادية؛ كالحديث عــن عدل اهللا في 
أفعالــه وقضائــه، وعن العــدل المتعلّــق بأفعال 
اإلنســان التي وقع الخالف فيها بيــن المعتزلة 
والقدرية واألشاعرة والجبرية والذي يدور ـ في 

مجمله ـ على الحرية والمسؤولية عن األفعال.
وفي األخالق واآلداب يتم الحديث عن العدل 

بوصفه فضيلًة من الفضائل النفسية، وهل هو الفضائل كلها ـ أي َمجمعها ـ 
أو هو أكملها، ومتى يكون العدل تام الفضيلة ومتى ال يكون ممدوحاً 4، ومتى 

انظر في اســتعماالت العدل في القرآن: محمد بسام رشــدي الزين، المعجم المفهرس لمعاني  1 ـ 
القرآن الكريم، ط1، (دمشق: دار الفكر، 1995م)، ج 2، ص 794 ـ 795.

انظر في تفصيل موضــوع الظلم في القرآن: توشــيهيكو إيزوتســو، المفهومــات األخالقية في  2 ـ 
القرآن، ترجمة عيسى علي العاكوب، ط1، (حلب: دار الملتقى، 2008م)، ص 289 وما بعدها.

انظر في تفاصيــل ورود مادة «عدل» فــي الحديث النبوي فــي: أ. ي. ِونســنك ومجموعة من  3 ـ 
المستشــرقين، المعجــم المفهرس أللفــاظ الحديــث النبوي، (ليــدن: بريــل 1936م)، ج 4، 

ص 151 ـ 155.
كأن ُيقسط مراءاًة أو توصًال لنفع دنيوي أو خوفاً من عقوبة السلطان. 4 ـ 

ا���ل �� ا���اث 
اإل#ال�� -�,زع �() 
��ة ��2الت �(��� �0: 
ا��الم، واأل5الق 
واآلداب، وا��;,ف، 
وا����#� ا�?����، 
وا��Bِ!، و���@� 
ا�?�-��.
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يكون َتْرك العدل (يســميه بعض األخالقيين االنظالم) محمودًا (كالمسامحة 
في المال، والعفو في النفس، والتواضع في الكرامــة)، ومتى يكون مذموماً 
(كالغبن في المــال والرأي، والهوان في النفس)، وهنــا تتم المفاضلة بينه 

وبين اإلحسان أو الفضل؛ فالعدل الزٌم واإلحسان نْدٌب 1.
وفي التصوف يتم الحديث عن العدل بوصفه طريق اآلخرة، وأنه طريق 
االســتقامة: ظاهرًا في ما بين العبد وبين الناس، وباطناً في ما بين العبد 
وربه، وهــو وإن كان يتداخل مع العدل األخالقّي الــذي يرجع ـ في َتصور 
الفضائل كلها ـ إلى التصور األرســطي، وأنها حاالت متوسطة بين حالتين 
ناقصتين، ولكنه يزيد عليه معاني صوفية نجدها في كتابات أمثال الحارث 
المحاسبّي، من مثل اشتمال العدل على معنى اســتواء السريرة والعالنية، 

ومراجعة النفس وغير ذلك 2.
وفي السياسة الشرعية واألحكام السلطانية َيشيع استعمال تعبيرات مثل: 
قوانين العــدل، ومقتضى العدل، وســنن العدل، وأحكام العدل، وسياســات 
العدل، والعدل المقصود، والعدل والنَصفة، وتحكيم العدل في سياسة الُملك، 
والعــدل الخفي ـ وهو االستســالم إلى رأي المشــير ـ إلى غيــر ذلك من 
تعبيرات. وتتحدث كتُب هذا الفنّ عن أن من واجبات الملوك العدلَ واستعمالَ 
النَصفة مع الرعية، وأن عدل الحاكم مقابل الطاعة له، وعن أداء األمانات 
وصيانة الحقــوق، ويتم مديح العدل وبيان منافعــه وثماره، وضرورته لقيام 
الُملك والُعمران، فالعدل هنا من قواعد الملك وصالح الدنيا 3، وقد نجد في 

انظر: الراغب األصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشــريعة، تحقيق أبــو اليزيد أبو زيد العجمي،  1 ـ 
(القاهرة: دار السالم)، ص 249 ـ 254، والراغب األصفهاني، كتاب تفصيل النشأتين وتحصيل 
السعادتين، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة)، ص 86 ـ 88، والماوردي، أدب الدنيا والدين، 

تعليق كريم راجح، (دمشق: دار اقرأ)، ص 153 ـ 157.
انظــر: الحارث المحاســبي، آداب النفوس، تحقيق مجــدي فتحي الســيد، ط1، (القاهرة: دار  2 ـ 

السالم، 1991م)، ص 73 ـ 74.
انظر: الماوردي، األحكام الســلطانية، (القاهرة: دار الحديث)، ص 16، 47، 100، 132، 309،  3 ـ 
والمــاوردي، تســهيل النظر وتعجيــل الظفــر، تحقيق محيي الدين هالل الســرحان، وحســن 

الساعاتي، (بيروت: دار النهضة العربية)، ص 12، 105، 124، 168، 183، 204.
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كتب هذا الفنّ فصًال بعنوان «العدل والسياسة وِذكر الملوك وِسيَرهم» 1، أو 
باباً بعنوان «في مدح العدل وإيثاره وذمّ الجور وآثاره» 2.

وفي الفقه نجد مســائل تتصــل صراحًة بالعدل، كالحديث عن شــرط 
العدالة في الراوي والشاهد والقاضي واإلمام، والعدل بين الزوجات واألوالد 
والمتخاصمين، وغير ذلك، وقد رّكزت كتب القضاء المفردة ـ في ما بعد ـ 

على الحديث عن عدالة القاضي وانعزاله بالفسق، وعن عدالة الشهود 3.
وفي مقاصد الشــريعة يتم الحديث عن نظر الشارع للمصالح التي هي 

تعبدية ال ُتعــرف بالعقل، وعن العــدل المطلق 
الذي تجسده أحكام الشريعة، وأن كليات الشريعة 
حاملٌة على التوسط واالعتدال، وَيرد في كالم ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهما أن العدل هو المقصود 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب 4، كما أن عامة كتب 
المقاصد والمصالــح تدور على بيــان الحقوق: 
حقــوق اهللا وحقــوق العبــاد، ورعايــة مصالــح 
الدارين، والعدِل في أداء ذلــك كله، والموازنِة 

بين المصالح والحقوق.
ونظرًا لهذا التنوع الهائل في الحديث عن العدل، يكتسب المفهوم ثراءً 
في الداللة واالســتعمال بحســب كل مجال، وَتصعب اإلحاطة به من مختلف 
جوانبه، وقد انصرفت بعض الجهود إلى بحث العدل الفلسفي والعدل الكالمّي 

الغزالي، التبر المســبوك في نصيحة الملوك، تحقيق أحمد شــمس الدين، (بيروت: دار الكتب  1 ـ 
العلمية، 1988م)، ص 43.

محمد بن علي بن الحســن القَلْعي (630هـ)، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، تحقيق إبراهيم  2 ـ 
يوسف عجو، ط1، (األردن: مكتبة المنار)، ص 189.

انظر مثًال: ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول األقضيــة ومناهج األحكام، (القاهرة: مكتبة  3 ـ 
الكليات األزهرية، 1986م).

انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحٰمن بن محمد بن قاســم، (المدينة المنورة:  4 ـ 
مجمع الملك فهد للطباعة والنشر، 1995م)، ج 20، ص 82.

 DE��� �2F !�Bا� ��
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والعدل السياســّي، في حين بقي العــدل الفقهي محل غمــوٍض، ولم تتوفر 
الدراســات لبحثه وَتتَبعه في المنظومة الفقهية أصوالً وفروعاً في حدود ما 
نعلم 1. والعدلُ الفقهي هو عدلٌ ظاهٌر باألســاس؛ ألن الِفقــه عمٌل بالظاهر 
ورعايٌة للحقــوق الظاهرة القابلة للضبط والنظــر، وإن كانت نظرية العدل 
اإلســالمية ـ المنثــورة وغير المدونة بعد ـ تشــتمل على الحقــوق الظاهرة 
والحقوق الباطنة؛ ألن األصل في الفقــه أنه طريق اآلخرة أيضاً، وما العمل 
بالظاهر إال عالمٌة على الباطن في األصل، وقياٌم بحق التكليف المتفرع عن 
اإليمان الذي هو قولٌ وعمٌل واعتقاد، وقد انشــغل المتصوفة وعلماء األخالق 

بالعدل الباطن كما سبق.

!��0�Bا��(,م اإل#ال��� و� ��ا���ل  :ً��F�S

كلمة العدل في اللغة العربية ثرّية الداللة واسعة االستعمال، فهي ُتحيل 
إلى عدة معــاٍن، منها: ما قام في النفــوس أنه ُمْســتَقيٌم، واِلْمثُل والنظيُر، 
ُة، والتعديل،  ــِوي والكَْيُل، والَجــزاءُ، والفريضــُة، والنافلُة، والِفــداءُ، والس
ُط حاٍل بين حالين في َكم أو  والتزكية، وعَدل الشيءَ وازَنَه: واالعتدال: َتوَس
ْلتَهُ. لكن  ما أَقْمتَهُ فقــد َعَدْلتَهُ وَعد ما َتناَســَب فقد اْعتََدلَ، وُكل كيٍف، وُكل
الجذر العربــّي (عدل) يرجع ـ فــي الجملة ـ إلى أصليــن عظيمين: األول: 

بحث مجيد خــّدوري «العدل القانونّي» وعنى بــه «العدل طبقاً للقانون (الشــريعة)» من خالل  1 ـ 
مظهرين: المظهر المادّي أي مادة العدل التي تتكون منها مادة الشريعة، والمظهر اإلجرائي أي 
أسلوب تطبيق العدل. ولكن معالجته تلك جاءت قاصرة، فقد وقف في العدل المادي عند حدود 
تقرير مبادئ عامة هي: الخير العام (المصلحة بتعبير الفقهاء) والسعادة، وفي العدل اإلجرائي 
وقف عند مفهوم العدالة وعدالة القاضي وعدالة الشاهد وإجراءات التقاضي، وبهذا بقي خارج 
الِفقه ومنظومة األحكام وفلسفتها وعللها من جهة العدل المادي، وبقي خارج الممارسة التاريخية 
وتاريخ القضاء مــن جهة العدل اإلجرائي، فمصــادره الفقهية والقضائية والتاريخية شــحيحة! 
انظر: مجيد خدوري، مفهوم العدل في اإلســالم، (دمشــق: دار الحصاد ودار الكلمة، 1998م)، 
ص 161 ـ 249. كمــا أن مادة (عدل) من الموســوعة الفقهيــة الكويتية قاصــرةٌ أيضاً وال تفي 
المســألة حقها في النظر الفقهي، فهي تقف عند حدود تناول العدالة التي هي خالف الفسق، 
وكونها شــرطاً في الراوي والشــاهد وإمامة الصــالة والوصّي ونحوه، وعدالــة الحاكم وحرمة 

الجور، والعدل بين الزوجات واألوالد.
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االستواءُ والمساواة واالستقامة، ومن هذا المعنى يأتي العدل بمعنى الوسط، 
والثاني: االعوجاج والميل 1.

أما العدل في اصطالحات العلوم فتتنوع دالالته وإن كانت ال تخرج ـ من 
حيث اإلجمــالُ ـ عن األصــل اللغوي وهو االســتقامة، ولذلــك اكتفت الكتب 
صة لبيان اصطالحات العلوم والفنون بالقول: إن العدل في الشريعة هو  المخص
الثباُت أو االستقامة على طريق الحق باالجتناب عما هو محظور ديناً 2، أو هو 
«االنزجار عن محظورات دينية، وهي متفاوتة، وأقصاها أن يستقيم كما أُمر» 3.
لكن الدخول في تفاصيل استعمال العدل في العلوم والفنون يوقفنا على 

مســتويات أو مفاهيم متعددة لــه، ولكن قبل أن 
نخوض فيها ال بد من توضيح أن العدل والعدالة 
كليهما مصــدٌر مــن َعــَدل، ويســتعمل الفقهاء 
والمحّدثون العدل كثيــرًا بمعنى العادل، وهو ما 
يعنــي أنــه َتَحوّل إلــى مــا يســميه األصوليون 
«الحقيقــة الُعْرفيّة»؛ بمعنــى أن اللفظ نُقل عن 
موضوعه األصلي ـ وهو هنا المصدرية ـ إلى غيره 

ـ وهو هنا الوصف ـ لغَلَبة االستعمال 4.
ويمكن لنا إجمال مفاهيم العدل في اآلتي:

انظر في ثراء داللة لفظ العدل في: ابن منظور، لســان العرب، (بيروت: دار صادر، 1414هـ)،  1 ـ 
(عدل، ج 11، ص 430، والفيروزآبادي، القاموس المحيط، بإشــراف محمد نعيم العرقسوســي، 
(بيروت: مؤسســة الرســالة، 2005م)، ص 1030، وابن فــارس، معجم مقاييــس اللغة، تحقيق 

عبد السالم هارون، (بيروت: دار الفكر، 1979م)، ج 4، ص 246، وج6، ص 108.
انظر: زكريا األنصــاري، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق مازن المبارك، (دمشــق:  2 ـ 
دار الفكر، 1411هـ)، ص 73، وعلي الجرجاني، التعريفات، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م)، 
ص 147، والكفوي، الكليات، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، (بيروت: مؤسسة الرسالة)، 

ص 639.
محمد علي التهانوي، كشــاف اصطالحــات الفنون، تحقيق علي دحروج، (بيــروت: مكتبة لبنان  3 ـ 

ناشرون، 1996م)، ج 2، ص 1167.

انظر: الكفوي، الكليات، ص 361. 4 ـ 
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1 ـ العدل في االصطالح الفقهي واألصولّي:
يســتعمل الفقهاء العدل بمعنى العدالة وبمعنى العادل، والعدالة وصٌف 

يدور عندهم على مسائل شتى، وهي َتِرد بمعنيين:
األول: العدالة الدينية التي ُتشترط في الشاهد والُمخبر ومن َيِلي بعض 
الحقوق والواليات، وهذه العدالة مختَلٌف في حّدهــا ومعناها؛ نظرًا لبعدها 
العملي من جهة، فهي تقوم على الشــهادة وحفظ الحقــوق، ونظرًا إلمكانية 
معرفتها والحكم بها من جهة أخرى، وموطن اإلشكال فيها في شمولها للكافر 
وعدمه، وفي شــمولها للمبتدع وعدمه، وكل هذا ينبني عليه فروعٌ فقهية في 
المذاهب المختلفة. فبعضهم راعى في معناها ما ال يؤّدي إلى الحَرج فقال: 
هي «رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشــهوة»، وهذا يشمل المسلم 
وغيره، ومن هنا َقِبل بعض الفقهاء شهادة الكافر في مسائل بعينها كالشهادة 
على الوصية في السفر، وبعضهم قال: «هي االتصاف بالبلوغ واإلسالم والعقل 
والسالمة من أسباب الفسق ونواقض المروءة»، وعلى هذا فهي قاصرة على 
المســلم. وَيكثر تعريفها بأنها «هيئة راســخة في النفس مــن الدين تحمل 

صاحبها على مالزمة التقوى والمروءة جميعاً» 1.
ويظهر الخالف هنا ـ بقوة ـ بين الحنفية وغيرهم من سائر الفقهاء في 
مسمى العدالة. فالشافعية ـ مثًال ـ َينصون على أن «للعدالة خمس شرائط: 
غَائر، وأن يكون سليم السريرة،  على الص أن يكون مجتنباً للكبائر غير ُمصر
مأموناً عند الغضب، محافظاً على ُمُروءَة مثله» 2، في حين أن الحنفية يرون 
أنه «ال ُيسلب اسُم العدالة من صاحب الهوى في الدين وإن كان ضاالً وَفَسق 
اعتقــادًا؛ ألنه صار إليه لغلوه في طلب الحق وشــدة عملــه بالحجة إال أنه 
التبس عليه فغِلط، ال أنه خالف عقيدته. والغلو في الدين يدل على شدة اتباع 
الحجة، فيدل على َتأَكد جهة الصدق الذي قامت عليه حجته، وكذلك ُيجعل 

انظر: علي الجرجاني، التعريفات، ص 147، ومحمد علي التهانوي، كشــاف اصطالحات الفنون،  1 ـ 
ج 2، ص 1167.

تقي الدين الحصني، كفايــة األخيار في حل غايــة االختصار، تحقيــق عبد الحميد بلطه جي،  2 ـ 
ومحمد وهبي سليمان، (دمشق: دار الخير، 1994م)، ص 566.
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الكافر عدالً؛ ألنــه ما خالف عقيدتــه، ولكن ال ُيقبل على المســلم خبُره؛ 
لعداوته معنــا بغير حق أو النقطاع واليته، ال لزوال عدالته في ما يظهر من 

أقواله وأفعاله» 1.
وتظهر آثــار االختالف في اشــتراط العدالة وفي مدلولهــا في الفروع 
الفقهية، فقد اختلفوا في اشــتراط عدالة إمــام الصالة وما إذا كانت تجوز 
إمامة الفاســق في الصالة، وفي عدالة الولّي في النكاح، وفي الوصّي على 
مال الصبّي، ولكنهم اتفقوا على اشتراط العدالة في العامل على الزكاة، وفي 

ناظر الوقــف إْن عينه اإلمام، وفــي الولّي على 
المحجــور عليــه، وفي مــن يشــهد برؤية هالل 
رمضان، وذهب جمهورهم إلى اشــتراط العدالة 
في اإلمامة السياسية، وفي القاضي، وفيمن ُيخبر 

عن اتجاه القبلة، إلى غير ذلك.
ومن هذا المعنى ما َيرد في كتب الِفقه من 
هن وهو الذي  تعبيرات مختلفة، كالعدل فــي الر
ائتمنه الراهن والمرتهن وسلَّماه الرهن، والقاضي 

العدل، واإلمام العدل، وغير ذلك.
المعنى الثاني للعدالة: هو التســوية واالعتدال، وهو وإن كان ال يبدو 
بوضوٍح في تنظيرات الفقهاء؛ فإنه مستعَمٌل في ثنايا الفقه ومسائله، ويظهر 
لديهم في مسائل محدودة، كمسألة العدل في الحكم السياسي وفي القضاء، 
وفي العدل بين الزوجــات وبين األوالد، كما يظهر في بعض التعليالت التي 
يقولون فيها: إن الحكم بكذا «أقرب إلــى العدل» أو هو «مقتضى العدل»؛ 
ولكن من دون تفصيل أو تأســيس نظرّي؛ وذلك يرجع إلى أن عملهم يدور 
ـ في مجمله ـ على االستدالل وفق شــروطه وأدواته التي مبناها على النص 
واللغة وغير ذلك، ولذلك انصرف جلّ جهدهم للحديث عن تفاصيل العدالة 

أبو زيد الدبوســي، تقويــم األدلة في أصول الفقــه، تحقيق خليل الميس، (بيــروت: دار الكتب  1 ـ 
العلمية، 2001م)، ص 187.
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بالمعنى األول، واتسعت تعاريفها وتفصيالتها وتطبيقاتها كما اتسع الخالف 
فيهــا، وهي عدالــة َيغلــب عليها المنحــى الســلوكي واالســتقامة الدينية 
واألخالقية، وإن كان شــرُط «المــروءة» المذكور ســابقاً خاضعاً لألعراف 

االجتماعية المتغيرة.
ومن هذا المعنى ما َيرد في استعمال الفقهاء من تعبيرات مثل «أهل 
العدل» في مقابل أهل البغي، فالعدل: االعتــدال، والبغي: تجاوز الحد، 
فت  و«حكومة العــدل» وهي عملية تقييــم للِملك؛ للوفاء بالحقــوق 1، وُعر
بالقــول: «أَن ُيقَوم العبــُد صحيحاً وجريحــاً مما نَقَصــت الجراحة من 

القيمة» 2.
وَيستعمل األصوليون ـ خاصة الحنفية ـ تعبير «عدالة الوصف» في مبحث 
القياس من علم األصول، فالقياس يقوم على العلة والتعليل، والعلة هي التي 
تكون علَماً على حكم النص من جهة، وعلى مســاواة الفرع في حكم األصل 
المقيس عليه من جهــة أخرى. وقد اختُلــف في حقيقة العلــة وكيف ُتعَرف 
صحتها، فليست كل أوصاف النص َتصلح ألن تكون علًة أو أن يتم التعليل بها، 
فذهب قوٌم إلى االحتجاج بمجــرد اضطراد العلة ولو مــن دون وجود معنًى 
ُيعقل، وقال أئمة الِفقه: إنه ال يصير علًة إال بوجود معنى ُيعقَُل، وهذا المعنى 
المختَلَف فيه مركٌب من أمرين: األول: هو صالح الوصف؛ أي ُمالءمته للعلل 
المنقولة عن الســلف بأن يكون جارياً على َسنَنها، والثاني: عدالة الوصف، 
وذلك مثل الشــاهد فال بد من صالحــه؛ بما يصير به أهًال للشــهادة، ثم 

عدالته ليصح منه أداء الشهادة.
وقد وقع الخــالف في «عدالة الوصف» هنا، فذهــب الحنفية إلى أنها 
التأثير أو األثر الذي جعله الشرع، والذي يظهر في جنس الحكم المعلل به 
في موضع آخر نّصاً أو إجماعاً، وذهب الشافعية إلى أنها اإلخالة، أي شهادة 

مادة (عدل) في الموســوعة الفقهية الكويتيــة (ج30، ص 5 وما بعدها)، َخلَت من اإلشــارة إلى  1 ـ 
«أهل العدل» و«حكومة العدل» وغير ذلك مما سأبحثه هنا.

قاســم بن عبد اهللا الرومي الحنفي، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،  2 ـ 
تحقيق يحيى مراد، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م)، ص 109.
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القلب عند انقطاع األدلة وفقدانها، كالتحري عن القبلة بشهادة القلب عند 
َتَعذر العمل بسائر األدلة المحسوسة. ويقوم الخالف هنا على محاولة إثبات 
كون الوصف الذي ال ُيَحّس وال ُيعاَين حجــًة، وترجيح احتمال الصواب على 
احتمال الغلــط في التعليل، فالحنفية يرون أنه مــا ال يوقف عليه من طريق 
الحس فطريق معرفته االســتدالل بأثره الذي ظهر في موضعٍ من المواضع، 
ومن هنا وقع اشتراط صدق الشاهد باحترازه عن محظور دينه، فإنّ أثر دينه 
لّما ظهر في استقامته وَتجنبه للمحظورات استُدل به على أنه َمنَعه عن الكذب 

الذي هو محظوٌر أيضاً 1.

2 ـ العدل في اصطالح المحّدثين:
العدالة أحــد المفاهيم الرئيســة في علم 
الحديث، فهي شرٌط من شروط المخِبر وشرٌط 
لقبــول الحديــث واالحتجاج به، وقــد قال ابن 
رشد: «وأما اشتراط العدالة فغير مختَلٍَف فيه، 
لكن ما يدل عليه اسمها مختَلَف فيه» 2، والعدالة 
وإن كانت مبحثاً فقهيّاً في األصل ـ ولهذا تحيل 
بعــض كتــب مصطلح الحديــث إلــى «العدالة 

دوا فيها وخاضوا في تفصيالتها؛  المشتََرطة في الِفقه» ـ فإن المحدثين شد
لكونها ركناً من أركان صناعتهم، وقد خلص الخطيب البغدادي بعد حكاية 
جملة من األقوال فــي معنى العدالة إلى القــول: «إن العدل هو من ُعرف 
بأداء فرائضــه ولزوم ما أُمر بــه، وَتوَّقي ما نُهي عنــه، وَتَجنب الفواحش 
الُمْسقطة، وَتَحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته، والتوَقي في لفظه ما 
َيثِلم الدين والمروءة. فمن كانت هذه حالَــه فهو الموصوف بأنه عدل في 

انظر تفاصيل هذه المســألة في: عبد العزيز البخاري، كشــف األسرار شــرح أصول البزدوي،  1 ـ 
(بيروت: دار الكتاب اإلسالمي)، ج 3، ص 344 ـ 356، وأبي المظفر السمعاني، قواطع األدلة في 

األصول، تحقيق محمد حسن الشافعي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م)، ج 2، 159 ـ 161.
ابن رشد، الضروري في أصول الفقه، (بيروت: دار الغرب اإلسالمي)، ص 73. 2 ـ 
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دينه، ومعــروٌف بالصدق في حديثه، وليس يكفيه فــي ذلك اجتناب كبائر 
الذنوب التي ُيَسّمى فاعلها فاسقاً، حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثيٌر 
من الناس: إنــه ال َيعلم أنه كبيــٌر؛ بل يجوز أن يكون صغيــرًا» 1، ولذلك 
خصص الخطيب بعد ذلك باباً للرد على أهل العراق القائلين: إن العدالة 
هي إظهار اإلسالم وَعَدُم الفسق الظاهر، ليقول: إنها شيء زائد على ذلك 

يحصل ِبتَتَبِع األفعال واختبار األحوال 2.
وألجل هذا الخالف وقع تقســيم العدالة إلى قسمين: العدالة الظاهرة 
وهي التي ُيحكم بها للمرء بعقله ودينه، فإن دل ظاهر حال المرء على العمل 
بالعقــل والدين جميعاً كان عدالً في الظاهــر، والعدالة الباطنة: وهي التي 
يوَقف عليها بالنظــر في باطن معامــالت المرء، وهنا أيضــاً يقع الخالف 
السابق في اشتمالها على المبتدع، ولذلك يعبر الحنفية هنا بالقول: «فإذا 

ُوجد يرتكب ما اعتقده حراماً بدينه وعقله كان عدالً» 3.
وقد انبنى على هذا التقسيم وعلى تشديد المحدثين في العدالة في 
الرواية ـ بخالف الشهادة عند الفقهاء ـ تقسيُمهم للناس في العدالة إلى 
ثالثة أقســام: العــْدل وهو مــن ثبتت له العدالــة الظاهــرة والباطنة، 
والمجهول الحال أو العين، والمســتور الذي ال ُتعــرف عدالته الباطنة، 
وأفاض المحدثــون في الكالم عن حقيقة العدالة وصفتها وأســبابها وما 
ُيسِقطها، إلى غير ذلك من األمور التي محلها كتب الجرح والتعديل من 

فنون علوم الحديث.

3 ـ العدل السياسي واالجتماعي:
العدل هنا مقابــل الَجور أو الظلــم بمعناه العام، وعلــى عكس صنيع 
الفقهاء والمحّدثين في كتبهم، ال يخوض كتّاب األحكام الســلطانية وآدابها 

الخطيب البغــدادي، الكفاية في علم الروايــة، تحقيق أبي عبد اهللا الســورقي وإبراهيم حمدي  1 ـ 
المدني، (المدينة المنورة: المكتبة العلمية)، ص 80.

انظر المصدر السابق، ص 83. 2 ـ 
الدبوسي، تقويم األدلة، ص 186. 3 ـ 
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عامًة في شرح حقيقة العدل ومفهومه؛ وهو ما دفع بعض الباحثين إلى القول: 
إنهم لم َينفُذوا إلى العدل الحقيقي 1، مع أنهم جميعاً يتفقون على ضرورته 
للُملك والُعمران، وكأنهم ُيحيلون فيه إلى معنى عامّ أو شائع لم يجدوا حاجة 
إلــى الخوض فــي تعريفاتــه وضبطــه بقانون عــامّ على صناعــة الفقهاء 
والمحدثين، خصوصاً أن حقل السياسة ـ شرعيًّة كانت أم عامًة ـ مبني على 
الّسعة والتوسع خارج حدود الضبط الفقهي العام وقوانينه؛ ألن مبناها على 
المصالح، وقد ُيفهم أحياناً أن تفاصيل العدل السياســّي سياسٌة، في مقابل 
أن العدل الشرعّي شريعٌة، وهو ما نفهمه من نص للطرطوشّي (520هـ) يقول 

فيه: «العدل ينقسم قسمين: قسم إلهي جاءت به 
األنبياء والرســل عليهم السالم عن اهللا تعالى، 
والثاني ما يشــبه العدل والسياســة اإلصالحية 
التــي َهِرم عليها الكبير ونشــأ عليهــا الصغير، 
وبعيٌد أن يبقى سلطان أو تستقيم رعيته في حال 
إيماٍن أو كفر بال عدٍل قائــم وال ترتيٍب لألمور 

ثابٍت، فذلك مما ال يمكن وال يجوز» 2.
وألن العدل السياسي سياسٌة، َيغلب على هذا 
النوع من الكتابات أن يجعل منــه عدالً وظيفيّاً، 

من األمور الســلطانية والسياسات الملَكية، «ُتســتغزر به األموال، وَتعُمر به 
األعمال، وُتستَصلح به الّرجال» 3، وهو ما يفسر لنا لماذا فصلوا بين العدل 
واإليمــان والكفر، فقال الطرطوشــي (520هـ): «الســلطان الكافر الحافظ 

إبراهيم القادري بوتشيش، خطاب العدالة في كتب اآلداب السلطانية، (الدوحة: المركز العربي  1 ـ 
لألبحاث ودراسة السياسات، 2013)، وهي دراسة تنطلق من نتائج مسبقة باالعتماد على مقوالت 
باحثين ســابقين، وال تنصت بعناية إلى نصوص العدالة في كتب األحكام الســلطانية والسياسة 
الشرعية وال تســتوعبها أيضاً، فضًال عن أن االستشــهاد فيها بالنصوص السلطانية نفسها قليٌل 

بينما يتم الحديث عنها بصيغة الغائب في الغالب.
الطرطوشي، سراج الملوك، (مصر: من أوائل المطبوعات العربية، 1872م)، ص 52. 2 ـ 

محمد بن علي (ابــن الطقطقي)، الفخــري في اآلداب الســلطانية والدول اإلســالمية، تحقيق  3 ـ 
عبد القادر مايو، (بيروت: دار القلم العربي، 1997م)، ص 23.

و"h���� l ا���ا�� إ�) 
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لشرائط السياســة االصطالحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل في 
نفســه المضيّع للسياســة النبوية العدليّة، والجور المرتب أبقى من العدل 
الُمهَمل» 1، ثم جاء ابــن الطقطقى (709هـ) فحكى أنه «لما فتح الّســلطان 
هوالكو بغداد في سنة سّت وخمسين وستّمائة، أمر أن ُيستفتى العلماء: أّيهما 
أفضل، السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟ ثّم جمع العلماء 
بالمستنصرّية لذلك، فلما وقفوا على الفتيا أحجموا عن الجواب، وكان رضّي 
ماً ـ فلما رأى إحجامهم  الدين علّي بن طاوس حاضرًا هذا المجلس ـ وكان ُمقَد
تناول الفتيا ووضع خّطه فيها بتفضيل العادل الكافر على المســلم الجائر، 
فوضع الناس خطوطهم بعده» 2، وهو الرأي الذي قرره في ما بعد ابن تيمية 
(728هـ) في أكثر من موضع بصيغ مختلفة، منها: «قيل: إن اهللا يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرًة، وال ُيقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا 

تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم واإلسالم» 3.
ولكننــا نقف على تفصيالٍت مهمة في معنى العدل وشــرائطه أو أصوله 
التي يتأسس عليها في نصين طويلين للغزالي (505هـ) والشيزري (590هـ).

فالغزالّي جعل للعدل واإلنصاف عشــرةَ أصول تنبني عليها وهي: معرفة 
َقْدر الوالية بأنها نعمٌة ومعرفة خطرها بأنه مسؤولٌ عنها، واالشتياق أبدًا إلى 
رؤية العلماء، وتهذيب اإلمام لِغلمانه وأصحابه وعّماله ونوابه وَحْجزهم عن 
الظلم ألنه سيحاســب على ظلمهم، والَميل إلى جانب العفــو في حال غلََب 
الغضُب على الرعية نتيجة تكبر الحاكــم وترفّعه عنهم، والتعود على الكرم 
والتجاوز، وتسوية نفسه بالرعية فما ال يرضاه لنفسه ال يرضى به ألحد من 
المسلمين، وعدم احتقار انتظار أرباب الحوائج نتيجة وقوفهم ببابه، وتعويد 
النفس على عدم االشتغال بالشهوات، والعمل بالرفق واللطف، واالجتهاد في 
أن ترضــى عنه رعيته بموافقة الشــرع، وعــدُم طلب رضا أحــد من الناس 

الطرطوشي، سراج الملوك، ص 54. 1 ـ 
ابن الطقطقي، الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، ص 23. 2 ـ 

ـ «ُيروى»،  انظر: ابن تيمية، مجمــوع الفتاوى، ج 28، ص 63، و146، وصّدرها فــي موضع آخر ب 3 ـ 
وأقّر المعنى ومشى عليه.
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بمخالفة الشرع 1، ثم خلَص إلى القول: «وفي الجملة ينبغي لمن أراد حفظ 
العــدل على الرعية أن يرّتب غلمانه وعماله للعــدل، ويحفظ أحوال العمار، 
وينظر فيها كما ينظر في أحوال أهلــه وأوالده ومنزله، وال َيِتم له ذلك إال 
بحفظ العدل أوالً من باطنه؛ وذلك أّال يسلّط شهوته وغضبه على عقله ودينه، 
وال يجعل عقله ودينه أسرى شــهوته وغضبه، بل يجعل شهوته وغضبه أسرى 

عقله ودينه» 2.
أما الشيزري فيرى أن العدل ال يتحقق من المِلك إال بلزوم عشر خصال 
هي: إقامة منار الدين وحفظ شــعائره والحث على العمل به من غير إهمال 

وال تفريط بحقوقه، وحراسة البيضة والذّب عن 
الرعيــة من عدو فــي الدين أو بــاٍغ في النفس 
والمال، وعمارة البلدان باعتماد المصالح وتهذيب 
الســبل، والنظر في تعدي الوالة وأهل العز من 
األعوان على الرعية؛ ألن تعديهم منســوب إليه، 
والنظر في أحوال الجند وغيرهم من أهل الرزق؛ 
لئال تبخسهم العمال أرزاقهم أو ُيؤَخرون العطاءَ 
فيُجِحف االنتظار بهم، والجلوُس لكشف المظالم 
والنظر بين المتشــاجرين مــن الرعية والفصل 

بينهم بالنصفة على وجه الشرع، وتقدير ما يخرج من بيت المال على طبقات 
أربابه من غير إســراف وال إقتار، وإقامة الحدود على أهل الجرائم بالشرع 
المطهّر على قدر الجريمة، واختيار خلفائه في األمور ووالته وقضاته وعماله 
بأن يكونوا مــن أهل الكفاية واألمانة والِحــذق والدراية في ما هم بصدده، 
وتنفيذ ما وقف من أحكام القضاة وأهل الِحسبة وما عجزوا عن تنفيذه لقوة 
يد المحكوم عليه وَتَعززه فيُنفّذ الملك ما حكموه عليه بالشــرع. «فإذا فعل 
الملك هذه العشر خصال كان مؤدياً لحق اهللا تعالى في الرعية بالعدل الذي 

انظر: الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، ص 14 ـ 28. 1 ـ 
الغزالي، التبر المسبوك، ص 22. 2 ـ 
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أمر اهللا تعالى به، وكان مستوِجباً لطاعتهم ومستحقّاً لمناصحتهم، وإن ترك 
شيئاً من ذلك كان عن العدل ناكباً وفي الجور راغباً» 1.

يتضح من النصين أنهما يخوضان في مضمون العدل السياسّي وحقيقته 
وأبعاده، ولكن رغم اتفاقهما في عدد األصول أو الشــرائط ـ وهي عشرة ـ 
فإن بينهما اختالفــاً بيناً، فنــص الغزالي يجمع بين المســتويين النظري 
والعملّي، فاألصول العشــرة التــي يذكرها تدور على مفاهيم المســؤولية، 
والعلم، والعفو والتجاوز، والمســاواة، وتقدير أصحاب الحوائج، وتحصيل 
رضا الرعية. أما نص الشــيزري فهو يركز حصرًا على مسألة الحقوق في 
بعديها: حقوق اهللا وحقوق العباد، فشرائطه تؤول إلى حفظ حقوق الدين، 
وحمايــة الرعيــة وصيانة حقوقهــم، وحفــظ المصالح العامــة، وإنصاف 
المظلومين، والفصــل في الخصومــات، والعدل في توزيع المــال، وإيقاع 
العقوبات على قدر الجرائم، وحســن اختيار المســؤولين، وتنفيذ األحكام 
المعلّقة التي تحتاج إلى ســلطة تنفيذ، وعامتها وظائــف وتطبيقات عملية 
للعدل السياســي، ومن مجمــوع النصين يمكن بناء مفهــوم متكامل للعدل 
السياســّي على خالف مــا ذهب إليه بعــض الباحثين نتيجــة االجتزاء أو 

االنطالق من نتائج مسبقة أو متعجلة من دون تتبع واستقصاء.

4 ـ العدل الكالمي:
العدل الكالمي مبحٌث شائٌك ووعر، وفيه خالف وتفصيٌل كبير، ولكن 
يجب تقرير أنه وقع االتفاق من المسلمين وســائر أهل الملل على أن اهللا 
ٌه عــن الظلم. ولكن  تعالى عدلٌ قائٌم بالقســط ال يظلم شــيئاً بل هو منز
الخالف يقع هنا في معنى الظلم الذي ُينزه عنه الباري، خصوصاً في سياق 
الكالم عن القــَدر وأفعال اهللا ســبحانه وأفعال اإلنســان، ويمكن تلخيص 

األقوال في ثالثة:

عبد الرحٰمن بن نصر الشــيزري، المنهج المســلوك في سياســة الملوك، تحقيــق علي عبد اهللا  1 ـ 
الموسى، (الزرقاء: مكتبة المنار)، ص 248 ـ 254.
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ر وجوده من اهللا ـ فهو عدلٌ، والظلُم ليس  األول: إن كلّ ممكٍن ـ إذا ُقد
ممكنَ الوجود ـ من اهللا ـ فهو ممتنٌع، وعليه يصبح الجمع بين العدل والظلم 
مثل الجمع بين الضدين وبين كون الشيء موجودًا ومعدوماً في آٍن معاً، وهذا 
الرأي مبني على تعريف الظلم بأنه إما التصرف في ِملك الغير، وإما مخالفة 
اآلمر الذي تجب طاعته، وكالهما منعدم في حق اهللا؛ فكل ما ســواه ملكُه، 
وليس فوقه ـ ســبحانه ـ آمٌر تجب عليــه طاعته. وعلى هذا فــكل نعمٍة منه 

ـ سبحانه ـ فضل، وكل نقمة منه ـ سبحانه ـ عدل.
وإلى هــذا الرأي ذهب الُمجبــَرة كَجْهم بن 
صفوان ومن اتبعه، وهو قول األشعري وغيره من 
المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية، وقد رُوي عن بعض المتقدمين كلماٌت 
مطلقــٌة تشــبه هذا الــرأي، وهو قــولُ كثير من 
أصحاب مالك والشــافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي 
يعلــى وأتباعه، والجويني وأتباعــه، وأبي الوليد 

الباجي وأتباعه.
القول الثاني: إن اهللا سبحانه عدلٌ ال يظلم؛ 

ألنه لم ُيِرد وجود شــيء من الذنوب، ال الكفر وال الفســوق وال العصيان، 
ولكن العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته كما فعلوه عاصين ألمره، وهو لم يخلق 
شيئاً من أفعال العباد ال خيرًا وال شّرًا، بل هم الذين أحدثوا أفعالهم، فلما 
أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة عليها فعاقبهم بأفعالهم ولم يظلمهم، وهذا 
مبني على تفسير الظلم بأنه إضراٌر غيُر ُمستََحق. وهذا قول المعتزلة، ورُوي 

عن طائفة من التابعين وغيرهم.
والقول الثالث: إن العدل َوضُع كل شــيء فــي موضعه، والظلم َوضُع 
الشــيء في غير موضعه كأن يبخس الُمحســنَ شــيئاً من حســناته، واهللا 
ـ سبحانه ـ عدلٌ يضع األشياء مواضعها، وال يضع شيئاً إال في موضعه الذي 
يناســبه وتقتضيه الحكمة والعدل، وال ُيفرق بين متماثلين وال يسوّي بين 
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مختلفين، وال يعاقب إال من يســتحق العقوبة فيضعهــا موضعها، وأما أهل 
ار، وصححه  ظالبر فال يعاقبهم البتَّة، وهو قول كثير من أهل الحديث والن

ابن تيمية 1.

D��?م ا�,WBا���ل وا�� :ً�X��S

من مجموع استعماالت العدل يتضح شمولُ مفهومه وثراؤه، وهذا الشمول 
يرجع في حقيقته إلى الجذر القرآنّي نفسه، وال يتضح إال باستحضار وَتتَبع 
ضده ـ وهو الظلم ـ الذي َيرد في القرآن في ثالثة اتجاهات 2: من اإلنسان 
لنفســه، ومن اإلنســان لربه، ومن اإلنسان إلى اإلنســان. وينتشر استعمال 
مصطلح الظلم في القرآن في سياقات غنية ومتعددة، كما يتضح أنه أعم من 
 ﴾ D C B A @? > = ﴿ :الكفر والشرك، كما في قوله تعالى
[لقمان: 13]، وهو المعنى الذي أشــار إليه البيضاوّي في تفســير قوله تعالى: 
 V U T S R Q PO N M L K J I ﴿
Z Y XW ] \ ﴾ [األنعــام: 135]، فقال: «َوَضــع الظالمين موضع 
الكافرين؛ ألنه أعم وأكثر فائدة» 3. فالممارسات والتصرفات األلصق بالكفر 
يصنفها القرآن ضمن الظلم، كعدم االســتماع لآليات، واتهام الرسول بأنه 
ساحر أو شاعر، والتكذيب بآيات اهللا، واالفتراء على اهللا، والصّد عن سبيل 
اهللا 4، إلى جانب ممارســات أخرى يصنفهــا القرآن ضمن الظلــم كالربا، 
وإخراج المســلمين مــن ديارهم بســبب إيمانهم [الحــج: 39 ـ 40]، وَطْرد 
الفقراء لفقرهم [األنعام: 52]، وأَْكل مال اليتيم من دون حق [النساء: 10].

انظر: ابن تيمية، جامع الرســائل، تحقيق محمد رشــاد ســالم، ط1، (الريــاض: دار العطاء،  1 ـ 
2001م)، ج 1، ص 123 ـ 131، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 18، ص 146، وج8، ص 506 ـ 507، 

وج1، ص 219.
غاب عن إيزوتســو اإلشــارة إلى ظلم اإلنســان لربه، فقصر الظلم على اتجاهين فقط. انظر:  2 ـ 

إيزوتسو، المفهومات األخالقية في القرآن، ص 280.
البيضاوي، أنوار التنزيل وأســرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحٰمن المرعشــلي، (بيروت: دار  3 ـ 

إحياء التراث العربي، 1418هـ)، ج 2، ص 183.
انظر: إيزوتسو، المفهومات األخالقية، ص 284 ـ 288. 4 ـ 
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والظلم في كل هذه الحاالت يستدعي السلوك المقابل له والمفتََرض به 
أن يكون عدالً، وإذا كان الظلم ـ كما َتقَرر في اللغة ـ هو وضع الشــيء في 
غير موضعه، فإن العدل مقابلُه، ومما يساعد على هذا المعنى مفهوم «حدود 
اهللا» فــي القــرآن الذي َيــرد فــي ســياق الحديث عــن أحــكام الطالق 
[البقرة: 229]، وعن ظلم النفس بتعدي الحدود [الطالق: 1]، وعن الميراث 
وأحكامه [النســاء: 13، 14]، وهذه االســتعماالت إن كانت تحيــل إلى معاٍن 
تشــريعية في الغالب فإنها مجرد أمثلة أو مظاهر لحدود اهللا التي تعبّر عن 

جملــة األوامر والنواهي التي ترســم مواضع األشــياء 
بحيث يكون َتَعديها هو الظلــم وااللتزام بها هو وضع 
الشــيء في موضعه المأمور والالئق به، ولهذا وجدنا 
عددًا مــن العلماء يجعلون العدل مرادفاً للشــريعة، أو 
يقولــون: إن العدل هو ِجَماع الحســنات والظلم جماع 
الســيئات، أو إن العــدل هــو التمييز بيــن الواجبات 
والمحرمات وهو العدل في حق اهللا وحق عباده، أو إنه 

ِجَماع الدين 1.
وكما أن الظلم جنس تختلف أنواعه، فالعدلُ أيضاً 
ـ «قــد يكون العــدل في ملٍة  جنــس تختلف أنواعــه، ف

وسياسٍة خالَف العدل عند آخرين، كقسمة المواريث مثًال»، والمسألة ترجع 
إلى الحق المقصود ال الحق الموجود أي في ذاته؛ أي أن جنس العدل يرجع 
إلى «الطاعات والعبادات العقلية» التي اتفق العقالء على مدحها في الجملة، 
ولكن أنواع العدل ترجع إلى الشرع، ولذلك قد تختلف الملل في بعض أنواعه 

مع اتفاقها جميعاً على طلبه ومدحه 2.
ومدار العدل الشرعّي على منظومة الحقوق في الشريعة، ولذلك وجدنا 

نجد ذلك يتــردد بكثرة في كالم ابن تيمية وغيره. وقال الراغــب األصفهاني: «العدل َتَحري  1 ـ 
اإلنســان لما إذا عمله أُثيب عليه وإذا تركه عوقب». الراغب األصفهاني، تفصيل النشــأتين، 

ص 87.
انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 20، ص 68 ـ 69. 2 ـ 
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القاضي عبد الجبار المعتزلي يختار في تعريف العدل أنه «توفير حق الغير 
واســتيفاء الحق منه»، وقال: «هذه اللفظة ال تكاد تدخــل إال في ما يتعلّق 
بالحقوق» 1، ومنظومة الحقوق في الشــريعة مبنية على ثالثة أقســام: حقوق 

اهللا، وحقوق العباد، وحقوق مشتركة بين اهللا والعباد 2.
فالعدل والظلم إما أن يكونا في حق اهللا كالشرك، أو في حق العباد، 
وهذا له حالتان: األولى: أن يشترك حق العباد مع حق اهللا كما في حالة 
ين. ثم إن  قتل النفس، والثانية: أن ينفرد حق العبــاد كما في حالة الد
الظلم في حقوق العباد إما أن يقع بغيــر رضا صاحب الحق كما في قتل 
النفس، أو أن يقع برضاه كما في حالة الربا، فإن صاحب الحق ولو رَِضي 
به لم ُيَبح للطــرف اآلخر أخُذه، ولم يخرج ذلــك الفعل عن كونه ظلماً 
كالزنا مثًال؛ فإنه ال يصير عدالً بحصول الرضا بين الطرفين، «فليس كل 
ما طابت به نفس صاحبــه َيخرج عن الظلم، وليس كل مــا كِرَهه باذلُه 
يكون ظلماً»، وبناءً على هذا َتوَلد من منظومة العدل والظلم في الشريعة 
أربُع حاالت فــي حقوق العبــاد، «أحدها: مــا نهى عنه الشــارع وكرهه 
المظلــوم. الثاني: ما نهى عنه الشــارع وإن لم يكرهــه المظلوم كالزنا 
والميســر. والثالث: ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رّخص فيه فهذا ليس 
بظلم، والرابع: ما لم يكرهه صاحبه وال الشارع. وإنما نهى الشارع عما 
يرضى به صاحبه إذا كان ظلماً؛ ألن اإلنسان جاهٌل بمصلحته، فقد يرضى 
ما ال يعرف أن عليه فيه ضررًا ويكون عليه فيه ضرٌر مســتََحق، ولهذا إذا 

انكشف له حقيقة الحال لم َيْرَض» 3.

القاضي عبد الجبار، شرح األصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، (القاهرة: مكتبة وهبة،  1 ـ 
1965)، ص 132، و301.

انظر تفاصيل ذلك في: معتز الخطيب، منظومة الحقوق عند الفقهاء، مجلة التفاهم، (ســلطنة  2 ـ 
عمان: وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية)، عدد 39، 2013م، وقد وجد توشــيهيكو إيزوتســو 
صعوبة في فهم الســرقة في القرآن، وكيف أنها ظلم بشــري وظلم تجاه اهللا، وذلك ألنه غاب 
عنه نظرية الحقوق وتقسيماتها عند الفقهاء، فالسرقة يشترك فيها حق العبد وحق اهللا. انظر: 

إيزوتسو، المفهومات األخالقية في القرآن، ص 280.
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 20، ص 79 ـ 80. 3 ـ 
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ومن مجموع ما ســبق كله حول مفهوم العدل، يمكن لنا أن نتحدث عن 
ثالثة عناصر رئيسة له، بنيناها على َتتَبع استعماالت العدل في النص القرآني 

والتراث، مع النظر وَتتَبع الفروع الفقهية، وهي:

1 ـ التسوية أو المساواة:
َتقَّدم أن العدل في اللغة هو مطلق التســوية، ولكن العدل الشرعي هو 
التسوية بين الشيئين المتماثلين حصرًا؛ ألن التسوية بين الشيء وخالفه ُتَعّد 
ظلماً، ومن هنا َتحّدث بعض األصوليين والفقهاء عن القياس العقلي الصحيح 

على أنه يندرج في العدل؛ فالقياُس تســويٌة بين 
المتماثلين في العلة، وتفريق بين المختلفَين، فإن 
كان القيــاس بحمــل النظير على نظيره ســماه 
األصوليــون قياس َطــْرد، وإن كان بالتفريق بين 

الشيء ومختلفه سموه قياس َعْكس.
فالعدل الشرعي ليس مطلق التسوية ولذلك 
يقع الخالف فيه، فالجميع متفقون على أنه يجب 
التســوية بين المتماثلَين؛ ولكنهــم يختلفون في 
تحديد ما هو متماثل مما ليس هو متماثًال، وقد 

قســم ابن تيمية الموافقة والتماثل إلى قســمين: األول: «الموافقة العلمية 
والصدقيّة» أي الموافقة بحسب وجود الشيء في ذاته وهذا ال يتوقف وجوده 
على أمر وإرادة منا؛ ألن العدل فيه يكون بمطابقة الشــيء لحقيقته كما هي 
في ذاته، ومن هنا كان خبر العدل هو الخبر الذي ُيخبر بالشيء على ما هو 
عليه في الواقع. والقسم الثاني: هو «الموافقة العدلية»؛ أي بحسب ما يجب 
َقْصده وفعلُه؛ وهو العــدل المقصود؛ أي الذي يقصــده طالُبه، فهي موافقٌة 
تتوقــف على القصد واألمــر الذي يتنوع بحســب األحوال ومــن هنا تنوعت 
األحكام الفقهية بحسب األوصاف التي ُبنيت عليها وُعلم أن الشارع قَصَدها 1.

انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 20، ص 69. 1 ـ 
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وعلى هذا المعنى َيتَنزل ما يقع الخالف فيه في الشــرع من حيث كونُه 
موافقاً للعدل أو مخالفاً، فالجمع والتفريق بين األشــياء في الشريعة يجري 
على قانوٍن مرّده إلى أن التفريق بين األحكام يقع لالفتراق في الصفات، فما 
امتــازت صورةٌ من تلــك الصور بحكمهــا إال لمعنًى قام بها، وال اشــتركت 
صورتان في حكــمٍ إال الشــتراكهما في المعنــى المقتضي لذلــك الحكم؛ 
«فاالعتبار فــي الجمع والفَْرق إنما هــو بالمعاني التي ألجلها ُشــرعت تلك 

األحكام وجودًا وعدماً» 1.

2 ـ التوسط (االعتدال):
فالشريعة ـ التي هي عدلٌ كلها ـ «جاريٌة في التكليف بمقتضاها على 
الطريق الوســط األعدل اآلخذ من الطرفين بقســط ال َميل فيه، الداخِل 
تحت كسب العبد من غير مشــقة عليه وال انحالٍل، وهو تكليٌف جاٍر على 
موازنٍة تقتضــي في جميع المكلفين غايَة االعتــدال» 2، كما هو الحال في 
جملة التكاليف الشــرعية كالصــالة والصيام والــزكاة وغيرها، وكذلك 
كلياُت الشــريعة حاملٌة على التوســط، فإن وقع ميٌل إلى جهة طرف من 
األطراف فذلــك في مقابلة ما هو واقع أو ُمتَوَّقــع في الطرف اآلخر حتى 
يتحقق النظام، فإن ُفرض التشديُد (كالتخويف والترهيب والزجر)؛ فإنه 
إنما يأتي في مقابلة َمن غلَب عليه االنحالل في الدين، وإن ُفرض التخفيُف 
(كالترغيب والترخيص والترجيَة)؛ فإنه إنما يأتي في مقابلة من غلَب عليه 
الحَرج في التشــديد، ومع هذا فإن مســلك االعتدال والتوسط هو األصل 

العام الذي ُيرَجع إليه وتجري عليه عامة األحكام 3.

ابن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق حمد عبد الســالم إبراهيم، (بيروت: دار  1 ـ 
الكتب العلمية، 1991م)، ج 2، ص 42 ـ 43.

الشــاطبي، الموافقــات في أصول الشــريعة، تحقيق أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان،  2 ـ 
(السعودية: دار ابن عفان، 1997م)، ج 2، ص 279.

انظر المصدر السابق، ج 2، ص 286. 3 ـ 



33

والسياقات المفاهيم  ا(سالمي:  التفكير  في  العدل 

3 ـ اإلنصاف:
اإلنصاف متعلٌق بالحقوق الفردية وأدائها وتوفيرها أو اســتيفائها، وهو 
المقصود من القضــاء الذي قيل: إنه ميــزان العدل، «وقد جاء الشــارع 
باعتبار المصلحة والنَصفَة المطلقة في كل حين وفي كل حال» 1، والعدالة 
هنا واحدة من «الخطــط الدينية الخالفية» كما قرر ابن خلدون؛ أي التي 
ـ «هــي وظيفة دينيّة تابعة للقضاء ومــن مواّد تصريفه.  ُتناط بالخالفة، ف
وحقيقة هذه الوظيفة القيام ـ عن إذن القاضي ـ بالّشهادة بين النّاس فيما 

لهم وعليهــم؛ َتَحّمًال عند اإلشــهاد، وأداءً عند 
التّنــازع، وَكتْباً في الّســجّالت ُتحفظ به حقوق 
النّاس وأمالكهم وديونهم وسائر معامالتهم،... 
ثّم القيام بكَتْب الّســجّالت والعقــود من جهة 
عباراتها وانتظــام فصولها، ومــن جهة إحكام 
شروطها الّشرعيّة وعقودها، فيُحتاج حينئذ إلى 
ما يتعلّق بذلك من الفقه، وألجل هذه الّشروط 
وما ُيحتاج إليه من اِلَمران على ذلك والممارسة 
له ـ اختّص ذلك ببعض العدول، وصار الّصنف 

القائمون بــه كأنّهم مختّصــون بالعدالة وليس كذلك؛ وإنّمــا العدالة من 
شروط اختصاصهم بالوظيفة» 2.

فالعدل يتشكل من هذه العناصر الثالثة التي من شأنها أن تجعله موفّياً 
بأبعاده ومجاالته، وشــامًال لمنظومة الحقوق الثالثيــة: حقوق اهللا، وحقوق 
العبد، والحقوق المشتركة، كما أنه يجعل من العدل ليس مفروضاً في حالة 
االجتماع فقط، بل حتى لو ُفرض أن ثمة إنساناً خالياً أو منفردًا فإن العدل 

والظلم يشمالنه أيضاً.

المصدر السابق، ج 3، ص 180. 1 ـ 
ابن خلدون، المقدمة، تحقيق خليل شحادة، (بيروت: دار الفكر، 1988م)، ج 1، ص 280. 2 ـ 
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هكذا أمكن لنا رصد «العدل» من حيث اســتعماالُته المختلفة ودالالُته 
المتعددة بحسب كل مجال، وهو ما يعكُس ثراء المفهوم في التراث اإلسالمي، 
ويكشف عن أبعاٍد قّصرت بعض الدراسات المعاصرة عن الوفاء بها أو الوقوف 
على أبعادها وآثارها في التفكير الفقهي على وجه الخصوص. ويمكن تركيب 
نظرية في العدل اإلســالمي عبر استقصاء العدل في مختلف العلوم والفنون 
اإلسالمية، سواء على المســتوى النظري والمفهومي أم على مستوى مصادر 
العــدل وتطبيقاته في العلــوم المختلفة، ثم محاولة تركيبها والكشــف عن 
روابطهــا وتأثيراتهــا وتطبيقاتها، خصوصــاً في ميدان الفقــه وفروعه، مع 
اســتكمال نواقصها ومعالجــة ثغراتها إن ُوجدت باالســتناد إلى النقاشــات 

الفلسفية الحديثة حول العدل.
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■  أستاذ الفلسفة اإلسالمية، كلية اآلداب ـ جامعة حلوان ـ مصر.

■ أG, ز-�    ��
�) أ�

والشرعية العدالة 
ا(سالم مفكري  عند 

��W��

تحتل قيمة العدالــة منزلة مهمة بين القيــم في العلوم 
المعيارية (القانــون ـ األخالق ـ االجتماع ـ السياســة)؛ 
وذلك لما تنطوي عليه من أهمية، سواء على المستوى الفردي أم 
المستوى االجتماعي؛ فهي على المستوى الفردي ال ُتعد مجرد قيمة 
أخالقية فقط؛ ولكنها عنوان «اجتماع كل القيم» في الفرد، ودليل 
كماله. وهي على المستوى االجتماعي ال تقتصر على كونها تحمل 
معنى التعــاون والبــذل واإلنصاف؛ وإنما تعني ســائر الشــروط 

المطلوبة لقيام مجتمع سليم.
وفي المجال السياســي تأتي قيمة العدالة على رأس منظومة 
القيم المؤسسة للسياسة الحكيمة، ويفترض وجودها عند كل من 

يتحدث عن الحكم الصالح، أو المدينة الفاضلة.
إن إقامة مجتمعٍٍ ما على أُســٍس من السياسة العادلة يفترض 
الحديث عن مفهوم الســلطة وشــرعيتها، ويدور حول مصدر هذه 
الســلطة، ومن يمارســها، وكيفية انتقالها إليه، وحالة الرضا أو 
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اإلكــراه التي تقوم بيــن الحاكم والمحكوميــن، والتي تقود إلى اســتقرار 
المجتمع وازدهاره، أو تراجعه واندثاره.

وقد ابتدأ الحديث عن شرعية السلطة عند المسلمين منذ خالفهم األول 
في «سقيفة بني ساعدة» عقب وفاة الرسول ژ . وانقسم المسلمون حينذاك 
إلى أحزاب تتساءل حول من هو أحق بخالفة النبي ژ ، وبحث كل حزب عن 
مصدر شرعيته، وصارت شرعية اإلمام المســألة المركزية التي دار حولها 
الجدال في العدل السياسي، ثم تطورت هذه األحزاب فيما بعد إلى جماعات 
عقائدية، يبحث كل منها عن حجج عقلية ونقلية ـ دينية ـ لتبرير شــرعيته، 

وهو ما سنتناوله في هذه الدراسة.
تدور هذه الدراسة حول ست أفكار أساسية:

أوالً: �WB,م ا���ا�� وا�?����

يحمل مفهوم «العدالة» دالالت متعددة فــي اللغة العربية، فإلى جانب 
العدل والعدالة، هناك: اإلنصاف، والقسط، والقسطاس، والوسط، والقوام، 

وهي مفاهيم تشير إلى معنى العدالة.
يقال في اللغة: َيْعِدلُ َعــْدالً، وهو عادل من قوم ُعدول وعدل. والعدل: 
الحكم بالحق. أي أن العدل نقيض الجــور؛ فالعدل مصدر بمعنى العدالة، 
وهو االعتدال واالستقامة، والميل للحق. وعّدل الشيءَ بالشيِء: سواه وجعله 
مثله، واعتدل: توســط بين حالين. والعدل يعني اإلنصاف وإعطاء المرء ما 

له وأْخذ ما عليه 1.
والعدل في الشــريعة هو االســتقامة على طريق الحــق باجتناب ما هو 
محظور ديًنا. وفي اصطالح الفقهاء ُيطلق الَعــْدل على من اجتنب الكبائر، 

ولم ُيصّر على الصغائر، وغلب صوابهُ، واجتنب األفعال الخسيسة 2.

ابن منظور: لســان العرب، تحقيق: عبد اهللا علي وآخرون، دار المعــارف، مصر، (د. ت)، ج 4،  1 ـ 
ص 2838.

الجرجاني: التعريفات، تحقيق: إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب العربي ـ بيروت، 1405هـ/1985م،  2 ـ 
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والعدل يقتضي وجود فاعل ومفعول، معــٍط ومتلٍق، فهو يعبّر عن عالقة 
بين طرفين. وفي المجال السياسي يعني العالقة بين الحاكم والمحكوم، وهو 

فضيلة في مجال األخالق، كما أنه فضيلة في مجال السياسة.
وللعدالة في مجال الفلســفة جانبان: أحدهما فردي، واآلخر اجتماعي. 
فإذا نظرت إليها مــن جانبها الفردي «دلّت على هيئة راســخة في النفس 
تصدر عنها األفعال المطابقة للحق، وجوهرها: االعتدال والتوازن، واالمتناع 
عن القبيح، والُبعد عن اإلخــالل بالواجب» 1. وهي صفات يجب توافرها في 

الحاكم العادل.
وإذا نظــرت إلــى العدالــة مــن جانبهــا 
االجتماعي «دلّت على احتــرام حقوق اآلخرين، 
وعلى إعطاء كل ذي حق حقه» 2. وهي بهذا ُتعد 
تعبيًرا عن العالقة المثلى التي تربط بين الحاكم 
والمحكومين، ومن ثم توصف هذه العالقة بأنها 

سياسة عادلة.
أما مفهوم «الشــرعية» فهو مفهوم سياسي 
مركزي، مستمد من كلمة «شرع» (قانون أو ُعرف 

معتمد وراســخ، ديني أو مدني)، ويرمز إلى العالقــة القائمة بين الحاكم 
والمحكومين، المتضمنة توافق العمل أو النهج السياسي للحكم مع المصالح 
والقيم االجتماعية للمواطنين، بما يؤدي إلى القبول الطوعي من ِقَبل الشعب 
بقوانين وتشريعات النظام السياســي. وهكذا تكون الشرعية عالقة تبادلية 

بين الحاكم والمحكومين 3.

ص 191؛ وأيًضا: أبو البقاء الكفوي: الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسســة 
الرسالة ـ بيروت، 1413هـ/1993م، ص 639.

جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت، ط 1، 1982م، ج 2، ص 58، 59. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 59. 2 ـ 

موسوعة السياسة، رئيس التحرير: د. عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  3 ـ 
ـ بيروت، ط 1، 1983م، ج 3، ص 451.

-WB� D�K,م «ا���ا��» 
 �c)ا� ��دالالت ����دة 
 �F�O (�v� ،��G�ا��
ا���ل وا���ا��، 0��ك: 
 ،qف، وا����;Fاإل
 ،q#,وا�����س، وا�
 h�0�B� �0وا��,ام، و
�?�� إ�) ���) ا���ا��.
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ويثير مفهوم الشــرعية قدًرا من االختالف وااللتباس بين المفكرين 
والباحثين، فهي على وجه الخصوص مشــكلة جدلية عنــد الباحثين عن 
شرعية السلطة، من دون المنظرين الذين يرون أن السلطة تعتمد اعتماًدا 

أساًسا على «القوة».
وفي النظام السياسي اإلسالمي ُتعد «الشرعية» أحد المفاهيم المحورية، 
وهو مفهــوم له داللته الخاصــة التي تختلف عن مدلوالت «الشــرعية» في 
ثقافات أخرى، ففي علم السياســة المعاصرة تعني «الشرعية» قبول ورضاء 
الجماعة بحق النخب والمؤسسات السلطوية القائمة في الحكم، وما يترتب 
على ذلك القبول والرضا من شيوع الطاعة للقواعد والقرارات التي تصدرها 

هذه النخب، والتي ُتعد الزمة لبقاء تلك المؤسسات وفاعليتها 1.
وفي عصرنــا الحديث نجــد أن «ماكس فيبــر» Max Weber ُيعد من 
الرواد في األخذ بهذه التســمية حيث ينظر إلى الشــرعية بوصفها صفة 
ُتنسب لنظام ما، من ِقَبل أولئك الخاضعين له. إذ يرى أن النظام الحاكم 
يكون شرعًيا عند الحد الذي يشــعر فيه مواطنوه أن ذلك النظام صالح، 

ويستحق التأييد والطاعة 2.
أما «الشــرعية» في النظام السياســي اإلسالمي فتســتخدم في وصف 
سلوك أو قرار أو حكم أو تنظيم أو ظاهرة بعينها، وتنصرف إلى التوافق بين 
هذا الســلوك وحكم الشرع فيه، المســتنبط من األدلة الشرعية أو العقلية 

المتفق عليها.
وقد عرفت الحكومة اإلسالمية «الشرعية» في التراث اإلسالمي بمفهوم 
«الخالفة» بوصفها امتداًدا لنهج الرسول ژ في الحكم بالشرع المنزل، أو 
خالفته في هذا األمر. فالخالفة هي تلك السلطة التي تسعى إلى سياسة أو 

أماني صالح: الشــرعية بين ِفقه الخالفة وواقعها، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ـ القاهرة،  1 ـ 
ط 1، 1427هـ/2006م، ج 1، ص 20.

خميس حزام والي: إشــكالية الشــرعية في األنظمة العربية، سلســلة أطروحات الدكتوراه رقم  2 ـ 
(4451) التابع لمركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت، فبراير (شباط)، 2003م، ص 22.
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إدارة الجماعة على أســاس من أحكام الشريعة اإلســالمية، فهي «المفهوم 
الشــرعي للحكومة» 1، أو هي بتعبير الماوردي (ت 450هـ): حراســة الدين 

وسياسة الدنيا.
وهذا المفهوم للشرعية يتقابل مع مفهوم «البيعة» في التراث العربي 
اإلسالمي؛ فالبيعة كما يذكرها ابن خلدون (ت 808هـ) هي: «العهد على 
الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلــم له النظر فـي أمر نفسه 
وأمور المسلمين، ال ينازعه في شيٍء من ذلك، ويطيعه في ما يكلفه من 

األمر» 2.
وتسهم الشــرعية في اســتقرار الحال بين 
الحاكم والمحكومين، وتقــود هذه الحالة أيًضا 
إلى اســتقرار المجتمع بالكامــل، ما دام مفهوم 
الشرعية يرجع في آخر األمر إلى الرضا الفعلي 

بين الحاكم والمحكومين، وليس إلى اإلكراه.
و«الشــرعية» هــي الهاجــس الــذي يالزم 
الحاكم السياســي في كل األحوال التي يستشعر 
فيها من نفسه ضعًفا، ومن خصمه قوة. والشرعية 
السياســية هي ما بــه يكون التبريــر عند ذلك 

الحاكم، وما به يكون دفاعه عن نفسه، ومن ثم فهو سالح يبادر إلى إشهاره 
كلمــا أدرك الحاجة إلى إفحام الخصم وإرباكــه، أو رغب في إخماد حركة 
تمرد، أو إســكات صــوت احتجاج. وليســت حركات االحتجــاج والمعارضة 
السياسية سوى قول ضمني حيًنا ـ وعلني أحياًنا أخرى ـ بأن سلطان الحاكم 

المعترض عليه وأفعاله ُتعد خروًجا عن الشرعية واعتداء عليها 3.

أماني صالح: الشرعية بين ِفقه الخالفة وواقعها، ج 1، ص 22. 1 ـ 
عبد الرحٰمن بن خلدون: المقدمة، تحقيق: د. علــي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطباعة  2 ـ 

والنشر ـ القاهرة، 1981م، ج 2، ص 608، 609.
د. سعيد بن سعيد العلوي: خطاب الشرعية السياسية في اإلسالم الُسنّي، رؤية للنشر والتوزيع،  3 ـ 

2009م، ص 15.

��hW ا�?���� �� ا#���ار 
 ،���,�Kوا�� hL�Kا� ��G ل�Kا�
و��,د t0ه ا����K أ-�uً إ�) 
 �� ،D�����G l��2ار ا���ا#��
 �� lO�- ����?م ا�,WB� دام
 �)�Bا� �N�إ�) ا� �األ� �آ5
 ،���,�Kوا�� hL�Kا� ��G
و��j إ�) اإلL�اه.
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وبهذا المفهوم للشرعية في نظام الحكم والسياسة سنرى كيف اشترط 
مفكرو اإلسالم «العدالة» و«الشرعية» كأساس في النظام السياسي األمثل، 

وفي اختيار الحاكم.

F�Sً��: �;�ر ا�?���� وا���ا��

للفكر اإلسالمي مصادر متعددة؛ منها ما هو ديني، ومنها ما هو فلسفي، 
وقد عّرف المفكرون معنى العدالة والشرعية من هذين المصدرين، واختلفت 

تصوراتهم تبًعا لدرجة اعتمادهم على هذه المصادر.

أ ـ المصادر الدينية
العدل في اإلسالم محفوظ في نصوص الكتاب والُسنة. وقد زود هذان 
المصدران مفكري اإلســالم بالمادة األوليــة التي هي من أُســس العقيدة 
والشريعة، مع اســتخدام مصدر ثالث ُيســمى «االجتهاد». وقد شكلت هذه 

المصادر الثالثة أساس تصورهم السياسي للعدالة والشرعية.
والعدل مبدأ من المبادئ األساســية في اإلســالم، به قامت السماوات 
واألرض، فهو النظام الحقيقي لــكل ما في الوجود، وميزان اهللا المبرأ من 
كل زلل، وبالعدل يستقيم أمر العالم واإلنسان، ولذا قال تعالى: ﴿ 4 5 

6 7 8 9: ; > = < ? ﴾ [الشورى: 17].
وقد ذُكر لفظ «العدالة» في القرآن عشــرات المــرات، حصرها أحد 
الباحثين في ثماٍن وعشرين مرة 1، إال أن هذا العدد يتضاعف عدة مرات إذا 

نظرنا إلى اشتقاقات اللفظة ومرادفاتها.
وقد عبّــر القرآن الكريم عــن العدل في المجال السياســي في موضعين 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :أساسيين: األول: قوله تعالى
[النســاء: 58].   ﴾ Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´

محمد فــؤاد عبد الباقي: المعجــم المفهرس أللفاظ القــرآن الكريم، دار الكتــب المصرية ـ  1 ـ 
القاهرة، 1364هـ، ص 448، 449.
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 Q P O N M L K ﴿ :والموضع الثاني: في قولــه تعالى
Z Y XW V U T S R ] ﴾ [النحل: 90].

وتهتم هاتان اآليتان بالعدل السياسي، بمعنى الحكم بين الناس، ويتناول 
ـ «صيغة األمر»، فكان مجاالً خصًبا الستخالص  النص القرآني قضية العدل ب

قواعد السياسات العادلة وضوابطها.
وال تكتمل المعرفة بالرؤية القرآنية للعدل بغير إحاطة بالمنظور القرآني 
للظلم، وهو المقابل الموضوعي للعدل. وقد حفل الخطاب القرآني بتحديد 
أنواع عديدة من الظلم؛ منها األحكام التي تختص بالمجال السياسي، إذ قد 

نهى القرآن عــن والية الظالمين أو االســتعانة 
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :بهم، قال تعالى
 j i h g ❁ e d c b a` _
 t s r q p o n m l k

w v u ﴾ [هود: 112 ـ 113].
وقد ُعني الرسول ژ بأمر العدل، ونهى عن 
الظلم في أحاديث كثيرة، منها قوله ژ : «أحب 
الناس إلى اهللا يوم القيامة وأدناهم منه مجلًسا 
إمام عادل... وأبعد الناس إلـــى اهللا وأبعدهم 
مجلًسا إمام جائر»، وقوله ژ : «سبعة يظلهم 

اهللا بظله يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل...». باإلضافة إلى نصوص أخرى 
زاخرة بالدعوة إلى العدل، بل إن أول وثيقة دستورية أعلنها الرسول الكريم 

في المدينة تكررت فيها كلمة القسط والعدل أكثر من تسع مرات.

ب ـ المصادر الفلسفية
للفلسفة اإلسالمية مصادر متنوعة، من أهمها المصدر اليوناني. وقد أُثير 
جدلٌ واسٌع حول مصطلح العدالة في الفكر اليوناني، وظهر عند السوفسطائية، 

ثم سقراط (ت 399 ق.م)، وأفالطون (ت 347 ق.م)، وأرسطو (ت 322 ق.م).

�(�B� اإل#ال�� �;�در 
 ،������دة؛ ���W �� 0, د-
و�� ,0 �� �W��B�)، و"� 
 (��ّ�ف ا���B�ون ��
ا���ا�� وا�?���� �� 
t0-� ا��;�ر-�، 
 ��ً� hWرا�,;� fB)�5وا
 ()� h0ا����د �Oر��
t0ه ا��;�در.
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واطلع الفالسفة المسلمون على هذه اآلراء، رافضين بعضها، ومتأثرين 
ببعضها اآلخر، ومن بين اآلراء التي رفضوها ما ذهب إليه السوفسطائية من 
القول بنسبية العدالة؛ فليست عندهم عدالة مطلقة وال حقيقة مطلقة، والحق 

للقوة، وعليه فإن العدالة هي مصلحة األقوى 1.
ورأت السوفســطائية أن العدالة في المجتمع ـ والتي تتجلّى في شــكل 
قوانين موضوعة ـ ليست سوى فضيلة من وضع الضعفاء، الذين يخافون على 
أنفســهم من ســطوة األقوياء، فلجأوا إلى وضــع قوانيــن تحميهم وتحمي 
مصالحهــم. ومن هنا كانت العدالــة حيلة اصطنعها الضعفــاء لدفع خطر 
األقوياء. والعدالة يجــب أن تكون عدالة األقوى 2!! فالعدالة ارتبطت بالقوة 

على نحو يجعلها كامنة في ماهية العدالة في االتجاه السوفسطائي.
وقد نقد فالسفة اليونان هذا التصور، وفي مقدمتهم سقراط وأفالطون 
وأرسطو، وتعرف فالسفة اإلسالم على تصوراتهم عن العدالة، واتخذوا من 
فلسفة أفالطون في سياسته أو مدينته الفاضلة القائمة على العدالة نموذًجا 
ُيحتــذى به، كما تأثــروا بالفكر األخالقي عند أرســطو، خاصــًة في كتابه 
«األخالق إلى نيقوماخوس»، ونظروا إلى السياسة نظرة أخالقية، فما يطبق 

على األخالق من فضائل ُينشد مثله في مجال السياسة.
وقد برز كل مصدر من هذين المصدرين ـ الديني والفلســفي ـ بصور 

متباينة عند مفكري اإلسالم، تبًعا لتفاوت مصادرهم.

h�Kم ا��eF �� ����?ا���ا�� وا� :�Xً��S

إن ميزان العدل في أي مجتمع يجب أن يكون مرتبًطا بنظامه العام؛ فإن 
كان النظام السياســي اإلســالمي مرتبًطا بالشــريعة اإلســالمية، وتصور 

د. حورية مجاهد: الفكر السياســي مــن أفالطون إلى محمد عبده، مكتبــة النهضة المصرية ـ  1 ـ 
القاهرة، ط 2، 1992م، ص 43.

د. أحمد فؤاد األهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل ســقراط، دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى  2 ـ 
البابي الحلبي ـ القاهرة، 1954م، ص 256.
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المســلمين قائماً على هــذا األمر؛ فإن مــن الطبيعــي أن يرتبط تصورهم 
السياسي بتصور اإلســالم لشــكل نظام الحكم، والذي يفترض فيه العدل 

أساًسا أولًيا لشرعية الحكم.
ا كان من ينتفع بها: عدًوا أو صديًقا، والفكر  فاإلسالم دين العدالة أي
السياسي اإلسالمي يجعل من مبدأ العدالة القيمَة العليا التي تشكّل وتتحكّم 

في جميع المبادئ السياسية األخرى؛ فهي جوهر نظام القيم السياسية.
وفي نظام الحكم لم يحدد القرآن الكريم نظاًما معيًنا لشكل الحكومة، 
وال لتنظيم سلطاتها؛ وإنما اكتفى بالنص على المبادئ الثابتة التي ينبغي أن 

تعتمــد عليها كل حكومة. فقــرر العدل في قوله 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :تعالــى
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
[النســاء: 58]،   ﴾ Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾
والشورى في قوله تعالى: ﴿ ( * + , - 
 9 87 6 5 4 3 2 1 0 /.
 C B A @? > = < ; :
J I H G FE D ﴾ [آل عمران: 159]، والمساواة 
في قوله تعالــى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± 

̧ ﴾ [الحجرات: 10].  ¶ µ ´ ³²

أما ما عدا هذه األُسس من األمور التفصيلية، فقد سكت القرآن عنها، 
وترك ألولي األمر أن يضعوا أنظمتهم السياســية، ويشــكلوا حكوماتهم بما 
يالئم حالهم، ويتفق مع مصالحهم، بشرط عدم الخروج عن هذه المبادئ: 
العدل، والشورى، والمساواة، ويضع د. عبد اهللا دراز: «العدالة ضمن أخالق 

الدولة في القرآن» 1.
والسياسة العادلة ألية أُمة تكون في تدبير شؤونها الداخلية والخارجية 

د. عبد اهللا دراز: دســتور األخالق في القرآن، تعريب: د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة  1 ـ 
ـ بيروت، دار البحوث العلمية ـ الكويت، ط 2، 1412هـ/1991م، ص 749.

رأت ا��,������E أن 
ا���ا�� �� ا��l��2 ـ وا��� 
 ��Fا," D�I �� ()2��
�,N,�� ـ ���f #,ى 
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 hW��K� ��Fا," lNإ�) و
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بالنظم والقوانين التي تكفل األمن ألفرادها، وتحقق العدل بينهم؛ وتضمن 
تحقيق مصالحهم، وتمهد السبل لرقيهم، وتنظم عالقتهم بغيرهم.

والعدالة في التصور اإلسالمي معيار استمرار األمم ورُقيها؛ فال يحقق 
النظام السياسي الُرقي والحضارة إال إذا قام على مبدأ العدل. وظلت هذه 

المقولة تقليًدا ثابًتا في معظم الكتابات السياسية اإلسالمية.
ويبرز مفهوم العدالة عند الفقهاء كمبدأ دســتوري، وكقطب روحي في 
السياسة الشرعية، بســبب ما له من مكانة في العمران البشري، وفي قيام 

أصلح أنظمة الحكم بين الناس، وكذلك في استقامة أمور معاشهم.
ف بعض الفقهاء السياسة العادلة بأنها «األحكام والتصرفات التي  وُيعر
تعنى بإســعاد األمة، وتعمل على تحقيق مصالحهم وفًقا لمبادئ الشــريعة 
وأصولها، غير متأثرة بالشهوات واألهواء» 1، مستندين في ذلك إلى المقولة 
اإلسالمية: «إن اهللا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال ينصر الدولة 

الظالمة ولو كانت مؤمنة».
وقد جعل اهللا الظلم من أسباب هالك األمم، فما من دولة يتفشى فيها 
 b a ` _ ^ ] ﴿ :الظلم إال ويبدأ فيها االنهيار، قال تعالى

i h g f ed c ﴾ [هود: 102].

كما أعلن ابن خلدون صراحــًة أن الدولة عندما تجعل الظلم محورها، 
فإن مصيرها ال بد إلى االنحطاط السريع، ثم الموت والفناء. أما العدل فهو 
من العناصر المؤسسة للُملك والدولة والعمران، فيقول: «واعلم أن هذه هي 
الحكمة المقصودة للشــارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشــأ عنه من فساد 
العمران وخرابه» 2، وخصص فصًال في مقدمته بعنوان: «الظلم مؤذن بخراب 
العمــران»، ذاهباً إلــى أن «الظلــم» إن كان أداة لتخريــب العمران؛ فإن 

د. عبد الحميــد متولي: مبادئ نظام الحكم في اإلســالم، مــع المقارنة بالمبادئ الدســتورية  1 ـ 
الحديثة، منشأة المعارف ـ اإلسكندرية ـ مصر، ط 4، 1978م، ص 267.

ابن خلــدون: المقدمــة، ج 2، ص 744؛ وأيًضــا: د. علي ســعد اهللا: نظرية الدولــة في الفكر  2 ـ 
الخلدوني، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ـ عّمان ـ األردن، 2003م، ص 102.
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ما يقابله ـ وهو «العدل» ـ أداة للبناء والعمران، وإنشــاء الدولة، وحمايتها 
من السقوط واالنهيار.

كما ظهرت فكرة «العدالة» عند الفالسفة المسلمين وبحثوها في ُبعدها 
السياســي بعد أن بحثوها فــي ُبعدها األخالقــي، وتناولوا عالقــة العدالة 
بالشــرعية، وعرضها كثيرون، مــن بينهم الفارابــي (ت 339هـ)، والعامري 
(ت 381هـ)، والتوحيــدي (ت 400هـ)، ومســكويه (ت 421هـ)، وابــن ســينا 
(ت 428هـ)، وابــن باجــه (ت 533هـ)، وابــن رشــد (ت 595هـ). ولم يكتب 
فيلسوف إســالمي في السياســة من دون أن يتحّدث عن العدالة ومكانتها. 

وجلهــم جعلوا منهــا قيمة محورية فــي منظومة 
القيم اإلســالمية، وكثيًرا ما كانوا يربطون بين 
ســالمة نظام الحكــم وبين إقامة العــدل، فهو 
ضمان اســتقرار الحكم من ناحيــة، ومن ناحية 

أخرى يمنحه القدرة على البقاء.
وُيعد الفارابــي في مقدمة الفالســفة الذين 
بحثوا في العدالة وعالقتها بنشأة المدينة الفاضلة، 
وله كتابــات عديدة في هــذا المجال. وتتجّســد 
العدالة عملًيا ـ عنده ـ حينما ينصرف كل فرد إلى 

الوظيفة المالئمة لمواهبه الفطرية، وقدراته المكتسبة، ويتعاون مع اآلخرين في 
تحقيق العدالة في المدينــة، إذ إن «أجزاء المدينة ومراتــب أجزائها يتآلف 

بعضها مع بعض، ويرتبط بالمحبة، وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل» 1.
فالعدالة ـ في ما رآه الفارابي ـ شرط أساس في قيام المدينة الفاضلة 
واســتمرارها، وهي أيًضا شــرط مميز بين المدينة الفاضلــة والمدن غير 
الفاضلة، التي يســيطر عليها الجهل والظلم. ويصف الفارابي هذه المدن 
بأنها تلك التي ال تتســم بالتعقل والحكمة والعــدل، وهي لذلك ال بد وأن 

تنتهي إلى الخراب والدمار.

الفارابي: فصول منتزعة، تحقيق: فوزي النجار، دار المشرق ـ بيروت، 1971م، ص 71، 72. 1 ـ 
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وسار ابن رشد نفسه على منوال الفارابي نفسه، عندما وصف المدينة 
الفاضلة بأنها هي المدينة العادلة، التي يلتزم كل فرد فيها بالعمل الموافق 
لطبيعته؛ فالعدالة «فــي المدينة تماثل العدالة في الفــرد تماًما» 1، وهذه 

العدالة هي التي تمنح البقاء والديمومة للمدينة 2.
وهكذا شغلت األبعاد السياسية لفضيلة العدالة مكاًنا بارزًا لدى مفكري 
اإلسالم، ونما الفكر السياســي وترعرع في أحضان المناظرات والخالفات 
السياســية، في واقع مليء بالصراعات حول السلطة، والذي كان في أحيان 
كثيرة بعيًدا عن الصورة المثلى للمدينة الفاضلة، فشــغل عالج هذا الواقع 

اهتمام المفكرين، سعًيا وراء تحقيق العدالة في الدولة، حكًما وحكاًما.
ا كان الرسول الكريم ـ وهو الحاكم األول للمسلمين ـ قد توفي من  ولم
دون أن يضع ـ في نظــر الغالبية العظمى من المســلمين ـ قاعدة واضحة 
للخالفة، فقد أصبحت مسألة شرعية الحاكم مسألة مثيرة لالهتمام، فإذا 
أمســك أحد الطامحين بزمام الســلطة من دون مطلب مشــروع، كان من 
الطبيعي أن ُيعد عمله هذا تزويًرا للشــرعية، وخيانة للعدالة. ومن هنا دار 
الجدال حول المســألة اإلجرائية الختيار الحاكم الذي لديه مطلب مشروع 

لخالفة النبي ژ وفًقا لمعيار العدل السياسي.

hL�Kا���5ر ا� �� ����ا���ا�� وا�? :��ًGرا

شــغلت مســألة اختيار الحاكم مســاحة كبيرة في التصور السياســي 
اإلســالمي، وكان من الطبيعي في مجتمع مؤســس على الدين والشريعة أن 
يترّكز الغرض العام ـ أوالً وقبل كل شــيء ـ على مســألة شــرعية الحاكم 
وصفاته؛ إذ إن مهمة الحاكم الرئيسة هي تطبيق العدالة وفق شريعة اهللا 3.

ابن رشد: تلخيص السياسة، ترجمة: د. حسن مجيد العبيدي، د. فاطمة الذهبي، دار الطليعة ـ  1 ـ 
بيروت، ط 1، 1989م، ص 116.

المصدر الســابق، ص 110؛ وأيًضا: منى أحمد أبو زيد: المدينة الفاضلة عند ابن رشد، منشأة  2 ـ 
المعارف ـ اإلسكندرية ـ مصر، 2000م، ص 43.

مجيد خدوري: مفهوم العدل في اإلسالم، دار الكلمة للنشر والتوزيع ـ دمشق، ط 1، 1998م، ص 19. 3 ـ 
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والحكم العادل أمانة ومسؤولية كبرى، وهي شرط الستمرار صفة الخير 
في األُمة، وتؤكد أحاديث النبي ژ على معيار العدالة أحد المعايير المهمة 
التي تحدد صالحية الحاكم، وتؤكد شــرعيته. وعّد ژ أن التزام الحاكم 
بالعدل، واجتناب الظلم أســاس ومعيار الحكم الصالح. كما أن العدل من 
أهم األُسس التي يعتمد عليها في اختيار والة األمور بصفة عامة؛ إذ يجب أن 
يختار األصلح تبًعا للمقصود من الوالية، ومن أقواله ژ قوله: «إن اإلمارة 
أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها، وأدى الذي 
عليه فيها». ومنها قولــه ژ : «والمقسطون على منابر من نور عن يمين 

الرحمن، وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون 
في حكمهم وأهلهم وما ولوا».

ويشــترط في الحاكم أن يكــون عدالً؛ ألنه 
يتولى منصًبا يشــرف علــى كل المناصب التي 
ُيشترط فيها العدالة، فكان من األولى أن يشترط 
العدالــة في صفاتــه، وهذا ما ذهــب إليه ابن 
خلدون عندما اشترط العدالة في الحاكم؛ ألنه 
«منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي 

شرط فيها، فكان أولى اشتراطها فيه» 1.
وهذا الرأي هو ما أجمع عليه جل الفقهاء السابقين؛ إذ اتفقوا على أن 
من كان حاكًما وجب عليه أن يحكم بالعدل، فيقول الطرطوشي (ت 520هـ): 
اعلم أن عدل الملك يوجب االجتماع عليه، وجوره يوجب االفتراق عنه. وتابعه 
في ذلك ابن الحــداد (ت 649هـ) قائًال: بالراعي تصلــح الرعية، وبالعدل 

تمتلك البرية، ومن عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه 2.
كما اتفق الفالســفة على أن العدالة أهم صفات الحاكم؛ ألن الحاكم 

ابن خلدون: المقدمة، ج 2، ص 582. 1 ـ 
ســامي محمد الصالحات: معجم المصطلحات السياســية فــي تراث الفقهاء، مكتبة الشــروق  2 ـ 

الدولية ـ مصر، ط 1، 1427هـ/2006م.
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ُيشــترط فيه أوالً كمال الفضيلــة، والفضائل األساســية عندهم هي: العفة 
والشجاعة والحكمة، ثم تأتي صفة العدالة لتعلو هذه الصفات الثالث، فإذا 

اتصف بها الحاكم كان إنساًنا مكتمل الفضيلة.
وهكذا ُعّدت العدالة صفة أساسية لشرعية الحاكم في تولي الوالية، وهي 
أيًضا صفة مطلوبة الستمراره في الحكم، فهي شرط ابتداء وشرط بقاء. كما أنها 
محور شــرعية حكمه، وانتفاؤها فيه يوجب عزله. في حين أن ممارسته للعدالة 
وقيامه بها تبقي عليه في السلطة، وتؤكد صالحيته وشرعيته لممارسة الحكم 1.

وكان الخلفاء الراشــدون يقرون بهذه الصفة، فأبو بكر ƒ أول خلفاء 
المسلمين قال عندما تولى الخالفة: «إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن 
أحســنت فأعينوني، وإن صدفت فقوموني». أما عمر بن الخطاب ƒ فقال 
د عليه أعرابي  اعوجاًجا فليقومه»، فر عندما ولي الخالفة: «من رأى منكم في

قائًال: «واهللا لو رأينا فيك اعوجاًجا لقومناه بسيوفنا».

hL�Kو��� ا����5ً��: ا��0�2ت �?

لجأ جميــع القادة السياســيين وكل األحزاب المتنافســة إلى المصادر 
الدينية، المؤلفة من الكتاب والُســنة واإلجماع؛ لدعم مطالبتهم الشــرعية 
بالسلطة، وكذلك سعي الفالسفة إلى مصادرهم الفلسفية إلضفاء الشرعية 
على تصوراتهم السياسية. واتفق الجميع على طبيعة العدل وضرورته؛ ولكنهم 

اختلفوا في كيفية تحقيقه.
وظهــرت مذاهب مختلفة تعكــس المصالح المتباينة لتطلعات الساســة 
والجماعات المتنافسة في الصراع على السلطة، واستخدموا في معظم األحيان 
«العدالة» و«الشــرعية» بمعنى واحد، في محاولة لتبرير شرعية الجماعات 

المتنافسة، ودعم موقفهم.
وأدى الجدل حول من يملك الشــرعية إلى انقســام الكيان السياســي 

د. محمود حلمي: نظام الحكم في اإلســالم ومقارنته بالنظــم المعاصرة، دار الهدى للطباعة ـ  1 ـ 
القاهرة، ط 4، 1979م.
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والفكري، وقيام فرق وجماعات متصارعة، حاول كل منها إضفاء الشــرعية 
على معيار عدله السياسي، فمنهم من أرجع مشروعيته إلى اإلرادة اإللهية، 
ومنهــم من رده إلــى األمة، ومنهم من جمــع بيــن اإلرادة اإللهية واإلرادة 

الشعبية، وذهب اتجاه إلى أن الشرعية تأتي من إرادة النخبة.
وظهر على ساحة الجدال الفكري والسياسي أربعة اتجاهات أساسية، كل 
منها يدعي أن شرعيته أكثر انسجاًما مع مفهوم العدالة من شرعية اآلخرين، 

وأكثر اقتراًبا من صريح المنقول أو صحيح المعقول.

أ ـ االتجاه األول: الشرعية تعبيًرا عن اإلرادة 
اإللهية (الشيعة)

تمثل فكرة القيادة المبدأ األساســي الذي يميز 
الشيعة عن بقية المسلمين؛ فاإلمامة عند الشيعة أصل 
من أصول الدين، وهي قرين أصــل النبوة من حيث 
األهمية. بل إن هذا األصل هو القاعدة العقائدية التي 

تميزهم بشكٍل عام عن بقية المسلمين.
فتذهب الشيعة إلى أن ممارســة اإلرادة اإللهية 

تظهر من خالل اإلمامة؛ إذ إن حاملها قد نّصبــه اهللا تعالى عن طريق نبيه ژ ، 
وسلطة اإلمام تشمل األرض كلها، فهو يحكمها بال حدود؛ ألن اهللا أوكل إليه أمرها 1.
نظر الشــيعة إلى اإلمام بوصفــه نائًبا عن النبــي ژ ، وحجة اهللا على 
خلقه؛ فذهب الشيخ المفيد (ت 413هـ) إلى أن حكمة اهللا تعالى تقتضي نصب 
اإلمام، واإلمام هو اإلنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة 
عن النبي ژ . والدليل على أن اإلمامة واجبة في الحكم أنها لطف، واللطف 

واجب على اهللا تعالى، فاإلمامة واجبة في الحكمة» 2.

جواد علي: المهدي المنتظر عند الشــيعة اإلثني عشرية، ترجمه عن األلمانية: أبو العيد دودو،  1 ـ 
ط 1، كولونيا ـ ألمانيا، ط 2، منشورات الجمل، 2007م، ص 13.

الشــيخ المفيد: النكت االعتقادية، ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، مجلد (10)، دار المفيد  2 ـ 
ـ بيروت، ط 2، 1414هـ/1993م، ص 39.
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إن شرعية اإلمام عند الشيعة ليست نتيجة اختيار الناس وإجماعهم على 
إمامته؛ وإنما نتيجة نص إلهي يعينه، وعلى الناس االستجابة له بأن يسمعوا 
ويطيعوا؛ فاإلمام األول عيّنه النبي ژ ، كاشًفا بذلك عن اإلرادة اإللهية، ثم 

يأتي األئمة بعد ذلك من ِقَبل اإلمام السابق.
واإلمامة عندهم ليست نتيجة الجتهاد اإلمام أو منزلة يستحقها بمزيد 
من العلم أو العمل؛ ولكنها تفّضل من اهللا، تماًما كما كانت النبوة تفّضًال. 

واإلمامة تفّضٌل واستحقاٌق من اهللا؛ ِلَما وضعه اهللا فيه من العصمة.
وألن اإلمام خليفة النبي في تعليم الناس، لذلك يســتنتج الشــيعة أنه 
يجب أن يكون معصوًما كاألنبياء، حتى يتســنى لــه أداء مهامه من دون أن 
يوقــع المجتمع في الخطأ والزلل. و«ما يوجــب الحاجة إليه ـ اإلمام ـ من 
الشرع: أنه يفّسر مجملها، ويبين محتملها» 1؛ إذ إن القرآن حّمال أوجه، أما 
اختيار اإلمام من جهة الناس فهو أمر باطل؛ إذ ال سبيل إلى معرفته إال من 

خالل النص عليه.
ورأى أبو جعفر الطوسي (ت 460هـ) ـ كسائر الشيعة اإلمامية ـ أن اإلمام 
يجب أن يكون أفضل الناس، وهو مســتحق التعظيم والتبجيل وعلو المنزلة 
في الدين، فال تصح عنده إمامة المفضول مع وجود الفاضل، بل «يجب أن 
يكون أفضل من كل واحد من رعيته» 2. وهذا العلم ال يدركه إال اهللا وحده، 
فهو الــذي يختار اإلمام، وترتبط شــرعية اإلمام بأنها كاشــفة عن اإلرادة 

اإللهية، إما من خالل النبي أو من خالل األئمة المعصومين.

ب ـ االتجاه الثاني: الشرعية تعبيًرا عن إرادة األُمة (الخوارج)
عارض الخوارج المذهب الشيعي القائم على حصر شرعية الحاكم في 
«آل البيت»، كما عارضت مذهب أهل الُسنة في ربطها بالنسب القرشي. 

الشــريف المرتضى: الشــافي في اإلمامة، تحقيق: الســيد عبد الزهراء الحســيني الخطيب،  1 ـ 
مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ـ طهران ـ إيران، 1407هـ/1986م، ج 1، ص 47.

محمد بن الحسن الطوســي (أبو جعفر): االقتصاد في ما يتعلق باالعتقاد، دار األضواء ـ بيروت،  2 ـ 
ط 2، 1406هـ/1986م، ص 305.
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وقّدم الخوارج أفكاًرا عن الشــرعية السياســية ُتعد تعبيًرا عن تصورهم 
العقدي القائم على أن أفضلية الحاكم، وشرعيته ال ُتبنى على نسب قبلي؛ 
 H G F E ﴿ :وإنما ُتبنى على فكرة اإليمان والتقوى لقوله تعالى
 Y X W VU T S R Q PO N M L K J I

Z ﴾ [الحجرات: 13].
ورأى الخوارج أن ممارسة الحكم ليســت امتيازًا لبعض القادة، بل هي 
مسؤولية يتحملها جميع المكلفين. فإذا تقرر العدل لم يُعد هناك حاجة إلى 
نصب الحاكم عند بعضهم ـ أو كما ذهبت إليه فرقة النجدات من الخوارج ـ 

إال أن معظــم الخوارج رأوا أنــه ال بد من نصب 
إمام يحقق العدالة، ويقع على األمة مهمة اختيار 

هذا الحاكم.
وذهب الخــوارج إلــى أن القــرآن الكريم 
والُسنة المشرفة ال يوجد بهما أية إشارة واضحة 
إلى طريقة نصب اإلمام، وإنما يجب اختياره من 
بين أفضل النــاس، «فكانوا أول مــن قال بعدم 
اشتراط (القرشية)، وجوزوا أن يكون اإلمام في 
غير قريش» 1. من دون تمييز قائم على أســاس 
القبيلة أو اللون أو الوظيفة أو الجنس؛ إذ أباحت 

إحدى فرقهم أن تتولى المرأة منصب اإلمامة العظمى؛ فأفسحت من شرعية 
الحاكم لكل من يستحقها من دون أدنى تفرقة أو تمييز.

ج ـ االتجاه الثالث: الشرعية تعبيًرا عن اإلرادتين اإللهية والشعبية
اتفق أهل الُســنة على أن إقامــة إمام عادل يقيم أمــر اهللا، ويحكم 
بأحكام الشــريعة؛ من أوجب الواجبات على األمة، فهي صاحب الحق في 

الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيالني، دار المعرفة ـ بيروت، ط 2، 1395هـ،  1 ـ 
ج 1، ص 91.
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نصبه عن رضا واختيار، خاصًة وأن الرســول ژ ترك األمر شــورى من 
بعده، ولم يحدد خليفته.

وقد اجتهد الصحابة في تنصيب اإلمام بحســب القواعد اإلســالمية، 
وبحسـب ما فهمـوه مـن ُســنة الرسول ژ ، وبحسـب أحوالهم وظروفهم، 
فكان تعيين اإلمام وشــرعيته قضية اجتهاديـة؛ فــكان االختيــار أوالً، ثم 
البيعة ثانًيا، هما المعبريـن عـن إرادة األمة فيمن يتولى رعاية شــؤونها. 
وقد تتغير الوســيلة بحســب الظروف واألحوال التي تمــر على المجتمع 

اإلسالمي 1.
واالختيار قد يتم من أهل الحل والعقد، أو باالنتخاب المباشر، وكل هذه 
وســائل للتعبير عن إرادة األمة فيمن تختاره لرئاســة الدولة. والبيعة بهذا 

الشكل تعبير رضائي بين المحكومين والحاكم.
واستند أهل الُســنة في شــرعية الحاكم إلى اإلرادة اإللهية بجانب 
اإلرادة الشــعبية، ممثلة في الحديث النبوي القائل: «األئمة من قريش»؛ 
لكن النبي ژ لم يسن أية قاعدة تبيّن كيف يصبح المرشح من قريش 
إماًما، لذلك ترك اختيار اإلمام للجماعة، التي تتصرف عن النبي وعن 
اهللا في نهاية المطاف وفق مبدأ (اإلجماع)، وهو أحد مصادر التشريع عند 
أهل الُســنة، وهذا المبدأ مبني على أدلة نقلية منها قوله ژ : «يد اهللا 

مع الجماعة»، وقوله ژ : «لن تجتمع أُمتي على ضاللة».
وعلى عكــس المذهب الشــيعي، أضــاف المذهب الســني عنصــًرا من 
الديموقراطية من خالل ممارسة اإلجماع، هذا المبدأ الذي رفضه الشيعة، ما 

عدا إجماع أهل جماعتهم فقط، دون إجماع المسلمين.
وجمع أهل الُســنة بين الشــرعية اإللهية والشــرعية الشــعبية، فذهب 
الحسن البصري (ت 110هـ) وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص 

إبراهيم عبد الكريم المغازي: الدولة والنظم السياســية، أســس نظام الحكم في اإلسالم، دار  1 ـ 
المتنبي ـ أبو ظبي، 1409هـ/1989م، ص 210.
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الخفي واإلشــارة، ومنهم من قال بالنص الجلــي 1، وذهبت جماعة من أهل 
الحديث والمعتزلة واألشعرية إلى أنها ثبتت باالختيار.

ف الحكومة اإلسالمية ـ كما جاء  ومن هنا يصف الشيخ عبد الوهاب خال
نة، وكما جاء تصورها عند أهل الُسنة ـ  وصفها في آيات الكتاب وصحاح الس
بأنها حكومة دســتورية؛ ألن األمر فيها ليس خاًصا بفــرد؛ وإنما هو لألمة 

ممثلة في أهل الحل والعقد، واهللا سبحانه جعل األمر شورى بينهم 2.

د ـ االتجاه الرابع: الشرعية تعبيًرا عن إرادة النخبة (الفالسفة)
العدل الفلســفي على خالف العدل الديني؛ 
إذ هو عدل بموجب العقل، وليس بموجب الوحي؛ 
مع العلم بأن الفالسفة المســلمين حاولوا دوًما 
التوفيق بين العقــل والوحي، إال أنهم لم يكتفوا 
بمفهوم العدل كما ورد في الشريعة؛ بل أضافوا 

إليه مفهوم العدل كما ورد في الحكمـة.
قــام الفالســفة المســلمون ـ تحــت تأثير 
الفلسفة اليونانية ـ بمحاولة توفير أساس عقالني 
للعدل، ولم يكن غرضهم التشــكيك في ســلطة 

الوحي؛ بل كان غرضهــم محاولة فهم العدل كما تقّدمه مؤلفات فالســفة 
اليونان، ثم عرضه بصورة مقبولة من المؤمنيــن، محاولين إثبات التوافق 

واالنسجام بين العقل والوحي.
تناول الفارابي شــرعية الحاكم في مؤلفات متعــددة، متأثًرا بكتابي 
«الجمهورية / السياسة» و«النواميس / القوانين» ألفالطون من جهة، وكتاب 

ابن أبي العز الدمشقي (792هـ): شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: د. عبد اهللا عبد المحسن  1 ـ 
التركي ـ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط 1، 1408هـ/1988م، ج 2، ص 698، 

.699
عبد الوهاب خالف: السياســة الشــرعية أو نظام الدولة اإلســالمية في الشــؤون الدســتورية  2 ـ 

والخارجية والمالية، دار األنصار ـ مصر، 1979م، ص 25، 26.
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«األخالق» ألرسطو من جهة أخرى؛ َبْيَد أنه لم يكتف بتلخيص أفكارهما، 
بل قدم نظريتــه الخاصة التي تقوم على أســاس التوفيق بين الفلســفة 

والدين.
ذهب الفارابي إلى أن النظام السياسي ال يمكن أن يستمر إال إذا قام 
على الكمال والعدل. والعدل ـ عنده ـ أسمى الفضائل التي يعمل اإلنسان على 
تنميتهــا، وهي الغاية القصوى في النظام السياســي، فــإذا تحقق تحققت 

المدينة الفاضلة.
وهذه المدينة هي التي يرأســها الحاكم العادل، وهو ليس أي شخص 

اتفق، بل يجب أن يتمتع بأعلى صفات تمكنه من ممارسة عمله.
وأفضل الحكام ـ في ما يرى الفارابي ـ هو الذي يملك صفات الفيلسوف 
وصفات النبي 1، ويمسك بيديه ميزان العدل، ويمارس وحده سلطة التشريع، 
وتأويل الشــريعة، وليس مهمته أن يرأس المدينة فحســب، وإنما يمكنه أن 
يرأس األرض المعمورة، ويجمع كل السلطات في يديه، ويجب أن يتمتع بصفة 
العدل الذي يمكنه من إدارة النظام العام وفق معيار العدل الذي يتجسد في 

الشريعة والحكمة.
كما تناول ابن رشــد مفهوم العــدل من الناحية الفلســفية، من خالل 
تلخيصه لجمهورية أفالطون «تلخيص السياســة»، وشــرحه ألخالق أرسطو 

«شرح األخالق النيقوماخية».
ورأى ابن رشد أن العدل ليس فضيلة واحدة، بل مجموع جميع الفضائل، 
والعــدل ليس أكثر من أن يمارس كل مواطن النشــاط المهيــأ له بطبيعته 
ومواهبه، هذا على المستوى الفردي. أما على المستوى الجماعي؛ فإن العدل 
ال يمكن تحقيقه إال في دولة قائمة علــى مجموعة من الفضائل هي: العفة 
والشجاعة والحكمة، وهذه الفضائل يقابلها طبقات المدينة الثالث: العمال 

الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق: ألبير نصري نادر، دار المشرق ـ بيروت، 1973م،  1 ـ 
ص 138.
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والجند والحكام، ويتحقق العدل عندما تعمل كل طائفة بالعمل المالئم لها، 
ويتولى رئاسة المدينة أصحاب الحكمة، وهم الفالسفة؛ إذ إنهم القادرون 

على إدارة الدولة.
ويحدد ابن رشد هوية الرئيس الفاضل بأنه الذي يملك المعرفة العقلية 
والكماالت اإلنسانية في أرفع صورها، وهو أمر ال يتوفر إال لنخبة الفالسفة. 
وينبغي للرجل الذي تتوفر له هذه المميزات أن يتولى الرئاسة؛ ألنه الوحيد 

المؤهل لها.
ومــن هنــا كانــت «المعرفة» هي أســاس 
مشــروعية الرئيس؛ ألنه هو السياســي العارف 
الــذي يفهم العلــل التي تــؤدي إلى الفســاد، 
ويعالجها، فالمعرفــة وحدها هي التي تميز بين 
السياسي الحق عن السياسي الزائف، ويقع على 
الخاصة اختيــار هذا الرئيس. لــذا يقول: «إنه 
لمن المالئــم أن يأخــذ الحكمــاء الكبار على 
عاتقهم سياســة المدن وإدارتهــا. الذين تتوفر 
فيهم المعرفــة النظريــة التأمليــة، والخبرات 

العملية المكتسبة على طول الزمان» 1.
والمدينة التي يحكمها هذا الفيلسوف هي المدينة الفاضلة، فهو أول 
شرط لوجودها، ويطلق عليه ابن رشد عدة مسميات، فأحياًنا يسميه الملك، 
وأحياًنا أخرى يسميه واضع الشــرائع، وأحياًنا ثالثة يسميه اإلمام. فحد 
الفيلسوف هو «بعينه حد الملك والشــارع واإلمام، وكلها بمعنى واحد» 2. 
فإذا تحقــق في أي منهم شــروط النخبــة ـ من حيث امتــالك المعرفة 
والحكمة من الناحية النظرية، والفضيلة والعدل من الناحية العملية ـ كان 

هو الحاكم الشرعي.

ابن رشد: تلخيص السياسة، ص 73. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 138. 2 ـ 

إن ا���ل ال -��� 
����K! إال �� دو�� 
 �� ��,�2� ()� ��E�"
 �َّB�0: ا�� DE�uBا�
 ،���Kوا�?���2 وا�
 �W)G��- DE�uBه ا�t0و
��ت ا���-�� ا�Xالث: m
ا����ل وا�2�� وا���Kم.



56

المحور

hL�Kو��� ا��ء �?�B�Fدً#�: ا�#

إذا كانت العدالة شــرًطا الزًما في اختيار الحاكم، وأساًســا لشــرعية 
حكمه؛ فإن افتقادها يعرض حكمه للنقض؛ إذ إن عقد الحاكم مع المحكومين 
يقوم على التزامه بالحكم العدل، فإذا انتقض الشــرط ُفســخ العقد؛ ألن 
العقد شريعة المتعاقدين، ولذا يصف الشــيخ محمد أبو زهرة العالقة بين 
الراعــي والرعية بأنها أُقيمت على عهود، وال يقبل في العهود إال الشــروط 
العادلة، وكل شــرط فيه ظلم علــى الرعية يكون باطًال، ويبيح للمســلمين 
التدخل لمنعه 1. ومن هنا تطرق المســلمون إلى مســألة عزل الحاكم؛ إذا 

افتقد شرعيته المبنية على العدل.
وينبّه القرآن الكريــم إلى حق رفض طاعة الحاكــم الظالم؛ ألن حق 
الطاعة مشــروط بعدل الحاكم. وهذا ما جاء في حديــث اهللا تعالى لنبيه 
إبراهيم ‰ ، قال تعالى: ﴿ z y x w v u} | { ~ ے 

¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª » ﴾ [البقرة: 124].

ويعلق فخر الدين الرازي (ت 606هـ) علــى هذه اآلية بأن الجمهور قد 
احتجوا بها على أن الفاسق ال يصلح أن ُتعقد له اإلمامة 2؛ ولكن إذا ُعقدت 
اإلمامة لعادل، ثم طرأ عليه الفســق، فما الحكم؟ هنا حدث الخالف بين 

العلماء، وانقسموا إلى اتجاهات:

أ ـ االتجاه األول: القائلون بوجوب العزل مطلًقا
زعم الخوارج أن نشأتهم وظهورهم كان ألجل إسقاط الحكام الظلمة 
وأئمة الجور وأن خروجهــم كان إلقامة الحكم العدل، الذي يطبق أحكام 
اإلسالم، كما هي قوالً وعمًال، وأن دينهم يحتم عليهم مقاومة أئمة الجور، 

الشــيخ محمد أبو زهرة: العالقــات الدولية في اإلســالم، دار الفكر العربــي ـ القاهرة،  1 ـ 
ص 82، 83.

الرازي: التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»، مؤسســة المطبوعات اإلسالمية ـ القاهرة، ج 4،  2 ـ 
ص 46.
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مهما كانــت التضحيات، معتمدين في ذلك على المبــدأ القرآني القائل: 
 s r qp o n m l k j i h g f ﴿
q ﴾ [آل عمــران: 104]. كما اعتمدوا على الحديــث النبوي القائل: «إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب 

من عنده» 1.
إن غياب الشعور بعدالة الحاكم تلغي شرعيته، وتجعل الثورة على نظامه 
أمًرا مشروًعا، على أساس القاعدة اإلسالمية: «إن قول كلمة حق في وجه 

سلطان جائر خير من صالة ألف شهر». ورأى 
هؤالء أن ظهور الفســق يبطل العقد القائم على 
العدل؛ النتفــاء الغــرض المقصــود أصًال من 
اإلمامة؛ فالفســق ُيخرج اإلنســان مــن اإليمان 
واإلســالم، فقالوا بعزل اإلمام إذا فســق؛ ألنه 
حينئذ ليس مؤمًنا على مذهبهم، وغير المؤمن ال 
يصلــح أن يكون إماًما؛ ألن الغــرض منه حماية 
الدين، ورفع الظلم، وتحقيق العدل، فإذا انتفت 
هذه الخصائل انتفى مقصوده، ووجب عزله. وهم 

ال يشــترطون في ذلك الخروج عــدًدا، وال ظن الغلبة، بــل كل قادر يلزمه 
الخروج على الحاكم الظالم، ومقاومته ولو كان بمفرده.

ب ـ االتجاه الثاني: القائلون بعدم العزل
أصحاب هــذا الرأي بعــض أهل الُســنة مــن الفقهــاء والمحدثين 
والمتكلمين؛ إذ ال ينعزل اإلمام عندهم بالفسق أو الظلم؛ لما يترتب على 
الخروج على السلطان من مفاسد كثيرة من سفك للدماء، وزهق لألرواح، 
ونهب لألموال، واســتحالل المحارم، بــل في الصبر على جــوره تكفيرًا 

أبو بكر بن العربي: عارضة األحوذي بشــرح صحيح الترمذي، مكتبة األنجلو، (د. ت)، ج 9،  1 ـ 
ص 14.
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للســيئات، ومضاعفة لألجــور 1، وال يجوز الخروج عليــه بذلك، بل يجب 
وعظه وتخويفه.

وذهب هؤالء إلى أنه ال يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف 
ما لم يصل ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصالة والدعوة 
إليهــا، أو قيادة األُمــة بغير كتــاب اهللا، واســتدلوا على ذلــك بحديث 
للرسول ژ حين قال: «من رأى من أميره شيًئا يكرهه فليصبر، فإنه إن 
فارق الجماعة شبًرا فمات.. مات ميتة جاهلية» ونُسب هذا االتجاه أيًضا 

إلى بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية.

ج ـ االتجاه الثالث: القائلون بجواز العزل
أصحاب هذا االتجاه طوائف متعددة، منهم اإلباضية، والمعتزلة، وبعض 

أهل السنة، وغيرهم.
ذهب اإلباضية إلى عدم وجوب الخروج علــى اإلمام الجائر، أما جواز 
ذلك ففيه أقوال؛ ألنه قد تختلف الظروف واألحوال، ومن ثَم يختلف موقفهم 
من السلطان الجائر بين ظرف وآخر، ومن هذا المنطلق يتردد موقفهم بين 

الجواز وعدمه.
أما وجوب الخروج فلم يقل به إباضي، بل نجد الشــيخ محمد أطفيش 
(ت 1914م) يرد بشــدة على من يتهم اإلباضية بوجــوب الخروج متابعين في 
ذلك رأي الخوارج، قائًال: نحن ال نقول بالخروج على سالطين الموحدين، 

ومن نسب إلينا وجوب الخروج فقد جهل مذهبنا 2.
ويكتفي اإلباضية بإعالن البراءة من اإلمام الجائر، وكذا من تبعه في 
جوره، فإذا ابتُليت األُمة بحاكم ظالم؛ فإن اإلباضية ال يرون وجوب الخروج، 
خاصًة إذا خيف أن يــؤدي ذلك إلى فتنة وفســاد، أو يترتب على الخروج 

ضرر أكبر مما هم فيه.

ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية، ص 33. 1 ـ 
محمد بن يوسف أطفيش: الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم  2 ـ 

أطفيش، مطبعة البعث ـ قسنطينة، ط 2، 1400هـ/1980م، ص 46.
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أما المعتزلة فقد أولوا شــرط العدل في اإلمام أهمية كبرى، ورأوا أن 
ضياع هذا الشــرط ضياع لشــرعية اإلمام، وهكذا فإنه في الحالة التي ال 
يتحقق فيها عدل اإلمام نجد المعتزلة ُيعملون أصًال مهًما من أصولهم، وهو 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنــاءً عليه؛ فإنهم يملكون حق الثورة 

الشرعية على اإلمام الجائر أو الفاسق.
إال أن المعتزلة ال ينفــذون هذا األمر ـ األمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر ـ علــى عواهنه، وال يدعون للثــورة الهوجاء التــي ال تملك عناصر 
نجاحها، بل يضعون عــدة ضمانات تكفل نجاح الخروج علــى اإلمام، فإذا 
توفرت هذه الضمانات كان الخروج عليه واجًبا، فهم اشــترطوا ظن الغلبة 

عند الخروج، وإال كان الخروج هو إلقاء إلى التهلكة 1.

:�����

يتضح مما سبق أن سلطة الحاكم في الفكر 
اإلسالمي ليســت مطلقة، بل هو فرد من أفراد 
األُمة ـ عند الغالبية ـ اختيــر لقيادتها، وعليه 
التزامات وواجبات، يأتي فــي مقدمتها الحكم 
بالعدل، فكان العدل هو أحد أســباب شــرعية 

الحاكم.
وارتبــط مفهوم العــدل بظاهرة الســلطة 
ومشــروعيتها. وبهذا المعنى اختلطت شــرعية 

السلطة السياسية بشرط العدل الذي ُعّد عنصًرا من عناصر السلطة، أًيا 
ما كان قدرها، فهي شــرط فيمن ُيختار لتولي السلطة، وفيمن َيختار َمْن 
يتولى الســلطة. كما يظل العدل شرًطا قائًما أثناء ممارسة السلطة، وفي 

جميع مراحلها.

القاضــي عبد الجبار: المغني فــي أبواب العــدل والتوحيــد، تحقيق: د. عبد الحليــم محمود،  1 ـ 
و د. سليمان دنيا، الدار المصرية للتأليف والترجمة ـ القاهرة، ط 1، ج 1، ق2، ص 76.
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ويضــع المفكــر السياســي مســؤولية مشــتركة علــى عاتــق الحاكم 
والمحكوميــن، الحاكــم مــن منطلــق دوره ووظيفته فــي إقامــة العدالة، 
والمحكومين من منطلق دورهم اإليجابي في مراقبة الحاكم، ومحاسبته إذا 

حاد عن العدالة، وفقد مشروعيته.
ومن هنا تظهر الفاعلية السياســية بين الحاكم والمحكومين، ويتحقق 
الضبط السياســي داخل المجتمع، بتحقيق الشرعية السياسية القائمة على 

العدل، فيستقر المجتمع، ويسعى نحو تحقيق وظيفته الحضارية.
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■  أستاذ الفلسفة اإلسالمية والفكر العربي الحديث.

– 1 –

تمثل قيمة العدل مكانة محورية في الثقافة اإلسالمية عامة 
في كافة مجاالتها: في السياسة والِفقه والقضاء واألخالق. 
فمــا معنى العــدل؟ وما الشــرعية؟ وما هــو حدود عالقــة العدل 
بالشرعية واستقرار نظام الحكم؟ وهل العالقة بين العدل والشرعية 
عالقة ضرورية ووجودية في التجربة اإلسالمية؟ وما حدود عالقة كل 
من العدل والشرعية بالدين في الِفقه السياسي اإلسالمي؟ ولإلجابة 
عن التساؤالت السابقة، من المهم تعريف مفاهيم العدل والشرعية 

وعالقتهما بالدين، وذلك من منطق لغوي اصطالحي.
جاء في «لســان العــرب» أن العدل: ما قام فــي النفوس أنه 
مســتقيم، وأنه ضد الجور، وَعَدلَ الحاكُم فــي الُحكم َيعدل عدالً، 
ومن أسماء اهللا 4 : العدل، وهو الذي ال يميل به الهوى فيجور في 
الحكم، ويحمل العدل في االســتخدام القاموســي معنى التســوية، 

والتوازن، واالستقامة، واإلنصاف والقيمة.
وقد ورد في المعجم نفســه كيفية استخدام مصطلح العدل في 

■   h��# ��K� ��
أ
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السياق الشرعي الديني، فالعدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم، قال 
اهللا تعالى: ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء: 58]، والعدل في 
 k j i ﴿ القول: ﴿ 8 9 : ﴾ [األنعام: 152]، والعدل بمعنى الفدية
l ﴾: [البقــرة: 123]، والعدل بمعنى اإلشراك كقوله: ﴿ + , - . 
 D C B ﴿ :[األنعــام: 1]؛ أي يشركون، وأما قوله تعالى :﴾ /
I H G F E ﴾ [النساء: 129]؛ ففي الحب والجماع، وهناك عدل 

للموازين والمكاييل.
ــنة في العديد من األحاديث مــن قيمة العدل في الحكم،  وقد أعلت الس
مثل: «اإلمام العادل يظله اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله»، و«أحب الخلق 
إلى اهللا إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر»، والعديد من األحاديث التي 

تحث على أهمية العدل كقيمة مركزية في الشريعة اإلسالمية.
ويتحدد مفهوم الشرعية في الحقل السياسي والقانوني الغربي من خالل 
اإلطار العلماني سواء من الناحية السياســية أو القانونية؛ حيث «ظلت كلمة 
(شــرعية) في التراث األوروبي حتى قرابة القرن السادس عشر ال ترتبط إال 
بالمفهوم القانوني، فالشــرعية تصير مرادفاً لســند قانوني أو قاعدة تسوغ 
الحق أو األداء، فالتقاليد الغربية حتى فترة عصر النهضة ال تعرف أساســاً 
للشرعية إال وهو مرتبط بالقانون والنصوص النافذة، والصادرة عن المشرع، 
والمعبرة عن صفة العدالة الزمنية» 1. وانتقل المفهوم بعد ذلك ليأخذ أبعادًا 
تعاقدية على المستوى السياسي، حيث الشرعية التي يكتسبها حاكم أو نظام 
هي تعبير عن الصيغــة التعاقدية للعقد االجتماعي بيــن الحاكم والمحكوم، 

والتي يتجلّى فيه اختيار اإلرادة العامة لهذا الحاكم أو النظام.
وبالمقابل نجد أن مفهوم الشرعية في السياق التداولي للثقافة اإلسالمية 
هو مفهوم ديني على أساس أن تلك الثقافة ترتكز على الدين اإلسالمي، وألنه 
دين سياســي فإن أساس الشــرعية هو الشرعية الدينية، ســواء أكانت تلك 

حامد ربيع، مدخل إلى دراسة التراث اإلســالمي، دار الشروق الجديدة، القاهرة، ط 1، 2007،  1 ـ 
ج 2، ص 66 ـ 67.
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الشرعيُة شرعيًة سياسية أم شرعيًة قانونية؛ «فالشرعية القانونية» في التقاليد 
اإلسالمية ترتبط بالتفسير الذي يقدمه الفقيه من منطلق تخريج األحكام.

وهنا تبرز الخصائص المميزة للشرعية القانونية في التقاليد اإلسالمية، 
وهي أنها شــرعية متعددة، تعبّر عن ذلك بتعدد المذاهب األربعة على األقل، 
وهي شرعية مؤقتة حيث إن آراء الفقهاء قابلة ألن تخضع الجتهاد جديد، ثم 
هي شرعية تابعة؛ ألنها تستمد وجودها من النصوص المنزلة، أو بعبارة أدق 
من المبادئ السماوية، والتي تكون أحد عناصرها الشرعية السياسية، وهكذا 
نالحظ أن التمييز بين الشرعية السياسية والشرعية القانونية لم يمنع ـ بل 

يفــرض ـ وجــود عالقة ترابــط بينهما أساســها 
النصوص القرآنية؛ أي األحكام الدينية المطلقة 

بالمعنى الضيق» 1.
ويذهب حامد ربيع إلى أن مفهوم الشرعية 
في التداول الثقافي اإلسالمي والتنظير السياسي 
ال يمكن أن يكون إال مفهوماً دينياً، وأن الشرعية 
الدينية هي أســاس كل الشــرعيات السياسية 
والقانونية؛ «فالشــرعية الدينيــة بهذا المعنى 
تملــك كثيــرًا مــن المتغيــرات والتطبيقــات: 

أخالقية، واجتماعية، وأيضاً قانونية وسياسية، فالشرعية القانونية ـ بمعنى 
االستناد إلى ما يسوغ، ويضفي القيمة والمشروعية على التصرف ـ تستمد 
وجودهــا من ثالثة عناصر: المذهــب الفقهي الذي تنتمي إليه، وســلطة 
اإلفتاء إن وجدت، ثم تقاليد الممارسة التي يعبّر عنها بكلمة (العرف) أو 

ما في حكمها.
والشرعية السياسية بمعنى العالقة بين الحاكم والمواطن ـ التي تفرض 
على األول احترام المبادئ العليا التي تنبع من الشرعية الدينية، والتي تلزم 
الثاني بالطاعة في حدود ذلك االحترام ـ تستمد وجودها من ثالثة عناصر: 

المرجع السابق، ج 2، ص 68. 1 ـ 
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عقد البيعة، والوعــي الجماعي الــذي درجت تقاليدنا على اســتخدام كلمة 
(اإلجماع) للتعبير عنه، ثم استمرارية شروط اإلمامة» 1.

– 2 –

2/1 ـ إن تجسيد عالقة العدالة بالشــرعية يتحقق في مسار الواقع وفقاً 
الختيار الحاكم أو الخليفة؛ «ألن الخليفة هو استمرار واستمداد للشرعية من 
التعاليم الدينية، ووحدة األمة حقيقة مطلقة، ووحدة اإلرادة الحاكمة تعبير عن 
وحدة األمة، والتطابق بين الدين والدولة 2، فالِفقه السياسي اإلسالمي يبغي 
وحدة األمة، ووحدة الدار، ووحدة الخليفة، يقول رضوان السيد: «تظل أُسس 
المشــروعية ثالثة: وحدة األمة والغالب عليها المعنــى الديني، ووحدة الدار 
والغالب عليها ديني وسياسي، ووحدة السلطة والغالب عليها العامل السياسي، 
وأنها كانت من ثوابت المشروعية في عصر قوة الدولة اإلسالمية العالمية» 3.

وال شك أن شرعية الخليفة في الِفقه السياسي اإلسالمي تستمد وجودها 
من البيعة، والشــورى، والقرشــية ـ عند أهــل الُســنة ـ وإن اختلفت الفرق 
اإلسالمية حول شــرط القرشــية ما بين مؤيد ومعارض، وقد ركزت مدونات 
العقائد اإلســالمية على تناول قضية اإلمامة بكونها «موضوعاً لخالفة النبوة 
في حراســة الدين، وسياســة الدنيا» 4؛ يقول ابن جماعة (ت 733هـ): «يجب 
نصــب إمام يقوم بحراســة الدين، وسياســة أمــور المســلمين، وكف أيدي 
المعتدين، وإنصاف المظلومين من الظالميــن، ويأخذ الحقوق من مواقعها، 

ويضعها َجْمعاً وَصْرفاً في مواضعها» 5.

المرجع السابق، ج 2، ص 70. 1 ـ 
المرجع السابق، ج 2، ص 71. 2 ـ 

رضوان السيد، الشرعية والمشروعية في التجربة العربية اإلســالمية، مجلة التسامح عدد 23،  3 ـ 
ص 18.

الماوردي (أبو الحســن)، األحكام السلطانية والواليات الدينية، تحقيق عماد البارودي، المكتبة  4 ـ 
التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخ، ص 15.

ابن جماعة (بدر الدين)، تحرير األحكام في تدبير أهل اإلســالم، تحقيق أحمد فريد المزيدي،  5 ـ 
دار الكتب العلمية، بيروت 2003، ص 15.
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وتقوم شرعية اإلمام عبر وظيفته األساســية، وهي إرساء دعائم النظام 
واالستقرار للدولة اإلســالمية، وذلك عبر أمرين: األول: «حفظ الدين على 
األصول التي أجمع عليها ســلف األمة، وليكون الدين محروســاً من أي خلل، 
واألمة ممنوعة من الزلل، والثاني: تنفيذ األحكام بين المتشــاجرين، وقطع 
الخصام بينهم؛ حتى تظهر النَصفة فال يتعدى ظالم، وال يضعف المظلوم» 1.

ومن ثم فإن مــن حق الرعية على الســلطان حماية بيضة اإلســالم 
والذب عنها، وحفظ الدين على أصوله المقررة، وقواعده المحررة، ورد 
البدع والمبتدعين، وإقامة شعائر اإلسالم، وفصل القضايا واألحكام بتولية 

الوالة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم، 
وكف الظالم عن المظلوم 2. فالخليفة هو الذي 
يحقق استقرار النظام، وتطبيق قواعد الدين، 

وإقامة العدل.
وكانت البيعــة ـ بيعة أهل الحل والعقد ـ في 
األساس هي ركيزة مشروعية الخالفة، وتغيّر األمُر 
حين تحولت الخالفة إلى ُملك فتم تغيير النظر 
إلى شروط الخالفة؛ «فحين تحولت الخالفة من 
الشورى إلى الملك بسيطرة عصبيات عربية على 

أمور الخالفة، أصبح القوة واالســتبداد هو األساس، وإن ظلت غايات الحكم 
هي غايات دينية 3.

وتكمن مشروعية الخليفة في تحقق شــروط اختيار الخليفة، وفي مرحلة 
متقدمة مع ضعف الخالفة؛ نجد أن المــاوردي (ت 450هـ) يرى «أن اإلمامة 
تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحلل والعقد، والثاني بعهد اإلمام من 

الفراء (أبو يعلى)، األحكام الســلطانية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت  1 ـ 
1983، ص 27.

ابن جماعة، تحرير األحكام، ص 21 ـ 22. 2 ـ 
محمد ضياء الريس، النظريات السياســية اإلســالمية، دار المعارف، القاهــرة، ط 5، 1969،  3 ـ 

ص 56.
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قبل» 1، وتناول الماوردي وأبو يعلى الفراء (458هـ) فقط مسألة وجود إمكانية 
لتحقق إمارة االستيالء، وذلك في مرحلة ضعف الخالفة وتفكك عراها، وهو 
«أن يســتولي األمير بالقوة على بــالد يقلده الخليفة إمارتهــا، ويفوض إليه 
تدبيرها وسياســتها، فيكون األمير باســتيالئه مســتبدًا بالسياســة والتدبير، 
والخليفة بإذنه منفذًا ألحكام الدين؛ ليخرج من الفســاد إلى الصحة، ومن 
الحظر إلى اإلباحــة، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شــروطه 
وأحكامه، ففيه من حفظ القوانين الشــرعية، وحراسة األحكام الدينية ما ال 
يجوز أن يتــرك مختًال مخذوالً، وال فاســدًا معلوالً، فجاز فيه مع االســتيالء 
واالضطراب ما امتنع في تقليد االستكفاء واالختيار، لوقوع الفرق بين شروط 

المكنة والعجز» 2.
ولكن مع اســتمرار حال تفكك األمة اإلسالمية، وحالة الضعف البادية في 
الخالفة أصبح أهل الُســنة يرون أن تحقق الخالفة يتم بثالث طرق أساســية، 
يقول ابن جماعة: «اإلمامة ضربان: اختيارية، وقهرية: أما االختيارية فهي تنعقد 
ببيعة أهــل العقد والحل، والطريق الثاني: باســتخالف اإلمام الذي قبله. وأما 
الطريق الثالث الذي به تنعقد البيعة القهرية: قهر صاحب الشوكة، فإذا خال 
الوقت عن إمام فتصدى لها من هو أهلها، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة 
أو اســتخالف انعقدت بيعته، ولزمت طاعته؛ لينتظم شــمل المسلمين، وتجتمع 
كلمتهم، وال يقــدح في ذلك كونه جاهًال أو فاســقاً في األصــح، وإذا انعقدت 
اإلمامة بالشوكة والغلبة لواحد، ثم قام آخر فقهر األول بشوكته وجنوده؛ انعزل 
األول وصــار الثاني إماماً» 3، ومن ثَم فإن وجود اإلمــام ضرورة واجبة النتظام 
وحدة الجماعة اإلســالمية، حتى لو جاءت بالقهر والغلبة والشــوكة، وافتقدت 
لشروط البيعة الجوهرية، وال شك أن أثر عصر االنحطاط اإلسالمي ظهر جلياً 
على مدونة (تحرير األحكام في تدبير أهل اإلســالم) البن جماعة، والتي كتبها 

في عصر سيطرة المماليك على المشرق، وما بعد سقوط الخالفة العباسية.

الماوردي، األحكام السلطانية، ص 21. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 66، وأيضاً الفراء، األحكام السلطانية، ص 37. 2 ـ 

ابن جماعة، تحرير األحكام، ص 17. 3 ـ 



67

ا(سالمي السياسي  الِفقه  في  والشرعية  العدل 

وإذا انتقلنا إلى مسألة العدل وعالقتها بالخالفة، نقول: إن العدل شرط 
اختيار أهل الحل والعقد، والعدل شرط من شروط تولي الخليفة أو اإلمام 
للُحكم، يقول الماوردي: إن من شروط اإلمام «العدالة الجامعة لشروطها» 1، 
والعدل كما وضحه وعرفه الفقهاء، والمفسرون، هو تنفيذ حكم اهللا؛ أي أن 
ُيحكم الناس وفقاً لما جاءت به الشــرائع الســماوية، كمــا أوحي بها إلى 
أنبيائه ورسله، وإذا كانت الشريعة اإلســالمية جماع هذه الشرائع، وتكملة 
لها، فإن العمل بها هو إذًا ـ كما قال علماء اإلســالم ـ تحقيٌق للعدل الذي 
أمر به اهللا، ومن ثم فإنه «ال يتحقق العدل الكامل وال تكفل للناس سعادتهم 

في دنياهــم وأخراهــم، وال تتــم وحدتهم، وال 
تنتظم األمــور إال بوجــود هذا النــوع من نظم 
الحكم وهــو (اإلمامة)؛ أي الحكومة اإلســالمية 

القائمة على أساس من الدين» 2.
ولم يشــترط الفقهاء فقط تحقق العدل في 
اإلمام؛ ولكنهم اشترطوه أيضاً في جميع الواليات، 
وخاصــة واليــة القضــاء: «والعــدل: أن يكــون 
ـ القاضي ـ صادق اللهجة ظاهــر األمانة، عفيفاً 
عن المحارم، متوقياً المآثــم، بعيدًا عن الريب، 

مأموناً في الرضا والغضب، مستعمًال لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت 
فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته، وتصح معها واليته، وإن انخرم منها 

وصف ُمنع من الشهادة والوالية، فلم ُيسمع له قولٌ، ولم ُينفذ له حكٌم» 3.
وإذا كان العدل شــرطاً لتولية القضاء وشــرعيته؛ فهو بالضرورة شرط 
لتولي الخالفة. والسؤال الذي يطرح نفسه عن حدود عالقة َتحقق العدل في 
ممارسة الخليفة، والذي يمنحه شرعية له ولنظامه هو: هل يعني سقوط شرط 
العدل من الخليفة سقوط شرعية هذا الخليفة؟ وهنا نجد أن المسلمين على 

الماوردي، األحكام السلطانية، ص 17. 1 ـ 
محمد ضياء الريس، المرجع السابق، ص 139. 2 ـ 

الماوردي، األحكام السلطانية، ص 129. 3 ـ 
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اختالف فرقهم قد تنازعوا األمر، واختلفوا فيه ما بين الُمَحكّمة، والشــيعة، 
والمعتزلة، وأهل الُسنة. فما طبيعة موقف هذه الفرق من االرتباط الشرطي 

بين عدل الخليفة وشرعيته، وشرعية النظام الذي يحكم األمة اإلسالمية؟
2/2 ـ لعل أهم الفرق التي رأت أن سقوط شرط العدل من اإلمام معناه 
ســقوط شــرعية اإلمام هم الُمَحكمة ـ الخوارج ـ ؛ «فإنهم جــوزوا أن تكون 
اإلمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له 
من العدل، واجتناب الجــور كان إماماً، ومن خرج عليــه يجب نصب القتال 
ضده، وإن غير السيرة، وعدل عن الحق، وجب عزله أو قتله، وجوزوا أال يكون 
في العالم إمام أصًال، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدًا أو حرًا، أو نبطياً، 
أو قرشياً» 1. ويرى الشيخ أبو زهرة أن من بين آرائهم السديدة المُحكمة «أن 
الخليفــة ال يكون إال بانتخاب حــر صحيح يقوم به عامة المســلمين آلخرين 
منهم، ويســتمر خليفة ما دام قائماً بالعدل مقيماً للشــرع مبتعدًا عن الخطأ 

والزيغ، فإن جار وجب عزله أو قتله» 2.
وقد أســقط الُمَحكمة شرط القرشية الذي يشــترطه معظم أهل الُسنة، 
وقطاع كبير من المعتزلة، ويرون أن بيتاً من بيوت العرب ال يختص بأن يكون 
الخليفة فيه، فليست الخالفة في قريش كما يقول غيرهم، وليست لعربي دون 
عجمي، والجميع فيها ســواء؛ إذ ال تكون له عصبية تحميه وال عشيرة تؤويه، 
وعلى هذا األساس اختاروا منهم (عبد اهللا بن وهب الراسبي)، وأمروه وسموه 

أمير المؤمنين وليس بقرشي» 3.
ويرى إبراهيم الفيومي «أن الُمَحكّمة إذًا كانوا حزباً ثورياً صريحاً كما 
يدل على ذلك اســمهم: الخوارج، أجــل كانوا حزباً ثوريــاً يعتصم بالتقوى 
والنهي عن المنكــر، وحقيقة األمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر كمبدأ 

إسالمي عام» 4.

محمد إبراهيم الفيومي، الخوارج والمرجئة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، 2003، ص 94. 1 ـ 
محمد أبو زهزة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014، ص 70. 2 ـ 

المرجع السابق نفسه. 3 ـ 
محمد إبراهيم الفيومي، الخوارج والمرجئة، ص 99. 4 ـ 
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ومن ثم فإن الُمَحكّمة «يرون وجوب الخروج على السلطان الجائر، وإن 
كان على رأيهم» 1، ولذا يركز الُمَحكمة في شروط الخالفة على تحقق شرط 
العدل، فيقول ابن ســالم اإلباضي: «وال يكون إماماً مســتقيماً إال من يكون 
الناس عنــده كلهم في الحق ســواء: القريب والبعيد، والشــريف والوضيع، 
والذكر واألنثى، والصغير والكبير، واألحمر واألسود، وال يتفاضل الناس عنده 
إال بتقوى اهللا، كما قال اهللا تعالى: ﴿ U T S R Q ﴾، فهو يعرفه 
بفضله من غير أن يعطيه ما ليس له؛ ألن الناس كلهم في الحق سواء، فمن 

لم يكن كذلك فليس هو من أهل العدل» 2.
ومن ثم تــرى اإلباضية ـ كمــا يصورها ابن 
ســالم ـ أن شــرط العدل ضروري لشرعية اإلمام 
وفي حالة سقوط هذا الشرط تسقط شرعية اإلمام 
«أيما إمام ولي بعدل ولم ُيطع؛ فقد برئت ذمة اهللا 
وذمة رسوله ممن عصاه، وأي إمام ولي ولم يعدل 
ولم يسقط فقد برئت منه ذمة اهللا وذمة الرسول، 
ومن أطاعه على هذا األســاس تصبح طاعة إلمام 
ظالم ومعصية» 3. فاإلباضية ترى أن من الضروري 
طاعة اإلمام العادل، وأنها واجبة، وأن عدم طاعته 

تعد معصية، في حين أن طاعة اإلمام الجائر تمثل أيضاً معصية، وعلى الرغم 
من أن معظم فرق الُمحكّمة ترى ضرورة الخروج على الحاكم الظالم بالسيف؛ 
فإن «اإلباضية ال ترى اعتراض الناس بالسيف؛ ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور، 

ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه» 4.

عبد القاهــر البغدادي، الِملــل والِنحل، تحقيق ألبير نصيــر نادر، دار المشــرق، بيروت، دون  1 ـ 
تاريخ، ص 76.

ابن ســالم اإلباضي، بدء اإلسالم وشــرائع الدين، تحقيق فيرنر شــفارتس، والشيخ سالم بن  2 ـ 
يعقوب، المعهد األلماني لألبحاث الشرقية، بيروت، 1986، ص 76.

المرجع الســابق، ص 97 ـ 99 وأيضاً ناجية الوريمي، اإلســالم الخارجي، دار الطليعة، بيروت،  3 ـ 
2006، ص 167.

محمد إبراهيم الفيومي، الخوارج والمرجئة، ص 202. 4 ـ 
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وعلى الرغم من أن أهل الُسنة يرفضون الخروج على الحاكم الظالم في 
معظم مواقفهم فــإن الُمحكمة ترفض مثل هذا الموقــف «فيقول الوارجالني 
ـ في مســألة اختالف الناس في الخروج على الســالطين الجــورة ـ : قالت 
الســنة: الخروج عليهم حــرام، وقتالهم على ذلك حــرام، وال يحل الخروج 
عليهم وإن ظلموا وضربوا وغصبــوا، وهذا الموقف بدا له متطرفاً في تحريم 
الخروج، ومن ثم في تعطيل واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضع 
مقابــًال موقف األزارقة، والنجدات، وهم الذين يســميهم الخــوارج، ويقول: 
وقالت الخوارج: الخروج عليهم واجب وعلــى جنودهم ورعيتهم» 1. وبناءً على 
االرتباط الضروري بين تحقّق العدل في الخليفة القائم وتحقق الشرعية له 
والعكس نجد أن معظم فرق الُمحكمة على اختالف معتقداتهم قد خرجت على 
معظــم حكام بني أُمية، وكانــوا ينظرون إليهم على أنهم حــكام جور وظلم، 

ويجب الخروج عليهم، وذلك من منطلق موقفهم من قضية اإلمامة 2.
2/3 ـ وإذا انتقلنا إلى موقف الشيعة نجد أنهم يحصرون اإلمامة في نسل 
اإلمام علي، ويســتندون في ذلك إلى بعض النصوص؛ «فالشيعة اإلمامية ال 
يعترفون بالخلفاء التاريخييــن ـ في ما عدا علي بن أبــي طالب ـ ويعدونهم 
مغتصبين، وغير شــرعيين؛ وذلك ألن خالفة النبي في األمة ـ في نظرهم ـ 

كانت بالنص، وحقاً من حقوق اإلمام علي واألئمة من أعقابه» 3.
وفي صدر اإلسالم بعد وفاة اإلمام علي (40هـ) كان أتباع الشيعة يثورون على 
خالفة بني أُمية، وقد قتل الكثير من نسل اإلمام علي بن أبي طالب، وساعد أتباع 
التشــيع على انهيار الدولة األموية بمســاندة بني العباس في تولي الحكم بعد 
ذلك، ويذهب رضوان السيد إلى «أن األئمة أنفسهم كفوا منذ علي زين العابدين 
عن الســعي للوصول إلى السلطة عن طريق الثورة على الخلفاء غير الشرعيين، 
واإلمام السادس جعفر الصادق ـ على الخصوص ـ رفض قبول أية مؤازرة الستعادة 

ناجية الوريمي، اإلسالم الخارجي، ص 168. 1 ـ 
أحمد محمد سالم، إقصاء اآلخر، دراسة في فكر أهل الُسنة، دار مصر العربية، القاهرة، ط 1،  2 ـ 

2014، ص 108.
رضوان السيد، األُمة والجماعة والسلطة، دار اقرأ، بيروت، ط 2، 1986، ص 245. 3 ـ 



71

ا(سالمي السياسي  الِفقه  في  والشرعية  العدل 

حقه في الخالفة بالقوة، وحرم على أتباعه المشاركة في التحركات الثورية باسم 
اإلمام، حتى يأتي اإلمام الذي ينزع حقه بالســيف، وقد حافظ األئمة من بعده 
على هــذه التقية، وظهرت آثار ذلك في عقيدة الشــيعة اإلمامية؛ إذ ال يتوقعون 
اســتالم األئمة الســلطة قبل ظهور المهدي، وهكذا ترك أتباع األئمة وشــأنهم 

لمالءمة أنفسهم مع األمر الواقع المتمثل في استمرار اإلمرة غير الشرعية» 1.
كان تطبيق العدل عند الشــيعة اإلمامية مرتبطاً بتولي نسل اإلمام علي 
ألمر الخالفة، وأن من تولى الســلطة بخالفهم يمثل اغتصاباً للسلطة، وتلك 
الخالفــات التي جاءت بعــد اإلمام علــي وقبلــه خالفات مغتصبة للســلطة 

والشــرعية، وبالنســبة للمروق على الحاكم نجد 
 ƒ الشيعة فرقاً متبانيًة؛ «حيث إن اإلمام زيدًا
كان ملتزماً الطاعة ال يخرج، وال يخاف وهذه هي 
الحقيقة؛ فقد كان منصرفاً إلى العلم، وقد خالفه 
في شــروط الخروج كثير من شــيعته، ومن آله، 

وعلى رأسهم أخوه «محمد الباقر» 2.
وعلى الرغم من عدم شــرعية الخلفاء خارج 
نســل علي بن أبــي طالب، فــإن فقهاء الشــيعة 
تساءلوا عن مشروعية العمل مع السلطان الجائر، 

ويرى رضوان الســيد «أن بعض فقهاء ـ الشــيعة ـ يذهبون إلى تحريم قبول 
منصب من أي ســلطان من ســالطين الجور، ويعللون ذلك غالباً بأن العمل 
للســلطان ومعه يعني مؤازرته في ظلمه، ودعم نظــام حكمه، وقد رأى جعفر 
الصادق أن األموييــن لم يكونوا ليســتطيعوا دفع الطالبييــن عن حقهم في 
السلطة، لوال أنهم وجدوا أعواناً ينظمون لهم األمور، ويجمعون لهم الضرائب، 
ويقاتلون من أجلهم، ويؤمون جماعاتهم في المساجد، ثم إن العمل للسلطان 
الجائر سيرغم العمال على إنفاذ توجيهات تتناقض والشرع والعدل، وسيعني 

الموضع السابق نفسه. 1 ـ 
محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص 51. 2 ـ 
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هذا سقوط العامل نفســه في الضالل والجور، ولكن هناك فتوى تستثني من 
هــذا التحريم العام الذين ألجئوا إلى قبول منصــٍب ما تحت طائلة التهديد 
بالقتل، ويرى اإلمام جعفر نفســه أن الوالية جائزة لمن ال يقدر على تأمين 
طعامه بغير عمل الســلطان» 1. ومن هنا نرى أن الشــيعة يرفضون العمل مع 
السلطان؛ ألنه يعضد من استمرار خلفاء الجور والظلم، ويساعد على تعضيد 
ســلطتهم، وأن عمل العامل مع سالطين الجور يســم العامل نفسه بالضالل 
والجور، في حين أباح بعض فقهاء الشــيعة العمل مع الســلطان تحت الجبر 
والقســر والتهديد والقتل، كما أن هؤالء ال قدرة لهم في تأمين طعامهم إال 

بالعمل مع السلطان الجائر.
2/4 ـ وال شــك أن قيمــة العدل محورية عنــد المعتزلة، فهــم أهل العدل 
والتوحيد، وهم من أهــم الفرق التي أّصلت لمبدأ األمــر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، فيرى القاضي عبد الجبار (ت 415هـ) أنه يجوز أن يستبدل الحاكم إذا زل 
عن الحق، وحاد عن العدل فيقول: «فأما قولهــم: إنه ال يؤخذ على يده، ويؤخذ 
على يد غيره، فغير مسلم؛ ألنه عندنا اإلمام َيأُخذ على يده العلماء والصالحون، 
وينهونه عن غلطــه، ويردونه عن باطنه، ويذكرونه بمــا زل، وإذا زاغ عن طريق 
الحق استبدلوا به» 2. والمالحظ أن القاضي عبد الجبار يمنح العلماء والصفوة من 

أهل الحل والعقد الحق في استبدال الخليفة إذا زاغ عن طريق العدل.
ومن ثم يذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى أن المعتزلة كانوا في السياسة 
إيجابيين، وإن لم تكن السياســة غرضهم، فكانوا يجاهرون بالخروج على اإلمام 
الجائر، ومبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد العقائد األساســية التي 
يذهبون إلى أن اإليمان ال يتم إال بقبولها جميعاً 3، ومع دعوة المعتزلة إلى الخروج 
على الحاكم الظالم؛ فإن ذلك كان مشروطاً لديهم وليس مطلقاً، «فرأي المعتزلة 

رضوان السيد، األُمة والجماعة والسلطة، ص 248. 1 ـ 
القاضي عبد الجبار، المغني فــي أبواب العدل والتوحيد، تحقيق عبد الحليم محمود، وســليمان  2 ـ 
دنيا، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط 1 1966 ج 20، المجلداألول، ص 273. وأيضاً 
محمــد مصطفى حلمي، نظام الخالفة في الفكر اإلســالمي، دار األنصــار، القاهرة، ط 1977، 

ص 411.
محمد ضياء الريس، المرجع السابق، ص 70. 3 ـ 
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أنه ال يجوز أن يكون هناك في وقت واحد أكثــر من إمام واحد، ورأوا أخيرًا أنه 
تجوز الثورة علــى اإلمام الظالــم إذا تيقن الثوار أنهم ســينجحون في ذلك» 1. 
والواقع أن المعتزلة عبر تاريخهم لم يســتطيعوا الخــروج على الحاكم كما فعل 
بعض فرق الُمحكّمة أو الشــيعة، ولو رأوا الظلم أمامهم، فلم يسجل لنا التاريخ 

السياسي اإلسالمي أي خروج للمعتزلة على سلطة الخليفة القائم باألمر.
2/5 ـ وإذا كانت هناك بعض الفرق اإلسالمية قد رأت أن جور الحاكم أو 
الخليفة يســقط شــرعيته، ويوجب الخروج عليه ســواء عند الُمحكمة، أو عند 

المعتزلة، التي اشترطت أال يكون هذا الخروج إال 
في حالة تأكد الخارجين على الخليفة ِمْن قدرتهم 
على عزله؛ فإن أهل الُسنة قد رأوا أن عدم تحقق 
شرط العدل من ِقبل الحاكم أو الخليفة ال يستلزم 
الخروج عليه»؛ فقد نقل في شــرح الموطأ أن رأي 
اإلمام مالك، ورأي جمهور أهل الُسنة أنه إذا ظلم 

اإلمام فالطاعة أولى من الخروج» 2.
وقد رأى معظم فقهاء الُسنة أنه إذا لم تتحقق 
شروط الشرعية كالعقد والبيعة للخليفة، ثم جاءت 

الخالفة عن طريق التغلب، وجب الطاعة؛ وذلــك ألن «الفقهاء الذين وصلتنا 
كتابات لهم من النصف األول من القرن الثالث الهجري ـ ومن بينهم الشافعي 
(ت 204هـ) وأحمد بن حنبل (ت 241هـ) وأبو عبيد القاسم بن سالم (ت 224هـ) 
والمحاسبي (ت 243هـ) ـ ينقلون النقاش إلى أفق آخر هو أفق ـ أو شرط ـ طاعة 
المتغلب أي الواصل للســلطة من دون شــورى وال بيعــة وأن يحصل على البيعة 
الحقاً، وأن يعدل بيــن الناس، وال يخرج عن األعراف المســتقرة، وأن يجاهد 
العدو، ويحفظ دار اإلسالم، والحجة التي يوردها هؤالء جميعاً لذلك: الحفاظ 
علــى وحدة الجماعــة، ومنع الفتنة التي قــد تنجم عن التمرد علــى المتغلب، 

رضوان السيد، األُمة والجماعة والسلطة، ص 108. 1 ـ 
محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص 99. 2 ـ 
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والصراع على الســلطة، وهكــذا فإن النقاش قد انتقل بســرعة من الشــرعية 
المبدئية ـ التي تتحقق بالشــورى والعقد والبيعة ـ إلى الشرعية الوظيفية، إذا 
صــح التعبير؛ أي أن األهم من «الشــكليات» هــو النظر فــي المصلحة العليا 

للجماعة، وهي بقاء االستقرار، والوحدة، والعدالة، وصون دار اإلسالم» 1.
فاإلمام أحمد بن حنبل يثبت شرعية اإلمام بالقهر والتغلب، ويرى أن ذلك 
ال يفتقر إلــى العقد، ويرى أبو يعلى الفراء «أنــه رُوي عن اإلمام أحمد ألفاظ 
تقتضي إســقاط اعتبار العدالة، والعلم، والفضل، فقال ـ في رواية عبدوس بن 
مالك القطان ـ: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، ُسمي أمير المؤمنين، ال 
يحل ألحد يؤمن بــاهللا واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إمامــاً عليه، َبرًا كان أم 
فاجرًا، فهو أمير المؤمنين» 2. ويذهب أحمد بن حنبل إلى أن شــروط البيعة لو 
كانت للخليفة وقت انتخابه ثم عدمت منه، فإن ذلك ال يمنع استدامة خالفته، 
فيقول الفراء: «إذا وجدت الصفات في اإلمام حال توليه ثم عدمت بعد العقد؛ 
نظرت فإن كان جرحاً في عدالته وهو الفسق فإنه ال يمنع من استدامة اإلمامة 
ســواء أكان متعلقاً بأفعــال الجوارح، وهــو ارتكاب المحظــورات، وإقدامه على 
المنكرات اتباعاً للشهوات، أو كان متعلّقاً باالعتقاد، وهو المتأول لشبهة تعرض 
يذهب فيها إلى خالف المنطق، وهذا ظاهر كالمه في رواية المروزي: إذا كان 
األمير يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه. وروي عنه في كتاب المحنة: أنه 
كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين، وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن» 3، ومن 
ثم يمكــن القول بأن محنة اإلمــام أحمد بن حنبل لم تؤد بــه إلى الخروج أو 
الدعوة إلى الخروج، وإنما عارض الفكرة أشــد المعارضة واضعاً نصب عينيه 
مصلحة المسلمين، وحفظ كيانهم ومنع إراقة دمائهم، «فقد اجتمع فقهاء بغداد 
إليه وشكوا تفاقم الحال بســبب إظهار الخلق للقرآن، وطلبوا مشورته في عدم 
رضا بالخليفة، وأبلغوه ما اســتقر عليه عزمهم في الخروج عليه؛ ولكنه رفض، 
وقــال: عليكم بالنكــرة بقلوبكــم، وال تخلعوا يــدًا من طاعة، وال تشــقوا عقد 

رضوان السيد، الشرعية والمشروعية في التجربة اإلسالمية، ص 23. 1 ـ 
الفراء، األحكام السلطانية، ص 20. 2 ـ 

المرجع السابق نفسه. 3 ـ 
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المســلمين» 1. وكان أحمد بــن حنبل ـ مع نهيــه عن الخــروج، وطلبه انضمام 
المســلمين تحت لواء الجماعة ـ يرى أن من شــذ عن الجماعة شذ في النار، 
فالطاعة واجبة لألئمة وإن جاروا؛ حتى يحفظ لجماعة المسلمين وحدة الكيان، 
ويدرأ عنها المفاسد، وكان يأمر بالقتال في صفوف األمراء البغاة حتى ال تتفرق 
صفوف المسلمين، وينفرط عقد الجماعة، ويتكالب األعداء على دار اإلسالم» 2.
ومن ثم يمكن القول: إن فقهاء المســلمين يذهبون إلــى ضرورة طاعة ولّي 
األمر إذا ظلم وجار وافتقد إلى شــرعية البيعة، وال يشــجعون على الخروج ضد 
الحاكم، «فاالختيار أن يكون اإلمام فاضًال محســناً، فــإن لم يكن فالصبر على 

طاعة الجائر أَولى من الخــروج عليه؛ لما فيه من 
اســتبدال الخوف باألمــن، وإهراق الدماء، وشــن 
الغارات والفساد، وذلك أعظم من الصبر على جوره 
وفســقه، واألصول تشــهد والعقل والدين أن أقوى 
المكروَهْيــن أولى بالترك، ولقد قــال اإلمام أحمد 
بوجوب الصبر عند الجــور، ونهى عن الخروج نهياً 
صريحاً، ولقد روي عنه أنه قال بالصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان منه من عدل وجور، وال يخرج 
على األمراء بالسيف وإن جاروا» 3. ويكرر ابن تيمية 

كالم ابن حنبل، حيث يقول: «إن الفســاد في القتال والفتن أعظم من الفســاد 
الحاصل بظلمهم دون قتال وال فتنة، فال يدفع الفسادْيِن إال بالتزام األدنى» 4.

2/6 ـ وعلى الرغم من انتماء األشاعرة لقطاع أهل الُسنة والجماعة؛ فإن 
آراءهم قد تباينت في حدود عالقة َتحقق العدل في الخليفة كشــرط الستمرار 
شــرعيته، ففي حالة وجود إمام جائر وظالم «يرى الجويني (ت 478هـ) أنه إذا 
لم يجد المسلمون من يســتطيع أن يقف في وجه اإلمام المطلوب خلعه لتنحيه 

محمد مصطفى حلمي، نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي، ص 346. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 348. 2 ـ 

محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب اإلسالمية، ص 96. 3 ـ 
محمد مصطفى حلمي، نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي، ص 500. 4 ـ 
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دون إراقة الدماء، واضطراب األحوال، فال مجال لثــورة اآلحاد المتفرقين في 
أنحاء البالد؛ ألن ثورتهم لن تؤدي إال إلى زيادة المحن، واتساع رقع القتل» 1؛ 
ولكن الجويني يناقش في معرض الخروج على الحاكم بأنه «إذا اتفق رجل مطاع 
ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتســباً لمعروف ناهيك عن المنكر، وانتصب بكفاية 

المسلمين ما دفعوا إليه فليمض في ذلك قدماً واهللا ينصره» 2.
وتعددت األقوال من قبل العديد من علماء األشــاعرة؛ فنجد ضياء الريس 
ينقل بعض أقوال علمائهم في القول بوجوب عزل السلطان إذا ظلم وجار، وسقط 
عنه شــرط تحقق العدالــة؛ حيث يرى الشهرســتاني (ت 548هـ) أنه «يســتدل 
باألفعال على الشــهادة والقضاء، وكذلك يستدل على الصفات التي تشترط في 
األئمة، وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضالل أو كفر انخلع منها، أو خلعناه، 
ويرى الغزالي (ت 505هـ) أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن واليته، وهو إما 

معزول أو واجب العزل» 3.
وعلى الرغم من أقوال بعض األشاعرة التي تبيح عزل اإلمام في حالة جوره 
وفقدانه للشــرعية؛ فإنهم ينتهون أيضاً إلى الموازنة بين الخسائر الحادثة في 
الخروج عليه، والخسائر األخرى نتيجة عدم الخروج عليه، وينتهون إلى اختيار 
أقل الضررين، «فإذا كانــت تنحية اإلمام المطلوب خلعه لن تتم إال عن طريق 
إراقــة الدماء، وإثــارة الفتــن، وضياع الحقــوق؛ فتعقــد حينئــٍذ مقارنة بين 
االضطرابات المتوقعــة والواقع الحاضر، فإذا زاد احتمــال المتوقع عن البالء 
الحاضر فينبغي االستمرار على األمر الواقع، أو بعبارة أخرى: لألمة خلع اإلمام 

بسبب يوجبه، وإن أدى إلى الفتنة احتُمل أدنى المضرتين 4.
ويتناول رضوان الســيد أحد أعالم األشــاعرة ـ وهو أبو عبد اهللا الحليمي 
(403هـ) ـ والذي يرى «أن أساس شــرعية اإلمام العقد له، وليس االستحقاق، 
وليس إذا كان مستحقاً صار إماماً؛ لكنه يعد إماماً بأن يعقد له؛ ألن العقد غير 

المرجع السابق، ص 444. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 533. 2 ـ 

محمد ضياء الريس، النظريات السياسية اإلسالمية، ص 299. 3 ـ 
محمد مصطفى حلمي، نظام الخالفة، ص 444. 4 ـ 
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االســتحقاق، وهو منزلة بعده، فإذا صار إماماً بعقد أهل االختيار، ومبايعة من 
عامة الناس كان هو الخليفة وأمير المؤمنين، ولــو كان ضعيفاً غير قاهر، وال 
يستطيع بسط نفوذه على كافة األطراف؛ ذلك أن العقد يعني ثبوت اإلمامة له 

قاهرًا كان أو غيرها» 1.
وينتقد رضوان السيد خيار أهل الســنة عامة بعدم الخروج على الحاكم إذا 
فقد شرعيته؛ ألنه سينتهي في النهاية إلى فقد الوحدة العامة للجماعة على المدى 
البعيد، فيقول: «للشــرعية شــرطها األوحد في جماهيرية اإلمام (الشورى فالعقد 
والبيعة)، إن الوحدة يمكن أن تســتمر أو تتحقق في غياب «الشرعية» عن طريق 

القــوة والتســلط المجردين؛ لكنها حينئــٍذ ال تبقى 
وحــدة إســالمية؛ بل تصبــح كســروية أو قيصرية، 
وعندما تتحول الخالفة إلى ُملك يكون علينا أن نوازن 
بين الجماعة والطاعــة، وُتعلمنا معانــاة المفكرين 
السياسيين المسلمين الطويلة أن قبول أهون الشرين 
ال يغير من واقع األمر شيئاً. ففقد الشرعية يقود إلى 
فقد الوحــدة، وخســران لقضية اإلســالم كله على 
المدى الطويل، فلتبق للوحدة شــرعيتها الجماهيرية 

لكي تبقى هي الوحدة اإلسالمية المعروفة» 2.

– 3 –

ومن جانــب آخر تناولت مدونات الِفقه السياســي اإلســالمي في مجال 
«أدبيات الســلطان» أو مرايا األمراء ونصائح الملوك قضية العدل والشرعية 
والنظام، ولكن تناُولها كان بشــكٍل مختلٍف عن مدونات وكتب علم العقائد، 
فتناُول تلك المدونات لقضية العدل كان ضمن النصائح التي تنصح للخليفة 
أو الملك، وتبرز كونها قيمة كبرى ال بّد أن تكون في اإلمام، ولم تتجاوز دعوة 

رضوان السيد، األُمة والجماعة والسلطة، ص 137. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 143. 2 ـ 
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«مرايا األمراء» للعدل لحدود النصيحة؛ حيــث ُتبين تلك المدونات المزايا 
التي تنتج عن عدل الخليفة أو السلطان، والمساوئ التي تنتج عن الجور، ومن 
الغريب أن معظم هــذه الكتب كانت ُتهدى إلى أمــراء ووزراء معظمهم كان 
يتسم بالظلم والجور، ولم تخض تلك الكتب في البيعة وشروطها كثيرًا؛ لكنها 
تتكلّم عن وظيفة الملك «في تمكين الرعية من اســتيطان مساكنهم وادعين، 
والتخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين، وكف األذى عنهم، والعدل فيهم، وفصل 
الخصام بين المتنازعين، وكف األذى عنهم، وإقامة حدود اهللا وحقوقه فيهم، 
وتحقيق أمن السبل والمسالك، والقيام بمصالحهم بما يحتاجون إليه من ماء 
وقناطر، ويؤدي تحقيق هذه الحقوق إلى بلوغ السياسة العادلة التي تستخلص 

بها الطاعة» 1.
وتحاول كتب اآلداب الســلطانية أن تروج للعدل مستخدمة مقوالت أردشير 
وأرســطو وآيات القرآن، على أســاس أن ترويجها للعدل في مصاف الشعارات 
الكبرى في بنية تلك الكتب: «فمن حق الرعية على السلطان العدل في سلطانه، 
 ﴾ O N M L K ﴿ :وســلوك موارده في جميع شــأنه، قال تعالــى
[النحــل: 90]، وقال تعالى: ﴿ 8 9 : ﴾ [األنعام: 152]، وفي كالم الحكمة: 
عدل الملك حياة الرعية، وروح المملكة، فما بقاء جســد بال روح فيه؟! فيجب 
علــى َمن َحكمه اهللا فــي عباده، وملكه شــيئاً من بالده أن يجعــل العدل أصل 

اعتماده، وقاعدة استناده؛ لما فيه مصالح العباد، وعمارة البالد» 2.
ولقد دشنت اآلداب السلطانية مئات من الصفحات في بيان مزايا العدل 
وفضله على الممالك، أنه أساس كل مملكة، وبه قوام العالم، وعمارة البالد، 
وأســاس العمران، وقالت: «إمام عادل خير من مطر وابل؛ وذلك ألن الناس 
على ديــن الملك، فإذا عدل لزمــت الرعية العدل وقوانينــه فانتعش الحق، 

الماوردي (أبو الحسن)، تسهيل النظر وتعجيل الطفر، تحقيق رضوان السيد، المركز اإلسالمي  1 ـ 
للبحوث، بيروت، ط 1، 1987، ص 214.

الشــيزري (عبد الرحٰمن بن عبد اهللا) المنهج المســلوك في آداب الملوك، تحقيق علي عبد اهللا  2 ـ 
موسى، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، ط 1، 1987، ص 22؛ وأيضاً ابن جماعة، تحرير األحكام 

في تدبير أهل اإلسالم، ص 23.
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وتناصف الناس، وذهب الجور، فترسل السماء بركاتها، وتخرج األرض نباتها، 
وتكثر الخيرات وتنمو الثمرات» 1.

وقد ربطت اآلداب السلطانية بين العدل وتطبيق الشريعة اإلسالمية؛ ألنها 
مؤسسة على العدل، ولهذا رأت ضرورة أن تكون الشريعة اإلسالمية هي أساس 
الدعوة للعدل، فتقول: «العدل في كل شيٍء محدود، فاألولى أال تتعدى الحدود، 
فإن قوانين الملة المحمدية مؤسســة على القوانين العدلية؛ إذ فيها من الِحكَم 

اإللهية ما تعجز عن إدراكها القوى العقلية» 2.
ولم تبــرز األدبيــات الســلطانية كيفية تحقق 
العدل في شرايين الحكم ونظام الدولة، ولذا فإن 
دعوتها إلــى العدل لــم تنتقل من طــور النصائح 
األخالقية إلى صياغة حقيقة في النظام السياســي 
فلم تنتقل مما هو أخالقي إلى ما هو سياسي واقعي؛ 
ألن تطبيق العدل مرهون بــاإلدارة الفردية للحكام 
أكثر من كونــه إرادة لنظام سياســي متكامل، فلم 
ترتبط تلك األدبيات الشــرعية بالعدل، ولم َتَر أن 
انتفاء العدل معناه انتفاء الشرعية؛ ولكنها بالمقابل 

تحدثت عن مثالب الجور وأثره على العمران والدولة، فحّذرت من الجور والظلم، 
فمن طبق العدل على الرعية ملك ســرائر وقلوب الرعيــة، ومن قام فيها بالظلم 
والجور لم يملــك إال األجســام، ولم يجد ســوى الرياء والتصنع، «وفي ســير 
المتقدميــن: قلوب الرعيــة خزائن ملوكها، فمــا أودعوها من شــيء فليعلموا أنه 
فيها» 3، ورغبت تلك األدبيات في العدل والتحذير من الجور، فقالت الملك يبقى 
مع العدل، حتى ولو كان في دولة كافرة، والدولة الظالمة تفنى ولو كانت مسلمة.

ابن جماعة، تدبير األحكام، ص 16. 1 ـ 
الماوردي (أبو الحســن)، التحفة الملوكية، تحقيق فؤاد عبد المنعم، مؤسســة شــباب الجامعة،  2 ـ 

اإلسكندرية، 1984 ص 131.
الطرطوشــي (أبو بكر)، ســراج الملوك، تحقيق محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية،  3 ـ 

القاهرة، ط 1، 1994، ج 1، ص 447.
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وعلى الرغم من تنديد الِفقه اإلسالمي في مجال أدبيات السلطان بالظلم 
والجور وتحذير المِلك منه ـ ألنه أساس خراب العمران ـ فإننا حين نسأل: ماذا 
لو جار وظلم الحاكم فما الموقف منه؟ ترى اآلداب الســلطانية أن عليه الوزر 
وعلينا الصبر، ولم تضع أي آليات إليقاف الظلم الذي يقع على الرعية ســواء 
من الملك أو الحاشــية، ولذلك تبقى الدعوة إلى العدل أو نبذ الظلم والجور 
مجرد دعوة أخالقية خالصة للحاكم، يأخذ بها لو كان ورعاً، وله أال يأخذ بها 
في ممارسته، فتطبيق العدل هبة منه، وممارسة الظلم تخضع ألهوائه ورغباته، 
وليس للرعية في حالة ظلم الملك سوى الصبر، «إن كان اإلمام عادالً فله األجر 

وعليك الشكر، وإذا كان جائرًا فعليه الوزر وعليك الصبر» 1.
وترسخ األدبيات السلطانية الستقرار النظام السائد في عدم الخروج على 
جور الحاكم الظالم، وعدم فقدانه للشرعية في حالة جوره، وأن جور السلطان 
مائة سنة وال جور الرعية بعضها على بعض ســنة واحدة: «لو جعل ظلم الوالة 
حوالً في كفة، ثم جعل فساد الرعية وظلمهم وهرجهم ساعة في كفة؛ كان هرج 
ساعة أكثر وأفحش وأرجح من ظلم الوالة سنة» 2، ومن هذا المنطلق تقرر اآلداب 
السلطانية ضرورة الطاعة والصبر على الظلم الستقرار النظام العام، وتكرس 
اآلداب السلطانية رأي أهل الُسنة هنا في السمع والطاعة للحاكم حتى لو كان 
ظالماً جائرًا؛ وذلك خشــية من حــدوث الفتنة، ومن هنا ال بــّد من الطاعة، 
فسلطان غشوم خير من فتنة تدوم، والعيش في ظلم حاكم ظالم ألف عام أفضل 
من العيش بال حاكم يوماً واحدًا، ويتم التذرع باستمراِر ظلِم الحاكِم واستبداده 
بالخشــية من اضطراب األحوال، «فإذا طرأ على اإلمام أو الســلطان ما يوجب 
فســقه فاألصح أنه ال ينعزل عن اإلمامة بذلك؛ لما فيه من اضطراب األحوال 

بخالف القاضي إذا طرأ عليه الفسق فاألصح أن ينعزل» 3.
ومن أجل استقرار النظام تقر األدبيات السلطانية الطاعة لولي األمر، 

المرجع السابق، ج 1، ص 463. 1 ـ 
الغزالي، التبر المســبوك في نصيحة الملــوك، تحقيق محمد أحمد دمج، المؤسســة الجامعية  2 ـ 

للدراسات، بيروت، ط 1، 1987، ص 22.
ابن جماعة، تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم، ص 24. 3 ـ 
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من أجل استقرار النظام حتى لو فقد شرط العدل، وافتقد لشروط الشرعية 
تحت مســمى ضرورة درء وحقن دماء المســلمين رغم أن الطاعة ال بّد أن 
ترتبط بالعدل، وَتحقق العدل هو الذي يفرض الطاعة، وعدم تحقيق العدل 
يدفع الرعية في عدم الطاعة، وعدم اســتقرار النظام، وقد وظفت اآلداب 
السلطانية القرآن والُسنة إلقرار الطاعة حتى للسلطان الجائر، فقد قال اهللا 
تعالــى: ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [النســاء: 59] فأوجب طاعة 
أولي األمر، وقرنها بطاعته وطاعة الرسول، وقد قال أكثر أهل العلم بأنه ژ 
قال: «من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاني فقد عصى اهللا، ومن أطاع 

األمير فقد أطاعني، ومـــن عصى األمير فقد 
عصاني» 1. ومــن المفارقات الغريبــة أن تكون 
طاعة الســلطان فرضاً على الرعية ســواء كان 
عــادالً أم جائرًا، وذلــك من منطلــق أن طاعة 
السلطان هي التي تجمع شــمل الدين، ومن ثم 
يصبح عصيان السلطان هدماً ألركان الدين، إلى 
حد أن يذهب البعض إلى أن «الخارج من طاعة 
الســلطان منقطع العصمة براء من الذمة، وأن 
طاعة الســلطان حبل اهللا المتين، ودينه القويم 

وجنتــه القويــة، وأن الخروج منهــا خروج من أنــس الطاعة إلى وحشــة 
المعصية» 2. وانتهت اآلداب الســلطانية ليس فقط إلى كون طاعة السلطان 
مقرونــة بطاعة اهللا؛ ولكنها صورت أيضاً أن معصية الســلطان معناه طاعة 
الشيطان: «من عصى السلطان فقد أطاع الشيطان، وقيل: من إجالل اهللا: 
إجالل السلطان عادالً كان أو جائرًا» 3. ومن هنا نرى أن األدبيات السلطانية 

القلعي (أبو عبد اهللا)، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة، تحقيق إبراهيم عجو، المنار، الزرقاء،  1 ـ 
األردن، ط 1، 1985، ص 108.

المناوي (صدر الدين)، طاعة الســلطان وإغاثة اللهفان، تحقيق أســعد الطيب، دار ابن حزم،  2 ـ 
بيروت ط 1، 1991، ص 45 ـ 46.

ابن رضوان (أبو القاســم) الشــهب الالمعة في السياســة النافعة، تحقيق ســامي النشار، دار  3 ـ 
الثقافة، المغرب، ط 1، 1984، ص 152، ط 1، 1984.
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ُتغلّــب الطاعة على العــدل، وتقر النظام مــع الظلم، وتفصــل بين العدل 
والشرعية، فالطاعة حق للســلطان على الرعية واجب إقرارها، في حين أن 

العدل حق للرعية على السلطان؛ ولكنه ليس ملزماً به.

– 4 –

1 ـ شكلت قيمة العدل مكانة محورية في شــروط اختيار الخليفة في صدر 
الخالفة اإلسالمية، وكانت إحدى ركائز اختيار الحاكم، ولكن في مرحلة الفتنة 
الكبرى، ومع تحول الخالفة إلى ُملك، اختلف المسلمون حول طبيعة العالقة بين 
العدل والشرعية، فرأى المُحكمة أن فقد شرط العدل في الخليفة يسقط شرعيته 
ويوجب الخروج عليه، ورأى الشيعة أن تولّي الخالفة لغير نسل اإلمام علي ُيعد 
اغتصاباً للسلطة، في حين ذهب أهل الُســنة على اختالف طوائفهم إلى القول 
بالصبر على الحاكم الجائــر درءًا للفتنة وحقناً لدماء المســلمين، وبحثاً عن 
وحدة الجماعة واألُمة المسلمة، ورأى المعتزلة بأنه يمكن الخروج على الحاكم 
طالما امتلكت الجماعة التي تريد الخروج عليه القدرة على خلعه، وإن لم تملك 

تلك القدرة فال ينبغي لها الخروج على الحاكم حقناً للدماء.
2 ـ لم يمنع فقهاء الُســنة العمل مع الســلطان أو الغزو معه والقتال ضد 
األعداء حتى لو كان جائرًا، ورفض قطاع من فقهاء الشيعة العمل مع السلطان 
الجائر؛ ألن هذا يعضد من قوته، ويرسخ ملكه، وذهبت طائفة أخرى إلى جواز 
العمل مع السلطان الجائر تحت التهديد، أو من أجل خدمة أبناء مذهبهم، في 

حين رأى المَحكمة ضرورة الخروج على السلطان الجائر؛ ألنه َفقََد شرعيته.
3 ـ رفعت اآلداب السلطانية شــعار العدل كقيمة محورية في اإلمام، ولكن 
هذا الشــعار لم يكن أصيًال وال ضرورياً؛ حيث كانت هذه األدبيات تهدف إلى 
المحافظة على الوضع الراهن، واســتقرار النظام، ولذلك كانت ترّوج للصبر 
على الحاكم الظالــم، وعدم الخروج عليــه، وتدعو إلى طاعتــه؛ حفاظاً على 
االستقرار، ولذا فقد ذهبت هذه األدبيات إلى أن عدم تحقق العدل في الخليفة 

ال يسقط شرعيته، وال بّد من طاعته حتى ال يتفكك االستقرار والنظام.
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■  أستاذ العلوم السياسية جامعة الحسن الثاني ـ المغرب ـ .

انصّب االهتمام بالتراث اإلسالمي عامة على جوانبه الفلسفية 
واألدبية والفقهية في مقابل إهمال نســبي للتراث السياســي 
الســلطاني 1. قد يعود األمر إلــى عّد هذا النوع مــن التّأليف مجّرد 
كتابات مرتبطــة ببالطــات الملوك والســالطين تنّظر لالســتبداد 
السياسي وتبّرره، وقد يعود ذلك إلى عده مجموعة متون أخالقية ال 
حّظ لها من الواقع السياسي الفعلي، وقد يعود ذلك إلى عده مجّرد 
كتابات تستنسخ نفســها من دون أن يضيف الالحق شــيئاً لما قاله 
ه مجّرد دخيل على التراث السياسي  السابق. بل وقد يعود ذلك إلى عد
العربي «األصيل»، ومن ثَم فال عالقة تجمعه باإلسالم ِفْكرًا وحضارة.
ويبدو أنّ األسباب ذاتها كانت وراء اإلهمال الذي طال «مرايا 
األمراء» Les miroirs des princes الغربية ـ المســيحية، ومن بينها 
ها (تماماً كما قال ابن خلدون في «مقّدمته» عن «سراج الملوك»  َعد

ال يمكن بأي حــاٍل من األحــوال أن ننكر جهود رعيــل أّول مــن الباحثين في هذا  1 ـ 
المجال، وعلى رأســهم د عبد الرحٰمن بــدوي ووداد القاضي وإحســان عبّاس ومن 

تالهم من الباحثين منقّباً ومجّددًا وعلى رأسهم د. رضوان السيد.

■ �� ا��-� ا��الم  

«العدل» مفهوم 
ا9مراء ومرايا  الملوك  نصائح  بين 
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للطرطوشي) «مجّرد تجميع لتفاهات تستنسخ نفسها، حيث نجد الكالم المكرر 
نفسه، واألفكار العامة نفســها المصوغة بأسلوب متكلّف» 1. كما يبرز الباحث 
المختص ميشال سينيالر Michel Senellart كيف أنّ مرايا األمراء «لم ُتدرس 
بالشكل الكافي، ولم تجد لنفسها مكاناً داخل تاريخ األفكار السياسية. وذلك 
راجع ليس فقط لكونها تخاطــب األمراء ـ ومن ثّم خلت مــن كلّ أهمية في 
الثقافة الديموقراطية ـ بل يعود ذلك أيضــاً إلى توّجهها األخالقي» 2. ومهما 
يكن مــن هيمنة الطابع األخالقــي على هذه الكتابة السياســية، ومن حقيقة 
تناسخها 3، ومن واقع ارتباطها ببالطات األمراء والملوك والسالطين؛ سيكون 
حقاً من الخطــأ أن ننزع عنهــا كلّ فائدة؛ إذ يكفــي القول هنــا: إنّها ُتَعّد 
ـ وبامتياز ـ «خّزاناً» للثقافة السياسية السائدة آنذاك، وال يمكنها من ثَم إّال 
أن تفيــد الباحث فــي محاوالته معرفة المجال السياســي الوســيط وآليات 
اشــتغاله، خاّصة وأنّ هناك اليوم مــن ُيرجع ركائز النهضــة األوروبية إلى 

القرنين الثاني عشر والثالث عشر 4.
يقوم هذا النوع من الكتابة السياسية ـ بشقيها العربي/اإلسالمي والغربي/
المسيحي ـ على مبدأ أساسي هو مفهوم النّصيحة. والواقع أنّه لو انطلقنا من 
بعض التعاريــف العامة التــي حاولت اإلحاطــة بنصائح الملوك اإلســالمية 
لوجدناها تــكاد تتطابق ـ ولو من الناحية الشــكلية ـ مــع نظيرتها الغربية 

 Voir l’introduction de Ran Halévi in Le savoir du prince du moyen âge aux lumières (collectif) 1 ـ 
Fayard 2000.

 Michel Senellart: Les arts de gouverner du regimen médiéval au concept de gouvernement  2 ـ
p. 45 / Editions du Seuil 1995.

يالحظ «آالن بورو» Alain Boureau ـ على سبيل المثال ـ كيف أنّ كتاباً مهّماً كان ذا تأثير كبير  3 ـ 
ـ «جيل دو روم»، لم  على الفكر السياســي األوروبي في العصر الوســيط، وهو «حكم األمراء» ل
يوف حقّه من االهتمام، والســبب في نظر الكاتب هو عده مجّرد رقم إضافي في سلســلة مرايا 
ه، (وهو أمر متناقض مع الســبب األول، كما يوّضح الكاتب)  تعيد نفســها من دون كلل، أو لعد

تجميعاً لما كتبه أرسطو في السياسة واألخالق.
 Alain boureau: «Le prince médiéval et la science politique» in le savoir du prince…coll

op. cit., p. 47.

 Jacques «من أهّم هؤالء المفكّر والباحث الفرنسي المختص في العصر الوسيط «جاك لو غوف 4 ـ 
L’Europe est-elle née au Moyen Âge? Seuil, 2003 :انظر للتفصيل في آرائه كتابه .Le Goff
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المسيحية 1؛ ذلك أنّ السؤال الرئيس الذي تسعى «مرايا األمراء» للجواب عنه 
هو: «كيف يجب على الملك أن يحكم؛ إذ إنّ الحكم أصبح فنّاً تضبطه قواعد 
مثــل أّي مهنة، ويقتضي مجموعة مــن المبادئ والطرق. وعليــه، ينبغي على 

الملك أن يخضع لتربية خاصة ليمتلك مهارة الحكم» 2.
في هــذا الســياق، يؤّكد الباحثان «الشــو» 
F. Lachaud و «سكورديا» L. Scordia هيمنة الطابع 

العملي على هذه الكتابات التي لم تكن لتنشــغل 
بتحليل النّظام السياســي في حــّد ذاته بقدر ما 
كانــت تهتّم بمــا قد يحيــق بســلطة األمير من 
انحرافات تؤّدي إلى الطغيان السياسي، وهذا هو 
ســّر تأكيدها المتواتر على «األخالقيات» بكونها 
كابحاً ضّد كل انحراف سياســي 3. وفي الســياق 

يعّرفها الباحث إحســان عباس بكونها «نصائح سياســية ُتســدى إلى األمير أو ولي العهد حتّى  1 ـ 
يكون سياســياً ناجحاً»، وأنّ ما يميّزها مقارنة مع كتابات سياســية أخرى هــو «النّظرة العملية 
للسياســة» (إحســان عباس، ابن رضوان وكتابه في السياســة. مجلة الفكر العربي، ع 22، س 
1981، ص 379). وفي الســياق نفســه يصنّفها الباحث عبد الرحٰمن بدوي فــي خانة «المؤلّفات 
التي يسترشــد بها أولــو األمر في سياســة الملك وتدبير أمــور الرعيــة» (عبد الرحٰمن بدوي، 
األصول اليونانية للنظريات السياســية في اإلســالم، ج 1، ص 5، دار الكتب المصرية القاهرة، 
1954). وهو التّصوّر نفســه الذي نجده عند الباحث رضوان السيد الذي يذهب إلى أنّ الهدف 
من هذه الكتابة السياســية هو «تعليم» الحاكم أمور التّدبير السياســي. (راجع مقّدمة تحقيقه 
لكتاب المرادي «اإلشــارة إلى أدب اإلمارة»، ص 19، دار الطليعة، بيروت، 1981). وأخيرًا تؤّكد 
الباحثــة وداد القاضــي أنّ مضمون هذه الكتابات يكمــن في مجموعة من النصائــح التي تبيّن 
للحاكم «كيف يجــب أن يتصّرف في مختلف الحــاالت التي يمكن أن يكــون فيها، ومع مختلف 
ـ «صيغة المخاَطب»  الجماعات التي يمكن أن يتعامل معها»، مبرزة على الخصوص أنّها مكتوبة ب
و«موّجهة من الكاتب إلى رجل الســلطة» بكونها «دليل عمل» (وداد القاضي: جوانب من الفكر 

السياسي للسان الدين بن الخطيب، مجلة الفكر العربي، ع 23، س 1981)
 Myriam Chopin-Pagotto, p 88, La prudence dans les miroirs du prince Chroniques italiennes 2 ـ 
N 60 (4/1999).

 Frédérique Lachaud et Lydwine Scordia, Le Prince au miroir de la littérature politique de 3 ـ 
 l’Antiquité aux Lumières / Collectif /. Publications des universités de Rouen et du Havre /

2007 p. 14.
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ـ «كتابات  نفســه يكتب «جــاك كرينــن» Jacques Krynen أنّ األمر يتعلّــق ب
تستعرض الفضائل المســيحية والواجبات األخالقية للملوك. وهي كلّها تدور 
حول فكرة رئيســة مفادها أن الملك الذي يريد حكم اآلخرين عليه أن يحكم 
نفسه أّوالً؛ فالملك الذي ال ينضح بالصفات األخالقية والدينية يكون عاجزًا 

عن القيام بوظيفته، وال يستحقّ اسمه كملك» 1.
من الواضح أنّ «المرايا المســيحية» و«آداب الملوك» اإلسالمية يعّجان 
معاً بالعديد من الفضائل الخلقية التي يلزم الحاكم التحلّي بها لحسن تدبير 
ه من  ممارســته ألمور الحكم، وفي مقّدمة هذه الفضائل يوجــد «العدل» بَعد

أكبر مقوّمات الُملك.

P)�ُأّوالً: ا���ل ��ّ,م �� ��ّ,��ت ا�

باســتقصاء فهارس آداب الملوك اإلســالمية، يتّضح أنّ هنــاك مقوّمات 
أساســية ال يمكن بتاتاً للُملك أن يقوم من دونها، وهي الجند والمال والعدل 
والعمران. ال نهدف هنا إلى التّدقيق في مختلف هذه العناصر بقدر ما سنرّكز 
حديثنا على «العدل» بكونه أساس كلّ هذه المقوّمات، كما يدلّ على ذلك قولٌ 
قلّما يخلو كتاب سياسي سلطاني من ذكره، ومفاده أن «ال ُملك إّال بجند، وال 

جند إّال بمال، وال مال إّال من الرعية، وال رعية إّال بعدل» 2.
إذا كان الحديث عن «العدل» في النصائح اإلســالمية ـ بصفته مقوّماً من 
«مقوّمات الُملك» ـ هو بالضرورة حديث عن «الرعية» من حيث كونها موضوعاً 
له؛ فإنّنا لــن نعدم أن نجد في المرايا المســيحية ـ ولو من ناحية الشــكل ـ 
األطروحة نفسها. فمن بين ما تتطلّبه «وظيفة الملك» في نظر جوناس دورليان 
Jonas d’Orléans «التزام ســلوك العدل» و«عقد مجالس للمظالم»، مع كلّ ما 

 Jacques Krynen: L’empire du roi -Idées et croyances politiques en France XIII- XV siècle 1 ـ 
p. 168 Editions Gallimard 1993.

لمزيد من االّطالع على أصول هذا القول ومدى شيوعه في النصائح اإلسالمية، انظر تحقيق  2 ـ 
عبد الرحٰمن بدوي لكتاب «السياســة في تدبير الرئاســة» المنسوب ألرســطو، ص 125 وما 

يليها، م ـ س.



87

ا9مراء ومرايا  الملوك  نصائح  بين  «العدل»  مفهوم 

يفرضه ذلك بالمقابل على الرعايا مــن «والء و«طاعة» لحاكميها 1. ومن جهته 
يخــّص غيبيــر دو طورنــاي Guibert de Tournai موضوع «العطــف على الرعية 
 Philippe de وحمايتها» بقســم مســتقل من كتابه 2. كما خّص فيليپ دو ميزيير
Mizière موضوع العدل بالعديد من فقرات الجزء األّول من كتابه، يشــير فيها 

إلى أهميته وضرورة تسهيل إجراءات التقاضي، مستشهدًا ببعض نماذج الحكم 
العادل، كما يطرح في الجزء الثالث ما يجب أن يكون عليه الســلوك السياسي 
للَمِلك مع رعاياه، بدءًا من التحلي بفضائل «العدل» و«الرحمة» إلى اجتناب كلّ 
تسلّط على الشــعب، مرورًا بالتّخفيف من ثقل الضرائب، والحرص على إقامة 

المظالــم 3. وفــي المحــور الثالــث مــن كتابــه 
«لو بوليكراتيك» Le policratique، يخّصص جون دو 
ساليسبوري Jean de Salisbury حديثاً مستقًال إلبراز 

الفارق بين األمير «العادل» وحكم «الطاغية» 4.
يقول «جوناس» في إحــدى خالصاته: «من 
األكيد أنّ التقوى والعدل والّرحمــة تعّزز الُملك 
وتقوّيه، وأنّ كلّ إضرار باألرامل واأليتام، وسلوك 
االّتهامــات الّظالمة واألحكام القاســية وفســاد 
العدالة يؤّدي بداهة إلى خرابه» 5. لو نسبنا هذا 

القول ألبي بكر الطرطوشي أو ألّي أديب ســلطاني آخر لكان األمر صحيحاً؛ 
فهذه الفقرة هي بكلّ تأكيد ترجمة ألولوية األخالق الملوكية، وللمقولة الذائعة 
الصيت: «العدل أســاس الُملك»؛ غير أنّ القائل هنا ليس مســلماً وإنّما هو 

 Jonas d’Orléans. chap (5. 6. 8) Le métier du roi / Introduction, texte critique, traduction, notes 1 ـ 
et index par Alain Dubreucq. CERF 1995.

J. Krynen p. 170. 2 ـ 
 Philippe de Mizière (Voir paragraphes du premier livre (n 68. 95; 97. 98. 99) et paragraphes du 3 ـ 
 troisième livre (n 218. 220. 256): Songe du Vieux Pèlerin. Traduit de l’ancien français par Joël

Blanchard, Ed Pocket 2008.

 J. de Salsbury; Le Policraticus Traduit par Denis Foulechat, Préseté par Charles Brucker 4 ـ 
Presse Universitaires de Nancy, 1985, op.

.Jonas d’Orléan, op. cit., p 215. 5 ـ 
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مسيحي، وليس الطرطوشــي أو غيره من أدباء السالطين؛ وإنّما هو جوناس 
Le métier du roi «دورليون في كتابه «مهنة الملك

التّأليــف السياســي  والواقــع أنّ قــول جونــاس هــذا يســري علــى كلّ 
«الكارولنجي» Carolingien 1، كما يوّضح ذلك الباحث «ميشال سينيالر» الذي عّد 
كتاب «ألكوان» Alcuin «الطريق الملكي» La voie royale بمثابة «مرآة أخالقية؛ 

حيث الصراع األبدي بين الفضائل والّرذائل من أجل تقويم النّفس الملكية» 2.
ُيعــد الملك شــخصاً محوريــاً عنــد جونــاس وكلّ التّأليف السياســي 
الكارولنجي؛ فِبَعْدله وإيمانه وتقواه يســود األمن واالستقرار، وبجوره وكفره 
يحــلّ الفقر وتســود الفوضى 3. ومّما يوّضــح أولوية الجانــب األخالقي عند 
جوناس هو إدراجه للفضائل الخلقية، وعلى رأســها فضيلة العدل في ســياق 

الحديث عن «مضمون وظيفة الملك» 4.
تقوم آداب الملوك في مجملها على الخالصة نفسها التي أّكدها «جوناس 
دورليون» والقاضيــة بأولوية األخالق الملوكية في تقويــة الُملك واإلمارة أو 
انهيارهما، والواقع أنّنا لسنا في حاجة إلى حفر عميق لكي نبرز أنّ النّصوص 
السياسية اإلسالمية غنّية إلى حّد كبير بهذا المعطى الذي يجعل من الحاكم 

«العادل» أساس الُملك.
 «من يكون الملك؟ وماذا عليــه أن يفعل؟ وماذا عليه أن يجتنب؟» هذه 
التّساؤالت التي تطرحها مجموع األدبيات السياسية اإلسالمية، هي نفسها التي 
يعنون بهــا جوناس حرفياً الفصــل الثالث من كتابه، ويجيــب عنها طيلة ما 

يبدأ العهد «الكارولنجي» مباشــرة بعد الفترة «الميروفنجية»، وقد اســتمّرت هذه الساللة في  1 ـ 
حكم فرنســا من 800 إلى 987. وقد أعقبها في الحكم الساللة «الكابسيانية» التي سادت من 
987 إلى 1328. وعن هذه األسرة تفّرعت أسرة Les Valois التي سادت بدورها منذ حكم الملك 

فيليپ السادس سنة 1328 إلى غاية وفاة الملك هنري الثالث سنة 1589.
Michel Senellart: Les arts de gouverner, op. cit., p. 50. 2 ـ 
يكفي لتبيان هذه المحورية أن نشــير إلى أنّ الكاتب خّصص 7 فصــول من أصل 17 للحديث عن  3 ـ 
الملك في كلّ حاالته وجوانبه. انظر الفصول 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إضافة إلى الفصل األخير.
Jonas d’Orléan, p. 94. 4 ـ 
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ال يقلّ عن سبع صفحات تخترقها رؤية أخالقية من أّولها إلى آخرها. فهناك 
ثالث فضائل مــن دونها لن يســتحقّ الملــك أن يحمل اســمه كملك، وهي 
«التقوى» و«العدل» و«الّرحمة»، وفي مقابلهــا ثالث رذائل تجعل من الملك 

طاغية وهي: «الكفر» impièté و«الجور» و«القسوة» 1.
أّما عــن مصدر هــذا «الّدليل األخالقي» فليس شــيئاً آخر غير «ســفر 
التثنية» La Deutéronome 2 من الكتاب المقّدس الذي تعامل معه الكاتب في 
نّصه الحرفي المتمثّل في ضرورة اجتناب الملوك للغرور ومتاع الحياة الّدنيا 

وحثّهم على التواضع.
يتّضــح مــن خــالل مختلــف هــذه األدبيات 
ـ موضوع الدراسة ـ أنّ كاتبيها ـ وهم يعرفون مدى 
السلطات التي يتمتّع بها الحاكم ـ إنّما يتوّسلون له 
أن يكون عادالً وهو القادر علــى فعل الجور، وأن 
يكون رحيماً وهــو القادر على فعل القســوة، وأن 
يرعى المحكومين وهو القادر على إهمالهم، وأن 
يرّد الحقوق ألهلها وهو القــادر على خرقها، وأن 
يخاف اهللا وهو القادر على الكفر به. والواقع أنّ 
هؤالء المؤلّفين ـ مسلمين ومسيحيين ـ يتجاوزون 

الحث على مكارم األخــالق بهدف أخالقي (وحتّى دينــي) محض؛ إذ يؤّكدون 
لصاحب الســلطة السياســية أنّ التزامه بهذه الفضائل الحميــدة إنّما يخدم 
مصالحه، ويؤّدي إلى دوام ملكه، ورضا محكوميــه، وهذا منتهى ما يمكن أن 
يسعى إليه أي حاكم عاقل. أكثر من ذلك، ال يربح الحاكم بالتزامه األخالق 
الحميدة دنياه ودوام ملكه فقط؛ بل إنّه يربح أيضاً آخرته وحسن مصيره أمام 
اهللا في العالم اآلخر. كان الهدف الصريح للمرايا الكارولنجية حينما تتوّجه 

Jonas d’Orléan p. 185. 1 ـ 
 Lieu «ًنصاً «ُمشاعا نشــير هنا إلى أنّ هذا النص ـ كما الحظ ذلك العديد من المختّصين ـ ُيعد 2 ـ 
commun في ُكتب المرايا. واالختالف الوحيد ـ وهو مهّم إلى حّد كبير ـ يكمن في تباين تأويالته 

بين االلتزام بحرفيته «األخالقية» المباشرة، أو توسيع معناه ليشمل مجاالت سياسية معيّنة.
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للملوك واضح وشفاف. «يتعلّق األمر بجعل األمير أميرًا جيّدًا؛ أي أميرًا مسيحياً 
عادالً، يتّقي اهللا، وقادرًا على مصاحبة شعبه والذهاب به نحو الخالص» 1.

��F�Sً: ا����� N,�L,ع ���ل ا��(,ك

كيف تصوّر مدونو النصائح المسيحية واإلسالمية الّرعية المحكومة؟ وكيف 
نفّسر تأكيداتهم المتكّررة على فضيلة «العدل»؟ وهل تعاملوا مع «المحكومين» 

بكونهم جْمعاً ال تمايز بينهم، أم أنّهم فّصلوا في مراتبهم وميّزوا بين فئاتهم؟
الرعية أساس السلطة ورأس الفتنة في آٍن واحٍد. حاضرة هي وغائبة معاً ! 
تلك هي المفارقة المثيرة لالنتباه في نصوص آداب الملوك. فبقدر ما تؤكد 
هذه اآلداب على أهمية الرعيــة في بنية الدولة الســلطانية؛ بقدر ما تصوغ 
تصورًا دونياً بشأنها، يرتكز على تهميشها وعدها مجرد آلة اشتغال سلطانية، 

ناهيك عن نعتها بأوصاف تحقيرية من قبيل العوام والسوقة والغوغاء.
من المؤكد أنّنا نجد في الغرب المسيحي العديد من العالمات التي تؤّكد 
دونية «الّرعية»؛ فالباحث «مارك بلوخ» Marc Bloch يالحظ أنّه ـ في ما عدا 
فئتي «النّبالء» و«رجال الدين» ـ لم تكن أدبيات العصر الفيودالي لترى غير 
«شعب متماثل من األجالف واألشرار» 2، هكذا يستعمل «جوناس» مثًال للداللة 
 pauperes (موضوع) أو subiecti على المحكومين عددًا من العبارات الّدالة مثل
(الفقراء) أو indigentes (المعوزين) 3. ومهما يكن من إشــارات آداب الملوك 
ومرايــا األمراء إلى ضــرورة «التّرهيب» والحزم تجاه العــوام المحكومين؛ 
فالمؤكــد أنّ الغالب في نصوصهما يبقى في جميع األحــوال هو التّأكيد على 

واجب «الّرعاية» وسلوك «العدل» تجاه الرعايا المحكومين.
في هذا السياق، يلّح مجموع هؤالء الكتّاب ـ المسلمين والمسيحيين ـ على 

 Corrine Margalhan- Ferrat / «Le concept de “ministerium” entre littérature spéculaire et 1 ـ 
 législation carolingienne» p. 138 in «Specula principum - A cura di Angela De Benedictis con

la collaborazione di Annamaria Pisapia» ouvrage collectif. Frankfurt 1999.

M. Bloch, La société féodale, p. 111, Albin Michel, 1940. 2 ـ 
J. d’Orléans p. 96. 3 ـ 
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فضيلة «العدل»؛ هذه الفضيلة التي ال يملّون من التّذكير بها مؤكدين أنها من 
أكبر مقوّمــات الُملك، وأهّم آليات ممارســة الســلطة السياســية؛ فقد أّكد 
«أوغســطين» Saint Augustin في كتابه «مدينة اهللا» La cité de Dieu ـ الذي 
رأى فيــه بعضهم أّول تأليــف في المرايا المســيحية ـ علــى أن العدل أحد 
«مقوّمات الملكية»، مشيرًا إلى أنّ «فقدان العدل في بلٍد ما يحوّله إلى مملكة 
لصوص»، وهي المملكة التي يعّرفها أوغســطين بكونها «مجموعة من البشر 
تأتمر بأمر إنسان واحد، وتعترف بميثاق اجتماعي ينّظم تقاسم المغانم في ما 
بينها» 1. وقد سايره في تصوراته «غريغوار األكبر» Le Grand Grégoire الذي 

أّكد خاصة علــى «أهّمية العدل كمثــال للملكية، 
وفضيلة أساســية للملك»، وهو ما سار على نهجه 
مجموع المرايــا «الكارولنجية»، وهو نفســه ما 
سيؤّكد عليه مجموع المرايا الالحقة، ومن ضمنها 
«وصايا» الملك «سان لويس» Saint Louis الذي 

رأى في العدل «أّول فضائل الملك» 2.
يؤّكد «جوناس» أنّ «الُحكم المنصف أساس 
الُملك، والجور هو خرابــه» 3. يتجلّى هذا الحكم 
في ضرورة الرفــق بالرعايــا بالتــزام «التّقوى 

والعدل والرحمة» في التعامل معها 4، و«إقامة المظالم، وإغاثة الناس...» 5، 
و«فتْح الباب أمام الفقراء لعرض شــكاياتهم» 6. والمالحظة نفســها أبداها 

القديس أوغســطين «مدينة اهللا»، المجلد األّول، ص 172، نقله إلى العربية الخور أسقف يوحنا  1 ـ 
الحلو. ط 2، دار المشرق، بيروت، 2006.

J. Le Goff: Saint Louis p 404 et 425، وانظر الوصية رقم 16 من وصايا الملك ســان لويس في  2 ـ 
الملحق الذي خّصها به محقق كتاب «فانســان دو بوفــي Vincent de Beauvais «التربية الخلقية 

.(Editions du CERF, 2010, Paris) 305 ص De l’institution morale du prince «لألمير
هذا هو عنوان الفصل السادس من كتاب «مهنة الملك». 3 ـ 

J. d’Orléans p. 185. 4 ـ 
Ibid p. 203. 5 ـ 
Ibid p. 207. 6 ـ 
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محقّق كتــاب «دو طورناي» الذي أوضــح أنّ أكبر عالمة مميّــزة تخترق كلّ 
نصوص الكتاب هي «حّب الفقراء والمضَطهدين، والتعّطش الكبير للعدل» 1، 
وفعًال، سيظلّ التّأكيد على هذه الخصلة الخلقية حاضرًا في مجموع المرايا، 
كما يتبيّن مع «نيكوال فاريت» Nicola Faret (القرن السابع عشر) الذي يفتتح 
بها حديثــه عن الخصال الملوكية قائًال عن العــدل: «إنّه فضيلة ملكية؛ ألنه 
ســيّد الفضائل»، وبواســطته تتحقق «مصالح الرعايا»، و«النّظــام الجيّد» 

وُتحفظ «حقوق الّصغار والفقراء» 2.
إذا كان هناك الكثير من العالمات التي تضفي على الملك أو الســلطان 
«صورة» القوي الجبار القادر على كل شــيء والغني عن الناس؛ فإن ظهوره 
للعامة فــي «مجالس المظالم» يســبغ عليه صورة العادل الــرؤوف برعيته، 
والمتفقد ألحوالها، والقادر على الحكم بين الناس وتحقيق العدل في لحظته 
بشكٍل مباشٍر وسريعٍ، وأينما حلّ وارتحل، دونما حاجة لتحّري القضاة وبطء 
مســاطرهم، وكأنه يســتعيد وقتها ما فوّضهم فيه. كما أن علنية جلســات رّد 
المظالم، وما يصاحبها من إشارات، وما توحي به من هيبة ورهبة... كلّ هذا 
يجعل من الملك أو الســلطان كائناً فريدًا من نوعه، بــل أحياناً متجردًا من 

دولته حين يقاضي بين الناس وأعوانه الذين اشتطوا في استعمال السلطة 3.
إن «العدل أســاس الملك» كمــا ترّدد مجموع هذه األدبيات السياســية، 
وليســت «مجالس المظالم» غير مناســبة لمعاينة هذا المبدأ؛ بل إنها «من 
أعظم قوانين العدل» التي تســمح بالنظر في «الشــكايات وقضاء الحاجات 

 Voir l’introduction de A. de Poorter in «Le traité Erudito Regum et Principum de Guibert de 1 ـ 
 Tournai. Etude et texte inédit», p XI, Tome IX. Collection publiée par L’institut supérieur de

philosophie de l’université. Louvain 1914.

 Nicola Faret «Des vertus nécessaires à un prince pour bien gouverner ses sujets, p 50-52, 2 ـ 
 publié par LEN S.AS. 2014» Ce document est une réimpression à l’identique du texte

accessible à la BNF, Paris.

 J.Dakhlia L'exercice de la :انظر صورة عن مشهد مجالس المظالم في التّجربة اإلسالمية عند 3 ـ 
«justice retenue» au Maghreb. Annales islamologues T XXVII 199.

 Colette Beaune: Le miroir وانظر أيضاً مشاهد عن المجالس نفسها في التجربة المسيحية في
du pouvoir, p 89, Editions Hervas, 1989.
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والفصل بين الخصماء واالنتقام من الظلمة الغشــماء، وقمع الظالم وقهره، 
وحماية المظلوم ونصرتــه... وتفقّد الضعفاء والمســاكين واألرامل واأليتام 
المحتاجين والنظر في أحوال أهل السجون»، وال بأس أن يستعين السلطان في 
رده للمظالم بالفقهــاء؛ «إلزالة ما قد يقع في األحكام من التباس»؛ بل وأن 
َيحضر معه «قضــاة وحكام» و«عدول» و«كتّاب»؛ ليســتعلم بهم ما يثبت من 

حقوق، ويشهدهم على ما أوجبه منها 1.
وفي ما وراء الغاية المباشــرة من عقد مجالــس المظالم والمتمثلة في 
إحقاق الحــق ورّد المظلمة، تؤّكد آداب الملــوك أن المواظبة على عقد هذه 

المجالس ُتَعّد أداة حاســمة لثني المفسدين من 
أعوان السلطة عن فسادهم، ونشر الخوف بينهم 

من عقاب سلطاني قد ال يرحم 2.
ليس هنا مجال البحث في مختلف التأويالت 
التي صيغت حول مفهوم «العــدل»، ولكن نكتفي 
في هذا السياق بذكر وجهين «للعدل السلطاني» 
في عالقته بالرعيــة؛ يتعلّق أولهما باحترام حدود 
«العتبة» التي تضمن للسلطان حقوقه المالية من 
دون إلحاق ضرر برعاياه، ويتعلّق الثاني باحترام 

مبدأ «التراتبية االجتماعية» التي تسمح باستقرار العالقات المجتمعية.
يوّضح الوجــه األول العالقة العضوية بين «موظفي الســلطان» وتمويل 
الســلطان. فالعدل من هذا المنظور هو ما يســمح باســتجباء المستحقات 
السلطانية كاملًة من دون إجحاف الرعايا، وسلوك «الموظف العادل» في هذا 
المنحى يشــبه ســلوك «العلقة» التي تنال من الدم في صمــت ما ال تناله 

انظر الشيزري «المنهج المسلوك في سياســة الملوك»، ص 562 وما يليها، عّمان 1978؛ وأيضاً  1 ـ 
عن إقامة السلطان أبي حمو لمجالس المظالم: «واسطة السلوك في سياسة الملوك» ورقة 76، 

(مخطوط) المكتبة الوطنية، رقم 1298، الرباط.
 Nizam Al Mulk, Traité de gouvernement, P 46, traduit du persan et annoté par Charles 2 ـ 
scheffer. Sindbad. Paris 1984.
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«البعوضة» بلسعتها وهول سماعها. وهكذا على السلطان أال يتساهل مع «جور» 
العّمال؛ ألنه بداية نهاية الدولة، وألنه يؤدي إلى إضعاف الرعايا، ومن ثم 
إلى عجزهم عن أداء الجبايات، وربما إلى عزوفهم عن أي نشاط تجاري أو 
حرفي ال يرون فيه لنفسهم فائدة، وال نتيجة لمثل هذه المقّدمات غير خراب 
«المدن» ونظامها 1. وبإيجاز، فإن الحاكم «العادل» في النظام الســلطاني 
يستطيع بحنكته ضبط «العتبة» التي يجب الوقوف عندها، فال يكون مجحفاً 
فيضر بالرعايا ويحّملها مــا ال طاقة لها به؛ ألنّ «من جاوز في الحلْب َحلَب 
الدم»، كما يقول مثل سلطاني، وال يكون مهمًال؛ فيفوّت على السلطان حقوقاً 

كان بإمكانه استيفاؤها.
أما الوجــه الثانــي للعــدل الســلطاني المتمثل فــي احتــرام «التراتبية 
االجتماعية»؛ فهو ما يمكن أن نستشــفه من شــرط «السياســة» فــي «أعوان» 
الســلطان، ومفاده معاملة «الخاصة» كخاصة و«العامة» كعامة دونما خلط بين 
«أيها الناس» و«يا وجوه الناس» 2، مّما يعني تأكيد سلوك سياسة «الترغيب» مع 
«الشرفاء والكبار واألعيان» يسبب تأثيرهم الكبير في «التجار وأصحاب المهن 

والصناعات»، وسلوك سياسة «الترهيب» مع «العامة» لطبيعتها الهوجاء 3.

��G :ً�X��S ا���ل وا���F,ن

على خالف جوناس ـ إن لــم نقل المرايا الكارولنجيــة في مجموعها ـ ال 
يطرح «ڤانسان دو بوڤي» Vincent de Beauvais أخالقيات مجّردة من دون تحديد 
أو تعيين؛ بل يربطها بممارســات الحكــم التقنية. يتّضح ذلك فــي ربطه بين 
«صالح المملكة» وبين «العدل» الذي يجلب الّسلم واألمان 4، ناهيك عن شرحه 
لألســباب التي تجعل من هذه الفضيلة أكثر من مجّرد خصلة أخالقية لتصبح 
ـ «العدل» المطلوب في الملك لم يعد خصلة أخالقية نظرية  ضرورة سياسية 5. ف

ابن األزرق: بدائع السلك في طبائع الملك، ص 337. بغداد 1977. 1 ـ 
المرادي: اإلشارة في تدبير اإلمارة ص 93. دار الثقافة 1981 الدار البيضاء 2 ـ 
أبو حمو الزياني «واسطة السلوك في سياسة الملوك» مخطوط: ورقة 79. 3 ـ 

Vincent de Beauvais op. cit., p. 183 et suiv. 4 ـ 
Voir chapitre 17 op. cit. 5 ـ 
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ومجّردة، بل أصبــح فضيلة «ذهنية» لها امتــدادات وانعكاســات عملية تتجلّى 
تحديدًا في تسعة مجاالت نذكر من بينها «إصدار األحكام»، و«سنّ القوانين» 1.
من «جوناس» إلى «فانســان»، حدث تطوّر نوعي فــي تصوّرات المرايا.
ـ «على» خــالف الكارولنجيين الذين اكتفوا بتحديــد «الواجب األخالقي»،  ف
بدأت كتابات القرن الثاني عشــر تأخــذ بعين االهتمــام المتطلّبات الواقعية 
للســلطة. كان الملك قبل القرن الثاني عشــر يحكم الناس، أّما مع بدايات 
تكوّن الملكيات الوطنية فقد صار يحكم مملكة... لم يعد موضوع السلطة هو 
جسد الرعايا، بل أصبح هو الجســد السياسي للمملكة 2. وهذا التطوّر هو ما 

سيعكســه مفهوم «المرآة» نفســه؛ فطيلة العهد 
الكارولنجي ـ بل وقبله أيضاً ـ لم يكن المطلوب 
من الملك في مواجهة المــرآة غير تقويم وجهه 
بالتّأمل فــي عيوبه وإصــالح اعوجاجها، أّما اآلن 
فالمطلوب منه ـ وهو يتأّمل في المرآة ـ أن يتمّعن 
ليس فقط في مالمح وجهه، بل أساساً في الفضاء 
المحيط بــه. وهذا التّحول إنّما يعكس ـ بحســب 
الباحــث «ســينيالر» ـ «ظهــور مفهــوم اإلقليم 
territoire كمجــال واقعــي». وهــو التوّجه الذي 

 Giles de «ســيزداد وضوحاً مع مفكّر آخر طبع تصوّرات زمانه: «جيل دو روم
Le gouvernement des princes «مؤلّف كتاب «ُحكم األمراء Rome

بدأت فكرة عد «القانون» وسيلة من وسائل الحّد من طغيان الملوك ـ ولو 
بشكٍل محتشــم ـ في بعض األدبيات السياســية «الكارولنجية» التي استعملت 
مفهوم «مهمًة» Ministerium الملــك، مؤّكدة أنّه ال يمكنه إّال أن يكون خادماً 
للقوانين التي تعلو عليه وتفرض نفسها عليه وعلى اآلخرين على السواء. ولكن 

وهذا فعًال هو السؤال: عن أّي «قانون» تتحّدث هذه األدبيات المبكّرة؟

Ibid p. 190. 1 ـ 
M. Senellart p. 51-52. 2 ـ 
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كان «هنكمــار» Hincmar de Reimsr من األوائل الذين اســتعملوا مفهوم 
القانون Lex في معناه الواســع الذي كان يعني في آٍن واحٍد «القانون اإللهي 
والقانون الكنسي أو «قانون المجامع» و«القانون المدني» 1. وفي جميع األحوال 
كان هؤالء المؤلفون ـ وفي مقّدمتهم «لو دو فيريير» و«هنكمار» ـ يميّزون بين 
قانون إلهي ال مجال لتجزيئه أو تغييره أو خرقه، يسري على الجميع، حاكمين 
ومحكومين؛ وقوانين بشرية يمكنها أن ُتشّرع أو ُتعّدل على أساس واحد هو عدم 
تعارضها مع القوانين اإللهيــة. ورغم هذه البداية المحتشــمة؛ فإنّ ما يثير 
االنتباه هو تأكيد هؤالء على ضرورة احترام الملوك ليس فقط للقوانين اإللهية 
ـ وهذا أمر ال نقاش فيه ـ بل أيضاً القوانين البشرية، سواء تلك التي يصدرها 

الملك بنفسه، أو تلك التي أصدرها أسالفه 2.
تتّضح فكرة «القانون» بشكل محسوس مع هيلينار Héllinard الذي رأى فيه 
«بيرجيس» W. Berges منعطفاً حاسماً في مسار المرايا بتأثيره الكبير فيمن 
سيليه (دو بوفي، دو طورناي)، كما عده كرينن «أّول من أدخل فكرة القانون 
لفرنسا، ولو بشكٍل أّولي» 3. يؤّكد هيلينار على أهّمية القانون اإلنساني المدني 
وضــرورة العمل على مالءمته مــع األوامر الّربانية، ولكن مــن دون أّي غلبة 
للــروح الثيوقراطية، كما لو أنّه يعطــي أولوية ما للقانــون وللصالح العام. 
والواقع أنّ هيلينار ال يكتفي بتأكيد أهّمية القانون؛ بل إنّه ـ في معرض حديثه 
عن «العدل» ـ لم يكن ليكتفي على غرار نظرائه بمدح هذه الفضيلة الخلقية؛ 
بل إنّه يشرح الخطوات العملية والمسطرية من أجل تحقيقه، وهي الخطوات 
التي رأى فيها كرينن «ُبعدًا قانونياً ال يجب إهماله». ومع ذلك، يقّر هيلينار 
بأنّ الملك قد ال يخضع للقوانين، وليس مرّد ذلــك لكونه في حلّ منها مّما 
يسمح له بخرق قواعدها؛ بل لكونه الســاهر على «الشؤون العامة» التي قد 
تدفعه لمثل هذا السلوك 4. هذه المالحظة ذاتها يوردها كرينن في حديثه عن 

Corrine Margalhan - Ferrat, op. cit., p. 147. 1 ـ 
J. Krynen. op. cit., p. 146-148. 2 ـ 
J. Kryne. op. cit., p. 170. 3 ـ 
Ibid. p. 167. 4 ـ 
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«جيل دو روم»؛ فالحاكم الذي يتوق لتقوية دولته ودوامها عليه ـ بحسب «جيل 
دو روم» ـ ال يقــوم بأّي عمل مخالــف «للعدل»، ومناقــض «للقانون اإللهي 
والطبيعي». ومع ذلك فإنّ الملك يظلّ ـ بشكٍل من األشكال ـ «فوق القانون»؛ 
يدافع عنه، نعم، غير أنّه بصفته المشّرع األّول فإنّه ـ في نظر «جيل دو روم» ـ 
ـ «سلطة مطلقة» كما قد  يحظى بكامل الصالحية في تعديله، ليس ألنّه يتمتّع ب

يتبادر للذهن، بل ألنّه يجّسد «المصلحة العامة» 1.
يقول «جاك لوغــوف» Jacques Le Goff حول 
العالقة بيــن «الملــك» و«القانــون»: «لم يكن 
الملك الوسيط ملكاً مطلقاً؛ لقد تساءل عدد من 
المؤرّخين لمعرفة ما إذا كان ملكاً دستورياً. أبدًا، 
لم يكن كذلك؛ ذلك أنّنا ال نعرف أي نّص يمكن 
عده دســتورًا، ورّبما ما يمكن أن يقترب أكثر من 
هذا المفهوم، وإن كان في الواقع شيئاً جديدًا هو 
«العهد األعظــم» la Magma Carta الذي فرضه 
النّبالء على ملك إنجلتــرا هنري الثالث (1215)، 

ويبقى هذا العهد كأحد األعمدة التي قادت أوروبا نحو أنظمة دستورية.
واألصح واألهم هو أنّ الملك الوسيط كان ملكاً تعاقدياً؛ ففي قَسم التّتويج
Le Sacre يلتزم الملك مع اهللا ومع الكنيســة ومع الشــعب. اندثــر التعاقدان 

األّوالن مــع تطور التاريخ، أّمــا التعاقد الثالث فظلّ يندرج في ســياق مراقبة 
السلطة من طرف الشعب أو من طرف أجهزة تمثّله» 2.

ومع ذلــك، رّبما يجب أال نحّمل فكــرة «التّعاقد» التي يســتعملها جاك 
لوغوف أكثر مما تحتمــل. من المؤكد أنّ أغلب الكتّاب يــرون أنّ «القانون» 
بمجّرد إصداره يصبح ملزماً للملــك الذي أصدره، كما هو «القانون اإللهي» 
ملــزم له ولغيره، ومــع ذلك فإنّ الملــك ـ كما توّضح «إيزابيــل فالندروا» 

J. Krynen. L’empire du roi, p. 185. op. cit. 1 ـ 
J. Le Goff, op. cit., p. 98 - 99. 2 ـ 
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Isabelle Flandrois في دراستها لعدد من نماذج القرن السابع عشر (وأهّمهم 

جون ديسبانيي Jean d’Espagnet) ـ يبقى سيّد نفسه، وخضوعه للقوانين خضوع 
«إرادي». فإذا كان المطلوب من الملك «أال يخرق القوانين التي ُيصدرها هو 
بنفسه، فليس أساس اإللزام شرطاً تعاقدياً؛ وإنّما هو قاعدة أخالقية». وتخلص 
الباحثة إلى أنّ التوازن هنا يبقى هّشــاً، وأنّ «فضائل األمير األخالقية» في 
نهاية المطاف هي وحدها التي توّجهه نحو «الصالح العام»، وتحول بينه وبين 

أن يصبح «طاغية» 1.
ويبقى السؤال الرئيس: إذا كان باإلمكان أن نرى في موضوع «األخالقيات» 
وعالقتها بالملوك تقارباً محسوســاً بيــن المرايا المســيحية وآداب الملوك 
اإلسالمية؛ فكيف تتصوّر نصائح الملوك العربية / اإلسالمية مفهوم «القانون»، 
وما عالقته بالملوك والســالطين، بل وحتّى الخلفاء، الذيــن من أجلهم تّم 

تدوين هذه النّصائح؟
تبدو المقارنة في هذا المجال شــديدة التّعقيد؛ فإذا كان التّطور العام 
للغرب المسيحي قد شــهد نوعاً من دنونة Sécularisation الحياة المدنية في 
الكثير من أوجهها االجتماعية بفضل إحياء القوانين الرومانية من جهة، ونوع 
من علمنة الحياة السياسية وعّد الدولة شــيئاً «طبيعياً» بفضل إحياء التراث 
اإلغريقي، وخاصة منه األرسطي، وظهور بوادر الّدول «الوطنية»؛ فإنّ للتجربة 
العربية / اإلســالمية مســارًا آخر. فمن جهة، ظلّت الحيــاة المدنية بمختلف 
معامالتها محكومة بمدّونات الفقهاء الشرعية المستمّدة من أحكام الدين (أو 
أنّها في أحســن األحوال، ظلّت خاضعة لمقتضيات عرفية في بعض األماكن)، 
ومن جهة أخرى، ظلّــت الحياة السياســية محكومة بالتّنظيمات السياســية، 
ـ «التنظيم الهرمي اآلسيوي»  الفارسية خاّصة، أو ما ســماه عبد اهللا العروي ب

تحت غطاء ديني.
حينما نطرح مســألة «القانون» في التجربة العربية / اإلسالمية ال يمكن 
أن يقفز إلى ذهننا غير «األحكام الشــرعية» بخلفياتها الدينية؛ فقد أصبح 

Isabelle Flandrois: L’institution du prince au début du XVII siècle, p 85, PUF, 1992. 1 ـ 
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الشرع «مجرد قانون إلى جانب قوانين وأعراف أخرى تنتظم بها شؤون الدولة 
الســلطانية» 1. لنقتنع إذًا بأنّ «أحكام» الشــرع هي ما ُيقابل «القوانين» في 
صيغتها الغربية / المسيحية، ولنتساءل عن موقعها من آداب الملوك وعالقتها 

بمن يتولّى السلطة السياسية؟
لنتدرّج في الجواب. أحكام الشــرع في عمقها «مدنية»، تهّم المسلم في 
حياتــه اليومية، فــي معامالته وعباداته، وهــي بهذا المعنــى القانون الوحيد 
الشرعي والمقبول، وما عداه مجّرد أحكام جاهلية، لم ينزل اهللا بها من سلطان 
كما يقول الطرطوشــي 2، ال تقبل اآلداب إذًا أي تقنيــن «مدني» خارج ما نّص 

عليه الشــرع، وألنّ قوانين الشرع هذه تسري على 
جميع المؤمنين؛ فإنّها تلزم المحكومين والحاكمين 
على السواء. بل إنّ مهمة الحاكمين ال تقتصر فقط 
على الخضوع ألوامر الشــرع؛ وإنّمــا تحقيق كافة 
السبل والوسائل الحترامها والسهر على تطبيقها، 
ومن هنا يأتي الفارق الكبير مع التجربة الغربية /
المســيحية التي ســمحت بظهور «قوانين مدنية» 
تؤّطر التطورات االجتماعية المتالحقة. وبالمقابل؛ 
فإنّ مــا يثير االنتباه فــي آداب الملوك هو قبولها 

الضمني لكل االقتباسات «التنظيمية» (السياسية واإلدارية) التي يرونها مفيدة 
ـ «السياسة االصطالحية» 3. للحكم السلطاني، وهو ما عبّروا عنه ب

هي إذًا عوائق حالت أّوالً دون تكوّن البوادر األولى للدولة الحديثة نتيجة 
هيمنة آليات الحكم الفارسية / الساسانية، وغيرها من أنظمة الشرق القديم 

عبد اهللا العروي. مفهوم الدولة، ص 102، المركز الثقافي العربي، 1981. 1 ـ 
راجع التمييز الذي ُيقيمه أبو بكر الطرطوشــي بين «األحكام» و«السياســات» في مقّدمة كتابه  2 ـ 

«سراج الملوك».
لم يكن المســلمون ليحّســوا بغضاضة وهم يقتبســون عن النّظام الفارسي / الساساني أجهزته  3 ـ 
السياســية واإلدارية لبناء دولتهم الوليدة. في هذا الســياق يمكن عــّد الخليفة الثاني عمر بن 

الخطاب أّول من دّشن مسلسل هذه االقتباسات بتأسيسه «ديوان العطاء والجبايات».
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التي كانت تجيب عن متطلّبات النّظام السياســي السلطوي، كما حالت ثانياً 
دون التّطور نحو دنونة المجال المدني نتيجة احتكار الشريعة لكلّ التنظيمات 
المدنية، وشكّلت من ثَم أهّم عائق نحو التّطور من «مْجمع الرعايا» المؤمنة 

إلى آفاق اجتماعية مفتوحة.
لقد تحّدث بعض الباحثين المحقّقين عن نزعات إصالحية تتخلّل نصوص 
آداب الملوك، والواقع أنّ األمر يتعلّق بنوع من «اإلسقاط» يصعب تماماً تبنّيه، 
فبأي معنى ـ كما يذهب إلى ذلك أحد المحققين ـ يمكن أن نصنّف مثل هذه 
الكتابات ضمــن «موضوعــات القانــون العــام»، و«القواعد الدســتورية»، 
و«المساواة أمام القانون»، و«الحريات العامة»، و«حرية الرأي والمعارضة»، 
و«التوازن بين السلطان والرعية؟!» 1. وبأي معنى ـ كما يقر بذلك محقق آخر ـ 
يمكن القــول: إن مثل هذه الكتابــات وضعت «اللبنات األولــى لبناء الدولة 
العادلة التــي هدفها تحرير اإلنســان من الفقــر والخوف وإقــرار العدالة 
االجتماعية من خالل مكافحة البطالة واالحتكار واالســتغالل، وبتأمين ســبل 
المعاش لجميع المواطنين دونما تفريق أو تمييز؟!»، وعلى أي أســاس نجعل 
من «االستخبار عن أحوال الرعية» مطلوباً من السلطان؛ حرصاً منه على تفقد 

حالها وتعهدها ومحاربة بطالتها؟! 2
ال تقوم الحقوق التي يتحّدث عنها هؤالء المحقّقون على مبدأ «التّعاقد» 
Le contrat بقدر ما يتحكّم فيها شرط «الوالء» L’allégeance؛ فهي أوالً وقبل 

كل شيء تظلّ رهينة ســلوك أخالقي؛ أي أنها مرتبطة أشد االرتباط بشخص 
السلطان في مدى حبه للعدل وتعلقه بالشرع... وهذا موضوع آخر.

ـ «سراج الملوك» ص 23 وما يليها. رياض الريس، لندن، 1990. مقدمة تحقيق جعفر البياتي ل 1 ـ 
ـ «التبر المسبوك» للغزالي ص 43 وما يليها (شركة الطباعة  مقدمة تحقيق د. محمد أحمد دمج ل 2 ـ 

الفنية المتحدة، ب ـ ت).



المحـور

101

■  أستاذ الفلسفة في جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا، المغرب.

تهدف المقالة إلى مناقشة إشكالية العدالة وحقوق اإلنسان 
في الديانة المســيحية بوجٍه عام، وفي الالهوت والفلســفة 
المســيحية على وجه الخصوص. ال ُيخفى علينا كذلك أنّ المسيحية 
الغربيــة قد اســتوردت عقائدهــا ومذاهبهــا الدينية والفلســفية من 
المسيحية الشــرقية التي َعرفت النور في الشرق األوسط وفي شمال 
أفريقيــا على وجــه الخصــوص 1. ونحن نعتقــد بهــذا الخصوص أنّ 
المســيحية األولى قــد انتقلت من الشــرق إلى الغــرب؛ فقد قامت 
المســيحية «بعد اقتحامها الســلطة في رومــا باســتبطان المفاهيم 
الفلسفية والتصورات العامة للدفاع عن شرعية فكرية تريد اكتسابها، 
وال غرابة أيضاً أن ال تتجه إلى الميتافيزيقا أساساً، بل إلى الخطابة 
والبالغة وإتقان الحوار والنقاشــات العمومية من ناحية وإلى تفسير 
القوانين وضبطها ودراسة صياغتها، ثم إلى المنطق عامة وتمظهراته 

الفلســفة في تونس. 1. فالســفة قرطــاج. تقديم فتحــي التريكي وإســهام لطفي  1 ـ 
الحجــالوي ومحمد علي الكبســي ومعز المديونــي ومملوك معاوية وعــادل الغربي 

ودليلة بلحارث وإدوارد سميثر. الفيالب تونس 2010،

■   �F��G h��K� ب�ا����

والدولة  العدالة  إشكالية 
المسيحي  الالهوت  في  والقانون 

الوسيط العصر  في 
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في القول والخطاب» 1 من ناحية أخرى. وقد ضّم فالســفة قرطاج قائمة رجال 
الديــن الذين وضعــوا أركان الكنيســة الكاثوليكية ووجهوا مســارها وعقائدها 
 Lucius Apulieus (180 ـ ومنظومة شعائرها، ونذكر من بينهم أپـيلوس تيتوس (125 
Thesus وتيرتوليانــوس Tertullien الــذي ُولــد حوالى ســنة 150 وكاســيليوس 

 Arnobe ـ 327)   236) أرنــوب   Caecilius Cyprianus ـ 258)   210) ســيپريانوس 
ـ St. Augustin (430. وقد  ـ Lactance (325 وأغطينوس (354  والكتنســيوس (250 
شــرع مؤسســو الكنيســة الكاثوليكية في البحث فــي الميتافيزيقــا من خالل 
المرجعيات الفلسفية التي ورثوها عن اليونان وعن المذاهب األفالطونية الجديدة 
والمذاهــب المانوية، فخّصصوا دراســات مهمــة للعالقة بين النفــس والعالم، 
ولجدلية اإلنساني واإللهي، ولمفهوم الوحدة، وللهياكل المؤّسساتية داخل الكنيسة 
في قرطاج، وللوثنية، ولمنزلة العقل. غير أنّ الفكر المسيحي سيعرف نقلًة كبيرًة 
بفضل المشــائية العربية، وإسهام فالسفة اإلسالم في إحياء قضايا الميتافيزيقا 

والمنطق والطبيعيات اليونانية واألرسطية على وجه الخصوص.
ونحن لن نعالج الفكر المسيحي الوسيط من زاوية العلم الطبيعي أو ما 

بعد الطبيعة؛ بل من زاوية مفهوم الدولة والعدالة.
وقد رجعت في هذه الدراسة إلى المصادر الفلسفية األلمانية التي ُتقوّم 
الفكر المســيحي الوســيط بناءً على خلفية المسار السياســي الخاص الذي 
عرفته البلدان الناطقــة باأللمانية. وهذا ما انعكس علــى نظرة األنوار إلى 
التنوير. فالتنوير األلماني لم ُيترجم مباشــرة إلى ثــورة، كما هو الحال مع 
الثــورة الفرنســية؛ فقد عقــد التنويــر األلماني تحالفــاً قوّياً مــع الملكية 
المستبّدة 2، وأّدى إلى ظهور االســتبداد المتنوّر. لم يكن «الفكر المحافظ» 
ـ في نظر لينك، أثناء دراســة االنتقال من المسيحية إلى الدولة الحديثة ـ 
مســتعّدًا آنذاك إلحداث ترابط بين «النظرة المتنوّرة إلى الدين وبين الثورة 

نفس المرجع، ص 14. 1 ـ 
 Christoph Link: Christentum und moderner Staat. Zur Grundlegung eines freiheitlichen 2 ـ 
 Staatskirchenrechts im Aufklärungszeitalter. In: Christentum und modernes Recht. Beiträge

zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984, 110.
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وإلغاء طبقات النبالء و«ديمقراطية العوامّ» ـ وصوالً إلى المقصلة» 1. غير أنّ 
إشكالية هذا الترابط بين العقيدة والثورة لم تكن قائمًة خالل مرحلة األنوار، 

بل كانت إشكاليًّة عاّمًة في العصر الوسيط كذلك.
إنّ النظرة التي تبناها لينك نظرةٌ سياســيّة، بينما ننظر من جهتنا إلى 
المسيحية الوســيطة من زاوية المرجعية القانونية في عالقة الدين بالدولة 
والمواطن، من دون أن نتجاهل أنّ مستويات القانون واألخالق والسلطة والدين 
لم تكن آنــذاك متمايزة بوضــوح كاٍف، كما أصبح عليه الحــال في العصر 

الحديث مع تطور العلوم اإلنسانية والقانونية.

إ�����I ا�Kّ� وا���ا��:

إنّ المسيحية لم تكن خالل العصر الوسيط 
ديانة الضمير الفردي؛ بل تجسدت في الكنيسة، 
وأصبحت جزءًا ال يتجــزأ من الحياة االجتماعية. 
ونحن فــي الغالــب ال نتغافل عن هــذا المعطى 
عندما نعــود إلى المعالجة العقالنية للمســيحية 
داخــل المثاليــة األلمانية (فــي كتابــات كانط 
وهيغــل). بالمقابــل، إذا أردنــا أن نفهــم نظرة 

المسيحية إلى الدولة والعدالة، يجب علينا أن ننظر إليها كمنظومٍة تشريعيٍة، 
وبكونها ســلطًة تناقش القيــم الدينية من زاوية الطاعــة والعصيان وتطبيق 
العدالة. أرى من هذا المنظور أنّ العدالة مفهوٌم قانوني قبل أن يكون مفهوماً 
أخالقيّاً. وهذا ينســجم مع الثقافة األلمانيّة التي ُتعــّد ثقافة القانون، على 
خالف الفكر الفرنســي الــذي تغلب عليــه الثقافة السياســية. وألن الدولة 
المدنية هي التي تحتكر السياسة في فرنسا، فإنه سيتّم في كثير من األحيان 
اختزال الدين إلى الحّب 2. وقد كان الرجــوع إلى الحّب يهدف لدى كلّ من 

المرجع نفسه، 110. 1 ـ 
راجع االرتباط الــذي أقامه ريكور بيــن العدالة والمحبة في المســيحية:. بــول ريكور: الحب  2 ـ 
والعدالة. ترجمة حسن الطالب، دار الكتاب الجديد، 2013. حينما نعود إلى الحروب الصليبية 
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كانط وهيغل إلى إبراز تميّز المســيحية عن اليهودية واإلســالم، على أساس 
أنهما ينتميان إلى ديانات التشــريع. كانت مرجعيُّة الحــّب موجهًة من زاوية 
العدالة الجنائيّة ضّد اليهودية التي تسعى إلى تحقيق العدالة بواسطة االنتقام 
ومعاملة الشر بالشــر 1. وهكذا، اعتقد كانط على ســبيل المثال أنّ اليهودية 
 Inbegriff bloß statutarischer Gesetze كانت مجّرد «تجسيد للقوانين الشرعية
التي أُقيم دستور الدولة عليها» 2. على خالف اليهودية، قامت المسيحية على 
أُسس أخرى غير القانون كما تّم تصوره لدى اليونان 3. وقد ألمح كانط إلى 
أنّ التمييز بين الديانة واألخالق كان موجودًا لدى الطوائف العقدية السياسية 
األولى، كما كان الشــأن مثًال مع العقيدة اليهودية. «حتّى ولو سلّمنا بوجود 
إضافات أخالقية ألحقت منذ البداية بالعقيدة اليهودية أو أُضيفت إليها بعد 
ذلك؛ فإن هذه اإلضافــات األخالقية ال تنتمي إلى جوهــر اليهودية بما هي 
يهودية» 4. إن المسيحية هي الديانة الوحيدة التي ظلت وفيًّة للجوهر األخالقي 
الذي قام عليه الدين، إذا ما سلمنا بأن مفهوم «الحياة الجماعية األخالقية» 
ـ كما جاء في عنوان الفقــرة الثالثة من الفصل األول فــي الفقرة الثالثة ـ 

يحيل إلى مفهوم شعب اهللا الذي يمتثل للقوانين األخالقية 5.

نكتشف أن البابوات تصرفوا في تلك الحروب كرؤساء دول، سعياً منهم إلى نشر تعاليم الدين 
المســيحي وإلى اســترجاع القدس بالقــوة، هادفين من وراء ذلــك إلى تغييــر موازين القوى 
السياســية داخل أوروبا. فقد كانت االضطرابات الداخلية، السياسية واالقتصادية التي شهدتها 

أوروبا هي المحرك الذي دفع الكنيسة إلى إعالن الحروب الصليبية.
la loi de talion بالرجوع إلى قانون االنتقام 1 ـ 

Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI, 125. 2 ـ 
«القانون فــي معناه اليوناني ليس اتفاقاً وال عقدًا، ولم يتّم ابتــكاره بين الناس أبدًا من خالل  3 ـ 
صيرورة األخذ والرّد والتفاوض. وعليه، لم يكن القانون ينتمي إلى المجال السياسي في معناه 
الدقيق، بل كان في جوهره ثمرة تفكير بعض المشــرعين، وكان من الالزم وأن يصبح موجودًا 

بالفعل قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى الُبعد السياسي في معناه الدقيق». راجع حنّة آرندت:
Hannah Arendt: Was ist Politik? München: Piper 2003, 111.

المرجع السابق، ص 111. 4 ـ 
 Azelarabe Lahkim Bennani: Gewohnheit, positives Recht und Demokratie. In: Demokratie, 5 ـ 
 Pluralismus und Menschenrechte. Transkulturelle Perspektiven. Sarhan Dhouib Hsg. Velbrück

Wissenschaft, 2014, 142.
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إنّ التصور األخالقي الذي أقام عليه كانط صرح المسيحية ـ وهو التصور 
الذي نرمز إليه عادًة بمذهب الالهوت األخالقي Ethico - théologie ـ ال يستقيم 
مع معنى القانــون األخالقي أو القانون الوضعي لدى أقطاب المســيحية في 
العصر الوســيط، وال ينسجم مع تصور الكنيســة الكاثوليكية، وال مع تصوّر 
البروتســتانتية لمفاهيم العدالة والدولة 1. وســنحاول من جهتنا ـ من زاوية 
فلسفية وليس من زاوية الهوتية ـ أن نفحص صلة العقيدة المسيحية بالعدالة 
من زاوية مفهــوم الدولة والمؤسســات السياســية، بالرجوع إلــى القديس 
أغسطينوس وتوما األكويني ومارتن لوتر. فقد واجهت الكنيسة مواقف شائكة 

عندمــا اضطرت إلى التكيف مع أنظمة سياســية 
تتعارض مع مرجعيتهــا الدينية، قبــل أن تحكم 
قبضتهــا على مقاليد الحكم داخــل أوروبا. ولعلّ 
االمتياز الخاص الذي يتمتّع به مؤسسو المذاهب 
الكبرى ـ مثل أغسطينوس وتوما األكويني ومارتن 
لوتر ـ يعــود إلــى أنّ الحاجة إلــى التفكير في 
الســلطة الدنيويــة قــد أجبرتهم علــى مراجعة 
المنظومــة الالهوتيــة فــي جوانبهــا األخالقية 
والقانونية. فكيف نظرت المســيحية في البداية 

إلى مفهوم العدالة، وكيف تعاملت مع الحكم السياسي في هذا الشأن؟

ا�;,ر األو�) ������ ا��-� �� ا��و��

من أراد أن يطلع على معرفة تصور المســيحية األولــى للدولة عليه أن 
يبتدئ بالرسالة الشهيرة إلى مؤمني روما: «على كل نفس أن تخضع للسلطات 
الحاكمة؛ فال سلطة إال من عند اهللا»، والسلطات القائمة مرّتبة من ِقبل اهللا. 
حتى إن من يقاوم الســلطة يقاوم ترتيب اهللا، والمقاومون سيجلبون العقاب 

نشيد إلى أنّ تأويل قيم العدالة والدولة في الكنيسة الكاثوليكية المنتمية إلى العصر الوسيط  1 ـ 
أو لدى البروتســتانت لم يكن يوماً ما محايدًا على الدوام وظلّ متأثرًا على الدوام، بالمرجعية 

الالهوتية للباحث الكاثوليكي أو البروتستانتي، أو بالمرجعية اإلسالمية.

 ()� l)�- أراد أن ��
 ��Kر ا����,;� �����
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على أنفسهم؛ فإن الحكام ال يخافهم من يفعل الصالح بل من يفعل الشر... 
ولذلك من الضروري أن تخضعوا، ال اّتقاءً للغضب فقط، بل مراعاًة للضمير 
أيضاً. فلهذا السبب تدفعون الضرائب أيضاً؛ ألن رجال السلطة هم خّداٌم هللا 
يواظبون على هــذا العمل بعينه. فــأّدوا لكلّ واحد حقّــه؛ الضريبَة لصاحب 
الضريبة والجزية لصاحب الجزية، واالحتــرام لصاحب االحترام، واإلكرام 
لصاحب اإلكــرام» 1. تنبني هــذه الفصول علــى تصور مخصــوص للفضيلة 
السياسية؛ إذ يصعب علينا أن نقّدم صورًة ملموسًة عن األخالق المسيحية ما 
لم نعرف صلة المواطن بمؤسسات الدولة. وقد أورد تفسير الكتاب المقدس 
ثالثة تأويالت متدرجة لوجوب الخضوع للسلطات الحاكمة؛ يفيد التأويل األول 
أنه إذا ما دّب الفســاد إلى الدولة، يجب علــى المؤمنين أن يظلوا مواطنين 
صالحين، طالما أن ذلك ال يســيء في معتقداتهم؛ غيــر أنهم يمتنعون عن 
الخدمة في الحكومة أو عن المشــاركة في االنتخابات. ويفيد التأويل الثاني 
ـ الذي انطلــق الفالســفة والمؤرخون بنــاءً عليه من القديس أغســطينوس 
وأتباعه ـ أن رفع المســيح وتخلي الكنيسة عن التحكم في السلطة السياسية 
قد شــكال الوجوه األولى في صيرورة الدهرنة sécularisation أو فصل الدين 
عن الدولة 2. يعتقد هؤالء «أن اهللا قد منح الدولة السلطة في مجاالت معينة، 
ومنح الكنيسة السلطة في مجاالت أخرى، ويمكن للمسيحي أن يخضع لكليهما 

وأن يخدمهما كليهما، ولكن يجب أال يخلط بينهما» 3.

�,س���Rى أ�� DE�uBا����� �0 رأس ا�

عندما نقترب من المســيحية من زاوية الفلســفة السياســية في العصر 
الوســيط نبرز في البداية ماذا يميزها عن الفلسفة اليونانية. ويظهر ضعف 
التصور السياسي ألرســطو ـ كما انتبه إلى ذلك آباء الكنيسة ـ في كونه لم 

الرســالة إلى مؤمني روما، 13، ص 2408. التفســير التطبيقي للكتاب المقدس، شــركة ماستر  1 ـ 
ميديا، International Bible Society، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 1998.

Gianni Vattimo: Jenseits des Christentums. Gibt es eine Welt ohne Gott? Carl Hanser Verlag, 2002 2 ـ 
التفسير التطبيقي، 2408. 3 ـ 
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يستند إلى التعليل الطبيعي في تفســير العالقات الغائية القائمة بين الحياة 
االقتصادية والقانون والدين؛ «بل لم يستطع أن يوجد تفسيرًا لتلك العالقات 
إال من خالل تصــورات ضعيفة للغائية المبثوثة فــي الطبيعة» 1. لكن العصر 
الوسيط لم يكن مســتعّدًا لدراسة كلّ منظومة ثقافية على حدة، مثل القانون 
أو األخالق أو الالهوت؛ ألن الواقع االجتماعي لم يكن يميز بوضوح بين هذه 
المستويات المختلفة. لم يكن الدين وال الحقيقة العلمية أو القانون واألخالق 
تخّصصات مســتقلة بعضها عن بعض؛ بل كانت تلتقي كلها داخل منظور غائي 
هو الذي ُيظهرها بصورٍة واقعيٍة أثناء تجّســده الفعلي. وهكذا كان اهللا، وهو 

الغايــة العقلية المثلــى ومصدر الحــقّ الطبيعي 
والمعاييــر القانونية الملزمــة. ولذلك، لم يكن 
باإلمــكان ـ كما يرى ديلتاي 2 ـ دراســة خصائص 
األخالق والقانون مــن دون ترجمتها إلى قضايا 
الميتافيزيقا؛ فقد عمل آباء المسيحية على ترجمة 
ميتافيزيقا المجتمع ـ كما استخرجوها من الكتاب 
المقّدس ـ إلى نظرٍة شموليٍّة للمنطق الذي يحكم 
وحدة التاريخ. أّكد أغسطينوس على وحدة تاريخ 
العالم كمــا يلي: «ليس من المعقــول أن اهللا... 

أراد أن ُيقصي ممالك اإلنسان وسياقات الحكم فيها وعالقات التبعية الموجودة 
في ما بينها من تشريع عنايته الربانية» 3. وقد الحظ أغسطينوس أنّ مخّطط 
العناية موجود في البداية والوســط والنهاية، كما يدلّ الكتاب المقّدس على 
ذلك. وهكذا، فّســر وقائع التاريخ تأويــًال غائيّاً. فمســار التاريخ ال يخضع 
لتسلسل العلل، بل يحقّق مخّططاً مسبقاً. بناءً على وجود هذا المخّطط يفسر 
أغسطينوس التغيرات التي دخلت على الديانات الملهمة بتطور الجنس البشري 

 Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften I. Einleitung in die Geisteswissenschaften: Vanderhoeck 1 ـ 
& Ruprecht in Göttingen. 9. Auflage 1990, 332.

األعمال الكاملة، المجلد األول، ص 333. 2 ـ 
المرجع السابق، ص 334. 3 ـ 
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الذي يشبه انتقال اإلنسان في حياته من طوٍر إلى طور. وقد ظلّ هذا المنظور 
الغائي للتاريخ مبهماً وغير مضبوط ـ بالمقارنة مع وقائع التاريخ الملموســة 
التي ال تثير أي إشــكال ـ إلى أن ظهر التمييز بين تمثــالت ترتبط بالدين 
وتمثالت ترتبط بالدنيا. اكتســبت التجربة الدينية مشــروعيتها من وجودها 
الفعلي في حياة المؤمن، على غرار التجربــة الجمالية والتجربة األخالقية، 
وأصبحت الحياة الدينية الجماعية ذات وجود قائم الذات. وبذلك كان فصل 
المجال الدنيوي للمجتمع عن المجال الديني اعترافاً بوجود المؤسسة الدينية 
إلى جانب اإلمبراطورية الرومانية. وقد اّتضحت أهّمية السلطة الدينية ـ إلى 
جانب ســلطة اإلمبراطورية الرومانية مع أغســطينوس ـ بعدما تحوّلت صورة 
العشاء األخير إلى سّر التجّسد، وهو ما تحقّق فعليّاً في مؤّسسة الكنيسة. وما 
يميّز تصور أغســطينوس هو اســتدعاء فكرة التفويض: يتلقــى الراهب قدرة 
روحانيًّة تؤّهله للقيام بالخدمات الدينية، وتصبح الكنيسُة واقعاً ملموساً على 

.1  corpus mysticum Christi أساس أنها الجسد الذي يجّسد سّر المسيح
 civitas في مقابل مدينة األرض civitas dei وألن الكنيسة تجّسد مدينة اهللا
terrena؛ فإننا ال نستوعب مفهوم الدولة / المدينة إال بفضل مفهوم التفويض 

اإللهي وصالحيات ممارســة الســلطة التي تختّص بها الســلطة السياســية 
للكنيسة. يشــرح ديلتاي التفويض اإللهي في صيغته القانونية، ذاهباً إلى أنّ 
الروح الفاعل من فوق السماوات هو مرجع تفويض السلطة، على النحو نفسه 
الذي يتمتّع فيه جسُد المسيح بالتفويض نفسه في الكنيسة. والمسؤولية التي 
تنتقل إلى رجل الدين من خالل مباركته تتلقى الحق في ممارســة الســلطة 
 الكنســية وواجب القيام بذلك داخل إطاٍر ماّدٍي مضبوٍط، وضمن حيٍّز مكاني
مضبــوط، بناءً علــى التفويض الذي يتــّم تبليغه باســتمرار. «إنّ صالحيات 
ممارسة الســلطة الكنســية في المجتمع هي ـ من جهة أولى ـ صالحيات قد 
تتّخذ شــكل بنوٍد قانونيٍة يمكن تضمينها في النّص التشريعي الّديني، وتتمتع 
ـ من جهة ثانيــة ـ بقوّة النفــاذ ألن اهللا هو الذي ألهمهــا» 2. وبينما طوّرت 

ديلتاي، مرجع سابق، ص 338. 1 ـ 
ديلتاي، نفس المرجع، ص 339. 2 ـ 
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الكنيسة نظرية التفويض؛ تشــبّثت ســلطة اإلمبراطورية الّرومانية بالقانون 
الّرومانــي. وعندما تعّرض الّرومــان لهجوم البرابرة الجرمان، واســتطاعوا 
الحفاظ علــى وجودهم، كتب أغســطينوس كتابه حول دولــة اهللا. وقد طبّق 
أغســطينوس في كتابه مفهوم التفويض نفســه على الســلطة السياســية في 
اإلمبراطورية الرومانية، على أســاس أنّ التفويض هو آلية ممارســة الحكم. 
وعليه، فإنّ شرعيّة الحكم مرتبطة بمشروعية التفويض، وسواءً كانت السلطة 
دينيًة أو دنيوّيًة؛ فإنّ سلطة التفويض تخلق التزامات تجاه السلطة الحاكمة. 

وكلّ تمّرد على السلطة الحاكمة يعّد عصياناً يعاقب عليه القانون.
وقد خّصــص أندرياس بوتمــان كتاباً مهماً 
لموضوع العصيان المدنــي ومعنى المواطنة من 
زاوية المنظور المسيحي. وقد تفّرغ هذا الكتاب 
لشــرح ما معنى أن يلتــزم المســيحي بالوالء 
للدولــة الديموقراطيــة الدســتورية. لم يعالج 
الكاتــب القيم المســيحية مــن زاويــة القيم 
األخالقيــة التقليدية؛ بــل من زاويــة الفضائل 
السياســية التي تدافع عنها الفلسفة الليبرالية 
المعاصرة، وهي فضائــل الوالء للدولة واحترام 

المؤسســات الدســتورية واالمتثال للقوانيــن. من هذه الزاويــة، يظهر أن 
العصيان المدنــّي يمثل حقّاً اســتثنائياً، بالمقارنة مع واجبــات المواطنة، 
ولذلك يعترض الكاتب علــى مذاهب الهوت التحريــر التي تطورت داخل 
بعض المذاهب المســيحية في أمريــكا الالتينية، حينمــا رأت أن محاربة 
االســتبداد السياسي تجيز اســتعمال اإلرهاب والتحالف مع اإليديولوجيات 
العنيفة. وقد سعى بوتمان إلى تعزيز رأيه بالرجوع إلى آباء الكنيسة األوائل.
من هذه الزاوية رأى أغســطينوس ـ بناءً على مبدأ التفويض ـ أن طاعة 
الحكام هي «أمّ الفضائل وحاميتها»، وهــي توجد على رأس هرم الفضائل 1. 

 Anderas Püttmann: Ziviler Ungehorsam und Bürgerloyalität. Konfession und Staatsgesinnung 1 ـ 
in der Demokratie des Grundgesetzes: Ferdinand Schöningh, 1994, 145.
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يحّض أغســطينوس على طاعة السلطة السياســية األرضية، حتى ولو كانت 
سلطة جائرة، ما دامت ال تســعى إلى التحكم في ضمائر الناس وعقيدتهم 
الدينية، على أساس أنّ العقيدة تحتكم إلى مملكة السماء، وال شأن للسلطة 
السياسية بها. وقد دلّل أغســطينوس على وجوب الطاعة بالعودة إلى سيرة 
السيد المسيح حينما رفض أن يمتثل أتباعه ألوامر اإلمبراطور جوليان بعدما 
دعاهم إلى عبادة األصنام، بينما تصبــح طاعة اإلمبراطور واجبة كلما أمر 
المسيحيين بحمل الســيوف ضّد عدّو خارجي. يتبيّن أنّ طاعة ملك ظالم ال 
تتعارض في ذاتها مع االمتثال ألمر اهللا؛ لكن أغسطينوس لم يكن متخاذالً 
وال ساذجاً في نظرته إلى الدولة؛ فقد رأى ـ في «مدينة اهللا» ـ أنّ الدولة 
 magna التي ال تحقّق العدالَة واإلنصاف ال تختلف في شيء عن قّطاع الطرق
latrocina. وقد كان هذا التشــبيه بليغاً، واستشــهد به أغلب فقهاء القانون 

الذين رأوا أنّ األوامر التي تصدرها العصابة وتطلب من الناس االنصياع لها 
ليســت أوامر شــرعيًّة؛ ألنها ال تحتكم إلى القانون، كمــا أنّ الجهة التي 
تصدرها ال تتمتع بأّي تفويض شرعي 1. يشــترك االنصياع المباشر للحاكم 
ولو كان ظالماً مع االمتثال الفوري لتهديد المجرم في نقطة جوهرية تجمع 
بينهما، وهي طاعة األوامر. غير أنّ الطاعة في حالة االنصياع للحاكم تنتج 
عن وجود مســتوى معياري يشــعرنا بواجب االمتثال، بينما نضطر في حالة 
االنصياع للعصابة اإلجراميّة إلى االذعان نتيجة التهديد 2. وقد أورد بوتمان 
ثالثة حجج أوردها أغوســطين للدفاع عن فضيلة الــوالء للحاكم؛ فقد رأى 
أوًال: أن اهللا يهب الُحكم لمن يشاء، مؤمناً كان أو وثنياً، لحكمة ال يعلمها 
إال هو. ثانياً: قد يكون حكم الظالم تصريفاً إلهياً من أجل تهذيب النفوس 
وصرفها عن الشعور بالكْبر. وقد يكون الظالم أو الوثني مجرد وسيلة يسعى 
اهللا من خاللها إلى اســتتباب األمن والســالم في الحياة المشــتركة بين 
المواطنين. ومع ذلك عندما يتجاوز الظلم حــّدًا ال ُيطاق، يصبح العصيان 

Hart: Der Begriff des Rechts: Suhrkamp, Berlin 2011, 142. 1 ـ 
 to Have an حينما أخضــع للتهديد، وبيــن Being Obliged من هــذه الزاوية يميّــز هــارت بيــن 2 ـ 
Obligation حينما أشعر بوجود واجب يدفعني إلى االمتثال. راجع هارت (المرجع السابق) ص 102.
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واجبــاً. غير أنّ المقاومة تظلّ روحية، مــا دام أنّ الظلم ال ُيثني عن محبة 
العدو، مهما عُظم الظلم 1.

�� (1225 ـ 1274):-,Lاأل ��,�

يشير بوتمان إلى أنّ «الرسالة إلى مؤمني روما» كانت إلى حدود القرن 
الثاني عشر هي المرجعية المعتمدة في رفض عدم االنصياع للسلطات 2. وظهر 
بعد ذلك حقّ تدخل الكنيسة في القضايا السياسية للدولة، وقد ظهرت حّدة 
التدخل بعد أن أدان البابا غريغور السابع هنري الرابع سنة 1076م، وظهرت 

بعد ذلك اجتهادات دينية تســمح بعزل الطغاة أو 
بقتلهم. ولكن تصور توما األكويني لعالقة الدين 
بالدولة السياســية كان اجتهادًا غير مســبوق ال 
يزال قائمــاً إلى اليوم. ســعى فــي البداية إلى 
التقيد بوصايا الرسالة إلى مؤمني روما؛ ذلك أنّ 
االنصياع للحاكم يضمن حفظ األمن داخل الحياة 
الجماعية، كما أنّ الفرد الواحد ال يضمن األمان 
إال داخــل الجماعــة. وعليه فإن «وجــود الدولة 
ضروري ويدخل في طبيعة األشياء» 3. ولذلك، فإن 

إيمان المؤمنين بالمسيح ال ُيعفيهم من الخضوع لسلطة الحكم المدني. ومع 
ذلك، توجد حاالت خاصة يحقّ فيها للمحكومين أن يتمّردوا على الحاكم. من 
الواجب على الحاكم أن يسعى إلى توفير الخير العام bonum commune وإلى 
تحقيق العدالة iusticia. غير أنّ معايير العدالة ظلت دينية؛ لكون الدين هو 
 lex منطلق العدالة وهو منتهاها وعلتهــا. تفترض العدالة وجود قوانين أزلية
aeterna لــدى توما األكويني وهي قوانين تنبع مــن الحكمة اإللهية. ولذلك، 

Püttmann, 146. 1 ـ 
 Anderas Püttmann: Ziviler Ungehorsam und Bürgerloyalität. Konfession und Staatsgesinnung 2 ـ 
in der Demokratie des Grundgesetzes: Ferdinand Schöningh, 1994, 147.

 Saint Thomas d’Aquin: de regimine principum, 1 Buch, 1. Kapitel. Deutsch: Über die Herrschaft 3 ـ 
der Fürsten: Stuttgart, 5. In: Püttmann, 148.
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يتوجب على القوانيــن الوضعية lex positiva أن تحتكــم إلى القانون اإللهي 
وإلى الحقّ الطبيعي حتّى تصبح هــذه القوانين ملزمًة. وعليه، يملك الحاكم 
الحقّ في إصدار األوامر إذا ما ظلّت ممارســة السلطة منسجمة مع القانون؛ 
بينما يملك المحكوم الحقّ في المقاومة إذا ما انتهك الحاكم منزلة العدالة 
ordo iusticia يحقّ للمحكومين أن يتمردوا على سلطة الحاكم لسببين رئيسيين، 

وهما إذا ما اغتصب الحاكم السلطة واستولى عليها بالقوة من غير وجه حقّ 
أو إذا ما أصدر الحاكــم أوامر ظالمة، بالرغم مــن أنّ الجميع يعترف بأن 
حكمه شرعي. يشير توما األكويني إلى مبّررين رئيسيين يدفعان إلى شقّ عصا 
الطاعة، وهما عدم شرعية الحاكم وعدم عدالة القوانين. الدافع إلى العصيان 
سياسي في الحالة األولى، بينما هو فلسفي في الحالة األخيرة. عندما أجاز 
توما األكويني أن يتمرد المحكومون على حاكم اغتصب الســلطة، عّزز حجج 
الهوت التحرير، بعدما وضع بين يديه مبّررات الهوتية لمقاومة االستيالء على 
الحكم. جوهر االعتراض على الحاكم هو أنه ال يملك تفويضاً يجيز له إمالء 
سلطته، سواء كان التفويض إلهياً أو كان تفويضاً تنازل المواطنون بموجبه عن 
سلطتهم 1. إنّ الدافع السياســي إلى العصيان المدني، كما نشهده اليوم، هو 
عدم احترام القوانيــن التي تنظم تفويض الســلطة (قواعــد الديموقراطية 
اإلجرائية)، بينما اعتبر توما األكويني أن القوانين غير العادلة لم تكن يوماً 
ما قوانين إلهية 2، ولذلك يجوز مناهضة الحاكم بسببها، بل ويجوز قتله 3 أو 
نفيه 4، ولكنه يعترض على شرعية التمرد seditio؛ ألنه يعّده ظلماً وإثماً عظيماً؛ 
ذلك أنــه عندما أجاز العصيان ضد الحاكم المســتبد ميّــز بين نوعين من 

يعتبر المنظور السياســي للعصيان المدني أن عدم احترام قواعد الديموقراطية وعدم مشــاركة  1 ـ 
المواطن في التشريع يبّرر اللجوء إلى العصيان العنيف:

 Robin Celikates: Ziviler Ungehorsam und radikale Demokratie. Konstituierende vs. Konstituierte

 Macht? In: Das Politische und die Politik. (Th. Bedorf & K. Röttgers Hsg.): Suhrkamp, 2010,

292-293.

Püttmann: 149. 2 ـ 
و ذلك عندما قام توما األكويني بشرح أحكام بيتروس لومباردوس. 3 ـ 

 Hans Maier: Das Recht auf Widerstand. In: Katholische Zeitschrift Communio 3/ 1984, 233. 4 ـ 
In: Püttmann: 149.
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االستبداد: النوع األول هو المستبّد الذي اغتصب الحكم واستولى عليه بالقوة، 
ويدعوه usurpator. أّما النوع الثاني فهو الحاكم الذي وصل إلى الحكم بطرق 
شرعيّة، غير أنه تحوّل بعد ذلك إلى حاكم مستبّد؛ فبينما ال يتمتّع المتسلط 
على الحكم بأدنى مشروعية ويجب تنحيته، يصبح الحاكم الظالم بمثابة سيف 
اهللا المسلول على المذنبين، عقاباً لهم على آثامهم التي اقترفوها. إنّ تحوّل 
الحاكم من العدل إلى الظلم بعد مّدة من الحكم يفيد أنّ المشيئة اإللهية قد 
غّضت الطرف عن ظلمه. لكن الفرد الواحد يملك مع ذلك الحقّ في أن يبادر 
إلى التمرد على األفعال العنيفة، شــريطة أال تكون مخلفات التمرد أسوأ من 

آفات الشطط في استعمال السلطة.
وقد أوجز بوتمان الشــروط التي أجاز فيها 
توما األكويني التمرد وعّده مشروعاً. يصبح التمرد 
مشــروعاً في البداية ضد حاكم اغتصب السلطة 
tyrannus usurpationis، وكذلــك عندمــا ينتهــك 

المتســلط منزلة العدالة ordo iusticia ويتعارض 
من خالل ذلك مع الخير المشــترك أو الصالح 
العام. غير أن الســلطة العمومية ـ وهي الكنيسة 
في ذهن تومــا األكويني ـ هي مــن يحق لها أن 

تتمّرد على الحاكم الظالم وليس الفــرد المعزول؛ ألنّ التمرد ال ينبني على 
أهواء شخصيٍّة وال على إمالء الضمير الفردي؛ ويهدف التمّرد في األخير إلى 
تحقيق الخير العــام. وفي حالة مــا أّدى فيها مراد العدالة إلــى الفتنة أو 

الفوضى، يجب تفضيل حفظ النظام العام على تحقيق العدالة.
وقــد وضع توما األكوينــي معاييــر للعدالة من حيث الهــدف والمصدر 
والمضمون؛ تهدف العدالة إلى حفظ الصالح العام، بينما يسعى المشرع غير 
العادل إلى االستفادة الذاتية من التشريع. أما من حيث المضمون فإنّ العدالة 
توزع المسؤوليات بصورة متناســبة ومتوازنة، بينما يختل ميزان العدل حينما 
توزع الحقوق والواجبات بصورة غير متوازنة بين الســادة والعبيد، في غياب 
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مســاواة الجميع أمام القانون. وفي األخير، قد نكون أمــام نّصين قانونيين: 
إلهي وبشري. نختار في حالة التنازع االنصياع للقانون الوضعي، إذا ما كان 
عدم االنصياع يؤّدي إلى ضرر أكبر من ضرر االنصياع. غير أن توما األكويني 
أشــار إلى حالة ال ُيعّد فيها القانون عادالً وال يجوز فيها االنصياع له، وهي 
الحالة التي يتجاوز فيها القانون الوضعي حدود صالحياته. يحقّ للحاكم أن 
يضع قوانين تضبط السلوك الظاهر لألفراد، غير أنه ال يجوز له أن يتحكم 
بواســطة القانون في ضمائر الناس وحياتهم الباطنية؛ ألن هذا المجال من 

اختصاص القانون اإللهي غير البشري.
نستشــّف مّما ســبق أنّ العدالة تفيد تحصيل الصالــح العام، كما تفيد 
العدل، وأعني بذلك إصــدار القوانين أو األحكام وفق إجراءات متفق عليها 1. 
عالوًة على المعاني الســابقة تفيد العدالــة اإلنصــاف (epikie اليونانية أو 
aequitas الالتينيــة) وأن نعطي لــكلّ ذي حقّ حقّه، وبناءً علــى هذا التصور 

للعدالة يميّز تومــا األكويني بين ظاهــر النص القانوني وروحــه، ويرى أن 
القانون الوضعي ال يستوعب غير األفعال اإلنسانية التي تقبل التعميم. ولكننا 
عندما نكون أمام حاالت خاصة ال يســتغرقها التعميــم يجوز لنا من الناحية 
األخالقية أن نتــاول ظاهر النص بما يتّفــق مع ما تمليــه العدالة والمنفعة 
العامة. ال يقبل فقهاء القانون المعاصــرون إقامة مفهوم العدالة على أحكام 
قيمة ترتبط بالنفع العــام؛ ألنه يتعارض مع العدالة ألنها حرص على تطبيق 
القواعد القانونية بصورة صحيحة. ومع ذلــك، ال يعتقد األكويني أن تصوره 
للعدالة يتعارض مع تحقيق األمن القانوني، ما دام أن اإلنسان الذي خلقه اهللا 
على صورته قد يصل إلى درجة النضج التي تتيح له حســن تطبيق المعايير 
القانونية. فما هي انعكاسات «خلق اإلنسان على صورة اهللا» imago dei لدى 

األكويني على نظرية العدالة والحق الطبيعي؟

هذا هو التصور الوحيد للعدالة Gerechtigkeit الذي يقبله أقطاب المذهب الوضعي في القانون،  1 ـ 
ذاهبين إلى أن العدالة هي احترام المساطر القانونية، ما دام الهدف هو ضمان المساواة بين 

المتقاضين واألمن القانوني. وأشهر أعالم هذا المذهب هو هانس كيلزن:
Hans Kelsen: Was ist Gerechtigkeit? Stuttgart, Reclam, 2000.
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��-,Lاأل ��,� ��� ���ا���F,ن األز�� وا���F,ن ا��

إنّ تأويــل مذهب األكويني قــد تأثر باســتمرار بالمرجعيــات الدينية 
المختلفة. فالفيلســوف المســلم يهتم باألكويني من جانب صلته بالفلسفة 
المشائية، وبابن رشد على الخصوص، وهي صلٌة تتجاوز مساجالت األكويني 
ضّد ابن رشــد، فقد ارتبطت عظمة األكويني ابتداءً مــن العقد الثالث من 
القرن الرابع عشر في ذهن الالهوت المسيحي بانتصاره على ابن رشد 1. غير 

أنّ صورة األكويني قد تأثرت سلبياً بتأويل علماء 
 2 Weber االجتماع البروتســتانت مثل ماكس فيبر
وترولتش Troeltsch 3 بشأن القانون والعدالة. وقد 
سعى الفيلســوف هونفيلدر 4 إلى تصحيح صورة 
األكويني في ضوء نظرية العقل العملي والقانون 
في مقابل العقيدة. يرى ترولتش ـ في كتابه الذي 
نشــره حول النظريات االجتماعية في الكنيسة ـ 
أنّ «تأثيــر مفهوم الحقّ الطبيعــي الرواقي على 
األخالق المسيحية ال يقلّ أهميًة عن تأثير مفهوم 

 Kurt Flasch: Meister Eckhart. Die Geburt der «Deutschen Mystik aus dem Geist der arabischen 1 ـ 
Philosophie»: C.H. Beck, 2006, 44.

 ،Sapientia vincit malitiam وقد كانت أعمال األكويني تعتبر بمثابة انتصار الحكمة على الشر
ال سيما بعد أن حّرر كتابه الذي أعلن انتصار العقيدة الكاثوليكية على ابن رشد وابن ميمون. 
بالرغم من هذه المســاجالت عمل الباحثون على إبراز معالم االتصــال واالنفصال بين ابن 
رشــد واألكويني، ضمن المشــروع الفكرّي الذي يدرس المشــائية على الواجهتين اإلسالمية 

والمسيحية معاً.
 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss einer verstehenden Soziologie. Studienausgabe 2 ـ 
hg. J. Winckelmann, Tübingen 1972.

 Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Ges. Schriften, Bd. 1, 3 ـ 
Tübingen, 1923.

 Ludger Honnefelder: Die ethische Rationalität des mittelalterlichen Naturrechts. Max Webers 4 ـ 
 und Ernst Troeltschs Deutung des mittelalterlichen Naturrechts und die Bedeutung der Lehre des

 natürlichen Gesetzes bei Thomas von Aquin. In: Max Webers Sicht des okzidentalen

Christentums. Interpretation und Kritik. Wolfgang Schluchter (Hsg.), Suhrkamp, 1988, 254-275.
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العقل على علم العقيدة المســيحي». وقد استدعى األكويني القانون األزلي 
lew aeterna من أجل التفكير في مبادئ األفعال اإلنسانية؛ ذلك أنّ الكائنات 

تتصّرف بحكم طبيعتها وفق الغايات التي أُّهلت لها، بناءً على القانون األزلي 
الذي ُيعّد بمثابة مخّطط مسبق. غير أنّ القانون األزلي ال يتحكم مباشرًة في 
السلوك البشــري. عندما يشارك اإلنســان اهللا في القانون األزلي ال يعني 
ذلك أنه يعلم وجوده مباشــرًة، بقــدر ما يعني أنّه يتوفّــر على عقل عملي. 
ويهدف المنظور الالهوتي ـ من وراء القانون األزلي ـ «إلى إبراز استقاللية 
واجهة المعرفة التي تقود األفعال اإلنسانية من زاوية العقل العملي» 1. وإذا 
كان اهللا هو مصدر القانون األزلي فإن العقل العملي لدى اإلنسان يتوفر على 
القانون الطبيعي الذي يشترك مع اهللا في القانون األزلي؛ أي في المخّطط 
اإللهي؛ بمعنى أن اإلنســان بحكم عقله العملي وبحكــم مبادئه يعلم ما هو 
الخير وما هو الشــر. وهنا نجد تفســيرين مختلفين لمبادئ األخالق لدى 
األكويني: عمل ترولتش من جهته على تأسيس األخالق على الميتافيزيقا؛ أي 
على نظرية الوجــود والموجود. بينما عمل هونفيلدر علــى تجنب المغالطة 
الطبيعية الناجمة عن استنباط الوجوب من الوجود، كما سعى من جهة ثانية 
إلى تأويــل أخالق األكويني بصورٍة ال تتعارض فيها مع مســتجّدات فلســفة 
القانون المعاصرة. فالمخّطط اإللهي المسبق قد مكّن اإلنسان من االعتراف 2 
بوجود بنية معيارية مســتقلة للخير والشــر (وهي تتجّسد) في مقولة الخير 
المشــترك bonum commune. غير أنّ إدراك مضمون الخير والشر متروك 
الجتهاد prudentia, phronesis العقل العملي وسرعة البديهة. معنى ذلك «أن 
المعرفة الضرورية التي تتمتّع بصالحية كونية في مجال األفعال اإلنسانية ال 
تتعلّــق إال بالمبادئ العليــا الكلية وبالمحّرمــات الكلية التــي تترّتب عنها 
مباشــرًة. عندما ينزل العقل العملي إلى حقــل الجزئيات تتعاظم احتماالت 
التعّدد والتغيّر، ويتعاظم إمكان الخطأ كذلك» 3. وألن القانون الجنائي يقوم 

Ludger Honnefelder, 257. 1 ـ 
Ludger Honnefelder, 260. 2 ـ 
Ludger Honnefelder 264. 3 ـ 
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في جوهره على تحديد األفعال التي يعاقب عليها القانون؛ فقد رأى هونفيلدر 
ـ على غرار باحثين آخرين 1 ـ أن قيم األخالق تمتلك خاصية معيارية فوقية 
metanormativ بعدما جعلت مجال األخالق «نســقاً مفتوحــاً من الغايات»، 

يســمح فقط بوضع قيود على مجال األفعال اإلنسانية. ال تملي هذه البنية 
المعيارية على اإلنســان ما يجوز له أن يفعله (لكــون دائرة اإلباحة غير 
محدودة)، بقــدر ما تحّدد الئحــة المحّرمات. بهــذا الخصوص، ال يحقّ 
لقانون الدولة أن يتدخل في تصور المؤمن للحياة الفاضلة، (لكون مسألة 
الضمير تدخل في نطاق العالقة الخاصة بيــن العبد وربه)، وأن يقتصر 

دوره علــى معاقبة األفعال التــي تحدث ضررًا 
بالحياة المشــتركة. فإذا كان اإلنسان يشترك 
مــع اهللا فــي «القانــون األزلــي»؛ فــإنّ هذه 
المشــاركة تســمح باســتقاللية اإلنســان؛ أي 
باســتقاللية «القانون الطبيعــي» الذي يتعرف 
عليه اإلنسان في ذاته، سواءً كان مؤمناً أو غير 
مؤمن. يتوســط القانون الطبيعي بين القانون 
األزلي واألفعال اإلنسانية من خالل التمييز بين 
المبدأ والقاعدة الملموســة التي يحتكم إليها 

الفعل والتمييز بين القانون والفضيلة وبين مبدأ الفعل والشروع في الفعل. 
يهدف هونفيلدر في األخير إلى تأويل توما األكويني على نحو ال تتعارض 
فيه نظرية القانون الطبيعي والقانون األزلي مع مكتسبات فلسفة القانون 
المعاصرة. كما ســعى إلى مواجهة التأويل البروتســتانتي الذي خضع له 
األكوينــي من ِقبل ماكس فيبر وترولتش؛ لكنّــه بالمقابل، لم يقم بتأويل 
جديد على خلفية فلســفة القانون المعاصرة فحسب، بل عمل كذلك على 

يستند هونفيلدر هنا إلى فلســفة القانون التي تفيد أن القانون ال يوجه اإلنسان إلى ما هو خير 
وما هو شّر، بل يعاقبه على القيام بأفعال محظورة. راجع:

Wolfgang Kerting: Wohlgeordnete Freiheit, mentis, Paderborn, 2007, 151.

 W. Korff: Norm und Sittlichkeit. Untersuchungen zur Logik der normativen Vernunft: Freiburg, 1 ـ 
1985, 51, 72-112. In: Honnefelder, 261.
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تقريب توما األكويني من نظرية المملكتين لدى لوتر. «لم يستغلّ األكويني 
مقالته حول القانون من أجل تنزيل القانون اإللهي داخل منظومٍة اجتماعيٍّة 
محّددٍة وداخل أفعاٍل سياســيٍّة ملموســٍة؛ بل من أجل اإلقــدام على تمييز 
واضح... بين القانون اإللهي والقانون البشــري» 1. والنتيجة التي يخلص 
إليها بشــأن األكويني هي أنّ النظام االجتماعي والســلوك السياسي هما 
شــرطا حياة اإليمان وال يكتفيان بتجســيد اإليمان. غير أنّ التساؤل يظل 
مطروحاً حول مدى قوّة الحجج التي تسلح بها هونفيلدر لمناهضة نموذج 
الدولة الدينية في فكر توما األكويني. والتســاؤل الــذي نوّجهه إليه في 
صورة اعتراٍض هو اآلتي: لو كانت الحظوة التي تمتع بها القانون الطبيعي 
تجاه القانون األزلي قادرًة بالكامل على ضمان اســتقاللية مجال األفعال 

اإلنسانية لما ظهرت الحاجة إلى اإلصالح الديني.

��ر�� �,��: ��(�� ا����ء و��(�� األرض

كان تومــا األكويني يؤكد أنّ الهــدف من وجود الدولــة والقانون هو 
الحفاظ على الصالح العام، وكان أثناء ذلك يفترض أن وجود الدولة يمتثل 
لغاية محّددة، وهي السهر على خالص النفس. وقد استمر هذا التصور إلى 
العقود األولى من القرن السابع عشــر 2. وقد قّدم األكويني صورة مجازية 
للخالص من خالل صورة سفينة الدولة التي يقودها الحاكم، على أساس 
أنه هو رّبان السفينة الذي يمتثل لتوجيهات اهللا مالك السفينة، بهدف نقل 
البضاعة ـ أي نقل الناس الذيــن ائتمنه اهللا عليهم ـ إلى محطة الوصول. 
لقد ظلت أســئلة كثيرة مفتوحًة: هل كانت الســلطة الكنسية ناطقة حقيقة 
باسم اإلرادة اإللهية؟ وهل كان الحاكم يمتثل بالفعل لإلرادة اإللهية؟ غير 
أنّ القضية الثابتة التي لم يبادر أحد إلى التشــكيك فيها هي أنّ «النظام 

Honnefelder, 269. 1 ـ 
 Christoph Link: Christentum und moderner Staat. Zur Grundlegung eines freiheitlichen 2 ـ 
 Staatskirchenrechts im Aufklärungszeitalter. In: Christentum und modernes Recht. Beiträge

zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984, 112.
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السياسي الدنيوي يجب أن يسهر على خالص المواطن» 1، وهو الهدف؛ أي 
 Locke خالص» المواطن الذي لم يعد مطروحاً في فجر الحداثة مع لوك»

بإنجلترا وبوفندورف Pufendorf بألمانيا.
غير أن دراسة نظرية الدولة في المسيحية ال تستقيم إال بعد أن نستعرض 
منعرج اإلصالح الديني عند نهاية العصر الوسيط، بعد أن اقترح مارتن لوتر 
تصورًا جديدًا لعالقة المواطن بالدولة وبالمنظومة القانونية والعدالة ولكنه 
أثناء ذلك عاد إلى اإلشــكاليات نفسها التي طرحت مع القديس أغسطينوس 
وتوما األكويني في مقالته الشهيرة التي تحمل عنوان: «بشأن السلطة الحاكمة 

الدنيوية، وإلى أّي حّد يجب أن ندين لها بالطاعة 
(1523) 2. يمــّس هــذا الســؤال جانبــاً أساســياً 
بخصوص صلة المســيحية باليهودية. فقد ذهبت 
المســيحية الكاثوليكيــة إلــى أنّ المحبة جاءت 
لتعوض الشــريعة الموســوية وأوجدت حًال ُيلزم 
المؤمن بالخضوع للســلطة الدنيوية القائمة، مع 
محافظتها على ســلطتها الدينية. أّما مارتن لوتر 
فقد قام بقراءة جديدة للشــريعة اليهودية، وقد 
كانت قراءًة نجمت عن رفض الســلطة الكنســية 

كسلطة سياسية ومذهبية معصومة عن الخطأ.
وعليه، عندما تســاءل لوتر عن مدى احترام القانون، أعاد األهمية إلى 
منزلة القانون داخل المســيحية، وتجاوز النظرة الســاذجة التــي تفيد أنّ 

المسيحية قد عوّضت القوانين السلطوية اليهودية بالمحبة المسيحية.
ينبني هذا المنظور الساذج على الفصل 12، 19: «ال تنتقموا ألنفسكم»، 
وجاء في إنجيل متّى 5، 39: «ال تقاوموا الشر بمثله، بل من لطمك على خّدك 
األيمن، فــأِدر له الخّد اآلخر، ومن أراد محاكمتــك ليأخذ ثوبك، فاترك له 

لينك، المرجع السابق نفسه. 1 ـ 
Von weltlicher Obrigkeit. 2 ـ 

 �L �� -,ٴ-,Lن �,�� األ�L
أّن ا�W�ف �� وO,د ا��و�� 
وا���F,ن 0, ا��BKظ �() 
��ء Sن أ�Lا���م، و y��;ا�
ذ��B- P�ض أن وO,د 
 �-�c� DX��- ا��و��
 ()� �Wدة، و�0 ا���ّK�
.jB�5الص ا�



120

المحور

رداءك أيضــاً». وقد ظلّ موضــوع احترام القانون واالمتثال للســلطات صلب 
الخالف بين الكاثوليك والبروتستانت في نظرتهما إلى شريعة موسى. وهنا 
وجب التأكيد على المنظور الرســمي الذي تبنّتــه الكاثوليكية في الموضوع، 
وهذا ما أريد اإلشــارة إليه من خــالل الكتاب الذي خّصه البابا راتســينغر 
مؤخرًا لحياة المسيح؛ فقد رأى يوسف راتســينغر (البابا بينيديكتوس الرابع 
عشر المستقيل) أن المسيح قد جاء بتوراة جديدة لتتميم شريعة موسى. وقد 
كان هدف المســيح برأيه هو تحرير المؤمن من الشريعة: 1 «إنّ المسيح قد 
حّررنا وأطلقنا في ســبيل الحرية؛ فاثُبتوا إذًا، وال تعودوا إلى االرتباك بنير 
العبودية». (الرســالة إلى مؤمنــي غالطية 5، 1). وذهب راتســينغر إلى أن 
الدعوة إلى الحرية ليســت ذريعًة إلرضاء الجسد؛ بل ألن يصبح المسيحيون 
عبيدًا للمحبــة. وقد خّصص فصل الموعظة على الجبــل حيزًا مهماً لموضوع 
التحّرر من الشريعة، بعدما انتقدت الرسائل األخرى طقوس الختان والطهارة 
والصوم، ورأى راتسينغر أن التمسك بها ُيعّد بمثابة تراجع عن رسالة عيسى؛ 
ولكن راتســينغر ال يرى أن توراة المسيح قد تراجعت عن توراة موسى، بقدر 
ما عملت على تكميلها، كما جاء في (متّــى5، 17) 2. والعدالة هي التي تكّمل 
الشريعة 3. ال ندري في الحقيقة ماذا يعني بعبارة «استكمال الشريعة بعدالة 
أكبر من أجل العدالة»، ال ســيما وأنّ راتســينغر يدعو المســيحيين إلى أن 
يصبحوا «عبيدًا للمحبة». وهنا نبدي مالحظتين بشأن مفهوم المحبّة واحترام 

القانون، حتّى نفهم تميّز البروتستانت عن غيرهم من المذاهب:
نتســاءل بخصوص المحبة، كيف ينســجم مبدأ «محبة العدو» مع إقرار 
المســيحيين بوجود سلطة دنيوية تحكم بحّد الســيف؟ ناهيك عن أنّ «محبة 

Joseph Ratzinger Benedikt XVI.: JESUS von Nazareth: Herder 2007, 131. 1 ـ 
«ال تظنوا أني جئت أللغي الشــريعة أو األنبياء؛ ما جئت أللغي، بل ألكّمــل. فالحق أقول لكم:  2 ـ 
إلى أن تزول األرض والســماء، لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتّم كلّ 

شيء». 
«فإنّي أقول لكم: إن لم يزد بّركم على بّر الكتبة والفريســيين، لن تدخلوا ملكوت الســماوات  3 ـ 

أبدًا» (متّى، 5، 20).
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العدو» تفترض أن المحبة ُتعفي مــن العقاب والزجر واالنتقام، وُتفضي إلى 
تصوّر جديد للعدالة؛ «ولكن المحبة التي ُتمثّل هذه العدالة ليســت عاطفًة 
بشريًة ندعوها محبًّة. وال يرجع ذلك فقط إلى أنّ فكرة محبّة العدّو ال تتقبّلها 
الطبيعة البشرية، بل كذلك إلى أنّ المسيح يرفض بكلّ تصميم عاطفة المحبّة 
التي تجمع الرجل بالمــرأة واألبوين بأبنائهما... إنّ المحبّة التي يبشــر بها 

المسيح ليست محبًّة إنسانيًّة» 1.
ُيســعفنا النقد الذي وّجهه كيلزن لفكرة المحبّة فــي فهم مرامي لوتر. 
يتعيّن علينا في ذهن لوتر أن نفهم معنى المحبة فهماً جديدًا، بناءً على نظرية 

المملكتيــن: مملكة الســماء ومملكة األرض. فقد 
أعاد لوتر تأويل عقيدة المحبة، حينما أخذ بعين 
االهتمام معضلة تدّخل الدولة المستمر في حقل 
اإليمان، ســواءً كان تدخًال من ِقبل البابا أو من 
القيصــر، وال ســيما بعــد أن تبيّــن أنّهمــا معاً 
يتجاهالن رسالة اإلنجيل. ولذلك رام لوتر تحقيق 
هدفين بعيدين في الظاهر عن روح الدين؛ وهما: 
أن يحّد من الســلطة الحاكمة وال ســيما ســلطة 
الكنيســة، وأن يســتدلّ من اإلنجيل نفســه على 

شرعية السلطة الحاكمة الدنيوية.
تشمل المالحظة الثانية إعادة التقدير إلى الشريعة أو القانون. فتأكيد 
عدم تراجع عيسى عن الشريعة ينسجم مع مبدأ احترام القانون، ونحن نخضع 
لواجب االنصيــاع للقانون «the duty to obey the law» 2. ولكننا نتســاءل مع 
ذلك عن الدافع إلى ذلك، هل هــو الخوف من عدم االمتثال، كما كان يرى 

أوستين Austin في القرن التاسع عشر، أم هو االلتزام األخالقّي 3؟

Hans Kelsen: Was ist Gerechtigkeit? Reclam [1953] 2000, 30. 1 ـ 
 M. B. E. SMITH: The Duty to obey the law. In, A Companion to Philosophy of Law and 2 ـ 
Legal Theory. Edited by Dennis Patterson, Blackwell, 1996.

“Whether Citizens have a Distinctive Moral Duty to Obey the Law.” Smith 1996, 465. 3 ـ 
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تعود بنا المرجعية الفلســفية للقانون إلى جذور الفلسفة اليونانية التي 
ُتلزم المواطــن باحترام القانون حتى ولو ذهبنا إلــى أن القانون كان ظالماً 
(كما هو الحال مع سقراط). وعليه، يظهر أنّ مارتن لوتر قد رجع إلى السؤال 
األساس حول موقف الدين من الدولة ومن القانون في ضوء مفهوم العدالة.

لقد قرأ لوتــر الكتاب المقــّدس بطريقة تختلف عن قــراءة الكاثوليك 
واستنتج منه أدلًّة على مشروعيّة وجود السلطة الحاكمة، كما جاء في الرسالة 
إلى مؤمني روما 1، وعلى إباحة الثأر 2، وعلى تشغيل الجنود المأجورين 3. وقد 
قّسم الناَس إلى فئة تنتمي إلى مملكة اهللا وفئة تنتمي إلى مملكة الدنيا. ومن 

ينتمي إلى الفئة األولى ال يحتاج إلى «السيف الدنيوي».
حينما ميّز لوتر بوضوٍح بيــن المملكتين وبنى الفصل بينهما على ضرورة 
احترام القانون، ال يعني ذلك أنّ لوتر ينتمي من خالل مؤلفاته الالهوتية إلى 
العصر الحديث، ال ســيما وأنّ فكرته عــن القانون ظلــت مرتبطة بمرجعية 
العصر الوسيط، وأنّه بوّأ الســلطة الحاكمة منزلة قطب الّرحى في منظومة 
الدولة والقانون. تجدر اإلشارةُ إلى أن مذهب المملكتين يمثّل خطوًة أولى قام 
بها اإلصالح الديني في آخر عقود العصر الوسيط على طريق تأسيس الدولة 

المدنية والقانون الطبيعي المتحّرر من الالهوت 4.

أّكد روس Ross على وجوب طاعة قوانين البلد، من بــاب االمتنان أليادي البلد علينا، ورجع بنا 
بهذا الخصوص إلى محاورة أفالطون كريتو Crito، حينما رفض سقراط أن ُيظهر العصيان ّتجاه 

قوانين بلده.
«على كلّ نفس أن تخضع للســلطات الحاكمة؛ فال ســلطة إال من عند اهللا. والسلطات القائمة  1 ـ 
مرّتبٌة من ِقبل اهللا؛ حتّى إنّ من يقاوم السلطة، يقاوم ترتيب اهللا، والمقاومون سيجلبون العقاب 

على أنفسهم». 
كما جاء في متّى (26، 52): «فإنّ الذين يلجأون إلى السيف، بالسيف يهلكون».  2 ـ 

«وســأله بعض الجنود: ونحن ماذا نفعل؟ فأجابهم: «ال تظلموا أحدًا وال تشتكوا كذباً على أحد  3 ـ 
واقنعوا بأجوركم» (لوقا: 3، 14).

بعدما تمّسك علماء الالهوت الكاثوليك منذ العصر الوســيط بالحقيقة اإللهية كما تجلّت لهم  4 ـ 
في مثل هذه المحرمــات، ظهر اإلصالح الديني مع لوتر ليرســم معالم منظــور قانوني جديٍد 
يخالــف الكاثوليــك. فما دام ال يوجــد نص قانونــي ُيحّرم ممارســًة ما من بين الممارســات 
المذكورة، يظلّ األصــل فيها هو اإلباحة. وهكذا انتقل مبدأ اإلباحة بعد ذلك من مرجعيته داخل 
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لقد جمع أحد الباحثين جلّ المقاالت التي خّصصها مارتن لوتر لمذهب 
المملكتين وقام بشرحها 1. يناقش لوتر في تلك المقاالت على التوالي واجب 
االنصياع للسلطة الحاكمة الدنيوية، ودعوة ثورة الفالحين إلى الحفاظ على 
السلم وحقّ المحاربين في االستفادة من النعمة اإللهية؛ كما قام بتفسير زابور 

داود (101)، بحكم أنّ داود كان في الوقت ذاته ملكا ونبيّاً.
وقد تمّســك لوتر بوجوب االنصياع للســلطة 
الحاكمة على امتداد كتاباته الالهوتية المذكورة، 
على نحو أعطى معه االنطباع أحياناً أنه كان يقف 
إلى جانب السلطة السياسية أكثر مّما كان يناصر 
المظلومين. ومن بين األســباب التــي دفعته إلى 
ذلك نجد وجوب حفظ السلم والنظام العام وكبح 
الشــر. يترّتب على ذلــك أنّ مــن الواجب على 

الالهوت إلى قانون العقــل (كانط) والقانون الوضعي. وقد أصبح القانــون الوضعي يتوفر على 
القاعدة القانونية األسمى التي تحتكم إليها كلّ المنظومات القانونية، مّما يسمح بوجود القانون 
الكنســي، من دون أن يتعارض في وجوده مع القاعدة القانونية العليا. وهكذا، يتجّســد مضمون 
القانون اليوم في األفعال الواجبة وهي األوامر أو في األفعــال المحايدة أخالقياً وهي الجائزة. 
وهذا ما يذكره برانت حينما يتســاءل عن األفعــال التي تخضع لقانون الجــواز. «لو كان هذا 
القانون واجباً، لما كان التفويــض يخص فعًال مهَمــًال (adiaphoron). ال يحتاج مثل هذا الفعل 
المهَمــل إلى قانون خــاّص، إذا ما فحصناه من زاويــة القوانين األخالقية (كانــط). إن الفعل 
المهَمل ال يحتــاج إلى قانون خاّص. فالجائز موجود إلى جانب األمــر والنهي. وتتحقّق العدالة 

كلّما توافقت التشريعات الدينية مع مقاصد الُمشّرع في القوانين الوضعيّة.
Rechtsphilosophie der Aufklärung. Symposium Wolfenbüttel 1981. Reinhard Brandt Hsg. 

Walter de Gruyter Berlin New York 1882. P. 242

 Malte Diesselhorst: Zur Zwei-Reichen-Lehre Martin Luthers. In: Christentum und modernes 1 ـ 
 Recht. Beiträge zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984,

129-181.

Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig ist (1523); Eine treue 

Vermahnung Martin Luthers zu allen Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung 

(1522); Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben (1524-

1526); Ob Kriegsleute auch in seligem Stand sein Können (1526); Auslegung des Psalms 101 

(1534). In Weimarer Ausgabe.
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المؤمن أن يتخلى عن الحق في دفع الظلم، بينما يجب عليه بالمقابل أن يمتثل 
ألوامر السلطة حينما تأمره بحمل السالح ضّد األعداء، ما دام الحكام يسعون 
إلى اســتتباب األمن. وقد يكــون العنــف أداة تحقيق ذلك، مــا دام ظاهرًة 
اجتماعيًّة موجودًة مثل وجود الزواج والطعام والشراب، وما دام أنّ الشرع قد 
سكت عن هذه القضايا، فلم يحّرمها. وهنا ميّز لوتر بوضوح بين حرية العقيدة 
وواجب االنصياع للسلطة. فالسلطة الدنيوّية ليست معنيًّة بعقيدة المؤمن، وال 
يحقّ للحاكم أن يفــرض على المواطن اعتنــاق ديانة بعينهــا وال أن يحارب 
الهرطقة. بالمقابل، ال يحقّ لرجال الكنيسة أن يتحملوا وظائف سياسية ألنهم 
ال يشــكلون ســلطة. يجب على «الكنيســة أن تصبح بنيًة خاليًة من العنف» 1. 
والدليل على ذلك في نظر البروتســتانت أن المســيح والّرســل لم يؤّسسوا 
كنيســًة؛ بل أّسســوا جماعة قائمة على المحبّة، وهي جماعة تقوم على وجود 
معلّميــن ومريدين، كمــا يقول لينــك، ولم تقم أبــدًا على عالقــة حاكمين 
بمحكومين. وعندما يتدخل األمراء في شؤون الدين يحقّ للمؤمن أن يشق عليهم 
عصا الطاعة، بينما ال يحقّ االعتراض على قوانين األمراء التي قد ال يرضى 
اهللا عنها، ما دامت في خدمة مصالح الدنيا. يتبيّن من ذلك أنّ مارتن لوتر 
قد ربط اإلصالح الديني بمشكل توزيع الســلطة والحكم السياسي. فقد دعا 
سنة 1522 إلى عدم مواجهة الكاثوليك ما دام التمّرد يصيب األبرياء والمذنبين 
معاً، وما دام اهللا قد نهى عن التمّرد والعنف ضّد البابا نفســه، بالرغم من 
كونه على ضالل. ولكنّ المقالة التي تصّدت بصورة مباشرة لعصيان السلطة، 
الدينية كانت بمناسبة ثورة الفالحين (1524 ـ 1526) 2. ال يحقّ للفالحين أن 
يثوروا على السلطة، ألننا «نرى كيف أنّهم لم يتصّرفوا باسم المسيحيّة، بقدر 
ما بذلوا كامل جهدهم من أجل اقتناص مصالح دنيوية بالقوّة» 3. ولذلك كان 

 Christoph Link: Christentum und moderner Staat. Zur Grundlegung eines freiheitlichen 1 ـ 
 Staatskirchenrechts im Aufklärungszeitalter. In: Christentum und modernes Recht. Beiträge

zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984, 123.

 Malte Disselhorst. In: Christentum und modernes Recht. Beiträge zum Problem der Säkularisierung, 2 ـ 
G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 144.

المرجع السابق، 145 3 ـ 
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من الواجب عليهــم أن يدافعوا عن مصالحهم من دون أن يلطخوا رســالة 
الكتاب المقّدس ومن دون أن يواصلوا التمّرد باسم المسيح. نّدد الفالحون 
المتمــّردون مثًال بوجــود األقنان؛ ألنّ المســيح كان قد حــّرر الجميع من 
األغالل. غير أنّ لوتر رأى أنّ هذا التنديد ال تربطه صلٌة بالمسيحية؛ لكون 
وجود األقنان واقعاً ال يختلف مثًال عن واقع وجود المرضى والسجناء، ومع 
ذلك فهم كلّهم مسيحيّون. ولذلك لم يكن يحقّ للفالحين أن يتمّردوا باسم 
المســيحية؛ بينما تمّردوا في الواقع باسم الشــيطان وقاموا بأعمال النهب 
والســطو. والتمّرد أشــبه بالنار المشــتعلة التي تلحق الدمار بكلّ شــيء. 

ولذلك، لم يتبــادر إلى ذهن مارتــن لوتر أن 
يضع عالمة استفهام على حقّ الحكم السياسي 
في مواجهة ثورة الفالحين. وهو أثناء ذلك لم 
يكن يتحامل على الفالحين، بقدر ما كان يرفض 
أن يتحوّل المتمّردون إلى قضاة؛ ذلك أنّ الشعب 
«ال يملك الحقّ في أن يقّرر بطريقة أحادية ما 

هو القانون الذي يتطلب النفاذ» 1.

:����5

لقد رأينــا كيف أحدث أغســطينوس فصًال بين مدينة الســماء ومدينة 
األرض، وقد كان هذا الفصل مناسبًة لتحديد اختصاصات الدولة والكنيسة، 
على أســاس أن تتكامل في ما بينها، وهناك من أّول هــذا الفصل على نحو 
آخر؛ ذلك أن المدينة «األرضية تقوم على مبادئ زائلة، مادية ومستمدة من 
العالم الحســي؛ بينما تتميز المدينة الســماوية بقيامها علــى حقائق أبدية 
وروحية ومصدرها سماوي» 2. لكن التكامل قد يتحوّل إلى تداخل مقلق، وقد 
يبتعد عن أهــداف العدالة والدولة المدنيّة. كان أغســطينوس قد أّكد على 

المرجع السابق، ص 153. 1 ـ 
إدوارد سميثر: إقناع أم إكراه. موقف أغسطينوس من كيفية التعامل مع األديان والهرطقات. في  2 ـ 

كتاب: الفلسفة في تونس. ص 231.
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وجود تكامل بين السلطتين؛ لكنه لم يعترض على اإلمبراطور المسيحي حينما 
تدخل في الحركات الدينية المنشقة عن الكنيسة وقام باضطهادها، ما دام 
أن االنشــقاق يعّد هرطقة وخروجاً عن الحقّ 1. وقد ظهرت نتيجة االضطهاد 
بعد ذلك في االدعاء الذي رفعته الكنيسة حينما قررت أنها تمتلك الحقيقة، 
وحينما منحت نفسها مشروعية الدعوة إليها بالقوة. ويظهر لي أنّ المشكلة 
الرئيسة ال تتجلّى في اّدعاء امتالك الحقيقة؛ ذلك أن كلّ ديانٍة ترى أنّها هي 
الّدين الحقّ؛ بل في توزيع السلطة بشكل متوازن وعادل وعلى قدم المساواة 
بين كلّ األطراف التي ترفع هذا االّدعاء. وقد رأينا كيف انبثق الحلّ الناجع 
من التمييز الذي أقامه آباء الكنيســة الكاثوليك والبروتستانت بين الدين 
والدولــة المدنيّة. وعليــه، أصبحت إشــكالية الحقيقة مرتبطــًة في ذهني 
بالفلســفة السياســية وبالمنظور القانوني إلى الدولة في ما يخّص احترام 
القانون أو الحقّ في العصيان. وهكذا رأينا أنّ إشــكاليّة العنف متالزمة مع 
مراعاة أُسس العدالة التي تقوم عليها الدولة. فالعنف الذي تمارسه الحقيقة 
الدينية ال يرتبط مباشرًة بادعاء امتالك الحقيقة الدينية بكونها حقيقة. وقد 
كان الفيلســوف اإليطالي جاني فاتيمو (المنتمي إلى ما بعد الحداثة والذي 
يعّد نفسه فيلسوفاً مســيحيّاً من دون عقيدٍة مسيحيٍّة) قد تبنّى موقفاً فلسفياً 
جذرّياً في هذا االتجاه وتخلى عن مفهوم الحقيقة، سواءً كانت حقيقًة مبثوثًة 
في األســفار الدينية أو في اجتهاد علمــاء الالهوت 2. تخلّــى التصور الذي 
اقترحه عن تمييز أغسطينوس بين مدينة اهللا ومدينة األرض، بدعوى االستغناء 
عن مفهوم الحقيقة الدينية. والحقّ أنّ المشكلة ال تتعلّق بالحقيقة ذاتها، بل 

لقد قام اإلمبراطور قســطنطينوس باضطهاد حركة الدوناتيين التي تعود في جذور نشــأتها إلى  1 ـ 
سنة 303م. وقد رأت الحركة أنها تمثل الكنيسة الحقيقية في أفريقيا. المرجع السابق، ص 234.
Richard Rorty & Gianni Vattimo: Die Zukunft der Religion: Suhrkamp, 2006, 58. 2 ـ 
«كما أنّ اإلنجيل ليس كتاب كوسمولوجيا؛ فإنه كذلك ليس كتاباً في األنتروبولوجيا وال كتاباً في 
الالهوت. ال يستهدف اإللهام اإللهي المكتوب إلى أن يسمح لنا بمعرفة من نكون وال بمعرفة ما 
هي خصائص اهللا، وال ما هي «طبيعة» األشياء، وال يبتغي إطالعنا على قوانين الهندسة، كما لو 
كان يســعى إلى عتقنا بواســطة «معرفة» الحقيقة. إنّ الحقيقة الواحــدة والوحيدة التي يلهمنا 

 .«caritas الكتاب المقدس إياها... هي حقيقة المحبة
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بمدى اســتغالل الحقيقة الدينية لمناهضة الســلطات السياســية وقوانينها. 
والنتيجة هي أن تصورين مختلفين ظهرا إلى الوجود، أمًال في ضبط عالقة 
الكنيســة بالدولة: قامت الكنيســة فــي البداية ـ على أســاس كونها فاعال 
سياسيّاً ـ باالستحواذ على السلطة السياسية وتعيين الملوك واألباطرة؛ ولكن 
الفالســفة ورجال الالهوت الالمعيــن ـ مثل توما األكوينــي ومارتن لوتر ـ 
عالجوا إشكالية الخضوع للســلطة الحاكمة من جديد باسم الحقّ الطبيعي 

اإللهي أو باسم تعزيز شرعية السلطة السياسية.
لقد قامت المســيحية على حقيقة المســيح، 
بعدما قال: «أنا هو الحقيقة» 1. غير أنّ االستبداد 
بالحقيقة أصبح يتعارض مع التعّددية الدينية في 
العالــم، وال تكفي الدعوة إلى التســامح الديني 
طريقــاً إلــى تحقيــق المصالحة بيــن الحقيقة 
الواحدة والتّعّددية الدينية. فإذا كانت المسيحية 
مع أغســطينوس ومارتن لوتر قد أعــادت توزيع 
الســلطة بينها وبين الســلطة الدنيويــة من أجل 
تحقيق العدالة؛ فإنّ العالقة بين الشريعة اإللهية 

والقانون الوضعي ُتعّد من بين أهّم المعضالت المطروحة اليوم. تطرح على 
أتباع الكاثوليكية اليوم مشــكلة الحريات الشــخصية، وهــي قضايا ال تزال 
الكنيسة تعترض عليها، مثل تحديد النسل وزواج القساوسة واستعمال العازل 
الطبي وتعميد المطلقيــن بعد زواجهم وإباحة اإلجهاض وهلّم جّرا 2. أصبحت 
هذه القضايــا مطروحًة بإلحاح علــى واجهة القانون الكنســي؛ ألن القانون 

ال تنظر الكنيســة إلى الحقّ في الحياة من زاوية حقوق اإلنسان ـ كما شهدها العصر الحديث ـ  1 ـ 
بل من زاوية التمييز بين الحق والباطل وبين الخير والشــر. فالحسن هو ما حّسنه اهللا والقبيح 
هو ما قبّحه اهللا. «من يؤمن باهللا، ينبغي له أن يأخذ الشــر من المنظور اإللهي وأن ينظر إليه 
من المنظور نفسه، على أساس أنه ما ال يجب أن يكون، وسيقف في هذه المسألة إلى جانب اهللا 

.Bernhard Welte: Religionsphilosophie: Frankfurt am Main, Knecht: 1997, 235 .«ضّد الشر
و لكــن كثيرًا من الفالســفة وعلماء الالهــوت يرون أنّ القــرارات الرســولية بخصوص قضية  2 ـ 

اإلجهاض ترتبط بهاجس الحفاظ على النفس وتحريم القتل.
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الوضعي لم يعد يعرف تمييزًا في البنود القانونية ما بين الحالل والمندوب 
والحرام، بــل اكتفى بالتمييز بيــن المباح وغير المبــاح. وقد كان اإلصالح 
الديني خطوًة أولى على طريق تعميم األفعال الجائزة داخل المملكة الدنيوية 1. 
 droit من هذه الزاوية القانونية قام البروتستانت بمناهضة القانون الكنسي
canonique غيــر أن مؤرخي القانــون يعتقدون أنّ القانــون الطبيعي قد حقّق 

بطريقته الخاّصة لدى توما األكويني مخّطط القانون األزلي، بناءً على إيمانه 
العميــق بالحقّ الطبيعي 2. كما لــم ُيْخَف على الباحثيــن المعاصرين إدراك 
الّصلة الوثيقة التي جمعت بين ميالد القانون الوضعي الحديث ودور المسيحية 
في تكييف العقيدة الدينية مع مقتضيات القانون وتجريم العصيان. كما كان 
تمييز القوانين الســماوية عن القوانين األرضية وفصــل العدالة اإللهية عن 
العدالة البشرية مناخاً مناسباً لتطوير العدالِة األرضيِّة. إنّ هذه العدالة لم 
تولد مكتملًة؛ لكنها توجد على طريق االكتمال، ما دامت من صنع اإلنســان، 
وتسعى إلى خلق عدالة كونية تلتقي فيها مع القيم المشتركة بين كلّ األديان.

«يحقّ لنا أن نأتي كلّ األفعال التي ال يمنعهــا القانون... ولكننا نملك كذلك الحقّ المقابل في  1 ـ 
أال نقوم بها». راجع:

 Wolfgang Kersting: Sittengesetz und Rechtsgesetz. 149-150. In: Rechtsphilosophie der Aufklärung.

 Symposium Wolfenbüttel 1981. Reinhard Brandt Hsg. Walter de Gruyter Berlin New York 1882.

p. 151-2.

وهذا ما سمح للحقوق Rechte، بدل الواجبات Pflichten أن تصبح موضوع الحق الطبيعي. 2 ـ 
 Wolfgang Kersting: Sittengesetz und Rechtsgesetz. 149-150. In: Rechtsphilosophie der Auklärung.

Symposium Wolfenbüttel 1981. Reinhard Brandt Hsg. Walter de Gruyter Berlin New York 1882.
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■  أستاذ بكلية اآلداب ـ جامعة عين شمس قسم الفلسفة.

��W��

تجذب الدراسات المقارنة العديد من الباحثين، وال سيما 
تلك المتعلقة بالدراســات األدبية التقليديــة. غير أن هذه 
الدراســات لها وجه آخــر غير جــّذاب، إذ تنطوي ـ فــي كثير من 
األحيان ـ علــى تعقيدات وأســئلة ال تفضي بالضــرورة إلى إجابات 
مقنعة. ومن األسئلة البارزة، على المســتوى النظري، ذلك السؤال 
الرئيس وهو سؤال المقارنة نفسه: عما يبحث المقارنون؟ أو ما الذي 
ينبغي أن يبحثوا عنه؟ هل هي أوجه الشبه بين اآلداب والثقافات، أم 
أوجه التميز واالختالف؟ إن التوجه األساسي في مجال المقارنة كان 
منحازًا ـ من الناحية التاريخية وفي أغلب ممارساته ـ نحو التشابه، 
لكن البحث عن االختالف ظل ـ أيضاً ـ مطروحاً ألســباب تقتضيها 
الطبيعة الديالكتيكيــة لعملية المقارنة؛ حيث يســتدعي البحث عن 

التشابه ـ بحسب الرؤية الهيجلية ـ بحثاً مقابًال عن االختالف.
والبحث الذي نتقدم به اآلن، والــذي موضوعه «العدل اإللٰهي 
بين ليبنتز والمعتزلة»، يتناول مثل هذه الدراسة المقارنة بين فكر 

■   h�)Kا� ��وك �� Dأ�

هي Tا(ل العدل 
والمعتزلة ليبنتز  بين 
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جماعة من أهم الفرق الكالمية اإلسالمية، لعبت دورًا أساسياً على المستوى 
الديني والسياســي، واحتلت مكانة بــارزة في تاريخ علم الــكالم. فقد كان 
المعتزلة من أوائل المفكرين الذين وســعوا دائرة المعرفــة الدينية، بحيث 
تشمل العقل، «فاإلنسان إذا كان مفكرًا عاقًال فقد وجب عليه تحصيل معرفة 
الباري بالنظر واالســتدالل قبل ورود الســمع». معنى هذا، أن المعتزلة لم 
تكتف بإدخال عنصــر العقل في المعرفة الدينية، بل قدموه كثيرًا على النص 
وقالوا بالفكر قبل الســمع؛ فأولوا المتشــابه من اآليات القرآنية مع تأويلهم 

األحاديث التي ال يستطيع العقل أن يحيط بها علماً.
وعلى الطرف اآلخر، نجد فكر الفيلســوف األلماني «ليبنتز» الذي مثّل 
اآلمال المتناقضة لعالم بأكمله ـ على حد قول «ألبرت ريڤو» Albert Revue ـ 
بمعنى أنه يحمل في ذاته آمال أجيال سابقة، وعبقرية أُمم مختلفة. فقد جمع 
في فلســفته بين األفكار والمذاهب المتعارضة، فنجده ملماً بالتراث القديم 
والوســيط، وتراث عصر النهضة والقرن السابع عشــر. لذلك كان فيلسوفاً 
وعالماً وسياســياً، لكنه كان ـ قبل كل شــيء ـ الهوتياً وجه كل اهتمامه إلى 
دراســة الوجود وإلى إبراز مفهوم العناية اإللهية في العالــم. وكانت غايته 
القصوى هي تجديــد الميتافيزيقــا التقليدية وإصالحها، باســتخدام مناهج 
جديدة مستمدة من العلوم الحديثة، كذلك كان ممثًال قوياً للفكر الحر؛ فقد 
أدخل حريــة الفكر في كل مجال من مجــاالت العلوم ومن بينها: السياســة 
والدين، حيث نادى بوحدة الدول، ووحدة األُمم والتقريب بين العقائد الدينية 

المختلفة وبخاصٍة «البروتستانتية» و«الكاثوليكية».
وعلى الرغم من الفــارق الزمني بين «المعتزلة» (التي ظهرت في نهاية 
القرن األول الهجري) و«ليبنتز» (الذي ظهر في القرن السابع عشر الميالدي) 
ـ واختالف الحضارتين عند كل منهما ـ إال أننا نجد العديد من أوجه التشابه 
واالختالف بينهما في كثير من القضايا المرتبطة بموضوع بحثنا وهو «العدل 
اإللهي». وهــذه القضايا ـ كما تناولناهــا ـ تتمثل في: «العقــل واإليمان»، 
«الخير والشــر أو الحســن والقبح»، «الحرية أو اإلرادة اإلنسانية»، «مبدأ 

األفضل أو الصالح واألصلح».
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تحليالت لغوية
«العدل» لغوياً، اسم مجرد فعله «عَدل» وهو يعني:

قوم، أي جعل الشــيء مســتقيماً، أو جلس باعتدال؛ وَعــدل أيضاً أصلح • 
الشيء أو عدله.

َعدل عنه عدوالً، أي تخلّى عنه وابتعد؛ كأن يتخلّى المرء عن صراط ضال • 
إلى صراط مستقيم.

َعدل وعادل، أي كان شــبيهاً ونظيرًا، وَعدل • 
هذا بهذا أي ساواه.

َعدل وعــادل كما في الوزن والقــدر، ويعادل • 
األمر أي يوازيه؛ كأن يقال: عادلت بين أمرين 
أيهما أكبر، أو كانا في حالة توازن. كما يمكن 
 n ﴿ ًأن تعني عــْدل أو عِدل مثاالً أو شــبيها
q p o ﴾ [المائــدة: 100]، وهــو 
تعبير أدبي يرتبط بالعدل بصورة غير مباشرة.
أما «ابن منظور» فيقول: «العدل هو ما قام 

في النفوس أنه مســتقيم، وهو ضد «الجور». َعدلَ الحاكم في الحكم َيْعِدل 
َعدالً وهو عادل من قوم عدول وَعدِل؛ األخيرة اسم للجمع كتَجر وَشرب، وَعدل 
عليه في القضية، فهو عادل، وبســط الوالي عدله ومعدلته. وفي أسماء اهللا 
الحسنى: الَعدل: هو الذي ال يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في األصل 
مصدر ُســمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه ألنه جعل المسمى نفسه 
َعدالً، وفالن مــن أهل المعدلة أي من أهل العــدل. والعدل: الحكم بالحق، 
ُيقال: هو يقضي بالحق وَيعِدل. وهو حكم عادل: ذو معدلة في حكمه. والعدل 

من الناس: المرضي قوله وحكمه».
وفكرة «العدل» التي تعني «المســاواة» أو «التساوي» تستخدم لمساواة 

 �� ��L ل و��دل��َ
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هذا الشيء بذاك، ويمكن التعبير عن هذا المعنى بمصطلحين: كيفي وكمي. 
األول يشير إلى مبدأ المساواة المجرد الذي يعني المساواة في الحقوق، كما 
 ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :جاء في اآلية الكريمــة
̧ ﴾ [الحجرات: 10]. أما المصطلح الثاني، فيؤكد مبدأ العدل التوزيعي، ولعل 
أفضل ما يعبّر عنه كلمات مثل: نصيب، قســط، قسطاس، ميزان وتقويم، أي 
جعل الشــيء مســتقيماً. أما األفــكار التي تدل علــى «الميــزان» و«العفة» 
و«االعتدال»، فهي متضمنة فــي كلمات: تعديل، قصد، وســط. األولى تعني 
حرفياً «التعديل» و«التصليح» أو تعبّر عن فكرة «الميزان». والثانية والثالثة 
اللتان تعنيان حرفياً «الوســط» و«التوســط» فهما ينطويان على «االعتدال» 
و«العفة». وربما كان مبدأ الوسط الذهبي أفضل ما يعبّر عن مفهوم العدل، 

كما ورد في اآلية الكريمة: ﴿ : ; > = ﴾ [البقرة: 143].
واالستخدام الشائع لكلمة «العدل» لخصتها رسالة الخليفة «عبد الملك» 
إلى «ســعيد بن جبير» 1 يســأله عن «العدل» فأجابه: «إن العدل على أربعة 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :أنحاء: العدل في الحكم. قال تعالى
µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء: 58]. والعدل في القول، قال تعالى: 
 a ﴿ : 8 8 9 : ﴾ [األنعــام: 152]. والعدل في الفدية، قال اهللا ﴿
 ﴾ r q p o n m l k j i h g f e d c b
[البقرة: 123]. والعدل في اإلشــراك (أي بمعنى الشــرك) قال 8 : ﴿ + , 
 B ﴿ :[األنعــام: 1]؛ أي يشــركون. وأمــا قولــه تعالى ﴾ / . -
I H G F E D C ﴾ [النســاء: 129]. [القصــد من عدم 
القدرة على العدل: الحب والجماع]. وفالن يعِدل فالناً أي يساويه. ويقال ما 
يعدلك عندنا شــيء، أي ما يقــع عندنا شــيء موقعك. و«عــدل» الموازين 
والمكاييل: ســواها. وعدل الشــيء يعِدله عدالً وعادله: وازنه. وعادلت بين 
الشــيئين، وعدلت فالناً بفالن إذا ســويت بينهما. وتعديل الشيء: تقويمه، 
وقيل: العدل تقويمك الشــيء بالشــيء من غير جنســه حتى تجعل له مثًال. 

ســعيد بن جبير األسدي، مولى حبشــي األصل ُولد بالكوفة عام (46هـ). وكان من كبار العلماء  1 ـ 
التابعين، وإماماً عظيماً من أئمة الِفقه في عصر الدولة األموية.
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والَعــدلُ والعــِدل والعِديــل ســواء، أي النظيــر 
والمثيل 1. وهكذا نجــد أن المعنى الحرفي لكلمة 
«عدل» فــي اللغــة العربيــة والذي يــدل على: 
اإلنصاف، والميزان، واالعتدال، واالســتقامة؛ هو 
مزيج من القيم األخالقية واالجتماعية. أما العدل 
بالمعنى اإللهــي فهو مركب مــن كل هذه القيم 
والفضائل. وال شك أن النوع األخير هو الذي غدا 
موضــع جــدل كبيــر بيــن المتكلميــن والفقهاء 
والفالســفة. و«المعتزلــة» 2 مــن أكثــر الفــرق 

الكالميــة اهتماماً بمبحث «العــدل» في األفعال اإللهية، ومــا يتصل بها من 
قضايا فرعية ومشكالت جزئية. وقد سّموا أنفســهم «أهل العدل» 3. وتناولوا 

ُينظر في ذلك: 1 ـ 
•  الموسوعة الفلسفية العربية، إشراف معن زيادة، معهد اإلنماء العربي، 1986، المجلد األول 

(االصطالحات والمفاهيم)، ص 579 ـ 583.
•  مجيد خدوري، مفهوم العدل في اإلســـالم، دار الحصاد للنشــر والتوزيع، سوريا ـ دمشق، 

1998، ص 21 ـ 23.
•  ابن منظور، لســان العرب، دار الحديث، القاهــرة، 2003 (المجلد الســادس) باب العين، 

ص 123 ـ 126.
ترددت كلمة «المعتزلة» و«االعتزال» كثيرًا في تاريخ الصراع السياســي ـ الفكري في اإلسالم  2 ـ 
قبل نشــوء هذه الجماعة التي اســتقر عليها اســم «المعتزلة» في نهاية القــرن األول للهجرة 
وأواخر القرن السابع للميالد. وأصبحت كلمة «االعتزال» ـ منذ ذلك الحين ـ تعني اإلشارة إلى 
مذهب هــذه الجماعة بما تفرد به من آراء في جملة من «األصول» االعتقادية اإلســالمية، وبما 

تفرد به من منهج عقلي في معالجة هذه اآلراء.
ـ  ُينظر في ذلك: نلينو وآخرين، مقاالت من كتــاب التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية، 

ترجمة عبد الرحٰمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، 1946، ص 173.
ـ زهدي حسن جار اهللا، المعتزلة، دار العروبة، القاهرة، 1947، ص 2 ـ 3.

ـ  الشهرستاني، الِملل والِنحل، تحقيق وتعليق محمد بن فتح اهللا بدران، مطبعة األزهر، القاهرة، 
1951، الجزء األول، ص 67 ـ 68.

لــم يأخذ «المعتزلة» بمبــدأ «العدل اإللهي» بمعناه األولى البســيط الذي أخذ به المســلمون  3 ـ 
األولون، وال بمعناه الســلفي الذي حدده الســلفيون. يقول «الشهرســتاني»: «وأما العدل: فعلى 
نة» أن اهللا تعالى «َعدل» في أفعاله بمعنى أنه متصرف في ملكه، وُملكه: يفعل  مذهب «أهل الس
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هذه القضية بالبحث على المســتوى اإللهي والمستوى اإلنساني على السواء، 
كما عالجوا أثرها على مســتوى الفرد والجماعة. ويرتبــط مفهوم «العدل» 
بمفاهيم أخرى كثيرة الورود في تراث المعتزلة مثل: «قضية الخير والشر»، 
«التعديــل والتجوير»، «اآلالم»، «التكليف»، «الصــالح واألصلح»، «القضاء 

والقدر»، «االستطاعة»، و«أفعال العباد» 1.
ف «القاضي عبد الجبار» المتوفى (415هـ/1027م) العدل بأنه: «كل  وقد َعر
فعل َفعله لينتفع المفعول به على وجه يحسن، أو يضّره. وأما ما يفعله الفاعل 
منا بنفسه لمنفعة أو دفع مضرة، فإنه ال يوصف بذلك. فلهذا ال يقال في أكل 
زيد أو شربه، وفي ما يفعله من واجب وندب، بأنه «عدل». ومتى نفع غيره أو 
أضّر به، على وجه يحســن، قيل: إنه عدل عليه، وأن ما فعله عدل. ولذلك ال 
يقال في القاضي أنه يعدل بين الخصوم، ويقال ذلك فيه إذا كان ما فعله بهم 
حســناً وإنصافاً، كان نفعاً أو ضــررًا. ولهذه الجملة قلنا فــي جميع ما يفعله 

سبحانه أنه عدل، ألن جميع ذلك يفعله بغيره، إما لمنفعة أو لمضرة» 2.
والمتأمل في هــذا التعريف يتبيّن له، أن «العــدل» ال بد أن تتوافر فيه 
شروط ضرورية 3. أوًال، أن يكون الفعل موجهاً إلى الغير. ثانياً، أن يكون فيه 
وجه يحسن ألجله النفع أو الضرر الالحق بالمفعول به. وانطالقاً من الشرط 
األول، فإن كل ما يفعله اإلنسان بنفسه من دفع الضرر أو جلب النفع ال يمكن 
وصفه بأنه «عدل»، ولذلك فهو ليس موجهاً للغير. وطبقاً للشرط الثاني، فإن 

ما يشاء، ويحكم ما يريد. فالعدل: وضع الشيء موضعه، وهو التصرف في الملك على مقتضى 
المشــيئة والعلم. والظلم بضده، فــال ُيتصور منه جور في الحكم، وظلم فــي التصرف». وعلى 
مذهب «أهل االعتزال»: «العــدل» ما يقتضيه العقل من الحكمة، وهــو إصدار الفعل على وجه 

الصواب والمصلحة». الشهرستاني، الِملل والِنحل، ص 57 ـ 58.
محمد الســيد الجليند، قضية الخير والشـــر في الفكر اإلســـالمي، مطبعة الحلبي، القاهرة  1 ـ 

1981، ص 214.
القاضي عبد الجبار، الُمغني في أبـــواب التوحيد والعدل، تحقيق أحمد فؤاد األهواني، مراجعة  2 ـ 
إبراهيم مدكور، المؤسســة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 1962، الجزء 

السادس (التعديل والتجوير)، ص 48.
محمد السيد الجليند، قضية الخير والشر في الفكر اإلسالمي، ص 215. 3 ـ 
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أفعال اهللا تعالى كلها توصف بأنها «عدل»، بوصفها مشتملة على وجوه حسن 
ألجلها الفعل والترك؛ كما توجه ـ هذه األفعــال ـ إلى الغير بقصد المنفعة. 
وتختلف صور النفع الذي تشــتمل عليه أفعال اهللا الموجهة إلى العباد، فقد 
تكون في صورة أشــياء محببة كالمال والصحة واألبناء، وقد تكون في صورة 
أشــياء غير محببة، كالفقر والمرض واآلالم. ومن هنا، فإن محبة اإلنســان 
وكراهيته لما يحل به ليست مقياساً للعدل في أفعاله، وعدم محبته لبعضها ال 

ينفي ما فيها من عدل وحكمة أو يبطل ما فيها من مصلحة له ولغيره.

«Theodicy»  :��Oاأل y)�;ا��

تتكــون الكلمــة اإلنجليزيــة Theodicy ـ أو 
واأللمانيــة   Theodicée الفرنســية  نظيرتهــا 
Theodizee ـ الدالــة على «العــدل اإللهي»، من 

كلمتيــن يونانيتيــن همــا:  (Theos) وتعني 
«اهللا» وكلمة  (dike) وتعنــى «العدل»؛ أي 
تبرئة ساحة اهللا عن فعل الشر 1. وُيَعد «غوتفريد 
ليبنتز» 2 من أبرز الفالسفة الذين استخدموا كلمة 

 Dictionary of The History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas, Philip P. Wiener Editor 1 ـ 
in Chief, Charles Scribner’s Sons, New York, 1973, Volume IV, pp. 378-380.

Encyclopedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings, Edinburgh: T. & T. Clark, 38 

George Street, 1980, Volume XII.

ولد «غوتفريــد ليبنتز» Gottfried Leibniz في مدينة «ليبــزغ» Leipzing عام 1646، قبل نهاية  2 ـ 
حرب الثالثيــن عاماً التي أنهكــت أوروبا ودمرت ألمانيا بســنتين. وكان أبوه محامياً وأســتاذًا 
جامعياً، وظهر نبوغه المبكر في طفولته وســنواته األولى، فلم يكــد يتم الثامنة من عمره حتى 
علم نفسه اللغة الالتينية بدون معلم أو كتاب. وأتاحت له مكتبة أبيه الضخمة أن يقوم بسياحات 
واســعة في أرض المعرفــة، فتمكن من اإللمــام باللغات القديمــة، واتجه إلى قــراءة مؤلفات 

الشعراء والمؤرخين والكتّاب القدامى وآباء الكنيسة والفالسفة المدرسيين.
C. D. Broad, Leibniz: An Introduction, Cambridge University Press, 1975, pp. 1-5.

ليبنتــز، المونادولوجيا والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل اإللهي، ترجمة عبد الغفار مكاوي، 
دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1978، مقدمة المترجم.
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Theodicy  1 على نطاق واسع، وذلك عند مناقشته لمشكلة الشر وحرية اإلنسان 

والعناية اإللهية في العالم. وقد نشر في عام 1710 كتاباً يحمل هذا العنوان: 
 “The Odicy, Essays on The Goodness of God, The Freedom of Man and the

 Sophia Charlotte «بناءً على طلب األميرة «صوفيا شــارلوت .Origin of Evil”

أميرة بروســيا Prussia، وردًا على كتاب الفيلســوف الفرنســى «پيير بايل» 2 
. Theodicy القاموس النقدي

كتب «بايل» بحثاً بعنوان «اإليضاح» (عرضه في قاموسه النقدي)، تناول 
فيه مســألة العناية اإللهية ووجود الشر في العالم؛ وذلك في معرض حديثه 
عن اســتقالل األخالق عن الديــن. وفي رأيــه أن األخالق ال تتبــع العقيدة 
الدينيــة، بل هــي نتيجة عــدة عوامل منهــا: التربيــة والعــادات والرغبات 
واالنفعاالت. وقد تســاءل: هل يمكن أن يكون هناك علم أخالق طبيعي؟ هل 
يمكن االحتفاظ بقانون أخالقي من دون عون مــن العقيدة الدينية؟ هل أدى 
اإللحاد إلى إفساد األخالق. يقول «بايل»: «إذا كان األمر كذلك، فال بد أن 
نســتنتج ـ من الجريمة والفساد وسوء الخلق الســائد في أوروبا ـ أن معظم 
المسيحيين ملحدون في قرارة أنفســهم، وأن اليهود والمسلمين والمسيحيين 
والكفار يختلفون فــي عقائدهم الدينية ال في أفعالهــم وتصرفاتهم. لذلك، 
فالمعتقد الديني ليس له إال تأثير ضئيل على السلوك؛ وهذا السلوك ينبع من 
الرغبات واالنفعاالت ـ وهــي عادة أقوى من المعتقدات» 3. وخلص «بايل» من 

صاغ «ليبنتز» هذه الكلمة Theodicy في نهاية القرن الســابع عشر عندما كان يدرس القانون،  1 ـ 
حيث رأى أن الالهوت يمثل أعلى أشكال التشريع، ومن ثم نظر إلى مشكلة عالقة اهللا بالشرور 

الموجودة في العالم كقضية معروضة في ساحة القضاء.
پييــر بايــل Pierre Bayle (1647 ـ 1706) مفكر وناقد فرنســي، من أشــهر أعمالــه «القاموس  2 ـ 
التاريخــي النقــدي»، ولم يكن ـ هــذا القاموس ـ مجــرد ُمعجم مفــردات، بل دراســة نقدية 
لألشخاص واألماكن واآلراء، في التاريخ والجغرافيا وعلم األساطير والالهوت واألخالق واألدب 

والفلسفة.
نقًال عن ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد علي أبو درة، مراجعة علي أدهم، المنظمة  3 ـ 
العربية للتربية والثقافــة والعلوم، جامعة الــدول العربية، القاهــرة، 1980، الجزء الرابع من 

المجلد الثامن (عصر لويس الرابع عشر)، ص 86.
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هذا إلى أن األخالق مستقلة عن الدين، وأن الســيرة الفاضلة ليست نتيجة 
لإليمان القوي بأي دين. تركت هذه اآلراء التي أثارها «بايل» أعمق األثر في 
نفس ملكة «بروسيا» وتلميذة «ليبنتز»، فطلبت من أستاذها أن يتولى إبطال 
هذه الحجــج ونقضها، فكتب «ليبنتز» باللغة الفرنســية ـ التي كان يتقنها ـ 

كتابه «ثيوديسيا» Theodicy وبادر بنشره.
تناول ـ في هذا الكتاب ـ ثالث مسائل وردت في العنوان الفرعي للكتاب وهي 
ـ كما سبق القول: الخير اإللهي والحرية اإلنسانية ثم أصل الشر. وهذه المسائل 
الثالث تتداخل في ما بينها، ألن الحرية اإلنسانية هي سبب الشر في العالم، على 

األقل الشــر بالمعنى األخالقي أو الخطيئة. كما أن 
مسألة الشــر ترتبط ـ بداهًة ـ بالعدل وفعل الخير 
اإللهيين. كما تناول ـ أيضاً ـ مسألة «توافق حقائق 
 The Conformity of Faith with «العقل مع اإليمــان
Reason  1، وفيهــا فنّــد مزاعم «بيــل»، وانتهى إلى 

تقرير أن حقائق اإليمان فوق العقل ولكنها ال تنفيه.

@(� ا����G Dإل-��ن

يبدأ «ليبنتز» دراسته (لصلة العقل باإليمان) 
بالتمييز بين التصديق الطبيعي القائم على العقل، والتصديق المتصل باإليمان؛ 
بل يطرح أســئلة تتصل بالمقصود بكل من العقل واإليمــان من جهة، والصلة 
بينهما من جهة أخــرى. وُيعرف العقل بأنه: «علة كل مــن الحكم والحقيقة، 
والملكة التي تدرك الرابطة بين الحقائق؛ كما ُيعرفه بأنه: ملكة التفكير التي 
تشــتمل على جزأين متميزين هما: االختراع والحكم» 2. وتنقسم حقائق العقل 

 Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and Origin of Evil, 1 ـ 
 Edited with Austin Farrer, Translated by E. M., Huggard, Open Court, Chicago and La Salle,

Illinois, 1990, (par 1, p. 73).

أيضاً: عثمان أمين، محاوالت فلسفية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 1967، ص 208 ـ 209.
ليبنتز، أبحـــاث جديدة في الفهم اإلنســـاني، ترجمة أحمد فــؤاد كامل، دار الثقافة للنشــر  2 ـ 

والتوزيع، 1983، ص 292.
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إلى نوعين: «حقائق أزلية» Eternal Verities وهي حقائق ضرورية ومقابلها يؤدي 
إلــى الوقوع فــي التناقــض، ومنهــا الحقائق التي لهــا ضــرورة منطقية أو 
ـ «حقائــق واقعية» 1 (أي عارضة أو  ميتافيزيقية أو هندســية». والنوع الثاني: ب
حادثة) ومقابلها ال يستلزم تناقضاً، ومنها الحقائق التاريخية وقوانين الفيزياء 
(مثل قانون الحركة)؛ وهذه القوانين هي التي قضت المشيئة اإللهية أن تكون 
الطبيعــة مركبة وفقــاً لها. ولم يضــع اهللا تلــك القوانين بدافــع الهوى أو 
المصادفة، لكن بدافع اختيار «األفضل». فالحقائق الواقعية الحادثة ترجع إلى 
إرادة اهللا، وتســتمد قيمتها من إرادة الخالق الذي شاء أن يختار هذا العالم 
من بين عدد ال حصر له من العوالم الممكنة، غير أن اختيار هذا العالم ليس 
فعًال عشــوائياً من جانب اهللا؛ إذ ال يمكن أن يفيض اهللا نعمة الوجود إال على 

عالم واحد ممكن، أال وهو هذا العالم الذي هو أفضل عالم ممكن.
ويتصل اإليمان بالحقائق األزلية الضرورية، لذلك ليس هناك مجال ألي 
تناقــض أو تضاد بينهما. فـالمفاهيــم المطلقة واألفــكار الضرورية والنتائج 
الحاســمة للفلســفة ال يمكن أن تتناقض مع الوحي (اإليمان). وعندما يرفض 
«الالهــوت» بعض المبادئ الفلســفية، فإن هــذا يرجع إلى كونهــا (أي هذه 
المبادئ) تنظر فقط إلى الضــرورة الفيزيائية أو األخالقية التي تتحدث عما 
يحدث عادًة، وعّما هو قائم على الظواهر؛ وال تنظر إليها بحسب مشيئة اهللا» 2. 
وهنا يرى «ليبنتز»: «أننا إذا آمنا بأســرار الدين بواسطة البراهين العقلية، 
فإنه سيكون بمقدورنا تأييد األســرار الدينية ضد االعتراضات التي تواجهها. 

وبدون ذلك، لن يكون اإليمان (باألسرار الدينية) قائماً على أساس راسخ» 3.
ويتعرض «ليبنتز» لمسألة أخرى وهي ضرورة التمييز بين ما «يعارض 
العقل» Against Reason وبين «ما يفوق العقل» Above Reason. األول، يشمل 
كل ما هو غير متفق مــع أفكارنا الواضحة والمتميزة. والثاني، يشــمل كل 
إحساس ال نرى أن صدقه أو احتماله يمكن أن يخضع لإلحساس والتفكير. 

Leibniz, Theodicy, (par 2, p. 74). 1 ـ 
Ibid, (par 4-5, pp. 75-76). 2 ـ 
op. cit, (par 6, p. 76). -Leibniz 3 ـ 
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ومن هنا، فإن افتراض وجود أكثر من إلــه واحد يعارض العقل، أما القول 
ببعث الموتى فهذا يفوق العقل 1. لكنه رأى أن تعبير «يفوق العقل» يمكن أن 
يثير بعض الغموض واللبس، ذلك ألنه ُيقصد به كل ما نجهله وال نســتطيع 
معرفته في حالتنا الحاضرة، مع أن هناك من الوقائع معرفتها تفوق عقلنا، 
ليس ألنها فوق الحس وإنما لنقص معلوماتنا أو القوى التي إذا حصلنا عليها 
أمكــن معرفتها. لكــن المقصود بالحقيقــة التي تفوق معرفتنــا وعقلنا وال 
يســتطيع أي عقل مخلوق أن يفهمها، هي الحقيقــة التي تختص باهللا وحده 

مثل: «التثليث» والمعجزات».
أما المعتزلة 2 فالعقل عندهــم ـ كما أوضح 
الجويني ـ هو أصل الشــرع إذ إن صحة الشــرع 
متوقفة على العقل، فال يمكن أن نستدل على أصل 
«التوحيد» و«العدل» بداللة الســمع؛ بل نســتدل 
عليهما بالعقل ومعرفة اهللا تعالى ال تنال إال بحجة 
العقل. والعقل والشرع مصدرهما واحد وال يجوز 
لهــذا المصــدر أن ُيوِْجــد تناقضاً بين األشــياء 
الصادرة عنه. لذلك رفعت «المعتزلة» من شأن 
العقل وقالت إن اإلنسان عندما يكمل عقله يدرك 

الحقائق األساسية التي منها معرفة اهللا (ومعرفة الخير والشر) هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن «المعتزلة» ال تنكر الشــرع ولكنهم يقولون إنه ال يجوز 
أن يأتي الشــرع في أي حال من األحوال مخالفاً للعقــل ألنه من اهللا (مثلما 

Ibid, (par 23, p. 88). 1 ـ 
أيضاً: ليبنتز، أبحاث جديدة في الفهم اإلنساني، ص 311 ـ 312.

رأى كثير من الباحثين أن «المعتزلة» قد بالغوا في مد ســلطان العقل إلى أقصى الحدود، غير  2 ـ 
أن األســتاذ «أحمد أمين» رأى أن مسلك «المعتزلة» ـ هذا ـ مســلك ال بد منه ألنه أشبه ـ في 
رأيه ـ لرد فعل لحالة بعض العقائد في زمنهم. وفسر ذلك بأنهم «قرروا سلطان العقل وبالغوا 
فيه أمام من ال يقر للعقل بســلطان» وقالوا «بحرية اإلرادة وغلوا فيها أمام قوم ســلبوا اإلنسان 
إرادته حتى جعلوه كالريشة في مهب الريح أو كالخشبة في اليم». أحمد أمين، ضحى اإلسالم، 

مكتبة النهضة المصرية، الجزء الثالث، 1964، ص 70.
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العقل أيضاً منه). ولما كان العقل أسبق في اإلنسانية من الشرع فهو نور كان 
ـ وال يزال ـ يهتدي به اإلنســان في حياته، فإذا بدا أي اختالف ظاهري بين 
الشرع والعقل لزم تأويل الشرع على ضوء العقل؛ إذ إنه ال يمكنه أن يعارض 
العقل أبدًا. وغاية الشــرع أن يزيد من المعرفة العقلية ويجعلها أدق. وتنتهي 
«المعتزلة» من هذا كله، إلى نتيجة مفادها «إن العقل هو مقياس الشرع» 1.

ف «المعتزلة» العقل؟ وما وظيفته؟ وما هى حدود إمكاناته؟  لكن كيف عر
عّرف «أبو الهذيل العالف» المتوفى (235هـ/849م) العقل بأنه: «القوة على 
اكتساب العلم» وهو أيضاً: «القوة التي يفرق بها اإلنسان بين نفسه وبين باقي 
األشياء (كالحيوان والسماء واألرض). ونحن «نميّز األشياء بعضها من بعض 
بواسطة العقل». و«العقل الحسي إنما نسميه عقًال بمعنى أنه معقول» 2. يشتمل 
هذا التعريف على العناصر المحددة لمفهــوم العقل من حيث قدرته وعمله، 
ومن حيث حقيقة وظيفته المعرفيــة؛ ومن حيث موضوع المعرفة التي يؤديها، 

كذلك من حيث طبيعة هذه المعرفة.
ويتطرق «المعتزلة» إلى مســألة أخرى ترتبــط بالمعرفة العقلية وهي 
ـ «مسألة الحسن والقبح  المسألة التي ُعرفت في تاريخ الفكر اإلســالمي ب
العقليين». فالحســن والقبح ـ في رأيهم ـ من الصفات الذاتية في األشياء 
ومن شأن العقل أن يكتشفها ويدرك ما فيها من وجوه الحسن والقبح، ومن 
ينكر أن في األفعال صفات تقتضي الحسن والقبح فهو بمنزلة من ينكر أن 
في األجسام صفات تقتضي التســخين والتبريد واإلشباع واإلرواء. وجمهور 
العقالء متفقون على إثبات ذلك، كما يثبتون طبائع األشياء وخصائصها. إذًا، 
فمعرفة الحســن والقبح من مدركات العقل وليس الشــرع، ألن طبيعة هذه 
األشياء (من الحســن والقبح) معروفة بالعقل قبل ورود الشرع ومعروفة في 
المجتمعات اإللحادية التي ال تدين بمبدأ ســماوي أو شريعة إلهية. ووظيفة 

لمزيد من التفصيــل: ألبير نصري نادر، فلسفة المعتزلة، فالســفة اإلسالم األسبقين، مطبعة  1 ـ 
الرابطة، 1951، الجزء الثاني، ص 160 ـ 161.

األشــعري، مقاالت اإلســـالميين واختالف المصلين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  2 ـ 
مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1950، الجزء الثاني، ص 154 ـ 155.
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الشرع إزاء هذه األمور هي الداللة على موضع الخفاء فيها والغامض منها. 
يقول «القاضي عبد الجبار»: «وقد بينا بطالن قول «المجبرة» الذين يقولون 
إن بالعقل ال يعرف الفرق بين القبيح والحسن، وإن ذلك موقوف على األمر 
والنهي بوجوه كثيرة، فليس ألحد أن يقول: إنما يحتاج إلى الســمع ليفصل 

العاقل بين الواجب والقبيح» 1.
ولم يهمل «المعتزلة» دور الشرع في معرفة الحسن والقبح، فهم يقسمون 

(الحسن والقبح) إلى عقليين وشرعيين:
الحســن العقلي، وهو ما يتمكــن العقل من  ـ 1

إدراكه، وإن لم يرد بذلك شرع أو ينزل فيه 
وحي. مثــل حكم العقل بحســن الصدق ورد 

الوديعة والعدل وشكر النعمة.
الحســن الشــرعي، وهو ال مجال للعقل في  ـ 2

الكشف عن وجه التحســين فيه. مثل حسن 
صيام آخر يوم مــن رمضان وقبح صيام أول 

يوم من شوال.
كذلك القبح ينقسم إلى قسمين:

قبــح عقلي، وهو ما يتمكــن العقل من إدراكه، مثل قبــح الظلم والجهل  ـ 1
والخيانة والكذب.

قبح شرعي، وهو القبح الذي ال يتمكن العقل ـ بمفرده ـ من الكشف عن  ـ 2
وجه القبح فيه. مثل قبح الصالة قبل الوقت، وقبح صيام أيام العيدين 2.

ويتضح من هذا، أن «المعتزلة» جعلوا من العقل والشرع وسيلتين لمعرفة 
الحسن والقبح والخير والشر. فالعقل يدرك ما ينتهي إلى عالم الحسيات أو 

القاضي عبد الجبار، الُمغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء الرابع عشر (األصلح ـ استحقاق  1 ـ 
الذم ـ التوبة)، ص 153.

القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، ضمن رسائل العدل والتوحيد، تحقيق د. محمد  2 ـ 
عمارة، دار الهالل، 1971، ص 203 ـ 204.
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عالم الشــهادة وما يدخل تحت ســلطانه منها، ويأتي الشــرع فيوضح له ما 
غمض ويفصل ما أجمل ويكمل له ما شــذ عنه؛ وبذلك يتعاون العقل والشرع 
في هداية اإلنســان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 1. إذًا، يمكن القول إن 
«المعتزلة» حاولت أن تخضع الدين أو الشــرع لسلطان العقل، وهم يقبلون 
الشرع ألنهم يعتبرونه متمماً للعقل. وقد ذهب «ليبنتز» ـ في االتجاه نفسه ـ 
حيث رأى أن اإليمان مؤسس على العقل وبالتالي ال داعي لبذل الجهد وتقديم 
الحجج والمبررات لألمور التي تتصل باالعتقــاد. ويؤكد ـ في معرض رفضه 
فصل الفلســفة عن الالهوت ـ أن نظام الطبيعة نفسه مؤسس بناءً على إرادة 
اهللا الطيبة، بحيث يمكن أن يســتبعد عنها ـ لمبررات عليــا تتطلبها العناية 
اإللهية ـ كل ما ال يجــب أن يحدث إال بناءً على أدلة جيدة ال يمكن أن تأتي 

إّال من شهادة اهللا نفسه التي يجب أن نمتثل لها كليةً 2.

yا���� وا�?ّ� أو ا���K وا��

أبدع الفالســفة في كل العصور وفي كل الثقافــات نظريات عن «العدل 
اإللهي» يبرئون فيها اهللا عن فعل الشر. فاهللا عادل رحيم وأفعاله تعالى كلها 
خير. أما الشرور في العالم فهي ظلم وقسوة. وإذا كان اهللا هو خالق العالم، 
فكيف يصدر الشــر عن الخير، والظلم عن العدل؟ هل يصح القول بأن اهللا 
قادر على الظلــم الذي يمكن أن يوقعه بعباده؟ أم أنــه تعالى ـ لحكمته ـ ال 
يظلم الناس شيئاً؟ َمْن إذًا خالق الشر؟ أهو اهللا تعالى؟ أم اإلنسان؟ 3. حاول 
الفالســفة وعلماء الكالم والالهوت اإلجابة عن هذه التساؤالت، إجابة تؤيد 
القــول بخيرية اهللا وحكمته وعدلــه من جهة، وتحفظ على اإلنســان إيمانه، 
وتحفزه على أن يكون كائناً أخالقياً من جهة أخرى. وُيَعد البعد األخالقي بعدًا 
مهماً في تفسير مشــكلة الخير والشر، ذلك ألن فالسفة األخالق نظروا إلى 

محمد السيد الجليند، قضية الخير والشر في الفكر اإلسالمى، مرجع سبق ذكره، ص 246. 1 ـ 
ليبنتز، أبحاث جديدة في الفهم اإلنسانى، ص 315. 2 ـ 

حسن حنفي، العدل اإللهي في جنوب شرق آسيا. 3 ـ 
Http: //www.Azzaman.Com/azzaman/articles/2005/02/02–02/779.Htm.
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الحياة اإلنسانية على أنها كفاح مستمر ضد الشر، وبحث متواصل عن الخير. 
فراحوا يبحثون عن ماهية الخير والشر، هل هما قيمتان مطلقتان، أم نسبيتان؟ 
هل هما قيمتان ذاتيتان في األفعال؟ أم هما قيمتان تضافان إلى األفعال؟ كما 
وجهوا جل اهتمامهم لبيان مسؤولية اإلنسان عّما يصدر عنه من أفعال، ذلك 
ألنه ال قيمة للخير إال باالختيار الممكن للشــر، ألنه لو ضــاع حق االختيار 
ـ بغياب الحرية ـ ألصبحت األفعال محايدة، ال هي حســنة وال هي قبيحة، ال 
هي خير وال هي شــر. لذلك ارتبطت هذه المســألة ارتباطــاً وثيقاً بمفهوم 

الحرية أو االختيار 1.
واحتلت مشكلة «الخير والشر» مكان الصدارة 
عند «ليبنتــز» الذي ُيعــد من أوائل الفالســفة 
المحدثين الذين عالجوا هذه المشــكلة في إطار 
مفهومه عــن «العدل اإللهــي». ونجــد لكتاباته 
ومناقشــاته أصــداءً عديــدة آلراء «المعتزلــة» 
الكالمية التي حافظت على تنزيه اهللا تعالى عن 
فعل الشــرور والقبائح، ودعمت القــول بخيريته 
وعدله؛ وأبرزت حكمته تعالى في أفعاله، وقّدمت 
تفســيرًا لوقوع الشــرور الميتافيزيقية والطبيعية 

سبقت به الكثير من الفلسفات في عصرها. فقد تجاوزت ما انتهت إليه بعض 
المذاهب اليونانية في هذا الصدد، مؤكدًة أن العقل والشرع مصدران مهمان 

لقيمتي الخير والشر.

hا���� �� �د ا�?,Oو

إذا كان اهللا قد اختار أفضل العوالم الممكنة وفقاً ألحكم خطة اقتضاها 
علمه وخيره وحكمته، فمن أين جاء الشــر إذًا؟ حاول «ليبنتز» أن يحل هذه 

محمد صالح محمد السيد، الخير والشـــر عند القاضي عبد الجبار، دار قباء للطباعة والنشر  1 ـ 
والتوزيع، القاهرة، 1998، ص 9.

ا
�(f �?�(� «ا���� 
 ��وا�?�» ���ن ا�;�ارة �
���» ا�tي ُ-��ُّ �� ��»
 ��S�Kا�� �B#الBا� DEأوا
ا�t-� ���2,ا t0ه 
 !�,WB� ر�mإ ��ا��?�(� 
.«�Wا���ل اإل�» ��
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المعضلة ـ بشــتى الطرق ـ فرأى أن الموجودات التي توجد حالياً في العالم 
كانت توجد من قبل في منطقة الحقائق األزلية (أي في العلم اإللهي)، وأنها 
كانت توجــد على هيئــة معاٍن محــّددة ومقيــدة؛ وكانت تحتــوي على جميع 
خصائصها التي تظهر شيئاً فشــيئاً عندما تخرج من عالم اإلمكان إلى عالم 
الوجود الفعلي. وجاء الشر أو النقص بحسب طبائع هذه الموجودات المحدودة 
والمتناهية. وقد فّســر البعض الســبب الحقيقي لوجود الشر بأنه صادر عن 
المادة. لكن المادة صماء وهي ال تكترث بما يوضع فيها من أشكال أو صور، 
فاألَولى أن نقول: «إن الشــر يأتي من الصور المجــردة من المادة؛ أي من 
المعاني التــي كانت توجد في المنطقــة المثاليــة ideal region وهي منطقة 
الحقائق األزلية. ولمــا كان أفضل العوالم الممكنــة ال يمكن أن يتحقق إال 
بخروج معاني الممكنات من منطقة الحقائق األزلية، فمن الضروري أن تحتوي 
أفضل خطة لهذا العالم على الشر» 1. ويفســر لنا «ليبنتز» كيف يسمح اهللا 
بوجود الشــر على أســاس أنه يوجد في المعاني التي تحتــوي عليها منطقة 
الحقائق األزلية فيقول: «إذا ُوجد رجل شرير، فمن الضروري أن يكون اهللا، 
قد أوجد فكرة هذا الرجل في منطقة الممكنــات Region of Possibles؛ وأنه 
سيصبح جزءًا من سلسلة األشياء التي اقتضت الحكمة دخولها لتكوين الكمال 
األفضل للكون. إذًا، فوجود هذا الرجل يدل على أن الشرور والخطايا تساهم 
في تحقيق الخير 2. ويتجلّى الشــر ـ كما رأى «ليبنتز» ـ على ثالثة أوجه هي 

على النحو اآلتي:
الشر الميتافيزيقي Metaphysical Evil ومصدره غياب الكمال المطلق أو • 

.The Absence of Absolute Perfection or Imperfection النقص
 •.Suffering ومصدره األلم Physical Evil (أو الفيزيائي) الشر الطبيعي
 •.3  Sin ومصدره الخطيئة Moral Evil الشر األخالقي

Leibniz, Theodicy, part Three (par 355, p. 327). 1 ـ 
Leibniz, Theodicy, part Three (par 350, p. 335). 2 ـ 
Theodicy, part one (par 21, p. 136). 3 ـ 
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الشر الميتافيزيقي: هو الشر الذي يعبّر عن النقص والذي يبدو أمامنا 
إذا نظرنا للمخلوقات نظرة جزئية، أما النظرة الكلية ـ التي تضع المخلوقات 
في ســياق العالم ـ فتبيّن أن النقص فيها ضروري من أجل الكمال المطلق؛ 
كما أن أوجه النقص هذه ترجع إلى طبيعتها الخاصة التي ُتحد بقيود من كل 
جانب. وهذا هو أســاس اختالفها عن اهللا، فال تكون ثمــة حدود ـ أعني في 

اهللا ـ ويكون الكمال ال متناهياً بإطالق 1.
الشر الطبيعي (أو الفيزيائي): هو الشر الناتج عن النقص الميتافيزيقي 
أو هو أثر من آثار الخطيئة التي تســتوجب المحاســبة والجزاء. وقد تكون 

اآلالم والكــوارث الطبيعية وســيلة لتحقيق أعظم 
خير، وبخاصٍة عند الذين يعتبرون السماح بالشر 
انتقاصاً مــن عــدل اهللا وخيره. وعلــى حد قول 
«ليبنتز»: «أال يعلم هؤالء، أن قليًال من الحموضة 
أو المــرارة أفضل ـ في كثير مــن األحيان ـ من 
الســكر، وأن الظالل ُتعلي من قيمة األلوان؛ وأن 
وضع النشاز ـ في الموضع الصحيح ـ يبرز جمال 
المقطوعة الموســيقية؟ أال يجب أن يوجد القليل 

من الشر حتى نصبح أكثر حساسية بالخير؟» 2.
الشر األخالقي: هو الشــر الذي ُيَرد إلى اإلرادة اإلنســانية، أو هو سوء 
استخدام الحرية عندما ينبذ اإلنسان الخير الدائم ـ أي الخير األزلي ـ المتمثل 
في إطاعة األوامر اإللهية، واالنصياع إلى وصايا الكتاب المقدس؛ ليجري وراء 
خير زائل وعابر. ولقد حدث أن استخدم اإلنسان إرادته استخداماً سيئاً عندما 
وقع فــي الخطيئة األولى، فهو ألنه مــزود بإرادة حرة وقــادرة، فإنه قد تمرد 
وعصــى. وعلى حد قول القديــس «أوغســطين» St. Augustine (354 ـ 430): 
«ســعيت بكل جهدي كي أفهم الرأي القائل إن حرية اإلرادة هي علة الشر في 

ليبنتز، المونادولوجيا، الفقرتان 41 ـ 42، ص 147. 1 ـ 
Leibniz, op. cit, part one (par 12, p. 130). 2 ـ 
Nicholas Jolley, Leibniz, Routledge, London and New York, 2005, p. 167. أيضاً: 

ا�?� ا��������-��: 0, 
 �� �ا�?� ا�tي -�ّ
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العالم، ولكني لم أتوصــل إلى إدراك ذلك بوضوح. ولمــا تيقنت بأن حياتي 
وإرادتي سواســية، ارتفعت قليًال إلى نورك؛ وعليه فحين كنت أريد شيئاً أو ال 
أريده كنــت واثقاً من أنني أنا أريد (أو ال أريد)، ال شــخصاً آخر. ومنذ ذلك 
الحين، أدركت أن أصل الشــر كامن فّي» 1. لكن الســؤال هو: كيف وهبنا اهللا 
حرية تخطئ؟ هل معنى هذا أن اهللا هو ســبب الخطيئة؟ إن اهللا ال يريد الشر 
(أو الخطيئة) ـ كما رأى «ليبنتز» ـ لكنه ســمح به ألنــه يدخل في إطار مبدأ 
األفضــل، أي أن أفضل عالم ممكن ال بّد وأن يحتــوي على ضروب عارضة من 
الشر. وإذا ساهم اهللا ـ على نحو ما ـ في وقوع الشر األخالقي (أي الخطيئة)، 

فإنه يوجهه بحكمته نحو الخير 2.

��F,ور ا���ا�?

واجهت «المعتزلة» ـ بصدد مشكلة تفسير الشر في العالم ـ اعتراضات 
عديد من قبل المالحدة وأهل الديانات األخرى. فهذا «ابن الراوندي» يقول: 
«إن من أمرض عبيده وأســقمهم فليس بحكيم في ما فعل بهم وال ناظر لهم 
وال رحيم بهم، كذلك من أفقرهم وابتالهم، وأنه ليس بحكيم من أمر بطاعته 
من يعلم أنه ال يطيعه» 3. كذلك نجد «أصحاب الحديث وأهل السنة» قد غلّبوا 
جانــب اإليمان على جانب االســتدالل، إذ وقفوا من المشــكلة موقفاً ســلبياً 
فاعترفوا بوجود أنواع الشر: «الميتافيزيقي» و«الطبيعي» و«األخالقي»، ولم 
يستبعدوا إرادة اهللا عن وقوعها؛ ولكنهم أرجعوا تلك لحكمة هللا خافية علينا، 
لذا وجب التســليم بها». فهم يرون أن «الخير والشــر بقضــاء اهللا وقدره، 

القديس أغوســطينوس، االعترافات، نقلها إلى العربية الخوري يوحنــا الحلو، التراث الروحي،  1 ـ 
(الكتاب السابع: صعوبة التحرر من الفكرة الخاطئة عن اهللا) ص 124.

أيضاً: إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا، نهضة مصر للطباعة والنشــر والتوزيع، 
القاهرة، 2005، ص 131.

Leibniz, Theodicy, Conformity of Faith with Reason (par 38, p. 96). 2 ـ 
الخياط، كتــاب االنتصار، والــرد على ابــن الراوندي الملحــد وما قصد به مــن الكذب على 

المسلمين والطعن عليهم، المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت، 1957، ص 12.
األشعري، مقاالت اإلسالميين، ج 1، ص 321. 3 ـ 
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ويؤمنون أنهم ال يملكون ألنفسهم نفعاً وال ضّرًا، إال ما شاء» 1. أما «المعتزلة» 
فلم ينكروا وجود الشــر واســتبعدوا إرادة اهللا للشــر األخالقي (وذلك وفقاً 
لرأيهم في حرية اإلرادة اإلنســانية). يقول «الخياط» ـ مدافعاً عن معمر بن 
عباد الذي اتهمه «ابن الراوندي» بأنه يرى أن األمراض واألســقام من فعل 
غير اهللا ـ «أعلم أن معمرًا كان يزعم أن اهللا الممرض المسقم لمن أمرضه 
وأسقمه، وأن أحدًا لم يمرض نفسه ولم يسقمها، وكان يزعم أن اهللا المصيب 
للنبات والزرع بالمصائب التي تكون من قبله. فأما ما أصاب الزرع والنبات 
من ظلــم الناس وجورهم، فإن اهللا من ذلك بريء وهــو من فاعله من ظلمة 

الناس» 2. لكن مع اعتراف «المعتزلة» بأن العالم 
ـ (الموت)  مليء بضروب الشــر الميتافيزيقيــة. ك
والشرور الطبيعية كـ (الكوارث والبراكين والزالزل 
والجدب وهالك الزرع)، وأن هذه الشــرور جميعاً 
من فعل اهللا، إال أن اهللا تعالى ال يوصف بأنه فاعل 
الشــر وال مريد له، ولم يقض به، ولو كان األمر 
على هذا النحو، لكان اهللا تعالى ظالماً! فضًال عن 
أن التكليف الذي كلف عباده به يصبح تكليفاً بما 
ال يطاق وهو الظلم بعينه !! تعالى اهللا عن ذلك 3. 

معنى هذا، أن الشرور في حقيقتها ليست شرورًا، وإنما يطلق الناس عليها ذلك 
مجازًا ال حقيقــة ألنها في حقيقتها خير وصالح للعبــاد، يختبر اهللا بها عباده 
ليقربهم إلى الطاعة بالصبر عليها؛ وإنما الشر الحقيقي هو ما يقع من معاصي 

العباد بإرادتهم وقدرتهم وعلمهم به 4.
يقــول «الخياط» في «االنتصــار»: «إعلم أن ما يفعلــه اهللا من القحط 

الخياط، كتاب االنتصار، ص 47. 1 ـ 
القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، ضمن رسائل العدل والتوحيد، الجزء األول،  2 ـ 

ص 211.
د. محمد صالح محمد السيد، الخير والشر عند القاضي عبد الجبار، ص 137. 3 ـ 

الخياط، كتاب االنتصار، ص 65. 4 ـ 
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والجدب وهالك الزرع، فإنما ذلك فساد وشر على المجاز ال في التحقيق بل 
هو في الحقيقة صالح وخير، إذ كان اهللا جل ذكــره إنما يفعله بخلقه نظرًا 
لهم ليصبروا على ما نالهم من ذلك فيستحقون الخلود في الجنة، وليذكرهم 
بما ينالهم من شدة ذلك شدائد القيامة وأليم عذابها فيزدجروا عن المعاصي 
فيسلموا من عذاب ذلك اليوم، وليس يكون ما نجا من العذاب بالنار وأورث 
الخلود في الجنان فسادًا وال شرًا، بل هو نفع وخير وصالح في الحقيقة 1. إذًا، 
ليس وجود الشــر والمصائب واآلالم راجعاً إلى غير إرادة اهللا، وليســت هي 
عدماً محضاً، وال تعود إلى تناهي قدرة اهللا؛ وإنما تعود إلى مصالح المكلفين. 
فالخير والشــر والنعم والنقم والمنح والمحن كلها تستوي ال من حيث إنها 
قوانين الطبيعة التي تتحكم في مصير البشر وال تعبأ بوجودهم أو بفطرتهم، 
وإنما تستوي من حيث صالحها لإلنسان ذاته، كما تستوي الرأفة والحزم من 
الوالد أيهمــا يصلح لتأديب ولــده، ولو كانت الرأفة تغنــي عن الحزم فإن 
الوالد ال يقدم عليه، كذلك لو كانت النعم دون النقم يصلح حال اإلنســان، 
لقبح من اهللا صدور المصائب والشرور واآلالم. إن النعم والنقم كلها مصالح 
من حيث إنها تدعو اإلنســان إلى التذكرة واالعتبار، ولكنها ال تضطره إلى 

صالح أو فساد 2.

��F��Fأو اإلرادة اإل �-�Kا�

مشكلة الحرية اإلنسانية ـ بوجه عام ـ من المشكالت التي خلفت وراءها 
تراثاً طويًال، وُعولجت ـ بإســهاب ـ خالل تاريخ الفكر اإلنساني. فقد ظهرت 
هذه المشكلة في عدة صور متباينة (عبر المراحل المختلفة التي مر بها التطور 
العقلي لإلنســان) فكانت في صورتها البدائية البسيطة مشكلة الهوتية تتعلّق 

القاضــي عبد الجبــار، المغني في أبـــواب التوحيد والعدل، الجــزء الثالث عشــر، ص 109  1 ـ 
وما بعدها.

أيضاً: أحمد محمود صبحــي، الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي، دار المعارف، القاهرة، 
1983، ص 57.

زكي نجيب محمود، الجبر الذاتي، ترجمــة د. إمام عبد الفتاح إمام، الهيئــة المصرية العامة  2 ـ 
للكتاب، القاهرة، 1973، ص 21 ـ 22.



149

والمعتزلة ليبنتز  بين  هي  Tا(ل العدل 

بكيفية التوفيق بين وجود إله قادر على كل شيء، عالم بعلم سابق، وبين حرية 
اإلنسان المسؤول أخالقياً. أي هي إمكان التوفيق بين حرية اإلنسان وإرادة اهللا. 
وكانت في المرحلة الثانية ـ من التطور العقلي لإلنسان ـ مشكلة ميتافيزيقية 
بصفة خاصة، تبحث في كيفية العالقة بين الحريــة األخالقية، وبين الفكرة 
السببية وصرامة القانون وشموله. وأصبحت في العصور الحديثة ـ بعد أن سلم 
العلم بنظرية التطور ـ مشكلة الحياة نفسها، أي العملية المنتظمة التي تتحكّم 
في أشــكال الحياة ذاتها. وارتبطت المســألة بهذا التســاؤل: هل الحياة هي 
حصيلة لعدة عوامل من الممكن حسابها رياضياً والتنبؤ بها بدقة؟ أم أنها حدث 

جديد في مجرى التطور؟ وبمعنى آخر: هل سلوك 
اإلنسان ليس إال نتيجة ضرورية للظروف المحيطة 
به؟ أم أن ســلوكه ـ المرتبــط بالحاضر ـ حدٌث 

جديٌد ال يمكن حسابه؟ 1.

��Wاإل� �-��ا�K�-� وا��

فهم «ليبنتــز» حريــة اإلرادة فهمــاً جديدًا 
ـ يختلف عن المفهوم الديكارتي ـ سواء في ذلك 
إرادة اهللا أو إرادة اإلنسان. فقد أكد أن كل إرادة 

تتطلب علة ذاتية تفسر أفعالها، بمعنى أن إرادة اإلنسان تنبع من ذاته وتحقق 
ما تتضمنه من أفعال، أمــا إرادة اهللا فقد اعتبرها «ليبنتز» علة ما في الكون 
من تغيّر تبعاً لمبدأ األفضل وتحقيقاً لمفهوم «االنسجام األزلي». لكنه عندما 
ذكر أن اإلرادة اإلنســانية ال ُتوصف بأنها حرة إال بقــدر ما تحقق من أفعال 
إرادية أساسها األفكار الواضحة المتميزة 2، ورائدها األول هو «العقل»؛ رأى أن 
اهللا وحده هو الموجود الحر بأكمل معانــي الحرية، أما الموجودات المخلوقة 
فال توصف بأنها حرة إال بقدر ما تستطيع أن تعلو على أهوائها. لذلك رأى أن 
أفعال اإلنســان الحرة تأتي موافقة لما في الكون من عناية شاملة، فاإلنسان 

Leibniz, op. cit., (para 289, p. 303). 1 ـ 
د. زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاهرة، 1972 ص 112. 2 ـ 

 h��ا���� وا�?� وا���h وا�
وا���y وا���W)L �K ���,ي 
 ��Fا," �WFإ J�
ال �� 
 �� h�K�� ا��� ���ا��
 x�;�� ا�?� وال ��
 ،hW���BG أو h0د,O,G
 J�
وإ��F ���,ي �� 
@ال
�W �إل��Fن ذا�!.



150

المحور

حين يعمل بمقتضى عقله وحريته؛ فإنه يجد نفســه في انسجام كامل وتام مع 
العالم كله واهللا نفسه» 1. ويعترض «ليبنتز» على بعض المفكرين الذين قالوا، 
إن اهللا ال يكترث بما يقع للموجودات من خير وشــر؛ فهذا القول ينتقص من 
حكمة اهللا وخيريته. كذلــك فإن فكرة «عدم االكتراث» (التي تحتفظ باإلرادة 
في حالة توازن تام) هي وهم من األوهام، فقد قضت إرادة اهللا السابقة 2 بأن 
يكون فضله وعطاؤه عاماً، بحيث يجد كل موجــود ما يمكنه من النجاة. لكن 
ليس من المحتوم أن يكون هذا الفضل اإللهي ســبباً في نجاة الجميع، وذلك 
ألنه ليس مستقًال عن الظروف التي توجد فيه الموجودات العاقلة، وليس فعاالً 
لذاته. ففضل اهللا وعنايته يشــمل الجميع، لكن هذا الفضل يرتبط بأســباب 
عديدة منها طبائع األشياء. يقول: «إني مقتنع بأن اهللا يتجه في توزيع فضله، 

بأسباب تدخل فيها طبيعة األشياء، وإال لما كان يفعل وفقاً للحكمة» 3.
وتحتل مشــكلة «الحرية اإلنســانية» أهمية خاصة في فكر المعتزلة، إذ 
تفّرع عنها تصورهم للعدل اإللهي. فكيف ُيكلف اإلنســان وُيسأَل وُيَحاسب إن 
كان مجبرًا؟ إن هذا يتنافى مع عدله تعالى، كذلك تمسك المعتزلة بمسألة 
الحرية حتى ال ُينَْسب الشر األخالقي ـ الناتج عن معصية اإلنسان ـ إلى اهللا. 
وقد بلغ من حرص المعتزلة على تأكيد حرية اإلرادة عند اإلنسان (وتأكيد أن 
هــذه الحرية هي التي تقــرر مبدأ العــدل) حتى أنهم قالوا، بحســب تعبير 
«بشر بن المعتمر» المتوفى عام 210هـ/825م: «إن اهللا تعالى ال يكون موالياً 
للمطيع في حال وجود طاعته، وال معاديــاً للكافر في حال وجود كفره، وإنما 
يوالى المطيع في الحالة الثانية من وجود طاعته، ويعادى الكافر في الحالة 

يميز «ليبنتز» بين إرادة ســابقة تنظر نحو الخير المطلق، واهللا يريــد الخير ألنه خير، وإرادة  1 ـ 
أخرى الحقة وهي تقارن بين الخيرات وتختار أفضلها. بمعنى، إن اهللا يريد مسبقاً الخير، ويريد 

األفضل على نحو الحق.
Leibniz, Discourse on Metaphysics and the Monadology, translated by George Montgomery, 

with revision by Albert R. Chandler; An Essay on the Rationalists, Anchor Books, Doubleday, 

New York, London, 1990, VII, p. 415.

Leibniz, Theodicy, part two (para 175, p. 236). 2 ـ 
البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد محيي عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح، األزهر،  3 ـ 

القاهرة، ص 157.
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الثانية من وجود كفره. واستدل على ذلك بأن قال: لو جاز أن يوالي المطيع 
في حال طاعته وجاز أن يعــادي الكافر في حال وجود كفــره لجاز أن يثيب 

المطيع حال طاعته، ويعاقب الكافر في حال كفره» 1.
قصد المعتزلة بذلك أن إرادة اهللا ال تتدخل في فعل الطاعة من المطيع 
وال في فعل الكفر من الكافر، عنــد حدوث هذا الفعل أو ذاك ـ وإنما يحكم 
اهللا للمطيــع بعد حدوث فعل الطاعــة، ويحكم على الكافــر بعد حدوث فعل 
الكفر؛ أي أن فعل اإلنســان سواء أكان خيرًا أم شــرًا، ال يحدث إال باختيار 
اإلنسان نفسه بحرية وإرادة. أما الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، 

فليس هما سوى حكم من اهللا 2. وفي هذا الصدد، 
حكى «القاضي عبد الجبــار» أن المعتزلة ـ وهم 
أهل العدل ـ قد أجمعوا على القول بحرية اإلرادة 
عند اإلنسان وقدرته على اختيار أفعاله التي يصح 
وصفها بأنها خير أو شــر، وهي التي تأخذ صفة 
التكليف باألمــر والنهــي. فأفعال العبــاد ـ كما 
يقول ـ «من تصرفهم وقيامهــم وقعودهم حادثة 
عن جهتــه، وأن اهللا 8 أقدرهــم على ذلك وال 
فاعل وال محدث ســواهم، وإن مــن قال بأن اهللا 

سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه» 3.
إذًا، ُيعد تقرير حرية اإلرادة عند اإلنسان من أهم ما ُعرف عن المعتزلة. 
وقد بنوا موقفهم مــن هذه القضية على أمرين: األول، تفنيد مذهب القائلين 

حسين مروه، النزعات المادية في الفلســـفة العربية اإلسالمية، دار الفارابي، بيروت، 1988،  1 ـ 
الجزء األول، ص 771 ـ 772.

القاضي عبد الجبار، الُمغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء السادس «اإلرادة» نقًال عن د.  2 ـ 
أحمد محمود صبحي، في علم الكالم: دراسة فلســفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين، 

(المعتزلة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص 149.
األشعري، مقاالت اإلسالميين، الجزء األول، ص 274. 3 ـ 

أيضاً: محمد عمارة، المعتزلة ومشكلة الحرية اإلنسانية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
بيروت ـ لبنان، 1972، ص 91 ـ 92.
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بالجبر سواء منهم من قال بالجبر المطلق (أو الخالص) أو من توسط فقال 
بالكسب. األمر الثاني، إثبات أن اإلنسان حر في أفعاله، وأنه قادر على الفعل 
والترك بما وهبه اهللا من قدرة لفعل الضدين. لكن، إذا كان األســاس الذي 
قام عليه مفهــوم «العدل» المعتزلي، هــو إثبات قدرة اإلنســان على اختيار 
أفعالــه، فقد حــاول المعتزلة أن يوطدوا هذا األســاس بقــوة البرهان، وأن 

يستمدوا هذه القوة من النظر العقلي.

ا���رة واال#�����

القدرة هي بمثابة األداة التي يحقق بها اإلنسان إرادته واختياره، فهي 
عرض وصفة يتمكن بها اإلنسان من الفعل والترك. ولقد أجمع المعتزلة 
على أن اهللا قد مكن اإلنســان من القدرة واالستطاعة، وهي موجودة فيه 
قبل الفعل؛ وإنها أداته في تحقيــق اإلرادة واالختيار، كما أنها عبارة عن 
القدرة على الفعل وعلى ضده لكنهم اختلفوا في: هل اإلنسان حي مستطيع 
ام» أن اإلنسان حي مستطيع بنفسه، ال بحياة  بنفسه أم ال؟ «فزعم «النظ
واستطاعة مما غيره، وزعم أن اإلنسان ال يجوز أن يكون مستطيعاً لنفسه 
لما من شــأنه أن يفعله حتى تحدث به آفة، واآلفة: هي العجز، وهي غير 
ام» يزعم أن اإلنســان قادر على الشيء قبل كونه،  اإلنسان. وكان «النظ
وأنه ال يوصف بأنه قادر عليه في حال وجوده وقال قائلون: إن اإلنسان حي 
مستطيع، والحياة واالستطاعة هما غيره، وهذا قول «أبي الهذيل» و«معمر» 
و«هشــام الفوطي» وأكثر المعتزلة» 1. وقد أثبــت «القاضي عبد الجبار» 
فها بأنها: «معنى موجود في  لإلنســان المســؤول قدرة واســتطاعة، وعر
الجســم، يصح من العبد الفعل والتصرف بها، ويمكنه ألجلها أن يتحرك 
بدالً من أن يسكن، وأن يقوم بدالً من أن يقعد، واهللا 8 ركبها في جسم 
العبــد لكي يطيع وال يعصــي، وعرفه حظه إن هو أطاع ومــا أُِعد له من 

القاضي عبد الجبــار، شرح األصول الخمسة، حققه وقّدم له، عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبه،  1 ـ 
القاهرة، 1965، ص 216.
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الدرجات الرفيعة وأعلمه إن هو عصى فمن قِبل نفسه أتى وعليها جنى وبها 
أضر، وأن مأواه النار إذا لم يتب وأصر على المعاصي العظيمة» 1.

والقدرة واالستطاعة على الفعل، مدركة بالضرورة والمشاهدة، أي يدركها 
اإلنسان في نفسه بداهة ويحّسها عند إقدامه على فعل ما. وهي تعني سالمة 
الجســم، وزوال األمراض واألسقام، وهي عرض يلحق باإلنسان وليست صفة 
ذاتية فيه؛ ألنها لو كانت كذلك، ألصبح اإلنســان قادرًا أبدًا. كما أنها تتعلّق 
باإلنسان جملة، حيث تمثل مجموعة الدواعي التي تدعو إلى الفعل، من حيث 
إنها تتعلّق بأفعاله كلها سواء أكانت أفعال القلوب: كاالعتقاد والكراهية والظن 

والفكر، وأفعــال الجوارح: كاالعتمــاد والتأليف 
واألصــوات واآلالم واألكوان 2. وأفــاض «القاضي 
عبد الجبــار» فــي بيــان كيفيــة تعلّــق القــدرة 
بمقدورهــا، مؤكدًا علــى أن القــدرة غير موجبة 
لمقدورهــا ضــرورة. ذلك ألن القــدرة لو كانت 
موجبــة لمقدورها بالضــرورة ـ كإيجــاب العلل 
للمعلوالت أو إيجاب األسباب للمسببات ـ النتفت 
وجوه االختيار، ولبطل األمر والنهي والمدح والذم 
على الفعل والترك 3. ألن الفعل يصدر من اإلنسان 

القادر على االختيار، فيجوز أن تؤثر القدرة في مقدورها عند تحقيق الرغبة 
في الفعل وزوال الحواجز، كما يجــوز أال تؤثر في الفعل إذا لم تكن اإلرادة 
جازمــة والرغبة صادقــة. والقدرة فــي ذاتها صالحة لفعل الشــيء وضده، 
ووجودهــا فــي اإلنســان يعنــي حريــة االختيــار واإلرادة. يقــول «القاضي 
عبد الجبــار»: «االختيار كالمختار في أنه ال يمكــن أن يقع إال بقدرة، وتلك 

القدرة صالحة للضدين» 4.

محمد صالح محمد السيد، الخير والشر عند القاضي عبد الجبار، ص 191. 1 ـ 
القاضي عبد الجبار، شرح األصول الخمسة، ص 398. 2 ـ 

المرجع السابق نفسه. 3 ـ 
ليبنتز، المونادولوجيا، فقرة 53، ص 155. 4 ـ 
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وهكذا، اتضح لنا أن مشــكلة «حرية اإلرادة» عند اإلنسان، وقدرته على 
اختيار أفعاله، قد شــغلت االهتمام األكبر عند «المعتزلة». حيث ربطوا بين 
المضمون الجوهري لمفهوم «العدل» وبين فكرة «الحرية». لكن رغم التشابه 
الكبير بين أفــكار «ليبنتز» و«المعتزلة» في كثير مــن القضايا: مثل الخير 
والشر، والعقل والنقل، واألفضل واألصلح،... إلخ، إال أن هناك خالفاً عميقاً 
حول مشــكلة «الحرية»، حيث ينتهي المعتزلة إلى القول بحرية اإلرادة عند 
اإلنسان وخلقه ألفعاله، أما «ليبنتز» ـ على الرغم من تأكيده لحرية اإلرادة ـ 
فإن تحليله العقلي لمضمون هذه النظريــة يجعلها تقف في مصاف نظريات 

الجبرية في تاريخ الفلسفة».

y)@أو ا�;الح واأل Du�أ األ��

اهتمت الفلسفة المسيحية بمسألة العناية اإللهية بوصفها إحدى السمات 
األساسية للتصور الجديد للعالم. فالكون اآللي قد حلّ محلّه كون منظم اختير 
فيه كل عنصر من عناصره، كون مخلوق، منسق ومرتب ـ منذ األزل ـ بكل ما 
يلزمه من نظام وانســجام. والفكر الخالص عند «أرســطو» ـ الذي يشاركه 
الكون في األبدية ـ لم يخلق هذا الكون، وهو ـ من ثم ـ يتجاهله وال يكترث 
به وال يعلم عنه شيئاً؛ في حين أن الكون يصارع ويكافح شوقاً إليه، إنه يتطلع 
إلى هذا الفكر ـ أي يتطلع إلى اهللا. أما في المسيحية، فقد انعكست الصورة 
وأصبح الفكر الخالص هو األب السماوي الذي تمتد عنايته ورعايته إلى جميع 
مخلوقاتــه. والعالم ـ في ظل التصور الجديد ـ ال يكــون نتيجة لقدر أعمى، 
وإنما هو صنيعة حكمة عليا تعلم كل ما تصنع وتعرف كل ما تفعل؛ وهي تفعله 
ألنهــا تعرفــه منــذ األزل. إذًا، يمكننا أن نؤكد ـ بحســب مذهــب التفاؤل 
المســيحي ـ أن العالم خاضع لحكم العناية اإللهية التي تدبر وتنظم الكون 
ككل بطريقة تجعل كل جزء من أجزائه خيــرًا بذاته. وقد عبّر «ليبنتز» عن 
هذا التفاؤل، ورأى أن كل شيء يحدث في هذا العالم إنما هو تحقيق لبعض 
المعاني اإللهية، وهذه المعاني ال نهاية لهــا من حيث العدد. ولما كان اهللا 
يقلب العالم على جميع األوجه الممكنــة، ترتب على ذلك أنه ال نهاية لعدد 



155

والمعتزلة ليبنتز  بين  هي  Tا(ل العدل 

العوالم الممكنة في علم اهللا. لكن «من المستحيل أن يتحقق من هذه العوالم 
سوى عالم واحد. إذًا، يجب أن يكون هناك سبب كاف في أن يختار اهللا أحد 
هذه العوالم الممكنة ويفضله على غيره» 1. وال يمكن أن نعثر على هذا السبب 
ـ في رأي «ليبنتز» ـ إال في درجة من التجانــس والكمال التي تنطوي عليها 
جميع هــذه العوالم الممكنة. فأكثرها تجانســاً وأرقاها في درجة الكمال هو 
الذي يختاره اهللا، حتى يحقق أفضل الغايات. يقول: «إن كل موجود ممكن له 
الحق في التطلع إلــى الوجود، تبعاً لدرجة الكمال التــي ينطوي عليها. هنا 
تكمن علة وجــود «األفضل» [أو األصلــح]، الذي يعرفــه اهللا بفضل حكمته، 

ويختاره بفضل رحمته، ويخلقه بفضل قوته» 2.

��أ�Du ا��,ا�h ا����

كتب «ليبنتز» عــام 1667 «مبــدأ األفضل» 
ومفاده هــو: «أن أصغر األجزاء فــي الكون، قد 
انتظمــت وفقــاً ألكبر قدر مــن الكمــال». ومن 
الواضح هنا أن «ليبنتز» ال يتحدث عن «الخير» 
بل عن «األفضــل»، فالخير ال وجــود له إال في 
الذات اإللهية؛ وكل المخلوقات تحتوي ـ بالنسبة 

لكثرتها ـ علــى قدر ما من عدم الكمــال (أو النقــص). إذن، فالعالم ليس 
كامًال، ولكنه «أفضل» العوالم الممكنة. لذلك رأى، أن اهللا قد اختار أفضل 
عالم من بين عدة عوالم ممكنة، ثم خلق هذا العالم وفقاً ألبســط الخطط، 
وتبعاً لما حددته الحكمــة اإللهية 3. يقول: «يلزم عن الكمال األقصى هللا أنه 
عندما أبدع العالم قد اختــار أصلح خطة ممكنة يتحــد فيها أعظم قدر من 
التنوع مع أعظم قدر من النظام: حيث ينتفع باألرض، والمكان، والزمان على 
خير وجه، وتحقق أعظم النتائج بأبسط الوسائل؛ وحيث زودت المخلوقات من 

المرجع السابق، الفقرتان 54 ـ 55، ص 155 ـ 156. 1 ـ 
Leibniz, Discourse on Metaphysics, VI, pp. 414 - 415. 2 ـ 

ليبنتز، المبادئ العقلية للطبيعة والفضل اإللهي، فقرة 10، ص 113. 3 ـ 
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القوة والمعرفة والسعادة والخير بأعظم قدر يمكن أن يسمح به العالم. ولما 
كانت جميع الممكنات التي في ذهن اهللا تطمح إلى الوجود على قدر كمالها، 
فإن النتيجــة المترتبة على جميع هذه المطامح هــي العالم الواقعي بوصفه 

أفضل العوالم الممكنة» 1.
في هذا السياق، يقدم «ليبنتز» تفسيرًا لمعيار األفضل على أساس مبدأ 
«السبب الكافي» القائم على اعتبار أن الماهية هي المبدأ السببي للمعرفة 
والوجود على الســواء. فقد رأى أن اهللا يختار أقصى حــدود الكمال، أو أنه 
يختار للوجود أفضل عالم ممكن. وإذا لم نســتطع أن نرى الصلة المباشرة 
بين ماهية شيء ما، أو صفة من صفاته أو حوادثه، فإننا على يقين ـ مسبق ـ 
بأن هذه الصلة قائمة؛ ذلك ألن اهللا ال ينتــج حادثة جزئية إال بالنظر إلى 
إسهامها في الكمال المنســجم أو في تفاعلها الماهوي المتبادل مع الكون. 
وهذا يضفي معًنى أكثر تحديدًا على «السبب الكافي». فهذا السبب ال يتألف 
من الماهية الفردية وصفاتها فحســب، وإنما في االنسجام الذي يسري بين 
الماهيات الداخلة في العالم الموجود. ويكون الســبب كافياً حين يعبّر عن 
ذلك التجمع من األشــياء الذي يضمن أكبر نصيب من الكمال أو الماهيات 
في العالم. ويزيد «ليبنتــز» األمر وضوحاً، فيرى أننا ال نســتطيع أن نلمح 
دائماً كيف يكون النظام الســائد هو أفضل النظم وأكثرها معقولية، إال أننا 
نستطيع أن نستنتج أن األمر على هذا النحو إذا تذكرنا أن اهللا ال يمكن أن 

يختار «مبدأ األفضل» في نشاطه الخّالق 2.

�Wاإل� a�)ا�

ف «القاضي عبد الجبار» «اللطف» بأنه: «كل ما يختار عنده المرء  يعر
الواجب ويتجنب القبيح، أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك 

Donald Rutherford, Leibniz and The Rational Order of Nature, p. 24. 1 ـ 
أيضاً: جيمــس كولينز، اهللا في الفلسفة الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، دار قباء للطباعة والنشر 

والتوزيع، القاهرة، 1998، ص 126.
القاضي عبد الجبار، شرح األصول الخمسة، ص 519. 2 ـ 
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القبيح. واألسامي تختلف عليه فربما ُيسمى توفيقاً، وربما ُيسمى عصمة، إلى 
غير ذلك» 1. ويقول أيضاً: «اللطف» هو «ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه 
يقع اختيارها عنده، أو يكون أولى أن يقع عنده. فعلى هذين الوجهين يوصف 
األمر الحادث بأنه لطٌف. وكالهما يرجع إلى معنًى واحد ـ وهو ما يدعو إلى 
الفعل ـ لكــن طريقة الدواعي إليه تختلف علــى الوجهين اللذين ذكرناهما. 
وعلى هذا الوجه يستعمل في اللغة والتعارف؛ ألنهم يقصدون بهذه اللفظة إلى 
ما يدعو إلى الفعل: فيقال في الوالد إنه يلطف لولده في التعلم والتأّدب؛ إذا 
قوى دواعيه بما عنده يتعلم أو يكون أقرب عنده إلى أن يتعلم، على حسب ظنه 

وتقديره» 2. ويؤكد «القاضي عبد الجبار» ـ معبّرًا 
في ذلــك عن رأي «المعتزلــة» ـ على عناية اهللا 
باإلنســان الذي كلفه، وأراد لــه الهداية بعد أن 
جعله مســؤوالً مكلفــاً. وتبلورت هــذه العناية في 
ـ «اللطف اإللهي» و«العوض عن اآلالم».  القول ب
فاهللا تعالى قد كلّف اإلنسان طاعته سبحانه ليثاب 
على مــا يلحقه من مشــقة فــي إتيــان الطاعة 
واجتنــاب المعصية، ولطف له في ذلك بوســائل 
الترغيب المختلفة والمتعددة بحسب تعدد الطبائع 

البشرية؛ كما رهبه بوسائل الترهيب المناسبة للزجر عن اقتراف المعاصي. 
وهكذا يكون الغرض العام من اللطف ـ عنــد المعتزلة ـ هو تقوية الدواعي 
إلى فعل الخير وتقوية الصوارف عن فعل الشر، فهو بمثابة التمكين من فعل 

الخير وإزاحة العلل أمام العبد ليكون أقرب إلى إتيان الفعل».
على أن «القاضي عبد الجبار» يرى جواز «اللطف» في األمور الدينية 
فقط، من حيث إن اإلنســان يختار عنده ما يستحق الثواب، ولذلك يقال 
عنه إنه «صالح» ويوصف بكونه «مصلحة». أما في أمور الدنيا فال يرى 

القاضي، الُمغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء الثالث عشر (اللطف)، ص 9. 1 ـ 
القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء الثالث عشر، ص 193. 2 ـ 
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جواز اللطف اإللهي فيه. ويستدل ـ على هذا ـ بكثير من اآليات القرآنية، 
 ﴾ y x w v u t s r q ﴿ :كقوله تعالــى
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿ ،[83 :النســاء]
Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [الزخرف: 33]. إن اهللا تعالى لم يفعل 
ذلك حتى ال يكون الناس أُمة واحدة على الكفر ألن هذا مفسدة تنزه عنها 
 x ﴿ :سبحانه، وإنما فعل خالف ذلك ألنه لطف بهم. كذلك قوله تعالى
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © 
ª ﴾ [الشــورى: 27] «فدل بذلك على أنه إنما ينزل الرزق بقدر من حيث 
 يعدلون عن البغي عنده، وإال فقد كان يبسط الرزق بجوده وأفضاله. ودل
بقوله: ﴿ § ¨ © ª ﴾ على أنه يفعل من األرزاق بقدر ما يصلحون 
عليه وعنده في معلومه؛ وإال لــم يكن لذلك معنى. فكأنه تعالى كما بين 
أنه يفعل الرزق بقدر ما، وال يبسطه بسطاً، يفسدون عنده؛ فإنه نبه على 
العلة فيه، هو أنــه يفعل ذلك لعلمه بأحوالهم، وأنهم ال يصلحون إال على 

هذه الطريقة» 1.
ولقد اعتبر المعتزلة كثيرًا من األفعال اإللهية واألوامر التكليفية مظهرًا 
من مظاهر اللطــف بالعباد، ألن هذه األفعال واألوامر قــد روعي فيها معنى 
المصلحة والحكمة؛ فهي ال تكون إال لغاية حميدة أو وســيلة لغاية أحب إليه 
من غيرها. ومن أوجه اللطف: «بعثة الرسل، وشرع الشرائع، وتمهيد األحكام، 
والتنبيه على الطريــق األصوب ـ كلها «ألطاف» 2 كذلــك النظر والمعارف، 
واآلالم والرزق.... وغير ذلك مما يقرب اإلنســان إلــى الطاعة ويبعده عن 
المعصية، ألن اهللا تعالى ـ لخيريته وفضله ـ «لم يدخر عن عباده شيئاً مما 
علم أنه إذا ُفعــل بهم أتوا بالطاعــة والتوبة من: «الصــالح»، و«األصلح»، 
و«اللطف». ألنه قادر، عالم، جواد، حكيم: ال يضره اإلعطاء، وال ينقص من 

خزائنه المنح، وال يزيد في ملكه االدخار» 3.

الشهرستاني، الِملل والِنحل، الجزء األول، ص 121. 1 ـ 
المرجع السابق نفسه. 2 ـ 

القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء الرابع عشر، ص 35. 3 ـ 
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y)@ا�;الح واأل

من أهم األســس التي قامت عليها نظرية المعتزلة فــي العناية اإللهية 
ـ «الصــالح واألصلح». فكل فعل يصدر عــن اهللا هو بمقتضى حكمته  قولهم ب
تعالى، فــاهللا ال يفعل فعــًال إال لحكمة وغــرض، وال يخلو فعل مــن أفعاله 
ـ تعالى ـ من صالح. وُيعرف المعتزلة «الصالح» بأنه: «النفع، فكل ما ُعلم 
نفعاً، ُعلم صالحاً، وما لم ُيعلم نفعاً لم ُيعلم صالحاً. ويستحيل الصالح على 
من يستحيل النفع عليه، فذلك ال يقال في الشيء إنه صالح للجماد والميت، 
وال يستعمل ذلك في القديم سبحانه، ولذلك يضاف الصالح إلى من يصلح 

به، على حــد إضافة النفع إلى مــن ينتفع به» 1. 
«والصالح ضد الفســاد وكل ما عري من الفساد 
يسمى صالحاً وهو الفعل المتوجه إلى الخير من 
قــوام العالم وبقــاء النوع عاجــًال والمؤدي إلى 
الســعادة الســرمدية آجًال». أما «األصلح» فهو 
«الصواب والحســن والحكمة، والمراد به الفعل 
الذي ال شيء أولى أن يطيع المكلف عنده منه» 2. 
ويستعمل المعتزلة كلمة «األصلح» في موضع كلمة 
األولى باالختيــار؛ أي «اختيــار المكلف ما كلف 

عنده». ويظهر ذلك في ما إذا كان أمران أحدهما صالح واآلخر أصلح منه، 
فإنه يجب عليه تعالى اختيار «األصلح» منهما للمكلف.

ولقد ظهــرت نظرية «الصــالح واألصلح» فــي تراث المعتزلــة على يد 
ام» المتوفى (231هـ/845م) من معتزلة بغداد، وقد عبّر عن هذه النظرية  ظالن»
بقوله: «إن اهللا 8 ال يقدر أن يفعل بعباده خالف ما فيه صالحهم وال يقدر 
على أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة ألن نعيمهم صالح لهم، والنقصان مما 
فيه الصالح ظلم عنــده، وال يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة، وال على 

القاضي عبد الجبار، المرجع السابق، ص 37. 1 ـ 
المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
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أن ينقص من عذابهم شيئاً.... واهللا تعالى ال يقدر على أن يخرج أحدًا من أهل 
الجنــة عنها، وال يقدر على أن يلقي في النار مــن ليس من أهل النار... ولو 
وقف طفل على شــفير جهنم لم يكن اهللا قادرًا علــى إلقائه فيها... وال يقدر 
ـ تعالى ـ على أن ُيعمي بصيــرًا، أو يزمن صحيحاً، أو يفقر غنياً، إذا علم أن 
البصر والصحة والغنى أصلح لهــم» 1. وانتقلت فكرة «الصالح واألصلح» من 
ام» إلى ســائر مذاهــب البغداديين والبصريين مــن المعتزلة، فذهب  ظالن»
معتزلة بغداد إلى أنه: «يجب على اهللا تعالى فعــل األصلح لعباده في دينهم 
ودنياهم، فال يجوز فــي حكمته تبقية وجه ممكن في الصالح العاجل واآلجل، 
بل عليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصالح عباده» 2. لقد أراد البغداديون 
تطبيق نظريتهم هذه علــى أفعال اهللا تعالى بالعباد (أو المكلفين)، ففســروا 
ذلك بأن اهللا تعالــى وجب عليه أن يخلــق الخلق، ألن خلقهــم فيه نفع لهم 
وصالح، كي يتوصلوا إلى معرفته تعالى ووحدانيته فيعبدونه ويشــكرونه على 
آالئه وتفضله عليهم، فيســتحقون ثواب األبد ونعمة الخلــود. فيكون خير اهللا 

تعالى قد حمله على خلق العباد بعلة، وتلك العلة هي نفعهم وصالحهم.
والخالصة، إن نظريــة المعتزلة في وجوب فعل األصلــح تعبّر عن نزعة 
تفاؤلية تســود مذهبهم الكالمي كله نحو عالقة اهللا باإلنسان، كما تعبّر عن 
مضمون العناية اإللهية. فقد رأوا أن عالمنا هو خير عالم ممكن، وكل ما ينال 
العبد في الحال والمآل من البأساء والضراء والفقر والغنى والمرض والصحة 
والحياة والمــوت والثواب والعقاب، فهو صالح له؛ فاهللا تعالى أحســن نظرًا 
بعباده من أنفسهم. وهذا ما ذهب إليه «ليبنتز» عند حديثه عن «مبدأ األفضل» 

الذي يعرفه اهللا بفضل حكمته، ويختاره بفضل رحمته، ويخلقه بفضل قوته.

البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 133 ـ 134. 1 ـ 
أبو المعالي الجويني، كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد، تحقيق محمد يوسف  2 ـ 

موسى، وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، 1950، ص 287.
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■  أستاذ أكاديمي بجامعة قرطاج في المغرب، وقاٍض بالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

تحيــل المصطلحات الــواردة في عنوان هــذا المقال إلى 
فرعين من فروع القانون العام: القانون الدســـتوري من 
ناحية بالنسبة لمصطلَحي: حكم القانون 1 وحكم العدالة، والقانون 
الدولي العام من ناحية أخرى بالنسبة لمصطلح المواثيق واإلعالنات 
الدوليّة. لكن ال بّد من التســليم بأنه منذ انتهــاء الحرب الباردة 
زالــت الحواجز بين فــروع القانــون وتداخل في ما بينهــا وتداول 
الحديث عن دسترة القانون الدولي 2 وعن تدويل القانون الدستوري 3. 
فالعديد من المصطلحات القانونية التــي كانت حكرًا على قاموس 
القانون الدســتوري صارت مصطلحات مشــتركة بينه وبين القانون 

Rule of law باإلنجليزية 1 ـ 
 PELLET (Alain). Constitutionnalisation du droit des Nations Uniesoutriomphe :انظر 2 ـ 
du dualisme». In:

http://www.alainpellet.eu/Documents/PELLET%20-%202009%20-%20

Constitutionnalisation%20du%20droit%20des%20NU%20ou%20triomphe%20

du%20dualisme.pdf

 BEN ACHOUR (R), «l’Etat de droit et le droit international», Leaders, 6 octobre 3 ـ 
2010.

■ را�I�� �G l,ر  

العدالة  وحكم  القانون  حكم 
الدولية وا(عالنات  المواثيق  في 
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الدولــي العام، نــورد منها، ذكـــرًا ال حصــرًا، مصطلحات ســيادة القانون 
والديموقراطية والحوكمة الّرشيدة، ومرجع كل ذلك تحول العالقات الدولية 

وتطور القانون الدولي العام.
فالقانون الدولي العام ـ الذي كان يكرس االســتقاللية الدستورية للدول 
وسيادتها المطلقة في اختيار نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، 
والذي كان يرى أن مســألة العالقــة بين الدولة ومواطنيها من صميم ســيادة 
الدولة ـ صار يولي أهمية قصوى لهذه المسائل، ويعدها خاضعة لرقابة المجتمع 
الدولي، ويحرص كل الحرص على تدعيم واحترام حقوق اإلنسان، ويكّرس لحكم 

القانون وحكم العدالة ويعدهما مبدأين أساسيين من مبادئ القانون.
وتعّرف األمم المتحدة ســـيادة القانون بكونها «مبــدأً للحكم يكون فيه 
جميع األشخاص والمؤّسسات والكيانات العامة والخاصة ـ بما في ذلك الدولة 
ذاتها ـ مســؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبّق على الجميع بالتســاوي، 
ويحتكم في إطارها إلى قضاء مســتقلّ وتتفق مع القواعد والمعايير الدوليّة 
لحقوق اإلنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير في كفالة االلتزام 
بمبادئ ســيادة القانون والمســاواة أمام القانون والمســؤوليّة أمام القانون 
والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات والمشاركة في صنع القرار 

واليقين القانوني وتجنّب التعسف والشفافية اإلجرائية والقانونية».
وتعرف العدالة بأنّها «من المثل العليا للمســاءلة واإلنصاف في حماية 
الحقــوق وإحقاقها ومنع التجــاوزات والمعاقبة عليهــا. والعدالة تنطوي على 
احترام حقوق المتّهمين ومصالح الضحايا ورفاه المجتمع بأسره. وهي مفهوم 

متأّصل في جميع الثقافات والتقاليد الوطنيّة» 1.
كلّ هذا يدفعنا إلى التساؤل: كيف تعاملت المواثيق واإلعالنات الدوليّة 
مع مصطلحي حكم القانون وحكم العدالة؟ وسوف نتناول في قسم أول كيفية 
تدويــن حكم القانون وحكم العدالــة في المواثيق واإلعالنــات الدولية، ثم 

تقرير األميــن العام لألمم المتحدة بتاريخ 24 أغســطس 2004.: «ســيادة القانــون والعدالة  1 ـ 
االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع».
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نتناول في قسم ثان آليات تكريس حكم القانون وحكم العدالة في المواثيق 
واإلعالنات الدولية.

ا���ا�� ��آن و0���ن �����ان   h�
ا���F,ن و  h�
ا���h األول: 
�� ا��,اg�S واإل�ال�Fت ا��و���

مهما اختلفت الصيغ والتعابير المستعملة فإنّ أغلب المواثيق واإلعالنات 
الدوليّة تكّرس سيادة القانون وحكم العدالة كهدف تسعى الدول إلى تحقيقه 
على الصعيديــن الوطني والدولــي، أو كمبدأ معتمد في التنظيم السياســي 

والقانوني الوطنــي والدولــي. وإذا كان التنويه 
بهذيــن المبدأين ضمنيــاً أو محتشــماً في أغلب 
المواثيــق واإلعالنات الدولية الكونيــة (أ)؛ فإن 
المواثيق اإلقليمية كانت أفصح وأكثر حرصاً (ب).

 g�Sا��,ا �� h?�Kو� ���N j-��� أ ـ
��F,ت ا��و��� ا���Fواإل�ال

رغم عدم تنصيصها صراحًة وبوضوح لحكم 
القانــون ولحكم العدالــة، فإن أغلــب المواثيق 

واإلعالنات الدولية الكونيّة تكرس بصفة ضمنية حكم القانون وحكم العدالة 
كمبدأين وهدفين لتحقيق احترام حقوق األفراد والجماعات. وسوف نتبين ذلك 
من خالل عرضنا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان المعتمد في 10 ديسمبر 
1948، ومن خالل العهدين الدوليين المتعلقين بحقوق اإلنســان، ومن خالل 
ميثــاق منظمة األمم المتحدة، والميثاق التأسيســي لمنظمــة األمم المتحدة 

للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو).

1 ـ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد في 10 ديسمبر 1948
رغم تضمينه في توصية صادرة عــن الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ فإن 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد في 10 كانون األول/ ديسمبر 1948 ُيعد

���W اfB)�5 ا�;�� 
وا�����G� ا������(� �vّن 
أR(� ا��,اg�S واإل�ال�Fت 
ا��و�ّ�� ��ّ�س #��دة 
ا���F,ن و
�h ا���ا�� 
WL�ف ���) ا��ول إ�) 
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المرجع األساســي للمنظومة القانونية لحقوق اإلنســان أو ما يســمى الشرعة 
الدولية لحقوق اإلنســان 1. ولما له مــن أهمية فقد ارتقى إلــى مرتبة العرف 
الدولي الملزم، وقد نوهت به دساتير كثيرة. ورغم عدم توافر مصطلحات حكم 
القانون وحكم العدالة ســنة اعتماد اإلعالن ـ أي إّبــان انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ـ فإن اإلعالن تضمن إشــارات للمصطلحْين موضوع بحثنا. فقد أشــارت 
الديباجة إلى حكم القانون لما رأت أنه «من الضروري أن يتولى القانون حماية 
حقوق اإلنسان لكيال يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم».
أما عن حكم العدالة فإن اإلعــالن العالمي كان أكثر تفصيًال؛ فقد جاء 

جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 10 كانون  1 ـ 
األول/ديســمبر 1948؛ نتيجة لما مر به العالــم من ويالت خالل الحرب العالميــة الثانية. وبعد 
إنشــاء األمم المتحدة قرر زعماء العالم إكمال ميثاق األمم المتحدة بخريطة طريق تضمن حقوق 
كل فرد في أي مكان أو زمــان. والوثيقة التي توخاها هؤالء الزعماء كانت موضع نظر في الدورة 
األولى للجمعية العامة في عام 1946. وقد استعرضت الجمعية العامة مشروع إعالن حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية وأحالته إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي «بهدف عرضه على لجنة حقوق 
اإلنســان للنظر فيه... لدى إعدادها للشــرعة الدولية للحقوق». وقامت اللجنة في دورتها األولى 
التي عقدت في أوائل عام 1947 بتفويض أعضاء مكتبها لصوغ ما ســمته «مشــروع مبدئي للشرعة 
الدولية لحقوق اإلنســان». وبعد ذلك اســتؤنف العمل علــى يد لجنة صياغة رســمية تتألف من 

أعضاء اللجنة، تم اختيارهم من ثماني دول في ضوء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي.
كانت لجنة حقوق اإلنســان مكونة مــن 18 عضوًا يمثلون شــتى الخلفيات السياســية والثقافية 
والدينية. وقد قامت الســيدة إليانور روزفلت ـ أرملة الرئيس األمريكــي فرانكلين د. روزفلت ـ 
برئاســة لجنة صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واشــترك معها السيد رينيه كاسين من 
فرنســا، الذي وضع المشــروع األولي لإلعالن، ومقرر اللجنة السيد شــارل مالك من لبنان، 
ونائب رئيسة اللجنة الســيد بونغ شونغ شانغ من الصين، والسيد جون همفري من كندا، ومدير 
شعبة األمم المتحدة لحقوق اإلنســان الذي أعد مخطط اإلعالن. ومع هذا فإنه كان ثمة تسليم 

بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع اإلعالن.
وقد اقترح المشــروع األول لإلعالن في أيلول/سبتمبر 1948 مع مشــاركة أكثر من 50 دولة من 
الدول األعضاء في إعداد الصيغة النهائية. وبموجب القــرار 217 ألف (ثالثاً) المؤرخ 10 كانون 
األول/ ديســمبر 1948 اعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان في باريس، مع 
امتناع ثماني دول عن التصويــت ومن دون معارضة أحد. ووضع النص الكامل لإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســان في فترة تقل عن ســنتين. وفي وقت كان العالم فيه ال يزال منقسماً إلى كتلة 
شــرقية وأخرى غربية كان من الواضح أن التوصل لخلفية مشتركة بشأن ما ينبغي له أن يشكل 

جوهر الوثيقة يعد مهمة بالغة الضخامة.
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في المادة الثامنة منه: «لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية 
إلنصافه مــن أعمال فيها اعتــداء على الحقوق األساســية التــي يمنحها له 
القانون». وجاء في المادة العاشرة: «لكل إنسان الحق ـ على قدم المساواة 
التامة مع اآلخريــن ـ في أن تنظر قضيته أمام محكمة مســتقلة نزيهة نظرًا 
عادالً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه». وهكذا 
يكون اإلعالن العالمي قد وضع األُســس التي ســتبنى عليها اآلليات الالحقة 

وبخاصة العهدان الدوليان المتعلقان بحقوق اإلنسان.

2 ـ العهدان الدوليان المتعلقان بحقوق اإلنسان
لم يكن اإلعالن العالمــي رغم أهميته ملبياً 
لحاجات وتطلعات البشــرية؛ فهو األساس وليس 
كل البناء، ولم تكن لــه عند صدوره وإلى غاية 
ســنة 1966 قيمة قانونية إلزاميــة بكونه توصية 
صادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، تفتقد 
إلى آلية عقابية تسلط على األطراف التي تنتهك 

الحقوق والحريات المعلنة فيه.
وإلضفاء قوة قانونية وإلزامية على المبادئ التي جاء بها اإلعالن العالمي؛ 
اتجهت جهود األمم المتحدة نحو إصدار شرعة جديدة لحقوق اإلنسان تتمثل 
في إعداد مشروع ميثاق أو معاهدات دولية تتضّمن أحكاماً لتعزيز حماية حقوق 
اإلنسان، وتبين بصورة مفصلة وملزمة الحدود التي يجب على الدول أن تتقيد 
بها في مجــال تطبيق الحقوق والحريــات، كأن تتضمن نوعاً من اإلشــراف 

والرقابة الدولية على تطبيق االتفاقيات.
وعلى هذا األســاس صدر العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان. فخصص 
العهد األول لحماية الحقوق المدنية والسياســية، وخصص العهد الثاني 
لحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1. وبإقرار هذين العهدين 

العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية: اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام  1 ـ 
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تحوّلت الحقوق والحريات التي ورد النــص عليها في اإلعالن العالمي إلى 
التزامات قانونية مصدرها القانــون الدولي االتفاقي. وبذلك انتهى الجدل 

حول القيمة القانونية لهذه الحقوق والحريات.
فالعهدان عبارة عن معاهدتين دوليتين ملزمتين ترتبان التزامات قانونية 
على عاتق الدول األطــراف فيهما. كما أن هاتين االتفاقيتين أنشــأتا نظاماً 
دولياً للرقابة لضمان تطبيق الحقوق والحريات الواردة فيهما، وهما يهدفان 

إلى توفير مختلف الضمانات لحماية الحقوق والحريات.
وبالرجوع للعهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 1 نالحظ أن عبارة حكم 
القانون لم ترد صراحة فيه؛ إال أنه جعل ممارسة الحقوق والحريات ال تتم إال 
في نطاق القانون، من ذلك مثًال الحق في الحياة، وهو أول الحقوق؛ إذ يتعين 
على القانون أن يحميه، أو الحق في المساواة أمام القانون من دون أي تمييز، 
أو مبدأ ال جريمة وال عقوبــة إال بنٍص في القانون. وفي تواتر هذه اإلشــارات 

لعبارة القانون داللة على سمو القانون وضرورة التقيد به واحترام نصوصه.
أما بالنسبة لحكم العدالة فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية كان أكثر وضوحاً؛ فبموجبه «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد 
إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غـير التشـريعية القائمة ال تكفل فعًال إعمال 
الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ ـ طبقاً إلجراءاتها الدســتورية 
وألحكام هذا العهد ـ ما يكون ضرورياً لهذا اإلعمال من تدابير تشــريعية أو 
غير تشــريعية». كما تتعهد الدول «بـأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي 
شخص انتهكت حقوقه أو حـرياته المعـترف بها في هذا العهد حتى لو صدر 
االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية»، وبأن «تكفل لكل متظلم 

بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2200 ألــف (د ـ 21) المؤرخ في 16 كانون األول/
ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 ويضم اليوم 167 دولة طرفاً.

العهد الدولي المتعلّق بالحقــوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: اعتمد وصدر رســمياً بقرار 
الجمعية العامة 21٧ ألف (د ـ 3) المؤرخ 1٠ كانون األول/ديســمبر 1984. بدء النفاذ: 3 كانون 

الثاني/يناير 1976
عربي بومدين. «دراســة في العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية والبروتوكول  1 ـ 

http: //www.m.ahewar.org/s.asp?aid=344218&r=0 «االختياري األول الملحق به
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على هذا النحــو أن تبت في الحقوق التي يّدعي انـتهاكها ســلطة قضائية أو 
إدارية أو تشــريعية مختصة، أو أية ســلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام 
الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي» 1. ويقر العهد كذلك 
بحــق كل فرد لدى الفصل فــي أية تهمــة جزائية توجه إليــه أو في حقوقه 
والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من 

قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون.

3 ـ االتفاقيات القطاعية لحقوق اإلنسان
تتكــون الشــرعة الدوليــة لحقوق اإلنســان 
ـ باإلضافــة إلــى اإلعــالن العالمــي والعهدين 
الدولييــن ـ من عدد مــن االتفاقيــات القطاعية 
ـ (المرأة،  لحماية حقــوق بعض أصناف البشــر ك
والطفل، والعمال، والمهاجريــن) أو للحماية من 
بعض السلوكيات كـ (التمييز العنصري، والتعذيب).

وتضمنت جميع هذه االتفاقيات إشارات لحكم 
القانون أو لحكم العدالة.

فاالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري 2 تضمنت 
في المادة 5 تعهد الدول األطراف «بحظــر التمييز العنصري والقضاء عليه 
بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان ـ من دون تمييز بسبب العرق أو اللون 
أو األصل القومي أو اإلثني ـ في المساواة أمام القانون». وتعّد المساواة أمام 
القانون من دون تمييز ـ مهما كان مصدره ومهما كان شــكله ـ من المكونات 

األساسية لمبدأ حكم القانون.
أما عن حكم العدالة فاالتفاقية أكثر وضوحاً؛ فقد جاء بالمادة 5 (أ) 
«الحـق في معاملــة على قدم المســاواة أمام المحاكــم وجميع الهيئات 

المادة 2 الفقرة 3 (ب). 1 ـ 
اعتمدت بقــرار الجمعية العامة لألمم المتحــدة 2106 (د ـ 20) في 21 كانون األول. ديســمبر  2 ـ 

1965 ودخلت حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/يناير 1969.
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األخرى التي تتولى إقامة العدل». وأضافــت المادة 6 الحق في محاكمة 
عادلة من دون تمييز: «تكفل الدول األطراف لكل إنسان داخل في واليتها 
حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة 
لحمايتــه، ورفع الح يف عنه على نحو فعال بشــأن أي عمــل مـن أعمـال 
التمييز العنصري يكــون انتهاكاً» لما لـه من حقوق اإلنســان والحريات 
األساســية ويتـنافى مع هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم 
المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي 

ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز».
وانتهجت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1 الطريقة 
نفســها؛ فقد جاء في المــادة 2 (ج) ضرورة «فرض حمايــة قانونية لحقوق 
المرأة على قدم المســاواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة ـ عن 
طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسســات العامة األخرى في البلد ـ من 
أي عمل تمييزي». أما المادة 15 فقرة 1 فقد أكدت على مبدأ المســاواة أمام 
القانون: «تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون».
ومما ال شــك فيه أن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 2 هي من 
أكثر االتفاقيات تأكيدًا على حكم القانون وعلى حكم العدالة. فهذه االتفاقية 
تتعلق بأحد أهم حقوق اإلنســان وأكثرها تعرضــاً لالنتهاكات، وهو الحق في 
الحرمة الجسدية؛ فقد أفردت االتفاقية المادتين:  43 و 6 فقرة 1 لمبدأ سيادة 
القانون؛ فقد أكدت المادة 4 على «ضرورة تجريم التعذيب» في حين ضمنت 

اعتمدت بقــرار الجمعية العامة 180/34 المؤرخ في 18 كانون األول/ديســمبر 1979 ودخلت حيّز  1 ـ 
النفاذ في 3 أيلول/ سبتمبر 1981.

اعتمدت بقرار الجمعية العامــة 46/39 المؤرخ في 10 كانون األول/ديســمبر 1984 ودخلت حيّز  2 ـ 
النفاذ في 26 حزيران / جوان 1987. سبتمبر 1981.

«1 ـ تضمن كل دولــة طرف أن تكون جميع أعمــال التعذيب جرائم بموجــب قانوهـا الجنائي،  3 ـ 
وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارســة التعذيب، وعلى قيامه بأي عمل 
آخر يشــكل تواطؤًا ومشــاركة في التعذيب. 2 ـ تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مســتوجبة 

للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة».
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المــادة 6 فقرة 1 مبدأ أن احتجــاز األجنبي ال يتم إال بمقتضــى القانون مع 
وجوب ضمانات الدفاع واإلعالم 1.

وفي ما يتعلــق بحكم العدالة فإن اتفاقية منــع التعذيب جعلت منه مبدأ 
محوريا خاصة في المواد 5  2 و 7  3 و 9  4.

«تقوم أية دولة طرف لدى اقتناعها ـ بعد دراســة المعلومات المتوفرة لها ـ بـأن الظروف تبرر  1 ـ 
احتجاز شــخص موجود على أراضيها يّدعي أنه اقترف جرماً مشارًا إلـيه في المادة 4 باحتجازه 
أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمــان وجوده فيها. ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية 
األخــرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على أال يســتمر احتجاز الشــخص إال للمدة 

الالزمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه».
«1 ـ تـتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على الجرائم المشار  2 ـ 
إليهــا في المادة 4 في الحــاالت التالية: (أ) عنــد ارتكاب هذه الجرائم فــي أي إقليم يخضع 
لواليتها القضائية أو على ظهر ســفينة أو على متن طائرة مســجلة في تلك الدولة، (ب) عندما 
يكون مرتكــب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولــة، (ج) عـندما يكون المعتدى عليه من 
مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناســباً. 2 ـ تـتخذ كـل دولة طرف بالمثل ما 
يلزم من اإلجــراءات إلقامة واليتها القضائيــة على هذه الجرائم في الحــاالت التي يكون فيها 
مرتكب الجريمــة المزعوم موجودًا في أي إقليــم يخضع لوالياتها القضائية وال تقوم بتســليمه 
عمــًال بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها فــي الفقرة 1 من هذه المادة. 3 ـ ال 

تستثني هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي».
«1 ـ تقـوم الدولــة الطرف التي يوجد فــي اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية شـــخص يّدعي  3 ـ 
ارتكابه ألي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 فــي الحاالت التي تـتوخاها المـادة 5، 
بعـرض القضـية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه. 
2 ـ تـتخذ هـذه الســـلطات قرارها باألســلوب نفســه الذي تتبعه في حالة ارتكـاب أية جريمة 
عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحاالت المشـــار إليها في الفقرة 2 
من المادة 5 ينبغي أال تكون معايير األدلة المطلوبة للمقاضاة واإلدانة بأي حال من األحوال أقل 
صرامــة من تلك التي تنطبق في الحاالت المشــار إليها في الفقرة 1 مــن المادة 5. 3 ـ تكفل 
المعاملــة العادلة في جميع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شــخص تتخذ ضده تلك اإلجراءات 

في ما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4».
«1 ـ عـلى كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول األطراف األخرى أكبر قدر من المســاعدة في ما  4 ـ 
يتعلق باإلجراءات الجنائية المتخذة بشــأن أي من الجرائم المشــار إليها في المادة 4، بما في 
ذلك توفير جميع األدلة الموجودة في حوزتها والالزمة لإلجــراءات. 2 ـ تنفذ الدول األطراف 
التزاماتهــا بمقتضى الفقــرة 1 من هذه المادة وفقاً لمــا قد يوجد بينها مــن معاهدات لتبادل 

المساعدة القضائية».
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4 ـ ميثاق األمم المتحدة الموقع في 26 يونيو 1945  1
كســائر المواثيق واإلعالنات الدوليــة المبرمة غداة الحــرب العالمية 
الثانية؛ فإنــه ال يوجد تنصيص صريــح على تكريس ســيادة القانون وحكم 
العدالة في ميثاق األمم المتحدة. لكن ترســيخ دعائم احترام سيادة القانون 
وحقوق اإلنسان يشكل عنصرًا أساسياً في إحالل السالم الدائم واألمن الدولي 
على نحو فّعال، وتحقيق التقدم والتنمية في المجال االقتصادي، ومبدأ خضوع 
الجميع للمساءلة بموجب قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي، 
ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل. بمعنى آخر تسهم سيادة القانون وحكم 

العدالة في تحقيق رسالة األمم المتحدة وهدف تكوينها.
ونشير في هذا الســياق إلى أن األمين العام لألمم المتحدة يقر بشدة 
مبدأ علوية وســيادة القانون، ونالحظ ذلك في مختلف تقاريره التي سنتولى 
تحليلها ودرسها الحقاً في القسم الثاني من البحث. كما يتجلى ذلك في عدد 
كبير من توصيات الجمعيــة العامة حول تدعيم ســيادة القانون ومن آخرها 
القرار رقم 123/69 بعنوان: «سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي».

5 ـ  الميثاق التأسيسي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(منظمة اليونسكو) المعتمدة في 16 نوڤمبر 1945.

كان الهدف من إنشاء منظمة اليونسكو «اإلسهام في صون السلم واألمن، 
بالعمل ـ عن طريــق التربية والعلم والثقافة ـ على توثيــق عرى التعاون بين 
األمم لضمان االحترام الشــامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان والحريات 
األساســية للناس كافة من دون تمييز بســبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو 
الديــن، كما أقرها ميثــاق األمم المتحدة لجميع الشــعوب». ويعــّد الميثاق 
التأسيسي لليونســكو رائدًا في مجال إيالء األهمية لحكم القانون والعدالة. 
على أن اإلشــارة الواردة في ديباجة الميثاق التأسيسي لم تكن كافية لتجعل 

من حكم القانون وحكم العدالة قواعد قانونية ملزمة.

دخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. 1 ـ 
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نستخلص إذًا أنّ أهم المواثيق واإلعالنات الدولّية ال تمثّل مجاالً مالئماً 
لتدعيم وتعزيز سيادة القانون وحكم العدالة؛ وذلك نظرًا للظروف الدوليّة 
واإلطار العام الذي زامن إصدارها وإبرامها؛ لكن هذا التنصيص المحتشــم 

وقع تجاوزه وتدورك النقص في المواثيق والمعاهدات اإلقليمية.

� @�-y �� ا��,اg�S اإل"(�����;�ب ـ �

خالفاً للمواثيق الدولية الكونيّة صّرحت العديــد من المواثيق اإلقليمية 
اعتمادها لسيادة القانون وحكم العدالة كمبدأ وهدف.

1 ـ  ميثاق منظمة الدول األمريكية المبرم في 
30 إبريل 1948

بدأ العمل به في 13 ديســمبر 1951. منظمة 
الدول األمريكية منظمة إقليميــة في إطار األمم 
المتحدة، وهي تسعى لتأمين دفاع ذاتي جماعي، 
وتعاون إقليمي وتســوية ســلمية للخالفات. وُيورد 
ميثاق المنظمة المبادئ المرشــدة للجماعة وهي 
أهميــة احتــرام القانــون الدولــي، والعدالــة 

االجتماعية، وسيادة القانون والتعاون االقتصادي والمساواة بين جميع الشعوب.
وأّكد الفصل الخامس من الميثاق على ضرورة قيام المؤّسسات السياسية 
للدول األمريكيّة على الممارســة الفعليّة للديموقراطية النيابيّة، وتّم التأكيد 
على ذلــك في الفصل الثالث مــن الميثاق الديموقراطــي للبلدان األمريكية 
المبرم في 11 سبتمبر 2001، والذي يحّدد بأن العناصر األساسيّة للديموقراطية 
التمثيليّة تشــمل احترام حقوق اإلنسان والحّريات األساســيّة، والوصول إلى 
السلطة وممارستها طبقاً لســيادة القانون وإجراء انتخابات حّرة ونزيهة على 
أساس االقتراع العام والسّري تعبيرًا عن السيادة الشعبيّة وعلى نظام التعددّية 

واألحزاب والمنّظمات السياسيّة وفصل واستقالل السلطات العامة.
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2 ـ النظام األساسي لمجلس أوروبا المبرم في 5 مايو 1949
ُيعد مجلس أوروبا من أُولى المنظمات الدولية التي أولت مســألة حكم 
القانون وحكم العدالة أهمية قصوى وجعلتها محــور المنظمة والهدف الذي 
تســعى ال فقط لتحقيقه بل لتعزيزه، على أســاس أن اهتمــام هذه المنظمة 

منصّب كلياً على احترام حقوق اإلنسان ونشر الديموقراطية في أوروبا.
تنص ديباجة النظام التأسيسي لمجلس أوروبا على تعلّق الدول األعضاء 
بالقيم األخالقية والروحية التي تعّد تراثاً مشــتركاً بين شــعوبها، والتي هي 
مصدر لمبــادئ الحرية الفردية والحرية السياســية وعلويــة القانون، وهي 

المبادئ التي تقوم على أساسها الديموقراطيات الحقيقية.
كما اشــترط الفصل الثالث ضرورة اعتراف كل عضو في مجلس أوروبا 
بمبدأ ســيادة القانون، مع العلم أن الفصل الثامن يقر بــأن كل دولة عضو 
مهددة بتعليق تمثيلها وإمكانية سحب عضويتها في حالة عدم احترامها للفصل 
الثالث؛ بمعنى أنه بإمكان أي بلد أوروبي أن يصبح عضوًا في مجلس أوروبا إذا 
ما وافق على مبدأ سيادة القانون وحكم العدالة والديموقراطية، وتعهد بضمان 

حقوق اإلنسان للجميع في ظل واليتها القضائية.

3 ـ القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في 11 يوليو 2001
وذلك عوض االتحاد األفريقي منظمة الوحدة األفريقية التي أنشئت سنة 
1963 إّبان حصول العديد من الدول األفريقية على استقاللها؛ ولكن الميثاق 
الذي تم توقيعه في 22 مايو 1963 لم يول مســألة حكم القانون أي اهتمام؛ 
إذ كان الهدف األساسي آنذاك دعم استقالل الدول وسيادتها، والقضاء على 
التخلف االقتصادي وتوطيد دعائم التضامــن األفريقي واالرتقاء بالقارة إلى 

المكانة التي تليق بها على ساحة صنع القرارات الدوليّة.
لكن األمور تغيّــرت جذرياً مع نهاية التســعينات؛ إذ اســتوعب الحكام 
األفارقــة الدرس من نهايــة الحرب البــاردة، وقرروا التخلي عــن المنظمة 

التاريخية وبعث منظمة جديدة تواكب العصر.
وينص القانون التأسيسي لالتحاد في ديباجته على أهداف المنظمة، ومن 
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أهمها «تعزيز وحماية حقوق اإلنســان والشــعوب، ودعم المؤسسات والثقافة 
والديموقراطية، وكفالة الحكم الرشــيد وســيادة القانون». كما أقّر القانون 
التأسيســي أن مــن المبــادئ التــي يقــوم عليها االتحــاد «احتــرام مبادئ 
الديموقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد وتعزيز العدالة 
االجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة» 1. كما أضاف القانون التأسيسي 
في المــادة 30 أنه ال يســمح للحكومات التي تصل إلى الســلطة بطرق غير 

دستورية بالمشاركة في أنشطة االتحاد.
ولعل أبرز مظهر للمنحــى الجديد لالتحاد 
األفريقــي يتمثــل فــي اعتمــاد رؤســاء الــدول 
والحكومــات األفريقية للميثـــاق األفريقي حول 
الديموقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد في 
30 ينايــر 2007 الــذي دخــل حيّــز النفاذ في 
15 فبراير 2012. ومن أهدافه تعزيز التزام الدول 
األعضاء بالمبادئ والقيم العالمية للديموقراطية 
واحترام حقوق اإلنسان من ناحية، وتعزيز االلتزام 
بمبدأ سيادة القانون القائمة على علوية الدستور 

والنظام الدستوري في التنظيم السياسي للدول األعضاء.
أما في ما يخص مبادئ الميثاق فهي تستند إلى القيم العالمية للديموقراطية، 
واحترام حقوق اإلنسان، وحكم القانون وسيادة الدســتور والنظام الدستوري في 
الترتيبات السياسية للدول. ويشــّدد الميثاق على أهمية المراقبة قبل االنتخابات 
وبعثات المراقبة االنتخابية والبعثات االستشــارية الخاصة، وكذلك الحاجة إلى 

تهيئة بيئة مالئمة آلليات رصد ومراقبة وطنية مستقلة ومحايدة.

4 ـ معاهدة االتحاد األوروبي
خلف االتحاُد األوروبــي المجموعَة االقتصادية األوروبيــة المكونة بمقتضى 
معاهدة روما سنة 1957، والتي لم تكن المسائل السياسية من صالحياتها؛ لكن 

المادة 4 فقرة م من القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي. 1 ـ 
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مع تطور البناء األوروبي وتوسيعه 1 تحول االتحاد من مجموعة اقتصادية بحتة إلى 
اتحاد اقتصادي وسياســي، وذلك إثر إبرام معاهدة ماســتريخت الموّقعة في 7 
فبراير  19922 التي نُقحت مرارًا ثم عوضت سنة 1997 بمعاهدة أمستردام. فقد 
أدخلت المعاهدة تغييرات كبيرة في معاهدة ماستريخت. ومعاهدة امستردام ُتعنى 
بزيادة التركيز على المواطنة وحقوق األفراد وعلى المزيد من الديموقراطية في 

شكل زيادة سلطات البرلمان األوروبي 3.
من الديباجة تؤكد دول االتحاد تمســكهما بمبادئ الحرية والديموقراطية 
واحترام حقوق اإلنســان والحريات األساسية وســيادة القانون. أما في الفصل 
الثاني من المعاهدة فلقد أقّر االتحاد أنه قائم على احترام مبادئ وقيم الكرامة 
البشرية والحرية والديموقراطية والعدالة وسيادة القانون، وكذلك احترام حقوق 
اإلنســان بما في ذلــك احترام حقوق األقليات، وأنه يســعى إلــى تعزيز ودعم 
الديموقراطية، وســيادة القانون وحقوق اإلنســان، والعدالــة والمبادئ العامة 

للقانون الدولي في سياسته الخارجية وتحقيقه لألمن المشترك.

5 ـ ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي 4
أّكد ميثــاق داكار الموقع في 14 مارس 2008 فــي ديباجته أنه يهدف إلى 
الحفاظ على القيم اإلســالمية النبيلة المتمثلة في السالم والتراحم والتسامح 
والمساواة والعدل والكرامة اإلنسانية. وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
والحكم الرشيد وســيادة القانون والديموقراطية والمساءلة في الدول األعضاء 

وفقاً ألنظمتها الدستورية والقانونية.
كما عّددت الفقرة السابعة من الفصل الثاني المبادئ التي تتعهّد الدول 
األعضاء باعتمادها والتصــّرف طبقاً لها، ومن أهمها نذكر مســاندة الدول 

يضم االتحاد 28 دولة. 1 ـ 
دخلت حيز التنفيذ في األول من نوڤمبر 1993. 2 ـ 

وقعت المعاهدة في 2 أكتوبر 1997 ودخلت خيز النفاذ في غّرة مايو 1999. 3 ـ 
كانت منظمة التعاون اإلسالمي تعرف باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي منظمة دولية تجمع سبعاً  4 ـ 

وخمسين دولة.
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األعضاء وتعزيز الحكم الّرشــيد والديموقراطية وحقوق اإلنســان والحّريات 
األساسيّة وسيادة القانون.

 �� ا���ا��   h�
و ا���F,ن   h�
  j-��� وأدوات  آ�ّ��ت   :�F�Xا�  hا���
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إنّ التنصيص على مبادئ حكم القانون وحكم العدالة ال يكفي لجعلها واقعاً، 
وهو ال يكفي إلضفاء النجاعة الضرورية عليها بل يجب إجراء مراقبة دائمة عبر 
اعتمــاد آليّات فاعلة على المســتوى التشــريعي من ناحية (أ) وعلى المســتوى 

العملياتي من جهة أخرى (ب).

أ ـ اآل�ّ��ت ا��?�-���

تضطلــع أجهزة األمــم المتّحدة بــدور حيوي 
مســتمّد من الميثاق؛ فطبقا لما ينص عليه ميثاق 
األمم المتّحدة تّعد الجمعية الّعامة دراسات خاصة 
وال تتوانــى على إصــدار توصيات حول المســائل 
المتعلّقة بالمبادئ العامــة للتعاون في حفظ األمن 
والسلم الدولي، وذلك بهدف إنماء التعاون الدولي 

في الميدان السياسي وتشجيع التقّدم المطرد للقانون الدولي 1.
وفي هذا اإلطــار ما فتئت الجمعية العامة لألمــم المتحدة تنظر في موضوع 
ســيادة القانون وحكم العدالة كبند قار من بنود جدول أعمالها منذ سنة 1992، 
واتخذت قرارات متواترة بشأنه. فمثًال، وبمناسبة تأكيدها ألهمية وضع خطة عالميّة 
شــاملة للتنمية لما بعد عام 2010 من أجل إقامة نظام دولي ديموقراطي ومنصف 
وتصميما منها على أن تتّخذ كلّ ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي 
ديموقراطي ومنصف «تعلن أنّ الديموقراطيّة تشــمل احترام جميع حقوق اإلنسان 
والحّريات األساسيّة، وهي تمثّل قيمة عالميّة ترتكز على إرادة الشعوب المعبّر عنها 

المادة 11 والمادة 13 من ميثاق األمم المتحدة. 1 ـ 
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بحرّية في تحديد نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومشاركتها 
التامة في جميع جوانب حياتها، وتؤكد مجّددًا الحاجة إلى التقيد العالمي بمبدأ 

سيادة القانون وتنفيذ هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي» 1.
تطبيقاً لجدول أعمالهــا، اتخذت الجمعية العامة جملــة من القرارات حول 
«ســيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي»، كان آخرها القرار 123/69 
الصادر في 10 ديســمبر 2014 تقّر فيه الجمعية العامة أن حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون والديموقراطيّــة أمور مترابطة يعّزز كلّ منهــا اآلخر، وتندرج ضمن قيم 
األمم المتحّدة ومبادئها األساســيّة غير القابلة للتجزئة، وتؤكد فيه على ضرورة 
دعم سيادة القانون على الصعيد الدولي والنهوض بها وفقاً لمبادئ ميثاق األمم 
المتحدة. كما تعرب الجمعية العامة عــن تأييدها الكامل للدور الذي يضطلع به 
الفريق المعني بالتنســيق والمشــورة في مجال ســيادة القانون من أجل تنسيق 
الجهود واتســاقها عموماً في منظومة األمم المتحدة في إطار الواليات الحالية، 
وتدعوه إلى التفاعل مع الدول األعضاء وخاّصة في جلسات اإلحاطة غير الرسمية.

ودائماً في إطار دعمها لسيادة القانون وحكم العدالة، تهيب الجلسة العامة 
بمنظومة األمم المتّحدة أن تعالــج منهجيّاً الجوانب المتعلّقة بســيادة القانون 
حســب االقتضاء في األنشــطة ذات الصلة بهذا المجال؛ إدراكاً ألهميّة ســيادة 
القانــون في معظم المجاالت التّي تشــارك فيهــا األمم المتّحــدة. كما تطلب 
الجمعيــة العامة من األمين العــام أن يعّد من ناحية جردًا لألنشــطة الحالية 
لمختلف األجهزة والهيئــات والمكاتب واإلدارات والصناديــق والبرامج التابعة 
لمنظومة األمم المتّحدة المكّرسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني 
والدولي لتقديمها إليــه. وأن يعّد مــن ناحية أخرى ـ بعد معرفــة آراء الدول 
األعضاء ـ تقريرًا يحّدد فيه سبل ووسائل تعزيز وتنسيق األنشطة المدرجة في 
الجرد الذي ســيعّد، مع إيالء أهمية خاصة لفعاليّة المساعدة التي قد تطلبها 
الدول في بناء القدرات لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. 
إضافة إلى ذلــك تدعو الجمعية العامــة محكمة العدل الدوليّــة ولجنة األمم 

قرار اتخذته الجمعية العامة في 18 ديسمبر 2014 إقامة نظام دولي ديموقراطي ومنصف. 1 ـ 
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المتحــدة للقانون التجــاري الدولي ولجنــة القانون الدولي إلــى أن تورد في 
التقارير المقّدمة مــن كلّ منها إلــى الجمعيّة العامة تعليقاتها بشــأن األدوار 

الّراهنة التي يقوم بها كلّ منها في تعزيز سيادة القانون.
تشــيد الجمعية العامة بتقرير األمين العام المعنون: «لنوّحد قوانا لتعزيز 
الدعــم الذي تقدمه األمم المتحدة من أجل ســيادة القانــون»، وتؤيد الفريق 
المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي يتلقّى الدعم من وحدة 
ســيادة القانون في المكتب التنفيذي لألمين العام، بقيادة نائبة األمين العام، 
وتطلب من األمين العام أن يقّدم إلى الجمعية العامة ـ دون إبطاء ـ تفاصيل عن 

احتياجات هذه الوحدة مــن الوظائف وغيرها من 
االحتياجات؛ لكي تنظر فيها 1.

نتبيّن من خالل هــذه العينة من القرارات أنّ 
الجلســة العامة تؤكد ضرورة تقيّد الجميع بسيادة 
القانــون ووضعها موضع التطبيــق على الصعيدين 
الوطني والدولي على الســواء، والتزامها الّرسمي 
بنظام دولي يســتند إلى ســيادة القانون والقانون 
الدولي، وهو النّظام الذي ُيعد ـ إلى جانب مبادئ 
العدل ـ أمرًا ال غنى عنه من أجل التعايش السلمي 

والتعاون الدولي، وتعبّر عن اقتناعها بأنّ األمم المتحدة والدول األعضاء ينبغي 
لها أن تسترشد في أنشــطتها بتعزيز واحترام ســيادة القانون على الصعيدين 

الوطني والدولي، وكذلك العدل والحكم الّرشيد 2.
وبمناسبة انعقاد مؤتمر األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 
15 أبريل 2015 صّرح رئيس الجمعيّة العامة بأنه «إذا لم يكن لدينا سيادة قانون 

فلن يتحقّق السالم واألمن، وإذا لم يوجد سالم وأمن فلن تتحقّق التنمية».
أما مجلس األمن فإنه ال يختلف كثيرًا عن الجمعيّة العامة؛ فلقد دّعم بدوره 

قرار اتخذته الجمعية العامة في 11 ديسمبر 2008 «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي». 1 ـ 
قرار الجلسة العامة بتاريخ 4 ديسمير 2006. 2 ـ 
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ســيادة القانون وحكم العدالة، وأجرى بشــأنها العديد من المناقشات، واتخذ 
قرارات تشــّدد على أهمية هذه المســائل في ســياق مواضيع: المــرأة واألمن، 
األطفال والنّزاعات المسلّحة، حماية المدنيّين في النزاعات المسلحة. من ذلك 
مثًال بيان رئيس مجلس األمن خالل الجلســة المنعقدة في 19 يناير 2015 الذي 
ـ «صون الســالم واألمــن الدولييّن.  يتعلّق بنظر المجلــس في البند المعنون ب
التنمية الشاملة للجميع في سبيل صون السالم واألمن الدوليين»، حيث أّكد أنّه 
من الضروري ـ لمســاعدة أي بلد من البلدان على الخروج بشــكٍل مستدامٍ من 
النّزاع ـ اتباع نهج شامل ومتكامل يراعي الترابط بين األنشطة السياسية واألمنيّة 
واإلنمائية وأنشــطة حقوق اإلنســان وســيادة القانون ويعّززه، ويعالج األسباب 
الكامنة وراء كلّ نزاع، بما في ذلك تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني 
والدولي وتعزيز النّمو االقتصادي والتنمية المســتدامتين والتســامح السياسي 

والديني والثقافي والقضاء على الفقر.
وفي الموضوع نفسه أّكد مجلس األمن على أنّ إصالح القطاع األمني عنصر 
أساسي في أي عمليّة؛ لتحقيق االســتقرار في ظروف ما بعد انتهاء الصراعات، 
ويؤكد على الصلة الوطيدة بينه وبين ســيادة القانون وإقامة العدل في المرحلة 
االنتقاليّة ونزع الّســالح والتّســريح وإعادة اإلدماج وحماية المدنيين 1. فسيادة 
القانون وحكم العدالة تعدان من العناصر الّرئيســة في منع نشــوب النزاعات 

وحفظ الّسالم وتسوية النزاعات وبناء السالم.
هكذا، يعلّق مجلس األمن أهميّة بالغة على تعزيز العدالة وسيادة القانون 
كعنصر ال غنى عنه لتحقيق السالم الدائم، ويرى األنشطة الّرامية إلى تعزيز 
ســيادة القانون أنشــطة بالغــة األهمية في إســتراتيجيات بناء الّســالم في 
المجتمعــات الخارجة من الصراع. ويؤكــد دور لجنة بناء الســالم في هذا 

ـ «صون  بيان من رئيس مجلس األمن في 12 يوليو 2005، بشأن نظر المجلس في البند المعنون ب 1 ـ 
السلم واألمن الدوليين، دور مجلس األمن في األزمات اإلنسانية. التّحديات والدروس المستفادة 
والسبيل إلى المستقبل» وفي السياق نفســه قرار مجلس األمن في جلسته 7161 المنعقدة في 28 
أبريــل 2014، الذي ينــص أنّ «توفّر قطــاع لألمن يتّســم بالفعاليّة والكفــاءة المهنيّة ويخضع 
للمســاءلة من دون تمييز ومع االحترام الكامل لحقوق اإلنســان وســيادة القانون يشــكّل حجر 

الزاوية في السالم والتنمية المستدامة، ويمثّل عامًال مهّماً في منع نشوب النّزاعات».



179

الدولية وا(عالنات  المواثيق  في  العدالة  وحكم  القانون  حكم 

الشــأن. ويؤيد كذلك فكرة إنشــاء وحدة داخل األمانة العاّمة للمساعدة في 
إرساء دعائم سيادة القانون 1.

ـ «ســيادة  أما األمين العام لألمم المتّحدة فقد أكد ـ في تقريره المعنون ب
القانون والعدالة االنتقاليّة في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع» أنّ 
«األمم المتّحدة ســتدعم الدوائر المحليّة المعنيّة باإلصالح، وتســاعد في بناء 
المؤسســات الوطنيّة لقطاع العدالة، وتســهل إجراءات مشــاورات وطنيّة بشأن 
إصالح العدالة والعدالة االنتقالية، وتساعد على ســّد الفراغ في مجال سيادة 

القانون والمبادئ في عدد جّد كثير من مجتمعات ما بعد الصراع» 2.
هكــذا نتبيّــن أنّــه بالرغم من صمــت ميثاق 
منظمة األمــم المتّحدة وتخلّفه عــن تكريس حكم 
القانون وحكم العدالة؛ فإنّ أجهزتها الّرئيّســة لم 
تتوقــف عن دعمهمــا، حتى أضحى حكــم القانون 
وحكم العدالة قواعد دولية تجند األمم المتحدة كل 

وسائلها لتكريسها على أرض الواقع.

��ّ��ب ـ آ�ّ��ت ��(ّ�� و��

تواصل األمم المتحدة تعزيز العدالة وســيادة 
القانون من خالل أركان ثالثة لعملها مثلما سبق بيانه: األمن والسلم الدوليان، 
والتقّدم والتنمية االجتماعيان واالقتصاديان، واحترام حقوق اإلنسان والحّريات 
األساسيّة. وتعتمد في إطار دعمها وتكريسها لحكم القانون والعدالة على آليات 
عمليّة مــن أهمها عمليات حفظ الّســالم، التي تكــّرس اإلدارة المعنية بتنظيم 
جهودها لمساعدة الدول األعضاء واألمين العام في ما يبذالنه من جهود لصون 
السالم واألمن الدوليين. وتقّدم إدارة عمليّات حفظ السالم التوجيه السياسي 

بيان من رئيس مجلس األمن بتاريخ 22 يونيو 2006 في ســياق نظــر المجلس في البند المعنون  1 ـ 
ـ «تعزيز القانون الدولي، سيادة القانون وصون السلم واألمن الدوليين». ب

ـ «ســيادة القانون  تقرير األمين العــام لألمم المتّحــدة بتاريخ 23 أغســطس 2004 المعنون ب 2 ـ 
والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع».
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والتنفيذي لعمليّات األمم المتّحدة لحفظ الّسالم في أنحاء العالم، وتبقى على 
اّتصال مع مجلس األمن، والمسهمين بقوات والمسهمين بموارد ماليّة، وأطراف 

النّزاع من أجل تنفيذ واليات مجلس األمن 1.
ويشــمل الدعم المقدم لجانبي سيادة القانون وحكم العدالة في إطار 
عمليّات حفظ الّسالم تقييم االحتياجات، والتخطيط للبعثات، واختيار ونشر 
المتخّصصين، وتقديم التوجيه والّدعم لعناصر سيادة القانون في البعثات. 
كما تقــوم بتعزيز إنفاذ القوانين ودعم مؤسســات العدالة على المســتوى 
المحلّي، وتســهيل إجراء مشــاورات وطنيّة بشــأن إصالح العدالة وتنسيق 
المســاعدات الدوليّة المتعلّقة بســيادة القانون، ورصد إجراءات المحاكم 
وتقديم التّقارير عنها، وتدريب موّظفي قطــاع القضاء الوطنيين، وتقديم 

توجد 16 عمليّة حفظ سالم جارية في أفريقيا: 1 ـ 
ـ بعثة األمم المتّحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورّية أفريقيا الوسطى.

ـ بعثة األمم المتّحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي.
ـ بعثة األمم المتحدة في جمهورّية جنوب السودان.

ـ بعثة األمن المؤقتة لألمم المتّحدة في أبيي.
ـ بعثة األمم المتّحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورّية الكونغو الديموقراطيّة.

ـ العمليّة المختلطة لالّتحاد األفريقي واألمم المتّحدة في دارفور.
ـ عمليّة األمم المتّحدة في كوت ديفوار.

ـ بعثة األمم المتّحدة في ليبيريا.
ـ بعثة األمم المتّحدة لالستفتاء في الصحراء الغربيّة.

في األمريكتين
ـ بعثة األمم المتّحدة لتحقيق االستقرار في هايتي.

آسيا والمحيط الهادي
ـ فريقا مراقبي األمم المتّحدة العسكريين في الهند والباكستان.

أوروبا
ـ قوّة األمم المتّحدة لحفظ الّسالم في قبرص.

ـ بعثة األمم المتّحدة لإلدارة الموّقتة قي كوسوفو.
الشرق األوسط

ـ قوّة األمم المتحدة لمراقبة فّض االشتباك.
ـ قوّة األمم المتّحدة المؤّقتة في لبنان.
ـ هيئة األمم المتّحدة لمراقبة الهدنة.
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الّدعم لهيئات اإلصالح القضائي المحليّة، وإصدار المشــورة لمؤسســات 
سيادة القانون بالبلدان المضيفة.

كما تساعد عمليّات حفظ الّسالم الجهات الفاعلة على فرز أفراد الشرطة 
والقضــاة والمّدعين العاميــن الوطنييــن واختيارهم والمســاعدة على صياغة 
الّدساتير الجديدة وتنقيح التشــريعات وتوعية وتثقيف الجمهور وتطوير لجان 
حقوق اإلنســان وبناء قدرة المجتمــع المدني على مراقبة قطــاع القضاء. كما 
تساعد بعثات الّســالم البلدان المضيفة على التّصدي النتهاكات حقوق اإلنسان 
السابقة عن طريق إنشاء المحاكم وآليّات تقّصي الحقائق والمصالحة الوطنية.

ونشــير إلى أنّ ما يقارب أربعيــن هيكًال من 
هياكل األمم المتحدة تنشــط في مجاالت ســيادة 
القانــون، وتعكــف المنظمــة على تنفيــذ عمليات 
وبرامج سيادة القانون في ما يقارب 110 بلدان في 

جميع أنحاء العالم، أغلبها في أفريقيا.
ومما ال شك فيه أن التطور الكبير الذي عرفه 
القضاء الجنائــي الدولي يعّد اليــوم خير ضامن 
لحكمي القانــون والعدالــة؛ فالمحاكــم الدولية 
المختّصة التي أنشئت في يوغوسالفيا السابقة 1 أو 

في رواندا 2 أو في سيراليون 3 أو في كمبوديا أو لبنان تسهم في مكافحة ظاهرة 
اإلفالت من العقاب، ومن ثم تعزز المساءلة في ما يتّصل بأخطر الجرائم.

في 2013 اختتمت المحكمة الجنائيّة الدوليّة لرواندا أعمالها، وهي اآلن في 
طريقها إلــى التصفية بينمــا تواصل المحكمة الدوليّة ليوغســالفيا الســابقة 
إجراءاتها في محاكمة كبار الّشــخصيات السياسيّة والعســكرّية، تعمل الدوائر 
االستثنائية في المحاكم الكمبودية في محاكمة القيادات الكبرى لحركة الخمير 

سنة 1993 بقرار من مجلس األمن. 1 ـ 

سنة 1994 بقرار من مجلس األمن. 2 ـ 
أنشئت سنة 2002 بمقتضى اتفاق بين األمم المتحدة وسيراليون. 3 ـ 
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الحمر. أّما المحكمة الّخاصة للبنان؛ فإنهــا ال تزال تعمل في إطار اإلجراءات 
الّرئيسة للمحكمة التي بدأت عمليّا في يونيو 2014.

وإذا شكل تكوين المحاكم الجنائية الدولية المختصة تطورًا ذا بال في 
طريق إرســاء حكم القانون وحكم العدالــة؛ فإن إنشــاء المحكمة الجنائية 
الدوليّة 1 ســنة 2002 ـ للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضّد اإلنســانية 
وجرائم اإلبادة الجماعيّة وغيرها من االنتهاكات الجســيمة لحقوق اإلنسان ـ 
يشــكل بال منازع أبرز إنجاز علــى الصعيد القانوني في مجال إرســاء حكم 
القانون وحكم العدالــة. والمحكمة الجنائية الدولية لها دور مكمل لألجهزة 
القضائيّة الوطنية؛ فهي ال تستطيع أداء دورها القضائي ما لم تبد المحاكم 
الوطنيّــة رغبتها في ذلــك، أو كانت غير قادرة على التحقيــق، مع العلم أنّ 
مسؤوليّة إجراء التحقيقات تقع على عاتق الدول األعضاء في المحكمة، بمعنى 

أنّ المسؤولية األوليّة تتّجه إلى الدول نفسها.
وقد فتحــت المحكمــة الجنائيّة تحقيقات فــي أربع قضايا فــي أوغندا 
الّشــماليّة وفي جمهورّية الكونغــو الديموقراطيّة وفــي الجمهورّية األفريقية 
الوسطى وفي دارفور، وأصدرت تســع مذّكرات اعتقال، وتحتجز اثنين مشتبه 
فيهما ينتظــران المحاكمة 2، وتشــمل البلدان التالية: كينيــا، وليبيا، وكوت 

ديفوار، ومالي.
كلّ هذه اآلليّات ـ وبقطــع النظر في فاعلية كل منها ـ تســهم في دعم 
وإرســاء مبادئ ســيادة القانون وحكم العدالة اللّذين أضحيــا من المبادئ 

القانونية الدولية الراسخة ومن المعايير األساسية للعالقات الدولية.

http://www.un.org/law/icc نظام روما األساسي للمحكمة الجنائيّة الدولية 1 ـ 
http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/Pages/default.aspx الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية 2 ـ 
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■  باحث وأكاديمي من موريتانيا.

مــا تــزال نظريــة الفيلســوف األمريكي «جــون رولز» 
(1921 ـ 2002) في العدالة تثير جدالً واســعاً في الفكر 
السياســي والقانوني، بكونها أهم وأحدث نظرية أعادت تأسيس 
إشكالية الشرعية في أبعادها القيمية والمعيارية ضمن المنظور 

الليبرالي.
أهمية نظرية رولز تتمثل في كونها طرحت ـ في محور التشابك 
بين المسألة األخالقية اإلتيقية والخلفية القانونية السياسية للدولة 
الحديثة ـ أشكال األســاس المعياري للمجتمعات الليبرالية الحديثة 
التي تفتقد لتصور مسبق إجماعي للخير الجوهري، وتقوم فيها وحدة 

المجموعة السياسية على التوافق اإلجرائي.
ولقــد كان التحدي الذي واجــه الفكر الليبرالــي منذ لحظة 
التنوير والثــورات الديموقراطية األوروبية هــو: كيف يمكن لنظام 
سياسي يســتند لشــرعية قانونية مصطنعة أن يحقق سقف اإلجماع 

المعياري المطلوب في نمط االجتماع المدني؟

■ أ�Gه   � اهللا ا���� و�� �

المنظور  في  والخير  العدل 
الحديث: الليبرالي  للفكر  القانوني 

ومعاصروه رولز  جون 
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هل يمكن لنظرية إجرائية للعدالة ـ تمنح األولوية للعدل على الخير ـ أن 
تعوض المنظور القوي ألخالقيات الفضيلة بالمفهوم األرســطي، والتصورات 

الطبيعية للعدالة التي تقوم عليها منظومات الالهوت السياسي؟
من المعروف أن الفكر الليبرالي يستمد خلفيته التصورية للمسألة القيمية 
من فلسفة كانط األخالقية، التي تقوم على مبدأ استقاللية اإلرادة، التي هي 

األساس الميتافيزيقي للحرية السياسية لألفراد.
ومع أن كانط يبدو في فلســفته السياســية أقرب للتقليــد «الجمهوري» 
Republican، كما أنه يدافع في بعض نصوصه عن مسلك «االستبداد المتنور»؛ 

فإن تصوره للذات الفردية الحرة والمســتقلة يســمح بتقديم قراءة ليبرالية 
مشروعة لفكره.

فالفرد مــن حيث هــو ذات أخالقية فاعلة هــو مصدر القانــون األخالقي 
وموضعه معــاً. إنه ذات مضاعفــة: ذات متعالية على المــكان والزمان، تختار 
بنفســها ُمثلها وغاياتها، وذات تجريبية تخضع لهذه القوانين. ومن هنا يمكن 
القول بأن مفهوم الذات القانونية ـ الذي تقوم عليه النظرية الليبرالية الحديثة ـ 
يستمد رصانته النظرية من الذاتية الكانطية، التي هي ذاتية أخالقية يقتضيها 
البناء السياسي المؤسسي للدولة التعددية الحرة. وكما تقول «كاترين اودارد» 
تتمثل «الثورة الكانطية» في اســتبدال مفهوم الخيــر بمفهوم العدل في مقاربة 
إشكالية «التعاون اإلنســاني» خروجاً من المأزق النفعي (لوك وهيوم) والمأزق 
الطبيعي (هوبز)، بما يضمن كلية وشمولية المعايير الناظمة للسلوك الجماعي 1.

ومن النتائج األساسية لهذا التحول من التصور الجوهري للخير الجماعي 
الى التصور اإلجرائي ـ اتجاهان أساسيان هما:

منح األولوية للذات الفردية غير المتعينــة جماعياً على مبدأ المجموعة  ـ
التي فقدت وحدتهــا العضوية، وأصبح مبدأ تشــكلها األوحد هو طابعها 

البنائي القانوني كمجموعة سياسية متضامنة.

Catherine Audard: Qu’est - ce que le Libéralisme? 1 ـ 
Ethique, politique. Société, Folio Essais Gallimard 2009, p. 83.
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الفصــل بين دائــرة الوعي الفــردي الحر التــي هي مركــز التصورات  ـ
الجوهرية للخيــر (كما تتمحور فــي المعتقدات الدينيــة) ودائرة القيم 

العمومية المشتركة التي من المفترض أن تكون محايدة أخالقياً.
وإذا كان كانط قد بلور هذا المنظور اإلجرائي للعدالة؛ فإنه لم يحســم 
إشــكالية مبدأ وأصــل المجتمع السياســي، الذي هو الســؤال الذي حاولت 
نظريات العقد االجتماعي البحث له عن حــل من خالل فرضية االنتقال من 
الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية. لقد عّد كانط النموذج التعاقدي األصلي 
مجرد «فكرة» من أفكار العقل، ال تفسر مسار نشأة الحالة السياسية المدنية 

وإنما تعين مثال ومعيار الحكم والعدالة العمومية 1.
وهكذا ظل سؤال الشــرعية المعيارية للوضع 
السياســي المدني الذي تشكله الدولة الليبرالية 
التعددية مطروحاً، بالنظر إلى التصور العقالني 
(ال التاريخي االجتماعي) للعقد االجتماعي الذي 

اعتمده كانط.
وال يخفي رولز الخلفيات الكانطية ألطروحته 
حول العدالة التي تتأسس على أسبقية مبدأ العدل 
على معيار الخير، معبرًا عن أطروحته بأنها «نزعة 

.2  Kantian Constructivism «بنائية كانطية
في النسخة االصلية من نظرية العدالة (1971) يصرح رولز أنه ينطلق من 
تصــور كانــط للعدالة كإنصــاف كما يتأســس علــى مفهومه لالســتقاللية 
Autonomy. ما يخلص إليه رولز من مقاربة كانط هو تأكيدها على تأســيس 

المعايير األخالقية على التوافق العقلي الحــر والعمومي، بما يقتضي تحديد 
الظروف المالئمة لهذا التوافق بين أفراٍد أحراٍر ومتســاوين. ذلك ما حاول 

S.Goyard-Fabre: la Philosophie de droit de Kant, Vrin 1996, p. 172-173. راجع:  1 ـ 
 J. Rawls: «Kantian Constructivism in Moral Theory», The Journal of Philosophy vol. 77, N. 9, 2 ـ 
Sept 1980, p. 515-572.
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رولز ترجمته في مفهومه «للوضع األصلي» Original Position التي هي صيغة 
معدلة للنموذج التعاقدي 1.

كما أن رولز يقدم في أطروحته األصلية مبدأيه للعدالة في صيغة «أوامر 
قطعية» Categorical imperative من المنظــور الكانطي؛ أي من حيث كونهما 
يعبران عن الطبيعة العقالنية والحرة والمتساوية لألفراد التي يتشكل منهما 

المجتمع السياسي 2.
الســؤاالن المطروحان هنا في األفق الكانطي هما: إلى أي حد يمكن أن 
نعّد نظرية «الوضع األصلي» بديًال مقبوالً عن فرضية حالة الطبيعة التي قامت 
عليها النظريات التعاقدية؟ وما هي طبيعة الحجة العقالنية لمبدأي العدالة، 

هل هما نتاج مسار توافقي عقالني أم مبدأين من مبادئ العقل العملي؟
بخصوص مفهوم «الوضع الطبيعــي»، نذّكر بالتعريف الذي يقدمه رولز 
في أطروحته األولى بقوله: «إن تصورًا ما للعدالة يكون أكثر معقولية أو أكثر 
قابلية للتبرير من أي تصور آخر إذا كانت مبادئه قد تم اختيارها تفضيًال على 

مبادئ تصور آخر من أفراد عقالنيين متواجدين في هذه الحالة األصلية» 3.
في هذه الوضعيــة األصلية يفتــرض أن المتعاقدين أحرار ومتســاوون، 
ويتمتعون بالحقوق نفسها في إجراءات النقاش والتداول المفضية إلى اختيار 

مبادئ العدالة التي ستضبط نظامهم المجتمعي.
وكما هو الشــأن لدى فالســفة العقــد االجتماعي، يقــدم رولز مفهوم 
الوضعية األصلية كمجرد فرضية، إال أنه يعّدها من جهٍة حيلًة منهجيًة لعرض 
المبادئ اإللزامية المترتبة على مسح فلسفي شامل ألطروحات العدالة، ومن 

جهة أخرى هي مفهوم «حدسي» intuitive لفهم العالقات األخالقية 4.

 J. Rawls: A Theory of Justice (Original edition). The Belknap Press of Harvard University 1 ـ 
Press London 2005, p. 252.

Ibid, p. 253. 2 ـ 
Ibid, p. 17. 3 ـ 
Ibid, p. 21. 4 ـ 
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إذا كان رولز يســتخدم البراديغــم التعاقدي في عرضــه لنظريته في 
العدالــة 1؛ فإنه يخــرج مفهــوم التعاقد مــن إشــكالية األصــل التاريخي 
للمجتمعات؛ لكي يعني النتائج المترتبة على فكرة المســاواة األخالقية بين 
األفراد. ما يميّز مقولة الوضعية األصلية عن حالة الطبيعة هو كونها حالة 
مساواة أصلية، ال مجال فيها للمكاسب الطبيعية المترتبة على عملية الصراع 

السابق على الحالة التعاقدية.
فاألولوية في نظرية رولز هي لمبدأ المساواة 
وليس لإلجراء التعاقدي ذاتــه، الذي هو مجرد 
طريقة للعرض؛ أي: حيلة منهجية إلبراز المبادئ 
التي تقوم عليهــا المقاربة العقالنيــة اإلجرائية 

لعدالة تنطلق من فكرة المساواة 2.
لقد وجهت انتقادات قوية لنظرية الوضعية 
األصلية دارت حول اإلنتروبولوجيا األخالقية التي 
اعتمدهــا رولز في تصــوره للمســار التعاقدي 

(الشخصية الذاتية غير المتعينة المجردة من كل وشائج االنتماء الظرفية 
والواقعية). نلمس هــذا النقد في حــوار رولز الممتد مــع المجموعاتيين 
communautarians  3 الــذي أجمله «صاندل» في االعتراض التالي: إن رولز 

ال يمكنه أن يفلت من المفارقة التالية: من دون تصوره لقناع جهل يختفي 
خلفه المتعاقدون ليتوصلوا بحرية إلى التصور المشــترك للعدالة ـ سيكون 
ْدقية؛ لما يكتنفه من مسبقات وأهواء وموازين  التداول فاقدًا لشــروط الص

يقول رولز بوضوح: إن هدفه هــو تقديم أطروحة للعدالة تكون تعميماً وتوســيعاً لنظرية العقد  1 ـ 
Ibid p: v iii .االجتماعي المألوفة لدى لوك وروسو وكانط

راجع في توضيح هذه الفكرة: 2 ـ 
Will Kymlicka: les Théories de la Justice, une Introduction, La Découverte 1999, p. 76.

حول نقد المجموعتيين: 3 ـ 
A. Macintyre: After Virtue (third edition), University of Notre Dame Press, 2007.

M. Sandel: Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University, Press 1982.
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قوة؛ لكن فرضية قناع الجهل تلغي عملياً شــروط التعدديــة التي يتطلبها 
التداول العمومي الحر 1.

ُيضاف إلى هذا النقد ما بيّنه الفيلســوف واالقتصادي الهندي «أماراتيا 
ســن» من أن أطروحة رولز في تصورهــا لمبادئ العدالة أهملت الشــروط 
الفعلية للخيارات االجتماعية؛ أي مؤهالت ممارسة الحرية في الواقع العملي، 
وظلت حبيسة المتطلبات اإلجرائية الصورية، وبذا لم تتجاوز المنظور المثالي 
الطوبائي. إنه أنموذج منســجم منطقياً في تصوره لمعايير المجتمع العادل؛ 

لكنه يفتقد للفاعلية العملية بحسب مالحظة سن 2.
وكما هو جلي ينبع هذا اإلشكال من الطبيعة المزدوجة للوضعية االصلية: 
فهي افتراضية ال تاريخية، مما يفقدها أي الزامية، وهي من وجه آخر تعبيٌر 
عملٌي عن النتائج النظرية المنطقية من مبدأ المساواة األخالقية، وبذا تبدو 

مجرد فكرة ميتافيزيقية من أفكار العقل.
يعالج رولز هذا اإلشــكال فــي النظرية المعدلــة (العدالة كإنصاف 
2001) مبيناً أن أهمية مقولة الوضعية األصلية تكمن في جانبها المنهجي 
التمثيلي التوضيحي، الذي يسمح بتعيين شروط التفاهم المنصفة بين أفراٍد 
أحرار ومتساوين، وضوابط التمييز بين التصورات المختلفة للعدالة، ولذا 
فهي طريقة فعالة لتحديد األســباب العقالنية التي تبــرر مبادئ التصور 

السياسي للعدالة 3.
ان الرؤية التي تنطلــق منها هذه المنهجية هي «التــوازن المتدبر» 
Reflexive Equilibrium أي االنطالق من أن األفراد المندمجين في العقد 

االجتماعي (المواطنين األحرار المتساوين) يتمتعون بكفاءة عقليـة نظرية 
وعملية، كما يتمتعـون بحس العدالة مما يخولهــم انتقـاء مبادئ العدالة 

M. Sandel: «Justice and the Good». 1 ـ 
In Liberalism and its Critics. Edited, By M.Sandel, New York University Press 1984, pp. 159-176.

 AmartyaSen The Idea of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2 ـ 
Massachusetts 2009, pp.  79-80.

J. Rawls: Justice as Fairness, A Restatement, The Belknap Press of Harvard University Press 3 ـ 
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المناسبة لوضعهم اإلنساني من خالل أحكام عقلية موزونة 1.
فــي مجتمع تقوم فيــه األولوية للعدل علــى الخير يكون مقياس تشــكّل 
المعايير العمومية هو التوافــق عن طريق الحوار والتــداول، وصوالً لقواعد 
جماعية ملزمة ضمــن منظور «للتنوع العقلــي». ذلك ما تعبّــر عنه مقولة: 
«اإلجماع التركيبي» overlapping consensus التي هي اآللية الواقعية المناسبة 
إلدارة التعدديــة العقلية في غياب أي نظرية شــمولية (دينية أو فلســفية أو 

أخالقية) ينعقد على أساسها اإلجماع قبلياً 2.
َبْيَد أن المشكل الذي واجهته دوماً نظرية رولز 
في العدالة هــي اتهامها أنها فــي نهاية المطاف 
تقوم على تصور خفي للخير، هو ذلك الذي يقوم 
 well-orederd society «المجتمع «جيــد التنظيــم
ضمن منظور سياســي مؤسســي للعدالة. وإذا كان 
رولز يرفــض عّد نظريتــه الليبراليــة (الليبرالية 
السياســية) مذهبــاً عقديــاً يرتكــز علــى القيم 
الليبرالية الفردية مؤكدًا أنها نظرية سياســية في 
العدالة، تتعلّق بالبنية القاعدية للمجتمع، وليست 

مذهباً ميتافيزيقياً أو أخالقياً 3، إال انه يعتــرف أن نظرية العدالة كإنصاف أو 
غيرها من النظريات العقالنيــة المالئمة للمنظومة الديموقراطية ليســت لها 
ضمانة ضرورية للنفاذ الى المجتمع عن طريق اإلجماع التركيبي؛ نظرًا لتعددية 
الجســم االجتماعــي ثقافياً ودينيــاً، ومن ثم االعتــراف أنها تقتضي الســياق 

الديموقراطي للبروز في الوقت الذي هي خلفيتها المرجعية 4.

Cambridge, Massachusetts 2001, PP. 14-18. 1 ـ 
Ibid, pp. 29-32. 2 ـ 
Ibid, pp. 32-33. 3 ـ 

راجع في الموضوع: 4 ـ 
J. Rawls: La Théorie de Justice comme équité: une Théorie Politique et non pas Métaphysique».

In J. Rawls: Justice et Démocratie Seuil, 1993, pp. 205-241.
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يترجم هذا االعتراف موقفاً إشــكالياً واجهته نظرية رولز على صعيدين 
متعارضين: نقد المجموعاتيين الذي يرى أنّ أطروحة العدالة كإنصاف عاجزة 
عن تقديم تصور إيجابي للمعايير الضرورية لتشكل واستمرار مجموعة عضوية 
مســتقرة، والنقد الذي وّجه لها من داخل التقليد الليبرالي نفســه بأنها لم 
تتخلص من التصور الميتافيزيقي للذات الفردية المستقلة، وال من فكرة العقل 

العملي الكانطية 1.
وهكذا يخلص رولز في نظريته المعدلة ـ حول اسبقية العدل على الخير ـ 
إلى أن نظريته الليبرالية السياسية تحافظ على مفهوم ادنى للخير هو الخير 
بصفته تعقًال، ما يســمح باســتكناه الخيرات األولية التي هي مبادئ النظام 

االجتماعي العادل 2.
إال إن التصور اإلجرائي للعدالة ـ الذي ينطلق منه رولز ـ يقتضي رفض 
تأســيس هذا التصور األدنى للخير على أساس تصور عقدي أو نظري شمولي 

بما يلغي تنوع وتعددية المجتمع السياسي.
وهكذا يظل مشكل الحياد القيمي للدولة مطروحاً بنتائجه الخطرة على 

استقرار واستمرارية المؤسسات االجتماعية 3.
وكما تبيّن ســيمون غويار فابــر أن النظرية الليبراليــة ال يمكن ان 
تستغني عن تصور أدنى للخير، يكرس ويجلي مفهوم الشخصية والمواطن 
الذي تصدر عنــه. إن االنطالق من تعدديــة التصــورات القيمية للخير 
يفترض شرط التعقلية الذي يتوقف عليه اعتماد التصور الليبرالي للمواطنة 

الحرة المتساوية.

J. Rawls: Justice as Fairness, pp. 37-38. 1 ـ 
حول مفهوم العقل العملي لدى رولز راجع: 2 ـ 

C. Audard: «Formes de la Rationalité publique el la Démocratie chez John Rawls».

In: De Richard Rorty a Jurgen Habermas: la Démocratie en Question» (ouvrage collectif) Cerf 

1998, p. 331-341

J. Rawls: «A Priorité du juste et les Conceptions du Bien». 3 ـ 
In Justice et Démocratie, P 287-319.
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وبهذا المعنى ال تكــون النظرية الليبرالية محايــدة وال فاقدة لقيم 
مرجعية ناظمة 1.

إنه االشكال الذي فرض على الفكر الليبرالي إعادة النظر في المقاربة 
اإلجرائية نفســها؛ أي التمييز بين ُبعد العدالة وُبعــد الخير الذي هو اإلطار 
النظري للمنظومة الليبرالية بمفهومها الشــامل، الذي يشمل التقليد الفردي 

والتقليد الجمهوري.
ومن دون اســتقصاء مظاهر هذا الجدل الواســع الذي يشــغل راهناً 
مفكري التيار الليبرالي في مناح متعددة (من أبرزها ما يتصل بموضوعات 

الشــرعية الديموقراطيــة وتصــور المجموعة 
السياســية...)، نكتفي بالوقوف عنــد أنموذج 
رئيس من نماذج هذا الجدل، يتعلق بالمســألة 
الدينية في عالقتهــا بالتصور الجوهري للخير 
ضمن نظام ليبرالي إجرائي محايد إزاء شــتى 

المقاربات العقدية الشمولية.
لقد استأثر هذا اإلشــكال بأعمال الفيلسوف 
األلماني «يورغن هابرماس» في ما وراء المناظرة 

القديمة التي قامت بينه مع رولز 2.
يصوغ هابرماس اإلشكال المطروح بحسب الســؤال التالي: ماذا يتوقف 
على مبدأ الفصل الليبرالي بين المؤسسة الدينية (الكنائس) والدولة بخصوص 
دور الدين والمجموعات الدينية في المجتمع المدني وفي الدائرة السياسية؛ 

أي ما هو دور الدين في تطور رأي وإرادة المواطنين؟ 3.

راجع في الموضوع: 1 ـ 
 Mounir Kchaou: le Juste et ses Normes: John Rawls et le Concept du Politique Faculté des

Sciences Humaines et Sociales, Tunis 2007, pp. 373-376.

 S.Goyard-Fabre: état au 20eme siècle: Regards sur la pensée Juridique et Politique du Monde. 2 ـ 
Vrin 2004, p. 174.

Habermas and Rawls: Disputing the Political. Routledge, 2011. 3 ـ 
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لإلجابة عن هذا السؤال يبين هابرماس الخلفيات اإلبستمولوجية لنظرية 
الفصل بين المعتقدات األخالقية الجوهرية والمجال العقلي العمومي، مجمًال 
إياها في التصور الطبيعي للعقل؛ أي فرضية العقل العمومي المشــترك التي 
تبرر القوة العمومية للدولة العلمانية المستقلة عن شتى الشرعيات الدينية مع 

ما يترتب على ذلك من فصل مؤسسي بين المؤسسات الدينية والدولة.
َبْيَد أن هابرماس ينبّه إلى أن إلغاء الخلفيات القيمية الجوهرية المتعلّقة 
برؤية العالم ومعايير االجتماع المدني من منطلق اإلكراه القانوني يفضي إلى 
إلغاء التعددية والنقاش العمومي الحر اللذين ال معنى للديموقراطية الليبرالية 

من دونهما.
إن استحالة قيام توافق معرفي حول المذاهب الدينية ورؤى العالم تؤدي 
ضرورة الى تشتت المجموعات الدينية وتصورات العالم غير القابلة للتوفيق 
في مــا بينها؛ إال أن هذا التناقض اإلبســتمي ال يقضي علــى مبدأ التضامن 

المدني في غياب تصور كلي إجماعي تتأسس عليه وحدة المجتمع 1.
من هذا المنظور يمكن للتصورات الدينية ان تسهم في النقاش العمومي 
وفق قواعد االستخدام العمومي للعقل من خالل ممارسة تأملية ذاتية ومجهود 
تأويلي داخلي، من دون أن تخرج عن مسبقاتها العقدية. األمر هنا يعني على 
الخصوص البحث عن «حل إبســتمي» يضمن التوفيــق بين مضامين االعتقاد 
اإليماني والمعرفة الدنيوية للعالم، واستيعاب قيم الفردية المتساوية والقانون 

العقالني واألخالق الكلية في أنساقها الشمولية 2.
الجهد ذاته مطلوب من المواطنين الالئكييــن الذين يميلون أحياناً إلى 
النظر إلى الحرية الدينية كمجرد إجراء لبســط «الحمايــة الثقافية» على 
مجموعــات في طور االنقــراض، بالنظر إلى تصورهم للديــن كحالة ثقافية 
متخلفة ليس لها مبرر وجود. وفق هذا الرأي ال يغدو الفصل بين المؤسستين: 
الدينية والسياسية أكثر من «ال مباالة متسامحة»، ومن ثم ال يمكن توقع أي 

J. Habermas: Entre Naturalisme et Religion.les défis de la Démocratie.Gallimard 2008, p. 175. 1 ـ 
Ibid, p. 198. 2 ـ 
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تصور إيجابي لــدور الدين في النقاش العمومي لدى هــذا االتجاه العلماني 
الذي يقصي أصحاب المذاهب الدينية من دائرة المعنى والحقيقة.

والحــال أن قواعــد ومبــادئ الدولــة الدســتورية والمرجعيــة المدنية 
الديموقراطية تقتضي قبول اإلســهامات الدينية للمواطنين وافتراض إمكانية 
اشــتمالها على مضامين قابلة للترجمة في الحقل العمومي. وإذا كان الوعي 
الديني يحتاج للتأقلم مع الوضع التأويلي الجديد للعصور الحديثة (التعددية 
العقالنيــة)؛ فإن وعي المواطنين الالئكيين يحتاج إلــى تحوّل مماثل التخاذ 

مسافة نقدية من تصوراتهم القبلية للدين، ومن 
دون هذه «الفرضية المعرفية» ال يمكن توقع أي 
استخدام عمومي للعقل من لدن العقول العلمانية 

الوثوقية المتحجرة 1.
يتعين التنبيه هنا الــى أنّ هابرماس ينطلق 
من مقاربته «ما بعــد الميتافيزيقية» للدين التي 
تفرق بين الجانب العقــدي في الدين ـ الذي ال 
يمكن أن يكون موضوع حسم معرفي ـ والمضامين 
القابلة للترجمة فــي لغة العقــل العمومي؛ (أي 

بمفردات لغة كونية قابلة للتعميم).
ما نريد أن نخلص إليه مــن مقاربة هابرماس هــو أن أنموذج «التمرن 
المزدوج» الذي بلوره في تحديد عالقة المواطن المتدين بالمواطن الالئكي 
يهدف إلى إلغاء االنفصــام بين الوعي الذاتي للفرد (مجال القيم الجوهرية 
والتصورات القيمية الشمولية) والوعي العمومي الذي ينجر عن مبدأ المواطنة.
من المنظور ذاته، يبلور الفيلسوف الفرنســي «جان مارك فري» مقولة 
«الديانــة التأمليــة» religion reflexive لردم الهوة بين التصــورات القيمية 

الجوهرية والمعايير اإلجرائية األخالقية ـ القانونية بالمفهوم الحديث.

Ibid, pp. 200-201. 1 ـ 
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ال فرق ـ وفق هذه الرؤية ـ بين مســلمات الدين غيــر القابلة للبرهنة، 
والمســلمات األخالقية التي يقــوم عليها العقل القانوني السياســي الحديث 
(واقعيــة العالم وفاعلية الــذات المســتقلة ووجود اآلخر). ومــن هنا يمكن 
االفتــراض أن الديانات المعترف بهــا داخل الفضــاء الديمقراطي هي كلها 
«ديانات شمولية معقولة» 1، بمعنى قابلية تقاطع توجهاتها القيمية الكبرى مع 
محددات العقل العملي. إنها ديانات متسامحة تحترم مقاييس التعددية القائمة 

حتى لو كانت غير ليبرالية بالنظر لتصوراتها العقدية الجوهرية.
وإذا كان هابرماس ـ بالنسبة لفري ـ قد تجاوز الصورية اإلجرائية لدى 
رولز بإدخال البعد التداولي ـ أي اخالقيات النقاش العمومي التي تدخل في 
تشــكيل المعايير المعتمدة إجرائياً، لم يحدد «األســاس الفلسفي» إللزامية 

المعايير األدبية اإلجرائية في مستوى األمرية األخالقية 2.
ما يريد ان يوضحه فري هو أنه من دون هذا األساس الفلسفي ال يمكن 
وضع مقاييس دقيقة للفصل بين المقاربات الشمولية التي تمنح األولوية للخير 
على العدل، وال المقاربات اإلجرائية التي تعطي األولوية للعدل، كما ال يمكن 
تبين التمييز بين الُبعد اإلتيقــي، أي األخالقي الجوهري، والُبعد األدبي؛ أي 

الخلقي اإلجرائي.
باالستناد إلى كانط بعيون جديدة، يميّز فري ـ لحل هذا اإلشكال ـ بين 
مفهومين متمايزين للخير، يحيل احدهما إلــى األفق الميتافيزيقي الجوهري 

ويحيل اآلخر إلى الصوري اإلجرائي.
بالمعنى األول يكون الخير هو الغاية في ذاتها؛ أي ما يراد ويقصد في 
ذاته، في حين يكــون الخير بالمعنى الثاني، «اســتعداد اإلرادة لالرتباط 
بالعقل لمحض احترام القانون العملي» 3. ومن الجلي أن هذا المعنى الثاني 
هو الــذي اعتمده كانط في تأسيســه لألخــالق، بينما ذهب فــي كتاباته 

Jean-Marc Ferry: La Religion Reflexive, Cerf 2010, p. 20. 1 ـ 
Ibid, p. 31. 2 ـ 
Ibid, p. 32. 3 ـ 
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السياسية إلى االشارة إلى حدود المنظور اإلجرائي للخير من خالل تحليل 
تجربة الشر التي ال يمكن استكناهها بمجرد تقويم الفعل من حيث انتهاكه 
للقاعدة القانونية وال من حيث المقصد المعلن. ومن هنا االرتباط الضروري 
في األرضية السياســية بين البعد اإلتيقي المتعلّق بالحياة الخيرة (الخير 
الميتافيزيقــي) والبعد اإلجرائــي المتعلّق بالعدالة العموميــة، بين اإلتيقا 
واألخالق، بين الحب (بمفهومه الديني الذي هو الخلفية الجوهرية للنزعة 

اإلنسانية الحديثة) والقانون.
وهكذا يتضح أن سؤال الغايات القصوى الذي 
تجيب عليه األديان ال يمكن إقصاؤه من المنظور 
األخالقــي (وذلك ما أكد عليه كانــط في نقدية 
ملكة الحكــم بقوله: إن القانــون األخالقي ينزع 
ضرورة إلى غائية الخير األسمى الذي هو السعادة 
بما يعني بالنســبة له ضرورة اإليمان بعلة غائية 

لألخالق هي اهللا).
فإذا كانت النزعة الصورية األخالقية تقتضي 
إلغاء «التبرير الغائي» لألفعال الخيرة، فإن التوجه 

العملي نفســه يظل موجهاً بمفهوم مســبق للخير الموضوعي الــذي يتعين على 
اإلرادة أن تحققه. وباعتبار هذه «الغائية العملية» يخلص فري إلى أنه ال يمكن 

الفصل بين الخير بمفهومه الميتافيزيقي والخير بمفهومه اإلجرائي العملي 1.
وهكذا إذا كان العقل السياسي الحديث يقوم ضرورة على التوقف والحياد 
في المســألة الدينية حفظاً لقيم التعايش الجماعي والحريات الفردية، فإن 
هذا الحيــاد ليس قابًال للنقــل إلى دائــرة المعتقدات الفرديــة؛ أي الوعي 
الخصوصي للمواطن. فليــس من الممكن تحديد هويــات األفراد من منطلق 
شروط إمكانية المعرفة العقلية، بل إن البعد المعرفي ذاته ليس هو المنظور 

العقلي الوحيد للوجود.

Ibid, p. 71. 1 ـ 
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إن مصدر الخطأ ـ كما يرى فري ـ هو اعتبار الموقف العقدي من الدين 
(إيماناً وإلحــادًا) مجرد رأي ال يخرج عن حد القضية الظنية، ولذا ال يمكن 
أن ينزع إلى القيمة اإلبستمية للعقل المتجّســد في العلم والقانون، ومن ثم 
يمكن إزاحتها من مجال العقل العمومي دون إشكال. ما يبيّنه فري هو أن هذه 
المواقف العقدية لهــا طابعها العملي في مجال الممارســة االجتماعية، فهي 
تعبير عن «خيارات» أي قرارات عملية أكثر مما هي مجرد معتقدات إيمانية، 
ومن ثم فإن هذه الجوانب العملية (دينية كانت أو معادية للدين) تدخل من 
حيث سمتها التعقلية في الخلفية نفسها التي تصدر عنها قيم العقل العملي، 
ولذا يمكن أن تستكنه بحياد وتوقف إزاء الموقف العقدي الذاتي من الدين.

وهكذا يفرق فري بين المعتقدات الدينية من حيث طابعها الميتافيزيقي 
القيمي وطابعها العقلي عندما تخرج إلى العقل العمومي، وتنزع إلى اإلسهام 
فيه، وفق قواعده التداولية التي ال يمكن أن تستغني عن سؤال الغايات العملية 

القصوى الذي يحيل ضرورًة إلى األفق الديني.
اإليمان بهذا المعنى أوســع من الموقف العقدي من الدين قبوالً ورفضاً، 
وهو يعنــي إجماالً «التوجه العملــي نحو الدين»، الذي يــدل على خيار منح 
«الثقة» في الواقع والوجود والحياة أكثر مما يعني ملكة االعتقاد 1. وبالمعنى 
نفسه ال يكون اإللحاد تعبيرًا عن قناعة نظرية بقدر ما هو أيضاً موقف عملي 
يقضي باالكتفاء بالتناهي الزمني من دون اســتناد للمطلــق اإللهي. ولذا ال 
جدوى من الجدل اإليماني ـ اإللحادي فلســفيًا؛ ألنه فــي حقيقته تعبير عن 
مواقف عملية من الحياة والموت، بينما من الضروري نقل اإلشكال من النقاش 
الميتافيزيقي المجرد إلى العقل العملي. في هذا الباب يرجع فري مجددًا إلى 
كانط في تصــوره للمعتقدات الدينية األساســية (وجود اإللــه وخلود النفس 
والحرية اإلنسانية) بصفتها «مصادرات عملية». المصادرة العملية من منظور 
كانط هي المسلمة التي ال يمكن البرهنة عليها عن طريق العقل النظري، وال 

يمكن االستغناء عنها من منظور العقل العملي.

Ibid, p. 97. 1 ـ 
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إن هذا التحول المنهجي له آثاره العملية على الوعي الديني نفســه، 
بخروجه من الوثوقية الميتافيزيقية، وتحوله إلى مسلك «اإليمان النقدي»، 
بحيث تكون الجوانب العملية من التدين داخلة في باب المعقولية األخالقية، 
شأنها شأن باقي مســلمات العقل العملي (كحرية اإلنسان). وهكذا يندمج 
المؤمن بوعيه الديني في المجال العمومي من دون أن يفقد أصالة تدينه، 
ومن دون أن يخل بقواعد النقاش العمومي، التي تقوم على التوقف المعرفي 

إزاء المعتقدات الدينية 1.

5ـ����:

توقفنــا من خــالل النمــاذج الثالثة التي 
اســتعرضنا عند إحدى اإلشــكاليات األساسية 
التي اصطدم بها الفكر الليبرالي منذ تشكّله، 
وهــي إشــكالية ترتيــب العالقــة بيــن البعد 
األخالقــي ـ بالمفهــوم الجوهري الشــمولي ـ 
والبعد المعياري اإلجرائي للعدل داخل مجتمعات 
متنوعة، تسود فيها قيم االستقاللية الفردية من 

حرية ومساواة.
وإذا كانت نظرية «العدالة كإنصاف» التي بلورها جون رولز هي أهم 
صياغة فلســفية حديثة ألطروحة الليبرالية السياســية ـ وقد اتجهت إلى 
تكريس أولوية العدل على مبدأ الخير في سياق الفصل بين دائرة الوعي 
الفــردي التي هي موطن القناعــات األخالقية الجوهريــة، ودائرة العقل 
العمومي التي تتأســس على مبادئ توافقية مستمدة من التقاطع العقلي ـ 
 فإنها قــد اصطدمت بمصاعب نظرية عصية فــي تصورها لمفهوم صوري

صرٍف للعدالة من دون خلفيات غائية.
لقد عالجنا في هذا البحث هذا المشكل النظري عبر مالحظات ثالث:

Ibid, p. 103. 1 ـ 

 �� l#اإل-��ن أو
ا��,"a ا����ي �� 
ا��-� ",الً ور��uً، و0, 
 !O,الً «ا����Oإ ���-
ا���(� KF, ا��-�»، ا�tي 
 y�-�ل �() ��5ر �
 l"ا�,ا �� «��Xا�»
 �XLة أ��Kد وا�,O,وا�
�� �(�� اال����د.�- ���



198

المحور

ـ ما توصل إليه رولز نفسه في نظريته المعدلة من ضرورة الحفاظ على 
تصور أدنى للخير من حيث هو معيار لتحديــد مبادئ العدل وضبط المجال 
العمومي، بحيث يكون التعقل نمطاً من الخير ال محيد عنه، وال يمكن اختزاله 

في التوافقية اإلجرائية العملية بالمعنى التجريبي خارج أي سقف قيمي.
ـ ما بيّنه هابرمــاس من كون مبــدأ الفصل بين المعتقــدات الجوهرية 
(المتمحورة حــول الدين) وقيم العقــل العملي ال يتوافق مع مبــدأ التعددية 
الفكرية والقيمية التي يتم إلغاؤها من منطلقات نظرية فلسفية تتعلّق بالنظرة 
الطبيعية للدين، التي هي موقف عقدي وفكــري. وهكذا يميز هابرماس بين 
البعد القيمي العقدي الشــمولي في الدين ـ الذي ال يمكــن أن يكون إطارًا 
ضابطــاً للعقل العمومي الحاضن لشــتى التصــورات المجتمعيــة في تنوعها 
وتصادمها ـ وبين المضامين الفكرية المعقولة فــي الخطاب الديني القابلة 
للترجمة في الفضاء التداولي والمؤهلة لالســتيعاب في مســار تشكل اإلرادة 

الحرة للمواطنين من دون التنكر لهوياتهم الدينية.
ـ مــا توصل إليه جان مــارك فري من اســتحالة الفصل بيــن المفهوم 
الجوهري الميتافيزيقي للخير والمفهوم اإلجرائي الصوري في مســتوى تصور 
العقل العمومي نفســه الذي يقــوم على مصادرات قيميــة جوهرية. وفق هذا 
الرأي تشــكل المعتقدات الدينية ـ كخيارات عملية موزونــة ـ إحدى مكونات 
العقل العملي في أفق ما بعد ميتافيزيقي انقشــع فيه ادعاء القدرة على حسم 

الموقف المعرفي من الدين باألساليب البرهانية القطعية.
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■  أستاذ الفلسفة السياسية ـ جامعة طنطا ـ مصر.

حينما نتحدث في العــدل فإننا نقصد كيفيــة احترام الفرد 
اجتماعياً، وعندما نسأل عن الكيفية فإن القانون ُيعد الضمان 
المؤكد لتحقيق هذا االحترام بوصفه هدفاً أساسياً ونهائياً للقانون. 
ويتعدى القانون حدود الضمانات الفردية التي ال تمثل ضماناً مؤكدًا 
للحياة االجتماعية بأســرها حيث ما تمثله من حياة مشتركة تفترض 
المساواة. ومن هنا فإن القانون مسؤول، عن تحقق العدل القائم على 

المساواة من خالل تأمين الفرص المتكافئة التي ينشدها العدل.

��F,Fا��� ���N,ا� ��ا���ل 

ـ األصول والدالالت:
عندما نتوقف أمام مصطلح «وضعي» Positive نجده صار سمة 
مميزة للقانون المشــتق مــن أصل التينــي لكلمــة Positus بمعنى 
التموضــع، أو التعبير اليونانــي Thesei الذي يضيــف خلق اإلرادة 
اإلنســانية المتعمد، والذى يتناقض مع ما تبدعــه الطبيعة 1. ويرى 

Hayek, F., Rules and Order, Routledge and Kegan Paul, London 1973, p. 20. 1 ـ 
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المذهب الوضعي في القانون أنه ال يوجد مفهوم عقالني للعدالة خارج حدود 
القانون الوضعي، إن العدالة أوجدها القانون الوضعي، ومن ثم فإنه ال توجد 

عدالة مجردة، بل إن للعدالة مفهومها النسبي.
وفي القرن التاسع عشر اتجهت الفلسفة من خالل تصوراتها القانونية 
إلى النظريــة الوضعية، حيث أّكد التقــدم العلمــي أن المجال الوحيد 
لممارسة النشاط الفكري اإلنساني يتمثل في مالحظة الوقائع عبر الزمان 
والمكان، وفي المقابل تم التخلي عن فكرة القانون الطبيعي التي اتخذت 
من الميتافيزيقا منهاجاً أنكرته الوضعية التي اعتمدت في تشريعاتها على 
وقائع تحدث في مجالي الزمان والمكان، وعلى هذا النحو، يمكن دراستها 
واإلفادة منها، لكن ما كانت الوضعية لتحتل موطئ قدم لو لم تســبقها 
إرهاصات مهمة تجلّت في وضع تفرقة فاصلة بين قوانين الكون الطبيعي 
التي نظر إليها بوصفها حاكمة لسلوك الكائنات وفقاً لمبدأ العلة والمعلول 
أو الســبب والمســبب، ولعل أولى خطــوات التفرقة قد جــاءت على يد 

«هيوم».
وقــد اختلف مفهوم «هيــوم» لكلمة طبيعــي عن أنصار نظريــة القانون 
الطبيعي، فهو يتحدث عن اإلنسان بوصفه كائناً مبتكرًا، وحين يصل إلى ابتكار 
ضروري الزم لحياته، فإنه يطرح قواعد العدالة التي يراها ملتبسة ومصطنعة 
ـ وهي في الوقت نفســه ـ طبيعية بمعنى «أنها مشــتركة بيــن الناس، الزمة 

الستقرار حياتهم» 1.
وقد طبق «هيوم» منهج المالحظة والتجربة في المجال االجتماعي ليؤكد 
األســاس االقتصادي للتجربة االجتماعيــة. وقد عد «هيــوم» الملكية قواعد 
للعدالــة التطبيقية من خالل: إثبــات الملكية، انتقالهــا بالتراضي، والوفاء 
بالوعود ومع إدراك الفروقات المهمــة بين ما هو وضعي وما هو أخالقي، إال 
أن القانون الوضعي يتشارك مع األخالق في كونه معيارياً، حيث يضع قواعد 
للســلوك أكثر من اهتمامه بالوقائع. وعلى ســبيل المثال يحكم القانون على 

محمد فتحي الشنيطي، النظرية السياسية عند هيوم، دار المعارف، القاهرة، 1962، ص 74. 1 ـ 
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القاتــل باإلعدام؛ لكنه ال يوضح حقيقة ســلوك أولئــك الخاضعين للقانون، 
والذين يرتكبون جرائم قتل من دون عقــاب. ومع ذلك فقد أبان «هيوم» أن 
القانون الطبيعي ليس الصورة المثلى للعدل تؤكدهــا التجربة، بل إنه صوغ 
بالغة للقواعد األخالقية، وقد كشــف هذا األمر عن ضرورة طرح سؤال عن 
إمكانية الوصول إلى معيار عقالنــي للداللة على الصواب والخطأ. وإذا كان 
«هيوم» قد طرح سؤاله عن المعيار العقالني للصواب والخطأ عند الممارسة 
االجتماعية، فإن «كانط» يحــاول في القرن التالي أن يجــد إجابة عن هذا 
 Juridical  الســؤال. وقد وضع تمييزه بين ما هو كائن أو الواجبات الشــرعية

duties الملزمة قانونياً والمفروضة من قبل سلطة 

سياسية شرعية  Political Legitimate وما يجب أن 
يكون أو الواجبات األخالقية Ethical duties والتي 
تمثّل صورة كبح جماح الذات Self - Constraint، أو 
(الفضيلة) Virtue في تجسيدها لمعاملة اآلخرين 
لغايــات أو القاعدة األخالقية التــي تنطلق منها 
 1  Categorical imperative أفعالنا: إنه األمر المطلق
في تجســيده ألحكام أخالقية مطلقــة، لكن هذا 
األمر، لــم يمنحنــا معيــارًا واقعياً فعــاالً لحل 

المشكالت المتراكمة والمهمة.
ويأتي المذهب النفعي ليضع أساســاً عقالنياً للصيغة الوضعية للقانون، 
تلك الصيغة التي كشفت عن استقاللية القانون عن قضايا األخالق والدين، 
إنه ـ بتعريف «جيريمي بنثام» ـ: علم التشــريع الذي يؤكد شــرعية القاعدة 
القانونية من دون النظر إلــى صوابها أو خطأها األخالقي. وتنبثق شــرعية 
القاعدة القانونية من نفعيتها، ويضع هــذا التصور حدًا فاصًال بين االلتزام 

القانوني وااللتزام األخالقي.
ومن هذا المنطلق، فإن المعنى األصلي لكلمة قانون بل والمعنى المتداول 

Kant, Ethical philosophy, part 11. Trans. By J. W. Ellington, Indianapolis, 1983, pp. 82-141. 1 ـ 
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للكلمة هو «إرادة المشرع في وضع القاعدة القانونية الملزمة» 1. ويقدم «جون 
ســتيوارت مل» صورة النفعيــة في عموميتهــا: «إن النفعية ملتزمــة بقوانين 
وترتيبات اجتماعية، ونظام تعليمي يمكّن كل شخص من العيش في حالة من 

التوافق مع أفراد المجتمع بأسره» 2.
 Sentiment of «وتتيح الصــورة األخالقية للنفعية فرضية «حس العــدل
justice، بمعنى شــعورك وبحثك عن جزاء punishment من يلحق الضرر بنا 

وأولئك الذين نتعاطف معهم وجدانياً. ويشمل «حس العدل» كل األشخاص 
في المجتمع، بفضل القدرة اإلنســانية على التعاطف الموســع، والمصلحة 
الذاتية المتسمة بالذكاء... لذلك نجد أنفســنا نشعر بالضرر الذي يلحق 
باآلخرين، كما لــو كنا نتعرض له، فمعنى الحــق أن يكون لديك ما يجعل 
المجتمع يدافع عنه بقوة القانون أو بقوة الثقافة والرأي، هنا يتحصل األفراد 
على األمن الذي يعد ـ وفقاً «لمل» ـ المصلحة األعظم من كل المصالح» 3. 
وقد أوجدت النفعية مناخاً مالئمــاً للمذهب الوضعي في القانون بما قّدمته 
من تفرقة بين الواقع والمأمول قانونياً، أو ما هو كائن وما يجب أن يكون، 
وقد قادت هذه التفرقة في ما بعد فكرة تأســيس القانــون كعلم له أهدافه 
ومناهجه. وعند الحديث عن العدل فإنه يجب إدراك أن العدل مفهوم أكثر 
اتساعاً من مفهوم القانون، ومع ذلك فإن صفات العدل المعترف بها يمكن 
إدراجها عادة من خصائص القانون، وقــد يرجع هذا إلى أن هناك تداخًال 
بين القانون واألخالق إلى حد يطرح سؤاالً: هل اشتقت األخالق من القواعد 
القانونية؟ ويدفعنا هذا إلى رؤية أثر القانــون على طبيعة الفكر األخالقي 
حيث إتاحة الفرصة للعدل أن يأخذ أشــكاالً معينة تبدو بعيدة عن القانون 

الرسمي في الوقت التي تحتفظ بعالقة وثيقة معه.
وربما كانت الرابطة الوثيقة بين القانــون والعدل هو عنصر اإلنصاف، 

Bentham, The Theory of Legislation, ed. C.K (4) Ogeden, London, 1931, p. 8. 1 ـ 
 Mill, J. S., Utilitarianism, The Philosophy (5) of John S. Mill. ed. By M. Cohen, N.Y. The 2 ـ 
Modern Library, 1961, p. 342.

Ibid., p. 342. 3 ـ 
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هذا العنصر الذي طوره القانــون اإلنجليزي غير المــدّون، من خالل نظام 
منفصل لقواعد العدل واإلنصاف، حيث تتولى محكمة منفصلة إدارته؛ كي يتم 
التخفيف من وطــأة الصرامة القانونية. ونجد مالمــح المذهب الوضعي في 
القانــون على نحو معاصر في الفلســفة البراغماثية، تخصيصــا ًعند «وليم 
جيمس»، وجون ديوي. وهو ما يكشف عنه «جيمس» عندما يقول: «إن الحقيقة 
بإيجاز هي منفعتنا الذاتية فحســب، كما أن الصواب هو ما نسلكه بالضبط» 
وهذا ما يوضحه «فللفريدو باريتو» الفيلســوف وعالم االجتماع اإليطالي في 
مقولته: «عندما يقول شــخص ما بأن هذا الشيء غير عادل فإن ما يعنيه هو 

كون هذا الشيء مثيرًا إلحساسات الكراهية عنده، 
كما تدعم إحساســاته في هذه الحالــة التوازن 

االجتماعي الذي اعتاده» 1.
ومع ذلك، ثمة وجهة نظر تؤكد وجود غموض 
فــي الربــط بيــن القوانين التــي تســنّها إرادة 
المشــرع، وما يكون عليه جوهر القانون. ويفسر 
«هانز كيلســن» ـ أحــد رواد المذهــب الوضعي 
المعاصر في القانون ـ المســألة من خالل رؤيته 
الكتساب معايير الحكم على السلوك اإلنساني من 

اإلرادة اإلنسانية ال من العقل اإلنســاني، وعلى هذا النحو فإن العدل فضيلة 
إنسانية بصفة عرضية فحسب. ويكون اإلنســان عادالً إذا جاء سلوكه مطابقاً 
لمعايير النظم االجتماعية المفترض عدالتها.. فالعدل سعادة اجتماعية. إنه 

سعادة يضمنها النظام االجتماعي 2.
غير أننا إذا تتبعنــا العالقة بين العدل والقانون؛ فــإن القانون مرتبط 
بفكــرة العدل، إلى درجة أنه يعــد في صورة ما مرادفاً لهــا، وحينما نقول: 
«محكمة العــدل» فإننا نعني «محكمــة القانون». رغم الوعــي بهذا التصور 

V. Pareto, The Mind and Society, London 1935, part: 1210. 1 ـ 
H. Kelsen, What is Justice? California, 1957, p. 7. 2 ـ 
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المثالي الذي يجعل من القانون تحققاً للعدل مع وجود أحكام في قضايا قد 
تمثل نوعــاً من الظلم يجافي العــدل أو ما نص عليه القانــون ذاته. وتوجد 
طريقتان رئيستان يحاول بهما النظام القانوني تحقيق العدل الجوهري، وليس 
العدل الشــكلي (الرســمي) فقط كما ينعكس في النظام القيمي العامل في 

مجتمع معين.
والطريقة األولى أضيق ولكنها أكثر انتشارًا على المدى البعيد... وتتجلى 
بإضفــاء قدر من المرونة على القواعد التي تطبقهــا المحاكم أو غيرها من 
أجهزة إدارة القانون، وذلك بتخويل القضاة والمسؤولين القانونيين اآلخرين 
إمكانية حق تطوير القانون وتكييفه وفــق حاجات المجتمع الذي يطبق فيه 1. 
إننا ال نطلب من القانون أن يمنحنا قيمــة العدالة الواجب تطبيقها لكن أن 
يوضع في االعتبــار تقييم المجتمع للعدل الســائد، ومن ثــم إدراجه كقيمة 
متضمنه فــي القوانين القائمة. وهنــا تتضح الصيغة الوضعيــة لفهم طبيعة 

العالقة بين العدل والقانون.

ـ العدل قيمة قانونية سلبية
إذا كان العدل مفردة رئيســة من مفردات الفلســفة السياســية وضعت 
ركائزه منذ جمهورية «أفالطون» التي مثلت بحثاً في طبيعة العدل كأســاس 
للنظام السياسي الفاضل أو العدل في صورته المثالية، فإن الفكر السياسي 
المعاصر قد تناول العدل من وجهات نظر متباينة ومختلفة، لعل أكثرها إثارة 
للجدل ما طرحه عالم االقتصاد والفيلســوف السياسي / القانوني الليبرالي 
فريدريك هايك F. Hayek (1899 ـ 1992) عندما قدم لنا ما ُيســمى قواعد 
الســلوك العــادل The Rules of Just Conduct، والتــي تمثل صــورة «قانون 
األعراف» Common Law. ومن خالل هــذه القواعد يمكن للمجتمع المنفتح 
Open Society أن يؤكد وجوده. ويمكن اإلشــارة إلــى أن تلك القواعد تتميز 

دينيس لويد، فكرة القانون، تعريب: ســليم الصويصي، مراجعة ســليم بسيســو، عالم المعرفة  1 ـ 
(47) 1981، ص 162.
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بســمات أساســية هي: التعميم Generality، والتوكيد Certainty، والمساواة 
Equality. كمــا يطلق على تلك القواعد مســمى «القواعد المســتقلة بصفة 

نهائية» End - Independent Rules وهي تخدم بنيــة النظام التلقائي لألفعال 
اإلنسانية، كما يرى «هايك». وفي المقابل توجد قواعد التنظيم التابعة بصفة 
نهائية، وهي تشكل صورة القانون العام Public Law الذي يحّدد نظام عمل 
الحكومة. إذًا نحن بإزاء صورتين للقانون: األولى: قانون األعراف أو القانون 
الخاص، القانون الجنائي، والثانية: القانون العام أو القانون الرسمي الذي 

ينّظم عمل الحكومة.
ويهدف «هايــك» إلى التعامل مع الســلوك 
اإلنساني بوصفه سلوكاً عادالً أو غير عادل، ومن 
هنا تأتي المسؤولية الفردية عن الفعل اإلنساني 
أياً كان مســموحاً به أم ال. إن العدل لديه ليس 
مســؤوالً عن نتائج األفعال، بل مرتبط بالســلوك 
فحســب، ومن ثم تجيء قواعد الســلوك العادل 
لتبين كيفية تصرف الفرد أو سلوكه تجاه أمر يود 
فعله. ويبدو تأثير «هيوم» في فلســفته القانونية 
المحافظة واضحاً على «هايك» في رؤيته الرتباط 

العدل بالقانون 1. كما يؤكد «هايك» أن االستخدام المتداول لمصطلح العدل 
يعــود إلى العادة المتأصلة في اإلنســان من خالل تفســيره التشــخيصي أو 

التجسيدي مما يجعله يسيء استعمال لفظي: عادل وغير عادل.
وفي هذا اإلطار ال يصبح العدل تعبيرًا عن إرادة المجموع أو األغلبية وال 
جماعات المصالح التي تقرر أن العدل هو مصلحة األقوى؛ لكن تثبت قواعد 
السلوك العادل المجردة ـ الماثلة في التعميم، والتوكيد، والمساواة ـ أن ثمة 
نظماً قانونية عامة توجد مســتقلة عن السلطة التشــريعية. وقد جاءت تلك 
القواعد إلى حيّز الوجود عبــر عملية تطورية تعمل علــى التكيف مع بيئتها 

Hayek, The Mirage of Social Justice, Chicago Univ. Press, 1976. P. 31. 1 ـ 
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بصورة مستقلة عن تدخل السلطة التشريعية، مع ترك مساحة منطقية لتوجيه 
األفــراد على نحو قانوني رســمي فــي ظل ظــروف اســتثنائية؛ كالكوارث، 
والمجاعات، والحروب؛ لكي تفــرض غايات محددة تمثل صورة التحقق لما 
هو عــادل. ولنا أن نســأل: هل يجــب أن يخضــع تحقيق العدل للســيطرة 
اإلنسانية؟ وقد تحمل اإلجابة ذاتها «أمرًا غير عادل أو غير أخالقي» 1، وقد 
يتأكد لنا أن القواعد المحددة لكل فعل عادل هي ذاتها قد يثبت صحتها أو 
خطأها، فعلى سبيل المثال قد يثبت أن قاعدة ما عادلة لكنها عند تطبيقها 
على حالــة معينة تكون غير عادلــة. ومن ثم فهي خاطئــة طالما لم تحدد 

بصورة كافية ما نعده عدالً 2.
ويســتطرد «هايك» فيوضــح أن كلمة «عــادل» أو «غير عادل» ليســت 
مقصورة علــى الفعل الفردي التلقائي، بل يمكــن أن تنطبق على فعل النظام 
السياسي، مع الوعي أن النظام السياسي أو الحكومة تقوم على نظم متعمدة، 
بينما يظل ما يتعلق بأفعال أفراد المجتمــع أو نظام المجتمع مرتبطاً بما هو 
تلقائي، لكن متى كان نظام المجتمع تلقائياً فإنه قد يتأثر بما هو غير تلقائي، 
ومن هنا فإنه ال يمكن عــّد النتائج الناجمة عن العملية االجتماعية عادلة أو 
غير عادلة؛ «إنّ عْدل أو عدم عدل المطالب الفردية هي ما يملى على الفرد 
من قبل الحكومة ما يجب فعله في ضوء قواعد السلوك العادل، وليس في ضوء 

النتائج الخاصة الناجمة من تطبيقها على حالة فردية» 3.
ويمكن إيجاز مهمة الحكومة أو النظام السياسي في إطار تأثيرها على 
أفعال األفراد المختلفين لجعلها متطابقة مع قواعد السلوك العادل، لكن كيف 
لنا أن نميّز بين أنواع السلوك المختلفة التي يتعارف الناس على عّدها عادلة 
أو غير عادلة؟ وهنا قد يكون الحل في إدراك قواعد السلوك العادل بوصفها 
تعبيرًا عن أفعال األفراد المؤثر بعضهــا في بعض، بمعنى أن يصبح فعل كل 

Kelsen, What is Justice, p. 7. 1 ـ 
Hayek, The Mirage of Social Justice, p. 36. 2 ـ 
Ibid., p. 33. 3 ـ 



207

المعاصر السياسي  الفكر  في  والقانون  العدل 

فرد في ظل النظام التلقائي في المجتمع نتيجة ألفعال األفراد اآلخرين، إننا 
أمام ما يمكن تســميته «عدالً تبادليــاً» Commutative Justice، غير أن هذا 
العدل التبادلي لم يحقّق حياة عادلة للبشــر يســودها التضامن أو االلتقاء 
حول أهداف مشتركة، إنه يجعلهم أكثر فردية، ومن هذه الزاوية أكثر تحررًا 
في عدم االنضــواء تحت لواء جماعــة معينة بكل التزاماتهــا القانونية، بل 
أسست هذه الروح الفردية لشــبكة من االتصاالت مع جماعات أخرى اتسع 
نطاقها ليشمل البشر في كل بقاع العالم من خالل مراحل وتشعبات ال يمكن 
تحديدها. إن الدعوة إلى العــدل التبادلي ال يكرس التبادل اإلنســاني في 

نطاقه المتعدد والشامل؛ بل يوفر حماية للمجال 
الفردي الخــاص من فكرة االنتهــاك، وتحديدًا 
صون الملكية الخاصة التــي تصبح في ظل هذا 
العدل التبادلي ملكيات متعّددة وما تحمله وراءها 
من حريات شخصية ومدنية. وهنا يوجز «هايك» 
العدل الذي يمثله القانون فــي منع التعدي على 
الملكية الخاصــة. ومن هنــا ال يمكننا أن نضع 
تصورًا لما هو «عادل» أو «غير عادل» بالنســبة 
للقواعد التي يمكن تطبيقها في النظام التلقائي، 
فهي أصًال غير مقصودة أو يمكــن توّقعها جراء 

فعل فرد معين. وربما يتداعــى إلى أذهاننا أن وجهة النظر الســابقة تضع 
تفرقة بين العدل والقانون؛ لكن األمر يتحــّدد من خالل تقرير أن القانون 
يتكون من قواعد السلوك العادل الثابتة والراسخة لدرجة أنه يمكن تسميته 
قانون السلوك العادل، لكن في الوقت نفسه تبدو متمايزة عن تلك القواعد 
التي تسمى قانوناً، ولكي يتم توضيح األمر؛ فإنه يمكن عّد القانون الجنائي 
والخاص متضمناً في قواعد الســلوك العادل، وهذا مــا يعد من وجهة نظر 

«هايك» السمة المميزة للمجتمع الحر.
كيف يخدم القانــون ـ ممثًال في صورة قواعد الســلوك العادل ـ تطبيق 

العدل على النحو األفضل؟
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إن القانــون ـ في صورته العامة والمجردة ـ يخــدم تطبيق العدل دون 
حسابات مصالح أو أهداف معينة لفرد أو جماعة أو نظام سياسي، غير أن 
هذا األمر ال يحدد لنا بصورة منتظمة المحتوى األساسي لما هو جدير باسم 
«قانون». ويشير «هايك» إلى أهمية االنتقال التدريجي من النسق القانوني 
غيــر المنتظم أو قواعد الســلوك العادل إلى ما يعد نســقاً قانونياً يتســم 
بالجدوى والنضج من خالل عمل الحكومة المسؤولة عن القانون العام من 
حيث القواعد والتطبيق، وذلك من أجل جعل تلــك القواعد غير المنتظمة 
أكثر فعالية «على أساس أن نسق القواعد المفصلة الواضحة ال يعد بصورة 

مؤكدة القانون برمته» 1.
إن مفهوم العدل هو معاملة جميع األفراد في ظل القواعد نفسها، ومن هنا 
يأتي اختبار التعميم وسيلة صحيحة لتحقيق العدل. وتنشأ القواعد العادلة من 
خالل عملية تدريجية تمثل صورة إرشــادية لمجتمع حر ومنفتح، أو المجتمع 
الذي يتكوّن من األفراد األحرار المتساوين أمام القانون دون أن يكون االلتزام 
بقواعد الســلوك العادل محكوماً بنتائج معينة، وهنا فــإن فكرة النتائج غير 
المتوقعة للسلوك اإلنســاني يمثل لب نظرية المعرفة عند «هايك»، فالجهل 
بوقائع معينة ينفي فكرة توازن المصالح الخاصة بالرهان على حالة معينة أو 
مصالح محددة أو تعيين حالة ما بوصفها عادلة، فالنتائج غير متعمدة؛ ألنها 
وليدة الجهل بتلك الوقائع، ومن خالل الخبرة يتم تغيير القواعد التي يثبت 
عدم عدالتها، فليس هناك إمكانية للتســليم بنتائج معروفة سلفاً لفعل فردي 
يعد نتاجاً للجهل اإلنساني أو عدم اإلحاطة بكل الوقائع المرتبطة بهذا الفعل، 
«إنه يجب التأكيد على أنه في مجتمع ذوي المعرفة الشاملة أو الكلية ال يوجد 

مكان لمفهوم العدل» 2.
وعندما نتحدث عن التوكيد كســمة أساسية لقواعد السلوك العادل، فإن 
«هايك» يقصد أن سلطة هذه القواعد مستمدة من افتراض قدرتها على إيجاد 

 Dworkin, R. M. Law is a System of Rules, in R.S. Summers, ed., Essays in Legal Philosophy, 1 ـ 
Oxford Univ. Press, 1968, p. 52.

Hayek, The Mirage of Social Justice, p. 39. 2 ـ 
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العدل ال صناعته ومن ثم فإن المهمة الفكرية لتطوير هذه القواعد ليســت 
باألمر المهين، بل تبدو هذه المهمة أشــبه بالبحث عن الحقيقية، بمعنى أن 

القاعدة التي يمكن تطبيقها بصفة عامة يجب أن تعلو فوق أي رغبة أخرى.
ومن الجائز أن يســفر الشــعور بالعدل عن خطأ، برغم رضاء المشاعر 
الذاتية لإلنســان عن قاعدة ما بوصفها قاعدة عادلة، لكن ال بد من تحري 
ذلك بتطبيق معيار التعميم، وال يستثنى من ذلك إمكانية اكتشاف هذا األمر 
متأخرًا، «وإذا لم نتأكد من ذلك بأنفسنا؛ فإنه يجب أال نأمل في تطبيق هذه 
القاعدة» 1، وأخيرًا فإن التعريف الســائد للمســاواة هــو «أن القانون ينبغي 

تنفيذه بصورة متساوية في كل الظروف العامة» 2.
ومن وجهــة نظر «هايــك» ال يوجــد معيار 
وضعي للعدل، ومن هنا يمكن تجربة اختبار معيار 
«التعميم» السلبي الذي يكشف ما هو غير عادل 
دون أن يحدد سلفاً ما هو العدل. إن هذا المعيار 
يعبر عن نضالنا في ســبيل اســتبعاد ما هو غير 
عادل، ال تقرير مــا هو عادل، والــذي ال يمكن 
توقعه ســلفاً؛ نتاجاً للجهل اإلنساني بكل الوقائع 
المرتبطة بما هو عادل، وحســبنا جهودًا مبذولة 
لتطوير قواعد الســلوك العادل حتى يصبح أمرًا 

مقبوالً لدى أفــراد المجتمع. ومن هذه الزاوية يكــون ما هو غير عادل محل 
االختبار، ويمكن تصور أن اختبار انعدام العــدل كافياً إلخبارنا بما يجب أن 
يكون عليه توجهنا لتطوير النسق األساســي للقانون غير أنه يجب إدراك أن 
هذا االختبار وحده ليس كافياً لتمكيننا من بناء نسق جديد للقانون برمته 3.

وهناك ثقة في أن االختبار السلبي النعدام العدل هو الوحيد الذي يتطابق 

Ibid., p. 42. 1 ـ 
Hayek, The Constitution of Liberty, Roultledge and Kegan Paul, London, 1976., p. 209. 2 ـ 
Hayek, The Mirage of Social Justice, p. 43. 3 ـ 

إّن �WB,م ا���ل 0, ����(� 
 Ds �� اد��األ l��O
 ��ا��,ا�� �W�BF، و�� 0
-��x ا�5�ر ا�����h و#�(� 
@g��K�� �K�K ا���ل. 
و��?x ا��,ا�� ا���د�� �� 
5الل ��(�� ��ر-��2 
��DX @,رة إر�Iد-� 
.y�B�
� و� l��2��



210

المحور

مع إمكانية تطوير النســق األساســي للقانــون. وأخيرًا يمكــن مطابقة فكرة 
االختبار السلبي النعدام العدالة مع التطور الحديث في فلسفة العلم على يد 
كارل بوبر K. popper من خالل كتابيه «المجتمع المفتوح وأعداؤه» و«حدوس 
وتفنيدات» اللذين تعامل فيهما مع قوانين الطبيعة كقوانين يمكن اختبار كذبها 
بالجهود المتواصلة للكشــف عــن هذا الكذب عــن طريق «معيــار القابلية 
للتكذيب» Falsifiability. وفي النهاية يجب إدراك أن السعي إلى الحقيقة أو 
العدل ـ من خالل االستبعاد المستمر لما هو كاذب أو غير عادل ـ ليس معناه 

قدرتنا على الوصول إلى الحقيقة أو العدل المطلق.

ا���F,ن: WB� ��S D0,م ���ا�� �(��ل؟
في كل مجتمع ليبرالي، تعد حريات المواطنين راسخًة من خالل القانون 
الذي يمثل ضماناً لتحقيق العدل، لكن التســامح الذي يعد فضيلة ليبرالية 
أساســية يمكن تفعيله مع ما هو غير عادل لو أن ثمة أمرًا آخر أكثر انعداماً 
للعدل، ومن ثم يعد األول تجنبــاً لفداحة الضرر اآلخر. وعندما نتحدث عن 

مفهوم العدل بالمعنى الليبرالي فإننا نجده يتخذ سبيلين:
1 ـ العدالة اإلجرائية Procedural justice، وهي تلك اإلجراءات التي يتم 
اتخاذها لحسم قضية محل خالف على نحو منصف لكل األطراف، ومن هنا 
تكون المعاملة على قدم المســاواة، حيادية في اتخــاذ القرار، وأن ينال كل 

طرف حقه في التعبير عن رأيه 1.
2 ـ العدالة التوزيعية Distributive Justice، وهي اجتماعية بمعنى وجود 
فروق بين البشــر من حيث أوضاعهم االجتماعية وفقــاً لقدراتهم ومواهبهم، 
وليس عادالً أن يتم توزيع المنافع والمســؤوليات على نحو متساو على أفراد 
غير متساوين. وهنا تصب عدالة التوزيع اهتمامها على المعايير التي بموجبها 

يحصل كل فرد على نصيبه من الحصيلة النهائية للخيرات 2.

 Chon, White; and Etal., Distributive and Procedural Justice, in Law and Human Behavior, 1 ـ 
Journal Springer, vol. 24. No. 5., October 2000, pp. 556-57.

Ibid., p. 558-59. 2 ـ 
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ومن أجل وجود مجتمع يقوم على المســاواة بين البشــر والحصول على 
المنافع وفقاً لالســتحقاق طرح الفالسفة الليبراليون المعاصرون نظرياتهم، 
وعلى رأســهم جون رولــز John Rawls (1921 ـ 2002)، الــذي وضع مبدأين 
للعدل يمكن تطبيقهما على كل بنية أساسية لمجتمع معين، من أجل تحديد أو 
تخصيــص الحقــوق والواجبات، كمــا يهدفان إلــى تنظيم التوزيــع للمنافع 
االجتماعية واالقتصادية. يتعلّق األول بمعرفة وحماية الحريات األساسية على 
نحٍو متســاٍو. بينما يرتبط الثانــي بالجوانب التي ترتب وتحدد الالمســاواة 
االجتماعية واالقتصادية ـ بحيث تكون ـ (أ) قابلة للتوقع العقالني، أي يفضلها 

كل شخص، (ب) ويتم إلحاقها بأوضاع اجتماعية 
ووظائــف متاحــة للجميــع 1. لكن الســؤال الذي 
يفرض نفســه: كيف يمكن لمجتمع معين في ظل 
اختيارات متعــددة أن يحدد مجموعة من المبادئ 
والمعاييــر أو (القوانيــن) التــي يقبلهــا أعضاء 
المجتمع بوصفها مبادئ قانونية تؤســس للعدل؟ 
ومن هــذه الزاوية، يفتــرض «رولــز» افتراضاً 
عقالنياً سّماه «الوضع األصلي» Original Position؛ 
لكي يمكن قيام نقاش حول العــدل. ولكي نفهم 

«الوضع األصلي» فعلينا عدم عد حالة تاريخية واقعة؛ لكنه فرضية تقودنا إلى 
تصوّر معيّن للعدل. إن رولز ينطلق في رؤيته للعدالة من قاعدة قانونية مؤكدة 
لحق تكافؤ الفرص أو المساواة. إنه يبحث عن الحد األدنى االجتماعي أو ما 
يسمى «الحاجات األساسية». وإذا تعاملنا مع المبدأ األول لتحقيق العدل عند 
رولز فإنه يتعلّق بحماية الحريات األساســية على نحو متساو، ومن بين هذه 
الحريات: الحرية السياسية، حرية التعبير والتجمع، وحرية الضمير، وحرية 
الفكر... وحق حيازة ملكية شخصية، والتمتع بالحرية دون اعتقال أو احتجاز 

تعسفي... إنها صورة سيادة القانون.

Rawls, A Theory of Justice, p. 53. 1 ـ 
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ومع المبدأ الثاني، حيث توزيع الدخل والثروة وإنشــاء التنظيمات التي 
تتقيد بالفروق في السلطة والمسؤولية، ولكي يطبق المبدأ الثاني، فإنه يجب 
إتاحــة الفرصة ألوضاع منفتحــة. ويوظف «رولز» فكــرة العدالة اإلجرائية، 
فيطبقها على الحصص التوزيعية، ومن ثم إعداد وإدارة نظام غير متحيز من 
المؤسســات في ظل بنية أساســية عادلة، وهي التي تتضّمن دستورًا أساسياً 

عادالً وتدبرًا عادالً من المؤسسات االقتصادية واالجتماعية 1.
ولكي يكون التصور السياســي الليبرالي للعدل تصورًا واقعياً، فإنه ال بد 
أن تكون المبادئ والقواعد األساســية عملية في طابعها، بحيث يمكن تطبيق 

تلك القواعد القانونية على التدابير االجتماعية والسياسية القائمة.
ومن منطلق اجتماعي للعدل في الســياق الليبرالي، وعلى نحو إيجابي 
مقابل للمعنى السلبي الذي أوردة «هايك» للعدل بوصفة قيمة قانونية سلبية، 
ينضم رونالد دوركين إلى التيار الليبرالي االجتماعي على نحو يختلف مع 
فروض «رولز» األساسية. وتتشــكل رؤية «دوركين» للعدل من خالل رؤيته 
للمساواة في كونها محصلة شــخص من الموارد، وحريته في التصرف كما 
يشــاء في هذه الحصة في ضوء قرار فردي حر. ولذلك يدعو الحكومة أن 
تتولى رعاية قيمتين أساســيتين هما: المســاواة والحريــة. إنه يجب على 
الحكومــة أن تولى مواطنيهــا اهتماماً بوصفهم بشــرًا معرضيــن للمعاناة 
واإلحباط كما تعاملهم باحترام بوصفهم أشخاصاً لديهم قدرتان: قدرة على 
تكوين تصورات عقالنية لألسلوب الذي يعيشون به، وقدرة العمل وفقاً لهذه 
التصورات... وأن تحقق الحكومة المســاواة بيــن المواطنين في االهتمام 
واالحترام، ولذلك فإنه ال يجوز تمييز األشــخاص عنــد توزيع المنافع أو 
الفرص؛ ألنها ترى استحقاقهم مزيدًا من االهتمام، كما ال يجوز لها فرض 
تصور شــخصي معين للحياة الصالحة بوصفه التصور األكثر أفضلية؛ ألن 

ذلك يفرض تقييدًا للحرية الفردية 2.

Rawls, Political Liberalism, p. 76. 1 ـ 
Dowrkin, R., Taking Roghts Seriously, Universal Law Publishing Co., 1977, pp. 272-73. 2 ـ 
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وإذا نظرنا إلى المساواة السياسية عند «دوركين»؛ فإننا نجدها جنباً 
إلى جنب مع المســاواة االقتصادية واالجتماعية، إنه يقول: «إن المجتمع 
الذي يلتزم بالمســاواة بين أعضائه في االهتمــام أو االحترام هو مجتمع 

ديموقراطي بالضرورة» 1.
 Will Kymlicka «ومـن منطلـق ليبرالـي مختلـف ينـاقـــش «ويـل كيمليكا
ـ ) مفهوم العدل الليبرالي من خالل حقوق األقليات، من خالل تشكيل   1962)
قاعدة للتوجه الليبرالي المعاصــر لصياغة نظرية في العدل، من خالل فكرة 
االســتقالل الذاتي بمعناها الليبرالي األصيل حيث يتمتع الشــخص أو الفرد 

بالحريات والموارد والمعتقدات التي يؤمن بها في 
ســياق قانون يرســخ لقيــم العــدل الكامنة في 
المساواة. ويطرح تصوره لالندماج المجتمعي في 
إطار فــرص متاحة واختيــارات حياتية للجماعات 
اإلثنية Ethnicity، وهو التصــور الالئق بالتعددية 
السياســي  إطارهــا  فــي  الليبراليــة  الثقافيــة 
واالجتماعي. إن التعددية الثقافية الليبرالية ترى 
أن الدولــة ال يكفــي أن تدعــم تلــك الحقــوق 
االجتماعية والسياســية والمدنيــة للمواطنة التي 
تحميها الديمقراطيات الليبرالية الدستورية، ولكن 

ينبغي أن تؤســس حقوق للجماعــات الخاصة من خالل سياســات تهدف إلى 
االعتراف والتكيف مع الهويات والتطلعات المتميزة للجماعات العرقية الثقافية، 

وهذا التعريف عادل في ما يذهب إليه؛ لكنه ال يقدم لنا الكثير 2.
إن «كيمليــكا» يبحث عن الوصول إلى هوية سياســية شــاملة وجامعة 
كتصور عادل ومجتمعي في آن معاً، وذلك من خالل االندماج المؤسســاتي؛ 

 Dowrkin, R., «What is Equality? Part 4: «Political Equality Univ. of San Francisco. Law 1 ـ 
Review, vol. 22, 1987, p. 2.

ويــل كيمليكا، أوديســا التعددية الثقافيــة، (الجزء األول) ترجمــة د. إمام عبد الفتــاح إمام، عالم  2 ـ 
المعرفة، العدد (377)، 2011، ص 81 ـ 82.
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أي التقــاء المنتمين إلى جماعــة إثنية مع أقرانهم مــن الجماعات اإلثنية 
األخرى، فيتم تعزيز العالقات المتبادلة التي تربط هذه الجماعات بوطنها 
الجديد، وتعلم المؤسســات األفراد كيفية التعامــل والتفاوض في ما بينهم 

رغم االختالفات اإلثنية 1.
وتظل محاولة «كيمليكا» إيجاد تصور عادل يقوم على طرح سياســات 
للتعددية الثقافية والتمســك بالقيم الليبرالية، لكن هل يمكن أن تشــّجع 
الدولة أو الحكومة على المحافظــة على تراث الجماعات الخاصة حتى لو 
كان غير ليبرالي، إن األمر هنا يبدو غير عادل متى منع مسؤولي الحكومة 
من التدخل في هذا األمر تحت شعار احترام التنوع والتسامح، مما قد يؤثر 
على وحدة كيان الدولة ذاتها، هذه الدولة في صورتها القومية التي طالما 
ساندها المبدأ الليبرالي من خالل قيمه األصلية في الحرية والمساواة، مما 
يضع أمامنا إشــكالية من نــوع ليبرالي خاص في ما يتعلــق بالعدل. عدل 
بالمعنى الليبرالي األصيل، أم عدل في ظل تصورات قانونية وسياسية تراعي 
مصالــح األفراد والجماعــات وخصوصياتها التي قد تتعــارض مع مصلحة 

المجتمع في إطارها العام.
ومن هذا المنطق يظل القانون بقواعده التي تنشد العدل مرهوناً بما هو 
إيجابي وســلبي في الســياق الليبرالي بتعددية تصوراته للعالقة القائمة بين 

العدل والقانون في كل مجتمع ليبرالي.

Kymlicad, Finding Our Way, p. 54. 1 ـ 
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■  مستشار المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ـ مصر.

���Kـ�

كيَف تجلى مقصُد حفِظ النفِس في ِفقه المياه؟ ولماذا ظلت 
األمثالُ الشارحة في الدرس الفقهي في باب المياه على حالها 
دون تجديد منذ قرون طويلة؟ ولماذا ظلت األمثالُ الشارحة على حالها 
أيضاً في الدرس المقاصدي رغم التحوالت الجذرية التي حدثت في 
الحياة االجتماعية وفي المصالِح الفردية والعامة من مختلف جوانبها؟ 
وكيف يمكن تجديد البحث في ِفقه المياه على نحٍو ُيسهُم في تحقيق 

مقصد «حفظ النفس» في واقع المجتمعات المعاصرة؟
تلك هي األســئلة التي بذلت جهدي في البحث عــن إجابتها. 
وقصدُت بذلك لفَت االنتباه أوالً نحو منطقة لم تلق ما تستحقه من 
اهتمام الباحثين المعاصرين، وهي المنطقة الواقعة بين «المقاصد» 
و«الِفقــه»، أو بين التعليــِل بالحكمــة والتعليل بالوصــف الظاهر 
المنضبط المناســب، ووجوب أن يكون الِفقه في خدمة المقاصد 
ومحكوماً بها ال حاكماً عليها على المســتويين النظري والتطبيقي. 
وقصدُت ثانياً أن يفتَح هذا البحث باب االجتهاد والتجديد في ِفقه 

■   hF�R ��,�ا�  h�0ا�Gإ

المياه فقه  في  النفس  حفظ  مقصد 
الشارحة  ا9مثال  نقد  في  «تمرين 

المقاصدي» الدرس  في  وتجديدها 
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المياه بمعطياتها العصرية، وبمعايير المقاصد العامة للشــريعة الغراء التي 
ُتْعلي حق الحياة، وترعى المصالَح الجماعية؛ دون تهيٍب أو تسيٍب، وإنما بتعقٍل 
وتبصر. ونهايُة رجائي هنا أن أستحث بعض المتخصصين في الدرس الِفقهي 
وفي الــدرس المقاصدي كي يمتد نظرهم إلى مســتجدات مشــكالِت المياه 
وقضاياها العويصة التي باتت تأثيراُتها الســلبية تضرب قطاعات واسعة من 
أبناء المجتمع وتهدد حياتهم، وتدمر مصالحهم، وتنذر بنشوب حروب طاحنة 
حول مصــادر المياه، ومــن ثَم تجعل مزيــدًا من األنفــِس والثمرات عرضة 

للهالك، وتقطع الطريق نحو تحقيق مقاصد الشريعة.
نحن في حاجــة ال يختلُف عليها اثنــان إلى أن يتجــدد البحث الفقهي 
والنظر المقاصدي في مشكالت المياه وقضاياها العويصة التي باتت تأثيراتها 
السلبية تقضي على مقصد «حفظ النفس» ـ محل اهتمامنا في هذا البحث ـ 
ها نتيجة التحكم فيها ببناء السدود  بطرائق شــتى، منها: ندرةُ المياه وشــح
العمالقة في بلدان منابع األنهار. وســـد النهضة األثيوبـــي واألزمات التي 
يتسبب فيها بالنسبة لمصر والسودان. ومشــكلة تلوث المياه (بيولوجياً، أو 
كيماوياً، أو نووياً)، ونقصها إلى حد الجفاف والتصحر، أو زيادتها إلى حد 
الفيضان، والنزاعات حولها إلى حد نشــوب الحروب المهلكة للسيطرة على 

مصادرها (حروب المياه).
ليس مقبــوالً وال معقــوالً أن يدوم موقــف «التهيب» من إعمــال نظرية 
المقاصد بدعوى احتمال فتح باب «التسيب» أو التفلت ـ من بعض التكاليف 
الشرعية الجزئية ـ في أمثال تلك القضايا الكلية المنطوية على «مقصد حفظ 

النفس»، إلى جانب مصالح جماعية بالغة األهمية.
ليس مقبوالً وال معقوالً كذلك أال تهتم المجامــُع الفقهيُة بتلك القضايا 
المائية الكبرى وما يترتب عليها في الواقع الراهن، ومنها مثًال: سرقُة العدو 
الصهيوني للمياه العربية، وحرمان أصحابها منها، ومشروعات تصنيع المياه 
«الصحية» وبيعها بواسطة شركات أجنبية ودولية عمالقة تحقق أرباحاً طائلة 
من بيع المياه التي تســتخرجها من بالدنا ومن تحت أقدامنا. ومنها كذلك 
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تلوث المياه ونقلها لألمراض الفتاكة، وتأثيراتها السلبية على البيئة، وموجات 
الجفاف أو التصحر التي تصيــب مناطق بأكملها وتقضي على مظاهر الحياة 
فيها أحياناً. وســوءُ توزيِع المياه بين قطاعات االقتصــاد الوطني: الزراعي، 
والصناعي، وقطاع الخدمات والسياحة... إلخ. آن األوان أن يمتد ِفقه المياه 
إلى خارج «حوض العبادات»، وأن يتنزل النظر المقاصدي على تلك القضايا 
التي تمثل مصالح جماعية كبرى، ومنافع عامة للبشر وتعّد مقاصد كلية وعامة 

للشريعة في الوقت نفسه، ومنها: مقصد حفظ النفس.
بدأُت البحَث بعــد هذه المقدمة ببيان عالقة 
«نعمة المياه» بمقصد «حفظ النفس»، ثم بينُت 
في البند «ثانيــاً» القواعد العامــة لفقه المياه 
وصلتهــا بمقاصــد الشــريعة، وخصصــُت البند 
«ثالثاً» لنقد «األمثال الشــارحة» لمقصد حفظ 
النفس، واقترحت منهجيــًة لتجديد هذه األمثلة؛ 
كي يكون للدرس المقاصدي وللدرس الِفقهي أثٌر 
في الواقع، ودور في حل مشكالت المياه بمعايير 
مقاصد الشريعة. واختتمُت بفاتحة جديدة نوهُت 

فيها بوجوب تجديد ِفقه المياه بصفة عامة، وربطه بمقاصد الشــريعة بتعقٍل 
وتبصٍر، ودون تهيٍب أو تســيٍب، والسعي لتطوير آليات لنقل هذا الِفقه وتلك 

المقاصد من حيّز التنظير والتأصيل إلى حيز التفعيل والتطبيق.
﴿ > = < ? @ F E D C BA ﴾ [النحــل: 9] 

صدق اهللا العظيم.

jB�أوالً: ��Fُ� ا����ِه و��;ُ� 
Bِ] ا�

الماءُ من أعظم الِنعم التي أسبغها اهللا 4 على خلقه. ومن هذه النعمة 
خرجت كل أنواع الحياة: البشــرية، والحيوانيــة، والنباتية. وال بقاء ألي من 
هذه الحيوات من دون الماء. وتحفل آياُت القــرآن الكريم بكثير التوجيهات 
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والمبادئ والقواعد التي تدعو إلى حسن التعامل مع الماء لكونه نعمًة إلهية، 
وتحض على تقديرها حق قدرها، وتحذر من تعريضها للفساد، أو للهدر، أو 
للتلــوث. وتحفل األحاديُث النبوية الشــريفة، وتحفُل مصــادر تراثنا الفقهي 
العريق بتلك التوجيهات أيضاً. وتبشُر هذه التوجيهات الذين يحسنون استخدام 
الماء بالحيــاة الطيبة فــي الدنيا، وبالثــواب الجزيِل واألجــر العظيم يوم 
الحســاب، وتتوعُد الذين يسيئون استخدامه بالعقاب وســوء المصير؛ إذ إن 
العدواَن على الماء هو عدوان على الحياة ذاتها، وقد يكون فيه إزهاق لألنفس 

واألرواح، وتضييع لمقصد أو أكثر من مقاصد الشريعة.
في القرآِن الكريِم ورد الكالُم عن الماِء ومعانيه وأنواعه وأوعيته ومجاريه 
واســتخداماته المتعددة في خمســمائة آية. فكلمُة «ماء» وردت ثالثاً وستين 
مرة، وكلمة «نهر» و«أنهار» وردتا اثنتين وخمسينَ مرًة. وكذلك وردت كلماٌت 
مثل «العيون» و«الينابيع» و«المطر» و«البرد» و«الغيوم» و«الرياح» عشرات 
المرات في القرآن الكريم، إلى جانب كثير من األحاديث النبوية الشــريفة 
التي اشتملت على توجيهات قيمة في كيفية التعامل مع المياه والمحافظة عليها 

وترشيد استخدامها واإلفادة منها.
ولعل أوضَح الدالئل على القيمِة الكبيرة للماء في اإلسالم أن اهللا تعالى 
ذكر في كتابه الكريم أن الماء من نعيم الجنــة، وأن الحرمان منه نوع من 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :العذاب، قال تعالى
¾ ¿ À ﴾ [األعــراف: 50]. ومن ماِء الســماء ما هو مبارٌك، قال تعالى: 
﴿ x w v u t s r q p o ﴾ [ق: 9]. والماءُ 
هو أصل كل حيــاة تدب على األرض، وهو مدعاة للتفكيــر والتأمل في كيفية 
االستفادة مما ينبته من مزروعات وثمار مختلفة المذاق والشكل والرائحة، قال 
 U T S R Q P O NM L K J I H ﴿ :تعالى
 d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W ❁

g f e ﴾ [النحل: 10، 11].

وفي مدوناِت الحديث النبوي نجد مثًال أن البخاري 5 قد عنون الجزء 
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الثاني من صحيحه باسم «كتاب الشرب والمساقاة: «باٌب في الِشرب» وقول 
اهللا تعالى: ﴿ v u ts r q p o n ﴾ [األنبياء: 30]، وقوله جل 
 ¯ ® ❁ « ª © ¨ § ¦ ¥ ❁ £ ¢ ¡ ذكره: ﴿ ے
° ± ² ³ ﴾ [الواقعــة: 68 ـ 70]. وعن عثمان ƒ أن النبي ژ 
قــال: (من يشتري بئَر رومة فيكون دلوه فيها كدالء المسلمين)، فاشتراها 
عثمان ƒ ، ثم يورد أحاديَث الماِء وأفعال الرســول وتصرفات الصحابة في 

هذا الموضوع الحيوي.
والرتباط الماء بحق الحيــاِة وحفِظ النفس؛ 
جعلت الشــريعُة ملكية الماء عامــًة، وقررت حَق 
الحصوِل عليه مجاناً، وكذلــك حقوق االنتفاع به 
لكل المستفيدين به من دون تمييز بينهم. وحرمت 
الشــريعة أيضاً احتكارَ الماِء، ونهت عن إفساِده، 
ومنعــت بيعه؛ وذلــك عمًال بقول الرســول ژ : 
«الناُس شـــركاء فـــي ثالثة: المـــاء، والكأل، 
والنار». وعمًال بهذا الهدي النبوي صنّف الفقهاء 
«مرفَق الميــاِه» ضمنَ المرافق العامة التي يجب 

أن تنهض بها الحكومُة من حيث حماية المياه، وتوفيرها، وتنقيتها، وتوزيعها 
توزيعاً عادالً، على أن يشــاركها في القيــام بهذه المهمات أبنــاءُ المجتمع، 
وبخاصة الموســرون منهم؛ إما بدعم الميزانية المخصصة لهذا المرفق، أو 
بالمشاركة مباشرة في توفير الماء وفق نظام «األسبلة»، أو «الصهاريج»، أو 
القنواِت، أو «اآلبار» الموقوفة لوجه اهللا تعالى لتيســيِر الحصوِل عليه للذين 

يحتاجونه حيثما كانوا.

��F�Sً: ا��,ا�ُ� ا����ُ� ��Bِِ! ا����ِه ���G-�� ا����@�ِ

تحفُل كتُب الِفقِه اإلسالمي بكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المياه، 
وتطهيرها والتطهّر بها، وترتيب إجراءات ســقي النبات، والحيوان، والطير، 

 ()� DEا��ال yNأو D��
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ناهيك عن اإلنســاِن. وتتضمنُ تلك الكتب كذلك أصول المشاركة في منابع 
المياه، وكيفيِة حل المنازعاِت التي قد تنشــأ بســبب الخــالف حول أحقيِة 
اســتعمال المياه. وبنظرة كلية على تلك التفاصيل نجــد أن معاييَر المقاصِد 
العامِة للشريعة تشكُّل رابطاً قوياً يجمع أجزاءها، ويلُم شملها باتجاه تحقيق 

المصالِح الجماعية التي يشترك فيها أغلُب البشر ويتقاسمون االنتفاعَ بها.
ومع ما هنالــَك من ثراٍء وتنوع في اآلراء الفقهية بشــأن المياه لدى أئمة 
مختلــف المذاهب ومجتهديها في األزمنِة الســابقِة؛ فإننــا الحظنا تراجَع فقه 
المياه في كتابات الفقهــاء المعاصرين، وكذلك في أعمــال المجامع الفقهيِة 
بصفٍة عامٍة؛ وبلغَ هذا التراجُع أدنى مستوى له باالقتصار على مسائَل محدودٍة 
تتعلّق باستعمال المياه في الطهارِة (الوضوء ـ الغسل. النظافة بشكٍل عام). أما 
ما سوى ذلَك من مشكالت المياه الكبرى ومنها التلوث البيولوجي (الجرثومي 
والبكتيري)، واإلشــعاعي (النووي) والكيماوي، وما لهذه الملوثاِت من تأثيراٍت 
 « ســلبية على حياة اإلنســان والحيوان والنبــات والبيئة وعلى «الســلِم األهلي
و«الســالم العالمي»؛ فال نكاُد نجُد ألمثال هذه المشــكالت أثــرًا في كتابات 
الفقهــاء المعاصريــن، وال فتاوى دور اإلفتــاء، وال الموســوعات الفقهية، وال 
األعمــال الصادرة عن المجامــع الفقهية في طول العالم اإلســالمي وعرضه. 
وغابت عن تلَك الكتابــات المعاصرِة كذلك المشــكالت الناجمِة عن األنظمة 
الحديثة لتوفير وتوزيِع المياه والصرِف الصحي، واختالل نســب توزيع المياه 
بين قطاعات االقتصاد الوطني. وفي رأينا أن هذا الغياَب وذاك القصورَ هو من 
نتائج «انفصال» الِفقه عن المقاصد. وأن هذا االنفصالَ يسهم في علمنِة الحياِة 
االجتماعيِة بإقامــِة حواجز مصطنعة ـ بوعي أو مــن دون وعي ـ بين منظومات 

القواعد الفقهية وكلياتها وضوابطها، وبين معايير المقاصد العامة للشريعة.
إن أغلَب الكتاباِت الفقهية المعاصرة بشأن قضايا المياه تتجه في أغلبها 
كما أســلفنا نحو ربطها بمســائل العبادات 1، وال تكاُد تبرحها إلى المســائل 

طرح أحدهم ســؤاالً على الشــيخ ابن باز: هل يجوز الوضوء بالبترول؟ فأجاب الشيخ أنه ال يجوز  1 ـ 
ألن البترول ال يشمله اســم الماء. انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، على موقع طريق اإلسالم: 
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األخرى ذات الصلــة بالمعامالت المدنية والتجاريــة واإلدارية واالقتصادية، 
ناهيَك عن المسائل ذات الصلِة بالمشكالت السياسيِة والنزاعاِت الدولية حول 
مصادر المياه وقواعد تنظيم استغالل األنهار الدوليِة وبناء السدود.... إلخ.

ونحنُ نســلُم بأن المياَه تســهم بدرجات متباينة فــي تحقيق «المقاصد 
العامة للشــريعة»؛ وال يختلُف في ذلك اثنان؛ ســواء كان استخدامها لتلبية 
المتطلبات المعنوية لهذا الحفظ كاســتعمالها في مجــال العبادات، أو كان 
اســتخداُمها لتلبية المتطلبات المادية كما في مجال المعامالت؛ وهنا سوف 
أتناول ـ بإيجاز ـ مالمح فقه المياه من حيث اتصاله بمقاصد الشــريعة في 

مجالي العباداِت والمعامالت.

أ ـ ِفقه المياه في العبادات وحفظ النفس
نجُد في كتب الفقه أن «بــاب الطهارة» هو 
أكثر أبواب فقه العبــادات تفصيًال وبياناً ألحكام 
اســتعمال المياه من أجل «التطهّــر»، والنظافة 
البدنية / الحســية كشــرط واجــب ألداء بعــض 
العبادات وخاصة الصــالة، والحج، أو ألداء فعل 
مستحب مثل تالوة القرآن الكريم. ولعل ظروف 

الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعية والبيئيــة في كثير من مناطــق المجتمعات 
اإلســالمية في العصور السابقة كانت من األسباب التي دفعت أغلبية الفقهاء 
لإلســهاب في بيان أحكام المياه المتعلقة بأداء العبــادات، تحرياً للدقة في 
توفير شــروط صحــة العبــادة؛ لكون «الطهور شـــطر اإليمـــان» كما قال 
الرسول ژ . أما اليوم فقد زالت أغلبية الظروف التي أوجبت ذلك اإلسهاب، 
وأضحى من اليســير التحقق من طهــارة الماء لدى األغلبية الســاحقة من 

http: //ar.islamway.net/fatwa/8405. والملفت أن السائل لم يخطر على باله سؤال عن مبادلة البترول 

بالمياه بين الدول التي تملك أحدهما وتفتقر إلى اآلخر. والمدهش أن الشــيخ 5 وافق على سؤال 
السائل وأجابه رغم االستحالة العملية والعقلية ألن يقدم شخص على أن يزفت نفسه بالبترول بدعوى 

الوضوء عند فقد الماء. وإلى هذا الحد وصل الحال بالمفتي والمستفتي في عصرنا.
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الناس، حيــث تكفلت إدارات الدولة الحديثة بهذه المهمة عبر مؤسســات أو 
هيئات متخصصة في شــؤون المياه وكيفيات معالجتها وتقديمها وفق شروط 
الصحة والسالمة العامة. وعليه فإن قواعد فقه المياه في العبادات باتت في 
أغلبها معلومــًة، وأضحى المطلوُب هــو أن يتعرَف الجمهــورُ العام على هذه 
القواعد بشكٍل مجمل، وأن يتعرفوا بشكل تفصيلي على مقاصد استعمالها في 
مســائل العبادات وما آداب اســتعمالها، وما محاذير هذا االســتعمال وكيفية 
تفادي األخطار التي قد تصيب اإلنسان إذا كانت المياه غير مطابقة لشروط 
الصحة والسالمة. أما بقية التفاصيل التي قالها قدماء الفقهاء فال فائزة في 

أغلبها اليوم من الوجهة التطبيقية أو العملية.
وكم كان المرحوم الشيخ أبو زهرة حكيماً في جوابه على أحد طالبه في 
خمسينات القرن الماضي عندما سأله عن ســبب «شطب باب الطهارة» من 
دروس الِفقه التي كان يلقيها على طالب كلية الحقوق بجامعة القاهرة آنذاك. 

قال له 5 : «ألن دورات المياه الحديثة قد تكفلت بهذا الباب» 1.
وفي ضوء ما سبق فإن اإلطار العام الذي يكفي لمعرفة مقاصد ِفقه المياه 

في مجال العبادات يمكن أن يكون كاآلتي:
أن صحة األبدان مقدمة على صحة األديان، وخاصة في اســتعمال المياه  ـ 1

نظرًا الحتماالت إصابتها باألوبئة واألمراض الفتاكة.
أن أغلب الماء الذي يســتعمله الناس في المدن واألرياف في مجتمعاتنا  ـ 2

المعاصرة طاهر فــي ذاته مطهّر لغيره بمســؤولية الهيئــات الحكومية 
المعنية بإدارة وتشغيل مرفق المياه والصرف الصحي، ووجوب خضوعها 

للرقابة والمساءلة الدورية.
وجوب التزام مبدأ االقتصاد وعدم اإلســراف في استعمال الماء لغرض  ـ 3

الوضوء، أو أداء العبادات واالحتياجات الدينية عامة. وإذا كان اإلسراف 
فــي المــاء منهياً عنه فــي الوضــوء، فإن النهــي عنه أشــد وأقوى في 

روى لــي هذا الخبر أحــد الذين عاصروا الشــيخ في تلك الفتــرة ـ في محاورة لــي معه يوم  1 ـ 
.2014/5/1
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االستعماالت األخرى؛ لكون اإلسراَف من عوامل الخلل في منظومة التوازن 
البيئي، وإهداِر موارِدها.

إن ثمــَة عدة أنواع من المياه يجوز اســتخدامها من أجــل التطهر ألداء  ـ 4
العبادات: (ماء المطر ـ مــاء البحر ـ الماء المتجمع مــن ذوبان الثلج 
والبرد ـ ماء النهر ـ ماء البئر ـ ماء العين) ما دامت هذه المياه مستوفية 

للمواصفات الصحية.
االستعاضة بالتيمِم في حال تعذر وجود الماء، أو إذا كان شحيحاً ال يكفي  ـ 5

إال لشــرب اإلنســان أو الحيوان وفق أولويات االســتعمال في الشــرب 
للمحافظة أوالً على حياة اإلنسان ثم الحيوان، 

ثم النبات.
ثمة اســتثناءات ال تنطبق عليها المالحظات  ـ 6

الســابقة، ومنها: المناطق والمجتمعات التي 
لم تصلها شبكات المياه والصرف الصحي. 
وهذه تحتــاُج إلــى توجيهاٍت خاصة حســب 
ظروف واحتياجات كل منطقة، وحسب ما هو 

متوافر فيها من مصادر المياه.
يخرج الماءُ عن صالحية استخدامه للطهارة  ـ 7

في مسائل العبادات إذا ثبَت تلوثه بملوثات ضارة بالصحة، أو إذا خالطه 
ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته.

ولكن ما نالحظه هو أن االجتهاَد الفقهي الحديث والمعاصر لم يخرج حتى 
اليوم عن هذه المعايير الثالثة التي قال بها الفقه القديم بشأن صالحية المياه 
لالســتعمال اآلدمي بشــكل خاص، من دون إعمال جدي لمقصــد حفظ النفس 
ومقتضياته في ظل زيادة مخاطر المياه على الصحِة العامة. وأغلُب آراء قدماء 
الفقهاء تشــير إلى أن علَل خروِج الماء عن صالحيته للطهارة أو لالســتعمال 
اآلدمي تتركز في األضرار الصحية التي قد تترتب على استعمال الماء في حال 
طرأَ عليه ما يخرجه عن حالته الطبيعية بتغيّر طعمــه أو لونه أو ريحه، وكونه 
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ـ في هذه الحالة ـ ال يجزئ في الطهارة. ولم يســتثِن الفقهاءُ من هذا الحكم 
العام إال ما ســموه «الماء المقيد»؛ وهو الذي تغيّرت أحد أوصافه الثالثة، أو 
تغيرت كلها، نتيجة خلطه بمواد مثل اللبن والقهوة والشــاي وماء الورد والعنب 

والرمان... إلخ على ما ذهب إليها الشيخ ابن باز في بعض فتاواه مثًال 1.
وفي ضوء تفاقم مشــكالِت تلوِث المياه وما ينتج عنها من أضرار صحية 
وبيئية، لم يعد مناســباً أن يكتفي الفقهاءُ المعاصرون باســتدعاء اجتهاداِت 
أســالفهم في هذا الباب. لقد أدى قدماءُ الفقهاِء دورَهــم فيما ذهبوا إليه، 
وفيما أداهم إليه اجتهادهم ضمن معطيات أزمانهم وما كان فيها من مشكالت 
مختلفــٍة. أما الفقهاء المعاصــرون ومجامعهم الفقهيُة فلــم يقوموا بدورهم، 
ونراهم جامدين على اجتهادات أسالفهم دون تبصر إلى مستجدات الواقع وما 
أنتجه التقدُم الصناعــي والتكنولوجي من ملوثات هائلة بعضها ـ كاإلشــعاع 
النووي، أو التلوث الجرثومي أو البكتيري ـ ال يغيُّر لوَن أو طعَم أو ريَح المياه. 
ولو طبقنا على مثل هــذا الماء معايير تغيّر «اللــون والطعم والرائحة» فلْن 
يقول أحد بعدم جواز استعماله؛ رغم خطورة تلوثه غير المرئي وغير المشموم 
وغير المتذوق، ورغــم أن تلوثه هذا يتســبُب في إصابة اإلنســان بكثير من 

األمراض الفتاكة التي تودي بحياته، أو تتركه عليًال عاجزًا لفترات طويلة.
لم يتعــرض الفقهــاء المعاصرون إلى مشــكالت تلوث المــاء وإصابته 
بمسببات األمراض الفتاكة؛ وال نكاد نجد في كتاباتهم أو دروسهم الفقهية أو 
المقاصدية مثاالً شارحاً من تلك الملوثات؛ رغم كثرِة مصادرها وشيوعها في 
الواقِع الذي يعيشــونه. ومن هذه الملوثات: الملوثاُت الكيماوية، واإلشعاعية، 
والنووية، والبيولوجيــة، ومياه األمطار الحمضية. وتأتــي هذه الملوثات من 
مصادر متعددة أهمها: مخلفاُت الصرف الصناعي، ومخلفات الصرف الصحي، 
والصرف الزراعــي، والمبيــدات الكيماويــة الزراعية، والنظائر المشــعة، 
والطحالب الســامة، والنفط بمشــتقاته، والنفايات النووية، وتساقط الغبار 
الــذري في مجاري األنهار والقنوات، والتســريبات مــن المفاعالت النووية. 

http: //ar.islamway.net/fatwa/8405 :انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، على موقع طريق اإلسالم 1 ـ 
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وتشير البحوث المتخصصة إلى أن مخاطَر التسرِب اإلشعاعي تتسبب في تلوث 
المياه لمدد تتراوح بين أيام وشهور قليلة، وتصل إلى آالف السنين في بعض 

الحاالت؛ منها تلوث المياه بالكربون المشع الذي يستمر 5800 سنة 1.
وفي كثير من حاالت التلوِث بتلــَك الملوثات يظل الماءُ دوَن أي تغير في 
لونه أو طعمه أو ريحه، وال يمكن اكتشــاف تلوثــه إال بأجهزة خاصة وبالغة 
التطور ال تتوافر إال في معامل ومختبرات حديثة ومتطورة. وهذا يدعونا أيضاً 
إلى مناشــدة الفقهاء المعاصرين كي يراجعوا مفهوم «النجاسة» الذي عّده 
قدماء الفقهاء عالمة على خروج الماء عن صالحيته لالستعمال في الطهارة 

أو في غيرها من األغراض اآلدميِة. فنجاسُة الماِء 
كانت وال تزالُ تعني في مفهوم الفقهاء أن يتغير 
اختالطــه  نتيجــة  ريحــه  أو  لونــه  أو  طعمــه 
بالمستقذرات التي تحّدث عنها قدماء الفقهاء وال 
يزال يرددها الفقهاء المعاصرون من دون تعديل 
أو إضافة، ومنهــا: البول، أو الغائط اآلدمي، أو 
أبوال وأرواث الحيوانات، والدم، وجيفة الميتة؛ 
كالفأرة، وســـؤر بعـــض الحيوانـــات كالكلب 
والخنزير. وفي مــا عدا ذلك ال نــكاد نجد في 

أبواِب فقه المياه ـ قديمه وحديثه ـ إشارًة إلى مصادر أخرى لتنجيس المياه، 
وجْعلها غير صالحة لالستعمال سواء في الطهارة أو الشرب أو الري أو الصيد 
من جهة، وَجْعل إســهام المياه في تحقيق مقاصد الشــريعة تحوطه مخاطر 
كثيــرة، منها ما قد يزهق نفــس اآلدمي، أو يهلك الحيــوان والطير والنبات 

واألحياء المائية، أو يضر البيئة ضررًا ال خالص منه من جهة أخرى.
صحيٌح أن قدماءَ الفقهاء قرروا قواعد عامة ال تزال صالحة إلى اليوم في 
التعامل مع المياه ومنها مثًال: تقســيمهم النجاســة إلى عينية وحكمية. ومنها 
تحريــم تنجيس الماء الطاهــر، مثل ما جــاءَ (في البحر الرائــق) حيث قال: 

www.waterexpert.se :صاحب الربيعي، تلوث المياه الجوفية. بحث منشور على موقع 1 ـ 
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«تنجيس الطاهر حرام»، وما جاء في (بدائع الصنائع) من أنه «ال يجوزُ تنجيُس 
الطاهِر من غير ضرورة»، ومنها كذلك ما حكاُه غيُر واحٍد من اإلجماع على أن 
الماء المتغير بالنجاسة يصير نجســاً 1. ولكن ثمة مطارحاٍت مطولة بين فقهاء 
المذاهب بشأن «حكم الماء إذا خالطته نجاسة؟»؛ نتصور أن أغلبها لم يعد ذا 
صلة بواقع المياه في واقعنا المعاصر. وما يستحق النقد الشديد في هذا السياق 
هو أن األمثالَ الشارحَة التي استخدمها قدماءُ الفقهاء لبيان أحكام نجاسة المياه 
ـ وأشــرنا إليها قبل قليل ـ ال تزال حاضرًة إلى اليوم في أبواب فقه المياه من 
دون تجديد يستوعب مصادر تلوث المياه وإخراجها عن طهوريتها! وال يقع اللوم 
على قدماء الفقهاء؛ فقد أدوا ما عليهم في ظروف عصرهم، وإنما يقُع اللوم على 
الفقهاء المعاصرين الذي يكتفون باجترار ما قاله أسالفهم، ويتهيبون من تجديد 

األمثال الشارحة في دروسهم الفقهية والمقاصدية معاً.
وال أظن أنه يغيب عن فطنِة الفقهاء المعاصرين وال عن مجامعهم الفقهية 
قواعد رفع الضرر وتجنبه، وال يغيب عنهم ما وضعه أسالفهم من قواعد كلية 
ال تزال صالحًة للتصدي لمشكالت المياه وما تحمله من مخاطر على األنفس 
والثمرات ومجمل األحياء والبيئة، ومنها القاعدة المقررة عند الحنابلة، والتي 
تقول: «كل ماء طهور في اســتعماله ضرٌر فهو في حكِم العدم» 2. وأعتقد أن 
المشــكلة هي في األمثال الشــارحة لهذه القاعدة وما شــابهها؛ إذ ال تزال 
األمثالُ الشارحُة لها في الدرس الفقهي اليوم هي نفسها األمثال الشارحة لها 
في الدرس الفقهي قبل أكثر من ألف سنة 3. والمطلوب هو تجديد هذه األمثال 

من واقع الراهن وما فيه من مشكالت وتحديات مائية هائلة.

منهم: اإلمام الشافعي، والطحاوي (الحنفي)، والباجي (المالكي)، وابن المنذر من المحدثين. 1 ـ 
عبد اهللا بن مبارك آل سيف، الكليات الفقهية وحكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة، ص 53. 2 ـ 

انشــغل بعض الفقهاء المعاصرين عن تجديد األمثال الشــارحة واستيعاب مســتجدات قضايا المياه  3 ـ 
بتحديد مســائل باتت أقل أهمية في الواقع ومنها: ضابط القلتين باألوزان، فقالوا: القلتان من قالل 
هجر باللتر تســاويان 200 وثالثة أخماس اللتر، وبالكيلو 5 كليوات و157 غراماً، وقيل 25 كيلو و191 
جراماً ورجحه ابن عثيمين، وقيل 162 كيلو. وبالمتر المكعب قدروا القلتين بـ 57 ســم مكعب! انظر: 
عبد اهللا بن مبارك آل ســيف، تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند الحنابلة، كلية الشريعة 

www.alukah.net_BooksFile :بالرياض العام الجامعي 1433 ـ 1434هـ. بحث منشور على موقع
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ب ـ فقه المياه في المعامالت وحفظ النفس
بدأت النواةُ األولى لِفقِه المياه فــي مجال المعامالت المدنية على عهد 
الرسول ژ ، وذلك عندما حث أصحابه للمبادرة بعمل خيري للنفع العام هو 
«وقُف بئِر رومة» بالمدينة المنورة في الســنة األولى لهجرته إليها، وكانت 
تلك هي الســابقة األولى لربط فقه المياه بمقاصد الشريعة، ومنها «مقصد 
حفظ النفس». فقد رُوي عن عثمان بن عفان ƒ أن النبي ژ قدم المدينة 
وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، وكانت لرجٍل من بني غفارة، وكان يبيع 

منها القربة بمدٍ 1، فقال «تبيعنيها بعيٍن في الجنة؟ 
فقال: يا رســول اهللا ليس لي وال لعيالي غيرها، 
فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثالثين ألف 
درهم، ثم أتــى النبي ژ فقــال: أتجعل لي ما 
جعلَت له؟ فقال: نعم»، وفي رواية أخرى قال ژ : 
«من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء 
المسلمين بخيٍر له منها في الجنة» فاشتريتها 
ـ أي عثمان ـ من صلب مالي 2. وكان الدرُس من 
تلك المبادرة واضحاً (وهــو أن «الماءَ» يجُب أن 

يكون متاحاً بال تكلفة للناس أجمعين) الرتبــاط الحياة به، فإن تعذر ذلك، 
وكان ال بد من نفقات لتوفيره؛ فإن مبادرات أهل الخير بوقفه، أو بالوقف عليه 
تتكفُل بتوفيره مجاناً؛ حتى يســهم في تلبية احتياجات الناس من المياه التي 
يتوقف عليها تحقيُق كثيٍر من مصالحهم، ومنها وأولها «حفظ حياتهم»؛ وحفظ 

الحياة مقصٌد أساسي من مقاصد الشريعة.

«المد» نوع من المكاييل، وكان يســاوي في فجر اإلسالم، وخاصة في المدينة ربع صاع، وعند  1 ـ 
أبي حنيفة يتســع المد لرطلين بغداديين. والمد يســاوي اآلن 812.5 غرام قمح؛ أي إنه يساوي 

1.5 لتر تقريباً.
محمد بن علي الشــوكاني، الســيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، تحقيق محمود إبراهيم  2 ـ 
زايد، ومحمود أمين النواوي (القاهرة: المجلس األعلى للشــؤون اإلسالمية، 1404هـ) ج 313/3؛ 

والحديث رواه النسائي والترمذي، وأخرجه البخاري تعليقاً.
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ومع تطوِر الحالة الحضارية في المجتمعات اإلسالمية، زاَد ارتباُط الماء 
بالعمران المدني ـ مثلما حدث في أغلِب التجــارب الحضارية الكبرى ـ فقد 
أدرَك مؤسسو المدن واألمصار اإلسالمية أهمية الماء كشريان للحياة المدنية 
المستقرة. وكان توجيهُ النبي ژ بوقف بئر رومة أنموذجاً استلهمه المسلمون 
في مختلف بقاع األرض، وعلى مر العصور. وســجلت كتب الحكمة السياسية 
الماءَ على رأس قائمة تضم ســتة شــروط ضرورية لعمارة المدن هي: سعُة 
المياِه المستعذبة، وإمكان الميرة المستمدة، واعتدال المكان الموافق لصحة 
الهواء والتربــة، والقرب مما تدعــو الحاجة إليه مــن المراعي واألحطاب، 
وتحصيــن المنازل من األعداء والزعــار، وأن يحيط بالمدينة ســواد (أرض 
زراعية خصبة) تعين أهلهــا بموادها 1. وكل هذه األعمال تفترض توافر المياه 

كشرط أساسي لتحصيل منافعها وإدراك مقاصدها.
وقد رافــق «الفقهُ» تلــَك التطورات فــي عالقة الماء بالحيــاة المدنية 
والحالة الحضارية في المجتمعات اإلســالمية؛ بل إن التاريخ المعرفي للفقه 
اإلســالمي يوضح لنا أن اجتهاداِت كثيٍر من أعالم الفقهاء في شأن «الماء» 
عموماً قد سبقت تلك التطورات المدنية والحضارية، وكانت سبباً من أسبابها، 
وذريعًة أدت إلــى تغذيتها بالقوة المعنوية، وبالحجج الشــرعية؛ األمر الذي 
جعلها تحظى بقبول اجتماعي واســعٍ. وما اســتنتجناه من استقراء أبواب فقه 
المياه هو أن معايير المقاصد قد أسهمْت بدوٍر كبيٍر في ما توصل إليه الفقهاء 
من اجتهادات بعيدة عن طرفي التهيب والتسيب، ومرتكزة في وسط التعقل 

والتبصر في مسائل المياه وقواعد تملكها وآداِب استعمالها.
بين الفقهــاءُ أن للماء من حيث إمكانية تملكه حالتين، األولى: أن يكوَن 
مملوكاً ملكية عامة، وخاصة في جميع مصادره الســطحية (األنهار، والبحار 
وفروعها، والبحيرات)، وأكدوا على أن الملكية العامة للماء هي األصُل؛ لقول 
رسول اهللا ژ : «الناس شركاء في ثالثة: الماء، والكأل، والنار»، والشركة 
العامة تقتضي اإلباحة. والثانية: أن يكون الماءُ ملكية خاصة، وذلك بحيازته، 

الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك وسياسة الملك، تحقيق رضوان السيد  1 ـ 
(بيروت: 1989)، ص 219.
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ويكون مصدر الحق في التصرف فيه كملكية خاصة هو ما بذله حائزه فيه من 
عمٍل وجهٍد، وما يقتضيه ذلك من نفقات لجلبه أو استخراجه، أو تخزينه، أو 
تنقيتــه، ونقلِه، وتوزيعِه، وصيانة مســتلزماِته وأدواته... إلــخ. وفي العصور 
الســابقة، كانت أكثُر مصادر المياه قابليًة للتملِك ملكيًة خاصًة بهذا المعنى 
المصادرَ الجوفيَة. وال تزالُ المياُه الجوفيُة حتى وقتنا الحاضر هي أهم أنواِع 
المياه القابلــة للتملك ملكية خاصة، والتصرف فيها كســلعٍة تخضع لقوانين 
السوق. أما بقيُة أنواع المياه فال تزالُ ضمن دائرة الملكية العامة، مع فرِض 
تسعيرٍة جبرية على استخدامها في المنازل والمنشآت الخاصة والعامة، بهدف 

تغطية بعض نفقات توفيرها وتوصيلها للمستفيدين منها.
بين الفقهاء أيَضا أنــه بثبوت ملكية الماء أو 
مصدٍر من مصادره ـ السطحية أو الجوفية ـ فإنه 
يعّد: إما حقاً من حقــوق الملكيِة األصلية العينية 
في بعض الحــاالت؛ وذلك عنــد حيازته ولو من 
مصدٍر عام للماء كنهر جاٍر أو سيل ساٍر، أو عند 
حيازة مصدٍر من مصادره الجوفية مثل بئر معين 
أو عين عذبة. وإما يصبح حقاً من حقوق االرتفاق، 

أو مادًة لحٍق من حقوق االرتفاق 1.
وسواء أكان الماء ملكاً عينياً، أو كان حقاً من 

حقوق االرتفاق، فقد عّده الفقهاء ماالً، وأجازوا وقفه لالنتفاع به وتخصيصه 
للمنفعة العامة؛ إسهاماً في تحقيق مقصد «حفظ النفس» الذي ال يتحقق من 
دون مياه صالحة للشــرب ومتاحة للجميع، إلى جانب مــا تحققه المياه من 

حق الملك هو الحق العيني الكامل، وجميع الحقوق األصلية األخرى متفرعة عنه، فالملك التام  1 ـ 
هو ملك الرقبة ومنفعتها معاً، ويتفــرع عنه ملك الرقبة وحدها وملــك المنفعة وحدها، وحقوق 
االرتفاق. وأســباب ملك المنفعة ثالثة: العقد، والوصية، والوقف. أما حقوق االرتفاق فتســمى 
الحقوق المجردة، ويعرف حق االرتفاق بأنه «حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشــخص آخر»، 
ومن أشــهر حقوق االرتفاق الشــرب والمســيل والمرور والتعلي والجوار. ولمزيد من التفاصيل 
انظر: عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الِفقه اإلســالمي: دراسة مقارنة بالفقه الغربي 

(القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية، ط 2 ـ 1958)، ج 26/1 ـ 30.
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منافع اقتصادية أخرى. وأياً كانت نوعية ملكية المياه (ملكية عينية أصلية، أو 
ملكية انتفاع عيني كحق مــن حقوق االرتفاق)؛ فقد نظر الفقهاءُ إليه على أن 
له ثمناً في أغلب األحوال، وأنه يعّد سلعة اقتصادية داخلة في التداول السوقي 
وليست خارجة عنه. وألن له ثمناً مقدرًا بتكلفة توفيره، أو بأكثر قليًال أو أقل 
قليًال من تلك التكلفة، فال بد من طرف يدفع هذا الثمن مقابل الحصول عليه.
وقد ألقى الفقهاء على الدولة المسؤولية األولى في توفير المياِه والتكفِل 
بجميِع نفقاتهــا، أو بأغلبها، حتى تكــون متاحة لمواطنيها بالقدر المناســب 
الحتياجاتهم، وبالنوعية الصحية التي تحقق مصالحهم، وتحافظ على بيئتهم 
وصحتهم العامــة. وكان هذا االتجاه أيضاً مؤسســاً علــى إدراك فقهي عميق 
لمسؤولية السلطة عن توفير ضروريات تحقيق المقاصد العامة للشريعة، ومنها 
«حفظ األنفس» من الهالك، أو على األقل أن تضمنَ السلطُة وصولَ المياه لمن 
ال يقدرون على الوصول إليها بأن تتحّمل هــي تكلفتها. وقد يكون دافع تكلفة 
الماء هو المستهلك (الهيئات واألفراد)، وذلك في حاالت مخصوصة ونادرة، أو 
قد يكون دافــُع التكلفِة طرفاً وســيطاً يوفر الماءَ مجاناً لمــن يحتاجه، وهذا 
الطرف الوســيط لم يكن في التجربة التاريخية اإلسالمية سوى الوقف، إلى 
جانب بعض أعمال الصدقات والتبرعات التي خصصها الواهبون لتقديم المياه 
لذوي الحاجة إليها، سواء أكانوا آدميين أم ذوات أرواح من الدواب، والبهائم، 
والطيور، أو نباتات ومزروعات، أو ألغــراض الزينة والترفيه العام من خالل 

تزويد المتنزهات بنوافير المياه وصنابير الشرب.
وال نخال تلك االجتهادات وما يشــبهها إال أنها كانت تهدف للتمكين من 
نفاذ كل منْ / وما يحتاُج إلى الماء بيســٍر وســهولة؛ نظرًا ألن الماء وســيلة 
لمقاصد عالية تتوقف عليها حياة ومصالح اآلدمي وغير اآلدمي، ومنها مقصد 

«حفظ النفس» من جهة توفير المتطلبات المادية لهذا الحفظ.
ونســوق في ما يلي ثالثَة نمــاذَج من اجتهاداِت الفقهــاء: األول ورد في 
(األم) لإلمامِ الشافعي، والثاني ورد في (بدائع) الكاساني، والثالث ورد في 

(مبسوط) السرخسي.
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أ ـ قال اإلمام الشافعي في كتابه «األم»: «كل ماء ببادية يزيد في عيٍن، 
أو بئٍر، أو نهٍر؛ بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته، وزرع إن كان له؛ فليَس 
له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع. 
وليس لغيره أن يسقي منه زرعاً وال شجرًا؛ إال أن يتطوعَ بذلك مالُك الماء. 
وإذا قال رسول اهللا ژ : (من منع فضل الماء ليمنع به الكأل، منعه اُهللا من 
رحمته)؛ ففي هذا داللة على أنه إذا كان الكأل شيئاً من رحمة اهللا؛ أن رحمَة 
اهللا رزٌق خلقه عامة للمســلمين، وليس لواحد منهــم أن يمنعها من أحد، إال 
نة. وفي منِع الماء ليمنع  ة واألثر الذي في معنى السن بمعنى ما وصفت من الس

به الــكأل الذي هو مــن رحمة اهللا عــاٌم يحتمل 
معنييــن: أحدهما أن ما كان ذريعــًة إلى منع ما 
أحل اهللا لم يحــل، وكذلك مــا كان ذريعة إلى 
إحالل ما حرم اهللا تعالى. قال الشافعي: فإن كان 
هذا هكذا، ففي هــذا ما يثبــُت أن الذرائَع إلى 
الحالل والحرام تشــبه معاني الحالل والحرام، 
ويحتمل أن يكون منُع المــاء إنما يحرم ألنه في 
معنــى تلٍف علــى ما ال غنــى به لــذوي األرواح 
واآلدميين وغيرهم. فإذا منعوا فضل الماء منعوا 

فضل الكأل، والمعنى األول أشبه واهللا أعلم» 1.
ب ـ افتتح الكاساني «كتاب الشرب في الجزء السادس من كتابه «بدائع 
الصنائع» بتقسيم المياه إلى أربعِة أنواع: األولُ: الماءُ الذي يكون في األواني 
والظروف، والثاني: الماءُ الذي يكوُن في اآلبار والحياض والعيون، والثالُث: 
ماءُ األنهاِر الصغار التي تكون ألقوام مخصوصين، والرابُع: ماءُ األنهاِر العظام 
كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها. أما بياُن حكِم كل نوع منها فاألول 
مملوٌك لصاحبه ال حق ألحد فيه؛ ألن المــاءَ وإن كان مباحاً في األصل لكن 
المباح يملك باالســتيالء إذا لم يكن مملــوكاً لغيره؛ كما إذا اســتولى على 

انظر: كتاب األم لإلمام الشافعي، ج/3 ص 272. 1 ـ 
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الحطب والحشــيش والصيد، فيجوز بيعه كما يجوز بيع هذه األشــياء» 1. ثم 
يبحُر صاحب البدائع في أعماق مشــكالت المياه، ويطــرح لها حلوالً أصيلة 

وعملية ونافعية في آن واحد، ومن أرادها فليلتمسها هناك في (البدائع).
ج ـ قالَ السرخسي في «كتاب الشرب» في كتابِه (المبسوط) بالجزء 23: 
«اْعلَْم ِبأَن الشــْرَب ُهوَ نَِصيٌب ِمْن الَماِء ِلْألَرَاِضِي َكانَــْت أَْو ِلغَْيِرَها َقالَ اهللاُ 
َتَعالَى: ﴿ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الشــعراء: 155] َوَقالَ َتَعالَى: ﴿ ! " 
َرَكاِء َجاِئَزةٌ» 2.  [القمــر: 28]، َوِقْسَمُة الَماِء َبْينَ الش ﴾ ) ( ' &% $ #
ثم يستطرد في تفصيل أحكام المياه ومشكالتها في عصره بما يشعرك أنك 
بالفعل تقرأ كتاباً في علم «الحضارة والعمران»: وليس فقط في أحكام فرعية 

تخص استعماالت المياه وكيفيات التصرف فيها.
وكلما تأملنا في تفاصيِل االجتهادات الفقهية الخاصة بالماء نجُد أن 
الفقهاءَ كانوا يراعون معايير المقاصد العامة للشريعة في تلك االجتهادات 
في كل تصرف من التصرفات التي تجري على استعمال الماء. فثمة توافٌق 
بين أغلبية الفقهاء على أن أول حقوق اســتعمال المياه هو «حق الشفة»؛ 
وقصدوا به حق بني آدم والدواب في شــرب الماء لدفع العطش، وحفظ 
النفس مــن الهالك، وكذلــك الحق في اســتخدامه للطبــخ، أو التطهر 
والوضوء، أو غســل الثياب ونحوهــا، وكلها أمور متعلقــة بمقصد «حفظ 
النفس». والحق الثاني في المياه هو «حق الشرب»، وقصدوا به «النوبة 
من الماء لسقي األرِض والزرع» وإعماِر األرض. وهذه االستعماالت وغيرها 
ال يمكن الوفاء بها لكل بنــي آدم على الوجه المطلوب إال إذا روعي فيها 
مبدآن: مبدأُ االستخدام اآلمن (أن تكون المياه صالحة للغرض المستعملة 
فيه)، ومبدأُ االســتدامة؛ وذلــك بالمحافظة على مــوارد المياه وصونها، 

وباستحداث الجديد منها.

أبو بكر مســعود بن أحمد الكاســاني، بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع (بيــروت: دار الكتب  1 ـ 
العلمية، 1406هـ/1986م)، ج 189/6.

محمد بن أحمد بن أبي ســهل السرخســي، المبســوط (بيروت: دار المعرفة، 1409هـ/1989م)  2 ـ 
ج 162/23.
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والحاصــُل أن تحليَل فقــه المعامالت في باب الميــاه بمعايير المقاصد 
يوضح أنه قد اســتقر على مبدأ أساسي هو أن «حق االنتفاِع من الماء أوسُع 
من حق ملكيته». (وإلى جانب األدلة الجزئية التي يستند إليها هذا المبدأ 
فإنه يستند أيضاً إلى مقصد «حفظ النفس» بكونه مقصدًا شرعياً عاماً) وكلياً 
وقطعياً. هذا ما اســتنتجناه، وهو اســتنتاج يحتاج إلى مزيــد من التمحيص 
والتدقيق. ويلخُص هذا المبدأ الرؤيَة اإلسالميَة التي استنبطها الفقهاء بشأن 
تنظيم وإدارة واســتغالل المياه وتوزيعهــا بعدالة، باعتبارهــا مرفقاً حيوياً، 
ومصدرًا للنماء والتقدمِ. وهذا االستنتاُج نفُسه يدعو إلى فتح باب االجتهاد من 

دون تهيب أو تسيب، وإنما بتعقل وتبصر في ضوء 
معاييــر المقاصــد العامة، وليس فقــط بمعايير 
األحكام الفقهية الجزئية المتعلقة بقضايا المياه 

ومشكالتها المستعصية في الواقع المعاصر.
ومــن تمــام البحث فــي فقــِه الميــاه في 
المعامالت وعالقته بمقصد حفظ النفس نذكُر أن 
الماءَ قد دخل فــي التكويِن الجمالي للمنشــآت 
المدنيِة والتجارية والســكنية منذ وقت مبكر في 
تاريخ الحضارة اإلســالمية؛ وذلك بهدف إدخال 

السرور والراحة على النفس. وهذا في تقديرنا إســهاٌم في تلبية المتطلبات 
المعنوية لحفظ النفس على ما بيّنا. ونذكُر أيضاً أنّ الماءَ قد يكون سبباً في 
االقتتــال وإزهاق األرواح، ومن ثــم اإلتيان على مقصد «حفــظ النفس» من 
أساسه. ولهذا عني قدماء الفقهاء بتحقيق «العدالة» في إدارة المياه وتوزيعها. 
ولدرء النزاعات نشــأ ما ُعرف في التاريخ اإلسالمي باسم «محكمة المياه»؛ 
وكانت مهمتها النظَر في المنازعات التي تنشُب بسبب المياه بين المستفيدين 
منها. وكان أولُ ظهور لهــذه المحكمة في مدينة بلنســية باألندلس في عهد 
عبد الرحٰمــن الناصر فــي ســنة 318هـ. ونصــت لوائح المحكمــة أنه على 
(القاضي) التوجه إلى المحكمة كل يوم خميس صباحاً؛ لكي يستمع مع باقي 
القضاة إلى مظالم الســقاة، ويحضر هذا االجتماعَ الحراُس الموكول إليهم 
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حراسة السواقي. وتنتخب هيئُة محكمة المياه من بين القضاة (الرئيس ونائب 
الرئيس واألعضاء) بالتصويت، وتدور مناقشاتها علناً. وإضافة إلى اختصاص 
المحكمة في الفصل في المنازعات المائية، تختص أيضاً بتحصيل الغرامات، 

واإلشراف على تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام 1.
وتحفــل ســجالت المحاكم الشــرعية ـ فــي مختلــِف البلــدان العربية 
واإلســالمية ـ بكثير من أقضية الميــاه، التي تنم عن خبرة واســعة في هذا 
المجال. ومــن المهم جدًا أن يتوفــر الباحثون لدراســتها بمعايير المقاصد 
الشــرعية، واإلفادة منها في اســتنباط حلول لمشــكالت الميــاه في عصرنا 
الراهن. وما تتضمنــه تلك المصادر وغيرها من مصادر فقه المياه يتعين أن 
يلقى اهتمامــاً من المجتهدين والمجامع الفقهية وهي تتصدى لظاهرة ســوء 
توزيع المياه بين قطاعات االقتصاد الوطني (زراعة. صناعة. إسكان. سياحة 
وترفيه. استصالح أراض جديدة... إلخ)؛ وإال فإن سوء التوزيع قد يتسبب في 

إهالك األنفس والثمرات حتى من دون احتراب أو نزاع مسلح.

 «jB�
B] ا�» �;��� �
 :ً�X��S�� �F� األ��Xل ا�?�ر
كان «حد الِقصاص» ـ وال يزالُ ـ هو المثال الشارح المهيمن على الدرس 
المقاصدي لبيان المراد من مقصد «حفظ النفس». فما من درس مقاصدي 
ـ منذ القرن الرابع الهجري على األقل ـ إال ويســتحضر مثال «القصاص» أو 
مثال «القود والدية» بكونه مبيناً وشارحاً لمقصد «حفظ النفس» المعصومة. 
وعصمة النفس عند قدماء الفقهاء تكون إما باإلسالم، أو العهد، أو األمان، 
أو الجزيــة 2. وعندنا فإن األصل هو أن النفس معصومــة بآدميتها، والجناية 

والحرب هما ما يخرجانها منها بدرجات متفاوتة.
ومع أن بعــَض العلماء ـ ومنهم الجويني والغزالي والشــاطبي وغيرهم ـ 

انظر: إبراهيــم البيومي غانــم، ِفقه إدارة الميــاه وحماية البيئــة، بحث قدم في نــدوة «ِفقه  1 ـ 
العمران» ـ مسقط 3 ـ 6 أبريل 2010).

أبو زكريا محيي الدين بن شــرف النووي (ت 676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق  2 ـ 
زهير الشاويش (بيروت، دمشق، عمان: المكتب اإلسالمي، ط 3 ـ 1412هـ/1991م).
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أكدوا بصيغ متباينة وبوضوح على أن حفظ كل مقصٍد من مقاصد الشريعة له 
جانبان: جانُب الطلب؛ وهو ما يتحقق به المقصد ابتداءً، وجانُب الدفع؛ وهو 
ما ُيحفظ به المقصد عند تعرضه للخطر؛ فإن األمثالَ الشارحَة للحفظ من 
جهة الدفع ظلت إلــى اليوم هي المهيمنة على الدرس المقاصدي ومنه درُس 
«حفظ النفس»، كما ظلت محصورًة في أمثال الزجر والردع. وقد يسأل سائٌل: 
وما العيُب في اســتمرار هذه األمثال الشــارحة لمقصــد «حفظ النفس»، أو 
استمرار األمثال الشــارحة لبقية المقاصد األخرى لقرون متتابعة إلى اليوم، 
بل وإلى ما شاء اهللا من أزمنة المستقبل؟ أليس هذا المثال أو ذاك صحيحاً 

في ذاته؟ أم هل ثمة خطأ في ذات «المثاِل» من 
حيث عدم مناســبته للمقصد المشــروح؟ أم إن 
الخطأ في عدمِ كفاية المثال نفســه لشــرح هذا 
المقصــد أو ذاك؟ أين مكمنُ الخطــأ الواقع أو 

المحتمل الذي تشير إليه هذه التساؤالت؟
قبل اإلجابِة على تلك التســاؤالت، ال بّد من 
التمهيد ببيان ما أُسميه «وظائف األمثال الشارحة» 
في العلــم عامة، ثــم ننتقل إلــى تطبيقاتها في 
«مقاصد الشريعة»، ونبين انتقاداتنا على األمثال 

الشارحة لمقصد حفظ النفس: موضوع اهتمامنا في هذا البحث.
يفّرق اللغويون بين «الَمَثل» ومعناه «الوصف»، و«الِمْثل» ومعناه المساوي 
 ﴾ j i h ﴿ :أو المشــابه، وهذا التفرقُة مســتمدة من قوله تعالــى
[النحل: 60]؛ وقوله تعالى: ﴿ 1 2 3 ﴾ [الشورى: 11]. فالمثل األعلى هللا 
معناه: الوصف المحمود الذي يعرُف به كأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أما 
«الِمْثل» ـ بســكون الثاء ـ فهو المساوي أو المشــابه؛ وحاشا هللا أن يكون له 
شــبيه أو مســاو. وما نعنيه هنا هو «الَمثل» بمعنى الوصف والتشبيه بهدف 
التعليم والتفهيم وتيســير مهمــِة المتلقي في االســتيعاب واإلدراك على نحو 
صحيح. وقد ضرب اهللا تعالى للنــاِس أمثاالً كثيرة في القــرآن قال تعالى: 
﴿ @ H G F E D C B A ﴾ [اإلسراء: 89]. وذلك للشرِح والبيان 
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والتفهيم وإبراز المعنى المقصود في معرض األمر المشهود، وتحليِة المعقول 
بحلية المحســوس. وكذلك فعَل الرســول ژ . فاهللا تعالى ضرب للناس في 
القرآن كثيرًا مــن األمثال لكي يتفكروا، ويتعظــوا، وُيعملوا عقولهم، ويعدلوا 
دوا قراراتهم. إن مقصَد المثل في القرآن هو «التمثيُل القياسي  سلوكهم، ويرش
الذي تعرض له العلماء في علم البيان، وهو قائم بالتشبيه واالستعارة والكناية 
والمجاز. وقد سماه القزويني في كتابه «تلخيص المفتاح» «المجاز المركب» 1.
ومن األمثاِل القرآنية واألمثــال النبوية عرفنا أن األمثالَ بعضها شــارح 
وبعضها شارع، وبعضها شارح وشارع، وكلها من أدوات التبليغ والتعليم، وعرفنا 
أيضاً أن األمثال الشارحة الفاعلة يجب أن تكوَن مستمدة من بيئة المخاطبين 
بها، ومســتوعبة للقضيــة المعروضة للشــرح، ومعبرًة عن واقعهــم، ومتصلة 
بمصالحهم وتطلعاتهــم، وقريبة من مداركهم، وفي متنــاول عقولهم. وتكون 

األمثاُل الشارحة «خاملة» إذا افتقدت إلى تلك الصفات أو أغلبها.
وقــد أدرك كثيٌر من قدماء العلماء ومحدثيهم وظائَف األمثال الشــارحة 
التربويــة والوجدانية والتعليميــة والتنويرية، ومن ثم أدركــوا أيضاً وظائفها 
التطبيقيــة والعملية. وعبــارة ابن القيــم (ت 571هـ) ـ فــي التعبير عن تلك 
الوظائف واضحٌة ـ ومشــبعٌة، ومقنعٌة، قال: «وقد ضرَب اهللا ورسوله األمثال 
للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن الســامع، وإحضاره 
في نفســه بصورة المثال الذي مثل بــه؛ فقد يكون أقرب إلــى تعقله وفهمه 
وضبطــه واســتحضاره له باســتحضار نظيره؛ فــإن النفس تأنس باألشــباه 
والنظائر، وتنفر من الغربِة والوحدِة وعدم النظيــر... وكلما ظهرت األمثال 
ازداد المعنى ظهورًا ووضوحاً. فاألمثال شــواهُد المعنى المراد، وهي خاصية 

العقل ولبه وثمرته» 2.
وفي رأي المولى أبي الســعود العمادي الحنفي (ت 982هـ): «أن التمثيَل 
ليَس إال إلبراز المعنى المقصود في معرِض األمر المشهود، وتحليِة المعقوِل 

الشيخ جعفر شيخ سبحاني، األمثال في القرآن الكريم (قم: مؤسسة اإلمام الصادق، 1420هـ) ص 17. 1 ـ 
ابن القيم، أعالم الموقعين عن رب العالمين، 291/1. 2 ـ 
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بحلية المحسوس، وتصويِر أوابد المعاني بهيئة المأنوس»، ثم يقول: والتمثيل 
«رفُع الحجاب عن وجوه المعقوالت الخفية، وإبرازها في معرض المحسوسات 
الجلية، وإبداء للمنكر (غير المعروف) في صورة المعروف، وإظهار للوحشي 

في صورة المألوف» 1.
وفرَق السيد رشيد رضا (ت 1354هـ) بين األمثال وضرب األمثال، وذهب 
إلى أن إبرازَ المتخيِل بصورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن ليس من 
مهمة ضرب المثل؛ إنما هي مهمة األمثال نفســها؛ وذلك أن المعاني الكليَة 
تعرض للذهن مجملًة مبهمًة، فيصعب عليه أن يحيط بها، وينفذ فيها فيستخرج 

سرها، والمثال هو الذي يفصل إجمالها، ويوضح إبهامها» 2.
وال تختلــُف أقــوالُ العلماء اآلخرين بشــأن 
األمثال عن مضمون ما قاله ابن القيم ومن هؤالء: 
ــام (ت 231هـ)،  ابــنُ المقفــع (ت 142هـ) والنظ
واألصبهاني حمزة بن الحسن (ت 531هـ)، واإلماُم 
الــرازي (ت 606هـ)، وعبد القاهــر الجرجانــي 
(ت 471هـ). وبالرجوع لألمثال في القرآن الكريم 
يتضح أن لها وظائف كثيرة من أهمها: التصوير 
الدقيــق والواقعي، والدعــوة للتفكــر والتبصر، 

والتأثير النفسي 3.
مما سبق يتضح أن تجديَد األمثاِل أمٌر ال غنى عنه باستمرار. وأن الخطأ 
في الجموِد على أمثال شارحة ألحقاب زمنية طويلة يكمن في أن تلك األمثال 

انظر: هامش تفسير الفخر الرازي (القاهرة: المطبعة الخيرية ـ مصر ـ ط 1 ـ 1308هـ) 156/1. 1 ـ 
تفسير المنار، 237/1. 2 ـ 

للحصول على تأصيل نظري متعمق لألمثال فــي القرآن الكريم ووظائف األمثال بصفة عامة في  3 ـ 
البيان والشــرح وغير ذلك من الوظائف. انظر بصفة خاصة: ســميح عاطــف الزين، األمثال، 
والمثل، والتمثيل، والمثالت في القرآن الكريم (بيروت والقاهرة: دار الكتاب المصري اللبناني، 
ط 2 ـ 2000م/1421هـ). وهو يحــدد خصائص األمثال في القرآن في ثالثــة: «الدقة الواقعية، 

والتفكر والتبصر، والتأثير النفسي» ص 45 ـ 49.
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تكرس لدى العلماء وطالب العلم ثقافة الحفظ واالستظهار لأللفاظ والمعاني 
والتعريفات والمصطلحات؛ من دون أن تترك أثرًا تربوياً أو وجدانياً أو عملياً 
أو سلوكياً له قيمة فيمن يتلقون دروس هذا العلم أو ذاك في المقاصد أو في 

غيرها من العلوم.
ما يلفُت نظرنا هو أنه رغم إدراك أولئك العلماء ـ قديماً وحديثاً على ما 
بيّنا ـ ألهميِة األمثال الشــارحة ووظائفها المختلفة، فإنه ال يوجد دليٌل واحٌد 
على أنهم أدركوا ضرورة نقد هذه األمثال بين الحين واآلخر، وال هم تحدثوا 
عن ضرورة تجديدها وتطويرها لتالئم مستجداِت الزمان، وتستوعَب متغيرات 
المكان؛ وذلك حتى تحتفظ بمقدرتها الشارحة ووظائفها التربوية والتعليمية 
والوجدانية وغير ذلك مما أشــرنا إليــه. وينطبق هذا تمــاَم االنطباق على 

األمثال الشارحِة للمقاصد العامة للشريعة، ومنها مقصُد «حفظ النفس».
إن اســتمرار هيمنة أمثال «الِقصاص»، و«الديــة»، و«القود» على درِس 
مقصد «حفظ النفس»، وهيمنة غيره من األمثال (المســتمدة في أغلبها من 
الحدود في الجنايات) لشرح بقية المقاصد الخمسة؛ وألكثر من عشرة قرون 
دون تجديــد باإلضافة أو الحذف؛ هذا وذاك قد أســهم فــي تجميِد نظرية 
المقاصد وعزلها عن محيطها االجتماعي، كما أسهَم في تحويلها بمرور الزمن 
إلى «مثالية ـ طوباوية» ال نصيب لها مــن التطبيق في أرض الواقع؛ بعد أن 
تسيبت السلطاُت االستبدادية من معاقِل المقاصد وكلياتها ودهستها بأقدامها، 
وبعد أن تهيب أكثُر العلماء من معارضة تلك السلطات، كما تهيبوا من مجرد 
إعادة النظر في األمثال الشــارحِة للمقاصد كي ينيــروا الوعي العام بأمثاٍل 
شارحة جديدة، ويفتحوه على ما تحتويه هذه المقاصد من ثراء في المعنى، 
وفعالية في التطبيق؛ وبخاصة في كل ما يتعلّق بشؤون المجال العام والمصالح 

الفردية والجماعيِة.
من الناحيــة العملية، نجــد أن جموَد المثال الشــارح علــى هذا النحو 
الموروث منذ أكثَر من عشرة قرون؛ يكاُد يحصر العالقة بين الفقه والمقاصد 
في مجال «القانون الجنائــي»، ويعزلُ تلك المقاصَد عــن مجال المعامالت 
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المدنية، ويعزلُها بدرجة أكبر عن المجاالت التشريعية والمحاسبية والرقابية 
وعن عمليــاِت التخطيِط وصنِع القراراِت العامة ومحاســبِة المســؤولين على 
مختلف مســتويات المســؤولية؛ مع أن هذه المجاالِت هي الميــداُن الحقيقي 

لتفعيِل المقاصد وترشيد السلوكيات والقرارات في ضوئها.
فإذا أضفنا إلى ذلَك اقتصار مؤسســي نظريِة المقاصد على ذكر أمثلة 
ردعية وزجرية لبيان كيفية تطبيق «حفظ» هذا المقصد أو ذاك، سنجد أننا 
بإزاء مظلوميٍة تاريخية تعاني منها نظرية المقاصد حتى اليوم. فقد اشتُقت 
األمثلُة التي ضربها مؤسســو المقاصــد ـ في أغلِبهم وليــس جميعهم ـ من 

الحدود الخمســة: فمثالُ حفظ الدين هو عقوبُة 
الــردة لمن بدل دينــه، ومثالُ حفــظ العقِل هو 
عقوبُة شارِب الخمر، ومثالُ حفظ النفِس هو حد 
الِقصاص، ومثالُ حفظ ُالنســل هو حــد الزنا، 
ومثــالُ حفِظ المال هــو حد الســرقة. ولْم يأِت 
ضربهم لتلك األمثلة جزافاً؛ إذ يقف خلفها منطق 
متماسك وموصول بالجهود النظرية األولى التي 
ظهــرت باكرًا فــي تاريخ بناء نظريــة المقاصد 
ذاتها. فقــد انطلقْت تلــك الجهوُد مــن مفهوم 

«الزجــر»، و«المزجــرة»، وهذا هــو ما نجده عنــد أبي الحســن العامري 
(ت 381هـ)، وهو أحد األوائل المؤسسين كتابًة لنظرية المقاصد، وهو أولُ من 
ســبق إلى صوغ الضروريات الخمس الكبرى، التي ـ كما يقول الريسوني 1 ـ 
أصبحْت على مر العصوِر محورَ الكالم في مقاصد الشــريعة. قال العامري:  

وأما المزاجر فمدارُها على خمسة أركان، هي:
ـ مزجرة قتل النفس، كالقود والدية.

ـ مزجرة أخذ المال، كالقطع والصلب.

أحمد الريســوني، «البحث في مقاصد الشــريعة: نشــأته، وتطوره، ومســتقبله»، في: مقاصد  1 ـ 
الشريعة اإلسالمية، دراسات في قضايا المنهج والتطبيق، مرجع سابق، ص 196.
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ـ مزجرة هتك الستر، كالجلد والرجم.
ـ مزجرة ثلب العرض، كالجلد مع التفسيق.

ـ مزجرة خلع البيضة، كالقتل عند الردة.
تلك هي أصول الكلياِت الخمس التي جرى تنقيُحها وضبُطها الحقاً على 

يد إمام الحرمين، ومن بعده الغزالي، ومن بعدهما الشاطبي، وهلُم جّرًا.
فقد نص إمام الحرمين الجوينــي (ت 478هـ) في كتابه البرهان على أن 
«الشــريعَة متضمنها مأمور به، ومنهي عنه، ومباح؛ فأما المأمور به فمعظُمه 
العبادات، وأما المنهيات فأثبت الشــرع في الموبقات منها زواجر، وبالجملة 

الدم معصوٌم بالِقصاص، والفروج معصومة بالحدود، واألموال بالقطع».
وأكد حجة اإلســالم الغزالــي (ت 505) في كتابه «شــفاء الغليــل» على أن 
«المقصوَد ينقسم إلى ديني ودنيوي، وكل واحد ينقسم إلى تحصيٍل وإبقاٍء، وقد 
يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة، وقد يعبّر عن اإلبقاء بدفع المضرة». وبهذا فتح 
الغزالي الباب أمام نظريِة المقاصد لتتنفس شيئاً من التوسع إلى جانب «مزجرة» 
كل مقصٍد، ولتوضح كيفية تحصيِل المقصد أوالً قبل الحديث عن مزجرته، وهو 

ما عبر عنه بقوله «جلب المنفعة»، إلى جانب دفع المضرة بالمزجرة.
ُد نظرية المقاصد، حتى  (ت 790هـ)، طِفَق يؤصُل ويقع ولما جاءَ الشــاطبي
استوت على سوقها، وتسامى بناؤها، ووجدناه يشير إلى ما أشار إليه الغزالي من 
أن كل مقصٍد ال بد من حفظه من جهة الطلب؛ أي كيفية تحصيله أوالً، وال بّد من 
حفظه من جهة الدفع؛ قال: «الحفاظ على الضروريات يكون بأمرين: أحدهما ما 
يقيم أركانهــا ويثبت قواعدها، وذلــك عبارة عن مراعاتها مــن جانب الوجود. 
والثاني: ما يدرأ عنها االختاللَ الواقَع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب العدم 1. وقّدم الشاطبي أمثاًال شارحة جديدة على حفظ النفس منها: 

«المأكوالت، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك» 2.

الشــاطبي، الموافقات في أصول الشــريعة، وعليه شــرح الشــيخ عبــد اهللا دراز (بيــروت: دار  1 ـ 
المعرفة،، ب. ت) ج 18/2 ـ 20.

المرجع السابق، ج 9/2. 2 ـ 
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ومع هــذا االنفتاِح الذي أحدثه الشــاطبي؛ لم تتواصــْل من بعده جهود 
تجديد األمثال الشــارحة للدرس المقاصدي، وغلب عليها أمثال الزجر أكثر 
بكثير من أمثال كيفيــة تحصيل المقصد ابتــداءً؛ قبَل أن يحتــاَج إلى زاجر 

يحفظه، ويزجر من يعتدي عليه.
ومرت خمســة قرون ـ تقريباً ـ َكتــَب فيها عدٌد من العلمــاء في نظرية 
المقاصد كتابات يغلب عليها التقليد واقتفاء أثر الســابقين من دون إضافات 
نوعية إلى بنيانها المتين الذي شيده السابقون. وبقيت النظريُة أسيرةَ النشأة 

األولــى، وظلت تحمُل فــي مالمحها آثــار فكرة 
«المزاجر» الدافعة، أكثر مما تحمل فكرة الدوافِع 

المحفزة على تحصيل كل مقصٍد من مقاصِدها.
وانتظر العالم اإلســالمي مــدةَ تلك القرون 
المتطاولة إلى أن جاء الشيخ الطاهر بن عاشور 
ليقــوم بمحاولــة جادة وشــاقة لتجديــد نظرية 
ها إلى  المقاصــد وفتح آفاقهــا، وحــاول أن يمد
منتهاها الذي يجب أن تصــل إليه، فأضاَف عدة 
مقاصــد إلــى المقاصد الكليــة الخمســة التي 

استقرت قروناً. وكاَن مما الحظه بشأن مقصد حفظ النفس أنه «ليس المراُد 
حفظها بالقصاص كما مثل به بعض الفقهاء؛ بــل نجد الِقصاَص هو أضعُف 
أنواع حفــظ النفوس؛ ألنه تدارٌك بعــد الفوات لمن قتــل، وإن كان فيه ردعٌ 
لغيره؛ بل الحفُظ أهمه حفظهــا من التلف قبل وقوعه؛ مثل مقاومة األمراض 
السارية» 1. وقد سبق أن أيدنا ما ذهب إليه العّالمة ابن عاشور في هذا الشان 
وربطناه بممارســات األوقاف في ما يتعلق بتوفير الضروريات التي تقيم األود 
لغير القادرين مــن الفقراء، والعجــزة، وكبار الســن، والمنقطعين؛ وذلك 
إسهاماً في تحقيِق مقصد حفظ النفس؛ فمصلحُة نظامِ العالم ـ وهي مقصد 
عام للشريعة ـ تكمن في بقاء النفوِس في كل حال؛ كيال يتطرَق االستخفاُف 

محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية (تونس: مكتبة االستقامة بسوق العطارين،  1 ـ 
طبعة أولى، 1366هـ) ص 82.
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بالنفوس إلى عقول النــاس بما يؤدي إلى خرِق ســياج النظام، على نحو ما 
حدث فعًال في عهــد هتلر الذي أمَر بقتل كبار الســن والعاجزين عن العمل 

واليهود بحجة أنهم (Useless Eaters)؛ يأكلون وال ينتجون.
انفتحْت إذًا نظريُة المقاصد مرًة أخرى انفتاحاً ضيقاً ـ بعد الشــاطبي ـ 
ولكنه رغم ضيقــه انفتاٌح بالغ األهميــة، خرجت به هــذه النظرية العظيمة 
خروجاً نسبياً من محبسها الذي استكنّت فيه قروناً طويلة. وبفضل جهود ابن 
عاشور توالى ظهورُ ما أسميه «الكتابة الجديدة في علم المقاصد» 1. وأضحى 
من الممكن اليــوم المضي قدماً خطوات أخرى لتجديــد النظر المقاصدي؛ 
لتصَل هذه النظرية إلى غايتها القصوى، وإلى أعلى مراحلها. وأعلى مراحل 
نظرية المقاصد في نظرنا هــي «العالمية»؛ أي عندمــا نتمكن من صياغة 
المقاصد العامة للشريعة صياغًة تستوعب المعاني والمبادئ التي بها تتحقق 
عالمية رســالة اإلســالم، ومخاطبته لبني آدم أجمعين، من حيث إن شريعته 
ـ كما قال ابن القيــم ـ: «عدلٌ كلهــا، ومصلحٌة كلها، ورحمــٌة كلها»، آنئذ، 
ـ وآنئذ فقط ـ تصل نظرية المقاصد العامة للشريعة إلى غايتها التي نزلت 

رسالة اإلسالم من أجلها.
وبتطبيِق هذا التوجه (عولمة مقاصد الشريعة) على مقصِد حفظ النفس 
نقول: إن تحقيَق مقصود هذا المقصد هو صون النفس اآلدمية؛ مطلق النفس 
اآلدمية من دون تمييز بينها على أي أســاس. وال يتحقق مقصد حفظ النفس 
اآلدمية ـ وفق المعايير الشرعية ـ إال من خالل منظومة متكاملة من المتطلبات 

تعتبر إصدارات «مركز دراســات مقاصد الشــريعة التابع لمؤسســة الفرقان ـ لندن» من أهم  1 ـ 
الكتابات الجديدة في علم المقاصد، وكان أولها كتاب: مقاصد الشريعة اإلسالمية: دراسات في 
قضايا المنهج ومجاالت التطبيق، تقديم الشيخ أحمد زكي يماني، وتحرير د. محمد سليم العوا 
(لندن: 2006)، وكتاب: مقاصد الشريعة وقضايا العصر (لندن: 2007)، ومنها كتابنا «مقاصد 
الشريعة اإلسالمية في العمل الخيري» (لندن: 2008): وكتابنا: «مقاصد الخير وفقه المصلحة» 
(لندن: 2012)، وهناك إصدارات أخرى ومتنوعة أصدرها مركز دراسات المقاصد. ومن الكتابة 
الجديدة في المقاصد يحتل كتاب د. جاسر عودة موقعاً متميزًا، وهو صادر عن المعهد العالمي 
للفكر اإلســالمي، فرجينيا (2012) بعنوان: مقاصد الشريعة كفلســفة للتشريع اإلسالمي، رؤية 

منظومية. تعريب عبد اللطيف الخياط.
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المادية، وهي تشمل (الغذاء، الشراب، الكساء، والسكن، والرعاية الصحية، 
والقصاص في الجنايات) والمتطلبات المعنوية، وهي تشمل (العقيدة/الدين، 
والتعليم، والفن، والثقافة، واألمــن، والترفيه). وكل مفردة من مفردات هذه 
المنظومة تحتاُج إلى دراســات تفصيلية، تبين حد الكفاية للفرد من الغذاء، 
والماء،.. إلــخ من حيث الكمية والنوعية، ومواصفــات الصالحية، والتكلفة، 
ووسائل الحصول عليها، وكيفية سد النقص فيها... إلخ. والتمييز بين ما هو 

ضروري، وحاجي، وتكميلي.
ال غنى عن تلَك المتطلبــاِت بنوعيها المادي 
والمعنــوي من أجل إدراك مقصــِد حفظ النفس. 
وهذه المنظومــة بجانبيها ال تكفــي بحد ذاتها، 
وإنما ال بد مــن وضعها في صلــِب عمليات صنع 
القرار، وصوغ الخطط التنموية، ومعايير الرقابة 
الشــعبية والبرلمانيِة على الحكومات والسلطات 
المســؤولة. ورصد درجة الجودة في الوفاء بتلك 
المتطلبــات، واقتــراح الحلــول لتالفي ما يكون 

هنالك من أوجه قصور.
ومهمة الدرس المقاصدي هي أن يكشــف لطالب العلم الشرعي والباحثين 
والمجتهدين فيه عن تلك المتطلبات، ويتخَذ منها األمثالَ الشــارحَة بعد أن يكون 
قد جمعها مــن مصادرها الموثوقة مــن خالل الرجوع إلى البحوث والدراســات 
المتخصصــة، ومن خــالل المواصفات القياســية التــي تضعها منظمــُة الصحة 
العالميــة، وغيرها من الوكاالت المتخصصة. فحق الشــرب، أو الحق في المياه 
ـ مثًال ـ يتطلب معرفة: متوســط نصيب الفرد من الماء في الســنة، ونوعية هذه 
المياه ودرجة نقائها، وتكلفة الحصول عليها، وكيفية صرف المياه المستعملة،...

إلخ. وهكذا بالنسبة لبقية مكونات منظومة حفظ النفس المادية والمعنوية.
أعود وأشدد على أن تلك المعلومات يتعين أن تدخَل في األمثاِل الشارحِة 
في الدرس المقاصدي المتعلق بحفظ النفس، وأن تتجّدد بها تلك األمثال في 
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الناحيتين: الماديــة والمعنوية لحفظهــا. وال يعقُل أن يكــوَن علماءُ القرون 
السابقة مثل: الكرجي، والدمنهوري، والعطار 1، أكثر وعياً وأعمق إدراكاً وهم 
يتناولون قضايا المياه وصلتها بالصحة العامة، وكيف تكون في خدمة مقصد 
حفظ النفس ال في إهالكها، ثم يظل الفقهاء المعاصرون متهيبين عن الخوض 
في تجديد األمثال الشارحة على نحو يستوعب ما أشرنا إليه من قضايا تلوث 

المياه وندرتها وسوء توزيعها وارتفاع أسعارها في هذا البلد أو ذاك!
ليس «جموُد» المثال الشــارح في الدرس المقاصدي هو السبب الوحيد 
لما حدث من اســتبداد أو لما آلت إليه نظريــُة المقاصد من عجز عن أداء 
دورهــا في المجال العــام، كما أنه ليس الســبَب الوحيَد الــذي أدى لتدني 
فعاليتها وعزلهــا ـ تقريباً ـ عن مجالها الحيوي، وهــو مجال «صنع واتخاذ 
القرارات» المؤثرة في المصالح الفرديــة والجماعية، ولكنني اقتصرت هنا 
فقط على بيان األثر السلبي لجمود المثال الشــارح في الدرس المقاصدي، 

وفي ما يخص مقصد «حفظ النفس» تحديدًا.
وليس لدي شٌك في أنه ســيأتي يوم تتجدد فيه األمثالُ الشارحُة للدرس 
المقاصــدي عندما تنضج رؤيتنــا لعالمية المقاصد 2، ومنهــا (مقصد حفظ 
النفس مثًال)، وآنذاك سوف يستوعب الدر المقاصدي أمثاالً شارحة من قبيل: 
سد النهضة األثيوبي، وسد أتاتورك التركي، وسد مأرب اليمني، وسد الفرات 
في سوريا، وسد الحناجر الثالث في الصين، وسد سريسيالم في الهند، وسِد 

ألمندرا في أسبانيا... وغيرها.

تحدث الكرجــي (ت 409هـ) في كتابه «إنباط المياه الخفية» عــن المواصفات الصحية للمياه،  1 ـ 
فقــال إنها المياه التي ال تثقل على المعدة، وتنفذ نفاذًا ســريعاً، وتقبل البرد والحر بســرعة. 
وميــز بين الماء النقي العذب، والمــاء الرديء الوبيء. والدمنهــوري المصري (ت 1182هـ) في 
كتابــه «عين الحياة في علم اســتنباط المياه» تحــدث عن كيفية زيادة مــوارد المياه، وصيانة 
مصادرها مــن الملوثات التــي تضر بالصحــة وتهلك الحرث والنســل. وتكلم الشــيخ العطار 
الدمشقي (ت 1243هـ) في رســالة له في علم المياه عن «العدالة واألمانة في توزيع المياه بين 

الحارات وبين اإلنسان والحيوان». انظر بحثنا: فقه إدارة المياه وحماية البيئة... مرجع سابق.
ال تزال دار اإلفتاء المصرية ـ وأغلب دور اإلفتاء في العالم اإلســالمي ـ غارقة في فتاوى ســؤر  2 ـ 

الرجل وسؤر المرأة، وحكم تغير الماء بالصدأ أو الكلور هل يجوز التطهر به أم ال؟!



245

المياه فقه  في  النفس  حفظ  مقصد 

���5ٌ� و«���O �ٌK�-�ٌة» 

ختاماً أقول: إن ما قدمتُه في هــذا الموضوع ليس إال فاتحة للكالم في 
مسألة على درجة كبيرة من األهمية من الناحيتين: النظرية والتطبيقية. ولئن 
كاَن األئمُة األعالم من قدماِء العلماء قد أعلنــوا التحفظ على ما قدموه من 
اجتهادات وأفكار فقالوا قولتهم المشتهرة: «قولُنا صواب يحتمل الخطأ، وقولُ 
غيرنا خطــأ يحتمل الصواب»؛ فــإن حاجتنا إلى مثل هــذا التحفظ أضعاف 
أضعاف حاجتهــم. وعلينــا أن نجتهَد ونجــدَد األمثالَ الشــارحَة في الدرس 
المقاصدي والدرس الفقهي أيضاً في ضوء معطيات الواقع ومشكالته. وال بأس 

أن نقوم أثناء هذه العمليِة بكسر بعض المفاهيم 
المغلقة، وفتح آفاق جديدة إلعادة قراءة كثير من 
النظريات الموروثة، ومنها نظرية المقاصد؛ وإال 
ســتظل حبيســَة أزمنة مضــت، وأســيرة ألفاظ 
وتعبيرات تغيرت بتغير أحوال المجتمع؛ ليس فقط 
على المســتوى المحلي أو القطــري، وإنما أيضاً 
على المستوى العالمي. وإذا كان هدُف المقاصد 
هو حفظ نظــام العالــم والمصالح، واســتدامة 
صالحه بصالح اإلنسان، فإن مقاصَد الشريعِة ال 

يمكن أن تبلغ كمال تحققها إال على مستوى عالمي يشمل اإلنسان حيثما كان. 
فإنسانيُة اإلسالمِ هي جوهر رسالته، ومقاصد الشريعة متضمنًة كل مصاِلحه.

وليس لمثِل هذا النوع من البحوث الجديدة في موضوعها خاتمٌة يمكن أن 
ننتهي إليها ونغلُق بها بابها. فما أوردناه في هذا البحث كله يعّد فاتحَة لمزيد 
من البحث المتخصص، وهنا نورد بعض األفكار األخرى بهدف شــحذ الهمم 

للخوض فيها وإخضاعها لمزيٍد من الدراسة، ومن ذلك اآلتي:
1 ـ دراسة ِفقه المياه في كتب الفقه اإلسالمي ومصادره التراثية القديمة 
(كتب المذاهب الكبرى) دراســـة نقدية بمعايير المقاصد العامة للشــريعة، 
ومقارنة ذلــك بما يخص المياه فــي مدونات القوانيــن الحديثة (مثل مجلة 
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األحكام العدلية، ومرشــد الحيران لقدري باشــا، ومجلة ســانتيالنا مثًال)، 
ومقارنة ذلك بما هو وارد في التقنينات المدنية المعاصرة بشأن المياه (ومنها 
وأهمها فــي نظري: قانون تســوية األراضــي والمياه رقم 40 لســنة 1952م 
وتعديالته بشــأن المياه في فلسطين. وأهم مرجع مكتوب ومنشور عن قوانين 
المياه في العالم اإلســالمي هو كتاب: كابونيرا «قوانيــن المياه في العالم 
اإلســالمي» (الصادر مجلده األول ســنة 1973، ومجلده الثانــي 1978م، عن 
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة). ومن المهم اإلفادة من هذه 
الدراسات وما شــابهها في تطوير قواعد إدارِة المياه، بما يسهُم بفعالية في 

تحقيق المقاصد، ومنها مقصُد حفِظ النفِس.
2 ـ دراسُة بعِض المؤسســات التقليدية التي أســهمت في إدارة المياه سواء 
أكانت مؤسسات حكومية عامة، أم مؤسســات وقفية. على أن تكون دراسًة متعمقة 
وفق منهجية دراســة الحالة التي تســتقصي جميع البيانات والخبــرات المتعلقة 
بالمؤسسة محل البحث، ومن تلك المؤسسات: أسبلة المياه، واألفالج، والسقايات، 

والحمامات، ونظم الري التي طبقتها إدارات األوقاف في أراضيها الزراعية.
3 ـ إعادةُ النظر في قوانين ولوائح إدارة المياه بمعايير المقاصد العامة 
للشريعة التي ترعى «المصلحة» العامة والخاصة، فالمصلحة هي لب مقاصد 

الشريعة كلها.
4 ـ أن ينهَض مجمُع الفقه اإلســالمي ليضع ميثاقاً أخالقياً إلدارة المياه 
وآداب استعمالها، ونظم توزيعها بعدالٍة وفقاً ألحكام الشريعة ومقاصدها؛ على 
أن يكون هذا الميثاُق مستلهماً لحصيلة الخبرات اإليجابية لتجارب األمم في 
هــذا الخصوص، وأن يجــرَي تعميم هــذا الميثاق على المســتويات المحلية 
والوطنية واإلقليمية والعالمية، وأن ُتتخَذ اإلجراءاُت الكفيلة بتطبيقه وااللتزام 

به. إسهاماً في تحقيق مقصد حفظ النفس عن طريق الوقاية.
5 ـ االنفتاُح علــى ما تقدمه المؤسســات الدولية بشــأن معايير جودة 
الميــاه، والتحديات التي تواجه المجتمعات بســبب تلوثهــا، أو نقِصها، أو 
ارتفاع تكلفة الحصول عليها، وما تخصصه هذه الحكومة أو تلك في موازنتها 
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العامة لتوفير المياه، وهل هو كاف بالمعايير القياســية المقاصدية أم ال، 
وما أسباُب الصراع حول مصادر المياه لحد التهديد بنشوب حروب بسببها، 
وما ســلبياُت اختالل توزيعها بين قطاعات االقتصاد الوطني، مع بيان تأثير 
هذا كله على فرص تحقيق مقاصد الشريعة. وعلينا أن نتقدم بتقارير خاصة 
بمعايير مقاصدية إلى هذه المؤسســات، كي يكوَن للمســلمين حضوٌر فاعٌل 
فيها، وكي تنفتــح اآلفاق نحو عولمة «المقاصد»، وإخراجها من محابســها 

التي جمدتها وطال عليها األمد فيها.
ولدي اقتراحان آخران يحتاجان لمزيد من الشــرح والتفصيل هما: بناءُ 
مقياس المقاصــد، وترتيب الــدول عليه بحســب قربها أو بعدهــا عن تلك 
المقاصد. وإصدارُ تقرير دوري (كل خمس سنوات مثًال) يرصد ما يحدث في 
الدول المختلفــة بمعايير المقاصد العامة للشــريعة، ويحلــُل ما يتم رصده 

وينتقده، ويضُع توصيات لمعالجة أَوُجه القصور حيثما ُوجدْت.

JِK�ال
gُ ا�

مواد مساعدة في تجديد األمثلة الشارحة في الدرس المقاصدي
[مقصد حفظ النفس]

نورد في ما يلي عددًا من المالحق التي تتضمن بيانات ومعلومات حديثة 
عن المياه واألخطار التي تتعرض لها، وقد تتســبب فــي كثير من األمراض 
الفتاكة. ونهدف إلى لفت انتباه الفقهاء المعاصرين إلى تلك المعطيات كي 
يقوموا بإدماجها في األمثال الشارحة التي يستخدمونها في الدرس المقاصدي 

بصفة عامة، وفي مقصد حفظ النفس بصفة خاصة.

ملحق رقم (1): الحق في المياه في «العهد الدولي للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية» 

تنص المــادة 12 من «العهد الدولــي للحقوق االقتصاديــة واالجتماعية 
والثقافية» على حق أي انســان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية 
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والعقلية يمكن بلوغه. ويؤكد التعليق العام رقم 15 على المادة 12 من الميثاق 
الدولــي الذي أصدرتــه اللجنة المعنيــة بالحقوق االقتصاديــة واالجتماعية 
والثقافية على أن الحق في الصحة حق ضمني يمتد ليشمل ليس فقط الرعاية 

الصحية؛ ولكن يشمل أيضاً العوامل التي تسهم في توفير صحة جيدة مثل:
إمكانية الوصول إلى مياه شرب نقية. ـ 1
توفير سالمة بيئية. ـ 2
توفير غذاء صحي وسكن مناسب. ـ 3
توفير ظروف بيئية ومهنية صحية. ـ 4
شروط توافر العامل األول: كفاية المياه، وصالحية المياه، وإمكانية  ـ 5

الوصول إليها، وإمكانية تحمل تكلفتها.
أوًال: كفاية المياه: يعني هذا الشــرط أن تكون المياه كافية للفرد كي 
يؤدي بها جميع أغراضه بشــكٍل ســليمٍ ومريٍح، ومن المعروف أن حد الفقر 
 المائي للفرد هو 1000م مكعب سنوياً. والحاصل على اقل من هذا المعدل ُيعد

فقيرًا مائياً.
ثانياً: صالحية المياه: بمعنى أن تكون المياه نقية وصالحة لالستخدام 
في أغراض الشــرب واألغراض المختلفة، خالية من الميكروبات والفطريات 
والمــواد الكيميائية والفيزيائية واإلشــعاعية التي تشــكل تهديدًا على صحة 

اإلنسان، أيضاً أن تكون مقبولة من حيث الرائحة واللون.
ثالثاً: إمكانية الوصول إلى المياه: يعني هذا الشــرط سهولة الوصول 
إلى المياه وتجنب المتاعب التي يلقاها البعض أثناء حصوله على المياه؛ أي 
أنه ال بد من توافر صنبور في كل منزل علــى األقل؛ وذلك لتجنب تخزينها 

والذي يعرضها لتكاثر الفطريات والميكروبات.
رابعاً: إمكانية تحمل تكلفة المياه: فال بّد من أن تكون المياه في متناول 
أي فرد سواء أكان غنياً أم فقيرًا، فهي حق أصيل لكل إنسان، ومن ثَّم فليس 
من المفترض أن تعّد المياه سلعة. فيجب على الدولة أن توفرها للمواطنين.
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[المصدر: حقوق اإلنســـان: مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة ـ 
نيويورك 1993، رقم المبيع <A.94.XIV-Vol.1, Part 1 ص 11 ].

مالحظة: ال توجد جهة أو هيئة إســـالمية واحدة ضمن فريق األمم 
المتحدة المعني بالمياه. ويضم هذا الفريق 28 هيئة ومنظمة ومؤسسة من 

مختلف مناطق العالم.

ملحق رقم (2): قائمة منظمة الصحة العالمية بشأن األمراض والتحديات 
ذات الصلة بالمياه

األمراض ذات الصلة بالمياه تشمل:
األمراض التي تعزى إلــى المكروبات والمــواد الكيميائية الموجودة في • 

المياه التي يشربها الناس، مثل داء البلهارسيا التي يكون جزءًا من دورة 
حياتها في الماء.

أمراضاً مثل المالريا لها نواقل ذات صلة بالماء.• 
داء الفيلقيات، والتي تنقلها الضبائب التي تحتوي على بعض الميكروبات.• 

التحديات التي تواجه منع األمــراض ذات الصلة بتدني جودة المياه 
تتمثل في:

عدم وجود مياه صالحة للشرب: إن ما يقرب من مليار شخص ال يحصلون • 
على إمدادات محسنة للمياه.

هنــاك مليونان من حاالت الوفاة ســنوياً تعزى إلى عدم ســالمة المياه • 
والنظافة.

الكوليرا: ال تزال أكثر مــن 50 بلدًا تبلغ منظمة الصحــة العالمية عن • 
حاالت كوليرا. الماء الملوث سببها الرئيس.

الســرطان والضرر الســني/الهيكلي: الماليين معرضون لمستويات غير • 
مأمونة من الزرنيخ والفلوريد الطبيعيين.

داء البلهارسيات: تشير التقديرات إلى وجود نحو 260 مليون مصاب.• 
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تحديات ناشئة: إن تزايد استخدام الفضالت الســائلة في الزراعة أمر • 
مهم بالنسبة لفرص كسب العيش؛ لكنه يرتبط أيضاً بمخاطر جدية في 

مجال الصحة العامة.
الفرص الصحية: تنفيذ الممارسات الجيدة

يمكن توقي 4% من العبء العالمي للمرض من خالل تحســين إمدادات • 
المياه والنظافة.

وجود قاعدة أدلة متزايدة على كيفية اســتهداف تحسينات جودة المياه؛ • 
لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية.

وجود أدوات وإجراءات أفضل لتحســين وحماية جودة مياه الشــرب على • 
مستوى المجتمع المحلي ومســتوى المناطق الحضرية؛ على سبيل المثال 

من خالل خطط لسالمة المياه.
توافر أساليب بسيطة وغير مكلفة لمعالجة المياه وتخزينها بشكل مأمون • 

على مستوى األسرة.
دالئل منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب.• 
إن نوعية مياه الشرب تثير مخاوف بشأن صحة اإلنسان في جميع بلدان • 

العالم المتقدمة منها والنامية. وتنبع المخاطر ـ في هذا الشــأن ـ من 
وجــود عوامل معديــة أو مواد كيميائية ســامة أو من أخطــار ذات طابع 
إشعاعي. وتبرز الخبرة المكتسبة في هذا المجال أهمية اتباع مناهج تقوم 
على اإلدارة الوقائية التي تشــمل عملية اإلمداد بالمياه من منبعها حتى 

يستهلكها الناس.
وقد وضعــت منظمة الصحــة العالمية معايير دولية حــول جودة ونوعية • 

المياه في شكل دالئل يتعين استخدامها منطلقاً لتحديد األنظمة والمعايير 
في البلدان المتقدمة والبلدان النامية في جميع أنحاء العالم 1.

المصدر: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/ar: وكذلك الطبعة الثالثة الجزء  1 ـ 
األول من كتاب «دالئل منظمة الصحة العالمية بشأن جودة المياه».
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ملحق رقم (3): أنظمة المياه في المجتمعات المعاصرة
تقسم أنظمة المياه في الدول المتقدمة وفي عديد من الدول النامية أيضاً، 
كالتالي: مشــتركة (Community)، غير مشــتركة (Non-Community) أو فردية 
(Individual). أنظمة المياه العمومية المشتركة (أنظمة البلدية) هي أنظمة مياه 

مملوكة للدولة أو للمســتثمرين، والتي تخدم جماعات بشرية كبيرة أو صغيرة. 
 ،(Institutions) أنظمة المياه العمومية غير مشتركة هي تلك المملوكة لمؤسسات
صناعات، معسكرات، فنادق أو محطات الخدمات التي يمكن أن تستخدم من قبل 
عموم األفراد. األنظمة الفردية (أنظمة مياه خاصــة)، عادة آبار وينابيع، وهي 
تلك التي تســتخدم من قبــل مقيم أو أكثــر أو من قبل أفــراد رّحل من خارج 
المناطق المأهولة. حســب الدراســات في بعض الدول حوالى 75% من أنظمة 

المياه تعّد مشتركة، 10% غير مشتركة والبقية (15%) أنظمة مياه خاصة.
كل هذه المصادر المذكورة أعاله يمكن تعرضها للتلوث.. ففي الواليات 
المتحدة على سبيل المثال، وفي الفترة من 1971 ـ 1985 حدثت أنواع مختلفة 
وعديدة من النواقص (أكثر من 450) في أنظمة تزويد المياه أدت إلى تفشيات 
األمراض الناتجة عن المياه قدرت بحوالى 33 (7%) منها نتيجة مياه سطحية 
غير معالجة، 153 (32%) ميــاه جوفية معالجة، 188 (39%) نواقص معالجة، 

81 (17%) نواقص نظام التوزيع، و29 (6%) نتيجة أسباب متنوعة.
في العديد من الدول المتقدمة بدأ تســجيل األمــراض الناتجة عن المياه 
الملوثة منذ بداية القرن العشــرين أي ما يزيد على ثمانين ســنة. من الناحية 
األخرى في العديد مــن الدول النامية ال توجد ســجالت لمثل هــذا النوع من 
األمراض، وإذا ما وجدت فهي تعاني من عدة مشاكالت مثل النقص في المعلومات 
األساســية والدقة في األرقام والتواريخ من بين أشــياء أخرى. على كل حال في 
أغلب الدول تعــّد مياه الشــرب (المشــتركة والخاصة) هي المصــدر الرئيس 
لألمراض الناتجة عن المياه.. المشكلة الرئيسة هي أنه حتى في أحسن الدول 
يقدر بأنه أكثر من 50 % من حاالت األمراض الناتجة عن المياه لم يعرف ما هو 
نوع الجرثوم المسبب لها. تحت أسوأ الظروف الصحية المحتملة من الممكن أي 
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جرثوم ممرض أن يعيش في الماء، وبذلك يمكن أن يتم انتقاله خالل شرب مياه 
ملوثة، أو استنشاق ضبوبات (Aerosols)، أو التالمس مع مياه ملوثة في الممارسات 
االستجمامية (Recreational practices) أو الزراعية/ الصناعية.. جدول (1). يوضح 

تلك األمراض التي عادة متعلقة باالستخدامات المختلفة للمياه.

جدول األمراض الكلينيكية وفترة الحضانة للكائنات المعدية المسببة 
لألمراض المتعلقة بالمياه.

المرض الكلينيكيفترة الحضانةالكائن المعدي
بكتيريا:

التهاب المعدة واألمعــاء وغالباً مصحوب 2 ـ 5 أيامكامبيلوباكتر جيجوناي
بالحمى.

أيشيريشيا كوالي
ذات السم المعوي

التهاب المعدة واألمعاء.6 ـ 36 ساعة

إما التهاب المعدة واألمعاء وغالباً مصحوب 6 ـ 48 ساعةسالمونيال
بالحمى التيفية، أو إصابات خارج الجهاز 

المعوي.
الحمــى التيفيــة: حمــى، قهــم (فقــدان 10 ـ 14 يوماًسالمونيال تيفي

الشــهية)، فتــور، طفــح موقــت، تضخم 
الطحال، نقص في كرات الدم البيضاء.

12 ـ 48 شيجال
ساعة

التهــاب المعــدة واألمعــاء وغالبــاً حمى 
وإسهال دموي.

التهاب المعدة واألمعاء مع تجفاف حاد.1 ـ 5 أيامفبريو كوليرا (01)
إما التهاب المعدة واألمعاء، التهاب العقدة 3 ـ 7 اياميرسينيا أنتيروكوليتكا

اللمفية المســاريقي، أو التهــاب اللفائفي 
النَاحــي الحاد (شــبيه بالتهــاب الزائدة 

الدودية).
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المرض الكلينيكيفترة الحضانةالكائن المعدي
ڤيروسات:

ڤيروس التهاب الكبد 
أ

التهــاب الكبد: غثيــان، فقدان الشــهية 2 ـ 6 أسابيع
(قهم)، يرقان (Jaundice)، وبول قاتم.

24 ـ 48 ڤيروس نوروك
ساعة

التهاب المعدة واألمعاء ولفترة قصيرة.

24 ـ 72 ڤيروس الروتا
ساعة

التهاب المعــدة واألمعاء غالباً مع تجفاف 
حاد.

طفيليات:
تتنوع من التهاب المعدة واألمعاء الخفيف 2 ـ 4 أسابيعانتاميبا هيستوليتيكا

إلى زحار عنيف مع حمى وإسهال دموي.
إسهال مزمن، ألم شرسوفي (Epigastric)، 1 ـ 4 أسابيعجيارديا المبليا

غاز في المعدة، سوء االمتصاص، وفقدان 
الوزن.

[المصدر: د. خليفة سيفاو قنقيش: «األمراض الناتجة عن المياه» بحث منشور على 
.[ www.Ksg.ly upload natga_an_ mayah.docx :موقع

ملحق رقم (4): التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها
المجمع الفقهي اإلسالمي (رابطة العالم اإلسالمي)

بشأن حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها:
الحمد هللا وحده، والصالة والســالم على من ال نبي بعده، سيدنا ونبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العالم اإلسالمي، في دورته 
الحادية عشــرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم األحد 13 رجب 
1409هـ الموافق 19 فبرايــر 1989م إلى يوم األحد 20 رجب 1409هـ الموافق 
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26 فبراير 1989م: قد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته: هل 
يجوز رفع الحدث بالوضوء والغســل به؟ وهل تجوز إزالة النجاســة به؟ وبعد 
مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من أن التنقية تتم 
بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع: وهي الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، 
وتعقيمه بالكلور، بحيث ال يبقى للنجاســة أثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم 
مسلمون عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يلي: إن ماء المجاري 
إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، وال 
في لونه، وال في ريحه صار طهورًا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناءً 
على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر 

بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه. واهللا أعلم 1.
مالحظة مهمـــة: كل الفتــاوى واآلراء الفقهية المعاصرة بشــأن المياه 
نجدها من نوع فتوى «مجمع الِفقه اإلسالمي»! ورغم كثرة مشكالت المياه في 
بلدان العالم اإلسالمي فإنه ال توجد ـ في حدود علمنا ـ فتوى واحدة صدرت 
عن أي مجمع فقهي، أو دار إفتاء بشأن مشكالت بناء السدود النهرية، وآثارها 
على اإلنسان واحتياجاته الضرورية من المياه، وكذلك آثارها المختلفة على 
البيئة ومســتقبل األجيال القادمة، وعلى حالة الحرب والسالم. وكلها أحوال 
تنطوي على تهديدات هائلة للمصالح واألنفس. وصلى اهللا على سيدنا محمد 

وعلى آله وأصحابه.

المصدر: رابطة العالم اإلســالمي. مجمع الِفقه اإلســالمي. القرار الخامس ـ الدورة الحادية  1 ـ 
عشــرة ـ األحد 13 رجب 1409هـ الموافــق 19 فبراير 1989م إلى يوم األحــد 20 رجب 1409هـ 

الموافق 26 فبراير 1989م.
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■  عالم ومفكر عراقي. له عنايٌة ببحوث فلسفة الدين، وقضايا اإلصالح اإلسالمي.

نشــأ التعليم الديني في الحياة اإلســالمية في المســجد، 
فأصبح المسجد النبوي في المدينة أول محل اتخذه النبي 
محمد ژ لتبليغ القرآن والحديث وتعليم صحابته الفرائض والسنن 
والتعاليم اإلسالمية، واقتفى الصحابة أثره في ذلك، وأضحى مسجد 
النبــي في المدينــة ـ وتبعاً له مســاجد الكوفة والبصرة ودمشــق 
والفسطاط وغيرها ـ محًال لتشــكيل حلقات قراءة وتفسير القرآن، 
وسماع الحديث النبوي، ومعرفة أحكام الشريعة، وفي مرحلة الحقة 
دراسة النحو وقواعد اللغة، والنقاشات الالهوتية في مسائل اإلمامة 
والقضاء والقدر ومرتكب الكبائر وغيرها من مقوالت علم الكالم. 
ففي مســجد البصرة انبثقت المقولــة األولى للمعتزلــة في حلقة 
ـ «واصل بن عطاء (700 ـ 748م)». وعلى النهج ذاته سار  نقاشية ل
التعليم الديني عند الشــيعة، فمنذ النصف األول من القرن األول 
للهجــرة، كان االمام علي بن أبي طالــب ‰ (599 ـ 661م) مدة 
خالفته يلقي خطبه ومواعظه المتنوعة في مســجد الكوفة وترّســم 
خطاه في مرحلة الحقة في القرن الثاني للهجرة حفيُده اإلمام محمد 
الباقــر ‰ (732 ـ 779م)، ثم ولده اإلمــام جعفر الصادق ‰ 

■ � ا�2�ر ا������  �

العلمية الحوزات 
وا(صالح التقليد  بين 
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(702 ـ 765م)، في رواية الحديث ونشــر مبادئ العقيدة اإلمامية لتالمذتهم 
في المسجد ذاته.

لكن المساجد لم تكن المحل المناسب للتعليم الديني عند الشيعة على 
الدوام؛ ذلك أنها عادة ما تكون تحت هيمنة القراء والمفسرين ورواة الحديث 
والفقهاء والمتكلمين من غير الشيعة، ممن يمثلون المذهب الرسمي للخلفاء 
والسالطين، فيما كان موقف الشيعة الالهوتي والفقهي ال يتطابق مع مواقفهم، 
وكان بعضهم مناهضين للشيعة، يعتقدون بمروقهم وخروجهم على الدين، ولم 
تكن تلك المســاجد فــي كافة مراحــل التاريخ بمنــأى عن رقابــة الخلفاء 
والســالطين وعيونهم، ممن يرفضون مواقف الشيعة ومعتقداتهم. لذلك لجأ 
أحياناً رجال الحديث والفقهاء والمتكلمون والمفســرون الشــيعة إلى مراقد 

أئمتهم ودورهم الخاصة فاتخذوها أماكن لحلقات تعليمهم الديني.
نشأت بذرة التعليم الديني عند الشــيعة في المدينة وربما في المسجد 
النبوي، ودشــنت لبناته األولى في مسجد الكوفة في عصري اإلمامين الباقر 
والصادق 6 ، وبعد تأســيس بغداد وانتقال عاصمة الخالفة العباســية لها 
هاجر إليها بعض متكلمي الشيعة ومحدثيهم وفقهائهم، مثل: هشام بن الحكم 
(ت 815م). وفي مرحلة الحقة الكليني محمد بــن يعقوب (ت 941م). والمفيد 

محمد بن محمد بن النعمان (948 ـ 1022م)... وغيرهم.

a2�ا�K,زة ا��(��� �� ا�

يمتد تاريخ الحوزة العلمية في النجف إلى ما يقارب ألف سنة، فقد دشن 
الدراسة فيها الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن (ت 1068م) بعد أن اضطر 
للهجــرة اليها من بغداد عام (1056م) إثر االضطهــاد الذي تعرض لـه على 
أيدي الســالجقة. ومنذ ذلك التاريخ صارت النجــف حاضرة علمية تحتضن 
طــالب العلوم اإلســالمية المهاجرين إليها من شــتى األقطــار، وكان بعض 
الوافديــن يتوطنون فيها، فيما يعــود آخرون إلى مواطنهم لممارســة التبليغ 
والدعوة واالرشاد، وربما يهتمون بتأسيس حلقات للتعليم الديني في المساجد 
التي يخطبون فيها. وتعرضت الدراســة في النجف لحقــب نمو وازدهار في 
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مراحل تاريخية معينة، كما تعرضت في مراحل أخرى النحسار وضمور، تبعاً 
للتحوالت السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في العراق، والمحيط 
االقليمي للبلدان التي ترفد النجف بالتالمذة المهاجرين لطلب العلوم الدينية.
وبموازاة ذلك كانت تتوالد وتندثر حواضر علمية أخرى باســتمرار، في 
حلب، والحلة، وجبل عامل في لبنان، وأصفهان، وكربالء، وقم، وســامراء... 

وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى.
ومنذ أكثر من قرنين أمســت حــوزة النجف الحاضرة العلمية األوســع 
واألهم، ال سيما بعد تبلور مؤسسة المرجعية وتدخلها المباشر في المنعطفات 

السياسية واالجتماعية في التاريخ القريب إليران 
والعراق، مثل نهضة المشــروطة وصياغة دستور 
ســنة 1906م في إيران، وقبلهــا حركة االحتجاج 
الشعبي على امتياز شركة التبغ البريطانية 1890، 
ومقاومة االحتالل البريطاني 1914 ـ 1917م، وثورة 

1920 م في العراق.
وبعد هجــرة عبد الكريم الحائــري اليزدي 
(1937م) إلــى (قــم) تنامــت بالتدريــج الحوزة 
العلمية فيها، وبلغت ذروة ازدهارها قبل أكثر من 

خمســين عاماً، بعد أن توطنها فقيه مرجع هو حســين البروجردي (1961م)، 
وحكيم مفسر هو محمد حسين الطباطبائي (1982م)، الذي أنشأ حلقة (قم) 

الفلسفية سنة 1952م.
ثم تعزز الموقع السياسي والديني ـ وفي ما بعد العلمي ـ لمدرسة (قم) 
بعد انتفاضة 1963م التــي قادها آية اهللا الخميني، وانتهــت بانتصار الثورة 

اإلسالمية سنة 1979م وإقامة الجمهورية اإلسالمية.
وبعد ذلك التاريخ اتسع التعليم الديني في (قم) وأخذ ينفتح على عوالم 
جديدة، ويحرث أرضاً بكرًا لم يدشــنها من قبل، بعــد أن انبثقت طائفة من 
االستفهامات، وأثير العديد من اإلشكاليات، وفجأة بدأ الدارسون في الحوزة 

 h�)رة ا���tG تx?F
�� ا�?��� �� � ��ا��-
 �� ��Gور ��ا���-
 f�Iي، ود,�ا���2� ا�
���! األو�) �� ��2� �
ا��,�� �� �;�ي 
اإل����� ا��"� وا�;�دق.
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العلمية يقرأون ويسمعون بما لم يفكروا فيه، وتفجر السؤال الالهوتي الذي 
ظل غائباً عدة قرون.

وال ريب في أن الهوية الدينية لثورة 1979م وإســهام الحوزة العلمية في 
قيادتها، وتعبئتها للجماهير، وما نحتته من شعارات ووعود متنوعة في تحقيق 
االســتقالل، والحرية، واألمن، والضمان، والرفاهية، والتقدم... وغير ذلك. 
والقول بأن الفقه وعلم الكالم وســائر المعارف اإلســالمية الموروثة كفيلة 
بالوفــاء بالمفاهيــم والبرامج الالزمة إلنجــاز هذه الوعود، وتجســيد تلك 
الشــعارات في الحياة االجتماعية؛ َوَضــَع الحوزة العلمية للمــرة األولى في 
مواجهة مباشرة مع الناس ومتطلباتهم الحياتية المختلفة، مضافاً إلى تصاعد 
وتيرة التغيير االجتماعي واشــتدادها في العقدين األخيريــن، بفعل مجموعة 
عوامل تقنية (تكنولوجيا المعلومات، والهندســة الجينية واكتشــاف الخارطة 
الوراثية لإلنســان)، وجيوسياســية (حروب صّدام حســين، وتفشــي إرهاب 
الجماعات المتشددة)، واقتصادية (فشل مشاريع التنمية، واتساع رقعة الفقر 
والجهل واألمية)، وديموغرافية (تضاعف عدد السكان) و (الهجرة الواسعة من 

أفغانستان والعراق بسبب الحروب).
كل ذلك أفضى إلــى اختالالت متنوعة، طالت البنــى التقليدية الدينية 

والثقافية للمجتمع، وزحزحت مقوالت وآراء ظلت راسخة مئات السنين.
غير أن الحــوزة العلمية في النجف لم تتمكن مــن مواكبة إيقاع التحوالت 
المارة الذكر، فانكفأت وانغلقت على نفسها، ولم يكن أمامها إال السير على هذا 
الدرب الموجع؛ ذلك أن قســوة النظام العراقي السابق تجلت بأبشع صورة لـها 
في اســتئصال أبرز رجــال الدين، مثل: محمــد باقر الصــدر، ومحمد الصدر، 
واستبعاد نخبة من الدارســين المتميزين قبل ذلك إلى ايران، بذريعة أصولهم 
اإليرانية، وتفريغ النجف من التالمذة الوافدين من البالد العربية، وفي طليعتهم 
جماعة من المســتنيرين اللبنانيين، الذين كان لهــم دور فاعل ومؤثر في إيقاد 
جذوة تحديث التفكير الديني في حوزة النجف قبل نصف قرن، وإغالقه المدارس 
وكليات الدراســات اإلســالمية، ومن ثّم تقويض وتدمير مشاريع اصالح النظام 
التعليمي في الحوزة، بإلغاء كلية الِفقه في النجف، وكلية أصول الدين في بغداد.
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ويمكن القول: إن الحوزة العلمية في النجف تســعى اليوم بجديٍة، من 
أجل استئناف مسارها التاريخي، والوفاء بوظيفتها في تحديث التعليم الديني، 
والخروج من السياقات المغلقة للفكر اإلسالمي، وإن كانت لما تزل غارقة في 

جراحاتها ونكباتها الموجعة من نظام الحكم السابق في بغداد.

��ا
D ا��را#� وأ#���� ا���ر-j �� ا�K,زة:

الدراســة في الحوزة حرة، بمعنــى أن التلميذ يمكنه انتخاب أي أســتاذ 
للكتاب الذي يدرســه، وهكذا يتم انتخاب مواعيد وأماكن الدروس، وينتظم 

التالمذة فــي حلقة حول المــدرس الذي يتصدر 
الحلقة. وألن الكتب مدونة بلغة مشبعة بمصطلحات 
خاصة، وتنتمــي إلى عصــور ماضية فــي النثر 
العربي، وربمــا ُكتبت بلغة وعرة ملتبســة مبهمة، 
فعادة ما تطلّب فهمها تدريباً وخبرة طويلة؛ لذلك 
يعمد المدرس إلى قراءة عبارة من الكتاب ويبدأ 
بتفســير مضمونها، ويبذل جهدًا كبيرًا في تقريب 
مفاهيمها وتصويرها عبر األمثلة والمقارنات. ومن 
أجــل اســتيعاب أعمــق وأدق لمضاميــن الكتب 

الدراسية يسود تقليد المناقشة أو «المباحثة» لدى التالمذة، وهي تتمثل في 
أن يتناوب اثنان من الدارســين أو أكثر بعد فراغهم من حضور الدرس عند 
األســتاذ، بأن يتولى أحدهم تكرار شرح الموضوع لزميله اليوم مثًال، ليتولى 
اآلخر شــرح الــدرس التالي اليــوم الثاني. ويشــدد األســاتذة على ضرورة 

المباحثة، ويحثون الدارسين على المداومة عليها.
ويتدرج التلميذ في مراحل ثالث هي:

1 ـ مرحلة المقدمات:
يــدرس التلميذ في هذه المرحلة علوم اللغة العربيــة الموروثة: (النحو، 

الصرف، البالغة)، والمنطق، وعلم الكالم، والفقه، وأصول الفقه.

ا��را#� �� ا�K,زة 
�ة، 
 !���- t��)أن ا�� (���G
ا���Fب أي أ#��ذ �(���ب 
 h�- اt�0ي -�ر#!، وtا�
 �Lب �,ا��� وأ�����Fا
ا��روس، و-��he ا��ال�tة 

,ل ا���رس  ��)
 ��
.��)Kي -�;�ر ا�tا�
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ففي النحو والصرف يــدرس: اآلجرومية البن آجروم (ت 1242م)، وقطر 
الندى وبلّ الصدى البن هشام (ت 1360م)، وألفية ابن مالك (ت 1273م) التي 
يدرس أحد شروحها، مثل: شــرح ابن عقيل، أو شرح السيوطي، أو شرح ابن 

الناظم، ومغني اللبيب البن هشام...
في البالغة يدرس: مختصر المعاني للتفتازاني (ت 1389م)، أو المطول 

للتفتازاني أيضاً.
في المنطق يدرس: المنطق لمحمد رضا المظفر (ت 1964م)، حاشــية 
تهذيب المنطق لمّال عبد اهللا اليزدي (ت 1573م)، شرح الشمسية لنجم الدين 

الكاتبي القزويني (ت 1276م).
في علم الكالم يدرس: الباب الحادي عشــر للعّالمة الحلّي (ت 1326م) 
ويدرس شــرحه «النافع يوم الحشر في شــرح الباب الحادي عشر» للمقداد 
السيوري (ت 1423م)، كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد للعّالمة الحلي.

في الِفقه يدرس: المختصر النافع للمحقق الحلي (ت 1277م)، شــرائع 
اإلسالم للمحقق الحلي أيضاً.

في أصول الِفقه يدرس: معالم الدين لحســن بن زين الدين الشــهيد 
الثاني (ت 1602م).

2 ـ مرحلة السطوح:
تتمحور الدراسة في هذه المرحلة على الفقه االستداللي وأصول الِفقه.

في الِفقه االستداللي يدرس: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ 
المتن «اللمعة الدمشــقية» للشــهيد األول محمد بن مكي الجزيني العاملي 
(ت 1384م)، والشــرح «الروضة البهية» للشــهيد الثاني زين الدين الجبعي 

العاملي (ت 1559م). والمكاسب لمرتضى األنصاري (ت 1864م).
في أصول الِفقه يدرس: أصول الِفقه لمحمد رضا المظفر (ت 1964م)، 
فرائد األصــول لمرتضى األنصــاري، كفاية األصول لمحمــد كاظم اآلخوند 

الخراساني (ت 1911م).
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فــي الفلســـفة يدرس بعض التالمذة: بدايــة الحكمة لمحمد حســين 
الطباطبائــي (ت 1982م)، وربما شــرح المنظومــة لمّال هادي الســبزواري 
(ت 1872م)، نهاية الحكمة كذلك لمحمد حسين الطباطبائي، األسفار األربعة 

لمال صدرا الشيرازي (ت 1640م).
في العرفان يدرس بعض التالمذة: تمهيد القواعد البن تُركه األصفهاني، 
فصوص الحكــم لمحيي الدين بن عربــي (ت 1240م)، يدرس شــرحه لداود 
القيصــري (ت 1350م). وربما يدرس قلــة من التالمذة ـ بعــد ذلك ـ كتاب: 
مصباح األنس بين المعقول والمشهود؛ لشمس الدين محمد بن حمزة بن محمد 

الفناري (ت 1431م)، وهو شرح لكتاب: مفتاح غيب 
الجمع والوجود، لصدر الدين القونوي.

3 ـ مرحلة البحث الخارج:
ربمــا تعود تســميتها بالبحث الخــارج ألنها 
مرحلــة للبحــث الحــّر خــارج نصــوص الكتب 
المتعارفة للدراســة فــي المرحلتين الســابقتين. 
يتولى فيها المجتهد بحث ودراسة وتشريح قواعد 
وأدوات استنباط األحكام الشــرعية، في تدريس 

أصول الِفقه، وفي تدريس الِفقه يمارس البحث الفقهي المعمق، عبر توظيف 
قواعد وأدوات أصول الِفقه، وعلوم اللغة، وغيرها في استكشاف األحكام.

وتقتصر الدراســة في هــذه المرحلة على الِفقه وأصــول الِفقه، ويمكث 
التلميذ فيها ســنوات عديدة كي يصل إلى االجتهــاد، وعادة ما يكتب التلميذ 
دروس أستاذه، ويعرضها على األستاذ للتقييم واختبار كفاءته وتطوره وتكوينه 

في الِفقه وأصول الفقه، ومدى قدرته على االجتهاد.
وال تمنح شــهادات للتالمذة؛ وإنما يكتب األستاذ أحياناً إجازة تفيد بلوغ 
التلميذ درجة االجتهاد. لكن هذا التقليد اندثر في نصف القرن األخير، ولم 

يعد األستاذ حريصاً على منح مثل تلك اإلجازات إال نادرًا.

 }�G ن -�رس���ا�� ��
ا��ال�tة: ���W� ا��,ا�� 
 ،�F�WB@األ !L�ُ� �Gال
 ��K�� h�Kص ا�,;�
 �G�� �G �-�ا�
(ت 1240م)، -�رس 

! ��اود ا���;�ي �I
(ت 1350م).
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أما الكتب المعتمدة للدراسة في مرحلتي المقدمات والسطوح فإن القليل 
منها يســتبدل أحيانا بكتب موازية لهــا، تحاكيها في مضمونهــا، وإن كانت 

تختلف عنها في أسلوبها وترتيب مباحثها.

:J-�Kا�� gEا,�

نوجز في ما يلي أهم عوائق تحديث الحوزة:
1 ـ المؤسســات التقليدية بطبيعتهــا عصيّة على أيــة محاولة للتحديث، 
ويصبح التحديث بالــغ الصعوبة ـ وربما يتطلب جهودًا اســتثنائية هائلة ـ إن 

كانت المؤسسة دينية.
والحوزة مؤسسة تقليدية دينية ذات جذور راسخة في الذاكرة الالهوتية 
الروحية للشيعة، والمرجعية الدينية في الحوزة هي امتداد لإلمامة وميراثها 
المقدس في الوجدان الشيعي. وهي تمثل الذروة الروحية العليا في الحوزة، 
التي تتكفّل بتفســير النصوص الدينية وتعميم مضامينهــا على األتباع. وهي 
كيان راســخ عبر امتداد زماني موغل في الماضي، يتمثل بشــبكة نسيج متين 
متداخل لبناء هرمي، يتغلغل مجتمعياً عبر الوكالء والخطباء من قّراء التعزية 
الحسينية، ويهيمن روحياً على كل ما يتصل بتدبير الشأن الديني والمقدس في 

حياة الشيعة.
المرجعية تهيمــن على كل ما يتصل بالتعليم الدينــي، والكتب المعتمدة 
للدراســة في الحوزة، وتحرص علــى حماية النظام التعليمــي من أن يطاله 
التغيير؛ سواء بتبديل الكتب أو أساليب التعليم أو تقاليد هذا التعليم الموروثة؛ 
ذلك أن تبديل شيء من تقاليد التعليم ربما يفضي إلى تصدع الكيان الهرمي 

الروحي للمرجعية، وهو ما تخشاه المرجعية.
2 ـ ليست الكتب المعتمدة للدراسة نصوصاً عادية، يتعامل معها المدرس 
والتلميــذ بحياد، بمعنى أن تلــك الكتب عادة ما تتكون حولها هالة مقدســة 
بمرور الزمن، تبعا للمكانة الدينية لمؤلفها، وتاريخها، وأجيال التالمذة ممن 
درسوها، واألساتذة ممن حرصوا على تكرار تدريسها. حتى كتب اللغة العربية 
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في النحو والصرف والبالغة تتداول حولها حكايــات تعزز مكانتها، وتضفي 
عليها شيئاً من تلك الهالة، من خالل اإلشارة إلى األهمية الفائقة التي كان 
يوليها مراجــع وفقهاء كبار لها، فيقال: إن الشــيخ فالن تولى تدريس مغني 

اللبيب البن هشام عشرين مرة، والمطول للتفتازاني أربعين مرة.. وهكذا.
وأتذكر أن أســتاذي في «المنطق» في حوزة النجف عام 1978م بلغ من 
تقديسه للكتب المعتمدة للدراسة أنه كان يدافع عن األخطاء المطبعية، ويهتم 
بتأويل هذه األخطاء، وظل يكرر: ال يمكن نســبة الخطأ للشيخ المؤلف؛ ألنه 
عّالمة دقيق، مكانته ســامية. ومع احترامي وتبجيلي له، كنت أجيبه: شيخنا 

هذه أخطاء منضــدي حروف المطبعة، وليســت 
أخطاء للشــيخ المؤلــف؛ لكنه كان يشــّدد: إن 
المؤلف أشــرف على هذه الطبعة، فال يمكن أن 

يجهل ذلك !
3 ـ رغم أن الكتب المعتمدة للدراسة مدونة 
بأسلوب ال يخلو من النقد والمناقشات، على نهج: 
«إن قلــَت قلُت»، غيــر أن هامش النقــد هذا ال 
يتخطى الحدود المرسومة، فيما هو مفكر فيه. أما 
النقد المشاكس الجذري التقويضي؛ فإنه من غير 

المفكر فيه. وبعبارة أخرى؛ إن الفضاء السيميائي للتعليم الديني في الحوزة، 
والمجال التداولي الحاف بالمعارف المتاحة في التدريس؛ ال يخلو من ثيمات 
ورموز مقدســة، لذلك ال يولد الســؤال الالهوتي إال والدات قيصرية شاقة، 
وغالباً ما يجهض في طور توالده. ويتعرض للتكفير والنفي كل من يثير مثل 

هذه األسئلة.
4 ـ الوفاء للمــوروث واالرتهان في مداراته بكل مــا يكتنفه ويحتويه هو 
السمة الطاغية في كل ما تهتم به الحوزة، وما يسود مشاغلها؛ إنها تحرص 
على صيانة وحراسة التراث، وتناهض المساعي للتفلت من شباكه، والتحرر 

من مداراته المغلقة.

 �Eء ا�������uBإّن ا�

 �� ���(��(�h ا��-
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 �
ا��Kف �����Gرف ا����

�� ا���ر-j؛ ال -�(, �� 

���Sت ور�,ز ���#�.



264

دراسات

من هنا تحذر من توظيف المعارف والعلوم اإلنســانية الحديثة في نقد 
وغربلة وتشريح الموروث، أو استخدام مناهجها ومفاهيمها في قراءة النصوص 
الدينية؛ ذلك أن هذا النمط من المناهج والمفاهيم ينتج معطيات ومقوالت 
الهوتية وآراء ال تتطابق مع ما تقود إليه المناهج والمفاهيم العريقة في علوم 

القرآن والتفسير، والحديث، وعلم الكالم، وأصول الِفقه والفقه.
الفكر ال يغيّره إال فكر من الخميــرة ذاتها، وتحديث الحوزة يتوكأ على 
استكشاف المنطق الذاتي للموروث واستيعابه. غير أن هذا االستيعاب ال يعني 
الغرق في أنفاقه، بل العمل على عبوره وتخطيه، وذلك ال يتحقق إال باستيعاب 
الخبرات والمكاســب الراهنة للعقل البشــري، وما أنجزته المعارف والعلوم 
اإلنســانية الحديثة، واإلفادة منها في فهم وتفســير النصــوص، وإعادة بناء 

المعرفة الدينية في سياق متطلبات العصر ورهاناته.
المعرفة الدينية حقل من حقول المعرفة البشــرية، تخضع لشــروط اإلنتاج 
العامة المولدة لهذه المعرفة، وتحكمها القوانين والمشروطية التاريخية واللغوية 
نفسها، وليست هي االستثناء الوحيد في عملية التفكير وإنتاج المعرفة. فلماذا ال 
يشملها البحث والدراسة في سياق المعارف البشرية كافة، ولماذا نعدها االستثناء 

الوحيد الذي ال يخضع ألية مناهج ومفاهيم مبتكرة يكتشفها ويطورها اإلنسان؟
مع العلم أن المعارف الدينية في اإلسالم ـ من علم كالم وفلسفة وأصول 
ِفقه، وغيرها ـ ولدت عبر قواعد المنطق األرسطي، وما زالت مرتهنة ألنساقه 

ورؤاه حتى اليوم.
5 ـ الحوزة بنية عميقة الهوتياً ومعرفياً وثقافياً واجتماعياً وأنثروبولوجياً 
واقتصادياً، تتشكل فيها سلطة ذاتية تضبط إيقاع وانسجام مكوناتها، وتردع 

كل مسعى يهدد هذه البنية أو يتحرش بها.
تهيمن على الحوزة سلســلة من البيوتات والعوائل الدينية، تتشــابك في 
نسيج قرابات منذ عشرات السنين، يضاف لها على الدوام روابط جديدة؛ عبر 
زواجات ومصاهرات بين األجيــال الجديدة لتلك العوائــل. وغالباً ما ينتمي 

المرجع إلى هذه البيوتات.
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تتحكم هذه العوائل عادة بمعظم اقتصاد الحوزة، وهو نمط اقتصاد خاص 
مغلق، ينفرد في منابعه المالية، وطرائق توالــد وتداول النقود والثروة فيه، 
ووسائل إنفاقها وادخارها. يشكل الخمس الرافد األساس القتصاد الحوزة، وهو 
ما يتطوع المؤمنون الشيعة بتقديمه للمراجع، بوصفه فريضة دينية، ينال من 
يؤديها الثواب، ويستحق من يتخلف عنها العقاب. وال يعرف إال بشكل محدود 

حجم الثروات التي يكوّنها الخمس، ومصائرها بعد وفاة المرجع.
مساعي ودعوات التحديث تهدد اقتصاد الحوزة؛ الذي تضبطه منظومة 
من الفتاوى الفقهية، وتحميه تقاليد راسخة. ذلك أن تلك الدعوات تطالب 

بالشــفافية في الكشــف عــن مصــادر اقتصاد 
الحــوزة، ومــوارد إنفاقــه، ومآالته بعــد رحيل 
المرجع، وقد ترتقي للمطالبة بالفحص والتحري 
عن المشروعية الدينية للخمس ومصدر اإللزام 

اإللهي فيه.
6 ـ الخمس يتطوع بتقديمه جمهور الشــيعة 
بوصفه فريضة شرعية، والجمهور بطبيعته يعشق 
المألوف والســائد، ويقلق من كل ما من شــأنه 
إثارة االستفهامات واإلشكاالت والشكوك، تجاه أي 

مفهوم اعتقادي وفتوى فقهية معروفة. لذلك يصطف الجمهور دوماً خلف من 
يحيل في تفكيره ومواقفه إلى المكرس والشائع، وهو مستعد للتعبئة والتجييش 
حين يحرضه رجال الدين حيال أية محاولة جادة للنقد والمراجعة والتساؤل، 

ويبرع الخطباء في إثارته وتهييجه متى أرادوا ذلك.
تضطر الحوزة لمراعاة رغبات الجمهور ومعتقداته وفهمه وذوقه؛ خشية أن 
تتهشم ثقته الدينية فيها. مما يعني أن زعزعة أساسات مفهوماته الدينية تؤدي 
إلى توقفه عن دفع الخمس، وجفاف أهم رافد لتمويل الحوزة. وحتى الفقهاء 
الذين يبدأون حياتهم بما يشي بالدعوة للتحديث؛ فإنهم يتراجعون عن ذلك 
لحظــة تصديهم للمرجعية الدينيــة، حذرًا من تأليب منافســيهم في الحوزة 

للجمهور ضدهم، واضمحالل اإليمان بمكانتهم الروحية وحراستهم للمقدس.
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7 ـ ممــا يســهم فــي إعاقــة التحديث تالمــذة الحــوزة «الســطحيون 
التبسيطيون»؛ ممن يتململون ويضجرون من التعليم الديني في الحوزة، فيعلنون 
عن مواقف وآراء تتحدث عن نموذج مشــوه كاريكاتوري للدين والموروث، من 
دون أن يتعمقوا في دراسة الدين والتراث، ويستكشفوا مسالكه ودروبه المتشعبة.
وكذلك يســهم في إعاقة التحديث في الحوزة المراهقون الراديكاليون، 
ممن يحسبون أن الهتافات والشعارات والعناوين الصاخبة هي السبيل النخراط 
المجتمع في تفكير مغاير، ولم يدركوا أن عملية التغيير االجتماعي والتحوالت 
في التفكير هي عمليــة بالغة الصعوبة، ترتد إلى شــبكة معقدة من العوامل 

والمؤثرات المتشابكة.
مضافاً إلى جماعة أخرى تســهم في إعاقة التحديث فــي الحوزة، وهم 
أؤلئــك الذين يجرحون الضمير الديني لآلخر، فيتهمونه ويهجون مقدســاته 
بعبارات قاســية، بنحو يفضي إلى خشــية الناس علــى معتقداتهم، التي هي 
ممتلكاتهم الرمزية والروحية الثمينة؛ فيحتشدون ويتكتلون متضامنين مع كل 

ما هو موروث وقديم.
8 ـ اختزال الدين في ُبعد واحد أحياناً، عبر التشــديد على أن اإلسالم 
يســاوي المدونة الفقهية فحســب، يمثل قراءة أحادية للدين، تستبعد نظامه 
الرمزي والمعنوي والروحي والجمالي والفني والقيمي واألخالقي، وتشدد على 
مضمونه الدنيوي، بل تسعى لقلب كل ما هو ديني إلى دنيوي، وما هو دنيوي 
إلى ديني، فإن الدين ذا البعد الواحد يفرغ الدين من محتواه الميتافيزيقي، 
ويهدر معظم مضامينه الروحية والمعنوية واألخالقية واإلنسانية. وحيث يقتصر 
التعليم الديني على الفقه أحياناً فإنه يؤول الى اختزال الدين في بعد واحد، 

وتقديم نموذج أحادي مشوه للدين.

أر��N ا��J-�K �� ا�K,زة:

يتطلب التحديث أرضية مناسبة يتشكّل في محيطها، عدة عناصر موروثة 
وحاضرة تتفاعــل بعضها مع بعض؛ لتهيئــة فضاء خاص، تتخلّــق فيه عملية 

التحديث، وتنطلق فاعلياته المتنوعة.
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وقد توافــرت مجموعة من هذه العناصر في الحــوزة، بنحو أضحت معه 
والدة عملية إصالح النظام التعليمي والدة ممكنة، ليست غريبة على السياق 
الثقافي التاريخي للحوزة. وبوســعنا اإلشــارة إلى شــيء من مكونات فضاء 

التحديث، والعناصر المولدة لروح التجديد في الحوزة في ما يلي:
1 ـ بقايا النزعة العقالنية في التفكير الموروثة من التيارات الكالســيكية 
لالعتزال والتشيع، ووحدة أو تقارب المواقف الكالمية في قضايا الُحْسن والقُْبح 
العقليين، وما يرتبط بهما من العــدل اإللهي، والتكليف بما ال يطاق، والحرية 
واإلرادة اإلنســانية، وغير ذلك من الهوت العدلية فــي الموروث الكالمي. كما 

نالحظ في آثار الشــريف المرتضــى (ت 1035م)، 
وغيره من األعالم، الذيــن طبعت آثارهم عقالنية 

القرن الرابع الهجري (العاشر الميالدي).
وما لبثــت آثارهم أن صارت مصــدر إلهام 
ألجيال من الدارســين ممن خلفوهــم في عصور 
الحقة، وبثت في وعيهم أفكارًا وآراء تطلق الكثير 

من االستفهامات الحائرة والتشكيكات.
2 ـ تواصــل تعليم الفلســفة والمنطق وعلم 
الكالم وأصول الِفقــه، وهذه المعارف بمجموعها 

تصنف على العلوم العقلية في التــراث، وكان لحضورها األبدي في الحوزات 
العلمية بالغ األثر في إطالق عملية التفكير وتنميتها، وإن كانت تلك المعارف 
ما انفكت تتحرك في قوالب المنطق وأشــكال القياس األرســطي، التي ظلت 
تعمل على كبح العقل، وعدم تجاوز الترسيمات المعروفة في صياغة وتشكيل 
المفاهيم، وفي المحاججة واالســتدالل. لكن آفاق التفكير العقلي لم تنغلق 
تماماً؛ ذلك أن المنهجية التشكيكية، ونمط األدوات والمفاهيم المتداولة في 
المعارف العقلية الموروثة أسهمت في إيقاد جذوة التفكير وتأجيجها باستمرار.
3 ـ شيوع دراسة التصوف والعرفان النظري، ونصوص وتراث المتصوف 
المعروف محيي الدين بن عربي خاصة، وهي نصوص تفيض بنزعة إنســانية 
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ومواقف تصالحية مع األديان والثقافات، وتعمل على اكتشــاف المشــتركات، 
حين تتوغل في جوهر األديان، وتغوص في عمق التجارب الدينية ألتباع الِملل 

والِنحل المختلفة، لترصد تجلياتها وآثارها العامة.
وهذا ما دعا الهوتيين كبــارًا مثل العالمة محمد حســين الطباطبائي أن 
يتعامل بشفافية واحترام شــديدين مع نصوص ديانات آســيوية، يقول المفكر 
اإليراني داريوش شايغان: (العرفان أول ما يسترعي اهتمامي، أجد انشدادًا قوياً 
إلى العرفان، أنا من عّشــاق المذهــب الطاوي، وأهوى «جوانــغ تزو» للغاية. 
قضينا دورة بأستاذية العّالمة محمد حسين الطباطبائي، وكان يبدي رغبة أكيدة 
في االطالع على كتاباتهم، وألنها لم تكن مترجمة؛ عكفت أنا والدكتور ســيد 
حسين نصر على ترجمتها. كان يفسر شانكارا كأنه أستاذ بالضبط، ويتركنا في 
حيرة من األمر، فمثًال في أحد الألوبانشادات عبارة تنطوي على مفارقة «الذي 
يفهــم ال يفهم، والذي ال يفهم يفهم»، وقد فّســر الطباطبائــي هذه العبارة، 
وأجلى غشاوتها، وحلل مضمونها، بنحو أدهشني. بعد ذلك ترجمت أنا والدكتور 
نصر كتيباً صغيرًا من تأليف الوتسه، اسمه «داوجينغ» كله مفارقات، نقلناه من 
النص اإلنجليزي إلى الفارســية، وحينما قرأه العّالمة الطباطبائي قال: «هذه 

أهم رسالة قرأتها في عمري» وصار من عشاق «داو جينغ»).
كمــا أن نصوص التصوف الفلســفي تعمل على خلق منــاخ رحب للتأويل 
وتعدد القراءات وتنــوع الفهم، ومن ثــّم تجاوز ظواهر األلفــاظ، ومحاولة 
اقتناص دالئل ال تحكيها الكلمات بصراحة. وهذا المنحى التأويلي في التفكير 
يمثل أحد المداخل المهمــة لكل عملية تحديث وإصالح فــي تقاليد التعليم 

الديني ومقرراته.
4 ـ تنوع المواطن الجغرافية لطالب الحوزات العلمية، حيث يتوافدون من 
إيران، والبالد العربية، وأفغانســتان، وآســيا الوســطى، والهند وباكستان، 
وغيرها. مما يعني اختالفاً في ثقافات هؤالء، وتقاليدهم، وتمثلهم لإلسالم، 
وتأويلهم للتراث، فينشأ فضاء ثقافي يستقي من روافد عديدة، ويتلوّن بخبرات 

تلك الجماعات ومواريثهم وتقاليدهم.
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5 ـ انفتاح الحوزات العلمية على الجامعات الحديثة، وانخراط جماعة من 
خريجي تخصصات العلوم االجتماعية واإلنســانية والطبيعية في الدراســات 
الشرعية، وانتقال بعض األساتذة المتميزين من الحوزات إلى كليات اإللهيات 

والدراسات اإلسالمية كأساتذة.
6 ـ انكماش الحركة اإلخبارية في القرنين األخيرين في الحوزة العلمية. 
وأصحاب هذا االتجاه يسمون أنفســهم (اإلخباريين والمحدثين) نسبة إلى 
األخبار والحديث الشــريف، وهو اتجاه يناهض التفكير العقلي في مختلف 
المعارف اإلســالمية، ويتجّمد عند المعنى الحرفي للنصوص، ويرفض أية 
محاولة لتأويــل القــرآن، والتعاطي مع دالئله بشــكل يختــرق المفهومات 

السطحية المبسطة.
وقد تعاظم تأثير هــذه الحركة في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشــر الهجريين، وانخرط 
فيها جماعة من المحدثيــن والفقهاء المعروفين 
وقتئذ، وهيمنت على الحياة الفكرية في أصفهان 
وكربالء، وطبعت اإلنتاج الفكري بمواقفها، فازدهر 
تأليف المجاميع الحديثية، التي استوعبت الكثير 
من األخبــار واآلثار، ممــا أعرض عنــه وأهمله 

أصحاب الموسوعات الحديثية القديمة.
وأغرقت مصنفات التفسير المدونة بأيديهم بالمأثور، حتى صارت بمثابة 
المجاميع الحديثية. وشــجبوا ـ بضراوة ـ الفلســفة، وعلم الكالم الفلسفي، 
والتصوف الفلســفي، والعرفان النظري، وأصول الفقــه، وزعموا أن الحقيقة 

كلها في البيان الشرعي.
وانحســر تأثير هــذه الحركة بعد القرن الثامن عشــر، بعــد أن ناقش 
منطلقاتها وأفكارها محمــد باقر المعروف بالوحيــد البهبهاني (ت 1792م)، 
الذي أعاد المكانة لعلم أصول الفقه، وعزز مكانته، وأكد دوره المحوري في 
عملية االســتنباط الفقهي. وبعد هــذا التاريخ تراجعت الحركــة اإلخبارية، 
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وانحســرت بمرور الزمن، وٱضمحل أثرها في الحوزة العلمية. وبموازاة ذلك 
تنامى دور الفلسفة، وعلم الكالم الفلسفي، والتصوف الفلسفي، وأصول الِفقه.

وباتت صياغة الفقه تمر بسلسلة من العمليات االستداللية العقلية المغرقة في 
التجريد واالفتراض.

7 ـ مشروع الدولة اإلســالمية كان أحد أحالم الدارسين في الحوزة العلمية 
منــذ مدة طويلة، وقــد اســتطاعت الحوزة في خاتمــة المطاف تجييــش وتعبئة 
الجماهير، تحت الفتات وشــعارات تطبيق اإلسالم، وإقامة حكومة الحق والعدل، 
من خالل إعادة صياغة الحياة االجتماعية في ضوء الفتاوى واألحكام الوفيرة في 

التراث الفقهي، فتحقق الظفر بانتصار الثورة، واإلعالن عن الدولة اإلسالمية.
لكنّ الكثير من المتحمســين لتطبيــق الفقه واالســتناد إليه في تنظيم 
اإلدارة، واالقتصاد والمال، والثقافة، والتربية والتعليم؛ اكتشــفوا غربة حقل 
واســع من الِفقه عن الواقع، وغربة الواقع عن هذا الِفقه؛ ألن الِفقه ال يعدو 
أن يكون معرفة تشكّلت في السياقات الثقافية والحضارية لالجتماع اإلسالمي 
عبــر التاريخ، وهذه المعرفــة مطبوعة بكل ما اكتنف الحياة اإلســالمية من 

اختالالت وظواهر اجتماعية وسياسية وغيرها.
وكان عجــز الِفقه التقليدي عن الوفاء بمتطلبات الدولة واالجتماع اإلســالمي 
المعاصر باعثاً على انبثاق طائفٍة من األسئلة الحائرة، التي ظلت غائبًة قروناً طويلة.

ومنها: هل الفقه صناعٌة بشريٌة أم تشريٌع إلهي؟ بل هل هناك تشريٌع إلهي 
يحكيه اإلنســان، أم أن مــا يكتبه الفقهاء هــو تعبير عن مكوناتهــم الذهنية 
ومفروضاتهم وقبلياتهم ورؤيتهم الكونية؟ وهل الدين والِفقه مسؤوالن عن إدارة 
وتنظيم كل ما يجري في الحياة البشــرية؟ وما الذي يبقيه الدين والِفقه من 
دوٍر للعقل والخبرة البشــرية؟ أليس نظــام المعامالت الفقهي ســوى إمضاء 
وتهذيب للمعامالت والتشريعات السائدة في المجتمع العربي عصر البعثة؟ وهل 
تتسع تلك األطر التشريعية الخاصة بمجتمع بسيط لمجتمعات تجارية وصناعية 

تسودها الكثير من المعامالت المركبة غير المعروفة لإلنسان من قبل؟
وهل كمال الدين بمعنى استيعابه وشموله لكل شيٍء في الدنيا واآلخرة؟ أم 

انه بمعنى أن الدين ال يعوزه أو ينقصه شيٍء فيما يرتبط بأهدافه وغاياته؟
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وهكذا ظهر عجــز الفقه التقليــدي عن اســتيعاب تطلعات الثــوار، وإنجاز 
أحالمهم، وتحقيــق وعودهم وآمالهم، فاســتفاقت جماعة مــن النخب ليحاكموا 
التراث الفقهي ويسائلوا علم الكالم التقليدي، ويغربلوا مفاهيمهم ومقوالتهم، فلم 
تعد قناعاتهم الماضية يقينيات، وإنما تحول شــيء منها إلى شــكوك، وما انفك 

بعضهم يرزح في ارتيابه وعدم يقينه.
8 ـ في نصف القــرن األخير حدث انزياح واســع للغة العربيــة في الحوزة 
العلمية في (قم)، فأصبحت بالتدريج لغة ثانية، بعد أن عبرت اللغة الفارسية الى 
الحلقات الدراســية والنقاشــية، وأصبحت تحتــل مواقع العربية فــي المقررات 

الدراسية والتعليم والتأليف.
وتغير لغة التعليم الديني يعني تغيّرًا في الرموز 
الداللية، وأسلوب بيان المفاهيم، والتعبير عن الرؤى 
واألفكار. وال ريب في أن صياغــة المفاهيم والرؤى 
واآلراء والمعــارف الدينيــة بشــفرة لغويــة أخرى، 
سيفضي إلى تشكيل حقل داللي بديل، وانبثاق فضاء 
ثقافي، يســتمد مكوناته وعناصره مــن ميراث هذه 
اللغة وآدابها، وأساليبها البيانية والتعبيرية، ذلك أن 
لكل لغــة معجمهــا الخــاص، وتراكيبهــا، وبنيتها، 
ومواضعاتهــا، ومالبســات نشــأتها وتحوالتها. ومن 

المعلوم أن نصوص كل دين عندما تنقل من لغة إلى أخرى، تعاد صياغتها في آفاق 
اللغة الجديدة، وطبيعة ثقافة الشعب الذي يتحدث بها. مما يمنح النص فاعليات 

وإمكانات مختلفة، لم يمتلك شيئاً منها في عوالم اللغة السابقة.
وبوسعنا مالحظة تحوالت الفكر الديني المسيحي عندما عبرت نصوص هذه 
الديانة من اآلرامية إلى اليونانية، فالالتينية، وأخيرًا اللغات األوروبية بعد حركة 
اإلصالح الديني ودعوة مارتن لوتر لترجمة الكتاب المقدس لأللمانية واالنجليزية 
والفرنسية. هذه إشارات عاجلة لمجموعة عوامل شــكلت أرضية مناسبة لتحديث 

التعليم الديني في الحوزة العلمية.
على أن هناك عوامل أخرى لم نشــأ الوقوف عندها، ومن أهمها اإلكراهات 
السياسية والعقائدية، واالضطهاد الذي تعرض لـه التشيع والدارسون في الحوزة 
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العلمية في معظم العصور. واالضطهاد واإلكراهات الفكرية تنتج قراءات متنوعة 
للنــص، وتعمل على اســتئناف القول فــي المــوروث، وإعادة تأويــل المفهومات 
واالعتقادات في إطار الواقع شديد االلتباس والتعقيد، وترسخ إشكاليات تظل حية 

في إنتاج استفهامات متنوعة.

:�����5 �e
�ال
الحوزةُ واحدةٌ من مؤسســات المجتمعات البشــرية، وتغييرهــا وتطورها ال 
ينفصل عن العالم البشــري المتنوع الواسع، فهي ليســت خارج الزمان والمكان 
األرضيين، وليست عابرًة للتاريخ اإلنساني. وإن تغيير عالمنا والمجتمعات البشرية 
لم يعد محكوماً باألســاليب والوســائل الموروثة، بل تجاوزت المجتمعات النمط 
الذي ظل فيه التاريــخ تصوغه األيديولوجيــات واألفكار والدعــوات والمفكرون 
واألبطــال، بعد انزياح عالمنــا لصالح العالــم االفتراضي، وســطوة تكنولوجيا 
المعلومات علــى كل ما يتصل بتدبير الشــأن الدنيوي، وإعادة تشــكيل االجتماع 
البشــري في سياق مختلف. وما تفاجئنا به هندســة الجينات من معطيات ونتائج 
ربما تتخلخل فيها الشفرات الوراثية للنوع اإلنساني، فضًال على غيره من األحياء. 
إنها ترســم صورًة بديلًة لنموذج من بني آدم، قد تبتعد بالتدريج عن الخصائص 
المألوفة لدينا، بحسب ما أنبأنا اكتشاف الخارطة الجينية، والقدرة على التحكم 
ـ «DNA»، وما سيفضي إليه من تنميط للنوع البشري. مضافاً إلى ما تعد به  بال
تكنولوجيا «النانــو»، وغيرها من آفاق متنوعــة للتكنولوجيــا. وال تبدو الوتيرة 
المتســارعة للتحوالت المناخية ـ وما ينجم عنها من كوارث طبيعية غير متوقعة ـ 
أقل أثرًا في تفكيك بنية المجتمعات وتحوالتها. أما المشكلة الديمغرافية واختناق 
بالدنا بتكاثر عشوائي للسكان، والعجز عن توفير الحد المناسب للعيش الكريم 
لهم؛ فإنه يضعنا في مأزق مصيري، تتعطل معه المجتمعات وتتهشــم مرتكزاتها 
وعناصر بقائهــا وديمومتهــا. كل ذلك يعيد ترتيــب العناصر الفاعلــة في بناء 
المجتمعات، ويخضع العوامل األساســية التقليدية في حركة المجتمع إلى تسلسل 
مغاير، تضمحل أو تختفي معه بعض العوامل المؤثرة، بينما يتعاظم تأثير عوامل 
ثانويــة أو جديدة، وتنتظــم األولويات في نســق بديل، بعد المتغيــرات النوعية 

الجديدة، وما تفرضه من آثار وحقائق غير معروفة.
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■  مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية واالستراتيجية، مصر.

من بين أهم القضايــا التي انفجرت فــي نهايات القرن 
العشرين بنوٍع خاص تلك التي تتصل باألصوليات الدينية، 
وما تولده من مواجهات عقائدية، ال تنفك تتحول إلى مجابهات 
تتخذ من العنف ـ بأشــكاله المتعددة؛ اللفظي والجسدي بشكٍل 
خــاص ـ أدوات للتعبير عــن مكنوناتهــا الداخليــة، وتطلعاتها 

المستقبلية.
ولعل الكارثة الحقيقة هي أن صــراع المْطلقات أمر واجب 
الوجــود كما تقول جماعة الفالســفة، وال فــكاك منه؛ ذلك أن 
المطلقات ال تقبــل التعددية، وال تمضي فــي طريق المواءمات 
الذهنية أو التوافقات العقالنية، وتساير هذا القول نتائج األبحاث 
التــي أُجريت علــى الصراع فــي مجتمعــات متباينــة، وهي أن 
الصراعات االقتصادية تدور على الخيرات القابلة للقسمة، وهي 
لهذا صراعات قابلة للتفاوض، ومن ثم من الميسور حلها، وعلى 
الضــد من ذلــك الخيــرات التي ال تقبــل التفــاوض. وصراع 

المطلقات من هذا القبيل.

■ إ��D أ���  

جذور  في  وا9صوليات  ا9ديان 
ا9ليم الواقع  وتحديات  المفاهيم 
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�� األ@,���: ا��WB,م واال#����ل:

األصولية في اللغة مشتقة من الجذر الثالثي «أ ص ل»، جمعه أصول، 
وأصل الشيء: أساسه الذي يقوم عليه، وأصولي تعني أنه أمر جاٍر بحسب 
القواعــد، وإجراء أصولي في الِفقه اإلســالمي؛ أي له عالقة بعلم أصول 
الفقه والمتخصصين في علم أصول الِفقه 1، وأصولي اســم النســبة من 
أصول (أصول + ياء النسبية) ويقال: رجل أصولي؛ أي ينتمي إلى األصول.

وباختصار غير مخل فإن «أصل الشيء»: صورته األولية، وجوهره النقي 
عندما ُبرئ أو ابتكر أو صنع أو استنبط أو أُبدع. ويقال: عقيدة أصولية؛ أي: 
عقيدة تنتمي إلى أصول الدين كما وجد بصورته األولية قبل أن تدخله عناصر 

فلسفية أو توافقية 2.
واألصل هو الجذر، ويقال: فكر جــذري أي راديكالي، يعود إلى الجذور 
ولعل عالمة االســتفهام في هذا المقام: «ماذا نســتنتج مــن هذه الدالالت 
اللغوية؟ المؤكد أننا نرى أن لمصطلح «أصولي» في علم اللغة دالالت إيجابية 
جيدة، وليس دالالت سلبية سيئة كما هو مصور في الفكر االجتماعي المعاصر 

ومنتشر في األدبيات الدينية واالجتماعية والسياسية.

�,ع �5ص ا@�الح األ@,���؟G ف ا���ر-} اإل#ال���� D0

الشــاهد أنه لم يصطلح على هذا اللفظ يوماً في تاريخ اإلسالم، لذلك 
فهو غير مســتعمل في األدبيات اإلسالمية الكالسيكية، أو تلك التي تعود إلى 
ما قبل القرن العشــرين. لكن نجد في كتب التراث اإلسالمي القديمة لفظة 
«أصولي»، فقــد تأتي في ترجمة بعض العلماء فيقال: «كان أصوليّاً مفســرًا 
محدثاً فقيهاً متكلماً»، وقد تأتي في ســياق المســائل التــي فيها خالف كأن 

يقال: «قال األصوليون، وقال المحدثون … وهكذا» 3.

جماعة مــن المؤلفين، المعجم العربي األساســي، المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم  1 ـ 
1988، ص 94.

األصولية والتعصب والعنف في اإلسالم والمسيحية، الدكتور عيسى دياب، دار المشرق، 2012، ص 13. 2 ـ 
عماد حســين، األصولية اإلســالمية واألصوليات الدينية األخرى، دار الكتــب العلمية، بيروت،  3 ـ 

2004، ص 23.
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لكن نرى في االســتعمال الحديث لمصطلح «أصولي» أنه استخدم أوالً في 
الغرب، على خلفية «األصولية المسيحية»؛ للتعريف بتيارات الصحوة اإلسالمية 
واإلصالح الديني، ولبعض الحركات اإلســالمية بعــد أن ألصق «اإلرهاب» بها 
عشوائيّاً، فتشوه بذلك المصطلح، وتحول عن معناه اإليجابي نحو دالالت سلبية.

األ@,��� ا��W,د-� ��G ا��,راة وا��(�,د:

ال تختلف األصوليــة اليهودية كثيرًا عن باقــي األصوليات الدينية، فهي 
تعتقد أن تعاليم التوراة والتلمود ـ بل وشــروح فقهاء الشريعة ـ تنطوي على 

إجابــات صائبة لــكل قضايا العصر مــن وجهة 
نظرهــم؛ أي أنها تعتقــد أن حركــة التاريخ قد 

توقفت عند لحظة معينة.
ال يتخلــى اليهود عــن روح الدعابة، حتى لو 
تعلق األمر بالذات اإللهية، وفــي القضية التالية 
نكتشــف كيف تنشــأ األصوليات بعيدًا عن جوهر 
األديان 1؛ إذ يحكى أنه ذات مرة تدهورت العالقات 
بين اهللا تعالى وبين شعبه المختار (اليهود حسب 
االدعاء)، فقد تذمــر اليهود من كثــرة القوانين 

واألوامر والنواهي، ومن أعالي السماوات استمع الرب إلى شكاوى القوم الذين 
اختارهم، وارتفعت أصواتهم الغاضبة: اختر لك شعباً آخر!!

ال مانع لــدي ـ أجابهم الرب ـ لكن أعيــدوا إلّي التــوراة التي أنزلتها 
لكم … ومن كل أنحاء العالم توافد المندوبون إلى جبل سيناء وهم يحملون 
لفائف الوصايا العشر، وكتب التلمود، وكتب الصلوات، وقرارات الحاخامات، 
والهوامش، وهوامش الهوامش، وســرعان ما تكون تل من الكتب الواردة من 
جميع القارات وانفرجت أبواب السماء وسمع صوت الرب واهناً حزيناً قائًال: 

«ولكني لم أبعث إليكم أبدًا بكل هذه األشياء».

Au coeur de L'intégrisme Juif France, Isreal, Etats Unis, Emmanuel Haymann, Paris. 1997, p. 45 1 ـ 
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علــى أن المفارقــة الحقيقية في األصوليــة اليهودية تنشــأ من الرغبة 
المضادة ألصل التوجه التوراتي الصحيح غير الزائف ناحية الحياة ال الموت، 
فالتقاليــد اليهودية ال تعرف أبــدًا تلك الرغبة في الموت التي يتشــدق بها 
األصوليون، الذيــن يفضلون كثيرًا المــوت على الحياة، وفي قلب الرســالة 
التوراتيــة ترن كلمات الخالق في قلب كل مؤمن: «قــد جعلت قدامك الحياة 

والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة؛ لكي تحيا أنت ونسلك» 1.
ومع ذلك فحب الحياة هذا ال يســتبعد ال التطــرف وال العقلية الرجعية 

المتحجرة المصدرين المغذيين لألصولية.
وباسم التوراة يطلق المتدينون المتعصبون اليهود لعناتهم المليئة بالحقد، 
سواء أكانوا يقفون أعلى التل في مستوطنات يهوذا والسامرة، أم على أرصفة 
الشــوارع بنيويورك، وباســم التوراة كذلك ينســحب المتدينــون المتطرفون 
بمالبسهم المأخوذة عن البورجوازيين البولونيين من القرن الثامن عشر إلى 
داخل األكاديميات التلمودية؛ ليحموا أنفســهم مــن التأثيرات الضارة للعالم 

المغاير ويعيشوا في أحيائهم الخاصة، أو الغيتو الذي يخلقونه ألنفسهم.
وتقع األصولية اليهودية بين األصولية الكاثوليكية ذات الوجه الكنســي 
واألصولية اإلســالمية ذات الصبغة السياســية، ويقرر «إيزي مور جنشتير» 
مخرج فيلم عن «يريشــالند» ومؤســس المركز متعدد االتجاهات للدراسات 
اليهوديــة بجامعة تولوز، أن هنــاك منبعين لهذه األصوليــة: المنبع القديم 
المرتبط بيهودية الدياسبورا، والمنبع الوطني الذي ظهر مع الصهيونية وقيام 
دولة إســرائيل، وهاتان األصوليتــان تختلفان في طبيعتهمــا وفي مراجعهما، 
فاألصوليون، اليهود المتدينون على اســتعداد لفرض حلمهم المســيطر على 
الشــعب اليهودي عن طريق صناديق االقتراع أوالً، ولكن أيضاً األكثر تشددًا 
منهم عن طريق القوة، ألنهم يعّدون أوامر التوراة أهم بكثير من الديموقراطية 
أو من حقوق اإلنسان، هذه االهتمامات اإلنسانية ال تساوي شيئاً بالنسبة لهم 

أمام الخطط اإللهية.
التوراة، سفر التثنية، اإلصحاح 30، العدد 19. 1 ـ 
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األ@,��� ا������K وا��?W� ا����@�:

من اليهودية ـ وبحســب الترتيب ـ نصل إلى «األصولية المسيحية»؛ أي 
ممارسة إقصاء اآلخر المختلف وحرمانه من ملكوت اهللا، و«الحركة األصولية 
المسيحية» قديمة ِقدم المسيحية ذاتها، وربما منذ عهد الخالفات المعروفة 
بـ  «الخريستولوجية»؛ أي حول طبيعة السيد المسيح ابتداءً من القرن الرابع 
مرورًا بالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في القرون الوسطى. والثابت في 
كل األحوال أن كل «حرم كنسي» صدر عن جهة مسيحية هو ممارسة لنوع من 

األصولية الدينية.
وعلى الرغم من أن لألصولية المســيحية 
جذورًا في الحركات البروتستانتية اإلحيائية في 
عــدة أمكنــة؛ فــإن «األصوليــة المســيحية» 
ـ بمفهومها االصطالحي الحديث ـ نشــأت في 
الواليــات المتحــدة األمريكية، بيــن جماعات 
وكنائس بروتســتانتية إنجيلية، ملتزمة بتعاليم 
الكتــاب المقــدس «حرفيّاً» وبالتبشــير وضّم 
أتباع، كحركــة إنجيلية مناوئة لتيــار الحداثة 
الذي بدأ بغزو الكنسية ابتداءً من نهاية القرن 

الثامن عشر.
والثابت أن أول عبارة «أصولية» برزت فــي الواليات المتحدة األمريكية 
عام 1920 كلقب للحزب الذي أسســه «كورتيس لي لوز» (1868 - 1946) في 
قلب الكنيسة المعمدانية الشــمالية، وسرعان ما أصبحت التسمية تطلق على 
حلف من البروتســتانت اإلنجيليين الذيــن حاربوا بقوة التيــارات الالهوتية 
العصرية والليبرالية، وبعض ســمات علمنــة الثقافة الحديثــة 1، وقد ُعرفت 

الكنائس المسيحية األصولية آنذاك بثالث سمات:

 G. M. Marsden: «Fundamentalism» in Ferguson, Wright and Packeb, New Dictionary of 1 ـ 
Theology, Leicester, 1988, page 266.
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كنائس تنتمي إلى حركات البروتســتانتية اإلنجيليــة، تلك الحركة التي  ـ 1
تتبنى التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وتتبنى التبشير، وتتبنى بالغالب 
إسكاتولوجيا 1 األلفية الحرفية وما يتبعها من فكر يتعلق بكيانات أرضية.

كنائس مناوئة للحداثة، وتلتزم التمسك باألصول اإليمانية التي اعتمدتها  ـ 2
المسيحية التي تؤمن بالغيب وتسلم بإمكانية حدوث المعجزات في الوقت 

الحاضر.
كنائس تلتزم مناَوءَة التيارات الالهوتية العصرية وبعض سمات العلمنة. ـ 3

ولألصوليين المسيحيين مبادئ دينية كثيرة مشتركة مع المسيحيين كافة، 
ولكــن نذّكر هنا فقــط بالمبادئ التي يتميــزون بها مــن دون إعطاء تقويم 

شخصي، ديني أو أخالقي (صحيح أو خطأ) لهذه المبادئ 2.
في مقدمة تلك المبادئ اعتماد القراءة الحرفية للكتاب المقدس، واعتماد 
ما ُيعرف بالالهوت التدبيري 3، واســتمرار سريان مفعول العهد القديم الذي 
يقسم الناس بين يهود وأغيار؛ أي أُمم غير يهودية، وكذلك هناك مبدأ تقسيم 
العالم إلى قسمين: عالم اهللا، وعالم الشيطان، ومن ثم ينقسم المجتمع إلى 

قسمين: مخلصين وهالكين.
أما الكون الذي نعيش فيه فمصيره ـ بحسب فكر األصوليين المسيحيين ـ 
هو الدمــار والفناء، أما اإلشــكالية األكبر التي قادت العالــم إلى الحروب 
والمواجهات المســلحة ـ في فكر األصوليين المســيحيين ـ فتلك التي تتعلق 

بتبرير الحرب المقدسة.
وقد شــاع اســتعمال مصطلح «الحرب المقدســة» في القرون الوسطى 
واستعمل لوصف الحروب التي تقررها الكنيسة: حروب اإلمبراطورية المقدسة، 

اإلســكاتولوجيا هو أحد فــروع العلوم الخاصة بالكتــاب المقدس ويهتم بأحداث قيام الســاعة  1 ـ 
واأليام األخيرة للبشر على األرض.

المرجع رقم (2) ص 48. 2 ـ 
يعني الالهوت الذي من تدبير اهللا، مثل وعد اهللا إلسرائيل في العهد القديم بتملك األرض التي  3 ـ 

تفيض لبناً وعسًال؛ أي أرض كنعان.
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الحروب الصليبية، حروب استرجاع أسبانيا من العرب، الحروب الدينية في 
أوروبا بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت، وبيــن الطهرانيين البروتســتانت 
واألنجليكان، وبعض األصوليين المســيحيين يسمون حروب البروتستانت ضد 

الكاثوليك في أيرلندا اليوم حرباً مقدسة.
واليوم مع حربــي العراق األولى والثانية وحرب أفغانســتان صار هناك 
إحياء لمفهوم «الحرب المقدسة» في العهد القديم وأدبيات القرون الوسطى، 
(خاصة مفهوم الحروب الصليبية) وهنا نحن أوالً ال نتكلم عن مفهوم الحروب 
الدفاعية العادلة التي على األمم االلتزام بها دفاعاً عن حدودها وكرامتها؛ 

بل نتحــدث عــن المنظرين المســيحيين الذين 
يعتقدون أن كل حرب على الشــر واألشــرار هي 
حرب على الشيطان، وهي من ثم حرب مقدسة، 
والعقدة تكمن هنا في تحديد ما هو الشــر ومن 

هم األشرار.

:�X-�Kاأل@,��� اإل#ال��� ا� ��

يتعاطى األصوليون اإلسالميون على اختالف 
مشاربهم مع توترات الحداثة بطرق مختلفة بعضها 

عن بعض تماماً؛ إال أنهــم على أي حال يأخذون خبرات الشــعوب ويؤولونها 
ويضعونها أمام أفق ديني 1؛ ويلجأون في ذلك إلى التراث الديني، ويبدو أمرًا 
متناقضاً ـ وخصوصاً من وجهة النظر األوروبية ـ أن يتم الدخول في الحداثة 

عن طريق التوجه الديني تبعاً لقناعات دينية من عهد ما قبل الحداثة.
بدايًة يمكن تأكيد أن هذا الطريق رد فعل على حقيقة أن كل أشكال رأس 
المال الالزم للرقابة القومية ـ الشركات االقتصادية وسلطة الدولة والتأثير 
السياسي والقانون ـ كله في يد الخصوم العلمانيين، إذًا فال يبقي إال تكوين 

شــيفر هاينرش فيلهلم، صراع األصوليات: التطرف اإلســالمي المســيحي والحداثة األوروبية،  1 ـ 
مركز المحروسة للنشر، 2012، ص 45.
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قاعدة جماهيرية ـ أي رأس المال االجتماعي ـ عن طريق االعتماد على المعرفة 
المتوافرة لدى الحشود، أال وهي المعرفة الدينية.

من هذا المنطلق يمكن القطع بأن المنطق العملي للدين هو الممارســة 
العملية، ويمكن أن نذكر من خالل نقطة واحدة ما يلي: عندما تتحطم وحدة 
العالم اإلســالمي التاريخية أو التي كانت على األقل قائمة في األذهان إلى 
ألف قطعة بسبب القوى االستعمارية أو الدول القومية، عندما نفتقد األمة فما 
األمر األقرب عندها إلى النفوس من تذكر وحدانية اهللا؛ أي عقيدة التوحيد؟ 
وبالتأكيد الذين ســيتذكرون ذلك هم أشــخاص ويجب أن تكون المحتويات 

الدينية، التي سينشأ لديهم وعي بها، مهمة بالنسبة لهم.
والثابت كذلك أن إطالق اســم «األصوليين» على العديد من الناس قد 
أصبح شــائعاً في الكتابات السياســية والصحافية في السنوات األخيرة، ومع 
 نهايــة عام 1980 كانت الصحف األمريكية تنشــر الكثير عّما نســميه بالمد
األصولــي، وتحذر النــاس من األصوليــة الدينية 1، ومنذئــٍذ أصبح مصطلح 
األصولية شائع االســتعمال في مختلف وســائل اإلعالم من مكتوبة ومسموعة 

ومرئية، وفي الخطاب الديني والسياسي في أوروبا وأمريكا.
في هذا السياق نشير إلى إشكالية مهمة وخطيرة في الوقت ذاته؛ ذلك 
أن الفكر العربي وفي أزمنة التكلس والتحجر بات فكرًا متلقياً، فقد اســتورد 
الكُتاب العرب هذا المصطلح من الغرب، حيث استعمل أوالً بخلفية «األصولية 
المســيحية»، وبالتدقيق «األصولية البروتستانتية» واستلهموه من دون إدراك 
منهم ألبعاده «المسيحانية السياســية»، مؤخرًا وعى فقط الكُتّاب العرب أن 
مصطلح «األصولية» استعمل خطأً واســتُغلّ، وكان قد فات األوان وأصبح من 

الصعب التغيير بعد أن أصبح بمثابة «خطأ شائع».
على أن أهم مظاهر األصولية اإلسالمية المعاصرة وتحليلها وتفكيكها يؤكد 
أمرًا مهّماً، وهو أنه ليس كل ما في األصولية سلبيّاً، كما يظهر في وسائل اإلعالم 

عبد الرحٰمن اللويحق، الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين، الرسالة، بيروت، 1992،  1 ـ 
ص 174.
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وحتى في األدبيات السياسية، هناك الكثير من اإليجابيات، وعلى الفرد أن يميّز 
بين الجيد والسيئ، ويمكن اإلشارة إلى بعض مظاهر تلك األصولية مثل:

انتشار التعليم (الديني)؛ لكن ليس على مستوى الجامعات، بل على شكل • 
مدارس دينية وحوزات، تقــدم في أكثر األحيان تعليمــاً متطرفاً وحرفيّاً 

ومتزمتاً 1.
الحماس الديني في الممارســة وفي الدعوى، تأسيساً على اعتقاد أن كل • 

ر بعضهم، وُيهَوّد بعضهم، لذلك يجب  الناس يولدون مســلمين، ثم ُينَص
ردهم إلى اإلسالم؛ ألن «الدين عند اهللا اإلسالم».

انتشار مظاهر المجتمع اإلسالمي كما كانت • 
في القرون األولى لظهور اإلسالم في اللباس 
والمأكل والمشرب والعادات، وحتى في األثاث 

المنزلي.
انتشار أشــكال جديدة من الزواج، لم تكن • 

معروفة في العصر الحديث، وبعضها قديم 
العهــد منــذ المجتمــع اليهــودي: الزواج 
المؤقت، زواج المسيار، زواج األسفار، زواج 

المصياف، … إلخ.
ظهور مواقف متزمتة من المرأة: وضع قوانين وعادات جديدة على كاهلها • 

تتعلق باللباس والزواج والعالقات الزوجية والتربية والتعليم.
قراءة النصوص المقدســة بحرفيتهــا ورفض كل تأويــل أو اجتهاد يبعد • 

القارئ عن المعنى الحرفي.

ا����h و��WG�2 أ@,���ت �� �;���:

ما الخالصة األولية للحالة التي يوجد عليها العالم حتى الســاعة؟ 
وهل من آليات لألديان تجابه من خاللها ـ بفكرها السليم ـ لحظات الغلو 

سهام صعب، الحركات األصولية اإلسالمية، الزلقا (لبنان)، مختارات، 2005، ص 38 - 44. 1 ـ 
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والتطرف التي باتت في واقــع الحال تتجاوز األديان اإلبراهيمية الثالثة، 
إلى األديان أو المذاهب الوضعية األخرى، ال ســيما في شرق آسيا، حيث 
نحو نصف ســكان العالم من البوذييــن والطاويين والماويين والســيخ 

والهندوس، وما إلى ذلك؟
الثابت أن األصولية في صعود، وكما تشــير األحــداث األخيرة التي 
شهدها العالم، يوجد أصوليون في معظم الديانات ـ إن لم يكن كلها ـ  1 
وقد أشارت المؤرخة الدينية «كارين أرمســترونج» ـ في حديث أدلت به 
مؤخرًا في مجلس برلمان ديانات العالم ـ إلى أن األصولية تظهر في شكل 
تمرد على المجتمع العلمانــي الحديث؛ ألنها تدركــه كتهديد لها، وأنها 
تضرب بجذورها في الخوف من تعرضها لإلبادة، وقد أسهمت فيها النزعة 
التجارية بدافع الجشع والخوف من المجهول … ما الذي نخلص إليه من 

رؤية المستشرقة اإلنجليزية الشهيرة 2؟
بالقطع يمكننا القول: إن المعتقــدات ضيقة األفق التي تعبّر عنها عقلية 
األصولية الراديكالية تشــجع على اإلتيان بسلوكيات مدمرة، وهي الحضانات 
التي ينشأ فيها التعصب والنعرات. وقد أدى هذا إلى استمرار الحروب واإلبادة 
العنصرية دون احترام لحســن أحوال اآلخرين، وكثيــرًا ما يعتمد األصوليون 
المســتندون على الديانات على النصوص المقدسة؛ إلضفاء المصداقية على 
معتقداتهم، ولتأكيد هويتهم؛ لكننا نجد في معظم األوقات معتقدات محورية 

مثيلة وحكايات تكرر في الكثير من الديانات.
فمثًال اليهود والمسيحيون والمسلمون جميعهم يرجعون إرثهم إلى إبراهيم. 
على الرغم من أن نسخ الحكايات تختلف بعضها عن بعٍض الشيء؛ فإننا نجد 
في جميعها أفكارًا واحدة يمكن تتبعها إلى الجيل التوراتي إلسحاق وإسماعيل 
في عام 1800 قبل الميالد، وتسمح لنا قصتهما بإلقاء نظرة على أوجه التشابه 

Sharon G. Mijares, the Root of all Evil, N.Y. 2011, p. 136. 1 ـ 
كارين أرمسترونج (14 نوڤمبر 1944 -) كاتبة ومستشرقة بريطانية من أهم مؤلفاتها «محمد نبي  2 ـ 

لزماننا».
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بين الديانات اليهودية، والمسيحية، واإلسالم، كما تفسر لنا شعور أتباع كل 
ديانة منها بأن أتباع الديانتين األخريين آخر بالنسبة لهم.

:����K�-�ت �B��WN األ@,���ت ا��-

هل من تحديات تفرضها األصوليات الدينية على المجتمعات الشرقية 
والغربية على حد سواء؟

المقطوع بــه أن األصولية المنغلقــة ُتعد من األخطــار الكبرى التي 
تعصف بكل مجتمع؛ إذ ال يمكن حل أي مشكلة في مجتمع ما انطالقاً من 

معتقداته الجامــدة، ويكمن خطر األصولية في 
عدم تقبلها للحوار وعدم اعترافها بهوية اآلخر، 
واألخطر من ذلك األصولية العمياء التي تلوي 
عنق النص الديني ـ أّياً كان ـ تبريرًا لمواقف 
متطرفة بعيدة كل البعد عــن روحه، إنه وضع 
خطير ال سيما وأن أبطال «الهوس الديني» هم 

شباب الجيل الجديد 1.
في مقدمة تلك التحديات فكرة األصولي عن 
امتالك الحقيقة المطلقة، وأصل اإلشكال في هذه 

القضية يمكن إرجاعه إلى «إيمانويل كانط» 2، الذي بلور مصطلح «الدوغما»؛ 
أي االعتقاد الزائف في قدرة اإلنسان على اقتناص المطلق. ألن اإلنسان عاجز 
بحكم طبيعة العقل عن هذا االقتناص، ولهذا ألّف كانط كتابه الشهير: «نقد 
العقل الخالص»؛ لكي يكشــف عن هذا العجز أبستمولوجيّاً؛ أي استنادًا إلى 
نظرية المعرفة، ووضع الفلســفة النقدية مقابل الدوغماطيقية، وكان يقصد 
بالفلسفة النقدية قدرة العقل على كشف جذور الوهم القائم في تصور إمكان 
اقتناص المطلق. وتأسيســاً على نظرية المعرفة هذه يمتنع تأسيس المجتمع 

المرجع السابق. 1 ـ 
إيمانويل كانط (1724 - 1804) كاتب وفيلسوف ألماني ُيعد أهم فالسفة عصر التنوير األوروبي. 2 ـ 

 �� ُّ���ُ ��)c�إّن األ@,��� ا��
 a;�� ى ا����األ��5ر ا��
 D
l��2� D�G. إذ ال -��� 
 �� l��2� �� �)�?� أي
ا�Fال"�ً �� �����ا�! ا���2�ة، 
و-��� �5� األ@,��� �� 
��م ��(K)� �W,ار و��م 
ا���ا�WG �W,-� اآل5�.
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على مطلق معين؛ أي على دوغما، ومن ثم تصبح الديموقراطية هي البديل عن 
الدوغماطيقية 1.

هذه اإلشــكالية ـ أي الحقيقة المطلقة ـ يتعامل معها األصولي بنوع من 
االحتكار، فينكر على اآلخرين امتالك أي نوع من الحقيقة، ولهذا نتيجة حتمية 
هي تكفير اآلخر المختلف، والحكم عليــه بالدينونة األبدية ما لم يرتد عن 
كفــره. إن ادعاء األصولي امتالك الحقيقة المطلقــة يجعله غير متوقع وجود 
حقيقٍة ما عند اآلخر، فيرى أنه غير محتاج إلى أن يعرف اآلخر، والرغبة في 
الحوار تكون عادًة نابعًة من االعتراف بالقصور في استيعاب الحقيقة المطلقة، 

ومع االدعاء بامتالك الحقيقة ـ كل الحقيقة ـ ينتفي الحوار.
وتمتد التحديات إلى فكــرة االنعزالية، فاألصولي ينعزل عادًة عن اآلخر 
المختلــف، أو يبعده عن دائرته، ومن المــدارس األصولية، يمنع أي نوع من 

الشركة مع من هم خارج الصف السماوي، وحتى شركة المأكل والمشرب.
بعض الجماعات األصولية تحاول بناء األُمة وليس الدولة، والفرق شاسع 
بين االثنين، فاألمة ـ بحســب الفكــر األصولي ـ جماعــة تجتمع حول وحدة 
العقيدة واإليمان، وليس بالضــرورة وجود عناصر أخرى، في حين أن الدولة 

تتضمن التعددية.
يختصر الفكر األصولي اإلنسان بدينه وعقيدته، وال يمكن معه وضع حد 
فاصل بين اإلنسان وإنسانيته من جهة، ثم دينه وعقيدته من جهة ثانية. اآلخر 
في الفكر األصولــي، إما هو مثلي فأقبله وأتحزب لــه، وإما هو مختلف عني 
فأحوله إلى مجرد مساحة تبشيرية، ليس هناك في الفكر األصولي، ما ُيعرف 

بالقيمة اإلنسانية التي تجمع بين مختلف أنواع البشر.
وبســبب انعدام المحبة والغفران يحيــي األصوليون تاريــخ الصراعات 
الدينية؛ لكي يســوغوا رغبتهم في إقصاء اآلخر المختلــف. وفي هذا اإلطار 
يستحضر اليهود خالفاتهم مع المسلمين في شبة الجزيرة العربية وزمن نزول 

مراد وهبة، الديموقراطية والدوغماطيقية، دار مصر للنشر، 1998، ص 14. 1 ـ 
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الوحي، ومعاركهم مع المســلمين األوائل، فيما المسلمون الحقاً يستحضرون 
تاريخ الحمالت الصليبية، ويستحضر المسيحيون تاريخ المماليك والعثمانيين 
واألطراف الثالثة تبغي تســويغ تصرفاتها الســلبية تجاه اآلخــر المختلف، 
وتطرف األصولي اليهودي أو المســيحي أو المســلم في اإليمــان يدفعه إلى 
التطرف في الموقف، معتقدًا بذلك أنه يتفانى من أجل رسالته، وقد يضحي 
بحياته من أجلها، وهذا ما يدفعه أكثر فأكثر إلى سلوك طريق الشهادة التي 

تؤدي به إلى مالقاة وجه ربه، وهذا أقصى ما يحلم به ويتمناه 1.

���� ا���h اإل��F��F �� �,ا�WO األ@,���ت:�

ما هو أفضــل طريــق يمكن لألديــان كافة 
ـ ال سيما اليهودية والمسيحية واإلسالم ـ تقديمه 
للبشــرية في القرن الحادي والعشرين لمواجهة 

ومجابهة األصوليات الدينية المتطرفة؟
المؤكد أن القيم اإلنسانية تمثل رابطاً عاّماً، 
وقاســماً مشــتركاً عظيماً يمكن لألديان أن تعيد 
اكتشــافه في نفوس الناس، ومــن ذلك الحقوق 
األساسية والِقيَم اإلنســانية؛ كالحق في الحياة، 
والحق في الكرامة، والحق في التميز، والحق في 

االحترام، وهناك كذلك المبادئ اإلنســانية الرئيسة مثل الحرية، والعدالة، 
والمساواة، والرحمة، وحب الجمال، واالنسجام الخلقي، وجميع هذه القيم ال 
يختلف عليها كأســاس متين وقوي في األديان اإلبراهيمية الثالثة، وترســيخ 

وجودها يعني تقليص مساحات التطرف واألصولية.
على أن مســألة الحرية والحق مســألة دقيقة، ويجب أن تفهم على 
حقيقتها؛ ال حرية مطلقة ألي إنسان، فحرية الفرد محدودة بحرية اآلخر 

فــاروق رعد «تقديم»، التنويــر، الحركات األصولية اإلســالمية في لبنان، مختــارات، بيروت،  1 ـ 
2005، ص 9.

�G{ ا�����2ت األ@,��� 
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الذي يشــاركه العيش في الدائرة نفســها: الجماعــة الدينية، المجتمع، 
الوطن. والحق كذلك، فحق الفرد يقف عند حق اآلخر، أو حق الجماعة 

المنتمي إليها هذا الفرد.
هذه القيم اإلنسانية حاضرة في كل إنسان ولكن بنسب متفاوتة؛ فبقدر 
ما يشجع اإلنسان على بروزها في ســلوكه تكون حاضرة، وكلما عاد اإلنسان 
إلى إنســانيته ـ أي إلى صورة اهللا في ذاته ـ رجع إلــى هذه الِقيَم، وتختفي 
هذه القيم تحت ركام «األنا» المتجســدة في التكبر والطمع، وقد تكون هذه 
«األنا» فرديــة أو جماعية، مثل «أنــا» القومية، أو الوطنيــة، أو القبلية، أو 

العائلة، أو حتى الفرقة الدينية.
في هذا الســياق يجب أال يكون الدين متعارضاً مع هذه القيم؛ بل يجب 
أن تكون هذه القيم متضمنة في منظومة الدين األخالقية؛ ألن اهللا هو محور 
كل دين، وأما التعبير الديني فبشري، يأتي في المظهر الثقافي، حيث يتواجد 

اإلنسان المعبّر عن تدينه.
ولهذا يجب أن تكون مهمة الدين العليا هي إبراز هذه القيم اإلنسانية في 

الفرد والمجتمع، وتدريب اإلنسان على العيش فيها.
إن فعل العبادة فــي الدين ما هو إال عملية غرز أخالقية اهللا في العابد، 

وكل ممارسة دينية تهدف إلى تدريب الممارس على العيش في هذه الِقيَم.
وأي ممارســات دينية على خلفيات أصولية تعارض هذه القيمة اإلنسانية 
يجب أن يشك في جدواها. فأي توجه ديني أو إيديولوجي يتسبب في َتعد على 

الفرد في أي من هذه القيم اإلنسانية يجب أن يعاد النظر فيه.

:�SالXاألد-�ن ا� ��G ك�ف ا��?��?�Lا

ضمن اآلليات التي تســاعد في مواجهة تحدي األصوليات ضمن األديان 
اإلبراهيمية الثالثة: البحث في الماضي المشترك وأوقات التعاون والتسامح 

وقبول اآلخرين اليهود والمسيحيين والمسلمين بصورة خاصة.
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ولعل أفضل من يعطينا رؤيــة عن أداة المجابهة هــذه المؤرخ والكاتب 
األمريكي الشهير «زاكاري كارابل» في كتابه الشهير «أهل الكتاب … التاريخ 
المنسي لعالقة اإلسالم بالغرب» 1، والذي يذهب إلى أننا جميعاً أسرى ثقافتنا 
بدرجات متفاوتة، ومع بعض االســتثناءات يمكن القــول: إن الصورة الحالية 
للعالقات ما بين المسلمين والمسيحيين واليهود هي صورة سلبية، وإن االعتقاد 

بدوام وجود الصراع قد يرسخ بشكٍل عميٍق.
وإذا كان للقصــص المروية في صفحات التاريخ أن تقول شــيئاً فهو أنه 
هناك وجهــة نظر مختلفة. كان هناك عبر التاريخ تعــاوٌن فّعال، وكان هناك 

تســامح، كما كانت هنــاك فترة عــدم اكتراث، 
والطريقة الوحيدة لوصف مســيرة أربعمائة سنة 
كتاريخ من الصراع هو أن ننسى ونتجاهل القصص 
اإليجابية فــي التاريخ بين األديــان الثالثة؛ ألن 

أحدًا لم يفكر بأنها تستحق التدوين.
ال تكمن المشــكلة في رؤيتنا للماضي فقط؛ 
فعندما تنظر أجيال المستقبل إلى النصف الثاني 
من القرن العشــرين والعقــود األولى من القرن 
الحادي والعشــرين؛ ســترى كّماً غير متسق من 

المعلومات، وما لم يحاولوا إيجاد قصص أخرى فسوف ينطبع في أذهانهم أن 
هذه الســنوات ـ أي حاضرنا ـ تتصف بحرب بين الحضارات، وبعداء متزايد 
بين المســلمين والمســيحيين واليهود، وســيقولون: إن زماننا اتسم بتصاعد 
العنف فيه واألعمال اإلرهابية والتفجيرات االنتحارية والخوف من اســتحواذ 

واستخدام جماعة ما ألسلحة الدمار الشامل.
سوف نعذر أجيال المســتقبل هؤالء فيما لو نظروا إلى الماضي البعيد، 
وقّصوا الروايات عن التباغض بين العقائد واألديــان الثالثة، بفعل توجهات 

األصوليين التي استمرت عبر القرون.

People of the Book, Zachary, Karabell, New York, 2007, page 339. 1 ـ 
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اليوم يشترك المسلمون والمسيحيون واليهود في الذنب؛ بسبب تركيزهم 
العنيد على الصراع، إذ يميل كل فريق منهم إلى تصوير الماضي وكأنه سلسلة 
من المهانات، عانى منها على أيدي الفريقين اآلخرين، أما الغربيون ـ ســواء 
أكانوا ملتزميــن بدين منظم أم ال ـ فهــم مهيؤون فكرّياً العتبــار المجتمعات 
المســلمة مجتمعات متخلفة تميل إلى الحرب والعنف، كما يميل أغلب ســكان 
العالم المسلم إلى االعتقاد بأن الغرب يحمل نية سيئة نحو اإلسالم والمسلمين، 

وال يرغب بالسالم وال بالتعايش بل يريد السيطرة االقتصادية والثقافية.
إن تاريــخ الصراع ليس وهميّــاً كلية؛ ولكنه ناقص، وللســبب ذاته فإن 
حقيقة التعصب الديني في العالم الحديث ال يمكن التقليل من شأنها، هناك 
متطرفون يكرســون حياتهم إلنزال األلم والموت بمن ال يوافقهم في وجهات 
نظرهم، وهناك صراع عربي إسرائيلي محتدم، يبقى مصدرًا لأللم والغضب 
لكل من يشارك فيه. ومع ذلك هناك قصص أخرى تحظى باهتمام أقل؛ لكنها 

تشكل جزءًا ال بأس به من الناحية اإليجابية للصورة الكاملة.
والشــاهد أنه فــي عالم تجعــل فيــه التكنولوجيا من الســهل لقلة من 
الغاضبين أن يلحقوا أذى كبيرًا بالناس، فإن دوام شكل من الصراع لهو أمر 
خطير، وإن تذكر أن كال من األديان الثالثة يحمل بذور السالم أمر غير كاٍف 
لشفاء العالم. إن اكتمال الصورة اليوم لن يحول الجهاديين من الحرب إلى 
الحب، ولن يجبر بمفرده العالم الغربي على تغيير رأيه في اإلســالم. ولكن 
إذا وضعنا هذه القصص في فهمنا للماضي والحاضر؛ فإن التدين قوة تندفع 
عبر الماضي؛ لكنها ليست القوة الوحيدة. إن المسلمين والمسيحيين واليهود 
متالحمون لكن تاريخهم متنوع، كما هي قصة العرق اإلنســاني؛ إنه ال يتجه 

باتجاه واحد أو في كل االتجاهات لكن هل من لقاء دون حوار؟

� ��ص األ@,����:)�- ��B)ا���� ��G ار,Kا�

المؤكد أن الحوار بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة هو أفضل اآلليات 
لمواجهة األصولية والتشــدد والعنف. إن الموعظة الحسنة تعتمد على وسائل 



289

ا9ليم الواقع  وتحديات  المفاهيم  جذور  في  وا9صوليات  ا9ديان 

وأساليب تساعد من يحاور أن يقبض على خلجات األنفس، وتحرك العواطف 
واالنفعاالت اإلنسانية وتوجهها إلى طريق الحق والخير.

إن الحــوار يلين القلوب القاســية بقــوة تأثيره، وإذا مــا انحلت العقد 
النفسية عند األصوليين عاد اإلنســان منهم إلى فطرته الصافية التي تقبل 

الحق وتستجيب له 1.
والموعظة الحســنة تتطلب من المحاور أن تكون موعظته صحيحة وأن يلتزم 
بها، ويسلك في عرضها األصول المنطقية الفكرية السليمة، ويتجرد عن األغراض 
الشخصية، وأن يكون في ذاته وأخالقه وأعماله قدوة حسنة، ويتخذ وسائل الرفق 

واللين في الحوار، وينْزل الناس منازلهم.
وممارســة الحوار بين المختلفين دليل شوق 
عند المتحاورين إلى أن يتعرف بعضهم على بعض 
أكثر، للتعبير عن حجاجة بعضهم لبعض من أجل 
إرساء حياة مستقرة في الجماعة. فممارسة الحوار 
من ثم دليل سعى للسالم، وعدم ممارسة الحوار 
دليل روح ســلبية عند الفرقاء الذين يعيشون في 
دائرة واحدة، مهما صغرت أو كبرت هذه الدائرة، 
وهي تتفاوت مــن الحي إلى الكرة األرضية، فهم 

يعبّرون بذلــك بأنهم ال يعترف بعضهــم ببعض، وال يشــعرون بأنهم بحاجة 
بعضهم إلى بعض، وبأن احترام كل فريق لآلخر متعلق بمدى تجاوب اآلخر مع 
دعوته لالنضمام إلى فريقه الديني. وانتفاء الحوار عالمة خصومة، وإعالن 

حرب معنوية أو مادية.
والحوار في كل األحوال مســاحة لممارسة االحترام المتبادل وإلزالة 
ســوء الفهم الذي حصل في التاريخ، ولعالج أي سوء فهم قد يحصل في 

أي وقت.

عبد الرحٰمن حســن حبنّكة الميداني: أُسس الحضارة اإلسالمية ووســائلها، دمشق، بيروت، دار  1 ـ 
القلم، 1400هـ /1980م، ص 358.

 �� �)��� ���Kا� �e�,ا��
 !�e�,� ور أن ��,ن�Kا��
 P)�-و ،�WG وأن -(��م �K�K@
 ������� ���WN األ@,ل ا��
ا��B�-� ا��(���، و-�2�د �� 
األR�اض ا�?�;��، وأن -�,ن 
�� ذا�! وأ5ال"! وأ����! 
.���
"�وة 



290

نظر وجهات 

كمــا أن الحوار فرصة إلزالة الصور الخاطئة التي قد يكون رســمها كل 
فريق عن اآلخر بسبب الجهل أو الجفاء أو االحتكاك العسكري أو المنافسات 

الحضارية واالجتماعية واالقتصادية.
والحوار فرصة لتعزيز القيم اإلنســانية التي من المفروض أن تحترمها 

كل األديان، ومعالجة األوضاع الشاذة التي فيها تعد على هذه الِقيَم.
وتبدأ مسيرة الحوار الديني بتعزيز الحوار بين الفرقاء المعتدلين في كل 
دين، هؤالء الذين ال يأخذون بالفكر األصولي وســلبياته، ويؤمنون بالتعددية 

والحريات العامة وحقوق اإلنسان.
إن الحــوار بين األديان ـ بحــد ذاته ـ تثقيف للنــاس، ويجب أال يتوقف 
الحوار علــى المتحاورين من الطبقة المثقفة؛ بل يجــب أن يمتد إلى العامة 
ضمن خطوات مدروسة؛ لتعم ثقافة الحوار أرجاء الوطن، ويمتد الحوار إلى 

مجاالت مختلفة من الحياة.
أضف إلى ما تقدم أن البعض يرى إمكانية االســتفادة من النافذة التي 
يتركها الفكــر األصولي للحــوار، أال وهي إخالص األصولــي لقناعاته ومن 
الممكن استثمار هذا اإلخالص بالعمل على تصحيح المعلومات التي قد يكون 

األصولي مخطئاً في تصورها وهو يخلص لها 1.
ن له  وألهمية الحوار ربما يتطلب األمر مأسســة الحوار في منظومة ُتؤَم
االستمرار والتقدم، إلى جانب إيجاد طريقة لقياس النتائج، وتعزيز الوسائل 
الجديــدة في تحســين العالقات بيــن مختلف الفرقــاء الدينييــن من يهود 

ومسيحيين أو مسلمين.

ا���� ا��?��ك و"�l ا���-g �() األ@,���:

تنطلق األصولية في طريق عزل أو إقصاء اآلخر، ولهذا فإن أفضل وسيلة 
للقفز على مثالب األصولية هي العيش المشترك بين أتباع األديان.

المرجع السابق. 1 ـ 
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فــي هذا الســياق ربما يكــون الحديث عن العيش المشــترك بالنســبة 
للمســيحيين والمســلمين مقبوالً؛ لكن اإلشــكالية الحقيقية هي التعايش مع 
اليهــود، ال لهويتهــم الدينيــة؛ ولكن ألن تلــك الهوية ارتبطــت في أذهان 
الشرقيين من العرب ـ مسلمين ومســيحيين ـ باالحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
الفلســطينية، لذلك بات الحديث عن التعايش المشترك مع اليهود أمر غير 
مقبول في هذه األزمنــة، رغم أن التجربة التاريخيــة مليئة بصفحات ناصعة 
للعيش اليهودي وسط المسلمين والمســيحيين في العالم العربي واإلسالمي، 
بل إن أزهى عصور العيش المشترك لليهود كانت في العالم العربي واإلسالمي، 
رغم أنهم في ذلك الزمان كانوا يعانون من العداء للسامية في أوروبا بأكملها.

والعيش المشــترك يعد نهايــة المطاف في 
الحوار، حيث إنه بين الحوار والعيش المشــترك 
«رباط عضوي»، فالحوار من شأنه أن يؤكد نقاط 
التالقي بين الديانات، وأن األمور المشتركة بين 
المسيحيين والمسلمين أكثر وأهم بكثير من األمور 

التي يختلف فيها.
إن استشراف العناصر والمقدمات للحوار بين 
اإلسالم والمســيحية ـ للوقوف معاً صفّاً في وجه 
األصولية ـ يبلــغ بنا إلى معرفــة وتعارف، وهما 

وحدهما يوصالن إلى اتفاق على صيغة األســاس الــذي ترتكز عليه عالقات 
األخوة والمحبة، والتعارف واالعتدال، ونقطة انطالق لبناء عيش مشــترك 1. 

ولكن هل من مرتكزات يقوم عليها العيش المشترك؟
المؤكد أن هناك مرتكزين أساسيين في هذا السياق 2:

المطران بشــارة الراعي: في تجديد العيش المشترك، المؤتمر األول 12 - 14 أيار 1994، مركز  1 ـ 
الدراسات واألبحاث الدعوية، في دير مار إلياس، أنطلياس، 1994م، ص 25.

عادل تيودور خوري: الڤاتيكان ومبادئ الحوار اإلسالمي المسيحي، في تجديد العيش المشترك،  2 ـ 
دير مار إلياس، أنطلياس، 1994، ص 47.
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حوار الحياة؛ حيث يعمل الناس على أن يعيشوا بروح انفتاح وحسن جوار  ـ 1
مقتسمين أفراحهم وأحزانهم ومشاغلهم اإلنسانية.

حوار األعمال؛ حيث يتعاون المسيحيون والمسلمون في سبيل تنمية كاملة  ـ 2
وتحرر لإلنسان غير منقوص.

وهذا الشــكالن يقابالن ما نسميه «العيش المشترك»، وهما يعبران عن 
إرادة البلوغ إلى ما يســميه المجمع الڤاتيكانــي الثاني «الحوار األخوي» مع 
المســلمين، وإلى عيش مشــترك تســوده عالقــات صداقة بين المســلمين 
والمســيحيين، فإن صالت الحياة اليومية، وااللتزام المشترك بالعمل يفسح 
المجال للعمل معاً على تعزيز الِقيَم اإلنسانية والروحية المشتركة بين أتباع 

اإلسالم والمسيحية.
ومثل هذا الحوار على مستوى الحياة واألعمال المشتركة ـ أي في نطاق 
العيش المشــترك ـ يشــدد على أهمية التنمية العامة، والعدالة االجتماعية، 
وتحرير اإلنســان، وجميعهــا منطلقات ومرتكــزات تقلص ـ إلــى أبعد حد ـ 

المساحة التي تعمل فيها األصولية وينطلق من عندها األصوليون.

ا���ا�� ا������� و
D إ�����I األ@,���ت:

ولعله من بين أهــم اآلليات التي يمكن من خاللها مجابهة األصوليات 
تلك المتعلقة بإدراك شــكل من أشــكال العدالة الدوليــة، في حل قضايا 
وصراعات العالم، التي هي سبب رئيس في نشوء وارتقاء تلك األصوليات. 

هل من مثال على ذلك؟
في كتابه المشار إليه سلفاً «صراع األصوليات … التطرف المسيحي 
والتطرف اإلســالمي والحداثــة األوروبية»، يحدثنــا األكاديمي األلماني 
«هاينرش فيلهلم شــيفر» عن موقف األصوليين اإلســالميين تحديدًا من 
قضية العدالة، فهي تعّد بشــكل تقليــدي في اإلســالمويات واألصوليات 
اإلســالمية عامًال مهّماً من أجــل التعبئة، كما تعّد قضيــة العدالة مجال 
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اهتمام عالمي مشــترك بيــن الحركات اإلســالمية والمحليــة والعلمانية 
االجتماعية اإلصالحية.

وهنا يوجد للحركات اإلســالمية موقف خاص فيما يتعلــق بتعبئة األتباع 
وحشدهم، فاألصولية اإلســالمية تقوم بالتعبئة أيضاً باسم العدالة العالمية، 
هذا بجانب مصالحها الدينية، وفي هذا اإلطار تعالج هذه األصولية موضوع 
العدالة االجتماعية؛ ولكن ليس بوصفه صراع مصالح، حيث تقوم بتحويله إلى 

صراع هوية وتعالجه دينياً.
بينما تقوم األصولية المسيحية في الواليات 
المتحدة األمريكية بالتعبئة من أعلى بهدف تأمين 

مصالح الهيمنة األمريكية.
وهنا ال يكون اإلقصــاء االجتماعي هدفاً في 
حد ذاته؛ ولكنه تبعة مقبولة ببســاط من تبعات 

هذه السياسة.
كما يتم استبعاد مواضيع العدالة العالمية من 
عملية التعبئة بشــكل أساســي لصالــح مواضيع 
السيطرة العسكرية والسياسية للواليات المتحدة 

األمريكية، وإقصاء اآلخرين. وُيعّد الصراع بين كلتا األصوليتين صراع هوية، 
تمتد جذوره في صراعات المصالح المتعلقة بالعدالة االجتماعية والســيطرة 

العسكرية.
وباختصار غير مخل، فإن مشــكلة العدالة العالمية هي مشــكلة محورية 
بالنســبة لقضية صراع األصوليات، فمن ناحية تعّد اســتراتيجيات صراعات 
المصالح من أجل تحقيق العدالة السياسية واالجتماعية األساس الذي تقوم 
عليه صراعات الهوية التي تتبناها الحركات األصولية في اليهودية واإلسالم 
والمســيحية، ولذلك فإن حل مشــكلة العدالة العالمية وتكوين سلطات قوية 
متعددة األطراف وذات مجال عمل عالمي ســيكون له عظيــم األثر على حل 

صراع األصوليات.

األ@,��� اإل#ال��� ��,م 
�p األ��ع h#�G ا���ا�� ��G
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�5ــــ�م:

على الرغم من كل ما لكلمة أصولية من إيجابيات ـ إْن لمدلول اشتقاقها 
اللغــوي، أو لرغبــة مخلصة في العــودة إلى نقــاوة الدين وأصــول العقيدة 
واإليمان ـ فــإن أداء الجماعــات الدينية األصولية الســلبي ـ إْن على صعيد 
التنظير األيديولوجي أو السلوك العملي، قد طغى وسيطر وطفا فأصبح للكلمة 

دالالت استعمالية سلبية.
ولعل اإلشــكالية المتوجب مواجهتها اليوم هي أن األصولية منهج تفكير 
يتردد عادة في ميدان العلوم اإلنســانية بشــكل عام، وفي ميدان الدراســات 

الدينية بشكل خاص.
ويقوم هذا الفكر على العــودة إلى األصول (الجذور)، والقراءة الحرفية 
للنص المقــدس، وينتهي إلى احتــكار الحقيقة، وتضخيم الــذات الخاصة، 

واستبعاد اآلخر المختلف، بل ومحاولة إلغاء هذا اآلخر.
أما اليوم، وبعد كثير من المتغيرات المعرفية والديموغرافية والسياسية، 
على أثر األعمــال المشــينة التي نتجت مــن األصوليات الدينيــة، بات من 
الضروري الوقوف أمام التحديات وإعمال آليات التأمل النقدي، حتى ال تدخل 
البشرية في طريق انفجار مسكوني يؤدي بالجميع إلى موارد التهلكة، فبعد أن 
بدأ العالم يمضي في طريق العولمة، ها هو ذا يعود من جديد لينتكص على 
أعقابه، ولتجد القوميات واألصوليات والعرقيات مكاناً في عالم القرن الحادي 

والعشرين، مما ينذر بمولد ما هو أشد هوالً من الفاشيات والشموليات.



نظر وجهات 

295

■  أكاديمي ورئيس تحرير مجلة اإلحياء، المغرب.

h-�ا��� D�# ()�

يكتســي موضوع التعايش والعيش المشترك في صلته بتدبير 
واقع التعددية الثقافية ـ سواء في إطار الجماعات الفرعية، 
أو ضمن الجماعة الوطنية الواحدة، أو في سياق دولي إقليمي وعالمي 

أوسع، أهمية خاصة، وراهنية ال غبار عليها لجملة من األسباب:
أولها: أجــواء التوتر وغيــاب الثقة الذي كرســته إيديولوجيا 
«صــراع الحضــارات»، وإيديولوجيــا «نهايــة التاريخ واإلنســان 
األخير»... وما ارتبــط بذلك من اختالل عميق طــال بنية النظام 
الدولي والعالقات الدولية بفعل تداعيات انهيار المعســكر الشرقي 
بزعامة االتحاد الســوفياتي، وهي اآلثار التي سرعان ما عملت على 
تغذيتها التناقضات المتولدة عن ظاهرة العولمة التي ارتبطت ـ في 
وعي الكثيرين ـ باألمركة والهيمنة والتنميط. وقد اســتفحل الوضع 

أكثر بفعل انفجار األزمة المالية واالقتصادية العالمية.
وثانيها: صراع التأويالت الذي اشتدت حدته حول حقيقة النص 
الديني ـ قرآناً وُسنة ـ سعياً إلى امتالكه؛ ما بين تأويل سلفي يتباين 

■   D-,m ا��الم ��

المشترك:  العيش  إلى  التعايش  من 
الثقافية التعددية  تدبير  في  نظرات 
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بدوره مــا بين تأويل نّصي ظاهــري، وتأويل علمي منهجــي، وتأويل تكفيري 
جهادي، وتأويل توفيقي تعتمده الحركات اإلسالمية المشاركة في السلطة أو 
الساعية إليها، وتأويل عرفاني مع الحركات والطرق الصوفية؛ بحيث إن كل 
تأويل من هــذه التأويالت بات يشــير ويبشــر ـ في الغالــب األعم ـ بنمط 

مخصوص للنظام االجتماعي واالجتماع السياسي ينافي غيره من األنظمة.
وثالثها: االنشطار اإليديولوجي اإلســالمي العلماني العميق على مستوى 

مرجعيات النخب، واختياراتها السياسية واإلصالحية.
األمر الــذي بات يقتضي ـ أكثر من أي وقت مضــى ـ العمل على اعتماد 
مقاربة علمية موضوعية للشأن المعرفي، ومقاربة ديمقراطية تشاركية وتوافقية 
للشأن السياســي وتدبير الشــأن العام للجماعة الوطنية بحثاً عن شكل من 
أشكال الكتلة التاريخية أو التيار األساسي لمواجهة حالة االنقسام واالستقطاب 
والتشــظي االجتماعي واالحتــراب األيديولوجــي، وكذا مواجهــة المعضالت 

واإلشكاالت التنموية المركبة التي باتت تشكو منها مجتمعاتنا.
كما أن موضوع «العيش المشــترك» ينهض على فعل جماعي يراهن من 
جهة أولى على تدبير واقع ندرة الموارد المادية والرمزية ومحدوديتها، وهنا 
تنطرح مشكلة توزيع الموارد وعدالة هذا التوزيع. كما يراهن من جهة ثانية 
على تدبير وتكييف واقع التنــوع واالختالف الديني، والثقافي، والسياســي، 

والطائفي، والمذهبي، والعرقي، واألقاليمي.
ذلك أن سياق العيش المشترك يتراوح ما بين ظروف الرخاء والوفرة والغنى، 
وهنا يكون العيش المشترك متحصًال بطريقة شبه تلقائية ال تستوجب كبير جهد 
وتدبير، وبين ظروف الندرة والمســغبة، حيث تستشري األزمة، ويخيم واقع عدم 

االستقرار، وهنا يحتاج العيش المشترك إلى الكثير من الجهد والعنت.
أما أبعاد العيش المشترك فتتحدد أوالً من الوجهة المجالية؛ ما بين إطار 
وطني داخلي ضمن مكونات الجماعة الوطنية، وهو البعد الذي يتحدد بنظريات 
العقد االجتماعي والسياسي، وبالطبيعة المدنية لإلنسان وحاجته إلى غيره. 

وإطار دولي خارجي ضمن الجماعة الدولية.
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كما تتحدد ثانياً من الوجهة المرجعية؛ ما بين مرجعية قرآنية إسالمية 
تقوم علــى منظومة قيــم: التعارف، واالختــالف، والمســاواة، والحرية، 
والعدالة، والكرامة اإلنسانية، والتعاون والتدافع. ومرجعية أُممية تعبّر عن 
اإلرادة الدولية للمجتمع اإلنساني، مع ما قد يعتري هذه اإلرادة من خضوع 
لمنطق موازين القوة التاريخية الفعلية، ولمنطق االزدواجية والكيل بأكثر 

من مكيال واحد.
ومع ذلك فال يتعيّن افتراض التعارض الكلي 
بيــن المرجعية األمميــة الكونية، وهــي مرجعية 
أســهمت فيها كل الحضــارات التاريخيــة، وكل 
الثقافات القائمة بنصيب. فالحضارة اإلنســانية 
الواحدة والمشــتركة ال يمكن تصورها إال بفضل 
تعــدد الثقافــات، وهو تعــدد يقتضــي التعايش 
والحوار بدل التنابذ والصراع. على أن يكون هذا 
الحوار بين جماعات ومجتمعات إنسانية من لحم 
ودم؛ لها مشاعر مشــتركة، وبناء عاطفي وذهني 

إنساني مشترك، وليس حوارًا بين كيانات حضارية وثقافية مغلقة.
فالعيش المشترك ـ انســجاماً مع ما ســلف ـ يرتكز ـ فضًال عن البنية 
التعاقدية القانونية الدســتورية في صلتها العضوية بالبنية المؤسسية ـ على 

منظومة متكاملة للقيم..
وكما أن للعيش المشترك مستلزماته في إطار الجماعة الوطنية؛ فإن له 
كذلــك مقتضيات في إطــار العالقات الدوليــة. ومن أهم األطــر المرجعية 
الدولية التي تؤســس لمفهوم العيش المشــترك تقرير لجنة «إدارة شــؤون 
المجتمع العالمي» التي اتخذت من شعار «جيران في عالم واحد» إطارًا ناظماً 

لعملها، كما اتخذت من ميثاق األمم المتحدة إطارًا مرجعياً لتصوراتها.
وهو اإلطــار المرجعي الذي أولى أهمية قصوى لتحقيق مقصدي الســلم 
واألمن الدوليين، وما يتصل بهما من أهداف وغايات فرعية، وفي سبيل هذه 
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الغايات جاء في الميثاق: «استقر عزمنا على أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن 
نعيش في سالم وحسن جوار».

إزاء الشــعور المتزايد بعجز الدول الوطنية عــن مواجهة ومعالجة الكم 
الكبير والمعقد من التحديات والقضايا التي تواجهها، وجدت الدول والشعوب 
التي ترغب وتراهن على الســيطرة على مصيرها أنها ال تقوى على ذلك إال 
بالعمل معاً جنباً إلى جنب مع اآلخرين، وأنه يتعين عليها أن تؤّمن مستقبلها 

من خالل االلتزام بالمسؤولية المشتركة، والجهد المشترك 1».
ذلك أن الذي استجد هو أن االعتماد المتبادل بين األمم قد ازداد اتساعاً 
وعمقاً، وكذلك دور الشــعوب حيث جرى تحويل بؤرة االهتمام من الدول إلى 
عموم الناس من خالل مؤسسات المجتمع المدني، ومن هنا، فإن نمو المجتمع 

المدني الدولي يمثل مظهرًا من مظاهر هذا التغيير.
وفي هذا الســياق انطلقت اللجنة من الوعي بــأن اإلجراءات والترتيبات 
التي يتبعها العالم في تدبير وتصريف أموره يتعين أن ترتكز على منظومة من 
القيم المشــتركة، وأن البنــاء المؤسســي والقانوني مهما كانــت عقالنيته 
اإلجرائية فال يســتمد قوته وفاعليته وجدواه إال من خالل اســتناده إلى قيم 

مشتركة وإلى إحساس عاٍل بالمسؤولية المشتركة.
وقبل هذا التقرير الصادر ســنة 1995م، تم تقديم وثيقة مرجعية ســنة 
1991م بعنوان: «المسؤولية المشتركة في التسعينيات: مبادرة استوكهولم حول 

األمن العالمي وإدارة شؤون المجتمع العالمي».
وســواء تعلق األمر بلجنة «إدارة شــؤون المجتمع العالمــي» أو بالوثيقة 
الســالفة، فإن كلتيهما عملتا على التفكير في تجاوز حالة االنقسام والصراع 
والتوتر التي اتســمت بها مرحلة الحرب الباردة، ســعياً إلرساء أسس عالم 

جديد أكثر اعتمادًا وأكثر تعاوناً.
«جيران فــي عالم واحــد»، نص تقريــر لجنة: «إدارة شــؤون المجتمــع العالمــي»، مراجعة  1 ـ 
عبد الســالم رضوان، كتاب عالم المعرفة، عدد: 1995/201، المجلــس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب، الكويت، ص 14.
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كما أن نشوء إدارة لشــؤون المجتمع العالمي تمثل ُبعدًا أصيًال من أبعاد 
تطور الجهود اإلنسانية لتنظيم الحياة على هذا الكوكب، وتلك عملية ستظل 
دوماً مستمرة. وال شك أن ظروف األزمة االقتصادية والمالية الراهنة ستعززها 

بقدر ما سوف تعقّدها.
غير أن مفهوم «إدارة شــؤون المجتمع العالمي» ال يفيد الســعي إلقامة 
حكومة عالمية، وإنما يسعى إلى تحقيق التوازن بكيفية تغدو معها إدارة شؤون 
المجتمع محققة لمصالح كل الشعوب في مستقبل مستديم، مسترشد بالقيم 
اإلنسانية األساســية، وقادرة على تكييف التنظيم العالمي لواقع التنوع الذي 

يزخر به عالمنا 1.
وانسجاماً مع هذا التصور تناول هذا التقرير 
الكيفية التي تحول بها العالم منذ 1945م، محدثاً 
التغييــرات الضروريــة في ما يتعلــق بالترتيبات 

الالزمة إلنشاء إدارة شؤون المجتمع العالمي.
وقد قدم التقرير في هذا الســياق توصيات 
بالغة األهمية في حينها: أوًال: بشأن إدارة االعتماد 
المتبادل في الميدان االقتصادي، وثانياً: بخصوص 
إصالح األمم المتحدة بشكٍل يفسح المجال أمام 
مشاركة أوسع للشعوب من خالل منظمات المجتمع 

المدني العالمي.
وقــد كان التقرير حريصاً علــى درء التعارض بيــن اإلرادة الوطنية 
واإلرادة األممية بهذا الشــان؛ مفترضاً أن أفضل ما فــي النزعة األممية 
يمكن أن يصدر عن أفضل الزعماء الوطنييــن. أكثر من ذلك، فقد رأى 
التقرير أن اإلحساس باألممية أمســى يمثل مكوناً ضرورياً في السياسات 
الوطنية السليمة؛ بحيث ال يمكن ألية أُمة أن تحرز أي تقدم ذي بال وهي 
تتغافل عن حالة انعدام األمن والحرمان في أماكن أخرى؛ «فعلينا (يدعو 

المرجع السابق، ص 16. 1 ـ 
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التقرير) أن نتقاسم جوارًا عالمياً واحدًا، وأن نقوي هذا الجوار، حتى يوفر 
األمل في حياة طيبة لكل جيراننا» 1.

ومع أن هذا التقرير ال يخلو من نفس علمي تحليلي نقدي واستشــرافي؛ 
فإنه ينأى بنفسه عن الصفة األكاديمية ليعّد نفسه ـ قبل كل شيء ـ «دعوة إلى 
العمل» على جبهات عديدة، سعيا لبلورة أساليب إدارة أفضل لشؤون المجتمع 
العالمي، إدارة أفضل لبقاء النوع اإلنساني، وأساليب أنجع لتدبير االختالف 

والتنوع للعيش معاً في جوار عالمي يعد بمثابة الوطن لنوعنا اإلنساني 2.
لقد بات العالم في أمس الحاجة إلى رؤية جديدة من شــأنها أن تحفز 
الجماعة البشرية في كل مكان لتحقيق أعلى مستويات التعاون في المجاالت 
ذات االهتمــام المشــترك والمصير المشــترك، خاصــة وأن تجربة حربين 
عالميتين في مطلع القرن الماضي قد رسخت الوعي بضرورة السعي الدولي 
إلى التوافق والتعاون بدل الصراع. وعلى إثر ذلك، أمســت مفاهيم التعاون 
الدولي واألمن الجماعي والقانون الدولي مفاهيم حاضرة؛ لكنها تحتاج إلى 

تفعيل أكبر.
ومع انتهاء الحرب الباردة عام 1989 (مع ســقوط جدار برلين) أسفرت 
الثورة في وسط شــرق أوروبا إلى توســيع نطاق الحركة الرامية إلى تحقيق 
الديموقراطية وضمان الحريات العامة وحقوق اإلنسان، والتحول االقتصادي. 
األمر الذي أدى إلى تعزيز آفاق االلتزام بالسعي لتحقيق أهداف مشتركة من 
خالل التعددية: وبدا أن المجتمع العالمي قد أخذ يتفق ويتوحد ويزداد وعيه 

بضرورة االضطالع بمسؤولية جماعية أكبر في نطاق واسع من المجاالت:
األمن بمعناه الواســع (االقتصادي، واالجتماعي، والثقافي، والروحي،  ـ

والعسكري...).
التنمية المستديمة. ـ
تعزيز الديموقراطية. ـ

المرجع السابق، ص 17. 1 ـ 
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المساواة وحقوق اإلنسان. ـ
العمليات ذات الطابع اإلنساني. ـ

لقد استطردنا في الحديث عن العيش المشترك من خالل أنموذج «إدارة 
شؤون المجتمع العالمي» من دون أن نحدد َبْعُد مفهوم «إدارة شؤون المجتمع 
العالمي». وهو المفهوم الذي يحيل إلى حصيلة و«جماع الوسائل واإلجراءات 
والتدابيــر التي يتبعها األفــراد والمؤسســات، بالقطاعين العــام والخاص، 
الرســمي والمدني/األهلي إلدارة شؤونهم المشــتركة وتدبير اختالفهم. وهي 
عملية مستمرة من شأنها أن ُتسعفنا في التوفيق بين المصالح المتعارضة أو 

التعاونيــة  باألعمــال  واالضطــالع  المتنوعــة، 
الالزمــة..»، فليس هناك أنموذٌج أو شــكل واحد 
اإلدارة شــؤون المجتمع العالمــي، فاألمر يتعلق 
ـ «عملية واســعة؛ دينامية ومعقدة لصنع القرار  ب

بطريقة تشاركية وتفاعلية» 1.
لقد أســفر تنامــي اهتمام الشــعوب بحقوق 
اإلنســان والمســاواة، والديموقراطيــة، وتلبيــة 
االحتياجات المادية األساسية، والحماية البيئية، 
ونــزع الطابع العســكري إلى تبلــور العديد من 

القوى (إلى جانب الدولة) التي تسعى إلى اإلسهام في تدبير العيش المشترك 
من خالل إدارة شؤون المجتمع العالمي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وال شك أن إدارة شؤون المجتمع العالمي تقتضي ابتداع آليات وإجراءات 
وتقنيات ونظم كفيلة بذلك، كما تقتضي أن تكون هذه اآلليات:

أكثر شمولية. ـ
أكثر اعتمادًا على المشاركة؛ أي (أكثر ديموقراطية). ـ
أكثر مرونة حتى نتمكن من االستجابة للمشكالت المستجدة. ـ

المرجع السابق، ص 24. 1 ـ 
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كما يتعين أن يكون هناك إطار عالمي متفق عليه في ما يتصل باإلجراءات 
والسياسات التي يتوجب تنفيذها على المستويات المالئمة..

األمر الذي يستلزم اعتماد إستراتيجية متعددة األبعاد من أجل النجاح في 
إدارة شؤون المجتمع العلمي:

إصالح وتعزيز منظومة المؤسســات الحكومية الدولية القائمة وتحسين  ـ 1
أسلوبها في التعاون والتعامل مع المجموعات الخاصة والمستقلة.

ترســيخ روح التعاضد القائــم على قيم ومبادئ التشــاور والشــفافية،  ـ 2
والخضوع للمساءلة، والمحاكمة.

تعزيز المواطنية العالمية، والحد من اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية  ـ 3
الراهنة.

إشــراك القطاعات األكثر فقرًا، واألكثر تهميشــاً واغتراباً في المجتمع  ـ 4
الوطني والدولي.

السعي لتحقيق السلم والتقدم لكل الشعوب من خالل العمل على استباق  ـ 5
الصراعات، وتحسين القدرة على إيجاد حل سلمي للنزاعات.

إخضاع القوى االستبدادية (االقتصادية، السياسية، والعسكرية) لحكم القانون. ـ 6
ولذلــك يعبّر واضعو هذا التقريــر المهم عن وعيهم بــأن اإلدارة الفعالة 
لشؤون المجتمع العالمي ليست باألمر الهين؛ فهي تستدعي إدراكاً أفضل وأعمق 
لمعنى العيش المشترك في عالم أكثر ازدحاماً، عالم يتسم باالعتماد المتبادل 
مع أن موارده محدودة. إال أنهم ـ مع ذلك ـ يؤمنون بأن المشروع الذي يبّشرون 
به ويدعون إليه يوفّر المنطلق الالزم لرؤية جديدة للبشــرية؛ رؤية تســتحثها 

إلدراك أنه ليس هناك بديل عن العمل الجماعي لخلق عالم أفضل.
غير أن هذه الرؤية ـ كما ســلفت اإلشــارة ـ ال يمكن أن تتحقق إال إذا 
استندت إلى التزام راسخ بمبادئ المساواة والحرية والعدالة والديموقراطية 
المترّســخة في المجتمع المدني، ذلك أن العيش المشترك في إطار الحوار 

العالمي يستلزم من المواطنين أن يتعاونوا على جبهات عديدة:
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المحافظة على السلم والنظام. ـ
توسيع النشاط االقتصادي وتعميم الرخاء. ـ
التصدي للتلوث والتحكم في التغيير المناخي. ـ
مكافحة األمراض الوبائية. ـ
كبح جماح انتشار األسلحة. ـ
محاربة التصحر وتفادي المجاعات. ـ
الحفاظ على التنوع الوراثي والتنوع الطبيعي. ـ
مواجهة اإلرهاب والعنف واالنغالق والتشرد. ـ
تفادي الركود االقتصادي. ـ
الحد من االتجار في المخدرات. ـ

غير أن أهم تغيير يمكن أن يقوم به الناس 
هو تغيير طريقتهم للنظر إلى العالم بما يعزز 
قيم العيش المشترك. وتفسير ذلك؛ أن العيش 
المشــترك (وطنياً أو دولياً) لن يتحقق إال من 
خالل االلتزام المشــترك بمجموعة من القيم 
األساسية التي من شــأنها التوحيد بين الناس 
رغم اختــالف انتماءاتهم الثقافية والسياســية 

والدينية والفلســفية. وفي مقدمة هذه القيم: القيم األساســية المتعلقة 
باحترام الحيــاة، والحرية، والعدالــة، واإلنصاف، واالحتــرام، وأخالق 

الرعاية، واألمانة.
وبفضل هذه القيم يمكن لعيشنا المشترك أن يتأسس على أساس أخالقي 
إنساني يستوعب روابط الجوار والمصلحة والهوية واالنتماء والعيش الكريم، 
خاصة إذا علمنا أن «من شــأن المعايير األخالقية العالمية التي نتوخاها أن 
تســاعد على إضفــاء الطابع اإلنســاني على األنشــطة الموضوعيــة للنظم 
البيروقراطية واألســواق، والحد مــن الغرائز التنافســية، وخدمة المصالح 

أو   ً���mك (و�إّن ا���� ا��?�
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الذاتية الضيقة لألفراد والجماعات، أو بتعبير آخر، ستســعى إلى ضمان أن 
يكون المجتمع الدولي مشبعاً بالروح المدنية» 1.

٭ ٭ ٭
ترنو هذه الدراســة ـ كما هو جلــي من الداللة الظاهــرة لعنوانها ـ إلى 
محاولة الوقوف على أهــم المحددات المفاهيمية والمرجعية التي تحكم عملية 
العيش المشترك، بحسبانها عملية اجتماعية وحضارية ال يتصور تحققها إال في 
كنف مجتمع مدنــي ـ مديني قائم على التعاقد والوفــاق بين مختلف مكوناته، 
ومحاط بمنظومــة من القيم االجتماعية في التســامح، والغيريــة، والتعارف، 
واالعتراف، واالحترام المتبادل، في إطار من اإليمان الراسخ بشرعية االختالف.
وهي المنظومة التي تتعزز كلما وجدت لها ســندًا مرجعياً في منظومتها 
العقدية الدينيــة والتراثية وخبراتهــا التاريخية والحضاريــة، وكلما اغتنت 
بانفتاحها على الكسب الكوني لمختلف الديانات التوحيدية، ومختلف الثقافات، 

والفلسفات ذات المنزع اإلنساني.
كما تنطلــق هذه الورقة من التمييز بين مســتوى التعايــش؛ بكونه فعًال 
اجتماعيا محكومــا بمنطق الحاجة والضرورة، بحيــث ال يعدو كونه نوعاً من 
التساكن القائم على التحمل والتفضل، والصبر على أذى «اآلخر»، واختالفه، 
وبين مستوى العيش المشترك، المبني على فعل اجتماعي قصدي وواٍع، وعلى 
تعاقد سياســي واجتماعي صريــح، وعلى قبول وتمثل واعتــراف بوجود اآلخر 

وإقرار بكينوته، وحقه في التميز واالستقاللية والحرية واالختالف.
وال ريب أن الحديث عن المحددات المفاهيمية والمرجعية لفعل التعايش 
والعيش المشــترك ـ بصيغة الجمــع ـ يفضي بنا إلى توســيع دائرة المقاربة 
لتشمل المنظور الديني والفلسفي، والتاريخي، والسوسيولوجي، والسيكولوجي.
وفي هذا اإلطار تســتهدف هذه الورقة ـ بشــكٍل أساســي ـ مقاربة هذا 
الموضوع انطالقاً من مفهوم «التعددية الثقافية» الذي ال يمكن تصور «العيش 

المشترك» في ظل المجتمعات الحديثة إال في كنفه.

المرجع السابق، ص 76. 1 ـ 
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�����Xدات ا����د-� ا��K��0 و��� ��أوالً: 

ُتعد التعددية الثقافية تاريخياً مكوناً بنيوياً أساسياً لمختلف المجتمعات 
اإلنسانية، فالتعددية اإلثنو ـ ثقافية تحيل إلى معطى يمتد بعيدًا في التاريخ 
اإلنســاني، وهو المعطــى الذي عملــت العولمة ومختلــف الضغوطات التي 
تمارســها الديناميات المتصلة بتنامي الهجرة واالنفجار الديموغرافي على 

تكثيفه وتسريع وتيرته 1.
فهي ليست خاصة بالمجتمعات الحديثة، غير أن الجديد في األمر أن الدولة 

المعاصرة أمست مطالبة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ 
بأن تأخذ بعين االهتمام التعددية الثقافية التي تميّز 
 une politique de مجتمعها في إطار سياسة لالعتراف
reconnaissance. والجديد أيضاً أن التعددية الثقافية 

باتت تراهن على إرســاء شــكل لالندماج السياسي 
واالجتماعي يختلف عن األنموذج الذي أرســيت على 

.2  Les Etats Nations أساسه الدول الوطنية
وهو ما اســتوعبه النظام السياســي المغربي؛ 
حيث اعتمد المغرب مبدأ التعددية السياســية منذ 
أول دستور اعتمدته المملكة بعد االستقالل، ونصت 

عليه سائر الدســاتير الالحقة. ولم يكتف المشرع الدستوري المغربي بإقرار 
هذا المبدأ بصيغة اإليجاب والتأكيد، وإنما شــدد على اعتماده بصيغة النفي 

حينما أكد أن نظام الحزب الواحد ممنوع بمقتضى القانون.
وفي الخطاب الملكي التاريخي للتاسع من مارس سنة 2011م قرر جاللة 
الملك محمد السادس إجراء تعديل دستوري شامل، يرتكز على سبعة مرتكزات 
أساسية في مقدمتها: «التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية: 
الموحــدة، الغنية بتنــوع روافدها، وفي صلبهــا األمازيغيــة، كرصيد لجميع 

Patrick Savidan, Le Multiculturalisme, Paris, puf, 2009, p. 9. 1 ـ 
Ibid, p. 3. 2 ـ 
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المغاربــة»، و«تعزيز اآلليات الدســتورية لتأطيــر المواطنيــن، بتقوية دور 
الألحزاب السياســية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريــس مكانة المعارضة 
البرلمانية، والمجتمع المدني»، وكذا «دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق 

اإلنسان، وحماية الحريات».
وهو ما وجد ترجمته القانونية في دستور 2011، الذي أضفى عمقاً دستورياً 
على تعددية أبعاد الهوية الثقافية المغربية: في كنف وحدة األمة، وذلك بتنصيصه 
في الديباجة على أن «المملكة المغربية: دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة 
بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تالحم مقومــات هويتها الوطنية، الموحدة 
بانصهار كل مكوناتها، العربية ـ اإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، 
والغنية بروافدها األفريقية واألندلســية والعبرية والمتوســطية. كما أن الهوية 
المغربية تتميز بتبوؤ الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث 
الشــعب المغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل 

بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء».
ـ «حماية  وهي التعددية التي جاءت محكومة بمحددين اثنين: األول يلتزم ب
منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والنهوض بهما، واإلسهام 
في تطويرهمــا؛ مع مراعــاة الطابع الكوني لتلــك الحقوق، وعــدم قابليتها 
للتجزيء. والثاني يؤكد على «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس 
أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة أو 

اإلعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان».
وفي الفصــل الخامس ترتقــي التعدديــة الثقافية إلى مســتوى المبدأ 
الدستوري. فبعد تذكيره أن اللغة العربية تظل هي اللغة الرسمية للدولة، وأن 
هذه األخيرة تلتزم بحمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، يؤكد أن األمازيغية 
تعد أيضاً «لغة رســمية للدولة، بكونها رصيدًا مشتركاً لجميع المغاربة، من 
دون اســتثناء يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية؛ 

وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبًال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية».
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كما يؤكد أن «الدولة تعمل على صيانة الحسانية، بكونها جزءًا ال يتجزأ 
من الهويــة الثقافية المغربية الموحــدة، وعلى حماية اللهجــات والتعبيرات 
الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية 
الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات األجنبية األكثر تداوالً في العالم؛ بكونها 
وســائل للتواصل، واالنخراط والتفاعــل مع مجتمع المعرفــة، واالنفتاح على 

مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر».
ولوضع كل ذلك موضع التنفيذ تقرر إحداث «مجلس وطني للغات والثقافة 
المغربيــة، مهمته ـ علــى وجه الخصــوص ـ حمايــة وتنمية اللغــات العربية 

واألمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، 
تراثاً أصيًال وإبداعاً معاصرًا، ويضم كل المؤسسات 
المعنية بهــذه المجاالت، ويحدد قانــون تنظيمي 

صالحياته وتركيَبته وكيفيات سيره».
إن اإلشكال الذي ينطرح هنا هو: إذا كانت 
الدولة واحدة، والواقع المجتمعي متنوعاً ثقافياً؛ 
فهل مــن الواجب جعل هــذا الواقع انعكاســاً 
لوحدة الدولة أم جعل الدولة انعكاســاً للتنوع 
الثقافي؟ هل يتعين إخضــاع التعددية الثقافية 

للمجتمــع إلى منطق أحاديــة الدولة الصارم، وذلك بغيــة الحفاظ على 
استمرارية تماسك الدولة والحيلولة دون انقسامها وتصدعها؟ أم أن هذه 
االســتمرارية وهذا التماســك يتعين أن يتحقق من خالل االعتراف بواقع 
التعددية ضمــن الوحدة وبما يعززها؟ كيف يمكــن المواءمة بين ضرورة 
الوحدة السياسية والتضامن المجتمعي من جهة، وأهمية التنوع الثقافي من 

جهة أخرى؟
ســوف نرى من خالل هذه المداخلــة كيف أن الخيــار األمثل يتمثل في 
الســعي إلى صياغة نظرية معاصرة، تنتهــج نهجاً وســطاً للتوفيق بين كال 
االتجاهين، من منطلق أن وحدة الدولة ال تقتضي أُحادية ثقافة المجتمع، وأن 
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التنوع الثقافي ال يفضي بالضرورة إلى تشظية الدولة وانقسامها. وتعرف هذه 
النظرية بتسمية «التعددية الثقافية» Multiculturalisme. وهي عموماً من قبيل 
نظريات ما بعــد الحداثة التي تتميــز بتركيزها على أهميــة الوعي بالذات 

الجماعية.
ذلك أن مبدأ التعددية ال يتحقق إال من خالل اإليمان بوجود العديد من 
طرق الحياة العقالنية التي تسمح لنا بأن نعيش حياة كريمة، كما يتحقق من 
خالل القدرة على االختيار الحر لنمط الحياة اإلنسانية الذي يناسبنا. علماً 
أن التعددية والتنوع إنما يكونان في إطار الوحدة الجامعة والروابط المشتركة؛ 
«فالشرائع المتعددة ـ على سبيل المثال ـ ال تتأتى تعدديتها إال في إطار الدين 
الواحــد، والحضــارات المتعددة ال تتأتــى تعدديتها إال في إطار المشــترك 
اإلنســاني العام. وبذلك، فإن التعددية هي تنوع قائم على تميز وخصوصية، 
فهي ال يمكن أن توجد إال بالمقارنة بالوحدة وضمن إطارها، فال يمكن إطالق 
التعددية على التشرذم والقطيعة التي ال جامع آلحادها، وال على األحادية التي 

ال أجزاء لها 1.
تستخدم األدبيات المعاصرة مصطلح «التعددية الثقافية» كمصطلح شامل 
يغطي مساحة واســعة من السياسات التي تســتهدف توفير مستوى معين من 
االعتراف العام، ومساندة مختلف الثقافات الفرعية األمر الذي يستوجب بلورة 
أنواع مختلفة من السياســات ألنواع مختلفة من الجماعات الثقافية الفرعية. 
وهكــذا يتصل مفهــوم التعدديــة الثقافيــة اتصــاالً وثيقاً بمفهوم «سياســة 
االختالف»، وهو المفهوم الذي بمقتضاه يتعين «معاملة األشخاص المختلفين 

بشكل مختلف نسبياً وفقاً لثقافتهم المميزة» 2.

د. حسام الدين علي مجيد، «إشــكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية  1 ـ 
االندماج والتنوع»، سلســلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراســات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 

2010، ص 39 ـ 41.
بريان باري، «الثقافة والمســاواة: نقد مســاواتي للتعددية الثقافية»، ترجمــة كمال المصري،  2 ـ 
عالم المعرفة، الكويت، الجزء 2، العدد: 383، 2011 ط 1، ص 231. وأصل عنوان الكتاب باللغة 
 Brian Barry, Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, :اإلنجليزية هو
Cambridge: Polity Press, 2008.
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وفي هذا السياق، يوظف المفهوم بكونه مفهوماً جامعاً يستبطن مجموعة 
كبيرة من السياســات المعنية بتوفير مســتوى معين من االعتراف الرســمي 
والدعم للجماعات الفرعية غير المهيمنة، ســواء أكانت تلك الجماعات من 

المهاجرين أم األقليات القومية أم السكان األصليين 1.
كمــا أن التعددية الثقافيــة الليبرالية ترتكز على افتراض أن سياســات 
االعتراف ومساندة التنوع الثقافي من شأنها أن «توسع مجال الحرية البشرية» 
و«تقوي الحقوق اإلنســانية»، وتخفــف من الهيراركية العرقيــة والعنصرية، 

وتعمق الديموقراطية والعيش المشترك.
ومع ذلك فإن التعدديــة الثقافية من منظور 
ليبرالي تعــد ظاهــرة أكثــر تعقيدًا ممــا يعتقد 
الكثيــرون، وهي ليســت مبــدأً واحدًا أو سياســة 
واحدة، وإنما هي مظلة تســتوعب أساليب تختلف 
بشكٍل كبيٍر من تجربة إلى أخرى، كما أن كل واحد 

من هذه األساليب يتميز بتعدد وتعقد أبعاده 2.
فمــع أن التعددية الثقافية تعــد ـ من وجهة 
نظر بعــض الباحثيــن ـ بمثابــة أيديولوجيا؛ أي 

«نســقاً من المعتقــدات المترابطة والمنظمــة»؛ فإنها تظــل قابلة مع ذلك 
للتشكيك والدحض. فهي تركز اهتمامها تحديدًا على كيفية التعامل مع التنوع 
الثقافي داخــل الدولة، وطبيعة عالقــة الدولة بمكوناتهــا الثقافية، وماهية 
المرجعية الفكرية التي ينبغي الركون إليها لضمان شرط المعاملة العادلة مع 

سائر مكوناتها فهي بإيجاز من قبيل النظريات السياسية ال األيديولوجيات.
ومن جهة أخرى فإن التعددية الثقافية ُتعــد ـ في عمقها ـ تجربة حياة، 

د. حسام الدين علي مجيد، «إشــكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية  1 ـ 
االندماج والتنوع»، م، س، ص 25.

ويل كيمليكا، «أوديسا التعددية الثقافية: سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع»، ترجمة:  2 ـ 
د. إمام عبد الفتاح إمام، الكويت: عالم المعرفة، ج.1، عدد 377، 2011، ص 109.
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وتجربة عيش في كنــف مجتمع أقل انعزاليًة وضيقاً فــي األفق، وأكثر حيوية 
وتنوعاً، ولو كان أقل تجانساً.

فالتعددية الثقافية ـ بهذا المعنى ـ تنشأ من تجربة العيش المشترك في 
مجتمــع تعــددي ومتســامح فكرياً، لــه تكوين متنوع مــن الوجهــة الثقافية 
واالجتماعية، وهو التكوين الذي يجعل الموقف من شتى التشكيالت الثقافية 
الفرعية موقفاً متفتحاً وإيجابياً، يقوم على تكريم الناس وتقديرهم واحترام 
حقهم في اختيار طريقة الحياة التي تناسبهم وتعبّر عن هويتهم، بما ال يخل 

بوحدة الجماعة وانسجامها.
فالتعددية الثقافية ـ ضمن هذا التصور ـ تحيل إلى منظور فكري، وإلى 
آليات محددة للتعامل مع الواقع المجتمعي المتنوع، بما يسمح بالمشاركة في 
الشأن العام وصناعة القرار لصالح مختلف المكونات الثقافية الفرعية داخل 

الجماعة، واالعتراف بإسهاماتها المميزة في المجتمع.
ترتقي التعددية الثقافية في األدبيات السياسية والسوسيولوجية المعاصرة 
كشرط محدد للعيش المشترك إلى مستوى المفهوم اإلجرائي الذي يسعى إلى 
التدبير العقالني والوظيفي لواقع التعدد والتمايز الثقافي في كنف المجتمع 
الواحد. كما يســعى إلى قبول ورضا كافة تلك المكونــات بواقعها المجتمعي 
المتعدد واالعتراف به رســمياً، مــن خالل النظر إليــه كمحصلة ناجمة عن 

تراكمات تاريخية وثقافية تتميز بقدر كبير من الرسوخ.
وبناءً على هذا االعتراف يتم إقرار آليــات محددة في كيفية التعامل مع 
هذا التنوع الثقافي. وفي حالــة توفر مثل هذا االعتراف وتلك اآلليات يجري 
وصف المجتمع بكونه مجتمعاً تعددياً يتبنى التعددية نهجاً للتسامح والتعايش 
ما بين مكوناته الثقافية، بينما مفهوم التنوع الثقافي يشــير إلى تنوع الواقع 

المجتمعي وتعدد مكوناته الثقافية ليس إال.
وفي مستوى ثالث تتحدد التعددية، الثقافية بكونها سياسة عامة معنية 
بتلبية احتياجات الجماعات الثقافية على صعد التعليم والصحة والخدمات 

االجتماعية.
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من خالل ما ســلف نخلص إلى أن التعددية الثقافية تتحدد بكونها أوالً 
نظرية تفســيرية، تســعى إلى عقل الواقع االجتماعي المتعدد، وثانياً بكونها 
سياســة في التعامل مع التنوع الثقافي، بحيث تســتند إلى فكرة المشــاركة 
الجماعية الديموقراطية مــن طرف مختلف الجماعات الثقافية على أســاس 
المساواة والعدالة الثقافيتين، واالعتراف رسمياً بكون تلك الجماعات متمايزة 
ثقافيــاً، ومن ثم تطبيق ذلك عملياً من خالل سياســات محددة تســعى إلى 

مساعدة تلك الجماعات وتعزيز تمايزها الثقافي في كنف األُمة الجامعة  1.
وهكذا فإن التعددية الثقافية تعبر عن الكيفية 
التي يتعيــن بمقتضاها إرســاء بنيــان التضامن 
السياسي واالجتماعي في مجتمع متنوع ثقافياً، بما 
يكفل احترام مكونات هــذا التنوع والتكيف معها. 
وسعياً لبلورة هوية سياسية جامعة، ال بد من جذب 
مختلــف الجماعــات الفرعيــة باتجــاه االندماج 
المؤسســاتي، وهو االندماج الذي يعمل تدريجياً 
على توليد الشعور باالنسجام أو التطابق النفسي 
بين مختلف هــذه المكونــات الثقافيــة الفرعية 

والثقافية الجامعة.
ذلك أن المؤسسات العامة تجمع المنتمين إلى شتى الجماعات الفرعية، 
فتكون هذه المؤسســات ذات امتدادات متشــعبة شــاملة المجالين الشخصي 
والسياسي ألعضائها؛ فعلى الصعيد الشــخصي تعنى هذه المؤسسات بتالقي 
الناس من مختلف االنتماءات، فيوطدون بذلك عالقاتهم المتبادلة التي ترتبط 
على نحو وثيق الصلة بحياة هذه الجماعات في بيئاتها وأماكن تواجدها. أما 
على الصعيد السياســي فتعنى تلك المؤسســات بتعليم الناس كيفية التعامل 

والتعايش والتفاوض بعضهم مع بعض رغم اختالفاتهم.

د. حسام الدين علي مجيد، «إشــكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية  1 ـ 
االندماج والتنوع»، م، س، ص 45 ـ 46.
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وهكذا، سيُفضي باالندماج المؤسســاتي ـ بفعل عامل الزمن ـ إلى بلورة 
ِمزاج عام يوحد الجماعــات الثقافية التي تعيش على رقعــة جغرافية معينة، 
بحيث يتحول إلى ثقافة مشتركة تتعايش بموجبها الجماعات الثقافية؛ فيتكون 
لدى أعضائها ِحس االنتماء إلى وطن مشترك ومؤسسات سياسية مشتركة. ومع 
ازدياد نطاق هذه الهوية المشــتركة ورسوخها، ستختفي بمرور الزمن وضعية 
األكثرية ـ األقلية، لنكون أمام واقع قائم على أســاس الهوية المشتركة التي 

تعبّر عن جميع مكوناتها من دون فقدان األخيرة لخصوصياتها الثقافية 1.

�W��"ر�B�0 و��ذ-�K� :�����Xا����د-� ا� :ً��F�S

تثير األدبيات ذات الصلة العديد من المحاذير التي تطرح بشأن الحديث 
عن التعددية الثقافية من قبيــل التحوط من مغبة التقييم المجحف للتعددية 
ـ «الجماعاتية  الثقافيــة كمرحلة نمو بدائية يصعــب تمييزها عما يتم نعتــه ب
األكثــر رجعيــة» communautarisme le plus rétrograde، والتخويف من تبني 
التعددية الثقافية والنظر إليها كمنزلــق خطير يفضي إلى تفكيك المجتمع، 
ويغذي النزاعات اإلثنية والدينية فيه، ويهدد التضامن الوطني ويشــيع حالة 

من الفوضى العامة المبررة لتقييد الحريات المدنية والسياسية 2.
وفي السياق نفسه إن اإلعالء من شأن التعددية الثقافية وتشجيعها يفضي 
إلى عدم النظر للفردانية الليبرالية L’individualisme libéral، لدرجة أنه في 
سنوات السبعينات والثمانينات ـ التي مثلت المرحلة األولى من تطور التعددية 
الثقافية ـ كانت هذه األخيرة تحتمي بكونها محافظة و«جمعاتية». والواقع أن 
التعددية الثقافية من خالل مختلف التجارب الدولية أثبتت أنها مثلما يمكن 

أن تكون رجعية ومحافظة يمكن أن تكون تقدمية 3.
إن ظهور التعددية الثقافية على امتداد الثالثين أو األربعين سنة الماضية 
تتوافق زمنياً مــع ظاهرة العولمــة االقتصادية المكثفة، ومــا اتصل بها من 

المرجع السابق، ص 26. 1 ـ 
Ibid, p. 74. 2 ـ 
Ibid, p. 76. 3 ـ 
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تخفيض للنفقــات في دولة الرفــاه، وخصخصة للشــركات العامة، وتحرير 
لألسواق. وتبعاً لذلك فقد اتضح كما لو أن الشكل األيديولوجي المثالي لهذه 

الرأسمالية العالمية هو التعددية الثقافية 1.
ومن جهة أخرى إن تفسير التعددية الثقافية على أنها الحق في المحافظة 
على التــراث الثقافي األصيل يثير عدة أخطار كامنة؛ فهو قد يرفع من شــأن 
النقاء الثقافي على حســاب التالقح الثقافي، وقد يعمل على الحد من حرية 
األفراد داخل الجماعات، بأن يعلي من شــأن المنحى المحافظ على حســاب 
المنحى اإلصالحي، كما يمكن استدعاؤها إلنكار وجود حقوق اإلنسان العالمية، 

وقد يهدد مســاحة النقــاش المدنــي والتفاوض 
الديمقراطي حول التدافع الثقافي.

والواقع أن المسار الفعلي الذي تم من خالله 
اســتلهام وتبني التعدديــة الثقافيــة أخذ صورة 
مختلفــة؛ حيــث إن كل المشــاركين فــي تبنــي 
إصالحــات التعدديــة الثقافية فــي الغرب ـ من 
الناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني 
التي حركت هذه اإلصالحات، إلى القطاع العام 
الذي يدعمها، إلى المشــرعين الذين تبنوا هذه 

اإلصالحــات، إلى الموظفين الذين كتبوا مســودتها وطبقوهــا، إلى القضاة 
الذين فسروها ـ قد استلهموا المثل العليا لحقوق اإلنسان وليبرالية الحقوق 
المدنية، ولقد رأى هــؤالء الممثلون إصالحات التعدديــة الثقافية كجزء من 
مسار أوســع للتحرر السياسي واالجتماعي، وغرســت هذه اإلصالحات بشكل 

قانوني ومؤسساتي داخل إطار عمل للحقوق الليبرالية 2.
يعتقــد ويل كيمليــكا أن التصور الــذي بلورته المنظمــات الدولية حول 
الثقافات المتعددة يعد امتدادًا تقدمياً من الناحية األخالقية لمعايير الحقوق 

ويل كيمليكا، «أوديسا التعددية الثقافية: سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع»، م، س،  1 ـ 
ص 160.

المرجع السابق، ص 130 ـ 131. 2 ـ 

إّن Ws,ر ا����د-� 
ا���X��� �() ا���اد 
 ��# ���Gأو األر ��SالXا�
 l� ً���ا�����N ��,ا�g ز�
0�s�ة ا��,��� 
اال"�;�د-� ا����BX، و�� 
 }�B�� �� �WG D;ا�
���Bت �� دو�� ا����ه.)�



314

نظر وجهات 

اإلنســانية. وتفســير ذلك أن المعايير المشــروعة للتعددية الثقافية ـ التي 
طورها القانون الدولي والمنظمــات الدولية ـ ُتعد ـ من وجهة نظره ـ بمثابة 
تطور طبيعــي ومنطقي لمعايير حقوق اإلنســان العالمية، وهــي تعمل ضمن 
ضوابط تلك المعايير وتعمل على ترســيخ وتدعيم ملحمة حقوق اإلنســان في 

الزمن المعاصر.
ومع ذلك فال نعدم من ال يوافق على ذلك، ويمعن في النظر إلى الحركة 
العامة لنشــر التعددية الثقافية وحقوق الجماعات الفرعيــة على أنها خيانة 
للمثــل العليا األساســية للمجتمــع الدولي. وفي هذا الســياق تــرى «إيلين 
فينكلكروت» ـ على ســبيل المثال ـ أن احتضان األمم المتحدة فكرة التعددية 
الثقافيــة تضمن التخلي عن الفكــرة الكلية العامة لعصــر التنوير لمصلحة 
النســبية الثقافية: «لقد تأسست األمم المتحدة إلشــاعة المثل العليا الكلية 
لعصر التنوير األوروبي؛ ولكنها اآلن تدافع عن األحكام العرقية المبتســرة، 
معتقدة أن للشعوب واألمم والثقافات حقاً يجاوز حقوق اإلنسان، ترفض جماعة 
التعدديــة الثقافية القيــم الليبرالية بكونها عنصرية، فــي حين أنها تناصر 

الشوفينية Chaivinism الضيقة المتزمتة لكل ثقافة لألقلية.
والواقــع أن وثائق األمم المتحدة صريحة فيما يتصــل بمعايير التعددية 
الثقافية، بحيث يتم اســتخدامها بطريقة ال تجاوز حقوق اإلنســان. وفي هذا 
اإلطار يذهب اإلعالن العالمي لليونسكو ـ بشأن التنوع الثقافي ـ إلى أنه «ال 
يجوز ألحد أن يلجأ إلى التنوع الثقافي النتهاك حقوق اإلنســان التي يضمنها 
القانون الدولي أو لكي يحد من مجالها» المادة 4. كما يذهب إعالن األمم 
المتحدة حول حقوق األقليات إلى أن أي حقوق أو واجبات معترف بها في هذا 
اإلعالن. «لن تحجب تمتع جميع األشخاص بحقوق اإلنسان والحريات اإلنسانية 

المعترف بها عالمياً» [المادة 8، 2].
ويذهب اتفاق منظمة العمل الدولية حول حقوق الشعوب األصلية إلى أنه 
ال بّد من احترام حق الشعب األصلي في تدعيم ممارساته الثقافية «ما دامت 
ال تتعارض مع الحقوق األساسية التي حددها النظام القانوني الوطني وحقوق 
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اإلنســان المعترف بها عالمياً» [المادة 8، 2]، كمــا يذهب المجلس األوروبي 
ـ الذي وضع إطار اتفاقية حقوق األقليات القومية ـ إلى أن االتفاقية ال بّد من 
أن تفسر بطريقة تتناسب مع االتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان المادة 22، 
والواقع أن أي اتفاق أو إعالن دولي له صلة بالموضوع يشــير إلى المالحظة 
نفسها، فحقوق األقليات والشعوب األصلية هي جزء ال يتجزأ من اإلطار العام 

للحقوق اإلنسانية األوسع، وهي تعمل ضمن حدودها وتخضع لمعاييرها 1.
لكن بالمقابل يكشــف ويل كيمليكا أن الدول الغربية ذاتها منقســمة بعمق 
بشأن جدارة المعايير الدولية للحقوق المتصلة بالتعددية الثقافية، كما أنها ال 

تسيطر باستمرار على الطريقة التي تتطور بها هذه 
المعاييــر، فعلى ســبيل المثــال عندما جــاء دور 
التصويت على مسودة إعالن حقوق السكان األصليين 
في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في 
يوليو 2006، تبنته ودعمته الدول النامية في مقابل 
اعتــراض كثير مــن البلــدان الغربية، بمــا فيها 
الواليات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، واســتراليا. 
وفي عام 1919 عندما اقترحــت اليابان إضافة بند 
حول المســاواة العرقيــة إلى ميثــاق عصبة األمم 

سرعان ما رفضت االقتراح الواليات المتحدة، وكندا، وقوى غربية أخرى.
ومع أنه في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية كانت «العنصرية 
في أنحاء العالم مقبولة اجتماعياً على نطاق واســع، ومدعومة سياســياً، 
ومسنودة اقتصادياً، ومبررة ثقافياً، ومتغاضى عنها قانونياً، فإن التحرر من 
االستعمار ألهم النضال من أجل إلغاء التفرقة العنصرية، مثلما أن إلغاء 
التفرقــة العنصرية ألهــم النضال من أجــل حقوق الجماعــات الفرعية 

والتعددية الثقافية 2.

المرجع السابق، ص 21 ـ 22. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 116. 2 ـ 
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عندما وضع البريطانيون واألمريكيون خططهم لنظام ما بعد الحرب 
في ميثاق األطلنطي في عام 1941، لم تكن هناك إشارة خاصة بالمساواة 
العنصرية، وشــعر «تشرشــل» بأنه ينبغــي أن يعاد حق تقريــر المصير 
للشعوب األوروبية التي غزاها واستعمرها النازي؛ لكنه لم يشأ أن يفسر 
ذلك على أنه مبرر لمنح حق تقرير المصير للشعوب غير األوروبية التي 
غزاها واســتعمرها البريطانيون. ومن هنا صيغ ميثاق األطلنطي على هذا 
النحو: «تعاد حقوق الســيادة والحكم الذاتي ألولئك الذين حرموا منها 
عنوة»، وتبعا لذلك فإن الشــعوب األوروبية التي تمتلك دوالً ذات سيادة، 
مثل التشيك وبولندا، ال بّد من أن يستردوا حقوق السيادة لتقرير المصير، 
في حين أن الشــعوب غير األوروبية من سكان المســتعمرات ـ الذين لم 
يعترف بهــم القانون الدولــي كدول ذات ســيادة ـ فســيظلون تحت يد 

اإلمبراطورية البريطانية.
ونظرًا إلى أن القبول الشعبي للتعددية الثقافية في الغرب قد اعتمد على 
إدراك يتسق مع كل من األمن الجيوسياسي للدولة واألمن الشخصي للمواطنين 
األفــراد؛ فإن دعم منظور التعدديــة الثقافية الليبرالية الحتــواء المهاجرين 
المسلمين يواجه ممانعة صعبة في أوروبا الغربية. والواقع أننا شاهدنا تراجعاً 
ليس جزئياً كما زُعم؛ وإنما شــاهدنا تراجعاً واضحــاً ضد التعددية الثقافية 
الليبرالية، ال ســيما في البالد التي يشكل فيها المسلمون أغلبية واضحة من 
السكان المهاجرين، ويمثلون من ثم محور المناقشات حول التعددية الثقافية. 
وفــي معظم أوروبا الغربيــة نجد أن أغلــب المهاجرين غيــر األوروبيين من 
المسلمين؛ فهم يمثلون ما يقرب من 80 بالمائة من المهاجرين في دول مثل: 
فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وهولندا.. إلخ، بالمقارنة بـ 10 بالمائة 
أو أقل في كنــدا والواليات المتحدة، ولهذا فإنه كثيــرًا ما تتم المماهاة في 

أوروبا بين المهاجر والعربي والمسلم.
إن المساندة الشعبية للتعددية الثقافية قد تراجعت عندما بدا كما لو 
أن المسلمين هم المستفيدون األساســيون من هذه السياسة؛ وهو ما جعل 
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جريدة «المشاهد» Spectator تنشر مقالة بعنوان متحيز: «كيف قتل اإلسالم 
التعددية الثقافية؟» 1.

الواقع أن الخوف المرضي أو الفوبيا من اإلســالم ليســت هي المصدر 
الوحيد لتراجع الحديــث عن التعددية الثقافية للمهاجرين في أوروبا، كل ما 
هنالك أن المخاوف من المسلمين أمست بمثابة التبرير األكثر حداثة للقلق 

العميق الدائم من «اآلخر».
ووجه المفارقة ها هنا أن هولندا بينمــا تمعن في التراجع عن التعددية 

الثقافية بالنسبة إلى المهاجرين، تدعم حقوق أقلياتها 
التاريخية الفريزية Frisian، وفي حين تتراجع ألمانيا 
عــن التعددية الثقافيــة للمهاجريــن، نجدها تحتفل 
بالذكرى الخمسين ألقلياتها الدنماركية، وفي الوقت 
الذي تراجعت فيــه بريطانيا عن التعدديــة الثقافية 
للمهاجريــن، نجدهــا ال تتــردد في منــح القوميات 
التاريخيــة في إســكتلندا وويلز حق الحكــم الذاتي، 
واألمر نفسه ينطبق على أستراليا؛ فمقابل تراجعها عن 
التعددية الثقافية للمهاجريــن، ألفيناها تدعم نظام 
المؤسسات وحقوق السكان األصليين، أما فرنسا فقد 

تراجعت بدورها عــن التعدديــة الثقافيــة للمهاجرين، وعملــت على تعزيز 
االعتراف بلغات األقليات التاريخية 2.

وفي كل األحوال، فإن التجربة الغربية في هذا اإلطار تفيد ـ لحد اآلن ـ 
أن القبول العام بالتعددية الثقافية يعتمد على مشاعر كل من أمن الفرد وأمن 
الجماعة، وعندما تضعف هذه المشاعر فال شك أن التعددية الثقافية سوف 

تواجه هجوماً وتراجعاً شديدين 3.

المرجع السابق، ص 142. 1 ـ 

المرجع السابق، ص 154. 2 ـ 
المرجع السابق، ص 157 ـ 159. 3 ـ 
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ولذلك فإن مســألة التعددية الثقافية ال يمكن فصلها عن مصير الدولة 
التي أمســت تخضع ـ رغم قوتها الظاهرة ـ لضغوط مزدوجة من أعلى ومن 
أسفل تعرضها لتحوالت عميقة تهددها حتى بالتجاوز à son dépassement. وهو 
الوضع الذي أثار وما زال يثير مخــاوف حقيقية حول مدى قدرة الدولة على 
إدارة مختلف النزاعات المادية والرمزية التي تتفاعل في كنفها بين مختلف 

القوى االجتماعية.
ذلــك أنها تتعرض بكثافــة لتأثيرات متناقضة؛ فهــي معرضة من جهة 
لتكوينــات أنثروبولوجية ما قبل حديثة تجرف أسســها مــن القاعدة، كما 
تتعرض من جهة أخرى لتحديــات ومعضالت ذات طبيعة عولمية من األعلى 
تستعصي السيطرة عليها سياسياً. ولمواجهة هذا التحدي المزدوج يتعين على 
الدولة أن تعيد النظر في طريقة ربطها بين الكوني/العام والمحلي/الخاص. 

بين الهوية واالختالف 1.

� �� D�F اال���افR�وا� �-��cوا� �-,Wا� :ً�X��S

هل من شــأن التعدديــة الثقافية أن ُتســهم ـ من الوجهتيــن: النظرية 
والعملية ـ في زيــادة االندماج الداخلــي للدولة؛ أم أنها تعمل علــى َبلْقَنَِتها 
وتفتيتها؟ إذا كانت تعمل على تعزيز هذا االندماج، فهل يصح االستمرار في 
تطبيق أنموذج الدولة ـ األمة، أم أن األمر يستوجب إعادة بناء الدولة، وإيجاد 

أنموذج دولة بديل ينسجم مع التنوع المتنامي لمجتمعات الدول الغربية؟
في ســياق العمل على رسم المالمح الرئيســة لإلجابة على هذا اإلشكال، 
تبلورت فرضية للبحث مفادها أن التعددية الثقافية تعد بمثابة نظرية في التعامل 
مع التنوع الثقافي ومعالجة ظاهرة انبعاث الهويات الثقافية في الدول الغربية، 

وأن عامل التباينات الثقافية هو العامل الجوهري في إثارة هذه الهويات.
يحيل مفهوم «الهوية الثقافية» إلى شــعور أفراد جماعــة من الجماعات 
باالنتماء إلى ثقافة مشتركة. فهو يحيل إلى الجماعة وما تؤمن به من معتقدات 

Ibid, p. 8. 1 ـ 
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وأفكار وتصورات، وتمثالت عن أصولها االجتماعية وموطنها وموروثها التاريخي 
وطريقة عيشــها، وما يترتب عن ذلك من دور فعال في ربط أعضاء الجماعة 
بعضهم ببعض، على النحو الذي يجعلهم متماثلين في نمط حياتهم ومعتقداتهم، 

وكذلك يجعلهم متباينين عن ذوي الثقافات األخرى وأنماط حياتها.
ومن هذا المنظور، فإن الهوية الثقافية تنهض بوظيفتين جوهريتين؛ فمن 
جهة أولى تعمل على إكساب أعضائها حس االنتماء المشترك، وذلك من خالل 
توليد االعتقاد بتماثلهم في األصول والمعتقدات والموروث الثقافي عموماً، ومن 
جهة ثانية تنهض الهوية الثقافية بدور المصفاة، وذلك بفرز كل من ال ينتمي 

إليها وتمييزه عنها، فهي بهذا المعنى بمثابة أداة 
للتمييز بين المنتمين وغير المنتمين إليها.

هاتــان الوظيفتــان يطلــق عليهمــا تســمية 
«التباينــات الثقافيــة»، انطالقاً مــن أن الهوية 
الثقافية ال تتولد من تلقاء ذاتها، وإنما تتمخض 
عن تبايــن الذات وتمايزها عــن «اآلخر» بحيث 

تبرز التباينات في شتى مكونات الثقافة.
كلما كان واقع الجماعة المعيش متطابقاً مع 
بنائهــا الفكــري، كان تعــزز تماســك الهويــة 

واستقرارها بما يؤهلها ألن تكون مستودع إرادة مستقلة وهادفة.
ورغم حديثنا الواثــق حول الهوية فإن باتريك ســافيدون ينبهنا إلى أن 
المحــّددات الخاصة للهوية الوطنية تكون من القــدم والعراقة بحيث يصعب 

مالحظتها في خصوصيتها 1.
 Dominique وفي هذا الســياق يســتعين بتحليالت كل من دومينيك شــنابر
Schnapper ويورغن هابرماس Jürgen Habermas ؛ األول من خالل خلوصه إلى أن 

التحديات التي تواجه الدولة ـ األمة الديموقراطية تجعلها عاجزة عن االستمرار 

 Ibid, p.82. Les Déterminants Particuliers de l’Identité Nationale sont Parfois si Anciens qu’ils 1 ـ 
ne sont en Général plus Vraiment perçus dans leur Particularité.
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في ضمان اللحمة االجتماعية إال إذا كيفت نفســها مع التحوالت الكونية بشكل 
جوهري. والثاني من خالل تأكيده أن ال سبيل لتجاوز الدولة المعاصرة لعجزها 
عن إيجاد الحلول المالئمة لمختلف المعضــالت االقتصادية واإليكولوجية التي 
تواجهها إال باعتمادها لتصور ما بعد وطني postnationale يســمح للسياسة بأن 

ترتفع إلى مستوى االقتصاد العالمي، وال تظل حبيسة الحدود الضيقة لألمم.
فهذان المنظوران يعبران ـ من وجهة نظر باتريك ســافيدون ـ عن فهم 
مقلوب أو معكوس للوضعية نفســها؛ إما أن تكون نهاية الدولة األمة مرتبطة 
بتراجع السياسة وتصاعد الخصوصيات، وإما أن تكون مرتبطة بتوسع للسياسي 
يترتب عليه انفكاك أو انفصال للمجتمع السياســي عن المكون الوطني الذي 
يعطيه المعنى والحياة. وفي الحالتين فإن مسألة مشروعية السلطة السياسية 
تغدو إشكالية problématique، وفي الحالتين تنطرح مشكلة مواءمة التعددية 

في كنف الجماعة السياسية 1.
ذلك أن االستشــكال حول التعددية الثقافية في ســياق ديمقراطي يقتضي 
التساؤل عن نوعية العالقة المشروعة التي يمكن إقامتها بين السياسية والثقافة؟ 
وعن الحيز الذي من شأن المكون الوطني أن يحتله ضمنها؟ وعن الوضع الذي 
يتعين أن نخــص به التعددية الثقافيــة؟ وكيف يمكن ـ من الناحية السياســية 
والفكرية ـ تشجيع ودعم االختالفات الثقافية من دون أن يؤدي ذلك إلى حالة 
من عدم المساواة والعدالة واالستقرار االجتماعي؟ وهل نحن بشأن مسار يعمق 
الديناميكية الديموقراطية كإطار حاضن للعيش المشترك أم بشأن مسار يعوقها؟

هذا االستشكال المركب ينأى به باتريك سافيدون عن أن يأخذ أية داللة 
خطابية شــكلية، ويصر على إعطائه كامل داللته الوظيفيــة لتعزيز الكرامة 
اإلنسانية وإشــاعتها بين الناس، وهو ما من شأنه أن يمثل محركاً بالغ القوة 
إلرساء الحداثة السياسية من الوجهة الفكرية والثقافية. والخطر يكمن هاهنا 

في كبح أو قلب هذه الدينامية 2.

Ibid, p. 7-8. 1 ـ 
Ibid, p. 44. 2 ـ 
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يدلل باتريك سافيدون على أن التعددية الثقافية أضحت تأخذ تدريجياً 
بعدًا معيارياً؛ ومن ثم فإن حماية هذه التعددية من شــأنه أن يعزز المسلسل 
السوسيو ـ اقتصادي للوحدة الثقافية لألمة 1. وهو ما سوف يترتب عليه تحول 
نوعي في النماذج التقليديــة لالندماج الوطني؛ ويســتدعي ضرورة اعتراف 
الدول الديموقراطية بواقع التعددية الثقافية، والعمل على إيجاد أنجع السبل 
القانونية واإلجرائية لتدبير هذه التعددية وتوجيهها الوجهة التي تكرس وحدة 

الجماعة وانسجامها وتعايش مختلف مكوناتها 2.
وفي هذا السياق يبرز باتريك سافيدون كيف 
أن التــآكل التدريجــي للهيراركيــة أو التراتبية 
الخاصة والمميزة للعالم األرستقراطي يترافق مع 
حركة تسوية للشــروط، وحركة استقاللية يتمثل 
األفراد من خاللها أنفســهم بصفتهــم متماثلين 
ومتشــابهين ليس فقط بالنسبة ألعضاء الجماعة 
التي ينتمــون إليهــا؛ وإنما، ـ أكثــر من ذلك ـ 

بالنسبة للبشرية جمعاء.
ومــن هــذا المنظــور تغــدو الديموقراطية 

الحديثة بمثابة اكتشــاف جماعي لتمثل المساواة بين الناس؛ بمقتضاها يغدو 
المجتمع الديموقراطي هو ذلك المجتمع الذي تتبلور في كنفه تجربة جديدة 
ـ «اآلخر»، وهي التجربة التي تقوم على إعادة تأسيس عميق للفكرة اإلنسانية  ل

par abstraction des différences مستوعبة من خالل تجريد االختالفات
خالفاً للمنظور األرستقراطي؛ الذي بمقتضاه تبدو كل المظاهر المهيكلة 
للنظام االجتماعي ولعالقات السلطة كما لو أنها مستخلصة من جوهر طبيعي 
ثابت. فبالنسبة لألرستقراطي كل فرد تتحدد كينونته تبعاً لماهيته الطبيعية، 
ويتعيــن عليه ـ تبعــاً لذلك ـ اتباع المســار الذي تحدده لــه والدته وأصله 

واالرتهان إليه وعدم التجرؤ على تجاوزه 3.

Ibid, p. 16. 1 ـ 
Ibid, p. 25. 2 ـ 
Ibid, p. 9. 3 ـ 
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ضمن هذا المنظور، ترتكز التراتبية على مبدأ متعال مفاده أن تقاطع األنظمة 
الطبيعية والمعيارية يفترض التأسيس الثيولوجي أو ما فوق طبيعي للنظام الطبيعي، 
وعليه فإن القانون والمنظومة المعيارية تجد أصلها ومبدأ مشــروعيتها في قوى ما 
فوق طبيعية 1، وهو ما ينتقده باتريك بشدة مشددًا على الطبيعة التعاقدية للقانون.

وهو ما يتعارض كلياً مع التصور اإلسالمي لحقيقة الوجود اإلنساني وحقيقة 
العمران اإلسالمي القائم على منظومة قيم الحرية والمساواة والعدالة والغيرية 
والتسامح والفاعلية التاريخية واالجتهاد واالستخالف، وهي المنظومة التي تتحدد 
 × Ö Õ Ô ﴿ :بمقتضاها قيمة اإلنسان في الدارين مصداقاً لقوله تعالى
 I H G ﴿ :[النجم: 39، 40]، وقوله عز من قائل ﴾ Þ Ý Ü Û ❁ Ù Ø

U T S R Q PO N M L K J ﴾ [الحجرات: 13].
بعــد ذلــك انتقــل Patrick Savidan إلى الوقــوف على أهــم التحوالت 
الديموقراطية للهوية؛ مبرزًا بشكٍل أساســي كيف أن نظرة اآلخر إلى الذات 
واعترافه بها يسهم ـ بشكل حاسم ـ في تحديد هويتها، ومبرزًا ـ كذلك ـ كيف 
أن االعتراف يســهم فــي تحقيق الهوية؛ وهــي الفكرة التي ســبق لهيغل أن 
بلورهــا، وتم تطويرهــا وتعميقها بطــرق وصياغات مختلفة فــي حقل العلوم 
االجتماعيــة المعاصرة. األمر الــذي يؤكد أهمية العالقة مــع اآلخر في بناء 

2  L’identité individuelle وتشكيل الهوية الفردية
 Sylvie Mesure ولتعزيز مقاربته يستحضر األطروحة التي بلورها كل من
 Les ؛ وعبرا عنها بمفارقــات الهوية الديموقراطية المعاصرةet Alain Renaut

paradoxes de l’identité démocratique contemporaine، مبرزيــن أن تجربــة 

الغيرية expérience de l’altérité بكونها من مقومات العيش المشترك ال تأخذ 
دوماً الشكل نفسه وال المضمون نفسه، ومن ثم فمقاربتها ال يتعين أن تنحصر 
 une normative في إطار وصفي، وإنما يتوجب أن تندرج ضمن منظور معياري

perspective يرتسم من خالله األفق الذي يحدد وجهتنا.

Ibid, p. 2. 1 ـ 
Ibid, p. 30. 2 ـ 
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ضمن التصور األرســتقراطي القديــم فإن اآلخر ال يمثل شــبيهاً لنا؛ ألنه 
يختلــف عنا اختالفــات جوهرية طبيعية عميقــة تجعلنا نتوجــس منه، ونخاف، 
ونتحفظ، ونحتاط. أمــا في المنظور الحديــث أو الديموقراطي فإن اآلخر يعد 
ـ قبل كل شــيء ـ شــبيهاً لنا، ومن طينتنا نفســها، ولذلك فهو يحــوز ويتمتع 
بالحقوق نفســها التي نتمتع بها ونحوز عليها. ضمن هــذا اإلطار الحديث يتم 
التركيز على ما هو مشــترك؛ والوعي بهذا المشترك اإلنســاني هو الذي يمثل 
األساس الذي تنتظم ضمنه الحقوق اإلنسانية بالنظر إلى كونها حقوقاً ذاتية 1.

وضمن هذا المنظور يقع نوع من التقليص أو 
االختزال للغيرية مقابل اإلعالء من شــأن التشابه 
والتماثل، الذي بمقتضاه يجري النظر إلى اآلخر 
كمثيل أو شبيه لنا. وهو ما يفضي إلى مبدأ الحياد 
 principe de la اإلثنو ـ ثقافــي للدولــة الوطنيــة
وهــو   neutralité ethnoculturelle de l’Etat-nation

المبدأ الذي أثار نقاشــاً مع أنصار اإلرث الهيغلي 
من دعــاة الصراع من أجل االعتــراف 2. وفي هذا 
الســياق جرى التعبير عن مخاوف حقيقية من أن 

يؤدي هذا الحياد إلى انقسام المجتمع وبلقنته، وإلى إضعاف عالقاته التضامنية 
ولحمته السوسيولوجية المادية والرمزية، بل وتهديد منظومة حقوقه الفردية.

وهو التخوف الذي تمت ترجمته إلى استشكال محوري، وجرى التعبير 
عنه بالصيغة التالية: هل من شــأن مبــدأ الحياد أن يعفينا من االلتزام بسياســة 
االعتراف Une politique de la reconnaissance، وبذلك نجيب على االنتظارات التي 
تعبر عنها هذه األخيرة، فنتالفــى بذلك خطر الطائفية؟ هل يمكن للحياد اإلثنو ـ 

ثقافي للدولة أن يمثل جواباً مقنعاً لتطلعات واحتياجات الجماعات الفرعية؟ 3.

 Ibid, p.32. Dans cette perspective, s’opère une sorte de Réduction de l’Altérité et une Promotion 1 ـ 
de la Ressemblance.

في هذا اإلطار يســتحضر المؤلف بوجه خاص Axel Honneth من خالل كتاب له بالعنوان نفسه  2 ـ 
A. Honneth, La lutte pour la Reconnaissance, trad. Par P. Rusch, Le Cerf, 2002 1992 انظر: 
Patrick Savidan, Le Multiculturalisme, op. cit., p. 80. 3 ـ 
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أغلــب المنظرين والممارســين للتعدديــة الثقافية يجيبون بالنفــي على هذا 
االستشــكال. ومع أن هذا ما يشــير إلى عودة النقــد الموجه أوالً إلــى التعددية 
الثقافية؛ فإن األمر ال يتعلّق بالتمســك بالدفاع عن التعدديــة الثقافية ضد أو في 
مواجهة تهمــة الجمعاتية أو الطائفيــة، وإنما يتعلق بالتدليل علــى أن المجتمعات 
الديموقراطيــة الليبراليــة ال تحتــرم ـ من الوجهة المؤسســية ـ مبــادئ الفردية 

. 1  L’individualisme moral األخالقية التي تجاهر بها
في ســياق تحديده لإلطار الفلســفي ألخالق االعتراف تتم اإلحالة إلى 
أطروحة الفيلسوف الكندي شارل تايلور Charles Taylor وبوجه خاص من خالل 
دراسته «سياسة االعتراف» 2، فهوية كل شخص ترتبط بشكٍل حتمي ـ من وجهة 
نظر شارل تايلور ـ مع شــكل االعتراف بها. وهو ما يجعل منها ـ أي الهوية ـ 
ليس مجرد حســن آداب ومعاملة في حق اآلخر، وإنما هي ـ أكثر من ذلك ـ 

. Un besoin humain vital حاجة إنسانية حيوية
ويبرز تايلور العالقة بين االعتراف والهوية من خالل خلوصه إلى أن 
األمراض التي يمكن أن تصيب الهوية نوعان: النوع األول ينتج عن غياب 
االعتــراف أو عدم االعتراف الــذي ينتج عنه نوع مــن التجاهل والغياب 
االجتماعي لمن تعاني هويته من اإلنكار والرفض. والنوع الثاني ال يشير 
إلى غياب االعتراف، وإنما صورة تحقيرية للذات؛ ذلك أن عدم االعتراف 
أو االعتراف غير المناســب من شــأنه أن يحدث شــكًال من االضطهاد، 
وذلك بسجن البعض ضمن نمط أو طريقة للعيش خاطئة، مفككة ومختزلة 
. en emprisonnant certains dans une manière d’être fausse, déformée et réduite

ووجــه المفارقة هاهنا أنه قد جــرى النظر تاريخياً مــن طرف مختلف 
األيديولوجيين: الجمهوريين، والليبراليين، واالشتراكيين، إلى مطالب األمم 
الصغيرة ونزوعها إلى االستقالل أو الحفاظ على هويتها الثقافية بمثابة معارك 
رجعية Combat réactionnaire. في إطار هذا المنظور سرعان ما جرى النظر 
إلى المطالب الهوياتية revendication identitaires كمظهر من مظاهر الرجعية 

Ibid, p. 81. 1 ـ 
وهي الدراسة التي أعاد نشرها في كتابه: 2 ـ 

Charles Taylor, Multiculturalisme: Différence et Démocratie, Paris, Flammarion, 1994.
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 Le symptôme d’une forme السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة واألخالقيــة
. d’arriération politique, culturelle, sociale, voir morale

أكثر من ذلك، فقد كشف باتريك سافيدون كيف أن عدم أْخذ الثقافات الفرعية 
بعين االهتمام تمتد جذوره عميقاً في التقاليد السياســية الغربية 1. وفي هذا اإلطار 
يســّجل تشــابهاً مربكاً بين الموقف الســلبي الذي يصل حد العنصرية من األقليات 
والثقافــات الفرعية لــدى كل من جون ســتيوارت ميل الليبرالــي، وفريدريك إنجلز 
الشيوعي؟ 2، فمع أن جون ســتيوارت ميل كان شديد الحساسية تجاه مشكل التهميش 

االجتماعي والسياسي للجماعات الفرعية؛ فإنه ال يعتقد 
أن الهوية اإلثنو ـ ثقافية بإمكانهــا أن تمثل مطلباً أو 
تطلعاً مشــروعاً. كما أن النزعة الجمهورية الحديثة ـ 
وبوجه خاص من خالل النموذج الفرنســي ـ تمعن في 
النظر إلى الهويــات الثقافية كتهديد سياســي، وفي 

أحسن الحاالت تختزل إلى مجرد اختيارات فردية 3.
ولذلك ففي القوميــات العقائدية واألدبيات 
المعبرة عنها ال تتحقق الحرية وال يتحقق التحرر 
فــي أبعــاده الفرديــة والجماعيــة إال من خالل 

االستيعاب وليس االعتراف 4.. ولذلك فال نستغرب وجود محاوالت لتبرير الحد 
مــن التعددية الثقافية انطالقاً من أســباب وظيفية تشــدد علــى أن الوحدة 

الثقافية تعزز أعلى درجات االنسجام االجتماعي واالقتصادي 5.
فمع أن التعددية باتت تشكل موضوعاً للعديد من الدراسات في المجتمعات 
الغربية؛ فإن الفلســفة السياســية الغربية طالما تغاضت بل وتجاهلت سؤال 
العالقة بين الوحدة السياسية ـ مدينة كانت، أو دولة، أو إمبراطورية ـ وبين 

Patrick Savidan, Le Multiculturalisme, op. cit., p. 45 1 ـ 
Ibid, p. 46-47. 2 ـ 
Ibid, p. 46-51. 3 ـ 
Ibid, p. 56 4 ـ 
Ibid, p. 59 5 ـ 
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التعددية الثقافية التي تشملها، وهو ما يختلف مع التجربة التاريخية العربية 
اإلســالمية حيث نجد تراثاً مهماً من األدبيات المحتفية بالتعددية الحضارية 

بمللها ونحلها، بشعوبها وقبائلها، بعشائرها وطوائفها 1.
وكما يلح الفيلسوف البراغماتي ميد G .H. Mead فإن محتوى العقل ما هو 
إال حصيلة التفاعالت االجتماعية ونموه ـ أي العقل ـ ما هو في األصل إال تبني 
موقف اآلخر، وتبعــاً لذلك تتحدد الذات ـ من وجهــة نظر مياد ـ من خالل 
تأثرها بتنظيم الجماعة التــي تنتمي إليها، وبانتمائها لهــذه الجماعة؛ فهو 
خالصة عالقاته بأعضاء الجماعة وتعايشه معها وعيشه المشترك في كنفها 2.
حينما يكــون لدينا موقف إيجابي مــن التعددية الثقافيــة؛ فإننا نذهب 
ـ كقاعدة عامة ـ إلى التأكيد علــى أن احترام المبادئ الديموقراطية يدعونا 
ويحثنا أن نجري فــي مجتمعاتنا التحوالت المفضية إلى اعتراف مؤسســاتي 
 La reconnaissance بهــذه التعددية الثقافيــة. وهذا االعتــراف المؤسســاتي
institutionnelle من شــأنه أن يشكل أداة حاســمة إلجادة األداء الديمقراطي 

لمؤسساتنا، مثلما أن إيالءنا للبعد المؤسساتي للهوية الثقافية أهمية خاصة 
من شأنه أن يسهم في تعزيز الطابع الديموقراطي لمجتمعاتنا.

تسعى التعددية الثقافية في ُبعدها الليبرالي للدفاع عن سياسة لالعتراف 
قائمة على التــزام يعزز حرية االختيار واالســتقاللية، وهذا االلتزام يفرض 

ويقتضي ـ بوجه خاص ـ االعتراف باالنتماء الثقافي 3.
تحضر أطروحة ويــل كيمليــكا Will Kymlicka بقوة في هذا الســياق، وهي 
األطروحة التي تموقع التعددية الثقافية كامتداد لثورة حقوق اإلنســان 4. وتأكيدًا 
لهذا المعنى يذهب باتريك ســافيدون إلى أن ويل كيميليكا ُيعــد ـ بكل تأكيد ـ 
ر الذي أنجز أكثر األعمال اكتماالً ونســقية حول مسألة التعددية الثقافية  المنظ
معبرًا عن وعي وحذر شديدين بخصوص تعددية السياقات الفعلية لهذه المسألة. 

انظر: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، «الِملل والِنحل»، بيروت: دار المعرفة، ط 3، 1414ه/1993م. 1 ـ 
Ibid, p. 37. 2 ـ 
Ibid, p. 90. 3 ـ 
Ibid, p. 43. 4 ـ 
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ففي ســعيه إليجاد حل لهذه المشــكلة تبنى منظورًا تفســيرياً قائماً على تصور 
للعدالة 1 يرتكز على مبدأين رئيسين: الحرية الثقافية، والمساواة الثقافية.

وهــو التقييم الذي لــن يكتمل إال إذا اســتحضرنا أكثر وأحــدث األطروحات 
النقدية لنظرية التعددية الثقافية بوجه عام، ولدى ويل كيمليكا بوجه خاص؛ حيث 
خصص بريان بــاري Brian Barry كتاباً كامًال لنقد نظريــة التعددية الثقافية كما 
بلورها ويل كيمليكا، ويبرز المنحى النقدي للكتــاب انطالقاً من عنوانه: «الثقافة 

والمساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية» 2. وبؤرة 
هذا النقد تتمثل في استخالص بريان باري أن السعي 
إلــى تحقيق جدول أعمــال التعدديــة الثقافية يجعل 
تحقيق سياسات مســاواتية ذات قاعدة عريضة أمرًا 
صعباً، وذلك من جهتين: من جهة االنحراف بالجهود 
السياسية بعيدًا عن مقاصدها وأهدافها العامة، ومن 
جهة تهديدها بتدمير شروط تشــكيل ائتالف يهدف 
إلى تحقيق تكافؤ الفرص والموارد في كل المجاالت 3.
أكثر مــن ذلك، فقــد خلص إلــى أن الثقافة 
ـ ضمن تصور كيمليكا للتعددية الثقافية ـ ليست هي 

المشكلة مثلما أنها ليست هي الحل؛ كل ما هنالك أن السياسات العامة الخاطئة 
من شأنها أن تجعل من الثقافة مشكلة، مثلما أن السياسات العامة الرشيدة من 
شأنها أن تجعل من الثقافة عنصرًا رئيساً من الحل 4. وبصيغة أخرى فإن التعددية 
الثقافية ـ بغض النظر عن حجم ونوعية جرعتها ـ تطرح من المشكالت قدر ما 
يمكن أن تقدم من حلــول. ولذلك ال يمكنها أن تعالج مختلــف التفاوتات التي 
تشــوه العديد من المجتمعــات على مســتوى الفــرص والموارد بمــا في ذلك 

المجتمعات األكثر تقدماً كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 5.

Ibid, p. 105-111. 1 ـ 
 Brian Barry, Culture and Equality: An Egalitarian :أصل عنوان الكتاب باللغــة اإلنجليزية هــو 2 ـ 
Critique of Multiculturalism, Cambridge: Polity Press, 2008.

بريان باري، الثقافة والمساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية»، م، س، ص 280. 3 ـ 
المرجع السابق، ص 268. 4 ـ 
المرجع السابق، ص 286. 5 ـ 
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را��Gً: ا���ا�� وا����د-� ا���X��� وا���� ا��?��ك
يمثل العدل صمام أمان للتعددية الثقافية؛ وتفسير ذلك أن من شأن مبادئ 
العدالة وإجماع األفراد عليها في المجتمع جيد التنظيم أن يؤديا إلى استمرارية 
تماســك هذا المجتمع واستقراره وعيشه المشــترك، بالرغم من تنوع معتقدات 

األفراد وانتماءاتهم.
يؤســس ويل كيمليكا منظوره الليبرالي عن العدالة بناء على فكرة الجمع بين 
االستقالل الذاتي والثقافة؛ من منطلق أن األخيرة تعد بمثابة القاعدة التي يرتكز 
عليها االســتقالل الذاتي للفرد. لكن كيف يكون في اإلمكان جعل الثقافة أساســاً 

الستقاللية الفرد وحرياته ضمن إطار نظرية ليبرالية في العدالة؟
ال يتردد كيمليكا في اإلجابة عن ذلك بالتأكيد على أن األمر يقتضي «توضيح 
أمرين: أولهما: أن االنتماء الثقافي يحظى بمكانة بالغة األهمية في الفكر الليبرالي. 
وثانيهما: أن أعضاء الجماعات الثقافية يواجهون أشــكاالً معينة من الحرمان ذي 
صلة بفائدة االنتمــاء الثقافي ذاته، بحيــث تتطلب معالجة أشــكال الحرمان تلك 

ـ وتبرر في آن واحد ـ وجود حقوق لمختلف الجماعات الثقافية الفرعية 1.
فمثلما تنشأ الحقوق الفردية من سعي كل إنسان لتعزيز حريته الشخصية، 
فإن الحقوق الجماعية تنبع بدورها اســتجابة لمصلحة كل جماعة في المحافظة 
على استمراريتها. األمر الذي يعني أن كيمليكا يستهدف من خالل منظوره للعدالة 
تحقيق التوازن بين أهمية الفرد وأهمية الجماعة؛ أي التوازن بين الحرية الفردية 
واالنتماء الثقافي، انطالقاً من حقيقة أن المجتمع مكون أصًال من أفراد وجماعات 
ثقافية ال من أفراد وحســب. وهو ما ينســجم مع التصور اإلسالمي للعالقة بين 

الفردي والجماعي، بين الخاص والعام 2.
يذهب ويل كيمليكا إلى أن الممارسات الحالية للحقوق الجماعية قد نشأت 
في فراغ نظــري دونما فهم واضح ألهدافها بعيدة المدى أو مبادئها األساســية، 
حيث تم اعتماد حقوق الجماعات الفرعية عملياً من زاوية كونها تسويات خاصة 
د. حسام الدين علي مجيد، «إشــكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية  1 ـ 

االندماج والتنوع»، م، س، ص 23.
المرجع السابق، ص 21. 2 ـ 
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أو مؤقتة لمشاكالت معينة، وغالبا ما يكون ذلك لدواعي االستقرار ال العدالة، 
ودون إيالء كبير اهتمام التساقها أو عدم اتساقها مع أسس الليبرالية، ومن ثم 
أصبح انتهاج تلك الحقوق من قبيل السياســات التقديرية بدالً من النظر إليها 

بكونها التزامات وحقوق أساسية 1.
يتحــّدد مفهوم كيمليــكا للعدالة من خــالل تصورها بمثابة غيــاب لعالقات 
االضطهــاد واإلذالل Humiliation ما بين مختلــف الجماعات الفرعية، وذلك من 
خالل إنصاف شــتى الجماعات الثقافية عن طريق االعتــراف بحقوقها من جهة، 
والعمل علــى حماية الحقوق الفردية ضمن المجتمع السياســي لكل من األكثرية 

والجماعــات الفرعية من جهة أخــرى. وما يقتضيه 
ذلك من ضــرورة التعامل مع األفــراد والجماعات 
الثقافية على أساس الحرية والمساواة، فيحظى كل 
فرد بالحقوق والحريات التــي يحوزها أقرانه، وفي 
الوقت نفســه تنال الجماعة حقوقهــا الجماعية في 

إطار أنموذج للمواطنة متعددة الثقافات الفرعية.
ومن جهته يسعى جون رولز إلى بناء «المجتمع 
جيــد التنظيم»، الــذي ما هو إال المجتمــع العادل؛ 
المجتمــع الذي يتقبــل فيه الفــرد مبــادئ العدالة 

انطالقاً من وعيه العميق أن اآلخرين يرتضونها ســواء بسواء بحيث يكون لدى كل 
شخص في هذا المجتمع رغبة أكيدة للعمل بشكل طبيعي بمقتضى مبادئ العدالة.

 Private Society وبذلك يختلف المجتمع جيــد التنظيم عن المجتمع الخاص
الذي يتمتع فيه كل فرد ويختص بغاياته ومصالحه الخاصة، ورهاناته الذاتية التي 
تكون إما متنافسة أو مستقلة بعضها عن بعض، وليست غايات متكاملة وال منسجمة 
بأي حال مــن األحوال؛ فال أحد من أفــراد المجتمع الخاص يأخذ في حســبانه 
مصالح اآلخريــن ورغباتهــم واختياراتهم، بل يســعى كل منهم إلــى أن يحظى 

بالنصيب األوفر من الموارد االقتصادية.
بينما في المجتمــع جيد التنظيم ـ الــذي طالما دعا إليــه رولز ـ يتواضع 

المرجع السابق، ص 23 ـ 25. 1 ـ 
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الجميع على مبادئ العدالــة عينها، ويتعامل الناس بعضهــم مع بعض وهم على 
إدراك تام بكونهم شــركاء في المجتمع، وبكون نجــاح بعضهم يعد أمرًا ضرورياً 
وشــرطاً الزماً لنجاح غيرهم 1. وهو ما ينســجم ـ إلى حد بعيــد ـ مع األخالقية 

اإلسالمية الحاكمة للعالقة بين المصلحتين: الخاصة والعامة.
لقد نجح باتريك سافيدون ـ إلى حٍد كبيٍر ـ في اعتماد مقاربة تحليلية مقارنة 
حــول التعددية الثقافية من خــالل إقامته لحوار معرفي غني بيــن اجتهادات قيمة 
لباحثين صادرين عن خلفيات معرفية مختلفــة ومتكاملة؛ فإلى جانب كيمليكا نجد 

جون رولز ويورغن هابرماس، وشارل تايلور، وكوكاتاس Ch. Kukathas وآخرين.
ومن األمثلة المقارنة التي يعقدها المؤلف ـ والتي يستحسن أن نستحضرها 
في هذا الســياق ـ ذهابه إلى أن كيمليــكا خالفاً لجون رولز يــرى أن النظرية 
الليبرالية لحقوق الجماعات الفرعية تعد نظرية قائمة على االستقاللية الفردية 
fondée sur l’autonomie individuelle، وكل األشــكال القانونية الخاصة بمجموعة 

معينة وتعمل على الحــد من الحقــوق المدنية ألعضائها تدخل فــي تناقض مع 
المبادئ الليبرالية في الحرية والمساواة 2.

وفي هذا اإلطار تمت الدعوة في الفكر العربي واإلسالمي المعاصر إلى شرعية 
االختالف «كأســاس لتعّددية ال تعني الشتات والتشــتّت، وال دعوة إلى طائفية أو 
قبليــة، وإنما هي نظــام لمجتمع مدنّي متعــّدد العناصر والمصالــح، تتعاقد حول 
مؤّسســات بناء على وفاق عامّ متجّدد بالوســائل الديموقراطيــة… من منطلق أن 

الديموقراطية ُتعد بمثابة «نظام مؤّسسّي إلدارة تعّددية المجتمع المدنّي وتعايشه.
لقد أقر اإلسالم ـ كما أقر المجتمع العربي اإلسالمّي تاريخياً ـ بشرعية الوجود 
لألديان التوحيدية، ومع أنه لم يعترف بشرعية األديان والعقائد غير السماوية من 
الوجهة الشرعية المعيارية انسجاماً مع مقتضيات النص المرجعي المؤسس لوجود 
األمة؛ فإن الكثير مــن هذه العقائد ازدهرت داخل «دار اإلســالم» ذاتها، بل كان 
ألتباعها ـ في بعض الفترات ـ نشاط ونفوذ داخل جهاز الدولة نفسه، وقد قام بين 

مفكّريها وبين مفكّري اإلسالم جدل تولّدت عنه مناظرات عقائدية بالغة األهمية.

المرجع السابق، ص 224 ـ 225. 1 ـ 
Ibid, p. 108-109. 2 ـ 
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■  باحث من المغرب.
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تتميّز الحضارات الدينية على مر التاريخ بأنها ذات ثقافة 
نصيّــة، حيث تســتقي عناصرها المعرفية مــن النصوص 
الدينية المؤسسة للديانة المرتبطة بها، كما تؤثر حركتها الفردية 
واالجتماعية على التفاســير المســتخلصة من تلــك النصوص التي 
تكتســي صفة القداســة، وال تخرج الحضارة اإلســالمية عن هذا 
السياق، على أســاس أن النّص القرآني هو المؤســس لهذا الدين 
اإلســالمي الذي تمخضت عنه حضارة عالمية انتشــر إشعاعها في 
القارات الخمس، وأسهمت في حركية المعرفة والعلوم، وشملت جلّ 
القوميات واألعراق؛ ولكنها في اآلن ذاته ظلت موروثاً مثيرًا للجدل، 
بمــا تخللها وداخلها من صــور اجتماعية ومعرفية مخجلة اســتمرت 
صيرورتها حتى الزمن المعاصر، فلم يعد من السهل إنكار الجرائم 
في حق اإلنســانية والكوارث الدموية التي خلفت إفرازات مشــينة 
وصدامات عنيفة بين المسلمين أنفسهم، وبين المؤسسات السلطانية 
والمجتمع اإلســالمي، مما أفرز لنا األحكام السلطانية التي أعطت 

■ ا����K اإلدر-��  

القرآنية التسامح  ثقافة 
الحداثة أفق  في 
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ألحكام القتل والنفي والســطو والجلوزة والتفرقة تفســيرات قدسية ومنحته 
تفســيرًا راقياً، وهو ال يزال ُيمارس إلى اآلن؛ إذ تذهب «إرشاد منجي» إلى 
القول: «كان مسلمو شــرق إفريقيا في الغالب يعاملون السود معاملة العبيد، 
وأذكر أن والدي كان يضرب خادمنا «توماس» ضرباً مبرحاً حتى وسم أطرافه 
الفاحمة برضوض المعة... فنحن المسلمين جعلنا الكرامة أمرًا صعب المنال 
على من بشرتهم أكثر سمارًا من بشــرتنا، وقد عمدنا إلى استغالل السكان 
األفارقة أبشع اســتغالل»1. واألخطر من هذه التجارب هو أن يتّم جر النص 
القرآني لشــرعنة هذه الشــرور التي تجد تبريراتها المســلكية في الفتاوى 
الفقهية المعاصرة المنتجة ألحكام العبيد واإلماء2، مع ضرورة التنبية إلى أن 
ثقافة الكراهية وشــطب اآلخر ونبذ التســامح المندســة في أثواب تفســير 
النصوص المقدسة ليست وقفاً على دين دون آخر، وال على ثقافة دون أخرى؛ 
إذ ظل جوهرها واحدًا مع اختالف عناوينها، وهو ادعاء امتالك الحق المطلق 
وإبادة المعارض والمختلف من داخــل الدائرة وخارجها، وهو ما أثبته «جون 
هيك» في قوله: «لماذا يعتقد أغلب المسيحيين بأفضلية دينهم ويعدونه الدين 
الحقيقي الوحيد؟ وحتى اإلنجيل يدعي هذا األمر، فنقرأ في إنجيل يوحنا: (أنا 
الطريقة والحقيقة والحياة، ال يصل أحد غيــري للخالق) (6 - 14)، وكذلك 
نقرأ في كتاب أعمال الرسل: (ال يؤدي أي طريق آخر إلى الفالح؛ ألنه ليس 
في عالم الوجود اســم غير المســيح يوصلنا إلى النجــاة) (12 - 4). ويوجد 
اعتقاد بأن العبارات الخطيــرة والعظيمة(أنا) التي ذكرناها من إنجيل يوحنا 
ليس لها صلة بالمسيح نفسه؛ بل أدخلها شخص مسيحي بعد 60 أو 70 عاماً 
في اإلنجيل، وكذلك سائر كلمات المسيح في األناجيل المختصرة، وال يمكن 
أخذها كشاهد على ادعاء كون المسيح تجسدًا هللا»3. ويقود هذا العبث بالنص 
الديني إلى التصادم واألحادية ونشــوب المعارك، مما يقتضي حسماً فاصًال 

مســلمون وأحرار. متى توقفنا عن التفكير؟ إرشــاد منجي، منشــورات الجمل، كولونيا، بغداد،  1 ـ 
2005، ص 17.

فتاوى العلماء للنساء، البن باز وصالح العثيمين، دار اإليمان، اإلسكندرية، ص 63 - 93. 2 ـ 
المصابيح متعددة ولكن النور واحد، جون هيك، قضايا إســالمية معاصرة، سنة 10، ع 31 - 32،  3 ـ 

شتاء ـ ربيع 2006، ص 177 - 186.
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بين النص الديني وبين قراءاته، إذ يذهب الدكتور سيد حسين نصر إلى أن 
نشــوب المعارك ال يعزى إلى األديان بمقدار ما يعزى إلى الطبيعة النفاقية 
لدى اإلنســان، والتي تصطبغ أحياناً بصبغة دينيــة1، فقد يكون النّص واحدًا 
ـ كما هو الشــأن مع النّص القرآني ـ ولكن القراءات والتجارب الحركية في 
الواقع متعددة إلى حد التضارب والتناطــح، مما يمكن مالحظته في موضوع 

ثقافة التسامح المنبعثة من النص القرآني، والتي 
أفرزت لنا وجهتــي نظر في التراث اإلســالمي؛ 
إحداهما متشــددة حاربــت التســامح والتعددية 
بالتكفير والتبديع مستندة إلى النصوص القرآنية، 
وحديث الفرقــة الناجية. والتيــار الثاني صوفي 
عرفانــي دأب في التســامح إلى درجة تــم فيها 
إســقاط كل الفوارق الدينية والقومية والمذهبية 
بيــن الناس وهــو مــا تعكســه كتابات وأشــعار 

العرفانيين، مثل قول محيي الدين بن عربي:
إذا لم يكن ديني إلى دينه دانيلقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
فمرعى لغـــزالن وبيتاً ألوثانوقد صاَر قلبي قابًال كل صورة
وكعبة طائف لرهبـــان  وألواح تـــوراٍة ومصحف قرآنوديراً 
وإيمانيأدين بدين الحب أنى توجهت ديني  فالحب  ركائُبُه 

فإذا كانت المحبة بندًا من بنود الدين عند الفقهاء فإنها عند العرفانيين 
ومنهج ابن عربي تصبح هي الدين نفسه، وهو ما أكده جالل الدين الرومي 
في معنى شــعري آخر بقوله: «فعين البحر شــيءٌ أما زبده فشيءٌ آخر. فدع 

الزبد وانظر بعين البحر».
إن المولوي يعّد الفوارق أعراضاً والجواهر وحدة، وهو ما عبّر عنه بقوله: 
«المصابيح متعددة ولكن النور واحد»، والمشكلة العظمى والداهية الشؤمى 

التعددية الدينية، مقاربات في األديان ومفهوم الذات الغائبة، مناظرة بين جون ناهيك وحســين  1 ـ 
نصر، مرجع سابق، ص 109.
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أن التيارات المتشددة المنتجة للحقد والكراهية المتوسلة بالنصوص المقدسة 
لــم تتوقف عند ابــن تيمية، بل أصبحــت معاصرة في زمن غطتــه الحداثة 
بمناهجها وآلياتها بدءًا من أصغر شيٍء إلى أكبره، إلى الحد الذي حمل فيه 
سيد قطب على محمد عبده وأخذ عليه اعتباره الجهاد اإلسالمي جهادًا دفاعياً 
وحسب، وأن الســلم واجب في غير هذه الحالة، وما ذهب إليه من التعايش 

بسلم مع الكافرين هو القاعدة، معلًال ذلك أنه من تأثيرات التغريب1.
إن هذا التضارب في التعاطي مع النص القرآني يتطلب ضبطاً منهجياً في 
عملية القراءة، بما ينســجم مع متطلبات الحداثة بمؤتلفاتها ومختلفها، وبما 
أنجزه وأبدعه العقل اإلنســاني المعاصر لتجاوز القراءات السلفية المجتزئة 
للنص القرآني والتي تلبسه العقد النفسية والمصالح االقتصادية الذاتية التي 

يتستر خلفها قارئ النّص.

:��Sا�K�0 ا���� ا���آ�F وN�ورة ا��ّ�"�اءة ا�

تقوم رســالة النص القرآني على إخراج اإلنســان من الظلمات إلى النور 
بحسب ما يصرح به العديد من اآليات القرآنية، ومنها قوله تعالى: ﴿ ! " 
# $ % & ' ) ( ﴾ [البقرة: 257]، وبناء عليه فإنه ال يجادل 
اثنان في أن التسامح نوٌر، والكراهية ظلمات؛ لكن الظاهر أن األمر ليس سهًال 
القطع فيــه بهذا الحد، فما أراه نــورًا في قراءتي وتشــخيصي قد يراه اآلخر 
ظلمــات في قراءة أخرى، وهو ما يطرح إشــكالية التحليــل والمنهج في قراءة 
النص القرآني بعيدًا عن مــأزق اإليديولوجيا، وإذا جاز لنا التعليق عبر تقويم 
متسرع لدائرة البحث القرآني في التراث اإلسالمي؛ فال بد من اإلقرار بضعف 
هذه الدائرة أمام ضخامة البحث في علوم الحديث، وهو ما أدى إلى كساد في 
سوق البحث القرآني امتد إلى الزمن المعاصر، مما دفع الشيخ محمد الغزالي 
إلى إطالق صيحته «ِفقه القرآن أوالً»، «فتــالوة قليلة للقرآن الكريم، وقراءة 
كثيرة لألحاديث، ال تعطيان صورة دقيقة لإلســالم بــل يمكن القول بأن ذلك 

منهج التأويل وعلم الداللة، حسن جابر، الحياة الطيبة، سنة 3، ع 8، شتاء 2002. 1 ـ 
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يشبه سوء التغذية؛ إذ ال بد من توازن العناصر التي تكون الجسم والعقل على 
ســواء1. وحتى حينما يتّم اللجوء إلى القراءة المعاصرة للقرآن فإن ذلك يتم 
بنظام تراثي تاريخي يعمل على تكبيل النّص القرآني وإخراجه من الواقع، وهو 
ما أدى إلى تاريخانية عملية الفهم والتفســير القائمة على قبليات مسبقة، وال 
يعني هذا النقد لتلك القــراءات التاريخانية للنص القرآني من منظار حداثي 
يقوم على استبعاد التاريخ، بل يشــترط ـ وفق المنظور النتشوي ـ على التسلح 
برؤية تاريخية؛ ألن اإلنسان يعيش بصورة تاريخية، والشخص الذي ال يستطيع 
أن ينسى شيئاً لن يكون شخصاً سعيدًا تماماً؛ ألنه ال يرى إال تدفقاً وتغيرًا، وال 

يمتلك نقاطاً ثابتة يحدد عن طريقها اتجاهه، ومن 
جهة أخرى ال يصبح اإلنسان إنساناً إال عن طريق 
تطوير حّسه التاريخي، وبفضل قدرته على تحويل 
الماضــي إلى فوائد في الحاضــر، والكائن الحي 
الســليم هو الكائن الذي ال يتمثل الماضي بصورة 
غريزية إال بقدر ما يستطيع أن يهضم، إن الخط 
الفاصل بين ما هو تاريخي وما هو ال تاريخي هو 
أفق الكائن2. وهذه الرؤية التاريخية هي نفســها 
التي تعاطى بها القرآن الكريم في إيراده لألنبياء 

واآلباء األولين في القرآن من أجل تحريك الحاضر، كما أن الرؤية التاريخية 
السلفية التي تأسر القرآن هي الرؤية الفرعونية التاريخية نفسها التي احتج بها 
فرعون في مواجهة موسى ‰ بقوله: «قال فما بال القرون األولى»، ويتحدث 
نيتشه في هذا الشأن عن ثالثة أنواع من التاريخ التي يمكن أن تخدم الحياة:
أولها: التاريخ التذكاري الذي يزود الشخص بنماذج العظمة عن طريق 

تصويره لألشخاص العظام واألحداث العظيمة في الماضي.

نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، محمد الغزالي، دار الشروق، القاهرة، ط 14، سنة  الس 1 ـ 
2006، ص 126.

تاريخ الفلســفة السياسية، ليو شــتراوس، جوزيف كروســبي، ترجمة محمود ســيد، مراجعة إمام  2 ـ 
عبد الفتاح إمام، المجلس األعلى للثقافة، عدد 810، القاهرة، سنة 2005، الجزء الثاني، ص 503.
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وثانيهما: التاريخ األثري، الذي ينكب على العنصر المبجل في اإلنسان، 
يشبعه بحثاً مفيدًا للتراث، وهو ذو منفعة خاصة لشعوب وأجناس أقل موهبة؛ 

ألنه يحفظهم آمنين من نزعة عالمية قلقة وعقيمة.
وثالثها: التاريخ النقدي، الذي يضع الجوانب المهجورة من الماضي أمام 
محكمة الحكم، ويحكم عليها؛ ألنه يبيّن صنوفاً من الظلم بقيت من الماضي 
حتى إنه ال يمكن إلغاؤها لمصلحة الحاضر1، وبنــاءً عليه فال بد من تجاوز 
الطبقات الكثيفــة للتراث (14 قرناً) في قراءتنا للنــص المقدس، ونقد هذا 
التراث الــذي يعمل على حجب النــص، أو على األقل تلوينــه بألوان داكنة، 
تبعدنا عن روح العصــر الذي نعيش فيه، وتبغض لنا القيم الرســالية التي 
جاءت بها الرساالت المبنية على روح التسامح والمحبة والخير، وال يمكن أن 
تتحقق فــي مجتمعنا إال إذا تمت قــراءة النص القرآني باآلليــات المنهجية 
الحداثية، وقد قدم إيمانويل كانط آليات تساعد على ذلك في قوله: «الكرامة 
ـ التي ال تنتمي إال إلى اإلنســان األخالقي ـ تفرض عليــه واجب معاملة كل 
الناس باحترام؛ ألن كرامة اإلنسان األخالقي في حالة الفعل تعود على النوع؛ 
ألنها تعود علــى كل الناس األخالقيين بالقوة؛ أي الذيــن يمتلكون ميًال إلى 
الخير الذي يميّزهم، من حيث إنهم قد يكونون أشــرارًا. إن الناس ليســوا 
متســاوين في الكرامة؛ غير أنه ينبغي على المــرء أن يعاملهم كما لو كانوا 
متســاوين2. كما ميّز كانط في مجال المعرفة بين أمرين هما: «الشــيء في 
ذاته» و«الشيء كما يبدو لنا»، وبناءً على المعنى المعرفي ال يتيسر لإلنسان 
معرفة ماهيات األشياء وحقائقها كما هي؛ بل يعرفها من خالل ما تظهر له، 
وهو ما منح المعرفة نوعاً من النسبية3، وتكمن أهمية هذه اآللية في قراءتنا 
للنــص القرآني في أن قداســة النص بين إنســانية القــراءة المنفصلة عن 
القداسة، والمخالطة لكل النوازع النفسية المصاحبة لعملية القراءة، وهو ما 
يتصدى له علماء النفس في المعرفة الدينية من خالل البحث عن المتعلّقات 

تاريخ الفلسفة السياسية، (م. س.) ج 2، ص 505 - 506. 1 ـ 
المصدر السابق، ج 2، ص 177 - 178. 2 ـ 

سبيل اهللا الواحد أم سبله المتعددة، محمد زراقط، الحياة الطيبة، ع 11، ص 194. 3 ـ 
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النفسية واألحاسيس ضمن دائرتي الشعور والالشعور، وتأثير ذلك على المعنى 
المقروء والمستخلص من النص المقدس باعتباره إفرازًا بشرياً يخضع للنسبية 
وينافي اإلطالقية، وهو ما يؤكد عليه الظاهراتيون في إثارة الصفة الحيادية؛ 
ذلك بأنهم ينظرون إلى الظواهر في مقام التحقق بخالف الكالميين الذين 
ينظرون إليها من موقع الحقيقة، وبهذا يصبح الهدف النهائي للظاهراتي هو 
تقديم التوصيف الدقيق والمحايد للوصــول إلى إدراك مترابط حول اإليمان 
والسلوك اإليماني1، وما يلفت النظر ويحتاج إلى التذكير هو أن رافضي هذه 
المقاربــات المنهجيــة الحداثية من الســلفيين ـ بدعوى أنهــا أجنبية ـ فإن 

قراءتهم الرســمية ذاتها للنص الديني هي أيضاً 
أجنبية، ومســتقاة من التراث الفلســفي اليوناني 
حينما يجعلون مفاهيمهم الذهنية االنتزاعية معيارًا 
لقراءتهــم، فيقولون مثــًال: إن القضايا الخاصة 
باألحكام الــواردة في القــرآن الكريم أو ُســنة 
الرسول ژ إنما هي قضايا حقيقية وليست قضايا 
خارجيــة، ويمكن إصــدار أحكام ثابتة بشــأنها، 
وضمان مصالــح مفترضة دائمــة واقعية ال تقبل 
التغييــر، إن هــذه الرؤية المبنيــة على افتراض 

وجود الذات ـ وهو افتراض مقتبس من الفكر اليوناني ـ اســتطاعت الهيمنة 
على علم الِفقه بأســره، بينما لو قاربوها بمنهــج ظاهراتي تاريخي وبمراعاة 

نظريات فلسفة اللغة في العصر الحديث فسيحصلون على نتائج أخرى2.
إن النّص القرآني قد أُرسل للناس، وليس هللا أو للمالئكة، كما أن ساحته 
المقصودة هي الدنيا وليست لآلخرة، وال بد أن نقرأه قراءة إنسانية ودنيوية، 
 º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :وهذا هو اإلقرار اإللهي بتيسير هذا القرآن في قوله
« ¼ ﴾، فليــس القرآن الكريــم كتاب فلســفة معقد، كما أنــه ليس كتاب 

تعريف الدين وإشكالية التعدد، علي رضا شجاعي زند، (م. س.)، ص 217. 1 ـ 
أبعاد القراءة اإلنســانية للدين، محمد مجتهد شبســتري، قضايا إســالمية معاصرة، ع 31 - 32  2 ـ 

(م س)، ص 39.
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إعجازات علمية وال طبية، وهذا ما أكده ماكس فيبر على مستوى األديان حينما 
رفض النظر إليها على أساس أنها نظم من المعتقدات، إنما سعى للنظر إليها 
باعتبارها «أنســاقاً لتنظيــم الحياة»، ومن هنــا أعطى فيبــر اهتماماً خاصاً 
للســلوكيات العملية لألفراد وللمعنــى الذي يعطونه ألفعالهــم، كل ذلك بغية 
الحصول على تحليل أفضل لمجمل النتائج االجتماعية التي تنتج عن تصرفاتهم، 
كما يرخص فيبر على مستوى المنهج كل نزعة تفسيرية أحادية1؛ ذلك أن تنوع 
القراءات سيســهم في إغناء معنى النّص واســتنطاقه وفق الشــروط الحديثة 
الراعية لتشخيص المصلحة، والعمل على تقريب المسافات في إطار المقاصد 

الكلية للدين المانعة النتهاك حرمات وحقوق اإلنسان المادية والمعنوية.

�Fآ�ا�� ِّ����S�� ا�����y �� ا�

جعل اهللا تعالى االستجابة له ولرسوله في القرآن مشروطة بعنصر اإلحياء 
بكل ما يختزنه هذا المصطلح من معاٍن ودالالت إيجابية، ال يمكن أن تتسرب 
إليها أو تخترقها إشــعاعات الموت وضروب الشــر، وذلك فــي قوله تعالى: 
﴿ » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ [األنفال: 24]، وقد 
يحصــر المتلقي اإلحياء المؤدي إلى التســامح في دائرة المؤمنين فحســب؛ 
ليحجبها عن غيرهم، فيكون الجواب في قوله تعالى الموجه إلى الناس عامة: 
 T S R Q PO N M L K J I H G F E ﴿
U ﴾ [الحجرات: 13]، حيث يتفق العلماء والمفسرون على أن الوحدة المقصودة 
في آياتها البارزة ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [المؤمنون: 52] هي 
الوحدة النوعية؛ أي اإلنسانية والكونية، والتي ال تقوم وال تدوم إال من خالل 
حفظ الخصوصيات وحمايتها؛ إذ ال يمكن أن تتحقق الوحدة بناء على التشابه 
المؤدي إلــى التكرار، إنمــا هي قائمة على أســاس االختــالف المؤدي إلى 
التكامل، وهذا ما يمنح النص القرآني انفتاحاً على تفاصيل الواقع المعقد في 
االتجــاه الذي ينظــم المجال التداولــي للمختلف؛ للوصول بــه على اإلبداع 
سوســيولوجيا الدين، هيرفيه ليجيه وجان بول ويالم، ترجمة درويش الحلوجي، المجلس األعلى  1 ـ 

للثقافة، عدد 804، ط 1، سنة 2005، القاهرة، ص 89 - 92.
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واإلنتاج والتواصل خارج ثقافة االصطدام والعداوة ليس بين اإلنسان ونظيره 
فحســب؛ إنما بين اإلنســان وحركة الطبيعــة؛ إذ إن أي تماس ســيؤدي إلى 
االختالل، فهذا التنوع ليس تنوعاً في األشكال فقط، بل هو تنوع في المهمات 
وفي الوظائف، وفي التركيــب الداخلي، وفي المظاهــر الخارجية، إنه تنوع 
يستوعب كل شيء، ويشمل كل شــيء، من هنا فإن التنوع يعّد ظاهرة كونية، 
وهذا التنوع في عالم الطبيعة بشتى تجلياتها لم يحدث صدفة، كما لم يحدث 
خارج اإلرادة اإللهية المقدســة، وربما مرت فترة قصيرة على النوع اإلنساني 
وهو موحد من هذه الجهة كمــا جاء في بعض التفســيرات الواردة في قوله 

تعالى: ﴿ V U T S R Q P O N ﴾ [البقرة: 213].
مــة الطاهر بن عاشــور في  وقد ذهب العال
تفســير هذه اآلية إلــى أنها اســتئناف لبيان أن 
اختــالف األديــان أمــر كان من البشــر لحكمة 
اقتضته1. ويتأكد من هــذا اإلقرار باالختالف في 
قوله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ') 
 ﴾ 3 2 10 / . - ❁ + * )
[هــود: 118، 119]؛ ألنــه خلقهــم علــى جبلــة قاضية 
باختالف اآلراء والنزاعات، وكان مريدًا لمقتضى 
تلك الجبلــة وعالماً بــه2، لكن هــذا االختالف 

والتنوّع الفطري والديني لإلنســان ليس طقســاً جبرياً، فهــو في حاجة إلى 
تجليات فكرية واجتماعية في الواقع الحركي لإلنســان، وعليه فإنه في حاجة 
إلى الحرية المضادة لإلكراه واإلجبــار التي تتجاوز حرية التفكير والحركة 
داخل دائرة المعتقد اإلسالمي لتصل إلى الحرية االعتقادية والحرية الدينية، 
وهذا ما نقرأه في قوله تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ?@ 
F E D C B A ﴾ [يونس: 99]، فقد اقتضت حكمته تعالى عدم 

التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشــور، دار سحنون للنشر والتوزيع، 1997 تونس،  1 ـ 
مجلد 1، ج 2، ص 298.

التحرير والتنوير، مجلد 5، ج 12، ص 187. 2 ـ 
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اإلكراه على اإليمان. واالســتفهام في اآلية إنكاري، نُزل للنبي ژ ـ لحرصه 
على إيمان أهل مكة، وحثيث ســعيه لذلك بكل وســيلة صالحــة ـ منزلة َمْن 
يحــاول إكراههم على اإليمان، حتــى ترتب على ذلك إنــكاره عليه1، فحرية 
االعتقاد هي أول حقوق «اإلنســان» التي يثبت له بها وصف إنســان، فالذي 
يسلب إنســاناً حرية االعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء، واإلنسان حر مختار 
 Ê É È Ç Æ Å ﴿ :وليس ُمْجَبرًا في نظر القرآن، يقول تعالى
Ë ﴾ [اإلنســان: 3]، فالحرية الدينية هي العلة العميقة لمفهوم التسامح الذي 
ال يمكن أن ينطلق من فراغ، ولذلك فقد أعلنها النّص القرآني في موضع آخر 
بشكل صريح وواضح في قوله تعالى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 256]، ويذهب 
العالمة الطباطبائي إلــى أن في اآلية نفياً للدين اإلجبــاري؛ ألن الدين هو 
سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات، 
واالعتقاد واإليمان من األمور القلبية التي ال ُيجدي فيها اإلكراه واإلجبار، فإن 
اإلكراه إنما يؤثر في األعمال الظاهرية واألفعال والحركات البدنية المادية، 
وأما االعتقاد القلبي فله علل وأســباب قلبية من االعتقاد واإلدراك، لقد كان 
نهياً عن اإلكراه على االعتقاد واإليمان، وهو نهي معتمد على حقيقة تكوينية2، 
ويتعزز هذا المعنى اإللهي الرافض للسيطرة على الناس من منطلق ديني في 
̧ ﴾ [الغاشــية: 21، 22]،   ¶ µ ❁ ³ ² ± ° ﴿ :قوله تعالــى
ويتعزز التفســير القرآني لنفي اإلكــراه الديني لآلية الناهيــة عن اإلكراه 
بالرواية المتعلّقة بسبب النزول، فقد روي أن سبب نزول هذه اآلية هو النهي 
والتحذير ألحد أصحاب رسول اهللا ژ وهو رجل من األنصار من بني سالم بن 
عوف يقال له الحصين، والذي كان له ابنان نصرانيان فأراد أن يجبرهما على 
اعتناق اإلســالم، فأنزل اهللا تعالى هذه اآلية دفاعاً عن حرية العقيدة ومنعاً 
لإلرهاب والقمع الفكري3. وقد يثار في هذا المقام اعتراض وجيه مفاده: أنه 

التحرير والتنوير، ج 11، ص 292. 1 ـ 
الميزان في تفســير القرآن للعّالمة السيد محمد حســين الطباطبائي، منشورات األعلمي، ط 1،  2 ـ 

سنة 1997، بيروت، الجزء األول، ص 347.
التعددية والحرية في اإلسالم، (م س)، ص 183. 3 ـ 
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إذا كان القــرآن قد نهى عــن اإلكراه في الديــن، فكيف نفهــم القتال في 
اإلســالم؟ ألم يكن جهادًا من أجل الدعوة؟ والجواب عنه هو أن القتال في 
اإلســالم لم يســتهدف إجبار الناس على الدخول في الديــن بل هو خاضع 
لألسباب الوقائية والدفاعية، وهدفه إيصال الدعوة إلى الناس والتصدي لتلك 
الطبقة التي كانت تقف حائًال بين اإلســالم وبين الناس، ولذلك كان ال بد 
من مواجهة هؤالء باألســاليب السلمية وغير الســلمية، وهذا ما يفسر تفريق 
القرآن في المصطلح بين اإلســالم الذي يعني الخضوع لســلطة اإلسالم في 
الجانب العملي من دون دخل الجانب العقدي في الداخل وبين اإليمان القلبي، 

وبذلك ُعــّد المنافقون مــن المســلمين، مع أن 
القرآن يعلن أن اهللا يشهد أنهم لكاذبون1، بل إن 
ما يؤكد أن القتال في اإلسالم هو جهاد دفاعي 
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ تعالــى:  قولــه 
[األنفال: 61]، بل إن اهللا تعالى قد اشــترط المرونة 
والرقة واألدب في الحوار مع اآلخر المخالف في 
 { z y x w v ﴿ :قوله تعالى
[النحــل: 125].   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|
فالمراد بالحكمة بحسب المفسرين لهذه اآلية هو 

السير على الطريقة الواقعية للعمل، ودراسة الظروف العقلية والفكرية والنفسية 
واالجتماعية للمدعو، كي تخرج من نطاق الذات إلى نطاق الحقيقة الواســع، 
وليبتعد الداعي عن طبيعــة الكبرياء الكاذب الذي يتحــرك في داخله عندما 
ُتهاجم ذاُته؛ ليمضي في طريق التسامح ومراعاة ظروف اآلخرين، فليست مهمة 
الداعية هي مهمة اإلنسان الذي ينشد الغلبة على خصمه إشباعاً لغريزة العظمة 
في ذاته2. كما نهى الحق تعالى المؤمنين عن السب والقذف في حق مخالفيهم 
في قرآنه المجيد: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© 
̄ ﴾ [األنعام: 108]. وتحمل اآلية تنبيهاً نفســياً دقيقاً مفاده   ® ¬ « ª

حوار قرآني، محمد حسين فضل اهللا، المعارج، المجلد 4، عدد 21 - 23، 1996، ص 196 - 198 - 200. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 190 - 191. 2 ـ 
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أن ردة فعل المخالف هي سلوك طبعي قد يخرج عن دائرة التحكم اإلرادية، 
وهــو ما قد يتســبب فيه المؤمن المســؤول عــن حركاته وأقوالــه في أذيته 
للمخالفين عقائدياً، ولذلك ركزت اآلية علــى «عدم العلم»، وتزيين النفس 
لصاحبها أعماله مهما كانت شــنيعة من الناحية الغريزية؛ لكن المســؤولية 
تعود هنا على المؤمنين تجاه كل ما قد يصدر من ردود فعل تمس القداســة 
اإللهية، فالســب كالم يدل على تحقير أحد أو نســبته إلــى نقيصة أو معرة 
بالباطل أو بالحق، وهو مرادف للشتم، فالسب ال تترتب عليه مصلحة دينية، 
ألن المقصود من الدعوة هو االستدالل على إبطال الشرك، قال تعالى لموسى 
وهــارون: ﴿ z y x } ﴾ [طه: 44]، فصار الســب عائقاً عــن المقصود من 
البعثة، وحكم هذه اآلية ُمْحكَم غير منســوخ1، فقد أصر القرآن الكريم على 
ضرورة الحركة المنطلقة من العلم، وحذر من الجهاالت المتأسلمة والمتقدسة 
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :التي تؤذي اهللا والناس في قوله تعالى
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [اإلســراء: 36]، وهو ما يبين أن اإلســالم 
يريد الحرية للحياة الفكرية واالجتماعية والسياســية من خالل حرية حركة 
الحواس والحركة العقلية في مجاالت المعرفة، في واقع الفرد والمجتمع وفي 
واقع الحياة العامة والخاصة، (فالسمع والبصر والفؤاد) هي وسائل المعرفة 
الحســية والعقلية التي ُتعد طرقاً ووســائل للوصول إلى الحقيقة2، فالشتيمة 
دليل على الضعف والخواء، والتسامح والمعرفة في حركة المؤمن دليل على 
الســمو، ولم يتوقف الباري 8 عند ضرورة المالطفــة الكالمية والمجادلة 
الحسنة مع اآلخر المختلف عقائدياً، بل دعا إلى وجوب العيش المشترك والبر 
ألبناء الوطن الواحد والمجتمع المتوحد والمتعــدد عقائدياً في قوله تعالى: 
 [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I ﴿
̂ ﴾ [الممتحنــة: 8]، واآلية واضحة الداللة عظيمة المعنى ســامية   ] \

السلوك، وقد أثار الفقهاء أحاديث متنوعة في ما يتصل باآلية األولى فتحدثوا 
عن أن الصدقة قد تجوز من المســلم على الذمي مــن أهل الكتاب، بل قال 

التحرير والتنوير، المجلد 3، ج 7، ص 427 - 428 - 430. 1 ـ 
حوار قرآني، محمد حسين فضل اهللا، (م س)، ص 70. 2 ـ 
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أبو حنيفة: تجوز عليــه زكاة الفطر والكفارات، واتفقوا على جواز الوصية له 
بالمال والوقف عليه؛ ألن اهللا تعالى لم ينهنا عن البّر به، وقد نســتطيع أن 
نضيف إلى ذلك الكافر المسالم حتى لو لم يكن من أهل الكتاب، ال سيما 
إذا الحظنا أن من الممكن أن تكون اآلية شــاملة إن لم تكن مختصة بحسب 
مورد النزول ألهل مكة المشــركين الذين لم يشــاركوا الطغاة في القتال1، 
فالمخالفة العقائدية ليســت مدعــاة للقطيعة االجتماعيــة وضرب المصلحة 
والعيش المشــترك، ما دام رب العزة قد فتح باب الحرية الدينية والتعددية 
العقائدية على مصراعيه في عدة نصوص قرآنيــة نقرأ منها قوله تعالى عن 

 ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :اإلنسان
 I H G ﴿ :[اإلنسان: 3]، وقوله في سورة أخرى
L K J ﴾ [الكهف: 29]، فهل يكون اإلنســان 

المتقدس أحرص على العقيدة والشريعة من خالق 
الكون الذي خلق فســوّى، وأعطى كل شيء خلقه 
طارحاً على البشــرية معادالت موغلة في المحبة 
والتســامح تتأبى النفوس المريضة تطبيقها، من 
 e n c b a ` ﴿ :ذلك قوله تعالى
k j i h g f ﴾ [فصلــت: 34]. هذه 

المعادلة اإللهية تســفّه التعصب والمزايدات العقائدية، وتكشف عن ضعف 
وهزال مهول للذين يعرضون عنها الجئين إلى الخشونة والعنف والكراهية، 
وال يستطيع تلبسها إال السامون في مدارج العرفان، فالمزايدة في المسالك 
العملية ليست دليًال على قوة اإليمان ما دامت حرية العمل وتعددية الشاكلة 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴿ :مخولة لعبــاده في قوله تعالــى
½ ¾ ﴾ [اإلســراء: 84]، فالشــاكلة هي الطريقة والســيرة التــي اعتادها 
صاحبها ونشأ عليها، وهي الشعبة التي تتشعب من الطريق، وهو كالم جامع 
لتعليم الناس بعموم علم اهللا2، بل إن الرسول المعصوم المستقبل للوحي يضع 

حوار قرآني، (م س)، ص 184. 1 ـ 
التحرير والتنوير، مجلد 6، ج 15. 2 ـ 
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نفســه ـ وهو على مائدة الحوار مع المخالفين ـ موضع القرين، ال موضع 
اليقين، إذ ال يمكن لحوار ينطلق صاحباه من يقينيات أن ينجح، وهو ما 
 ﴾ N M L K J I H G F ﴿ :نقــرأه في قولــه تعالــى
[سبأ: 24]، بل إن أول حوار أطلقه رب العزة وأذاعه في القرآن، استفاد منه 
الشيطان بكل حرية، مع أن الشــيطان كان مؤمناً بالربوبية وباليوم اآلخر 
في قوله: ﴿ F E D C B ﴾ [األعراف: 14]، وقد بلغت األمانة اإللهية 
أَوجها حين نقلت لنا أقوال الشــيطان والكفار بكل أمانة، مع أنها مملوءة 
باإلساءة إلى الملكوت األعظم، كما نقل كل االتهامات التي مّست مالئكته 
ورســله والمؤمنين، من قبيل وصفهم المالئكة بالبنات، واتهام الرســول 
األعظــم ژ «بالشــاعر والمجنون»، و«القرآن بالشــعر»، و«المنســوج 
المكذوب»، فإذا كانت هذه المسالك هي الحائكة لفلسفة التسامح اإللهي 
التي يعكسها النص القرآني، فكيف بالتمثالت البشرية لهذه المعاني في 

الحياة االجتماعية والتجارب الفكرية؟!!

�Sا�Kوآ���ت ا� �Fآ�ا�� yا����� ��G ورة ا��,اء���N

ال يمكن أن يتأســس التســامح في المجتمع عبر رص اآليــات القرآنية 
الداعية له فحسب، وال يمكن الوقوف بالتسامح عند حدود الرغبات والميوالت 
الشخصية ليفعلها المرء متى شاء؛ بل ينبغي االرتقاء بها إلى مستوى القواعد 
الثابتة والمبادئ المؤسســة لثقافة التسامح في الفلسفة الدينية أوالً، ثم في 
التشــريعات والقوانين المنظمة لحركته في الواقع وفق تصور حداثي تنظمه 
آليات الحداثة والمعاصرة، ويذهب الدكتور أحميدة النيفر إلى أن الســؤال 
األهم الــذي طرحه مشــروع الحداثــة على المجتمعــات الغربية هو ســؤال 
«المواطنة»، منه انطلق العمل على إرســاء حياة سياســية / اجتماعية، ال تعّد 
فروق اللون والجنس والمنحدر االجتماعــي والمعتقد الديني أو اإليديولوجي 
أُسساً لتنظيم شــؤون المجتمع والمشــاركة في صنع القرار ضمن حدود كل 
دولة. وعليه فإنه يمكن القول بأن ما أقره رجال الشــرع من السلف ـ في ما 
يتصل بأهل الذمة وأشباههم ممن يخالفون أهل القبلة ـ ال يمثل سقفاً نهائياً 
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للعالقة مع المختلفيــن ال يمكن تخطيــه1. ومن اآلليــات الحداثية المنتجة 
للتسامح نجد «قبول الحركة»؛ إذ تتوقف زيادة التسامح على عدة عوامل، فإذا 
كان الفرد في موضع قبول للحركة والتنقالت والتغيير فهو مبدئياً يضع نفسه 
في مبدأ النســبية بقبول فكــرة التغير، وفي هذه الحــال ينفصل التدين عن 
العنف، ولكن إذا رفض مبدأ الحركة، فإن التدين يميل إلى العنف؛ ألنه يركز 
فقط على فكرة االنتماء والرغبة الدائمة في التمييز بين األنا واآلخر2ومن هذه 
الزاوية يصبــح التدين المتنــور داعماً للحداثــة، ومدعوماً بهــا؛ إذ يوضح 
«ألكســيس دو توكفيل» ـ أحد المحللين األوائل للمشكلة الديموقراطية ـ في 

إصراره علــى أن المصلحة الذاتية هي الوســيلة 
الوحيــدة التي اســتخدمتها األديان نفســها لكي 
تحكم الناس، وال يســتطيع الدين سوى أن يبين 
للناس أن ثمة خيرات وطموحــات تتجاوز تجربة 
حواســهم، ومن ثم يحارب التعليم المادي الذي 
يذهب إلى أن كل شــيء يمكــن رده إلى المادة 
ويفنى مع الجســم، إنه يوقظ اســتخدام ملكات 
اإلنسان األكثر جالالً، يقوم الدين بتذكير الناس 
بالتزاماتهم بعضهم تجاه بعض، وبقيامه بهذا فإنه 

ينتشل الناس من اهتمامهم المطلق بأنفســهم. ويؤكد «توكفيل» بأن الحرية 
مســتحيلة من دون األخالق، واألخالق مستحيلة من دون الدين... وهذا شيء 
ضروري بصفة خاصة في أزمنة المذهــب الفردي المتطرف3. وقد ُيطرح في 
هــذا المقام اعتراض وجيه ال بــد من اإلجابة عنه، ومفــاده أنه كيف يمكن 
اإلقــرار بآليات الحداثــة الداعية إلى النســبية فــي البحث عــن الحقيقة 
والعقالنية ثم اإليمان الجازم بحسب النص القرآني بأن الحق والحقيقة كاملة 

جدول العالميــة والخصوصية: قــراءة للتعددية، أحميــدة النيفر، قضايا معاصــرة، ع 31 - 32،  1 ـ 
ص 4 - 7.

الدين والعلمانية والهوية، حوار مع باتريك ميشيل، قضايا معاصرة، (م ن)، ص 25. 2 ـ 
تاريخ الفلسفة السياسية، (م س)، ج 2، ص 411 - 434. 3 ـ 
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 ﴾ F E D C B A @ ? ﴿ :مع المســلم وفقاً لقولــه تعالــى
[آل عمران: 85]؟ وهو ما يجيب عنه الدكتور شبستري باإليجاب في قوله: «يمكن 
الدعوة إلى التسامح واحترام حريات اآلخرين إلى جانب المناداة بأن الحقيقة 
كلهــا معنا، على أســاس أن جانباً من تلــك الحقيقة التــي يحتكرها توصي 
باحترام حرية اآلخرين ومعتقداتهم، إن االعتقاد بالخاتمية والعالمية واألحقية 
المطلقة ملحوظ في جميــع األديان الكبرى في العالم، ولكن في الوقت ذاته 
كان جزءًا من عالميتها أن تحترم اآلخرين، وهذا مشهود في الديانة اإلسالمية 

وبناءً عليه تتسم الحقيقة الدينية بثالث خصائص:
أوالها: التحلي بالتوثب والحركة والحيوية.

ثانيتها: إنها شــخصية وحوارية؛ أي أن الحقيقة المطلقــة التي يعرفها 
اإلنسان في تجربته الدينية حقيقة وشخصية.

ثالثتها: إن هــذه الحقيقة «خافية» و«فرارة»؛ أي أنها ليســت من قبيل 
الحســابات الرياضية أجدهــا متى احتجت إليهــا وطلبتها، فالقيــود األربعة 
(التاريخ، اللغة، االجتماع، الجسم) تحجبها عني1. وهذه العناصر والخصائص 
تســعى لتكريس هويــة دينية خاصــة بصاحبها، ليــس بالمعنــى االحتكاري 
للخصوصية، إنما ببعدها الجزئي في النظر، ويذهب الدكتور عبد اهللا إبراهيم 
إلى أن هــذه الهوية الدينية الخاصــة يعطيك من خاللها النّص المؤســس 
ـ النــّص المعتمد ـ وهــو القــرآن الكريم ـ في مــا يخص الهويــة الدينية 
اإلسالمية ـ مجاالً لهويات دينية خاصة متعددة؛ أي يعطيك مجاالً لتفسيرات 
متعددة. غزارة القرآن الكريم كنص مؤسٍس تكمن في إمكانية تقديم تفسيرات 
متنوعة وكثيرة له، تفسيرات تتفاعل مع البيئات الثقافية فتنتج تلك التفسيرات 
لنا مذاهب جميعهــا تهتدي بالنص المؤســس؛ لكنها تختلف فــي التفاصيل 

الداخلية2.

الهرمنوطيقا الفلســفية والتعدديــة، محمد مجتهد شبســتري، قضايا إســالمية معاصرة، ع 19،  1 ـ 
2002، ص 52.

التعددية األفقية والهوية، عبد اهللا إبراهيم، قضايا معاصرة، ع 31 - 32، (م س)، ص 81. 2 ـ 
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

#�� وا���(��:  ا��-� وا��,ٴ ـ   I
مضت عقوٌد وعقود من الجداالت بشأن القيادات الفقهية في 
اإلســالم، من أجل نفي صفة «المؤسســة» عنها. وقد كان 

لذلك سببان رئيسان:
األول: محاولة التخلص من التقاليد الفقهية التي استتبّْت في 
المذاهب الُســنية األربعة فيما بين القرنين الخامس والثالث عشر 
الهجري. وقد زادها ثباتاً إقبال الدولــة المملوكية (660 - 922هـ) 
على االعتراف بالمذاهب األربعة على قدم الُمساوة، وجعلها صاحبة 
الســلطة في المجــال الديني فــي «األوقاف والمــدارس والقضاء 
والفتوى». وعلى الرغم مــن أنّ العثمانيين قّدموا المذهب الحنفي؛ 
فــإنّ المذاهب األُخرى حافظــت على درجاٍت من النفوذ في ســائر 
المجاالت األُخرى خــارج القضاء؛ وبخاصٍة عندمــا ظهر التصوف 
باعتباره مجاالً مشتركاً بين المذاهب باستثناء المذهب الحنبلي. وقد 

محاضرة ألقيت في المؤتمر اإلســالمي العالمي بمكة المكرمــة (22 - 25 فبراير،  ٭ 
2015) بعنوان: «مكافحة اإلرهاب»، بتاريخ 2015/2/23.

■ رN,ان ا����  

ا(سالمية الدينية  المؤسسات 
والحاضر، التاريخ  مشكالت 

ا(صالح ٭وضرورات 
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ظهرت جهوٌد ألفراٍد وحركاٍت وحيويات داعيــة لالجتهاد من ضمن المدارس 
الفقهية أو من خارجها مثــل جهود ابن تيمية (- 728هـــ) وتالمذته، وجهود 
السيوطي (- 911هـ). َبْيَد أنّ التقليد السائد، والمدعوم من السلطات َقزم تلك 
الحركات االجتهادية أو استطاع استيعابها. على أنّ التقاليد الفقهية المذهبية 
واجهت تحدياٍت حقيقيًة منذ القرن الثاني عشر الهجري بسبب انسداد التقليد 
المذهبي، واستعصائه على الحركية من جهة، وبسبب اقتران الدعوة لفتح باب 
االجتهاد في الفروع، بالهجوم على التقليد العقَدي األشــعري، وعلى التصوف 
وتجلياته الشعبية. ونتيجًة لظهور التأصيل الَسلَفي ما قبل المؤسسي ومثاالته 
غير المذهبية وغير التقليدية؛ فإنّ فكرة وجـود «مؤسســة» ذات ســلطة في 

األُصـول والفـروع شهـدت تـزْعُزعاً كبيـرًا.
والسبُب الثاني: إلنكار شــرعيـة أو مشروعيـة المؤسسة الفقهيـة ذات 
الســلطـة في المجـال الديني اإلســالمي كان بروز التيار اإلصالحي الذي 
عــرف رواُده الحداثة األوروبيــة وثورانها على الكهنوتية التي ســادت في 
الكاثوليكية ألكثر من ألف عام. وبذلك فإنّ اإلصالحية اإلسالمية الداعية 
للتجديد رأت أنّ التقليد السائد في المذاهب الفقهية صار ُمشبهاً للكهنوت 
في المسيحية الكالسيكية، وصار عائقاً حقيقياً إلمكانيات االجتهاد والتجدد 
واإلصالح في نواحي ومناحي االعتقاد والسلوك. وهكذا فإنّ المثال السلفي 
التأصيلي الداعي للــرّد إلى «األمر األول» صار مشــتركاً بين الســلفيين 
واإلصالحيين، الذين تحالفــوا في الدعوة للخروج على التقليد الذي مثلتْه 
لقروٍن وقرون المؤسســة الفقهية في ســائر المذاهب اإلسالمية. وما ظهر 
االفتراُق بين اإلصالحييــن واإلحيائيين أو التمييــز والتماُيز بينهما إّال في 
النصف األول مــن القرن الرابع عشــر الهجري/والثلــث األول من القرن 

العشرين الميالدي.
كل ديــن ـ وبخاصٍة ديانــات التوحيد ـ هو نــص وتقليــد والتقليد يمثّل 
التجربــة التاريخية لعلماء الدين فــي التعاُمل مع النــّص المنزل من جهة، 
وجماعة المؤمنين من جهٍة ثانية؛ َبْيَد أنّ التجربة التاريخية المختلفة للديانات 
الثالث ـ مع جماعات المؤمنين ومع السلطات السياسية ـ أّدت إلى اختالفاٍت 
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شاسعٍة في الحلقة الوسطى من المثلث: النص المعصوم، وإدارة الخالص، (أو 
المؤسســة التبليغية)، وجماعة المؤمنين. ففي اليهودية والمســيحية اكتسبت 
س ذاته. أّما في اإلسالم فإنّ هذه  اإلدارة ِسمات القداسة مثل النّص أو المقد
اإلدارة ظلت مفتوحًة وغير شــعائرية وتطوعية واختيارية، وتقوُم سلطتُها ـ إذا 

صّحت التسمية ـ على اعتراف جماعة المؤمنين بها.
فاألصل األول كتاُب اهللا وُسنة رسوله. واألصل الثاني جماعُة المؤمنين. 
أّما الطــرُف الثالُث ـ وليــس األصل الثالث ـ فهو العلمــاءُ، أو أهُل الدعوة 
والتبليغ. وهؤالء أُنــاٌس نذروا أنفســهم لإلحاطة بعلــوم وأدوات فهم النّص 

والُسنَن وتأويالتها وإبالغها للمؤمنين والعمل على 
تطبيقها أو إحقاقها. فتكليفُهُم ليس تكليفاً إلهياً، 
وإنما هو في الواقع تكليٌف من جماعة المؤمنين، 
وُيكتسُب بالتدريج نتيجة تفاوض وتقارُض استنادًا 
إلى ما تشــهده الجماعُة منهم من أمانٍة للدين، 
ومعرفٍة بعلومه. وخالل فترٍة قصيرٍة نْســبياً، بعد 
وفاة رسول اهللا ژ ، صاروا فئاٍت محترفة. ولسُت 
ل نشوء علوم اإلسالم؛ بل إلى  أقِصد هنا إلى تأم
إيضــاح كيف تحول حملــُة العلم أو أهــل التبليغ 

دًة لهــا تقاليُدها وأعرافها  هؤالء إلى مؤسســة، بمعنى أنهم صاروا فئًة محد
وحجيتها تبعاً الحتياجات الجمهور من جهة، واحتياجات الدولة أيضاً. ولننظر 
في أصول استنباط األحكام كما تبلورت لدى الشافعي (- 204هـ) في الرسالة، 
فهي أربعة: الكتاب، والُســنة، واإلجماع، واالجتهاد أو القياس. فالجماعة أو 
الجمهور والتعبيرات العاِلمُة عنهما (= اإلجماع) هو األصل الثالث. أما القياس 
فهو اسُم الوظيفة أو المهمة التي يتوالها الفقهاء. ومع أنّ السلطة السياسية 
ليست جزءًا من هذه العملية؛ فإنها كانت بين أسباب تبلْوُر المؤسسة الدينية؛ 
ألنّ لها ـ كما ذكر الماوردي ـ وظيفًة أُخرى إلى جانب سياسة الدنيا أو إدارة 
الشأن العام؛ وهي: حراســـة الدين. وهو يضيف أنّ معنى حراسة الدين هو 
َصـونُه على أُصوله وأعرافه المســتقرة. فالدين دين األُمة، والســلطة سلطة 
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األُمة، وأولياءُ األمور وكالؤها في إدارة شأنها العام. والعلماء هم وكالء األُمة 
في البالغ من خالل قيادة العبادات والتعليم الديني والفتوى والقضاء واإلرشاد 
العام، من ضمن النظام العام للدولة وجماعة المسلمين. إنّ تحديد الماوردي 
يشــير إلى عالقة االنســجام التي ســادت بين المؤسســة الدينية والدولة؛ 
فالشافعي أرسى أُصـول وقواعـد المهنـة الفقهـية، ُمـخرجاً مـتفلسفة المتكلمين 
مـن هذه الدائــرة. وأحمد بن حنبــل (- 241هـ) ـ الذي اصطــدم بالمأمون 
وأعقابه بسبب إرادة التدخل في القرآن ـ هو الذي أرسى قواعد عالقة الفقهاء 
بجماعة المسلمين وبالدولة عندما قال: ال نكفّر مؤمناً بذنب، ونصلّي وراء كل 

إمام، ونجاهد مع كل أمير.
لقد كانت هذه هي تجربتنا التاريخية في العيش بديننا، وقد صارت لها 
تقاليد وأعراف منفتحة، ومــن ضمنها المذاهب الفقهيــة التي ال مكان هنا 
للتأريخ لها. لكنها هي التي صنعت الصورة التاريخية لإلسالم ُكله. فهل كان 
ممكناً أن تقوم أمتنا ودولتها، وأن تجري ممارسة الدين بشكٍل مباشر َمَثًال عن 
طريق لجان شعبية، مثلما حاول القذافي؟ وبالطبع فإنّ المؤسسة الفقهية بعد 
تجربتها التاريخيــة الثرية والزاخرة تعرضت على مشــارف األزمنة الحديثة 
لتأزمٍ شديد وجمود. وقد كانت األزمنة وتغيراتها تفرض على المذاهب انفتاحاً 
كبيرًا أو صغيرًا. ونحن نذكر أنّ إمام الحرمين الجويني (- 478هـ) تصور في 
«غياث األُمم» انقالب الزمــان، وأن تخلو األُمة من مؤهليــن لوالية األمور، 
ومؤهليــن للقيام بمهام الفقهاء. َبْيَد أنّ ذلك مــا حدث ولن يحدث أو يتهدَد 
د األُمة. ولماذا أذكر هذا كله فــي هذه المطالعة عن «ضعف  الديــن، وتتهد
المؤسســات الدينية» وأنّ هذا الضعَف يمكنُ أن يكون بين أســباب التطرف 
واالنشقاق في الدين؟! ألنّ جمود التقليد المذهبي قبل قرابة القرنين، وعدم 
قدرته على اســتيعاب الجديد كما حــدث مرارًا خالل العصــور، ونفاد صبر 
الناس أمام التهديد االســتعماري للدين والدولة، كان وراء الدعوات القوية 
إلزاحة المؤسسة الفقهية التقليدية، باعتبارها عائقاً حال ويحول دون التجديد 
في الدين وفي فهم الدنيا؛ للقدرة على مواجهة الظروف الجديدة، والتساند 

والتجدد من أجل وضع األُمة في الزمان.
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ما تزال المؤسســاُت الدينية بالطبع قائمًة رغم مطالب اإلحيائيين؛ ألنّ 
بقاءها كان ضرورياً لممارسة المهام والوظائف في العبادات والتعليم والفتوى 
والقضاء واإلرشاد العام. وقد انفتحت نتيجة الضغوط الشديدة؛ لكنها خرجت 
من المعمعة القرنية شــديدة الضعف، النقالب الزمان بالفعل. فقد اقترنت 
الحملُة الهائلُة على التقليد بثالث ظواهر: تغيُر نظام العالم باستيالء أوروبا 
االســتعمارية عليه، وقيام نظام الدولــة الوطنية في ديار اإلســالم، وصعود 
اإلحيائيــات المتطرفة والتأصيلية. وقد أفضى االســتيالء األوروبي إلى ظهور 

الفكرة القائلة بأنّ الدار لم َتُعْد دار إسالم، وما 
دام األمر كذلك؛ فال بد من البحث عن مخرج. 
وألنّ التقليد الفقهي كان قد انغلق؛ فقد انصرف 
فقهــاؤه للبحث عــن حلوٍل في موروثــات القرون 
الماضيــة، من ضيــاع صقليــة، وإلــى الحروب 
الصليبية، فإلى ضياع األندلــس. وقد وجدوا أنّ 
الممارســة القديمة تقول بالجهاد أو الهجرة وال 
شــيء وراء ذلك أو معه. جرى ذلــك في حاالت 
الهنــد وآســيا الوســطى والبلقــان والجزائــر 

والسودان.. وحتى ليبيا في الغزو اإليطالي عام 1911. إنّ المعروَف أنّ حركات 
الهجرة هذه ما أّدت إلى تحرير أي بلٍد من االســتعمار، وقد نجحت حركات 
الجهاد في التحرير أحياناً. إنمــا في معظم الحاالت؛ فإنّ الحركات الوطنية 
وبالقتال والنضال السياسي هي التي أخرجت المستعمرين. َبْيَد أنّ هذا الوعي 
من جانب فقهــاء التقليد كانت له أحيانــاً نتائج مفجعة؛ فقــد قاد انفصال 
المسلمين بدولة باكستان فريقان: فقهاء الهجرة؛ ألنه ال والية لغير المسلم 
على المسلم، وفريق الدولة القومية على النمط األوروبي حيث عّدوا اإلسالم 
هويتهم القومية. ونحن نعلم أنّ اإلثنيات عادت فتقدمت على اعتبارات الدين 
الواحد بباكستان فصارت الدولة دولتين، وال تزال كلتاهما تعاني من اضطراٍب 
هائل بين القومية واألصوليــات الدينية. ونحن نعلم أيضــاً أنّ زعماء حركة 
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الخالفة الهنديــة أرادوا إقناع الملك عبد العزيز آل ســعود بتســنم منصب 
الخالفة الذي أسقطه مصطفى كمال، وطمع فيه الجميع؛ لكنّ الرجل لم يغتر 

وأقام دولًة وطنيًة إسالميًة ال وهَم فيها وال اعتسار.
ولنُعْد إلى قصة الدولة الوطنية مع المؤسسة الدينية. منذ القرن الثالث 
الهجري قامت دولٌ إقليميٌة ومحليٌة ملكية أو سلطانية في أنحاء مختلفة من دار 
اإلسالم، وما قال أحٌد آنذاك: إنّ الدار لم َتُعْد دار إسالم، وبالطبع فإنّ األمر 
كان مختلفاً مع النظرية الجديدة للدولة الوطنية والقومية الطالعة في ديار 
المســلمين بعد الحرب العالميــة األُولى. وكانت بعض الــدول الوطنية تلك 
معاديًة للدين مثل تركيــا وألبانيا؛ لكنّ معظم الدول الجديدة كانت محايدًة 
إزاء الدين أو ودودًة ُتجاهه. وقد احتضنت في معظمها المؤسســة الدينية أو 
اســتتبعتْها وتبادلت معها االعتراف؛ لكنّ الدول الوطنية هذه خارج المملكة 
العربية السعودية مرت في سياســاتها الدينية بمرحلتين: مرحلة الكفاح من 
أجل االستقالل، ومرحلة األنظمة األمنية والعســكرية في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وفي المرحلة الثانية هذه تغيّرت في تلك الدول ذات األنظمة 
الكوربوراتية أو الشــمولية العالقُة بالدين وبالمؤسســة الدينية؛ إذ في تلك 
ســُة ضعيفًة نتيجة الحرب على التقليد، أقبل  الدول، التي خرجت فيها المؤس
العسكريون والتحديثيون الراديكاليون على تجريد المؤسسة من أكثر مواردها 
ووظائفها بحجــة التقدم والتحديث، مــن مثل األوقاف والمــدارس والفتوى 
ووسائل وأدوات اإلرشاد العام. وقد قمُت في بعض كتبي بتنميٍط لعالئق الدولة 
في عالم اإلسالم بالمؤسسة الدينية في النصف الثاني من القرن العشرين، 

ووجدُت أنه كانت هناك ثالثة أنماٍط رئيسٍة للتعامل:
أوُل هذه األنماط سميتُه نمط الحفظ واالندماج في نظام الدولة، وقد 
بــدا ذلك في الدول العربيــة الكبرى مثل المغرب ومصــر والمملكة العربية 
السعودية؛ فاألزهر على ســبيل المثال تضخم كثيرًا وازدادت أعداُد أساتذته 
وطالبه، وصارت جامعتُه مثل جامعات مصــر األُخرى من حيث التخصصات، 
إضافًة للكليات الدينية التقليدية. َبْيَد أنه فقد أكثر أوقافه، وتضاءل أثره في 
اإلرشاد العام، وفي التعليم العام. والبارزُ في تجربة المملكة العربية السعودية 
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أنه ظهرت مؤسسٌة كبرى بالفعل بدأت تبني تقاليد، وسيطرت في مجال التعليم 
الديني والقضاء والفتوى، وصارت جزءًا من نظام الدولة ومؤسســاتها. وفي 
حين ظهرت فــي األزهر ميــولٌ متناقضٌة تقليــدًا وتجديدًا وإحيائيــات؛ فإنّ 
المؤسسة الدينية المغربية ظل التقليد المالكي راسخاً فيها، وتضاءل تأثيرها 
في اإلرشاد العام. وهكذا ففي مصر والمغرب فإنّ البنية انحفظت في النهاية 
وإْن على ضعف؛ في حين ظهرت بنيٌة وتقاليد في المؤسسة الدينية السعودية 
سواء لجهة التنظيم، أو لجهة العالقة بالسلطات، أو لجهة العالقة بالجمهور، 
أو لجهة تصورات اإلرشــاد العام. َبْيَد أنّ هذه المؤسســات التقليدية الكبرى 

جميعاً مــا ظهر فيها نهوٌض كبيــٌر رغم القدرات 
المتاحة. لقد أظهرت الســلفية السعودية حيويات 
كبرى في مجال الدعوة بالداخل والخارج الجتماع 
التحرر من التقليــد المذهبــي، واالطمئنان إلى 
شرعية دولة الكتاب والُســنة التي أقامها الملك 
عبد العزيز، وتنامي القدرات واإلمكانيات. لكنها 
عانت في العقود الثالثة األخيرة من االنفجارات 
بداخلها، ومن القصور في أداء الوظائف والمهام 

وسط متغيرات الظروف.
وثاني هذه األنماط، ســميته نمط اإلضعاف 
واالستتباع. وهذا النمــط ساد في بلدان األنظمة 
األمنية والعســكرية مثل ســورية والعراق وليبيا 
وتونــس والســودان والجزائر، وفي هــذا النمط 

فقدت المؤسســة الدينية أكثر وظائفها، وتعرضت لضغوط شــديدة وقاسية. 
وعندما استشرت األصوليات حاولت األنظمة في هذا النمط العودة إلى شيء 
من الود الظاهري تجاه المؤسســة، وبخاصة لجهة بناء المســاجد، وإنشاء 
المدارس الدينية؛ لكنّ ذلك جاء بعد فوات األوان، وبعد أن فقدت المؤسسات 
قدرًا كبيرًا من الحجية واالحترام لدى الجمهور، وأحياناً لصالح الراديكاليات 

الدينية المسيسة والجهاديات العنيفة.
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وثالث هذه األنماط، سميتُه نمط الحياد الودود أو المتجهم. وقد ظهر في 
بلدان مثل ُعمان ولبنان واألردنّ وموريتانيا، وفي هذه البلدان ما أكثرت الحكومات 
من الضغط على المؤسســات، كما لم تنهض بها كثيرًا؛ َبْيَد أنّ األصوليات قللت 
من شعبية الفقهاء الذين ســموهم فقهاء السلطان. كما أنّ اإلحيائيات األُصولية 

استطاعت تحقيق اختراقاٍت مهمة في بنى المؤسسات ودعوتها.
لقــد الحظُت أنه في بلـــدان الحياد الديني من جانب الســلطات، فإنّه 
ما ظهرت حركات عنٍف قوية باسم الدين. أما بلدان اإلضعاف؛ فقد ظهر فيها 
عنٌف كثير باســم الدين ـ في حين ظلّت درجُة العنف الديني متوسطة الشدة 

في بلدان الحفظ واالندماج.

#��ت ا���,-� وا��(��ت  III ـ  اإل
����Eت ا��-��� �� �,ا�WO ا��,ٴ
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 ما أتى ضعف المؤسسات الدينية من ناحية السلطات بالدرجة األُولى. بل 
الصحيح أنّ تلك المؤسســات الضعيفة والمســتضَعفة ما أظهــرت مقاومًة بارزًة 
للعســكريين واألمنيين، ولو أنها فعلــت ذلك، لربما تغيــرت مصائُرها ومصائُر 
سياسات الدين في زمن الدولة الوطنية الثاني. لقد خلّف زوال السلطنة العثمانية 
في نهاية الحرب األُولى واحتالل إسطنبول ثم إلغاء الخالفة، مرارًة شديدًة لدى 
جماهير المســلمين المتدينين، وبخاصٍة في بلدان الكثرة اإلسالمية الباقية على 
التقليــد، من مثل الهند ومصر وتركيا وجزيرتي جاوه وســومطرة وبلدان آســيا 
الوســطى، ونواحي ســواحل الجزيرة العربية المتواصلة مع الهند، وبالد الشام 
والعــراق التي ظلت خاضعــًة للعثمانيين حتى عام 1918م. ومــا كان للخالفة أو 
السلطنة أي أثر إيجابي في حياة معظم المســلمين، وبخاصٍة في الهند ومصر. 
لكنهم كانوا يواجهون المستعمرين، ويرون في السلطنة سندًا معنوياً كبيرًا ورمزًا 
تاريخياً صــار جزءًا من التقليد الديني. وقد بدت الحــركات الوطنية المناضلة 
لالســتعمار للوهلة األولى بديًال عن مظلة الســلطنة الوهمية. وفــي الواقع فإنّ 
المؤسسات الدينية التي ما كانت تملك مشروعاً سياسياً سرعان ما انضوت تحت 
لواء الــدول الوطنية؛ وإن لم َيْخــُل األمر من محاولة أو طمــوح إللصاق بعض 
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التقليد الديني بالســلطات الجديدة لالطمئنان والشــرعنة، وذلك مثلما حاول 
األزهريون أن يأخذوا الخالفة للملك فؤاد بعــد إلغاء مصطفى كمال لها بتركيا 

عام 1924، وكان الهاشميون وأنصارهم قد حاولوا ذلك بعد عام 1920.
وما كانت لحظة إلغاء الخالفة عابرًة بالنسبة لحركات وجمعيات الهوية 
لْنا ردود العلماء على كتاب علي عبد الرازق: اإلسالم وأُصول  الجديدة، فلو تأم
ٍض  الحكم (1925) لوجْدنــا أنها في معظمها رثاءٌ للتقليد وأمجاده، دونما تعر
لمسألة الشرعية في الدولة الجديدة. وأحسُب أنه لوال إسراف عبد الرازق في 
ه رســالة النبي ژ  دعوًة دينيــًة خالصة، لما انصبّْت عليــه تلك الحملُة  عد

الشعواء. لدينا من السنوات األُولى كتاب محمد 
الطاهر بن عاشور، وكتاب محمد الخضر حسين، 
وكتاب محمد رشــيد رضا، وكتــاب محمد بخيت 
المطيعي. والثالثة األوائل ليســوا من مصر. كما 
أنّ القائمين على حركة الخالفة كانوا من الهند 
المســتعمرة البريطانية. وكانــت البلدان الثالثة 
األوائل واقعًة تحت االستعمار الفرنسي، وبالطبع 
فإنهم ممن كانــوا يعّدون الســلطات القائمة في 
بلدانهم شــرعية؛ لكنّ كتبهم جميعــاً موجهة إلى 

ملك مصر، وهو في نظرهم حاكٌم شرعي، رغم أنّ سلطته قائمة على الدستور 
وليس على البيعة. وقد ظل رشــيد رضا من بينهم حائرًا في تشخيص طبيعة 
الخالفة أو السلطة في اإلسالم؛ فإصالحية محمد عبده التي كان رضا ال يزال 
من ُدعاتها تعّد نظام الحكم في اإلســالم مدنياً. وفي تواُصله مع الســلفيين 
الســعوديين لم يرهم مهتمين كثيرًا لزوال خالفة بني عثمــان، ما داموا قد 
أقاموا دولة الكتاب والسنة، ولذلك ظلّ على القول ـ شأن الفقهاء والمتكلمين 
القدامى ـ: إنّ اإلمامة من الفرعيات وليست من أصول الدين. لكنها صارت 
في نظــره ذات صبغٍة دينيٍة الرتباطها الطويل باإلســالم. ووحده عبد الرزاق 
السنهوري ـ الذي كان يدرس في فرنســا ـ وحّضر أُطروحته للدكتوراه هناك 
عن الخالفة (1927) أدرك أنّ أنظمة الــدول الوطنية هذه جديدة، ومن أجل 
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الشرعنة ال بد أن تكون الشريعُة هي نظاَمها القانوني، أّما الخالفُة ذاُتها أو 
اإلطــار العامّ؛ فيمكن أن يكون في شــكل عصبة أُممٍ إســالمية، مثل «عصبة 

األُمم» التي أقامها المنتصرون في الحرب عام 1920.
بدأ ظهور جمعيات الهويــة بمصر قبل الحرب العالمية األولى؛ فالجمعية 
الشرعية ظهرت عام 1912، وكانت متأثرًة بالســلفية الجديدة، وبعد الحرب 
األولى ظهر الشبان المسلمون، واإلخوان المسلمون، وأنصار الكتاب والسنة. 
ى جمعيته «جماعة»  والالفُت أنّ حســن البنا ـ بتأثيٍر من رشــيد رضا ـ ســم
بمعنى أنها مناُط الشــرعية شــأن إدراكات أهل الُســنة والجماعة منذ أيام 
أحمد بن حنبل (- 241هـ)، وقد سادت فيها منذ البداية تقاليد الوالية والبيعة. 
ومن الالفت أيضاً أنّ رشيد رضا الذي ازدادت عالئقُه بالسلفية السعودية بعد 
منتصف العشرينات، جمع عام 1933 مقاالته في نقد تقليدية األزهر في مجلٍد 
ضخمٍ بعنــوان: المنار واألزهر. وهكذا وعبر الثالثينــات من القرن الماضي 
تبلورت لدى عشــرات حركات الهوية أو جمعياتها (وأبرزهــا جماعة اإلخوان 
المســلمين بمصر، والجماعة اإلســالمية بالهند وباكســتان فيما بعد) فكرة 
استعادة الشرعية الدينية في المجتمــع والدولة والتي انحصرت في التنظيم 
لتنتشر في أوساط الشبان المتدينين، وتمهّد لمقولة: إنّ اإلسالَم دينٌ ودولٌة 
ومصحٌف وســيف (1942)، وإنه بعــد التمكيــن بإقامة الســلطة التي تطبّق 
الشــريعة، تكون الخالفة، ثم أُســتاذية العالم. وهكذا، وفي عمليات تحويل 
المفاهيم والصيرورة عبر ثالثة عقــود إلى فكرة النظام الكامل فالحاكمية، 
ارتسم نهُج استعادة الشرعية في المجتمع والدولة من طريق االنتشار بالتربية 
الجديدة والتأصيلية، أو من طريق االنقالب الذي يقوم به «الفتية الذين آمنوا 
بربهم وزْدناهم هدى». ولسُت أقِصُد من وراء هذا االستطراد إلى شرح أفكار 
ومعتقدات جماعات اإلســالم السياســي والجهادي؛ بل إلى إيضاح أنه كانت 
هناك رؤيٌة جديدةٌ لمفاهيَم عديدٍة ال عالقة لها بالتقليد؛ بل هي تعتمد على 
تأويلياٍت جديدٍة تعتبر السلطة السياسية ركناً من أركان الدين؛ ألنها صارت 
الوســيلَة الوحيدةَ لتطبيقه. وقد كســبت الرؤية الجديدةُ شــعبيًة زاخرًة في 
المجتمعات اإلسالمية خالل عدة عقود، واتخذت طابعاً عقائدياً غّالباً حتّى في 
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أوســاط بعض علماء مؤسســات التقليد في مصــر والمغرب. وقــد تأثر بها 
اإلحيائيون الشيعة، وتجلّت في استعادة اإلمامة أو استحضارها من الغياب من 
خالل «واليــة الفقيه» كما هو معروف. أّما اختراقاتها في مؤسســات التقليد 
السني فتبدو في أنّ ثالثًة من شيوخ األزهر عدوا أنفسهم سلفيين، بينما قال 

اثنان: إنهما مجتهدان، وال يتبعان مذهباً معيناً!
وغني عن البيان أنّ هذا التطور الكبير في عمليات تحويل المفاهيم من 
أجل دعاوى حماية الدين والهوية في وجه الحداثة والتغيير، واستيالء الغرب 
علــى نظــام العالم، وفــي وجه الدولــة الوطنية فــي زمنهــا الثاني ـ زمن 

العسكريين واألمنيين ـ زاد من إضعاف المؤسسات 
الدينيــة وســلبها الكثيــر مــن وجــوه حجيتهــا 
ومرجعيتها؛ إذ إنّ هذه المؤسسات بسبب اختراقات 
اإلحيائيات، واستنزافات األنظمة، وتراُجع القُُدرات 
اإلصالحيــة والنهضوية لرجاالتها تــكأكأت بين 
األخذ من مقوالت اإلحيائيات الجديدة، والفتاوى 
لألنظمة، أو االقتصار علــى أداء الوظائف دونما 
طمــوٍح ألداء المهاّم. والوظائف كما ســبق القول 
هــي: القيام علــى وحدة العبــادات والشــعائر، 

والتعليم الديني، والفتوى واإلرشــاد العام. وقد داخلــت اإلحيائيات كل هذه 
الوظائف. َبْيَد أنّ األهّم أو األبرز فيها هو اإلرشــاد العام؛ فهناك مشروعاٌت 
كثيرةٌ للتوجه والتوجيه في ديار المسلمين اليوم. وقد زادت العولمُة الهائلُة من 
عجزها عن أداء هذه المهمة في التوجه والتوجيه العام. وإذا أضفنا إلى كثرة 
المشــروعات واألهــواء الجاذبــة أنّ المؤسســات الدينية فضــًال عن ضعف 
ُقُدراتها ـ ما عادت موحدًة أو متآلفًة أو متعاونة في توجهاتها، نشعر باألخطار 

التي تتهدد ديننا ومجتمعاتنا.
ولنمــِض إلى أفــٍق أَوضح وأكثر صراحــة: لقد ســادت الصحوة في 
مجتمعاتنا في العقود األخيرة، والصحوُة سلفية الروح والتوجه، وهي تقول 
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بسمتيٍة دينيٍة قويٍة من الشعائر وإلى األشكال واللباس والرموز والتصرفات 
ورؤية الذات والعالم. وبســبب الضغوط الهائلة على السلفيات المتجددة 
األشــكال واألفكار والتصرفات؛ فإنها انفجرت في السبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي، وانتشرت تشــظياتها في ديار المسلمين، وفي أنحاء 
العالــم. وعندما أقول: إنّ مهمة «اإلرشــاد العام» ضــرورةٌ لبقاء الدين 
والمجتمعات بل والدول؛ فإنني أكاد أقول: إننا نكلّف المؤسســات الدينية 
أو الدعوية بما ال يكاُد ُيطاق؛ فاإلسالُم اليوَم ـ بل ومنذ أكثر من عقدين ـ 
صار مشــكلًة عالمية. وفــي نظر العالم مــا عادت للمؤسســات الدينية 
اإلســالمية والدول اإلســالمية غير مهمٍة واحــدٍة هي مكافحــة اإلرهاب 

اإلسالمي!
ولنعد إلى لملمة أطراف الموضوع: واجه التقليد اإلســالمي قبل قرنين 
مشــكالٍت مســتعصية نتيجة االنســدادات التي حصلت فيه لعدة أسباب. وقد 
تصدت لإلصالح والتجديد حركاٌت تأصيليــٌة ونهضوية، وعلى مدى أكثر من 
قرن من الصراع انكسر التقليد المذهبي وتشرذم وضعفت مؤسساته. َبْيَد أنّ 
ـه في التفكير الديني والممارســة الدينية ما كان اإلصالح أو  محلـ الذي حل
التجديد أو االســتيعاب والنهوض كما كان يحصل في األزمنة الوســيطة، بل 
حلّت محله أو حاولت إحيائياٌت جذريٌة أرادت تغيير المجتمعات والدول بمفاهيم 
جديدة معادية للتقليد، ومفارقة لنظام العالم الجديد في الوقت نفِســه. إنّ 
حركات التغيير الجذري هذه باسم الدين، وفي محاوالتها لتغيير فقه العيش 
في مجتمعاتنا، ونظــام العالم، اصطدمــت بالعالم وبالمجتمعــات والدول. 
والعالم كله اليوم يريُدنا أن ننكفئ عنه ونقيه شرورنا، بينما تريد مجتمعاتنا 
استعادة الســكينة واألمن الروحي والمعنوي والمادي. وبالطبع، لسنا وحدنا 
المسؤولين، ومن غير الممكن مطالبة مؤسساتنا بالشفاء من كل داء؛ لكننا 
نواجه مطالَب ملحاحًة من سلطاتنا ومن العالم؛ أن نتدخل لمكافحة التطرف 
والعنف باســم الدين. فماذا نفعــل؟ وكيف؟ وما هي اإلمكانيــات والقدرات 
لتجاُوز الضعف والتكأكؤ من جهة، وللقدرة على اســتعادة الوظائف والمهام، 

والقيام بها وعليها؟!
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IV ـ أ���ٌر وا"��ا
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يعاني الدين اإلســالمي إذًا من ظهور جماعاٍت متطرفٍة وعنيفٍة باسمه، 
وعلُة ذلــك االختالالُت في سياســات الدين مــن جانب الجهــات الدولية، 
سات الدينية. وتعنينا  واإلعالم العالمي، والدول العربية واإلسالمية، والمؤس
سات الدينيُة بسبب المســؤولية من جهة، وأنّ هناك آماالً معقودًة  هنا المؤس
عليها في تسكين الدين، والتأثير في نشر االعتدال وتأمين المجتمعات القلقة 
والمستنزفة على دينها بالدرجة األُولى، والتفكير أيضاً في طرائق االستجابة 
العاقلة لغضب الشبان، والحيلولة دون تنامي أجياٍل جديدٍة من معتنقي أفكار 

التطرف والعنف وممارستها. ونحن عندما نتحدث 
عــن المســؤولية األخالقيــة والدينيــة، فــألنّ 
سات ـ على َضعِفها للظروف التي ذكرناها ـ  المؤس
تولّْت وال تزالُ وبشكٍل رئيٍس وظائَف ومهام أربعاً 
هي التالية: اإلمامة والمرجعية في أداء العبادات 
ووحدتها، والتعليــم الديني في كلّ مســتوياته، 
والفتوى بكافة أشكالها، واإلرشاد العام. ونتيجة 
وجوه الضعف التي ذكرناها حدثت تفلتاٌت في كلّ 
هذه المجاالت، بمعنى أنّ اُناساً وُدعاًة من خارج 

مؤسســات الدعوة دخلوا في ممارســة هذه المهامّ بالتطــوع أو ألنهم مثلوا 
ويمثلون إحدى الجهات الخاصة المتطرفــة أو ذات المصالح الخاصة. وأنا 
أرى أنّ هذه االختراقات بلغت حدًا خِطرًا؛ لكنه ليس مســتحيل العالج؛ ألنّ 
هناك إجماعاً شعبياً ومن جانب السلطات على أنّ هذه األمور الضرورية في 
الدين وللدين ينبغي أن تبقى ضمن صالحيات ووظائف ومهامّ المؤسســات 
الدينية. والقوة والمرجعية المستعادة لهذه المؤسسات كفيلٌة بُمضاءلة هذه 
الظواهر إلى حٍد كبير؛ فال أحد من المســلمين يريد أن يتعلم أبناؤه دينهم 
على أيدي المتطرفين أو الحزبيين؛ لكننــي أُريُد التنبيه إلى أمٍر مهم، وهو 
طريقة النظر إلى التقليد أو تقاليد المؤسســة فــي أداء العبادات والفتوى 
والتعليم. فالمؤسسُة فكرًا وســلوكاً تحتضن للمجتمع ثوابَت الدين. إنما في 
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زمن الصحوة، والســمتيات الدينية ظهر مفتو الجماعات، وظهر مرشدوهم، 
وظهرت مســاجدهم. وكل ذلك بدعــوى االجتهاد والتجديــد والخروج على 
التقليد البْدعي. لقد جرى تجاُوز الثوابت فــي العقيدة والعبادة القائلة بأنّ 
الحالل حاللٌ إلى يوم القيامة، والحرام حراٌم إلى يوم القيامة، بفتوى هذا 
الداعية أو ذاك. وبذلك حل الفرد محل اآلية أو الحديث وإْن باسمهما، كما 
حل محل االجتهاد الجماعي الذي تمارُســهُ المؤسساُت الحريصُة على تمثيل 
الثوابت واإلجماعات الكبرى. ولننظر إلى هذه الِفَرق واالنشقاقات المعتمدة 
على الفتوى الُملِزمة لهذا الداعية أو ذاك، أو هذا الســيد أو ذاك. إنّ هذا 
التذررَ إلى ما ال نهاية سبُبهُ المباشر التخلّي عن ثوابت الدين لصالح آراء 
األفراد وأهوائهم وُحبهــم للزعامة، وأنه ال يجوزُ تقليد الميت، وأنّ األعراف 
الشــرعية واإلجماعات ليســت ُملِزمة بل قد تكوُن طاغوتية؛ بينما فتوى أهل 
 الفضائيات هؤالء هي الُملِْزمة لجماعته أو للمسلمين في اعتقاده، وهو مستعد
ْل بالفعل في كيفية  إلحالل دم المخالفين لفتواه المعصومة. فلننظــر ولنتأم
النجاة باللواذ بالمؤسســة ذات المســار المعروف والمحتــرف، والملتصق 

بالثوابت حتّى لو عّدت من جانب البعض تقليدًا!
ولنمِض باتجاه التحويالت المفهومية الخطيرة في الدين أو باسم الدين. 
وأنا أُركُزها في ثالثة أمــور: األول اعتبار مجتمعاتنا فاقدًة للشــرعية لعدم 
تطبيقها للشريعة. والثاني ضرورة إقامة السلطة تحت اسم اإلمامة أو الخالفة 
من أجل تطبيق الشــريعة واســتعادة الشــرعية بذلك. والثالث: اســتحضار 
«الفريضــة الغائبة» وهي الجهــاد بالداخل والخارج إلقامــة الدولة وإحقاق 
الشرعية. وكل هذه المفاهيم أو المقوالت المبتََدعة خطٌل في خطل، وانحراٌف 
خطيٌر عن صحيح الدين وثوابته. فليس صحيحاً على اإلطالق أنّ الشريعة ـ أي 
الدين ـ غير مطبقة؛ فنحن نــؤدي عباداِتنا، ونحن نتلو قرآننا ونعرُف ما فيه 
ونؤْمنُ به، ونحن نعمُل ما وِسَعنا بعد الفرائض في الُسنن والمندوبات واآلداب 
واألخالقيــات. لقد فارق صحويونــا وحزبيونا وجهاديونا كل مــا عرفته أُمتنا 
وعرفه علماؤنا عن الشــريعة والدين، وأقاموا عبر عدة عقــوٍد نظاماً ُمْصمتاً 
وه النظام الكامَل والحاكمية، وبمقتضاه صار السواُد األعظُم من المسلمين  سم
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إّما كفارًا وإّما غافلين، وهكذا شــنوا حرباً علينا وعلى العالم إلحقاق النظام 
الكامل هذا، وما اكتسب العنيفون شعبيًة كبرى حتى في الزمن الثاني للدولة 
الوطنية العربية واإلســالمية؛ لكنّ هذا المنظور الخطير للشريعة والشرعية 
اكتسب أنصارًا لدى الشبان ذوي األمزجة الراديكالية، ثم اكتسب شعبيًة لدى 
الفئــات االجتماعية الوســطى عن طريق الحزبيين اإلســالميين المسيســين 
(وبينهم فقهاء دســتوريون!) بالمماثلة بين حكم الشــريعة وحكم القانون في 
الدولة الحديثة. وقد أشرت من قبل إلى أنّ السنهوري كان بين األوائل الذين 
ذهبوا لذلك. والشريعة ليســت قانوناً (وإن تكن لها جوانب قانونية، ودائماً 

ليس بالمعنى الحديث) ألنها دينٌ من الدين.
إنّ هذا الفهم المستحَدث للشريعة ـ والذي 
أخرجها من حضن المجتمع المسلم إلى أحضان 
الحزبييــن والجهاديين ـ اقتضــى الذهاب إلى 
ضرورة إقامة سلطٍة لتطبيقها، ومن هذا المدخل 
تحول مفهوم السلطة بطريقتين: صارت ركناً من 
أركان الدين مثل اإلمامة الشــيعية، وصارت لها 
مهمٌة رئيســٌة هي تطبيــق الدين أو الشــريعة. 
والسلطة في اعتقاد أهل السنة مصلحيٌة وتدبيريٌة 

ومن الفروع وليست لها عالقٌة باالعتقاد والتعبديات. ثم إنها لسياسة الدنيا 
أو إدارة الشأن العام. وظل الحزبيون والجهاديون يقولون: إنها سلطٌة مدنيٌة 
بمعنى أنها ليســت كهنوتية، وليســت معصومة؛ لكنها تكتسب قدسيتها من 
وظيفتها في إقامة الدين. لكْن ما دامت الســلطة قــد صارت فريضًة دينيًة 
فمن يقيمها؟ المفروض أن المؤمنين يقيمونها من طريق الشورى أو التغلب 
والبيعة. َبْيَد أنّ كل أُمراء المؤمنين الجدد من النميري وإلى المّال عمر فأبو 
بكر البغدادي، أقاموا ســلطتهم بأنفســهم وبالقوة وما لجــأوا حتى للبيعة. 
وهكذا ال شــيء من هذه الخزعبالت له عالقٌة بالخالفة التاريخية، بل هي 
انقالباٌت مثل االنقالبات العســكرية العربية التي كانــت تقيمها المجالس 
العســكرية الثورية. َبْيَد أنّ األخطر فيها هو وْضُع الدين في يد فئٍة صغيرٍة 
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من الحزبيين العنيفين الذين يفرضون ســلطتهم على الناس باسم الدين، 
وهي سلطٌة غاشمٌة بالفعل.

ويأتي األمر الثالـــث أو التحويل الثالث، وهو إحقــاُق الدين من طريق 
الجهاد، وفي مواجهة المســلمين، كمــا في مواجهة العالَم. وقد شــهدنا في 
العقديــن األخيرين النتائــج الفاجعــة أليديولوجيا الجهاد وممارســته على 

المسلمين بدواخل مجتمعاتهم، وعلى رؤية العالَم لهم.
إنّ مواجهة هــذه التحويالت المفهوميــة هي الواجُب األولُ للمؤسســات 
؛ ألنّ في ذلك إنقاذًا للدين  وديني الدعوية، ويحتاُج ذلك إلى نهوٍض فكــري
وَصوناً لجماعة المســلمين ومجتمعاتهم، فهذه التحويالت خطٌر على الدين، 
وعلى وجود المســلمين بدواخل مجتمعاتهم وفي العالم، قبل أن تكوَن خطرًا 
على الدول. ثم إنّ الــدول تملك المواجهة األمنية وحْســب، وهي غير كافيٍة 
إلخماد جاذبيات الجهاديات واعتقاديات الخالفة. بل إنه مع الهجمة الغربية، 
والتدخالت اإلقليمية والطائفية؛ فإنّ هذه الجهاديات اكتســبت وتكتســب قوًة 
ومســوغات، وتصير لها وظائف بالداخل، من أجل أَوهام الحماية من جهة، 

وذرائع المظلومية واالنتقام وإحقاق الدين من جهٍة ثانية.
وأُريُد أن أكوَن صريحاً وواضحــاً؛ ألنّ ديننا في َخَطٍر بالفعل فحتى لو 
كان اإلســالم ديناً ونظاماً لدولة؛ فإنّ مصلحة الدين ومصلحة المجتمعات 
اليوم وغدًا إخراج الدين من بطن الدولة، ومن الصراع على الســلطة. إنّ 
ٌم على جلْب المصالح، واالندفاع للصراع على الســلطة  درء المفاســد مقد
باسم إحقاق الدين مفسدةٌ وأي مفسدة. ولننظر ماذا يحدث في عدة بلداٍن 
عربية هذه األيام. فهناك قتالٌ باسم الدين ضد السلطات. وهناك قتالٌ بين 
ميليشيات باسم الدين والمذهب، وحول تصور الدولة اإلسالمية أسقط آالف 
القتلى. وهاهم آخرون يتغولون باسم الدين والمذهب على الناس في عدة 
بلدان. فلنُخرْج ديننا من هذا المخاض لننجوَ به، وتنجو مجتمعاتنا الواقعة 
تحت أعباء القتل والعنف والتهجير والبؤس والذلّ، ومن كاشغر إلى اليمن 

وما وراءها في دواخل إفريقيا وحفافي شرق آسيا.
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إنّ عمليات تحرير المفاهيم ونقدها إلخــراج الدين من معمعة التطرف 
نا في فقه العبادات (إذ ما عاد  والعنف، تقتضي منــا ُمراجعًة لوظائفنا ومهام
المسلمون يصلون معاً)، وفي التعليم الديني (إذ كيف ظهر هؤالء الجهاديون)، 
وفي الفتوى واإلرشــاد (إذ يكوُن علينا ـ رغم صعوبــات المجال المفتوح ـ أن 
نُكافَح كفاَح الذين يخَشــون علــى دينهم ليس من الغريــب، بل من القريب 

الجاهل والمغتّر أيضاً).
نحتاج إذًا إلى نهوٍض فكــري، وإلى مراجعاٍت جذريــٍة ألفكارنا وبرامجنا 
وسياســاتنا الدعوية، وتفكيرنا بالعالــم من حولنا، ويفترض هــذان األمران 

ـ النقد والمراجعات ـ بأن نعمَل على استعادة الروح 
الرسالية الدعوية، وقد كان اإلحيائيون هؤالء إّبان 
ج في الدعوة والنشر  نهضتهم األُولى شديدي التوه
واالنسياح، ويمتلكون روحاً رساليًة شديدة الحيوية. 
وصحيٌح أنّ اإلحيائيات انقســمت هنــا، وانفجرت 
هناك، لكنّ الخطر المحيــط بالدين والواقع في 
قلبه، يجب أن يكــوَن حافزًا الندفاعٍة أو اندفاعات 
جديدة للفهــم واإلفهــام واإلصــالح. ومن ضمن 
االندفاعات تأتــي عمليات إعادة بناء المؤسســات 

الدينية التي تملك الروحية الدعوية المشبوبة، والتي تملك شجاعة التفكير في 
التغيير، وشجاعة ُصنع التغيير من أجل سكينة الدين والمجتمعات.

وفي الوقت الذي تجري فيه هــذه العملياُت النهضويــُة جميعاً، أال يمكن 
للمؤسســات أن تتعاون؟ لقد الحظُت فيما ســبق أنّ لدى العرب عدة مؤسسات 
 دينية كبرى في السعودية ومصر والمغرب وُعمان والنجف وتونس. وقد بدأت كل
منها أعماالً ضد التطرف، ولَصون الدين واســتعادة السكينة للمجتمعات؛ أفال 
يمكن لهذه المؤسسات إنتاج وسائل وأدوات ومناهج تعاُون غير ما اعتادت عليه 
من تفرٍد في الظروف الســابقة؛ وذلك من طريق اســتحداث وســائط اتصال 
وتنسيق للمشورة والخبرة والمعونة، ووْضع البرامج لمساعدة المؤسسات الدينية 
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التي انهارت في بعض الدول العربية، ولمساعدة األفارقة واآلسيويين في مواجهة 
التطرف أيضاً، حيث تقُصُر وسائلُهُم. ال بد  إذًا من إطالق ِحراٍك كبيٍر وشاسعٍ 
إلنقاذ الدين من مستنقعات التطرف والعنف. لقد لجأ األزهر للبيانات خالل 
الســنوات األربع الماضية؛ للتنوير من جهة، ولمكافحة العنف باســم الدين، 
وإلعادة تنظيم العالقة بالديانات األُخرى. وفهمــُت أنّ المغرب أطلق برنامجاً 
لتدريب الُدعاة واألئمة من إفريقيا. وبالطبع هناك وسائل وإمكاناٌت أُخرى يمكن 
التفكيُر فيها وإنجازها بالشــورى وبالعمــل الجماعي. وهناك جهــاٌت وهيئاٌت 
موجودةٌ للعمل الجماعي ينبغي تنشيطها. إنه أُُفٌق واعٌد ـ هذا التعاون ـ وينبغي 
استكشــاُفه، ليس في مكافحة التطرف والعنف في مجتمعاتنا فحْسب؛ بل وفي 

العمل معاً لخدمة المسلمين في الَمهاجر بطرائق جديدة.
ولننظر أخيرًا في العالئق بين المؤسسات الدينية والدول. السلطات اآلن 
وفي كل مكاٍن تدعونا لرفع راية الدعوة والنهوض الفكري لمكافحة التطرف، 
وهذه مهمٌة جليلٌة وجديدةٌ ال ينبغي االستجابُة لها فقط؛ بل واالهتمام بتطويرها 
من أجل عالقٍة أُخرى بين مؤسساتنا ودولنا. لقد كانت هناك ثغراٌت كبيرة في 
طرائق سياسات الدين بين الدول والمؤسسات الدعوية. وهناك جهاٌت عملت 
على اإلضعاف واالستنزاف للدين ومؤسساته، وهذه الثغرات كانت بين أسباب 
استشراء التطرف بين الشباب، وأنا أرى أنّ السلطات مستعدةٌ اآلن لإلصغاء 
أكثر آلرائنا ومطالبنا وبحثنا عن اســتقالليٍة أكبر، وتعــاُوٍن أعمق، بدالً من 
االهتمام باجتراح سياساٍت للدين تستجيب للظروف األمنية، وتنتهي بانتهائها.
إلى أين من هنا؟ إلى بناء مؤسســاٍت دعويٍة رســالتُها َصوُن الدين على 
 U T S R Q P O N M L ﴿ :أصوله وأعرافه المستقرة
 f e n c b a ` _^ ] \ [ Z ❁ X W V
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  g

w ﴾ صدق اهللا العظيم.



■ ا�����  

■  الكاتب

365

آفــــاق

■  مكتبة آداب اإلسكندرية وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

منذ أن ظهرت مقالة أنور عبد الملك [االستشــراق في أزمة] 
في دورية ديوجين Diogenes عام 1963م [ظهرت للمرة األولى 
في العدد 44 لسنة 1964 ثم في كتابه الجدلية االجتماعية، باريس 
1971 ـ ترجم للعربية ـ ومن ثَم في الفكر العربي ع 31 ســنة 1983 
ص 70 - 105]. والدارســون العرب داخل وخارج الوطن يكثرون من 
دراسة االستشراق والمستشــرقين متلّمســين ما أضافوه إلى حقول 
المعرفة بالحضارة العربية اإلســالمية معترفيــن بمنجزات بعضهم 

ومعترضين على مداخل اآلخرين.
ولهــذا كانــت المقالة تنبــئ ضمناً بمــا يعلنه الحقــاً مؤتمر 
ـ 29 المنعقد في باريس 1973م1 عن موت االستشراق  المستشرقين ال

وحلول (العلوم اإلنسانية) المعنية بالشرق بدالً منه2.

عن هذا المؤتمر ونتائجه راجع: أنور عبد الملك؛ الفكر العربي في معركة النهضة،  1 ـ 
ت: بدر الدين عرودكي، بيروت، 1981.

ما حدث بعد الحرب العظمى الثانية وبانحسار االستعمار عن أقطار الشرق العربي  2 ـ 
وبسبب التنوع الرهيب في أنشــطة دوائر المستشــرقين التي امتدت إلى كل تراث 
آسيا وأفريقيا. أصبح لزاماً على االستشراق أن يعيد النظر في تحديد هويته مجددًا 
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ومن هنا نــدرك أن ليس مــن مهماتنا أن نفعل مع االستشــراق ما فعله 
الذين مجدوا المستشرقين1 وال أن نتعرض لهم بالتسفيه باالستناد إلى مواقف 
غامضة2 أو عرض االستشراق من منظور ديني بحت يقوم على أساس اتصاله 
بالتبشير واالستعمار في كل ما أنجزه3 أو كما فعل أخيرًا وليس آخرًا من درس 
االستشــراق باعتباره حركــة تطوير للدراســات العربيــة في التــراث4. إذًا 
فالمحاوالت مستمرة وستستمر للكشف عن دور االستشراق في المنهج والتاريخ 
والصورة5. وفي الحقيقة هذا الدور قام به فرد وتحّمل مسؤوليته هو األستاذ 
رضوان الســيد الذي أعاد قراءة االستشــراق بعد مرور نحو ثالثة عقود منذ 
القراءة األولى في دوريته «االجتهاد» وذلك في كتابه: المستشرقون األلمان6.
واآلن لعلنا نلمس مدى سيطرة ثقافة االستسهال المنتشرة في بالدنا على 
الوعي الجمعــي حتى لينزلق الكثيرون إلى تبني نظريــة المؤامرة التاريخية 
Historical Conspiracy  تلــك النظريــة التــي ال تلتفت إلى شــبكة المصالح 

البشرية المتعددة والمتنوعة والمتناقضة أحياناً وإنما تختزل هذه الشبكة في 
خيط وحيد تسميه عداء اآلخر لألنا.

وهنا ظهر «المستعربون» Arabists، فهؤالء هم المعنيون بالدراسات العربية وليس من ضرورات 
عملهم معرفة كل ما يتصل بالشــرق. لذلك نالحظ أن مؤتمرهم (32) الذي انعقد في هامبورغ 
 Asian and North 1986 كان يؤكد اتجاه التخصص في (الدراسات اآلسيوية واألفريقية الشمالية
 (African Studies وهذا أمٌر مهٌم يؤكده الجانب التعددي الختصاصات الباحثين في شــؤون آسيا 

وشؤون شمال أفريقيا، لقد كانت محاور مؤتمر االستشراق هذا (13 محور) وكان أن تحول اسمياً 
إلى (المؤتمر الدولي للعلوم اإلنســانية في آســيا وشــمال أفريقيا) أيضاً انظر: محسن جاسم 
الموســوي؛ مداخل المثقفين العرب لالستشــراق: نقطة التحول»؛ في االستشــراق، ع 1، 1987، 

بغداد، ص 7.
نجيب العقيقي، المستشرقون، 3 أجزاء، دار المعارف، القاهرة، 6 - 1965. 1 ـ 
قاسم السامرائي، االستشراق بين الموضوعية واالفتعالية، الرياض، 1983. 2 ـ 

عمر فروخ ومصطفى الخالدي، التبشير واالستعمار في البالد العربية، بيروت، 1963. 3 ـ 
عبد الجبار ناجي، تطور االستشراق في دراسة التراث العربي، بغداد، 1981. 4 ـ 

كما فعلت مجلة الفكر العربي البيروتية في مجلدين عام 1983. 5 ـ 
عن مواقف المثقفين العرب من االستشراق انظر: ميشال جحا؛ «موقف العرب من المستعربين»،  6 ـ 
االستشــراق، ع 1، 1987، بغــداد، ص 35 - 46؛ صبحــي ناصر حســين، «موقف المشــارقة من 

المستشرقين»، سلسلة كتب الثقافة المقارنة. االستشراق، العدد األول، 1987، ص 47 - 50.
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وفي هذا السياق ينظر إلى حركة االستشراق بحسبانها تابعة لسياسة الغرب 
االســتعماري الرامية إلى الهيمنة على ثقافتنا العربية اإلسالمية وإدماجها دمجاً 
غليظاً بالمشروع الحداثي ألوروبا. وبينما تعبّر هذه النظرية عن مشاعر االستعالء 
التي مصدرهــا اإليمان بأننا فــوق الجميــع، تعبّر أيضاً عن أحاســيس مضمرة 
بالدونيــة نتيجة كوننا مجــرد «موضوعات» للــدرس من قبل اآلخــر المختلف. 
والحقيقة أن هذه المشاعر وتلك األحاسيس ال تخدم (وال تقارب) واقعنا الثقافي 
من قريب أو بعيد، وآية ذلك أننا حين كنا منتجين للحضارة إّبان عصور نهضتنا 
لم نكن نفكر لحظة في أننا نتآمر على الغير وال الغير فكر في ذلك بل عمد إلى 

اإلفادة من معارفنا وإبداعاتنا فانطلق ليتقدم ويتطور وينتج ويبدع1.
وعليه فما زال ملف االستشراق مفتوحاً، ويبدو 
أنه سيبقى كذلك. وما زال النقاش محتدماً حول 
األصــول التاريخية لحركة االستشــراق وتطورها 
وأهدافها ومراميها وعالقتها بالفكر والمخططات 
االستعمارية ودعمها ومساندتها له للسيطرة على 

بالد الشرق العربي واإلسالمي.
لكن هذه الورقة تســعى إلى فهم ما أنجزه 
فصيل من المستشرقين الناطقين باأللمانية. فهماً 
علمياً بعيدًا عن التعصب للمستشرقين أو ضدهم.

سأل إدوارد سعيد: لماذا غاب االستشــراق األلماني وهو فرع مهم داخل 
االستشراق في الغرب؟ هل ألن ألمانيا لم تدخل في عداء مباشر مع العرب؛ 
إذ نحن لــم نعرف االســتعمار األلماني؟ فكانت إجابة ســعيد: «الحظت في 
مقدمة الكتاب أن بداية االستشــراق الحديث كانت وليدة القوة االستعمارية 
بالمعنى المادي. استعمروا أراضي شــعوب ونصوصاً شرقية لم يحصل عليها 
األلمان إال بواسطة الفرنسيين واإلنجليز2. االستشراق األلماني ظاهرة ثانوية 

انظر: تحديات ثقافية، ع 19 سنة 2005، اإلسكندرية، ص 36. 1 ـ 
تتأسس مقولة ســعيد بأن االستشــراق الناطق باأللمانية ال ينبغي أن يصنف في الدرجة نفسها  2 ـ 
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Elaboration يعني أوالً: العلماء األلمان كانوا تالمذة (سلفســتر دو ساســي) 

الذي كان أســتاذ اللغــة العربية بالكوليج دو فرانس. انتســاب االستشــراق 
األلماني لالستشراق الفرنسي انتســاب مباشر. كل المستشرقين األلمان هم 
تالمذة ساسي واالستشراق األلماني الذي لعب دورًا مهماً في تطور االستشراق 
لم يكن أبدًا أكثر قرباً من الســلطة الدولتية (ســلطة الدولة) على الصعيد 
العالمي حتــى إنه كظاهرة داخلية لم يكن دائماً مســنودًا من طرف الدولة. 
يجب أن نقول إن العلماء األلمان ـ بالمقارنة مع العلماء الفرنسيين واإلنجليز ـ 
لم يكونوا أبدًا عمالء استعمار1. ويؤكد باحث آخر ما سبق بقوله: ولعل الصفة 
البارزة لالستشراق األلماني أنه لم يزدهر نتيجة لالستعمار ـ كما هي الحال 
مع فرنســا وإنجلترا وهولندا ـ التي كانت تســتعمر أكبر دولة إســالمية هي 

إندونيسيا ـ أو يرتبط بأهداف دينية تبشيرية كسواه2.
حتى أنور عبد الملك يكاد أن ينفي الصفة االســتعمارية عن االستشــراق 
األلماني بقوله: «.. ولنذكر أيضــاً أن هناك جهدًا كبيرًا قد بذل في البلدان 
األوروبيــة التي لم تنخرط تماماً في االســتعمار التقليــدي..»3. وفي معرض 

التي يصنف بها االستشراق البريطاني أو الفرنسي مثًال. لماذا؟
أوًال: على فرضية أن مفهوم «الشــرق» نتيجة لمشــروع ثقافي بريطاني وفرنسي خاص مرتبط 

بالتورطات الفرنسية البريطانية في الشرق.
ـ 19 وبداية القرن  ثانياً: كان سعيد يمثل وجهة النظر القائلة بأن البلدان اإلسالمية في القرن ال
20 كانت مســتعمرة من اإلنجليز والفرنسيين فقط، ثم سيطرت عليها مع نهاية الحرب العظمى 
الثانيــة المصالح السياســية للواليات المتحــدة. ويبدو أنّ إغفــال إدوارد ســعيد ـ عن عمد ـ 
االستشراق األلماني راجع إلى عامل اللغة التي كانت حائًال بينه وبين الحديث عن المستشرقين 
األلمان؛ محمد أبو الفضل بدران؛ «االستشــراق األلماني المعاصر»، في آفاق الثقافة والتراث، 

ع 22 - 23، 1998، ص 50.
خالد النجار، ســراج الرعاة. حوارات مع كتــاب عالمي، كتاب الدوحــة، ع 33، قطر، 2014م،  1 ـ 

ص 192 - 193.
ميشــال جحا، الدراســات العربية واإلســالمية في أوروبا، معهد اإلنماء العربي، بيروت، 1981؛  2 ـ 
«االستشراق األلماني في القرن العشرين» في االجتهاد ع 50 - 51، بيروت 2000، ص 257 - 276؛ 
صالح الدين المنجد، المستشــرقون األلمان. تراجمهم وما أســهموا به في الدراسات العربية، 

ج 1، بيروت، 1978، ص 7؛ محمد أبو الفضل بدران؛ مرجع سابق، ص 51.
راجع دراسته األساسية: «االستشراق في أزمة» في أكثر من مكان. 3 ـ 
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حديثة عن المستشرق «فريتس شتيبات» يخبرنا األستاذ عبد الغفار مكاوي أن 
كتابات ومقاالت شــتيبات تشهد على تعاطفه مع اإلســالم والمسلمين (وربما 
يرجع أحد أســباب هذا المنحى الفكري النزيه إلــى انتمائه لبلد غير مثقل 
بتاريخ استعماري ـ بغيض ـ ومن ثم ال تنطبق عليه الصورة التي رسمها إدوارد 

سعيد ومحمود محمد شاكر لالستشراق المسخر لخدمة االستعمار)1.
ويشرح السيد «جيرنوت روتر» تلك المسألة من زاوية أخرى.. عندما قال 
أن االستشراق األلماني قد تجاهل بعد الحرب الثانية، الشرق األوسط الموجود 
على أرض الواقع تجاهًال بيناً فلم يشعر بأن مادته العلمية قد صارت أيضاً جزءًا 

مــن النقاشــات المحتدمــة بين صفــوف الطلبة 
المتمردين. وكان هذا التجاهل يعود إلى أســباب 
علمية وتاريخية عامة، ومن ناحية أخرى يشير إلى 
ظاهرتيــن سياســيتين وتاريخيتيــن اختصته بهما 
ألمانيا دون غيرها من الــدول. فخالفاً لبريطانيا 
وفرنسا لم تتورط ألمانيا بنحو مباشر في ممارسة 
الدور االستعماري في العالم العربي. أي أن ألمانيا 
لم تشــعر بوجود ضــرورة تحتّم عليهــا االهتمام 
بالعالــم العربي المعاصــر بقدر اهتمام فرنســا 

وبريطانيا به. من هنا لم تنشــأ في ألمانيا مراكز بحثية على غرار «مدرســة 
الدراسات الشرقية في لندن» أو «مدرسة اللغات الشرقية الحيّة في باريس». 
وتبقى هذه الحقيقــة قائمة حتى وإن أخذنا في االعتبــار أن ألمانيا قد خطت 
خطوتها األولى بهذا االتجاه حينما أسســت «معهد اللغات الشرقية في برلين 
 Hamburgisches Kolonialinstitut «ومعهد هامبورغ المختص بمسائل االســتعمار

وهو المعهد الذي انبثقت عنه جامعة هامبورغ عقب الحرب األولى2.

فريتس شتيبات، اإلسالم شريكاً، دراسات عن اإلسالم والمسلمين، ت: عبد الغفار مكاوي، عالم  1 ـ 
المعرفة ع 302، الكويت 2004، ص 12.

جيرنوت روتر، «هدف المستشرق األلماني: األستاذية أم الكوفية الفلسطينية؟»، في فكر وفن،  2 ـ 
ع 40 ألمانيا، 2008، ص 43؛ ولآلن توجد كتابات غربية تدافع وتنفي عن االستشــراق لعب دور 
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يجرى االعتقاد دائماً في كل الدوائر الثقافية العربية أن «االستشــراق» 
مقرون باالستعمار و«التبشير» فهو بهذا المعنى صدر عن مواقف تتصل بتكوين 
مؤسسات ساعد على نموها كل الذين عملوا في االستشراق: االستشراق قرين 
االســتعمار ألن عصر االســتعمار اعتمد على أولئك الرجال األوروبيين الذين 
أوغلوا في معرفة العربية والشرق وساعدوا عل تكوين المؤسسات االستعمارية 

بالرأي والمشورة..
وصحيح أن يقال إن االستعمار في تسلطه استعان باالستشراق ليكون نافذة 
آمنة بالنسبة له لتحليل ما يريد فهمه من أوضاعنا العربية، وهذا وحده يفسر 
لمــاذا كان النفــوذ (االســتعماري) األوروبــي شــديدًا علــى األرض العربية 

والمستشرقون هنا ثالثة أنواع:
موظفون رسميون في دوائر االستعمار مثل وزارة االستعمار البريطانية.أ ـ  
مستشارون رسميون لدوائر االستعمار مثل دوائر المخابرات البريطانية ب ـ  

والفرنسية واأللمانية وهم من المتخصصين في الدراسات الشرقية.
مستشرقون غير رسميين وغير موظفين في دوائر استعمارية بل كانوا ج ـ  

أكاديميين1.
وفي معرض عرضه للســبب الذي من أجله أعرض إدوارد سعيد عن محاولة 
نقض االستشــراق الناطق باأللمانية وأرجعه لعوامل أو ألســباب تاريخية وليست 
منهجيــة فقد ذهب إلــى أن األلمان المستشــرقين مــا كانوا فاعليــن أقوياء في 
«المؤسســة» التي ما كانت رئيسية في الحركة االســتعمارية في العالمين العربي 

اســتعماري أو حتى مســاند. فزكريا لوكمان ـ زكاري لوكمان ـ يوضح في كتابه ذائع الصيت إن 
األفكار الغربية عن الشــرق األوســط واإلســالم لــم تكن تهدف دائمــاً إلى خدمــة المطامح 
االستعمارية، وفي نفس الوقت يســلط لوكمان الضوء على المستشرقين وباحثي الشرق األوسط 
الذيــن واجهوا هذه الرؤى ذات الميول االســتعمارية. راجع: زكاري لوكمان؛ تاريخ االستشــراق 

وسياساته. الصراع على تفسير الشرق األوسط، ت: شريف يونس، القاهرة 2007، ص 20.
عبد األمير األعسم؛ «االستشراق من منظور فلســفي عربي معاصر»، في االستشراق ع 1، بغداد،  1 ـ 

1987، ص 19 - 20.
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واإلسالمي1. وفي الحقيقة فكال األمرين غير صحيح ـ أو غير دقيق ـ فاأللمان كانوا 
يملكون «رغبات» استعمارية شــرهة ومعلنة لكنها ما صارت فاعلة إال بعد الوحدة 
األلمانية عام 1870م2 وفي الوقت الذي اندفعوا فيه لخلق «مجال حيوي» في أوروبا 
التي زعموا أنهم كانوا يختنقون فيها تحت وطأة الحصارات البريطانية والفرنسية 
والنمساوية. نجدهم ـ األلمان ـ يتجهون صوب أفريقيا النتزاع بعض األقاليم، ثم 
صوب آســيا العثمانية إلقامة «عالقات اســتراتيجية» مع «الرجــل المريض» في 
مواجهة الروس والبريطانيين والفرنسيين على حد ســواء، ومنذ السنوات األولى 
الســتراتيجيتهم العثمانيــة اســتعانوا بالمستشــرقين وعلماء الدراســات العربية 

واإلســالمية وتدل على ذلك النقاشات التي اندلعت 
بين المستشــرقين األلمــان من جهــة والهولنديين 
والبريطانييــن والفرنســيين من جهة ثانية، عشــية 
الحرب العظمى األولى. فقد اتهم هؤالء المستشرقين 
بالتحزب للعثمانيين نفاقاً واتباعاً لسياسات دولتهم. 
وضربوا أمثلة على ذلك بالمؤسســات التي أنشــأتها 
اإلمبراطوريــة األلمانيــة فــي أوائــل ق 20 لخدمة 

استراتيجياتها في العالم اإلسالمي.
كما ضربوا أمثلة بتحوالت الدراســات االستشــراقية في المدى القصير 
إنفاذًا لتلك السياسات واالستراتيجيات ـ قال «سنوك هورغرونيه» ـ المستشرق 
الهولنــدي الكبير الــذي خدم سياســات دولته فــي إندونيســيا ـ إن زميله 
المستشــرق «مارتــن هارتمــان» Hartmann (الذي صــار مدرســاً بالمعهد 

رضوان السيد، المستشرقون األلمان: النشوء والتأثير والمصائر، المدار اإلسالمي، بيروت، 2007. 1 ـ 
ما كانت هناك سياســات ألمانية يشــعر المثقفون بضــرورة اتخاذ موقف منهــا إال بعد الوحدة  2 ـ 
األلمانية عــام 1870 وهم يختلفون فــي ذلك عن الفرنســيين واإلنجليز الذيــن قامت دولتهم 
الوطنية والقومية قبل عدة قرون، وقد أسس األلمان مدرستهم للغات الشرقية ببرلين عام 1887 
وقد أراد مديرها «إدوارد ســاخاو» أن تبقى المدرســة بعيدة عن السياســة. التي أنشــئت في 
الحقيقة من أجلها وفي نفــس الوقت كانت هناك خالفات بين ســاخاو ومارتن هارتمان العامل 

بإشرافه؛ راجع رضوان السيد، مرجع سابق، ص 30.
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االستعماري بهامبورغ) كان قد كتب كتابيه «رسائل رحلة إلى سورية» و«رسائل 
غير سياسية من تركيا» ســنة 1911م وفيهما يدعو لنصرة السياسة والمطامع 
الفرنســية (من أجل التحديث)، ثم عاد بعد أربع ســنوات ليشــيد بالخالفة 
العثمانية، وليعتبر «نداء الجهاد» الذي أصدره شــيخ اإلســالم ملزماً لسائر 

المسلمين ـ حتى أولئك الذين ال يخضعون لسيطرته السياسية.
وكان هجوم «هورغونيه» اشــد على المستشــرق األلمانــي األهم «كارل 
هينريش بيكر Becker» إذ اعتبر «الحرب المقدسة» التي دعا إليها السلطان / 
الخليفــة العثماني صناعة ألمانية! في نفس الوقــت لم يكتف «بيكر» (الذي 
صار وزيرًا للثقافة في جمهورية فايمار ـ ولعلنا نتساءل هل كان هذا التعيين 

مكافأة للمستشرق السياسي/ االستعماري).
وبالعــودة لموضوعنــا نقول لم يكتــف بيكــر مدافعاً عــن «موضوعية» 
االستشراق األلماني وبضرورة وقوفهم ـ أي ـ المستشرقين ـ إلى جانب دولتهم 
ووطنهم في الحــرب! ورد بيكر علــى هورغونيه بأن األخير هذا نفســه عمل 
مستشارًا لحكومة هولندا في إندونيسيا وما كانت نصائحه لتلك الحكومة نابعًة 

دائماً من بشاشة مع المسلمين أو حٍب لهم.
ولعلنا يمكــن أن نقارن بين بيكر فــي الدور وفي الفلســفة في المجال 
األلماني ـ «بهاملتون جب» ودوره أو أدواره في االستشراق وفي المؤسسة في 
بريطانيــا وأمريــكا ـ ومن المعــروف أن إدوارد ســعيد في كتابه المؤســس 
«االستشراق» قد اتخذ من «جب Gibb» نموذجاً ألولئك األسالف االستعماريين 

المثقفين للشيطان األكبر المعاصر «برنارد لويس»1!

من أمثلة المستشرقين الذين خدموا االســتعمار «برنارد لويس» عندما ُعيّن بمدرسة الدراسات  1 ـ 
الشــرقية واإلفريقية بجامعة لندن ـ غير أنه ترك العمل بالجامعة خالل سنوات الحرب العظمى 
الثانية (40 - 1945) ليلتحــق بخدمة الجيش البريطاني ألداء الخدمة العســكرية، ولكن أعيرت 
خدماته إلى وزارة الخارجية البريطانية. وقيل إنه عمل في ســلك االستخبارات العسكرية وليس 
كمــا يزعم ـ تعليــم اللغة العربيــة للضباط ـ وبعــد الحرب عــاد للعمل بالجامعــة لكن صلته 
بالمخابرات البريطانية ووزارة الخارجية والمســتعمرات لم تنقطــع. فقد ظل مصدرًا مهماً يتم 
الرجوع إليه طلباً للمشــورة في كل ما يختص بشؤون الشرق األوســط. وما سبق ال ينفي أهمية 
وأكاديمية لويس؛ أنظر: صبحي عبد المنعم محمد، «المستشرق برنارد لويس ومنهجه في دراسة 
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وفي الحقيقة فقد أفاد االســتعمار من التراث االستشــراقي. ومن ناحية 
أخرى كان للسيطرة الغربية على الشرق دورها في تعزيز موقف االستشراق، 
وتواكبت مرحلة التقدم الضخم في مؤسســات االستشــراق وفي مضمونه مع 
مرحلة التوســع األوروبي في الشرق1 وقد شــهد القرن التاسع عشر استيالء 

االستعمار الغربي على مناطق من العالم اإلسالمي.
وكما استطاع االســتعمار أن يجند طائفة أو بعضاً من المستشرقين لخدمة 
أغراضه وتحقيق أهدافه وتمكين ســلطانه في بالد المســلمين. وفي ذلك يقول 
المستشرق األلماني (إســتفان فيلد Stephan Wild): «واألقبح من ذلك أنه توجد 

جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سّخروا معلوماتهم 
عن اإلســالم وتاريخه في ســبيل مكافحة اإلسالم 
والمســلمين وهذا واقــع مؤلم ال بــد أن يعترف به 
المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة..».

ومن بيــن األمثلة العديدة الرتباط االستشــراق 
األلماني باالستعمار، نعود إلى (كارل هينريش بيكر 
ت 1933م) مؤسس مجلة اإلسالم األلمانية والذي قام 
بدراسات تخدم األهداف االســتعمارية األلمانية في 
أفريقيــا2 وحاز علــى إعجــاب مســؤولي الخارجية 

األلمانية، وكان أن تولى المركز الجديد لتاريخ الشرق األدنى وثقافته في «المعهد 
االستعماري» بهامبورغ عام 1907م، وتولى هو وهارتمان الرسائل واللقاءات لرسم 
فلسفة جديدة لمعهد برلين والمركز بهامبورغ لخدمة الدولة ومصالحها بالمشرق، 

وفي عام 1914 كانت الحرب العظمى ودخلت الدولة الحرب3.

التاريخ اإلســالمي»؛ مجلــة كليــة دار العلــوم، ع 13، 2005م، جامعــة القاهرة، فــرع الفيوم، 
ص ص 484 - 525.

راجع تراث اإلسالم، ط 1، ص 83؛ استشراق إدوارد سعيد، ص 2. 1 ـ 
محمود حمدي زقزوق، االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، كتاب األمة، ع 5، قطر،  2 ـ 

1404هـ، ص 43 - 44.
في مطلع الســتينات دحض المؤرخ «فريتس فيشــر» الخرافة المهيمنة آنذاك والقائلة إن دخول  3 ـ 
األلمان في الحرب األولى كان خطوة غير مقصودة وال منــاص منها على نحو بعيد وإنها جاءت 
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واستدعت «بيكر» إلى برلين عام 1916م لتولي منصب في وزارة الثقافة 
مهمته رسم وتطوير السياسات الثقافية األلمانية تجاه الشرق العربي والدولة 

العثمانية1.
وفي الحقيقة فإن «بيكر» على عكس «هارتمان» لم تكن له ميول سياسية 
واضحة قبل الحرب لكنه انشــغل أيضاً وبشــكل تفصيلي بالعالقات األلمانية ـ 
العثمانية (ثــم األلمانية ـ التركية) وألف عام 1914م مــع بداية الحرب األول 
دراسة بعنوان «ألمانيا واإلسالم»2. وطور في هذه الدراسة بعض الرؤى الخاصة 
بإســتراتيجيات الحرب األلمانية الممكنة مع أخذ اإلســالم في االعتبار، وأكد 
أهمية تنمية التحالفات األلمانية العثمانية اإلســالمية والتي تسعى إلى تدمير 
السيادة االستعمارية البريطانية والفرنسية والروسية عل المسلمين وبخاصة في 
شــمال إفريقيا الفرنســية وفي مصر والهند البريطانية وفي وسط آسيا الذي 
تستعمره روسيا3. أما هارتمان فقد كان ذو ميول سياسية قبل الحرب بحكم عمله 
الدبلوماسي ولكنهما انصرفا ألعمال صحافية ومحاضرات لتنوير الناس أهمية 
تركيا والعالم اإلسالمي وبأمانة المســلمين لدينهم وبالتالي بجدية «الجهاد» 

الذي دعا إليه السلطان/ الخليفة وشيخ اإلسالم عشية الحرب4.

للظروف التاريخية وألقى مســؤولية اندالع الحرب على األلمان... وربط ذلك بسياســة الرايخ 
القيصري االستعمارية التوسعية. وقد فرضت المالمح الرئيسية لهذه الفرضية نفسها باعتبارها 
رأياً عاماً ســائدًا في الواقع لكن هذا االفتراض سبقته نقاشــات حيوية.. انظر: سيمونه فالك؛ 
«االمبريالية بمساندة السكك الحديدية. قطار الشــرق السريع والحرب العظمى األولى»، فكر 

وفن، ع 100، ألمانيا 2014، ص 73.
رضوان السيد؛ المستشرقون األلمان.. مرجع سابق، ص 30. 1 ـ 

لم تضم إلى مجموعة أعماله الكاملة «دراسات إسالمية» 2 ـ 
أثارت هذه الفكرة غضب صديقه «سنوك هورغرونيه» وأدت إلى خالف كبير بينهما أثناء الحرب. 3 ـ 

وعلى النقيض من المستشــرقين القدامى الذيــن يعتمدون منهجاً تاريخيــاً وفيلولوجياً والذين لم  4 ـ 
يتعرفوا على بلدان وشعوب الشرق من خالل دوافع اهتمام شخصية سافر باحثو الدراسات اإلسالمية 
الجدد إلى بالد المشرق وكانوا منفتحين بشأن التســاؤالت السوسيولوجية بل وعمل بعضهم بشكٍل 
جزئي مثل «أوجين متفوخ» لصالح القسم الشــرقي للمخابرات األلمانية حيث ساهموا بشكٍل فعال 
فــي المجهود الحربي األلمانــي في الحرب األولــى، وعلى وجه الخصوص تميــز «ألواس موزيل» 

برحالته ونشاطاته البحثية ـ انظر: رومان لويماير، مرجع سابق، ص 8.
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وكان رد «ســنوك هورغرونيــه» عليهما بمقالة حادة [حرب مقدســة من 
صناعة ألمانية] أخذ فيها علــى بيكر وهارتمان تبديل أو تغيــر أرائهما تبعاً 

لسياسة دولتهما.
وبالعــودة إلى التاريخ.. فقــد وضعت الدولة القيصريــة األلمانية نصب 
عينيها مشــروعاً توسعياً من ثالث شــعب «المدى الحيوي» بأوروبا وبحث عن 
مستعمرات في أفريقيا واستراتيجية «صداقة» وتحالف مع الدولة العثمانية في 
مواجهة المثلث المتنافس والمحتكر لمصائر «الرجل األبيض» ـ انجلترا وفرنسا 
وروســيا ـ. وقد زار وليم الثاني اإلمبراطور األلماني الســلطنة ـ العثمانية ـ 

الطرفيــن  بيــن  ونشــأت  و 1911   1899 مرتيــن 
مشروعات عمالقة مثل سكة حديد الحجاز وتدريب 

وتحديث القوات المسلحة العثمانية.
َبْيَد أن المشروع اإلمبراطوري (وحتى الدولة) 
األلماني تعــّرض لضربــة قاصمة فــي الحرب 
األولى، فكانت التقليدية االستشراقية العاملة في 
خدمــة الدولــة قصيرة األمــد مثل قصــر أمد 
المشــروع اإلمبراطــوري نفســه. وهكــذا أعاد 
االستشــراق (مــن دون أن يتحوّل إلى دراســات 

إســالمية) إلى األحضان العريقة لألكاديمية األلمانيــة وريثة كانط وهيغل 
وهومبولت في القرن الثامن عشر.

وقد ساهم األلمان والنمساويون واألتراك ـ يهمنا هنا األلمان ـ في الجهاد 
اإلسالمي ضد بريطانيا وحلفائها (بالطبع كان لالستشراق األلماني دور محوري 
ومركزياً في ذلك األمر)1. وقد بدا األمر مبشرًا بالنجاح من جهة تعبئة القاعدة 

الواقع أن الحملة على بيكر وهارتمان صرفت االنتباه عن األعمال العلمية الجدية التي قاما بها  1 ـ 
مع زمالء كثيرين من تالمذة فاليشــر وڤلهاوزن ونولدكه وغولدزيهر وساخاو ودي غويه، وكانت 
فكرة بيكر ضرورة التخلص من لقب االستشــراق لصالح الدراسات اإلسالمية أو علم اإلسالم، 
وعلى الرغم من أن أطروحته للدكتوراه كانت في تخصص الفيلولوجيا فإنه توجه نحو السياسات 

في العالم اإلسالمي. انظر: رضوان السيد؛ مرجع سابق، ص 34.
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الدينية ضــد بريطانيا ومــن جهة أخرى شــرعنة حرب ألمانيــا وحلفائها في 
المنطقة عبر إعالن السلطان العثماني خليفة للمسلمين قاطبة، والدعوة لوحدة 
المسلمين بغض النظر عن قومياتهم. ولقد لخص البارون األلماني «ماكس ڤون 
أوبنهايم» خطط الوحدة اإلسالمية في مذكرة بعنوان: «تثوير المناطق اإلسالمية 
الخاضعة ألعدائنا» بعث بها في أكتوبر 1914م إلى الحكومة األلمانية. ومن أجل 
تنســيق العمليات في المنطقة تم تأســيس هيئة ألركان الحرب تعاونت تعاوناً 
وثيقاً مع الخارجية األلمانية، وشغل أوبنهايم منصب رئيس مكتب االستعالمات 
الخاص بالشــرق الذي هدف إلى دعــم بروباغندا الســلطان العثماني ودعم 
الحركات المتمردة في الشرق األدنى1. وهو نفسه «البارون ماكس ڤون أوبنهايم» 
الذي استغل في عام 1914م فكرة نصرة اإلسالم للحيلولة دون انتكاسة ألمانيا، 
ممهدًا بذلك الســبيل من اإلجراءات الدعائية، وكان المسلمون يشكلون قاعدة 
هذا المشروع.. واستخدمت هذه الدعاية لجعل السلطان العثماني ولي األمر أو 
خليفة للمســلمين جميعاً. وقد طبق عبد الحميد الثاني الصديق الوفي للقيصر 
«غليوم الثاني» هذا التكتيك لبضع ســنوات قبل ذلك.. واتضح سريعاً أن هذا 
المشــروع كان واحدًا من غرائب السياســة األلمانية إزاء المشرق وتناقضاتها 
الشــديدة التي قامت على إعالن جهاد عالمي شامل، لكن ُتستثنى منه مناطق 
حلفاء الدولة العثمانية (أي يستثنى منه المسيحيون واليهود األلمان والنمساويون 
والهنغــار) وكان الهدف الذي يكمن وراء فكرة نصرة اإلســالم التي نادى بها 
األلمان إضعاف قوات التحالف بغية أن تتلقى دول المحور مســاندة فعالة في 

الحرب من لدن الثورات المنتظر اشتعالها2.
إن هذه المؤسســات إضافة إلــى كتابات أوبنهايم دفعــت المؤرخين في 
الماضي إلى الحديث عــن «جهاد على الطريقة األلمانيــة» أي عن حركات 
ثورية زرعتها ألمانيا في المنطقة لخدمة أهدافها اإلمبريالية (االستعمارية). 
لكن الواقع كان مختلفاً عــن ذلك. ففي البداية نشــطت المكاتب األلمانية 

الكسندر فيل، «عكاز لمن ال حيلة له. إستراتيجية ألمانيا بين 14 - 1918»؛ في فكر وفن، ع 100، ص 11. 1 ـ 
راجع: سيمونه فالك، مرجع سابق، ص 74 ـ الخ. 2 ـ 
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ورغم بعــض الخالفات في اتفاق تام مع الخلفاء العثمانيين فقد تم تنســيق 
وتخطيط األنشــطة العثمانية مــن طرف مخابــرات «أنور باشــا» والمكتب 

المركزي للحركة اإلسالمية الذي كان تابعاً لوزارة الحربية.
ولذلك فلم يكن البتة رجال البروباغندا األلمان من صدروا فكرة الوحدة 
اإلسالمية إلى المنطقة بل استغلوا تلك الفكرة التي كانت حاضرة في المنطقة 

ألهدافهم1.

اال#�?�اق األ����F وإ��-���:

مــن القــراءة المتأنيــة لتاريخ االستشــراق 
األلماني. نعتقد أن االستشراق األكاديمي الناطق 
باأللمانية كان مهتماً فعلياً في نهاية القرن التاسع 
عشر بمجتمعات الشرق وكذا المجتمعات اإلسالمية 
في إفريقيــا. ثم مع نهاية الحــرب األولى يندثر 
االهتمام بالدراسات الشــرقية في تلك المناطق. 

إلى أن بدأ في الدول الناطقــة باأللمانية اهتمام محدود بالشــرق المعاصر 
واهتمام أكثر محدودية بأفريقيا المسلمة. بداية ال بد أن نذكر أنه كان أللمانيا 
ـ شأنها شــأن الفرنســيين واإلنجليز ـ مســتعمرات في أفريقيا بعض سكانها 
مسلمون وهي «توغو والكاميرون وشرق أفريقيا األلماني»، وكان أللمانيا أيضاً 
مناطــق نفوذ معتبرة فــي اإلمبراطوريــة العثمانية وفي بلــدان كمصر وإيران 
والمغرب. وهذه الطموحات االستعمارية أو المصالح االمبريالية وجدت صدى 
لها فــي كتابات المستشــرقين. كمــا يالحــظ أن التأثير العــام للتصنيفات 

كان للبروباغندا ـ وفي داخله بعض رموز االستشراق الناطق باأللمانية ـ (وكذا النمساوية) خارج  1 ـ 
حدود تركيا هدف واحد في إيران ومصر وأفغانســتان وهو العمل على إشــعال نار الثورة وحمل 
الحكومات على الدخول في الحرب إلى صفهم أو اإلطاحة بها وتعويضها بنظام جديد من شأنه 
القيام بهذه المهمة.. وبدا للوهلة األولى كما لــو أن كل المحاوالت التثويرية أللمانيا وحلفائها 
فشلت. فلم تحدث ثورة في مصر، كما التزمت أفغانســتان الحياد وظل السودان هادئاً... راجع 

ألكسندر فيل، مرجع سابق.
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االستشراقية التي تفتقد لألسس األكاديمية في البلدان الناطقة باأللمانية في 
القرن التاسع عشر، ويمكن االستدالل على ذلك من خالل تأثير مجموعة من 
األعمال األدبية التــي صبغت الثقافــة البرجوازية في تلك البلــدان الناطقة 
باأللمانيــة برغم االختالف في طريقة إدراكها واســتيعابها للشــرق بداية من 
مالحظات «هيغل» عن اإلســالم في محاضراته مرورًا بكتابات منها «الديوان 

الشرقي للمؤلف الغربي» لغوته1.
وفي إفريقيا ترتبط االنطالقة الحقيقية الستشــراق ألماني «حديث» ال 
يعتمــد فقط علــى الدراســات الفيلولوجية بل يأخــذ في اعتبــاره التطورات 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية. ارتبط في جزء منه باسم «كارل هينرش 
بيكر 1876 - 1933»2 الذي نشر دراسة عن اإلسالم في المستعمرات األلمانية 
بشرق أفريقيا3. وذلك بعد رحلة قام بها إلى هناك. وتم تأليف هذه الدراسة 
ـ 20 كانت هناك مخاوف في ألمانيا بأن  في سياق خاص. فمع بدايات القرن ال
هناك «مشكالت مع اإلسالم» في المستعمرات وقد عمل المبشرون أيضاً على 
تأجيج هــذه المخــاوف.. وتبعاً لذلك أصبح اإلســالم موضوعاً رئيســياً في 
«المؤتمــر الكولونيالــي األلماني» عــام 1905، وفي 1908 مولــت الحكومة 
األلمانية دراسة تتحرى وضع اإلسالم في المستعمرات فقد تولى بيكر دراسة 
المســتعمرات األلمانية في شــرق إفريقيا عامــي 8 - 1909 وذهــب «مارتن 

هارتمان» للكاميرون عام 1911 و«ديتريش فيسترمان» إلى توغو عام 1913.
تبيّن هذه الدراسات وبخاصة دراسة بيكر عن المستعمرات األلمانية بشرق 
أفريقيا أن اإلسالم كان له تأثير كبير في هذه المستعمرات وكرر بيكر رؤيته 
تلك في سلسلة مقاالت عن اإلسالم في إفريقيا مثل مقالة: «الدولة والتبشير 

انظر: رومان لونماير؛ «ادوارد سعيد واالستشراق األلماني. تكريم نقدي»، في فكر وفن، ع 81، ص 41. 1 ـ 
تولى بيكر كرســي «تاريخ ثقافات الشــرق» في المعهد الكولونيالي (االستعماري) األلماني في  2 ـ 
هامبورغ، ونشــر مؤلفات عديدة في الظروف واألوضاع الدينية والسياسية المعاصرة في الدولة 

العثمانية وشمال أفريقيا والمستعمرات األلمانية.
نشرت الدراســة بعنوان: «وثائق للتعرف على اإلسالم في شرق أفريقيا»، أوالً في مجلة اإلسالم  3 ـ 
ـ باأللمانيــة ـ [ج 2، ص 1 - 48]. وبعد ذلك في الجــزء الثاني من أعماله الكاملة: «دراســات 

إسالمية».
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ومســألة اإلســالم» (1910) حيث طوّر األفكار األولى لسياسة ألمانية خاصة 
باإلسالم في المســتعمرات كانت متأثرة إلى حد بعيد بأفكار فرنسية في هذا 
االتجاه. ومن ضمن اقتراحــات بيكر ـ الحظ التأثر بالنمــوذج البريطاني ـ 
تقوية ســلطة الحكام المحليين وهو هنا يعني ســالطين وزعماء القبائل في 
شمال الكاميرون والمســتعمرات األلمانية بشــرق أفريقيا. إضافة إلى ذلك 
التأكيد على أهمية عدم التدخل في المســائل الدينية ألهالي المســتعمرات 
ـ الســكان األصليين ـ ومحاولة اكتســاب معرفــة دقيقة باإلســالم في تلك 
المستعمرات وفي ذات الوقت يتوجب أن يتتبع ذلك ـ مراقبة مشددة لإلسالم ـ 

مع التوصية بإعطاء المسلمين حكماً ذاتياً في ما 
يتعلق بجوانب معينة من القانون كقوانين الزواج 
واألسرة والمؤسسات الدينية، وفي مجال التربية 
والتعليم أوصى ببناء مدارس حكومية ال تقع تحت 
تأثير المؤسسات التبشــيرية وتبقى بعيدة ـ إلى 
حد ما ـ عن الدين، وعلى السياســة اإلدارية أن 
تســعى إلى الفصــل بيــن «مناطق المســلمين» 
و«مناطق التبشــير المســيحي» بينما ينبغي على 
اإلدارة االســتعمارية في المناطق التي تســكنها 

غالبية مسلمة. الحفاظ على الحياد التام وأن تقوم بدور الراعي األبوي الذي 
ال يتدخل لكن بــدون أن يتم دعم اإلســالم بأي طريقة أخرى ســوى إدخال 

التعليم والحماية من االستغالل1.
وفي السيناريو الذي تخيله «بيكر» للتحالف األلماني ـ العثماني ـ اإلسالمي 
لم يعد لمســلمي أفريقيــا دور يلعبونه حيث إن األولويــة كانت للعالقات مع 
الدولة العثمانية. حيث قــال: «إن عالقتنا بتركيا هي النقطة األساســية في 
عالقتنا اإلسالم.. إن بضعة الماليين من المســلمين في شرق أفريقيا وعلى 
بحيرة تشــاد والذين أدخلناهم ضمن سياســتنا مع تركيا سنظل نحتفظ بهم 

راجع: رومــان لويماير، مرجع ســابق، ص 6 - 7؛ ويجدر بالذكر أن بيكر كتب عن اإلســالم في  1 ـ 
أفريقيا على األقل 13 مقاالً.
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طبعاً لكنهم كمسلمين من السود أو كمسلمين على األطراف ليس لهم دور في 
هذه القضيــة الكبيرة. وتتبين مدى صحة سياســة الرايــخ التي تهدف إلى 
االستحواذ على مســتعمرات في مناطق الزنوج وممارســة سياسات اقتصادية 
وثقافية بحتة في المناطق اإلسالمية من خالل تصريح أدلى به صحافي ونائب 
عن البرلمان التركي حيث قال: «تستطيع ألمانيا أن تكون صديقاً لتركيا ألنه 

ليس لها رعايا مسلمون في مستعمراتها»1.
وفي هذا السياق يعلق «رودي بارت»2 بأنه كان للحرب األولى أثرها على 
االستشراق األلماني فأصابت بعض المستشرقين، ومن نتائجها أيضاً أن خسرت 
ألمانيا مســتعمراتها في أفريقيا، وليس من الممكن الجــزم بأن ضياع هذه 
المستعمرات كان له أثر ســيئ على تقّدم االستشراق. وحقيقة أن ضياع هذه 
المســتعمرات أدى إلــى ضياع حافز مباشــر على االشــتغال بالعالم الفكري 
للمسلمين في المســتعمرات األلمانية بشرق أفريقيا. ولكن ابتعاد األلمان عن 
كل ألوان السيطرة السياسية على قطاع المستعمرات صفى الجو بين األلمان 
والشــرقيين وأدى إلى تحول الدراسات االستشراقية األلمانية إلى علم مجرد 

عن الغرض تماما3ً.
وباستيالء النازيين على السلطة في ألمانيا 1933م والتطور الذي مرت به 
ألمانيا نتيجة لذلك. فقد أدى إلى اإلضرار بالدراسات االستشراقية وأصيب 
العلماء بالرعب المعنوي المتزايد وكذلك المادي. فالسلطات النازية والحزب 
كانا قد تســببا فــي قتل وتهجيــر العديد مــن العلماء المختصين بمســائل 
االستشــراق وطلبتهم. من ناحية أخــرى كانت عمليات القتــل الجماعي التي 
مارســها النازيون في معســكرات االعتقال قد وجهت طعنــة نجالء إلى علم 

المرجع أعاله، ص 8. 1 ـ 
عمل البروفســور بارت مترجماً للمارشــال رومل في شــمال أفريقيا وكان يقول بشيٍء من األسى  2 ـ 
لرضوان السيد ـ عندما كان يدرس في ألمانيا ســتينات القرن الماضي ـ ما كنت نافعاً لرومل 
ألنني ما اســتطعت أن أفهم لهجات البدو هناك، وقد أُســر بارت في نهاية الحرب وأُرسل إلى 

ترينيداد ليقضي في معسكر هناك عدة سنين. ومن أعماله دراسة عن النبي وترجمته للقرآن.
رودي بارت، الدراســات العربية واإلســالمية في الجامعات األلمانية. المستشرقون األلمان منذ  3 ـ 

تيودور نولدكه، ت: مصطفى ماهر، القاهرة، 1967، ص 71 - 72.
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االستشراق وذلك ألن نسبة العلماء اليهود كانت تقليدياً كبيرة أصًال في هذا 
الفرع العلمــي بالذات1. واضطر بعضهــم إلى الهجرة حيث رفعوا من شــأن 
الدراســات الشــرقية في أمريــكا، وكانت النتيجــة نقصاً واضحــاً في عدد 
المستشرقين الناطقين باأللمانية.. ولما جاءت الحرب العظمى الثانية بلغت 
المحنة قمة أخرى أكثر ارتفاعاً، فقد اختطف الموت عددًا منهم..2 ومع ذلك 

عاد االستشراق األلماني بصورة تدريجية وعاد دوره السياسي أيضاً.
في ذات الوقت يتطلع مستشــرقون ألمان كبار (من أمثال فرتز شــتيبات 
ويوهانسن وجوزف ڤان أس) بشيٍء من االرتياح إلى إهمال هتلر والنازية لهم 

وعدم اســتعمالهم مثلمــا فعلــت القيصرية قبل 
الحرب األولى ويبدو ذلك راجعاً ألمرين:

أن النازيــة ولّــت شــطرها نحــو «المجال  ـ 1
الحيــوي» أي التوســع فــي أوروبــا وعلماء 

اإلسالميات هؤالء ال شأن لهم بذلك.
أن النازية كانت تحتقر الثقافات والشــعوب  ـ 2

األخــرى وبخاصــة شــعوب منطقة الشــرق 
األوسط التي جاء منها العبرانيون ـ اليهود ـ 
ولذلك فقد اهتمت أكثر ما اهتمت أن تخلق 

عمالء من أهــل المنطقــة وخارجها لالحتياجــات العمليــة والدعائية. 
والمستشرقون ال ينفعون في ذلك أيضا3ً.

وعلى الرغم مما ســبق كان العداء للسامية قد أفرز نتائج أخرى مختلفة 
كليــاً: حيث عثر النظام النازي في المســلمين عامة والعــرب بخاصة حلفاء 

جرنوت روتر؛ مرجع سابق، ص 44. 1 ـ 
ولعــل أكثر ما حــزن له المستشــرقون األلمــان أنهم وهم أصحاب مشــروع «دائــرة المعارف  2 ـ 
اإلســالمية» منذ مطلع القرن 20 وصدرت بالفعل في ثالث لغات في طبعتها األولى. فقدوا بعد 
الحرب الثانية الحق في نسخة ألمانية للنشرة الجديدة من الدائرة التي بدأت في الخمسينات 

ولم تكتمل حتى العام 2000، راجع: رضوان السيد، مرجع سابق، 35.
المرجع السابق؛ ص 42. 3 ـ 
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يتعاطفون معه في صراعه مع المؤامرة اليهودية العالمية، ومع الدول الغربية 
المتحالفة ضده. وعثــر العرب في النازييــن مؤقتاً على الرفيــق األمثل في 
نضالهــم للتحرر من نير االســتعمار البريطاني والفرنســي، ولعل العالقات 
الوثيقة التي أنشــأها مفتي القدس مع النازييــن وإقامته في برلين بدءًا من 
1941م خير مثال على ذلك1. في ذات الوقت ازداد اهتمام ألمانيا بالنشــاط 
اإلعالمي الموجه إلى البالد العربية بعد تقدم جيوشــهم في شمال إفريقيا، 
ففي 30 مارس 1942 أنشــئ مركز األنباء العربي2. وكان هذا المركز يصدر 
نشرة إخبارية يومية مع تعليق سياسي على األنباء ومقالتين تذيعهما اإلذاعتان 
العربيتان في برلين وأثينا، كما كان المعهد اإلسالمي المركزي يقوم بترجمة 
خطب المفتي محمد أمين الحسيني في المناسبات العربية واإلسالمية ونشرها 

باأللمانية3.
وفي الحقيقة كان اإلعالم األلماني الموّجه للبالد العربية ذا تأثير كبير 
في نفــوس العرب وخاصة في الســنوات األولى للحرب عندمــا كان الجيش 
األلماني يحقق االنتصارات، ولكن هذا التأييد الشعبي العربي فتر أو قل وكذا 

قل التوجه األلماني للعرب في نهايات الحرب.
في الوقت ذاته يجب أال ننســى أن بعض الدول العربية واإلســالمية كانت 
واقفة إلى جوار هتلر وقوفاً حقيقياً أو معنوياً ال حباً فيه بل كراهية لالســتعمار 
البريطاني. وقد كان كتاب هتلر «كفاحي» من العوامل التي ساعدت على االهتمام 
بالعربية. وربما ال نعجــب إذا عرفنا أن أهم معجم عربي في اللغة األلمانية قد 
وضع الهتمام سياسي بترجمة كفاحي لهتلر، كما استغل أيضاً الموقف األلماني 
في عهد هتلر الذي كان ضد اليهود ولعل قراءة في كتاب كفاحي توضح أي مدى 

انظر: جرنوت روتر، مرجع سابق، ص 45. 1 ـ 
تولــى إدارته الصحافــي اللبنانــي عفيف الطيبــي وكان للمركــز مندوبون في صوفيــا وأنقرة  2 ـ 
وبوخارســت يزودونه يومياً باألنباء وتنقــل أيضاً إلى اإلذاعة العربية فــي أثينا. وكان يعمل من 
برلين من العــرب باإلضافة إلى المدير: كميل ســلطان والدكتور والي توفيق مجاهد والســيد 
معلوف ـ انظر: كريم مطر، حمزة الزبيدي، المفتي محمد أمين الحســيني وأثره في السياســة 

الواقعية، بيروت، 2004، ص 167.
المرجع السابق، ص 162 - 188. 3 ـ 
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كانت الكراهية في صدره ضــد اليهود. ولم يكن فردًا في ذلك التوجه بل كان 
يعبر عن قطاع كبير من الشعب األلماني، وربما كان ذلك من العوامل المساعدة 
التي حدت ببعض المستشــرقين آنذاك إلى االهتمام بتاريخ اليهود السيئ ضد 

شعوب العالم مما صادف هوى لدى العرب والمسلمين1.
مع نهايات الحرب العظمى الثانية نلمس بوضوح انفصال وتطور للدراسات 
االستشراقية الناطق باأللمانية عن مثيالتها البريطانية والفرنسية. وبخاصة 
مع فقدان ألمانيا لمستعمراتها وانهيار الدول الحليفة للرايخ (الدولة العثمانية 
وإيــران و.....) وتقســيمها إلــى مناطق نفوذ تابعــة. وأيضــاً عندما فقدت 

اإلمبراطوريــة النمســاوية نفوذهــا فــي مناطق 
البلقان. وبذلك تبيّن نهايــة للخطط اإلمبريالية 
األلمانيــة والنمســاوية. وما ســبق كان في غير 
صالح جهــود «كارل هينريش بيكــر» في تطوير 
تقليد «حديث» في االستشراق الناطق باأللمانية 
يعتمــد باألســاس علــى الدراســات االجتماعية 
والدراسات اإلثنولوجية والسياسية. حيث لم تعد 
هناك حاجة لمثل هذه الدراسات، بمعنى أن نهاية 
الطموحات اإلمبريالية أللمانيا والنمســا قد أدى 

إلى ضيــاع الفرصة التاريخية للدولتين في تطوير أنموذج لالستشــراق على 
النمط الفرنسي البريطاني «المعاد».

وطبيعي نحن ال نسعى إلى القول إنه كان من األفضل لو حافظت ألمانيا 
على مستعمراتها ومناطق نفوذها اإلمبريالي وحافظت بذلك على فرصتها في 
تطوير استشراق كولونيالي على النمط الفرنسي أو البريطاني يتميز بأعمال 

مثل أعمال «جاك بيرك أو إيڤانز ريتشارد..».
بعد الحــرب الثانية. تميز االستشــراق الناطق باأللمانيــة بتركيزه على 

الدراسات «غير السياسية» والتاريخية وبالطبع الفيلولوجية.

محمد أبو الفضل بدران؛ مرجع سابق، ص 51. 1 ـ 
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وجلبت الستينات معها تغيرًا بطيئاً ومتواضعاً. بدايًة في فرع الدراسات 
اإلســالمية بألمانيا الغربية. ففي عام 1960 أوصى تقرير قدمته «جمعية 
البحث األلمانية» عن وضع التخصصات االستشــراقية بإنشــاء 32 قسماً 
تركز على قضايا الدراسات اإلسالمية، وتجعل من المجتمعات اإلسالمية 
المعاصــرة موضوعها الرئيســي، وتكــون منفصلة عن فرع «الدراســات 
السامية». وفي عام 1972 كان على جمعية المستشرقين األلمان أن تعترف 
أن 21 قسماً فقط قد تم تأسسها، ومنذ ذلك الوقت لم يتغير هذا الوضع 
كثيــرًا. فقط تغيّــرات طفيفة كانت مرتبطــة بالتطورات السياســية منذ 
الســتينات. فقد أدركت الحكومات األلمانية (الغربية) وكذلك النمساوية 
األهمية المتنامية لدول اإلنتاج النفطي في الشــرق األوسط. وثانياً حاول 
الحزب االشتراكي الديموقراطي في ألمانيا بزعامة السيد «فيلي برانت» 
وكذلك االشتراكيون النمساويون بزعامة «برونو كرايسكي» تطوير عالقات 
سياسية جديدة مع دول الشرق األوسط بما فيها إسرائيل. وثالثاً فالحكومة 
األلمانية الغربية مهتمة بتطوير إســتراتيجية تمكّنها من مجابهة السياسة 
الناجحة لجمهورية ألمانيا الديموقراطية (الشرقية) مع األخذ في االعتبار 
دور جامعة ال يبــزغ في ألمانيا الشــرقية ودورها فــي التعليم والتدريب 
المتميز ألبناء الشرق... ومن ثم كانت األحداث المتتالية من نجاح الثورة 
اإليرانيــة 1978 - 1979، وانهيار الكتلة الســوفيتية 1989 - 1990، وما تبع 
ذلك من اســتغالل الدول اإلســالمية الغنية بالمواد الخام وذات األهمية 
اإلستراتيجية في وسط آسيا ومنطقة القوقاز، إلى تأكيد األهمية السياسية 
للدراسات اإلسالمية... وانعكس ذلك على االستشراق الناطق باأللمانية، 
وأصبح في ألمانيا وسويسرا والنمسا في وضع أقرب إلى النعيم من حيث 
التقدير الرسمي لها ومصادر التمويل المتدفقة ونشاطات البحث، وأن فرع 

الدراسات اإلسالمية بخاصة له وضع مميز نظرًا ألهميته السياسية1.
وباإلضافة إلى معهد االستشــراق األلماني في هامبورغ أو مركز الشرق 

رومان لويماير، مرجع سابق، ص 10. 1 ـ 
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الحديث في برلين1. يرّكز عدد قليل من المعاهد وأقسام الدراسات اإلسالمية 
فــي ألمانيا وسويســرا والنمســا على بحث ودراســة المجتمعات اإلســالمية 
المعاصــرة. ففي أواخر التســعينات وكما تبين من فحــص (رومان لويماير) 
للبرامج الدراسية لنحو 55 معهدًا وقسماً للدراسات اإلسالمية والعربية، فإن 
80 % منها تقتصر موادها ـ تقريباً ـ على بحوث ودراســات فيلولوجية. إضافة 
إلى ذلك ال تزال معظم المعاهد واألقســام تلك ترّكز في دراستها وأبحاثها 
على أهم مناطق العالم اإلسالمي (بلدان الشرق األوسط)، في حين أن غالبية 
المســلمين في بلدان المغرب العربي وبالد ما وراء الصحراء الكبرى وشــبه 

جزيرة الهند ووســط وجنوب شرق آسيا، والعدد 
المتنامي للمسلمين في بلدان الغرب، يتم تناولهم 
بالبحــث بمحدوديــة، وباســتمرار فــإن هــؤالء 
«المســلمين المهمشــين» من ِقَبــل الباحثين في 
الدراســات اإلسالمية والذين ليســت لهم أهمية 
تذكر في إنتاج نصوص ذات قيمة فيلولوجية تصبح 
مــادة للباحثين في فرعــي اإلثنولوجيــا والعلوم 
السياســية، وبهــذه الطريقة تصبح الدراســات 
اإلســالمية جزءًا من اختصاص هذيــن الفرعين 

العلميين.
ويختم «لويماير» باعتقاده أنه يمكن اعتبار الخطاب االستشراقي عن 
اإلسالم والمســلمين وأهمية الدين إستراتيجية إمبريالية للتعامل مع دول 
المشــرق والمغرب في وضعها الحالي بصفتها دوالً أدنى وأقل تطورًا من 

الغرب2.

وقد عــاد منذ أكثر من ثالثين عاماً تحت اســم «معهد الشــرق» وهو يهتم بالشــرق المعاصر  1 ـ 
ويصدر مجلة ويعمل فيه عدد من الباحثين مهمتهم إلى جانب مراكز أخرى االســتجابة لطلبات 
ومشــاورات وزارة الخارجيــة األلمانية التــي تمول المعهــد ومكتب المستشــار األلماني ولجنة 

الشؤون الخارجية بالبرلمان. راجع: رضوان السيد، المستشرقون األلمان...، ص 31 - 32.
انظر: رومان لويماير، مرجع سابق، ص 11. 2 ـ 
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إن المتتبع لحركة االستشراق األلماني ربما يعود بها إلى القرن 12؛ إال أن 
 ،D M G البداية الحقيقية المنظمة كانت على يد جمعية المستشــرقين األلمان
وهي اآلن في منعطف طرق. فجماعة D A V O 1 استقطبت الشباب كما استقطبت 
من لم يجدوا دورًا في D M G من كبار المستشــرقين ألنها قد احتفظت بطابع 
تقليدي وطقوس جامدة لم يجد فيها الشباب دورهم ولم يجدوا فيها ما يصبون 
إليه. فأعضاء الجمعية الكبار وّجهوا اهتمامهم ـ كما بيّنا ـ إلى علوم الشــريعة 
والفلســفة اإلســالمية والفلك والنحو والمعاجم والتحقيق والشعر والنثر، وهي 
أمور لم يعد هناك من الشــباب من يتحمس لها كثيرًا.. إضافة إلى ذلك فإن 
المستشــرقين األلمان لديهم مناهج يســتخدمونها في أبحاثهم الجزئية لكننا 
نفتقد منهجاً كلياً لالستشراق نفســه وهذه نقطة في غاية األهمية. ولقد خدم 
بعض المستشــرقين الكنيســة بل إن بعضهــم كان من الرهبان مثــل كراملش 
Gramlich، ولكن هذا الدور يظل محدودًا النتشار االتجاه العلماني بين الشعوب2.

وتبــدو تأثيرات المستشــرقين الناطقين باأللمانية اليــوم أثرًا من آثار 
الماضي وال يرجع ذلك إلى النزعة اإلسالمية الجديدة ـ المتنكرة ـ لكل ما 
هو استشراقي أو غربي فقط، بل لقلة الترجمات عن األلمانية بشكٍل عام ثم 

جماعة دافــو DAVO Deutsche. تعد من أحدث جماعات االستشــراق األلماني المعاصر ـ ســبقتها  1 ـ 
جماعتا الموســوعيين التراثيين والتراثيون المتخصصون. وتعنى دافو بالواقع االستشــراقي وبأمور 
الشرق األوســط المعاصرة. وقد تأسســت في هامبورغ 1994 بقيادة المستشــرق «أودو شتاينباخ» 
 (Steinbach). وكان مؤتمرها الخامس في نوڤمبر 1998 بحاضرين وصلوا إلى نحو 500؛ وربما تعّد 

الجيل المتجدد في تاريخ االستشــراق األلماني إذ وجهوا جــلّ اهتمامهم إلى موضوعات جديدة لم 
يكن االستشــراق التقليــدي يوليها اهتماماً كبيرًا، كالســياحة في الشــرق األوســط والدراســات 
االجتماعيــة في بلــدان المســلمين والعوامل االقتصاديــة والربط بينهمــا وبين النظم السياســية 
وقراراتها. وكذلــك البحث في جغرافية العمران وفي اإلعالم. ويبــدو أن الفرق األكبر بين جمعية 
المستشــرقين األلمان DMG وجماعــة DAVO أن األخيرة ال تهتــم بالتراث وال بدراســته بل جلّ 
االهتمام منصب على الواقع المعاصر بكل أبعاده..، وليس بالوسع هنا نسيان ما عرف في الستينات 
باسم «مدرســة بون في الدراسات اإلسالمية»، وذلك في المعهد الشــرقي الذي تولى رئاسته بعد 

الحرب الثانية «أوتو شيبس»؛ انظر: محمد أبو الفضل بدران؛ مرجع سابق، ص 54 - 57.
انظر: محمد أبو الفضل بدران؛ مرجع سابق، ص 56 - 57. 2 ـ 
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لســيطرة الفرنســية واآلن اإلنجليزيــة في مجــال الدراســات الجديدة عن 
كالسيكيات اإلســالم وعن الظواهر اإلســالمية الحديثة والمعاصرة، وأخيرًا 

بسبب تغيّر مناهج البحث وثورة العلوم االجتماعية1.
والواقع أن الباقي من االستشراق األلماني في وعي الدارسين العرب في 

العقود األخيرة آٍت من مؤسستين:
المعهد األلماني في بيروت وبمنشوراته الكثيرة بالعربية واإلنجليزية واأللمانية. ـ 1
معهد دراســات العلوم العربية واإلســالمية في جامعة فرانكفورت الذي  ـ 2

يديره األستاذ فؤاد سزكين (سزجين) ويصدر 
مجلة علمية. وقد جمع ونشر وصوّر ما يزيد 
على 500 نــص ومخطوط ودراســة ـ موجود 

أغلبها بمكتبة اإلسكندرية.
وهناك أخيرًا وليس آخــرًا مجلة «فكر وفن»  ـ 3

التي تعرف بالنتاجــات األلمانية عن العرب 
واإلسالم والشرق.

ويبدو اليوم تضاؤل االستشــراق التاريخاني 
الفيلولوجي األلماني وغير األلماني، أما االستشراق 

الجديد فتسوده نزعة مراجعة تفكيكية تتصل باألجواء السائدة في حقبة ما بعد 
الحداثة.

وما عادت لالستشراق سطوته القديمة والتي كانت له حتى الستينات من 
القرن الماضي. فالتاريخانية التي قام عليها االستشراق تكاد تستنفد أغراضها، 
وقد صدرت في العقود األربعة الماضية مئات البحوث القصيرة والطويلة أبرزها 

ما كتبه إدوارد سعيد في نقد االستشراق منهجياً أو بشكٍل محدد2.

رضوان السيد؛ «تأثيرات المستشــرقين األلمان في البحوث األكاديمية العربية»، في التسامح،  1 ـ 
ع 8، 2004، عمان؛ ص 250.

رضوان الســيد؛ «األنثروبولوجيا والتاريخ واالستشــراق»؛ في االجتهاد، ع 47 - 48، 2000،  2 ـ 
بيروت، ص 8.
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وما كان االستشراق األلماني أو غير األلماني قناة رئيسية في التعريف 
بالعرب واإلســالم أو التواصل بين الشــرق والغرب. وقــد انفتحت قنوات 
 ونوافذ كثيرة وانســدت أخرى من بينها االستشراق بمعناه القديم. وقد حل
محل المستشــرقين األنثروبولوجيون1 من دعاة الطبائع األصولية والدموية 
لإلسالم وصراع الحضارات ويتهرب المهتمون بالتراث أو الحاضر العربي 
من أوروبا وأميركا وآسيا من التسمية بالمستشرقين ويقولون: إنهم معنيون 
أو مهتمون أو متخصصون بهذا األمر أو ذاك من الماضي أو الحاضر العربي 
واإلســالمي. ويفضــل األميركيــون التســمية «بدراســات الشــرق األدنى 
واألوسط».. وهكذا ينقضي االستشراق تدريجياً من دون أن يجد من يترّحم 

عليه في الغرب أو الشرق2.

المرجع الســابق، ص 5 - 8؛ أبو بكر باقادر؛ «األنثروبولوجيا واالستشــراق» في المرجع السابق،  1 ـ 
ص 9 - 10؛ رضوان السيد، «االستشراق واألنثروبولوجيا» االجتهاد، ع 49، سنة 2001، ص 5 - 9.

تحوّل كثير من المستشــرقين األلمــان الكهول في الثمانينات بعد كتابات إدوارد ســعيد وماكس  2 ـ 
تيرنر عن تسمية أنفسهم كذلك، وصاروا يتحدثون عن االختصاص بالدراسات اإلسالمية وبعلم 
اإلسالم. بينما انصرف آخرون العتبار أنفســهم مختصين باألدب العربي أو باآلثار اإلسالمية أو 
التاريــخ اإلســالمي بحســب تنــوع مجــاالت اهتمامهــم.. انظــر: رضــوان الســيد؛ تأثيرات 

المستشرقين...، ص 252.
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■  باحث متخصص في الشؤون اآلسيوية، خّريج جامعة سيجونغ، سيول، كوريا الجنوبي ة.

كانت ميانمار وما تزال مســرحاً لحرب عرقية طاحنة بين 
عرقيــة «البامــا» ـ التي تشــكل األغلبيــة ـ ومجموعة من 
األعراق المختلفة األخرى، التي حملت الســالح بعدما تم تهميشها 
وحرمانهــا من كثير من حقوقها السياســية والثقافيــة، ومع وصول 
حكومــة مدنية منتخبة إلى ســدة الحكم ســنة 2011، تــم القبول 
بالمطالب الرئيســة للمجموعات العرقية، ومن ثم دخلت البالد في 
عملية سالم غير مسبوقة لكنها تبقى هشة؛ إال أن الحكومة الجديدة 
ما زالــت ال تعتــرف بالمســلمين الروهينغا الذين ُســحبت منهم 
الجنســية بموجب قانون الجنســية لعام 1982، لتستمر معاناة هذه 

العرقية المسلمة إلى أجل غير مسمى.

ا�c2�ا��� وا���,ع ا���"�:

تقع ميانمار 1 في جنوب شــرق آســيا، وتبلغ مساحتها حوالى 

قرر المجلس العســكري الحاكم ســنة 1989 تغيير اســم بورما إلى ميانمار. حالياً  1 ـ 
هناك دول مثل اليابان والصين والهند باإلضافة إلى األمم المتحدة تســتعمل اسم 

■ � ا��
ٰ�� ا���;,ري  �

العرقي االنقسام  ميانمار: 
الروهينغا مسلمي  وقضية 
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676,578 مترًا مربعاً 1. تنفتح جنوبا على واجهتين بحريتين هما بحر أندمان 
وخليج البنغال، وتحدها من الشمال الشرقي الصين، ومن الجنوب الشرقي 
تايالند، ومن الشرق الوس، ومن الغرب بنغالديش والهند. وميانمار عضو 
في رابطة دول جنوب شرق آســيا واألمم المتحدة والعديد من المنظمات 
الدولية األخرى. ُتعد هذه الدولة واحدة من أفقر دول العالم بالرغم من 
توفرها على مصادر طبيعية هائلة ومتنوعة، حيث تملك احتياطات هامة من 
النحاس والزنك واألحجار الكريمة والخشــب. كمــا تتوفر على احتياطي 
كبير من النفط ُيقــدر بحوالى 3.2 ملياربرميل، واحتياطي هائل من الغاز 
الطبيعي يبلغ حوالــى 18,012 مليون قدم مكعب يتوزع على 3 حقول بحرية 

وثالثة حقول داخلية 2.
يبلغ عدد ســكان ميانمــار حوالى 55 مليون نســمة 3. وتشــكل عرقية 
«الباما» أغلبية بحوالى 68 %، في حين تتشــكل النســبة الباقية من 135 
عرقية 4 معترف بها من طرف الحكومة المركزية، وأكبر هذه األقليات هي 
«شان» 9 % «كارين» 7 % «راخين» أو «أراكان» 3.5 % «تشين» 2.5 % «مون» 
2 % «كاتشين» 1.5 % «كاريني» 0.75 % «وا» 0.18 % «الروهينغا» 0.15 % 
باإلضافة إلى عرقيــات أخرى مثل الهنــود والصينييــن و«دانو» و«الهو» 
و«ناغا» 5. وتبقى هذه اإلحصائيات غير دقيقة، وتختلف قليًال حسب الجهات 

ميانمار، في حين تســتعمل الواليات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى اســم بورمــا، أما االتحاد 
األوروبي فيستعمل االسمين معاً: بورما / ميانمار.

وفقاً لموقع The world factbook التابع للمخابرات األمريكية: 1 ـ 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html

news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/25/c_131008362.htm وكالة شينخوا الصينية:  2 ـ 
:The CIA world factbook وفقا ألرقام 3 ـ 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html

ذكر الموقع التابع لـ390«منظمة حقــوق األقليات» أن أرقام حكومة ميانمار تقدر عدد العرقيات  4 ـ 
:“Minorities in Burma” ـ 135 عرقية، تقرير ب

www.minorityrights.org/3546/briefing-papers/minorities-in-burma.html#1

خدمة شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين)، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: 5 ـ 
www.irinnews.org/Report/95195/Briefing-Myanmar-s-ethnic-problems
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الصادرة عنها، غير أن الحكومة قررت إجراء إحصاء للسكان بحلول 2014  1.
وتقطن كل أقلية من األقليات السبع الكبرى في واليات تحمل اسم األقلية 
نفسها، في حين تتركز األقليات الصغرى في والية بعينها أو تتوزع على واليات 

ومناطق مختلفة.
 «شان» Shan: تتكلم هذه األقلية العرقية لغة أبجدية خاصة بها وتعتنق 
الديانة البوذية، وُتشــكل هذه العرقية حوالى 9 % من عدد الســكان وتقيم 

الغالبية العظمى منها في والية «شان»، وعاصمتها 
هي مدينة «تونغ كيي» Taunggyi، وتوجد تجمعات 
سكانية من عرقية «شــان» في والية «كاتشين»، 
في حين توجد 5 أقليات أخرى تتوفر على مناطق 
إدارية ذاتية داخل حدود هذه الوالية، وتتيح لها 
تسيير شؤونها من دون تدخل الحكومة المركزية 
أو حكومة والية «شان» 2، وهذه األقليات الخمس 
 ،Wa «و«وا ،Pa-O «و«باو ،Kokang «هي «كوكانغ

Palaung «و«بالونغ ،Danu «و«دانو
«كارين» Karen أو «كايان» Kayan: تمثل ثاني أكبر أقلية بحوالى 7 % 
من مجموع السكان، ويقيم العديد من أبناء هذه األقلية في والية «كارين» 
الواقعة في دلتا نهــر «إراوادي» بالقرب من الحدود مع تايالند، في حين 
توجد تجمعات من هذه العرقية في والية «مــون». ويدين ثلثا هذه األقلية 
بالبوذية، في حين يعتنق الثلث اآلخر المســيحية منذ االحتالل البريطاني 
لماينمار، وقد قاتل أبناء هذه العرقية مع االحتالل على أمل الحصول على 
وطن لهم بعد جالء االســتعمار، ويقيم عشــرات اآلالف منهم في مخيمات 

لالجئين داخل تايالند بفعل سنوات من الحرب والعنف الطائفي.

إلجراء هذا اإلحصــاء ـ وهو األول من نوعه منذ 1983 ـ ستســتعين ميانمــار بخبرات «صندوق  1 ـ 
asiapacific.unfpa.org/public/pid/10579 األمم المتحدة للسكان»: 

’Ashley South, ‘Burmaslongestwar: Anatomy of Karren conflit، 2001، ص 3: 2 ـ 
www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/Burma’s%20Longest%20War.pdf

(� ��د #��ن G,ر�� 55 -
 �����(�,ن ���F. و�
األXL�-� (68 %) إ�) 
 �F�-ود .(���G) ��"��
ا��و�� �0 ا�,ذ-�. ��� 
0��ك ��"��ت @c�ى 
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 «راخين» Rakhine أو «أراكان» Arakan: تمثل 3.5 % من إجمالي عدد 
الســكان، وتعتنق هذه العرقيــة الديانة البوذية، وتقطــن غالبيتها في والية 
«راخين». وهي الوالية التي تقيم فيها ـ خصوصاً المناطق الشــمالية منها ـ 
أقلية الروهينغا المســلمة التي وصفتها األمم المتحدة بأنها واحدة من أكثر 
األقليات اضطهادًا في العالم بسبب ما تتعرض له من تمييز وتشريد وتقتيل 
من طــرف الحكومــة المركزية ومن طــرف عرقية «الراخين» التي تشــكل 
األغلبية هناك. وتكتسي هذه الوالية أهمية إستراتيجية كبيرة لميانمار والقوى 
اآلسيوية اإلقليمية؛ فقد طورت الهند ميناء العاصمة «سيتوي»، في حين أنشأت 
الصين في هذه الواليــة ميناء «كيوك فيو» Kyauk phyu الذي تســتقبل فيه 

النفط الُمستقدم من إفريقيا وتضخه عبر األنابيب إلى الصين.
 «تشـــين» Chin: تشــكل 3 % من مجموع الســكان، وتتألف من ثالث 
مجموعات عرقية هي «ميزو» و«كوكي» و«تشين»، يتقاسمون الثقافة والتقاليد 
نفســها، تقطن الغالبية العظمى منهم في والية «تشين»، وتوجد أعداد قليلة 
منهم فــي واليات أخــرى أوفــي دول أخــرى كالهنــد وبنغالديــش. ويعتنق 
حوالى  80 % منهم المسيحية والبقية األخرى بوذية 1. تقع والية «تشين» في 
غــرب ميانمار، عاصمتهــا «هاخــا» Hakha، ويغلب على تضاريســها الطابع 

الجبلي، وُتعّد هذه الوالية أفقر منطقة في ميانمار.
 «مون» Mon: يشــكلون  2 % من الســكان وهم من أقدم من اســتوطن 
ميانمار، يعتنق الغالبية منهــم البوذية ويوجدون بكثرة في والية «مون» التي 
تطل على بحر «أندمان» غربا، وتحدها تايالند جنوباً، وتســكن بهذه الوالية 

أقليات أخرى مثل «كايين» و«باو».
 «كاتشـــين» Kachin: يقدر عــدد هذه األقليــة بحوالى مليون نســمة، 
وتستوطن الغالبية العظمى والية «كاتشين» الواقعة في الشمال على الحدود 

مع الصين، وتقيم بهذه الوالية أقليات أخرى مثل «ليزو» وشان».

:“Minorities in Burma” وفقاً ألرقام «منظمة حقوق األقليات»، تقرير 1 ـ 
www.minorityrights.org/3546/briefing-papers/minorities-in-burma.html#1
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 «كاريني» Karenni: تبلغ نسبتهم  0.75 % من عدد السكان، وتشكل هذا 
العرقية امتدادًا لعرقية «كاريــن»، تقيم في والية «كاياه» الواقعة في الجهة 

الغربية للبلد ولديها حدود مع تايالند.
 «وا»: تبلغ نسبتهم 0.18 % وتعيش هذه األقلية في منطقة إدارية خاصة 
بها تقع داخل والية «شان»، ولديهم امتدادات عرقية داخل الصين، حيث تقيم 
جالية كبيرة من هــذه األقلية في إقليــم «يونان» الصينــي، ويتكلمون اللغة 

الصينية «الماندارين» كلغة رئيسة ولديهم عالقات وثيقة بالدولة الصينية.

:�c�"��u ا��و�0

يشــكل المســلمون حوالى 4 % من الســكان 
ويتوزعون على عرقيــات مختلفة، لكن األغلبية من 
المسلمين تنحدر من إثنية «الروهينغا» التي تقيم 
بكثافة في المناطق الشمالية من والية «راخين». 
تتكلم هذه األقلية لغة تشيتاغونChittagonian وهي 
لغة يتكلمها سكان المناطق الجنوبية الشرقية من 
بنغالديش 1، وتوجد أقلية مسلمة أخرى بوالية راخين 
تتكلم لغــة الراخين القريبة مــن اللغة البورمية، 

ولديها تقاليد وثقافة متقاربة مع الراخين البوذيين.
تقدر األمم المتحدة عدد الروهينغا داخل ميانمار بحوالى 750,000 نسمة 2، 
كما توجد جاليات من أبناء هذه العرقية تقيــم في دول متعددة وُيقدر عددها 
بحوالى 400,000 في بنغالديش، و 400,000 أخرى في دول الخليج، و 200,000 

ألف في باكستان، وحوالى 200,000 في تايالند و 15,000 في ماليزيا 3.

 “States of denial: A review of UNHCR’s ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 1 ـ 
response to the protracted situation of stateless Rohingya refugees in Bangladesh”

http: //www.unhcr.org/4ee754c19.html :7 تقرير 2011، ص
المرجع السابق، ص 7. 2 ـ 
المرجع السابق، ص 7. 3 ـ 
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منذ اســتقاللها عن بريطانيا عام 1948 عملــت الحكومات في ميانمار على 
محاولة الدفع بأقلية الروهينغا خارج ميانمار عبر اتباع سياسات تمييز واعتداءات 
ُممنهجة في حق هذه األقلية. فقد منعتهم الدولة من امتالك األراضي، وفرضت 
قيــودًا كبيرة علــى تحركاتهم داخل المناطــق التي يســكنونها، وصادرت جميع 
أراضيهم، وحرمتهــم من الحق فــي التعليم والخدمات الصحيــة، ومنعتهم من 
الزواج من دون ترخيص مسبق. كما أن الدولة ال تعترف بهم كأقلية قومية ضمن 
ـ 135 الُمعترف بها بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1982، مما جعل  األقليات ال
منهم مهاجرين سريين داخل وطنهم. وقد أدى هذا القانون العنصري والممارسات 
التمييزية ضــد الروهينغا إلى حرمانهم من اســتغالل أراضيهــم باإلضافة إلى 
تعرضهم لمختلــف أنواع االنتهاكات من طرف الحكومــة أو من طرف العرقيات 
األخرى، مما دفع بمسلمي الروهينغا إلى التشرد والنزوح إلى البلدان المجاورة.

:�c�أh0 ا��Kالت N� ��(�� ا��و�0

بعد حملة التطهير العرقية الوحشــية التي قام بهــا جيش ميانمار عام 
1978 ـ والتي اســتهدفت أقلية الروهينغا قتًال واغتصاباً وتدميرًا للمساجد ـ 
نزح حوالى 200,000 شخص إلى بنغالديش 1. وقد أجبرت الضغوط الدولية 
الكبيرة حينها ميانمار على الســماح لعدد كبير من الروهينغا بالعودة إلى 

مناطقهم في والية «راخين».
قام الجيش بحملــة أخرى ضد الروهينغا بين ســنتي 1991 ـ 1992، وقد 
تعرض المسلمون خاللها لكل أنواع االنتهاكات؛ كإجبارهم على العمل من دون 
مقابل والتعذيب والقتل واالغتصــاب وتدمير المنازل، وأمام هذا الوضع نزح 

حوالى ربع مليون مسلم من أبناء هذه العرقية إلى بنغالديش 2.

 ، Amnesty International, ‘Myanmar, the Rohingya minority: Fundamental Rights Denied’ 1 ـ 
2004، ص 5:

//www.amnesty.org/fr/library/asset/ASA16/005/2004/fr/9e8bb8db-d5d5-11dd-bb24-

1fb85fe8fa05/asa160052004en.pdf

المرجع السابق. 2 ـ 
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وباإلضافة إلى الحمالت المنظمة من طرف الجيش يتعرض المســلمون 
إلى عنف عرقي خصوصاً من طرف البوذيين من عرقية «راخين»، وغالباً ما 
تغض الحكومة الطرف عندما يتعلق األمر بتقتيل الروهينغا، ويشن «الراخين» 
منذ أشهر حملة ضد المســلمين أدت إلى قتل العشرات وتدمير حوالى 4855 

منزالً وتشريد حوالى 100,000 مسلم 1.

:h0�)G (إ� ��pOع ا�ال�Oوالت إر�K�

بعد الحملة العســكرية لســنة 1991 ـ والتي 
أدت إلى نزوح جماعي للروهينغا إلى دول الجوار 
وخاصــة تايالنــد وبنغالديــش ـ حاولــت هاتان 
األخيرتان بمساعدة ماليزيا والمفوضية السامية 
لالجئين إقناع ســلطات ميانمار بإعادة الروهينغا 
إلى مناطقهم، وقد تم بالفعل التوقيع على مذكرة 
تفاهــم بهــذا الخصــوص، وبحلول ســنة 1995 
اســتطاعت المفوضية الســامية لالجئيــن إعادة 

حوالى 260,000 الجئ إلــى بلدهم، وإلى حدود ســنة 2011 ما يزال حوالى 
29,000 الجئ من الروهينغا يعيشــون في بنغالديش حيث يقيم 11,500 منهم 
 ،Nayapara «و 17,500 في مخيم «نايابارا kutupalong «في مخيم «كوتوبالونغ
هــذا باإلضافة إلى 22,000 شــخص غير معترف بهم كالجئين يعيشــون في 
أطراف مخيم «كوتوبالونغ» منذ 2008 و 14,000 شــخص تم تحويلهم ســنة 
2008 من ضفاف نهر «تكناف» ـ نظرًا لخطر الفيضانات عليهم ـ إلى مكان 
يدعــى «ليدا» يبعــد 7 كيلومترات عن مخيــم «نيابارا»، كمــا يعيش حوالى 
200,000 من الروهينغا في منطقة «كوكس بــزار» البنغالية 2، ويعيش هؤالء 

:2012 ، Human Rights Watch, ‘Burma: Satellite Images Show Widespread Attacks on Rohingya’, 1 ـ 
www.hrw.org/news/2012/11/17/burma-satellite-images-show-widespread-attacks-rohingya

 “States of denial: A review of UNHCR’s ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2 ـ 
response to the protracted situation of stateless Rohingya refugees in Bangladesh”

http: //www.unhcr.org/4ee754c19.html :8 تقرير 2011، ص
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الالجئون في ظروف مزرية بحيث يعاني الكثير منهم من سوء التغذية، ويفتقر 
لكل الخدمات االجتماعية والصحية باإلضافة إلى تعرضهم لالستغالل.

وفي ســنة 2011 حاولــت بنغالديش إثــارة قضية الالجئيــن من جديد، 
وتوصلت رئيســة الوزراء الشيخة حســينة إلى اتفاق مع رئيس ميانمار «ثين 
ســين» يتم بموجبه إعادة الالجئين إلى مناطقهم داخــل ميانمار 1، لكن هذا 
األخير أكد الحقاً أنه لن يستقبل سوى الالجئين من مواطني ميانمار مما يعني 
أنها لن تســتقبل الروهينغا؛ ألنهم ال ُيعّدون مواطنين بموجب قانون الجنسية 

الصادر سنة 1982.

ا��و�0��c ودول ا�2,ار:

تشــكل قضية الالجئين الروهينغا وغيرهم (توجد مخيمات لالجئين من 
عــرق الكارين داخل تايالند) صداعــاً مزمناً للدول المجــاورة؛ لما لها من 
تداعيات اقتصادية وأمنية، فالظروف المعيشية الصعبة لالجئين تجبر بعضاً 
منهم على االتجار في المخدرات والسالح والبشر والقيام بأعمال القرصنة. 
وفرضت قضية الروهينغا نفســها بقوة على بنغالديش في الســنوات األخيرة، 
فبعد ثالثة عقود من إيوائهم بدأت تشــتكي من األعباء االقتصادية لألعداد 
المتزايدة من الالجئين. أما في تايالند التي تشكل معبرًا للفارين من أبناء 
هذه العرقية إلى ماليزيا ـ وغالباً ما يلجأ الكثير منهم إليها بعد فشلهم في 
العبور ـ فإن الســلطات التايالندية تنظر بكثير من الريبــة إلى الروهينغا، 
وتتهمهم بمســاعدة حركة التمرد التي يقوم بها مسلمو الجنوب في تايالند، 
كما تتهمهم أيضــاً بالقيــام بأعمال إجرامية مــن قبيل االتجار في البشــر 
والمخــدرات، كما يزيد تدفــق الروهينغا على تايالند من أعــداد الالجئين 
اآلخرين الدين يقيمون هناك منذ عقود. فهي تستضيف حوالى 140,000 الجئ 
 ،TBBC من عرق الكارين حسب تقديرات اتحاد الحدود التايالندية البورمية

 Institute of Peace and Conflict Studies, Southeast Asia Research Programme Quarterly 1 ـ 
www.ipcs.org/SEARP-Quarterly-Jan-March-2012.pdf :18 عدد يناير ـ مارس 2012، ص
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في حين تقدر تايالند عددهــم بحوالى 83,000 فقط 1. ومما يزيد من تعقيد 
وضعية الروهينغا هو أن تايالند ال تستطيع منحهم تصاريح العمل في بالدها 
ـ كما هو الحال مع أعــداد كبيرة من الالجئين من عرقيــات أخرى ـ ألنهم 
«بدون»، كما أن تايالند ال تستطيع التوصل إلى اتفاق أو تفاهم إلعادتهم إلى 

ميانمار؛ ألن هذه األخيرة ال تعدهم من مواطنيها.
وتبقى قضية الالجئين الروهينغا من أكثر القضايا تعقيدًا في العالم، فهم 
غير معترف بهم في بلدهم، ويتعرضون لمختلف أنواع االســتغالل في البلدان 
التي يلجأون إليها، وال يمكن تســوية قضيتهم ما لــم ُيعترف بهم وُتمنح لهم 

حقوق متساوية كالتي منحت لألعراق األخرى.

اال���Fم ا���"� �� �����Fر:

ُتعد الحــرب الدائرة في ميانمار أطول حرب 
أهلية فــي تاريخ العالــم الحديــث، ويعود طول 
النزاع العرقي في هذا البلد إلى سببين رئيسين: 
األول يتعلق بالماضي االســتعماري؛ حيث استعمل 
المســتعمر البريطانــي العنــف لفــرض إرادته 
والحفاظ علــى مصالحــة وتســوية خالفاته مع 

مختلف العرقيات، أما الثاني فيتمثل في فشل مختلف األنظمة السياسية التي 
تعاقبت على حكم ميانمار بعد االستقالل في تدبير الملف العرقي.

وبالرغم من السياســة العنيفة التي تبناها المســتعمر البريطاني تجاه 
األقليات العرقية فإنــه عمل على تحقيق التوازن بيــن مختلف العرقيات فيما 
يخص الحق في التعليم والخدمات االجتماعية والعمل، غير أنه رفع من درجة 
الوعي باالختالف العرقي لكل أقلية، وشــجعهم على تعريف أنفسهم كأقليات 
مميزة ذات هوية وثقافة مختلفة عن األغلبية البورمية، وســمح لهذه األقليات 

Refugees International, ‘Thailand: No Safe Refugee’, 2011 1 ـ 
refugeesinternational.org/sites/default/files/032411_Thailand_letterhead.pdf
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باســتعمال لغاتها وافتتاح مدارس خاصة بها، واتبع المســتعمر هذه السياسة 
ق تســد). وخالل الحرب العالمية  ليس حبّــاً في األقليات؛ وإنما من باب (فر
الثانية، بدأت األمور تتخذ منحًى مغايرًا؛ حيث منعت حكومة ميانمار تدريس 
لغــات األقليات، وتبنت إيديولوجيــة تعتمد على مقولة: «صــوت واحد، عرق 
واحد، وطن واحد». وهو الشعار الذي أثار حفيظة األقليات ودفعها إلى التشبث 
بهويتها بشــكٍل أكبر، ومن ثم تقديم الوالء للعرق على حساب الوالء للدولة. 
وفي سنة 1949 ـ بعد عام واحد من استقالل ميانمار عن المملكة المتحدة ـ 
كانت أقلية «الكارين» الســباقة لحمل الســالح ضد الحكومة المركزية ثم 
اقتفت أثرها المجموعات العرقية األخرى. وبعد االنقالب العسكري الذي قاد 
الجنرال «ني وين» إلى الحكم ســنة 1962، زادت حدة التمييز ضد األعراق 
األخرى بسبب سياسة «البرمنة» التي اتبعها هذا الجنرال. وهكذا تم إقصاء 
كل األقليات العرقية وقمعها وعدم السماح لها بالمشاركة السياسية. وبحلول 
سنة 2008 تشــكلت باألرجاء الحدودية لميانمار مناطق محررة، خاضعة كلياً 

للمجموعات العرقية المسلحة، وُتدار بعيدًا عن نفوذ الحكومة المركزية:

:�K)"�� ا����ا���2,��ت ا�� h0أ

«كارين»: تأســس االتحاد، الوطني للكارين (KNU) في سنة 1947، قبل 
االستقالل بســنة واحدة. ويحمل الجناح المســلح لهذا التنظيم اسم «جيش 
التحرير الوطني للكارين» (KNLA)، وقد شــكل لما يقــارب من أربعة عقود 
الحكومة الفعلية في غالبية والية «كارين» وبعض المناطق القريبة منها؛ لكنه 
فقد غالبية نفوذه بحلول 1990. وفي ســنة 1994 تعرض النتكاسة كبرى بعد 
انشــقاق اآلالف مــن مقاتليــه وتأسيســهم لميليشــيا تحمل اســم «الجيش 
الديموقراطي البــوذي للكاريــن» (DKBA)، التي أصبحــت المنظمة األكثر 
تنظيما وقوة في والية كارين. كما تأسســت منظمات عسكرية أخرى في هذه 

الوالية، أهمها «قوات السالم للكارين» (KPF) عام 1997.
 «كاتشين»: في سنة 1961، أســس الثوار من أبناء هذه العرقية «جيش 
استقالل كاتشــين» (KIA)، وهو الجناح العسكري لمنظمة استقالل كاتشين‘ 
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(KIO). حاربت هذه المنظمة علــى جبهتين خالل الحرب الباردة، فقد كانت 

تحارب الحكومة من جهة، وواجهت الحزب الشيوعي البورمي من جهة أخرى 
لثماني سنوات من 1968 إلى 1976. ويبلغ عدد مقاتليها حوالى 10,000 رجل 1. 
وقد وقعت هــذه المنظمة اتفاقية وقف إطالق النار مــع الحكومة المركزية، 

ودخلت معها في هدنة منذ عام 1994.
 «وا»: تأسس «جيش والية وا الموحدة» (UWSA) سنة 1989 مباشرة بعد 
انهيار الحزب الشيوعي البورمي، ورغم حداثته فإنه ُيعّد أقوى مجموعة مسلحة 
في ميانمار، ويتراوح عدد مقاتليه بين 20,000 و 25,000 مقاتل 2، وينشط على 

الحدود مع الصين.
 (SSA) «شان»: تشــكل «جيش والية شان» 
ســنة 1964، وبلغ عدد مقاتليــه 10,000 مقاتل 3. 
انقسم هذا الجيش إلى مجموعتين: «جيش والية 
شان الشمالية» و«جيش والية شــان الجنوبية»، 
وقع التنظيم األول اتفاقية لوقف إطالق النار مع 
الحكومــة المركزية ســنة 1989، في حين واصل 
التنظيم الثاني قتــال الحكومة إلــى أن وقع هو 

أيضاً اتفاقية لوقف إطالق النار عام 2011.
 «مون»: بعد استسالم قادة «الجبهة الشعبية للمون» للحكومة المركزية، 
أسس الرافضون لهذا االستسالم منظمة جديدة سنة 1958 أطلقوا عليها اسم 
«حزب والية مون الجديد» (NSMP) الذي واصــل القتال إلى أن توصل إلى 
اتفاق إلطالق النار مع الحكومة المركزية سنة 1995، ثم إلى اتفاقية سالم 

في يناير من 2012.
 «تشين»: أسســت «جبهة تشــين الوطنية» جناحها العسكري في أواخر 
Institute of Peace and Conflict Studies, ‘Mynmar Ethnic divide: the Prallel struggle’ 1 ـ 
www.ipcs.org/special-report/southeast-asia/myanmars-ethnic-divide-the-parallel-struggle-131.html

المرجع السابق. 2 ـ 

المرجع السابق. 3 ـ 
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ثمانيات القرن الماضي، وأطلقت عليه اسم «جيش تشين الوطني»، ومنذ ذلك 
الحين وهو ينشــط على طول الحدود الهندية مع ميانمار بدعوى الدفاع عن 

حقوق أقلية «تشين».
باإلضافة إلى هذه المجموعات المسلحة خاضت الحكومة المركزية حرباً 
ضروســاً ضد الحزب الشــيوعي البورمي الذي كان يتلقى دعمــاً كبيرًا من 
الصيــن خصوصاً بعدما وصل الجنــرال «ني وين» إلى الحكم ســنة 1962، 
واســتطاع الحزب إقامة تحالفات مع مختلف المجموعات العرقية المســلحة 
وكان المزود الرئيس لها بالســالح، مما سمح لها بإقامة مناطق محررة على 
طول المناطق الحدودية لميانمار. وبحلول سنة 1989 انهار الحزب الشيوعي 
البورمي بســبب تراجع الدعم الصيني للحزب بعد تطبيع عالقتها مع حكومة 
ميانمار، وتمرد مجموعات مسلحة من عرقيتي «كوكانغ» و«وا»، بعد خالفاتهما 

مع قادة الحزب الشيوعي البورمي.

ا��B"��ت و"a إmالق ا���ر:
استغل المجلس العســكري الحاكم 1989 ـ 2011 انهيار الحزب الشيوعي 
البورمي، وشــرع في مفاوضات مــع المجموعات المســلحة الكبرى من أجل 
التوصل إلى اتفاقيات إلطالق النار، وقد اســتطاع المجلس العسكري بفضل 
جهــود الجنــرال «خيــن نيونــت» Khin Nyaunt ـ الذي شــغل منصب مدير 
المخابرات العسكرية ثم منصب رئيس الوزراء 2003 ـ 2004 ـ التوصل إلى 
اتفاقيات مع مجموعة من التنظيمات العرقية المســلحة؛ ففي عام 1989 وقع 
المجلس اتفاقية مع «جيش والية شــان الشــمالي»، ثم توصل إلى اتفاقيات 
أخرى مع «منظمة استقالل كاتشين» سنة 1994، و«جيش والية مون الجديد» 
ســنة 1995. وقد ســمحت هذه االتفاقيات للجماعات المسلحة بالحفاظ على 
أسلحتها مقابل وقف إطالق النار، وركزت االتفاقيات على وضع حدود المناطق 
الخاضعة للمجموعات المسلحة، وسمحت لهذه األخيرة بمواصلة إدارة المناطق 
الخاضعة لها وفتح مكاتب لها في العاصمة رانغون. وفي أبريل من عام 2009 
تقدمت الحكومة بمقترح إلدماج المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاقيات 
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إلطالق النار في قوات حرس الحدود وقد قبلت الجماعات الصغيرة المحدودة 
النفوذ بالمقترح؛ لكن رفضته المجموعات الكبرى األكثر تنظيما وتســليحا، 

الشيء الذي كاد يعصف بهذه االتفاقيات.
مع بداية تطبيق إصالحات سياســية جديدة بوصول الرئيس «ثين سين» 
للحكم ســنة 2011، اتخذت الحكومة إجراءات جديدة للتفاوض، وبحلول عام 
2012 استطاعت الحكومة توقيع اتفاقيات سالم أولية مع كل من «جيش والية 
شان الجنوبي» و«حزب والية مون الجديد» و«جيش والية وا الموحدة» و«جبهة 

تشــين الوطنيــة» و«الحــزب التقدمــي القومي 
للكاريني» (KNPP)، كما تم التوصل إلى هدنة مع 
بعض المجموعات المســلحة الصغرى. وتتشــابه 
االتفاقيات الموقعة مع كل مجموعة عرقية، وتضم 
أربع نقاط رئيســة تتمثل في إنهــاء القتال، وفتح 
مكاتب اتصــال، وضــرورة اإلعالم بــأي تحرك 
عســكري يجريه أي طرف خــارج مناطق نفوذه، 
وإجــراء المزيد من المحادثات فــي وقت الحق. 
وبالرغم من هذه االتفاقيــات فإن التوتر العرقي 

ما زال يسود في واليتي «كاتشين» و«شان» بحيث تنشب مناوشات بين الجيش 
النظامي والمجموعات العرقية المسلحة بين الفينة واألخرى.

:���Kا����#� ا� lN,ا�
منذ انتقال السلطة من العسكريين إلى حكومة منتخبة في مارس من عام 
2011، بدأت ميانمار مرحلة سياســية أكثــرًا انفتاحاً وتحررًا، بعد أن دشــنت 
الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس «ثين سين» عملية إصالح سياسي واقتصادي 
غير مســبوقة. من بين أهم مظاهر اإلصالح السياســي إنشــاء لجنة لحقوق 
اإلنسان وســن قوانين تســمح التحادات العمال بالحق في اإلضراب، وإطالق 
سراح حوالى 700 سجين سياسي، والسماح للكثير من السياسيين المنفيين في 
الخارج بالعــودة، ورفع الرقابة والحظر عن كثير من وســائل اإلعالم التابعة 

و"he�� f�ّ ا�����2ت 
��� ا���(�K ���0�ات Sاإل
 ��,�Kا� l� الم#
ا����L-� �� ا�������ت. 
��ّ� ا��,�� �� -�ال -�,د 
 l� ال"�ت األ"(��ت�
 ��Fا���� �-�XLاأل
.�-�L�ا�� ��,�Kوا�
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وثقافات مدن 

للمعارضة. كما بادرت الحكومة الجديدة بإجراء حوار سياسي مع المعارضة، 
بحيث التقى الرئيس «ثين سين» مرارًا مع «أونغ سان سوكي» زعيمة العصبة 
الوطنيــة للديموقراطية (NLD)، وأدخلت الحكومة بعــض التعديالت القانونية 
التي سمحت بمشاركة العصبة في االنتخابات التكميلية التي أُجريت في أبريل 
من ســنة 2012. كما تخلت عن المقاربة العســكرية المحضة التي عالج بها 
المجلس العسكري سابقاً المســألة العرقية، وقبلت الحكومة الجديدة بإجراء 
حوار سياســي مع المجموعات العرقية، واستجابت هذه الحكومة ألول مرة في 
تاريخ البلد للمطالب الرئيســة للمجموعات العرقية المســلحة، والمتمثلة في 
مراجعة الدستور وإمكانية إنشاء فيدرالية أو على األقل إقامة المركزية موسعة. 
غير أنه تخللت هــذه المرحلة من اإلصالحات بعض التطورات الســلبية. فقد 
اســتأنفت الحكومة القتال ضد «منظمة استقالل كاتشين» لتنهي بذلك هدنة 
استمرت لمدة 17 سنة. أما بخصوص مسلمي الروهينغا، فاإلصالحات السياسية 
لم تأت لهم بجديد، وما زالت الحكومة الجديــدة تعّدهم عرقية أجنبية عن 
ميانمار، وترفض منحهم حقوقهم المدنية والسياسية. وبالرغم من أن عمليات 
اإلصالح جارية في ميانمار إال أنها تبقى هشة وما زالت في مراحلها األولى، 
ومن المبكر جدًا القول بأنها ستقود إلى إقامة دولة ديموقراطية حقيقية هناك.

:����5

لقد ركزت الحكومة الجديدة بشكل كبير على إيجاد حل للصراع العرقي 
الذي تدور رحاه منذ اســتقالل ميانمار، وقد حققت بالفعل بعض التقدم بعد 
أن أدركت أن المقاربة العسكرية للقضايا العرقية ليست مجدية، وأنه ال بديل 
عن الحل السياسي. لكنّ رفض الحكومة االعتراف بمسلمي الروهينغا ومنحهم 
حقوقهــم كاملة يجعل من عمليــة المصالحة الوطنية ـ التــي تحاول ميانمار 
إرســاءها ـ عملية ناقصة، كما يشــكل هذا الرفض تهديدًا لالســتقرار على 
الصعيدين الداخلي والخارجــي في ظل ما تعرفه البالد مــن تنوع عرقي ال 
يمكن اســتيعابه إال في ظل نظــام ديمقراطي يعترف بــكل األقليات من دون 

استثناء ويمنحها كامل حقوقها.
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■  كاتب وباحث من سلطنة ُعمان.

في مدينة سان بطرسبرغ وفي معهد المخطوطات الشرقية 
التابع ألكاديمية العلوم الروســية انعقد المؤتمر السادس 
لدراســات الفكر اإلباضي، حيث احتضنته صالة مزخرفة هي قاعة 
االطــالع لمكتبة معهــد المخطوطات فــي قصر ميخائيــل الجديد 
التاريخــي (المبني في 1857 ـ 1862م) علــى كورنيش القصر، هذا 
المعهد العريق الذي يضمن بين جنباته أكثر من مائة ألف مخطوط 
ضمنهــا 10700 مخطوط عربــي، ومن بينهــا مخطوطات لمصاحف 
قرآنية تعود إلى القرن الثالث الهجري، انعقد هذا المؤتمر بمشاركة 
واســعة لباحثين مــن كل أنحــاء العالــم متخصصيــن أو مهتمين 
بالدراســات اإلباضية؛ حيث تحوّل هذا المؤتمر الدولي إلى تقليد 
علمي ســنوي يجمع الباحثيــن لتــدارس األفــكار واآلراء اإلباضية 
باعتبارها إحدى مدارس اإلسالم الفقهية والعقدية، التي كانت لها 
على امتداد تاريخهــا تجربتها الممتدة فــي إدارة المجتمع وتكوين 
الهوية الوطنية والمرجعية القيمية لعــدد من البلدان واألقاليم في 

العالمين العربي واإلسالمي.

■ ��G ��K #��� ا�2K�ي  

��,F�-ر�Fأ �cأو�

ا(باضية للدراسات  السادس  الدولي  المؤتمر 

النهضة» عهد  ا(باضية:  «تاريخ 
2015 م يونيو  1 ـ 3 
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إن الهدف من اســتمرار هذا المؤتمر يتصل بحق الناس كل الناس في أن 
يطلعوا علــى هذه التجربة في مســتواها النظري المؤصل فــي مؤلفات العلماء 
والمتكلمين اإلباضية، أو في مستواها العملي وتطبيقاتها التاريخية عبر العصور 
وكيف تفاعلــت معها المجتمعات، بــل كيف قادت األفكار المجتمعات وأسســت 
لقيامها وحافظت على اســتقاللها الثقافي والسياســي؟، هــذا الحق بالمعرفة 
وبعرض ما لدى اإلباضية من فكر وتراث واسع يعبّر عن ثقة كبيرة بأن وضع هذا 
التــراث والفكر بين يــدي الباحثين وتهيئــة الظروف لبحثه ودراســته هو حق 
لإلنســانية بالعلم والمعرفة، وحق لهذا التراث بالفحــص والتمحيص باعتباره 
جهدًا إنسانياً في فهم الدين والنصوص اإلسالمية المقدسة وتطبيقها، وإيماناً 
بأن الفكر لن يأخذ مســاره نحو التطور بتخبئته أو رفض دراسته بل بمزيد من 
عرضه ونشــره، إذ ال تقوم الحجة أو تتضح الحقائق أو تتبدد الصور المغلوطة 
إال بمزيد من الدرس والوصول المباشــر إلى المصادر والنصوص المعبرة عن 
ذلك الفكر، كما أن التعميمات التي تفرضها الصورة اإلعالمية اليوم حول الفهم 
المشــوّه للدين وعن مدى االنتهاك لكرامة اإلنســان ولحرمته التي تسببت بها 
بعض األفــكار والتيــارات التــي أنتجت نموذجــاً متوحشــاً وأقصائيــاً ومدمرًا 
للمجتمعات، هذه الصورة التعميمية ال بد أن تقف في مقابلها تلك الصور التي 
تحركت بإيجابية وبتسامح وبقبول لآلخر المختلف، والتي قّدمت تجربة إنسانية 
مكتملة ومتطورة، تتجه إلى مزيــد من التصويب والتصحيح دائماً بفعل التجربة 
واالجتهاد واالنفتاح، ومن هذا المنطلق، منطلق حق الجميع في أن يرى الصورة 
واضحة مكتملة وعلى حقيقتها، يتواصل انعقاد هذا المؤتمر سنة بعد سنة، ليصل 
إلى محطته السادسة التي جعلت محورها موضوع «النهضة» في الفكر اإلباضي.
وفي الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمر التــي انعقــدت بحضور معالي الشــيخ 
عبد اهللا بن محمد السالمي وزير األوقاف والشؤون الدينية وسعادة سفير سلطنة 
ُعمان في موسكو، تحّدثت إيرينا بوبوڤا (Irina Popova) مديرة معهد المخطوطات 
الشــرقية مرحبًة بالحضور ومعربًة عن سرورها باســتضافة الندوة السادسة في 
الدراسات اإلباضية والُعمانية مقدمًة نبذًة عن تاريخ معهد المخطوطات الشرقية 
باعتباره أقدم مؤسســة علمية للدراسات الشرقية في روســيا، مستعرضة تاريخ 
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المعهد منذ تأسيســه عام 1818م، وتحّدثت عن كنوز المخطوطات الهائلة التي 
يضمها المعهد، والتي تعد من أهم خزائن المخطوطات الشرقية في العالم (بما 
فيها بعض المخطوطــات الُعمانية المهمة كمخطوطة إرشــادات المالحة الثالث 
للمالح الُعماني الشهير أحمد بن ماجد) مع حوالى مليون كتاب، كما استعرضت 
جهود أهم الباحثين المعاصرين الذين كانوا من أعضائه، ومنوهة بالدعم السامي 

من لدن جاللة السلطان لعمليات ترميم خزانة المخطوطات سنة 2009م.
 ،(Vladimir S. Myasnikov) ،كما تحّدث البروفيسور ڤالديمير مياسنيكوڤ
مستشــار أكاديمية العلوم الروســية في كلمته المرحبة للنــدوة عن مكونات 

الحضــارة الروســية المختلطــة، ومنوهــاً بكون 
اإلسالم جزءًا مهماً في الحضارة الروسية بجانب 
البوذيــة والدين اليهودي، مما ســمح لكي تكون 
روســيا عضوًا في منظمة المؤتمر اإلسالمي، كما 
أشار أهمية اإلباضية في المغرب وُعمان، وانتشار 
اإلباضية كمذهب متسامح في المناطق األخرى من 
العالم اإلسالمي، وأشاد بمسقط وما يسودها من 
مناخ التســامح الذي يمكن أن يجــذب كثيرًا من 

الباحثين من كافة أطراف العالم.
المطران أمبروســيوس (Ambrosius) رئيس أساقفة ســان بطرسبرغ ورئيس 
األكاديمية األرثوذكسية الالهوتية في سان بطرسبرغ تحّدث من ناحيته عن قرب 
القيم اإلسالمية واألرثوذكسية وأن هذه القرابة تكون أساس الحوار والعالقات 
الســلمية الموجودة بين األرثوذكسية واإلسالم في روسيا، ليكون نموذج للتعاون 
األخوي، ليشجع هذا التعايش السلمي والحوار في روســيا حوارًا بين الديانات 
على المستوى الدولي، داعياً رجال الدين أن يوحدوا جهدهم لمقاومة التحديات 
المعاصرة كالعلمانية المحاربة التي تؤثر في إحساس الناس المتدينين، داعياً 
كل المؤمنين من كل الديانات إلى الحفاظ على دين أجدادهم وإلى الحياة طبق 
القيــم التقليدية. أما تســيرين دارمايــڤ (Tsyren Darmayev) صاحب الدرجة 
األكاديمية البوذية وعضو المركز الجامعي البوذي (داتسان) في سان بطرسبرغ، 

�K�ث ا����ان 
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فقد شــّدد على أهمية الدراســات اإلباضيــة والبحوث في مجــال تاريخ تعامل 
الحضارات المختلفة في عصرنا المتميز بالعولمة والتطّرف لتجنّب األخطاء التي 
نشــهدها اليوم وفي المســتقبل؛ وقد ُختمت الجلســة االفتتاحية بكلمة الدكتور 
عبد الرحٰمن الســالمي من وزارة األوقاف والشــؤون الدينية بالسلطنة ورئيس 
تحرير مجلة التفاهم، الذي بدأ كلمته مشيرًا إلى أقدم المعلومات الروسية حول 
ُعمان والخليج التي سجلت ضمن ملفات أرشيف البحرية الروسية وهذه الوثائق 
تعود إلى نهاية القرن التاســع عشر وبداية القرن العشــرين، منوهاً بدراسات 
تيودور شوموڤســكي (Theodor Shumovskiy, 1913-2012) حــول الجغرافيا وعلم 
البحار الُعماني وخاصة بحوثه في مؤلفات المالَحين الُعمانيين سليمان المهري 
وأحمد بن ماجد، كما تحّدث عن جهود المستشــرقين المســتعربين الروس من 
القرن التاســع عشــر والنصف األول من القرن العشــرين، ابتداءً بـ فالديمير 
غيرغاس (Vladimir Girgas, 1835-1887)، ووصوالً إلى البروفيسور كراتشكوڤسكي 
الذي كان مشهورًا بين الطلبة العرب ابتداءً من الستينات من القرن العشرين، 
وانتهاءً بـ سيرغي فرانتسوزوف (Serge Frantsouzoff) الذي يواصل عملهم بأبحاثه 
في تاريخ اليمن وفي تاريخ اإلباضية في اليمن، كما رأى السالمي أن الدراسات 
العربية في روسيا تعيش حقبة ازدهار وأن هذا المجال يجذب خيرة الطلبة، وأن 
سلطنة ُعمان سعدت باستضافة عدد من األســاتذة والطلبة الروس خالل بعض 
الســنوات الماضية، معبرًا عن تمنياته بأن تمكن هذه الندوة من إلقاء النظر 

مجددًا إلى الماضي وإلى المستقبل.
 (John C. Wilkinson) أما المحاضرة الرئيسية فكانت للدكتور جون ولكنسن
رائد الدراســات اإلباضية والُعمانية في أوروبا، الذي قــرأ ورقته نيابة عنه آدم 
غايزر (Adam Gaiser)، حيث اســتعرض ولكنســن في ورقته بعنــوان: «النهضة 
اإلباضيــة من وجهة النظــر التاريخية» تاريــخ اإلمامة اإلباضية فــي ُعمان من 
«النهضــة األولى» إلى عصر آل بو ســعيد، شــارحاً بعض المراحــل من تاريخ 
اإلباضية مثل الخالف بين الرســتاقية والنزوانية، وأهمية كتاب الضياء لســلمة 
العوتبي في التشــكيل النهائــي لإلباضية كمذهب، ومحاوالت عقــد اإلمامة في 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين، والدور الذي لعبه خميس بن سعيد الشقصي 
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بتمكّنه من عقد اإلمامة لناصر بن مرشد اليعربي في سنة 1034هـ/1624م، مبيناً 
التأثير المهم لكتبه وخاصة «منهج الطالبين» على زعماء النهضة بين المغرب 
ـ 19 الميالديين، متوقفاً عند آراء  ـ 18 و ال ـ 13هـ/ ال ـ 12 و ال وُعمان في القرنين ال
الشقصي وابن عبيدان في المؤلفات القديمة مثل بيان الشرع والمصنف والجوامع 
التسعة وكتاب الضياء، وأهمية العقل لفهم الشريعة، واالتجاه العملي الذي سلكه 
الفقه اإلباضي ـ في نموذج ابن عبيدان ـ مع التغيرات االقتصادية في داخل ُعمان، 
وفي مجــال التجارة الخارجية في عصــر اليعاربة الذي كان أيضــاً فترة التعلم 
والتعليم المكثف، حيث تم حفظ التراث اإلباضي في نسخه المخطوطة في هذه 

الفترة، مبيناً أن اهتمامه األساســي كان في دراسة 
قدرة اإلباضية على تكييف نفسها لتحديات العصور 
المختلفة وهذه القدرة على التكييف من الممكن أن 
نراها فــي فترة اليعاربــة وفي فترة آل بو ســعيد، 
مستعرضاً عوامل التأثير على النهضة في عصر آل 
بوســعيد، منهيــاً ورقته بفكــرة مهمــة مدارها أن 
اإلباضية ليس مذهباً تجريدياً، ولكنه مذهب اضطر 
ألن يتطور ببراغماتية، وطوال تاريخه كان في إمكان 
اإلباضية تطوير المرونة ومعها التســامح في اتجاه 
اآلخر سواءً كان مسلماً أم ال، التسامح الذي كانت 
تصاحبه األخــالق الصارمة واإلحســاس بالعدالة، 

خاتماً بســؤال خالصته هل هذه المبادئ اإلباضية التي لم تتغير خالل القرون 
مناسبة لتحديات العالم المعاصر الذي يتجه إلى التعقيد من يوم إلى آخر؟

ا�2(�� األو�):
في الجلســة األولى تحّدث ثالثة محاضرين قّدمــوا رؤاهم حول مفهوم 
النهضة، حيث قّدم كريســتيان النغه (Christian Lange) من جامعة أوترخت، 
هولندا ورقة بعنــوان: «هل كانت هناك النهضة العلمية في الجزيرة العربية 
ـ 18م؟ إعــادة تقييم» حيث تحّدث عن الحركة العلمية  ـ 12هـ/ال في القرن ال
في الجزيرة العربية وخاصة في الحرمين الشريفين، وفي المناطق العربية 
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تحت الحكــم العثماني محاوالً أن يضع النهضة اإلباضية في ســياق أعرض 
(broader context)، مبتدئاً بالمؤلفات التي درست مرحلة االنحطاط والركود. 

كما قّدم فحصاً لألعمال التي نُشرت منذ ذلك الوقت حول الحركة العلمية في 
العالم العربــي وخاصة في الجزيــرة العربية (تجديد علــوم الحديث وتأليف 
القواميس في اللغة العربية) حيث قسمها إلى 4 مجموعات بحسب النظرية التي 
اتبعها مؤلفوها: نظرية األصول الواحدة، ونظرية عصر التنوير التي حصلت في 
العالم اإلسالمي مستقلًة من عصر االستنارة في أوروبا، ونظرية التجديد المتنوعّ 
األشــكال، ونظرية االزدهار المتواصل، مشــيرًا أن طريقتــي التحليل التاريخي 
المختلفتين لمسألة النهضة في الجزيرة العربية من وجهة نظر التاريخ الشامل 
تظهر فترات االزدهار والتدهور، والطريقة الثانية من وجهة نظر تاريخ االماكن 

واألشخاص تعطي صورة متنوعة ودقيقة وخالية من التعميمات.
أما البروفسور رضوان السيد، الجامعة اللبنانية، بيروت، فقّدم ورقة عنوانها: 
«النهضة الُعمانية: تجديــد الِفقه واإلصالح الديني»، قــارن فيها بين النهضة 
اإلباضية وحركة اإلصالح في البلدان اإلسالمية األخرى، مبيناً أن اإلصالح حارب 
التقليد، ولكن السلفية ومن تبع حركة الصحوة اإلسالمية حلت بدالً من التقليد، 
أما العلماء اإلباضيون فقد اشتركوا في النهضة التي يبدو أن أبا نبهان الخروصي 
أول من اســتخدمها. أما النهضة اإلباضية في المرحلة الثانية (1850 ـ 1930م) 
فيرى السيد أن اإلباضية فيها حاولت التقرب من المذاهب األخرى ولكن بقيت 
بعيدًة عن التنكر للتقليد العقــدي والفقهي، إذ إن النهضوييــن اآلخرين تركوا 
التقليد، واإلباضيون بنوا نهضتهم على أســاس التقليد وفتحه للتجديد، فالشيخ 
محمد بن يوســف إطفيش ونور الدين الســالمي كتبا أعمالهما الفقهية ومارسا 
االجتهاد على الطريقة التقليدية، والســالمي مثًال كان يقبــل اإلجماع والقياس 
خالفاً للسلفية وكان يقبل آراء المذاهب األخرى في ثالثة أرباع الحاالت، مؤكدًا 
أنه وإن اختلفت النتائج فإن ما يجمع النهضة اإلباضية مع الحركات اإلصالحية 
في المناطق األخرى هي محاربة القوى االستعمارية، فالمجتمع اإلباضي مع مرور 
الزمان كان يميل للحفاظ على نفســه وعلى أرضه وفكــرة اإلمامة بقيت مرجعاً 

ثابتاً، فالمراوحة كانت بين الماضي والحاضر مع التكييف لظروف الحاضر.
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في الورقة الثالثة تحّدث آية اهللا حسين مدرّسي، من جامعة برنستون، عن 
«التجديد اإلسالمي والرؤية اإلباضية ـ الشيعية»، حيث بيّن أن حركة اإلصالح 
التي بدأها جمال الديــن األفغاني ومحمد عبده كانت تدعــو إلى الرجوع إلى 
 القرآن وأشار إلى أن إعطاء األولوية للقرآن هي صفة متميزة ومشتركة بين كال
من اإلباضية والشيعة منذ البداية، أما األحاديث فقد قبل االثنان المتواتر فقط، 
ومع هذا الشرط فإن كًال من اإلباضية والشــيعة ترددوا أن يعطوه األولية فوق 
القرآن، وفي حالة الخالف بين خبر الواحد والقرآن تكون األولوية للقرآن، كما 

نبه إلى أن المؤلفين من الُسنة لم يدركوا الفرق 
بيــن اإلباضيــة أهــل العلــم والســلم والخــوارج 
المتطرفين، وهو ما حدث أيضاً في نظرتهم لفروع 
الشــيعة، وفي نهاية الورقة شــّدد مدرّسي على أن 
األولوية للقــرآن كانت داخل الحضــارة اإلباضية 
القديمــة وأن هناك تشــابهاً أكثر ممــا يمكننا أن 
نتصوره بين اإلباضية والشــيعة، وأن هذا التشابه 
يمكن أن نشــرحه عن طريق نفــوذ اإلباضية على 
الشيعة مثًال من خالل فكر ابن أبي عقيل الُعماني 

(ق3هـ/9م)، كما أعطى مثاالً على توحد القوى بين الشيعة واإلباضية في ُعمان 
لمقاومة البويهيين.

 (João Telese Et Cunha) في الورقة الرابعة تحّدث جواو تيليسي ايه كونيا
من جامعة لشــبونة الكاثوليكية، حول «النفوذ البرتغالي في منطقة المحيط 
الهندي في فترة ما بين 1500م و 1730م»، ذاكرًا أنه في لحظة مجيء فاسكو 
دا غاما إلى منطقة المحيط الهندي كانت المنطقة تعيش الموجة الثانية من 
انتشار اإلسالم، خاصة في جنوب شرقي آسيا، وقد حاول البرتغاليون اعتراض 
تقدم اإلسالم ولكنهم لم ينجحوا، ألن األســلمة كانت طبيعية وكانت تعتمد 
على العالقات التجارية المستمرة بين الجزيرة العربية والهند وجنوب شرقي 
آســيا؛ مؤكدًا أن الوجود البرتغالي لم يترك أي أثر مهم في هذه المناطق، 
ومن المحتمل أن يكون ذلك بســبب قلــة عدد البرتغاليين، وســيادة أولوية 
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المصالــح المحلية فــي العالقات بيــن البرتغاليين والحكام المســلمين في 
المنطقة، وفي مجــال الثقافة والعلوم ُوجدت بعض االســتثناءات النادرة مثل 
نفوذ الفنون األوروبية عند فناني البالط المغولي في عصر شاه أكبر، أو نفوذ 
الطب التقليدي اإلســالمي على اآلراء الطبية للطبيب البرتغالي غارسيا دي 

.(Garcia de Orta) أورتا
وبعد فشل محاوالت المماليك والعثمانيين في طرد البرتغاليين من المحيط 
الهندي، تغير الوضع بظهور ُعمان كقوة بحرية بعد سنة 1650م، فقد حدث هذا 
الصعود على حساب البرتغاليين، فطال الصراع في البحر بين 1650م و 1730م، 
فمحاربــة البرتغالييــن أصبحت واحــدًا مــن دوافع الوحــدة الُعمانيــة وبناء 
اإلمبراطورية التجارية البحرية في فترة اإلمامة اليعربية، وابتداءً من تلك الفترة 
اقتصرت العالقات بين البرتغال وُعمان على االتصاالت الحضارية والتجارية بين 

مجتمعات الجزيرة العربية وزنجبار والمجتمع البرتغالي في موزمبيق.

:J-�Kا� �ا��; ��اإل@الح  �L�
» :��F�Xا�2(�� ا�

قّدم ســيرغي فرانتســوزوف (Serge Frantsouzoff)، من معهد المخطوطات 
الشــرقية، بســان بطرســبرغ، ورقة تحت عنوان: «التراث اإلباضــي في تاريخ 
حضرموت في العصر الوســيط في ســياق الصــراع اإليديولوجي» حيث شــرح 
فرانتسوزوف أصول الصراع اإليديولوجي في اليمن الذي تعود إلى سنة 1905م، 
عندما حصل الخالف حول الزواج من غير الكفؤ الذي رأى السيد عمر بن سالم 
العطاس عدم شــرعيته وعارضه في ذلك اإلصالحي محمد رشيد رضا، ما أدى 
إلى ظهور الحزبين: العلوي الداعم للسيد عمر العطاس، واإلرشادي وهم أتباع 
النهضة الذين أسســوا جمعية اإلصالح واإلرشــاد، وأصبح هذا الصراع شامًال 
وانتشر إلى المجاالت األخرى من الحياة االجتماعية والعلمية، وقّدم فرانتسوزوف 
طرفاً واحدًا فقط من هذا الصراع وخاصة آراء العلويين واإلرشاديين تجاه دور 
اإلباضية في تاريخ حضرموت الوســيط، فقد حاول العلويــون أن يقللوا من دور 
اإلباضية في حضرموت، وصوالً إلى إنكار وجودهم والتشــكيك في وجود بعض 
أعالمهم، عكس اإلرشاديين الذين أعلنوا اعتمادية المصادر المحلية مثل «صفة 
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جزيرة العرب» للهمداني الذي يذكــر اإلمام اإلباضي إبراهيم بن قيس صاحب 
ديوان «السيف النقاد»، وقد درس فرانتســوزوف ذكر هذا اإلمام في المصادر 
الُعمانية مثل «تحفة األعيان» مشيرًا إلى أن المبادئ اإلباضية التي مثلت الروح 
الديموقراطيــة كانــت مكروهة في عيــون العلوييــن بينما كانت مناســبة جدًا 

لإلرشاديين ولنهضتهم في حضرموت في القرن العشرين.
وفي الورقة الثانية قّدم ميخائيل روديونوڤ (Mikhail Rodionov)، من أكاديمية 
العلوم الروســية ورقة تحت عنوان: «اإلباضية في الذاكرة الثقافية في حضرموت 
المعاصرة»، حيث نبّه على قدرة الذاكرة الثقافية على إحياء أبطال التأريخ وإنكار 

األبطال اآلخريــن، وفي حضرموت تعكــس الذاكرة 
الثقافية البنى االجتماعية وتقسيم المجتمع التقليدي، 
ووفق مقوالت القبائل فــإن عدة قبائل في حضرموت 
دعمــوا اإلباضييــن فــي مكافحتهم ضــد األمويين 
والعباســيين، وخاصة فــي وادي دوعــن حيث كانت 
خريبة عاصمة اإلباضية فــي حضرموت، كما تحفظ 
الذاكرة الجماعية ذكرى القائد العباسي الذي كان 
يقتل اإلباضيين وغير اإلباضيين، كما يذكر أيضاً هو 
انقســام القبائل الحضرمية إلى القسمين: القبائل 

التي كانت تدعم السيد أحمد بن عيسى الذي جاء إلى حضرموت في بداية القرن 
ـ 10م، والقبائــل التي كانت تدعم اإلمام اإلباضي المحلي أبا إســحاق  ـ 4هـ/ ال ال
إبراهيم بن قيس والصراع بيــن الحزبين، كما تذكر أيضاً محاربة اإلباضيين ضد 
ـ 11م، وقد جمع المؤرخ الحضرمي عبد الرحٰمن جعفر بن  اإلسماعيليين في القرن ال
عقيــل معلومــات عن اإلباضيــة في اليمن فــي كتابه «مــن تاريخ إباضيــة ُعمان 
وحضرمــوت»، كما يجدر بالذكــر أن الذاكرة الشــفوية تثريها الكتــب والوثائق 
والمصادر الكتابية األخرى؛ ويرى روديونوڤ أنه من الممكن أن نجد آثار اإلباضية 
في حضرموت في المجاالت المختلفة ولو في علم «النحالة»، حيث نجد في مكتبة 
تريم مخطوط «ترقيق األسل في تصفيق العسل» للمؤلف اإلباضي (حسب رأيه) أبي 

ـ 11هـ/17م. عبد اهللا محمد الفيروزآبادي وهو منسوخ في القرن ال
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وفي الجزء األخير من الورقة تكلم روديونوڤ عن التغيرات الحالية في علم 
التاريخ في اليمن، حيث تمّر الذاكرة الثقافية المحلية بفترة تجديد وإحياء منذ 
ـ 21، إذ نرى االزدهار في مجال النشر وإعادة النشر، كما نجد  بداية القرن ال
أن التاريخ القبلي المحلي المكتوب على يد األشــخاص من نفس القبيلة أصبح 
نوعاً منتشرًا من المؤلفات، ومنذ الوحدة اليمنية في التسعينات نرى ما نسمي 
بترســيخ النظام القبلي في اليمــن، وأصبحت االهتمامات القبليــة أكثر تكثيفاً 
بســبب األزمة السياســية الحالية، وفي هذه الظروف يصبح التــراث المحلي 

اإلباضي مهّماً أكثر وأكثر.
وفي الورقة الثالثة قّدم صالح البوســعيدي، من جامعة الســلطان قابوس، 
ورقة بعنوان: «تطور الفقه اإلباضي في القرنين الثامن عشــر والتاسع عشر»، 
حيث يرى أنه في نهاية القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر حدث تغير 
نوعي في كتابات العقيدة، فهذه المرحلة تميزت ببعض الشخصيات مثل الشيخ 
أبي نبهان الخروصي، والمحقق ســعيد بن خلفان الخليلي، والشــيخ ناصر بن 
جاعد الخروصي، والشــيخ أبي ُمسلم الرواحي، وهو يرى أن سمات هذا التطور 
تكمن في الجوانب التالية: تغير أسلوب الكتابة (حيث أصبح أكثر بالغة، وأصبح 
الشعر أكثر استخداماً بجانب أسلوب األسئلة والجوابات)؛ والنزعة نحو العقالنية 
وخاصة في مسائل مثل رؤية اهللا، والميل باتجاه التصوف، فقبل جاعد الخروصي 
ال نجد كتباً أو مصطلحات صوفية في الكتابات الُعمانية، وهو يرى أن التصوف 
اإلباضي متميز جدًا ويختص باستخدام ما ال يتعارض العقيدة فقط، فقد أخذوا 

علم السلوك ولكن أنكروا وحدة الوجود والحلول مثًال.

:«��N�Gاإل �uW�ا�2(�� ا��X��X: «درا#�ت أ@,ل ا�

في المداخلة األولى قّدمــت أنجيليكي زياكا (Angeliki Ziaka) من جامعة 
أرسطو، سالونيك، باليونان، ورقة بعنوان: «إعادة تعريف الهوية اإلباضية عن 
طريق الخطاب الديني في العصر الحديث»، حيث بدأت بمالحظات عامة عن 
النهضة التي ظهرت كحركة لحرية الكالم ومواجهة االســتعمار، وهادفة إلى 
إحياء روح المجتمعات اإلســالمية، وإدخال الحداثة في المجتمع والفرز بين 
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التفكير الدينــي والتفكير العلماني، ومع ذلك ظهــرت فكرة األمة والحكومة 
الدستورية، كما ظهر «اإلسالم السياسي» وفكرة الوحدة العربية، أما النهضة 
اإلباضية فكانت لها غرضان متناقضان: أن تدخل اإلباضية إلى حركة الوحدة 
العربية، وفي نفس الوقت أن تحفظ الهوية اإلباضية، ثم حللت زياكا مراحل 
النهضــة في ُعمان من عقد إمامة ناصر بن مرشــد في الـ ق 17م إلى جهود 
الشــيخ ناصر بن أبي نبهان، ثم العّالمة الســالمي والشيخ إطفيش وسليمان 
الباروني بعد ذلك؛ وأشــارت إلى أن العلم والتعليم كانــا قاعدتين للنهضة 
اإلباضية وأن االجتهــاد (الغير المنقطــع عند اإلباضية) وإعــادة الرؤية في 

التقليد ســاهما في تجديــد العقيــدة اإلباضية، 
مشــيرة إلى المبدأيــن الرئيســيين لإلباضيين: 
العقالنية، والتقوى، وكون كل مســلم مسؤول عن 
أعماله؛ وقد أنهت ورقتها بتحليل الوضع في ُعمان 
المعاصرة، مشرة إلى أن أبطال النهضة الُعمانية 
المعاصرة هم أحفاد زعماء النهضة الســابقين. 
وقد تمت إعادة تشــكيل البالد وإعادة بناء نظام 
التعليم، كمــا أن آالفاً من النصوص اإلباضية تم 
تجميعها ونشرها على يد وزارة التراث والثقافة، 

ووزارة األوقاف والشــؤون الدينية، والمكتبات الخاصة، فظهر عدد كبير من 
البحوث في التراث اإلباضي وفي الفقه والعقيدة.

 (neo-Ibadism) وهي ترى حدوث نقلة من اإلباضية إلــى اإلباضية المجددة
إلى ما بعد اإلباضيــة (meta-Ibadism)، فقد تم إثبات الهوية اإلباضية بإكمالها 
وبعالقتها مع الهويــة الوطنية الُعمانية التي بنيت آخــذة بعين اعتبار المذاهب 
األخرى والجنسيات المختلفة الموجودة في ُعمان والتعدد القبلي الُعماني، حيث 
نجد في ُعمان اإلســالم الفعال المالئم للحياة مع القدرة المســتقرة على فهم 

الشعوب واألديان.
في المداخلة الثانية، قّدمت ڤاليري هوفمان (Valerie Hoffman)، من جامعة 
إيلينوي، في الواليات المتحدة، ورقة بعنوان: «اإلباضيون في زنجبار والنهضة»، 
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حيث بحثت الحياة العلمية في زنجبار في القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
الميالديين، من خالل مؤلفات العلماء كـ: ناصر بن أبي نبهان الخروصي ومحمد 
وعلي المنذريين، وأبي مســلم البهالني، وعن طريق دراسة نتائج عمل المطبعة 

السلطانية منذ 1880م، والتبادل العلمي مع مصر وميزاب وُعمان.
مؤكدة اتصاف النهضة اإلباضية في شــرق أفريقيــا بميزات مهمة منها: 
العالقة الثابتة والمستمرة بُعمان من ناحية التبادل العلمي والتداخل المتبادل 
في األوضاع السياســية؛ والتعامل المكثف بين اإلباضية والُسنّة، الذين كان 
عددهم أكبر في زنجبــار؛ والعلماء اإلباضيــة في زنجبار كانــوا أكثر تأثرًا 
باالســتعمار كما كانت عالقتهم أكبر مــع األحداث والنزعــات في األطراف 
األخرى من العالم العربي اإلسالمي، كحركة الوحدة اإلسالمية والصراع ضد 
االستعمار مثًال، كما كان على العلماء اإلباضية بحواراتهم مع الُسنّة والمسيحية 

أن يثبتوا الهوية اإلباضية وأن يدعموا النظام السياسي اإلباضي.
أما الورقة الثالثة فقّدمتها إيرسيليا فرانتشيسكا (Ersilia Francesca) من 
جامعة نابولي، بإيطاليا، وكانت بعنوان: «االجتهاد وحركة اإلصالح اإلباضية 
في شــمال أفريقيا: إعادة شــرح كتاب النيل على يد الشيخ محمد إطفيش»، 
حيث درست مساهمة الشيخ محمد بن يوسف إطفيش (ت 1332هـ/1914م) في 
تطوير الفقه اإلســالمي عن طريق تحليل شــرحه لكتاب النيل وشفاء العليل 
لعبد العزيز الثميني (ت 1808م)، مبينة أسلوب إطفيش ومقاربته في الشرح، 
واستخدامه ألســلوب المقارنة بين اإلباضية والشــيعة والُسنّة مما جعل شرح 
كتاب النيل من المؤلفات األساسية لدراســة الفقه اإلسالمي، منبهة إلى أن 
بــاب االجتهاد لم يغلق أبدًا عنــد اإلباضية، محللــة آراء إطفيش في االجهاد 
والتقليد، وضرورة ممارســته على قواعد األصول، لتمكين التطور المســتمر 
للعلم، موضحة رأي إطفيش في صفات المجتهد، والفرق بين المجتهد المطلق 
ومجتهد المذهب، واســتخدامه بكثافــة لآليات التي تدعو الســتخدام العقل 
والتفكير، ورأيه بأن اختالف اآلراء جزء من التراث اإلســالمي، من دون أن 

يشكل خطورة على اإلسالم، وأن العلم والدين يصاحب بعضهما اآلخر.
مبينة أن مســاهمة إطفيش في شــرحه كانت في إحياء العقالنية كمبدأ 
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تاريخي، مما سمح بالنهضة الثقافية اإلباضية وتجديد المذهب وإثبات الهوية 
العلمية اإلباضية في العالم اإلسالمي.

��G��� :��N�Gاإل �uW�ا�2(�� ا��ا��G: درا#�ت أ@,ل ا�

وقد تحّدث في المداخلة األولى قــادر غومبياز (Kadir Gombeyaz) من 
جامعة أولوداغ، بورصة، بتركيا، في ورقة بعنوان: «العالم اإلباضي الشهير 
من جربة: أبو سليمان داود بن إبراهيم التالتي الجربي (ت967هـ/1560م)»، 
حيث قّدم ترجمة الشيخ أبي سليمان التالتي الذي سافر كثيرًا لطلب العلم 

وأصبح عالما بارزًا وشيخ العزابة في جربة، وهو 
مشهور بكتابه: «شــرح عقيدة التوحيد»، وكتاب 
عقيدة التوحيد نفســه هو لمؤلــف مجهول كتب 
باللغة البربرية وُترجم إلى العربية على يد أبي 
حفص عمرو بن جميع الجربي، وقد شرح الباحث 
أهميــة كتاب التالتــي في فهم تطــور الالهوت 

اإلباضي في بالد المغرب.
أما المداخلــة الثانيــة فقّدمها هــارون إيلديز 
(Harun Yildiz)، من جامعة سامسون، بتركيا، وكانت 

بعنوان: «اإلباضية في دراســات علــي يحيى معمر»، 
حيث قّسم ورقته إلى قسمين، فتكلم أوالً عن حياة علي يحيى معمر (1919 ـ 1980م)، 
ومؤلفاته؛ وتكلم تالياً عن آراء علي يحيى معمر في اإلباضية، الذي كان يشدد على 
التكوين والتطور التاريخــي لإلباضية في بالد المغرب، فــدرس في كتبه تقاليد 
اإلباضية ومؤسســاتهم مثل نظــام العزابة، فقــدم اإلباضية كمذهــب معتدل في 
اإلســالم، كما درس تاريخ الدولة الرســتمية والسياســة االجتماعية لهم وتطور 
الزراعة والتجارة في هذه الفترة، كما درس جماعات اإلباضية في شــمال أفريقيا 
مثل النكارية والحســينية.. إلخ، كما بحث في االتهامات الموجهة إلى اإلباضية، 
وخلص هارون إيلديز في ورقته إلى أهمية كتب معّمر في نشــر المعرفة الصحيحة 

عن اإلباضية وجذب الطلبة والباحثين إلى هذا المجال.
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أما الورقة الثالثــة فألقاها فرحات الجعبيري، مــن جامعة تونس، وكانت 
بعنــوان: «المصلح الكبير الشــيخ بيــوض إبراهيم بن عمــر (1313 ـ 1401هـ/ 
1899 ـ 1981م) كما عرفته»، مبيّـناً وجود تياران بين إباضية ميزاب: التيار الذي 
كان يتمســك بالتاريخ، والثاني الذي كان يريد اإلصالح، والشــيخ بيوض كان 
ضمن هذا التيار اإلصالحي، مقدماً رؤيته اإلنســانية لشــخصية الشيخ بيوض، 
وعالقته الشخصية والعلمية به، وذكرياته في لقاءاته معه، واصفاً أيضاً الظروف 

االقتصادية واالجتماعية في جربة وميزاب وليبيا.

:«��N�Gاإل �uW�ا�2(�� ا������: «درا#�ت أ@,ل ا�

الورقة األولى التي قّدمها إســماعيل البيرق (Ismail Albayrak)، من جامعة 
ملبورن، أستراليا، كانت عن «التفسير اإلباضي، النظرة التاريخية»، حيث قّدم 
نبذة عامة عن التفسير اإلباضي، وعن التصور الغير اإلباضي للتفسير اإلباضي، 
وآراء اإلباضيين أنفسهم في التفســير اإلباضي، محاوالً طرح بعض األسئلة من 
قبيل: هل هناك تفسير إباضي متميز؟ وما الفرق بين التفسير اإلباضي وتفسير 
المذاهب األخرى؟ مؤكــدًا أن اإلباضية أعطوا األولوية للفقــه والعقيدة وليس 
للتفسير، فاستخدموا تفاســير علماء المذاهب األخرى، بينما كان تقليد تفسير 
القرآن شــفوياً منتشــر جدًا، كما تحّدث عن تطور التفســير عند اإلباضية في 
العصر الحديث، وهــو يالحظ أن العلماء مــن غير اإلباضية اتهموا التفســير 
اإلباضي بكونه سطحياً، ففي كتابه «التفسير والمفسرون» ال يحلل الشيخ محمد 
الذهبي التفسير اإلباضي ولكنه يتكلم عن الفرق بين العقيدة اإلباضية والمذاهب 
األخرى؛ ونظرًا إلى أن كثيرًا من المؤلفات اإلباضية في التفســير فقدت، فإنه 
يمكن بناء تاريخ التفســير اإلباضي باســتخدام كل أنواع المصادر، حيث يعتبر 
اإلباضيون جابر بن زيد المفسر األول وإن لم توجد عندنا له نصوص، وهو يرى 
أن كل المفســرين اإلباضية فقهاء، وأنه في الفترة الكالســيكية كان التفسير 
اإلباضي اختصارًا للتفســير الســني مع اإلضافات الخاصــة المتعلقة بالعقيدة 
اإلباضيــة، ومــن نماذج تفاســير اإلباضية تفســير هــود ابن محكــم الهواري 
ـ 3هـ)، والتفسير الميسر لســعيد بن أحمد الكندي (ت 1207هـ/1792م)،  (ق ال
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والتطور الظاهر في التفســير تم في العصر الحديث وخاصة مع أعمال الشيخ 
محمد بن يوسف إطفيش، حيث نالحظ تعرض اإلباضية لنفوذ المسار الحديث 
للتفســير الذي يكون أكثر عقالنية واالهتمــام فيه بالعجائب أقــل، مع اهتمام 

اإلباضية بإعجاز ولغة القرآن.
أما الورقة الثانية فقّدمها وليد صالح (من جامعــة تورنتو، بكندا، وكانت 
بعنــوان: «نماذج من التفســير اإلباضــي الحديث»، حيث ركز فــي ورقته على 
تفســيري الشــيخ محمد بن يوســف إطفيش «هميان الزاد إلــى دار الميعاد»، 

و«تيسير التفســير»، وقد الحظ الباحث أن محمد 
الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» تعرف على 
التفاسير اإلباضية بلقائه مع الشيخ إبراهيم إطفيش 
فــي دار الكتــب المصرية حيث أعطاه نســخاً من 
تفسيري الشيخ إطفيش، ومن الواضح أن الذهبي ال 
يرى اإلباضية فرقًة وليس مذهباً، متهماً التفســير 
اإلباضي بميله للتقليد المعتزلي، ويرى أن الذهبي 
يعطي تحليًال خاطئاً لإلباضية وهو يتهمها بتحيزها 
ضد المذاهب الُســنيّة، لذلك يرى وليد صالح أن 

ما أورده الذهبي عن التفسير اإلباضي هو دراســة للفرق بين الُسنّة واإلباضية 
وليس مصدرًا للمعلومات عن التفسير اإلباضي؛ أما في الجزء الثاني من الورقة 
فقد حاول وليد صالح أن يلقي ضوءًا على األسباب التي دفعت الشيخ إطفيش أن 
يكتب تفسيرين كاملين ويبدأ بكتابة التفسير الثالث الذي تركه قبل أن ينتهي، 
ــنة،  حيث يرى أن إطفيــش أراد البرهنة على قــدرة اإلباضية على مجاراة الس

والوصول إلى نفس المستوى في تفسير كتاب اهللا.
يرى صالح أن «هميان الزاد» قّدم نظرة اإلباضية إلى القرآن، أما «تيسير 
التفســير» فكُتب إلكمال مشــروع إطفيش وتأكيد انتقال اإلباضيــة النهائي من 

مستوى الفرقة إلى مستوى األمة وإثبات اإلباضية كمذهب إسالمي مستقل.
قّدمــت الورقة الثالثة في الجلســة أماندا پروپســت (Amanda Propst) من 
جامعة جورج تاون، الواليات المتحدة، وكانت بعنوان: «التعددية الدينية وتطور 

ا�,ر"� ا��X��X أ����0 
 ً���ّ
�ت ا��2��ي ���
 ��G �O,- ن�L !Fأ
إ��N�G ���اب ���ران: 
 P���- ن�L يtا����ر ا�
����Gر-}، وا��F�X ا�tي 
�Lن -�-� اإل@الح.



418

متـابعــات

الهوية اإلباضية في العهد المعاصر»، حيث ترى أن التعددية اإلباضية ســهلت 
تطور التســامح ضمن المجتمــع اإلباضي، وأن خطاب التســامح المعاصر كان 
متصًال بالنهضة، ودرســت تصورات التسامح الديني الشائعة في ُعمان، ومع أن 
الُعمانيين بأنفسهم مسلمون مخلصون لكن النساء الُعمانيات لديهن حرية أكبر 
بالنسبة لنساء بلدان مجلس التعاون األخرى؛ والبرهان على التسامح الديني هو 
وجود الكنائس، ومن المبادئ الرئيســية رفض اســتخدام القوة لنشر اإلسالم، 
مشيرة إلى أثر خطاب التســامح الُعماني داخل وخارج ُعمان، وأن حرية الديانة 
جزء من الدســتور الُعماني، إذ تحاول الدولة أن تشيع هذه الرؤية المتسامحة 
لإلسالم، وتدعم رغبة اإلباضيين أن يعيشوا في انسجام مع المسلمين اآلخرين.

:l��2د وا���Bا�2�-�ة إ�) ا� �- ا�2(�� ا���د#�: ا��وٴ

قّدمت الورقة األولــى فيها أمل ساتشــدينا (Amal Sachedina)، من جامعة 
براون، بروفيدنس، الواليات المتحدة، حيث كانت بعنوان: «أثر التراث في إنتاج 
األشكال الجديدة من األخالقية، والتاريخ والدين كجزء من بناء الدولة الحديثة 
في ســلطنة ُعمان»، حيث تحّدثت عن النهضة المعاصرة التي حوّلت ُعمان من 
بلد فقير إلى دولة حديثة متصفة بالتقدم والتطور المادي وتوفر البنية األساسية، 
مشيرة إلى أن الدولة قد جعلت من التراث الُعماني مكوناً بنائياً في تطور األمة 
والوطن، وتشجع الوعي التاريخي عن طريق نشر اآلثار التراثية كرموز وطنية، 
فبنيت اإليديولوجيا الوطنية على مجموعة القيــم والمبادئ الغير المادية، كما 
تشجع رعاية فضائل المواطنة واألخالق والرؤية المحددة والمعايرة من التاريخ، 
فاآلثار (القالع والعمارة التقليدية) تســتخدم كشهادة شامخة للماضي المجيد، 
فالتمسك بالتراث المشترك يساعد على بناء المجتمع المنسجم، فُعمان تتمسك 
بتقاليدها وبتراثها مع طلبها للحداثة، وهذا الوعي الوطني التاريخي تم تشكيله 
بواسطة ثالث وسائل: المتاحف الوطنية والكتب المدرسية والمنشورات الرسمية.
المداخلة الثانية قّدمتها أمل غزال، من جامعة دالهاوزي، بكندا، وكانت 
بعنوان: «الردود الفردية على التحديث الغربي»، حيث بدأت كالمها بتحديد 

مفهوم النهضة، في أربع مراحل:



419

النهضة» عهد  ا(باضية:  «تاريخ  ا(باضية  للدراسات  السادس  الدولي  المؤتمر 

النهضة األدبية قبل القرن التاسع عشر الميالدي. ـ
ـ 19 الميالدي. ـ النهضة السياسية بين ُعمان وزنجبار خالل القرن ال
ـ 20 التي  ـ ـ 19 والنصف األول من القــرن ال النهضة فــي آخر القــرن ال

اندمجت مع النهضة العربية والحركات اإلصالحية.
نهضة السلطان قابوس ابتداءً من سنة 1970م. ـ

أما الورقة الثالثة فقّدمها ستيفان شراينر (Stefan Schreiner) من جامعة 
توبنغن، ألمانيا، وعنوانها: «التسامح بين االحتمال والقبول»، حيث أشار إلى 

كون التســامح مفهومــاً معقدًا وإلــى أن تعريف 
التســامح لألمم المتحدة الذي يعتمد على حقوق 
اإلنسان والتعددية والديموقراطية وحكم القانون 
(ســنة 1995) يختلــف كثيــرًا عــن تعريفاته في 
دراسات العلوم الدينية؛ وبحث التسامح في سياق 
التنويــر ودراســات العلــوم الدينيــة، وأن كلمة 
التســامح تســتخدم في حق األقليات التي تشعر 
بالضغوط والتهميش... إلــخ، وتحّدث عن اآليات 
القرآنيــة الخاصة بالتســامح (الكافرون، آية 6؛ 
البقــرة، آيــة 256)، فالقرآن من أول الشــواهد 

التاريخية لدراسة التسامح، كما استشهد بآراء ابن سينا والغزالي التي يمكن 
توظيفها لبحث التسامح؛ أما أوروبا ففكرة التسامح ظهرت فيها في القرنين 
ـ 16م مع اكتشاف القانون الطبيعي وتطبيقه لكل الكائنات وقّدمت  ـ 15 و ال ال
في طريقة مبيّنة في كتاب رسالة في التسامح لڤولتير (Voltaire). وختم ورقته 
بحديثه عن فكرة غوته (Goethe) الذي شدد على أن التسامح كاحتمال اآلخر 
ال بد أن يكون مؤقتاً فقط، ألن االحتمال يعني اإلهانة، أما التسامح الحقيقي 

فيشجعنا على قبول «اآلخرية» «otherness» لآلخر وعلى احترامها.
في الورقة الرابعة تحّدث سليمان الحسيني من جامعة نزوى، بسلطنة ُعمان، 
عن «التسامح والضيافة في تجربة الرحالة األوروبيين واألمريكان الذين زاروا 
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ـ 20م»، حيث رّكز في ورقته على ما قصه عن ُعمان  ـ 19 و ال ُعمان في القرنين ال
المبشرون المسيحيون الذين كانت لديهم االمكانيات لبناء العالقات مع المجتمع 
 (Philips الُعماني بســبب وجودهم المطول في ُعمان، ومن بينهــم فيليپس هايغ
 (James وجايمس كانتاين ،(Thomas Valpy French) وتوماس ڤالبي فرنتش Haig)

(Cantine،  والطبيــب پــول هاريســون (Paul Harrison)، والطبيب ويلس توماس 

(Wells Thomas)، الذين زاروا وعاشــوا في ُعمان في نهاية القرن التاسع عشر 

وفي النصف األول من القرن العشرين كلهم شهدوا على تدين الُعمانيين وحسن 
الضيافة ولطفهم والتســامح للنــاس من الديانة األخرى، وقــد ختم ورقته مع 
مالحظة فاني التون (Fanny Lutton) التي اشــتغلت في ُعمان كممرضة ومبشرة 
منذ سنة 1911م، وهي تقول أن الُعمانيين لم يكونوا ليقبلوا الرسالة المسيحية 
ولكنهم كانوا متسامحين تجاه المبشرين وكانوا يستضيفونهم ويكرمونهم، هكذا 
من الواضح أن الُعمانيين كانوا يظهرون على قدرتهم لالنفتاح وللتبادل والحوار 

مع األجانب والناس من الثقافات المختلفة.

.l��2د وا���Bة �() ا��-�O ة�eF :��Gا�2(�� ا���

 ،(Mandana Limbert) قّدمت الورقة األولى في هذه الجلسة ماندانا ليمبرت
من جامعة مدينة نيويــورك، بالواليات المتحدة، وورقتها بعنــوان: «العائلة في 
ُعمان وزنجبار»، وركزت فيهــا على نظام الزواج في زنجبــار في بداية القرن 
العشــرين وقارنت هذا الوضع مع الوضع في ُعمان في نهاية القرن العشــرين 
وخاصة مســألة المواطنة، مشــيرة إلى أن بريطانيا مع إعالنهــا حمايتها على 
زنجبار أصبحت أكثــر تدخًال في األوضاع الداخلية وخاصــة في نظام الزواج، 
فحاولت أن تدخل التسجيل الرسمي للزواج، وكانت تهتم أكثر بمصير المسيحيين 
الجدد من ســكان زنجبار المحلييــن والهنــود البريطانيين؛ حيث استشــارت 
القاضيين الُسنّي واإلباضي في زنجبار أحمد بن سميط، وعلي المنذري اللذين 
األكثر اهتماماً بالكفاءة في الزواج، وزواج النســاء من غير ولي، والزواج بين 
المســلمين والمســيحيين، كما تبدو هــذه المســائل مهمة أيضاً فــي مؤلفات 
نور الدين السالمي وأبي ُمســلم البهالني؛ والحظت ماندانا ليمبرت أن مسألة 
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الزواج ظهرت مجددًا بشكل جديد في ُعمان في الثمانينات من القرن العشرين 
وخاصة في مسألة تحريم الزواج بين المواطنين الُعمانيين واألجانب، في الجزء 
الثاني من الورقة بحثت ليمبرت في تطــور القوانين الخاصة بالزواج واألحوال 
الشخصية في ُعمان؛ وفي الخاتمة الحظت ليمبرت أنه في الحالتين المعروضتين 
لم تعاكس القوانين ما كان يحدث واقعاً، وإن حاولت النظم السياسية األجنبية 
أو المحلية ترتيب األمور االجتماعية، فإن كل محاولة للتشريع تثير ردود الفعل 
في المجتمع، والرأي العام في ُعمان المعاصرة منقســم بين من يعتبرون إباحة 

الزواج بين الُعمانيين والمسلمين من غير نظر إلى 
أصلهم ضرورياً، والذين يشجعون مواصلة السياسة 

الثابتة على أساس مبدأ المواطنة.
الورقــة الثانية كانــت لـ أنا ماريــا دي توال 
(Anna-Maria di Tolla) من جامعة نابولي، إيطاليا، 

وعنوانهــا «العائلة في شــمال أفريقيــا»، وهدفها 
دراســة النســاء في تاريخ وادي ميــزاب ودورهن 
وخاصة فــي االســتقرار الحضاري، وفــي التكافل 
االجتماعي ومنع المجتمع من التجزؤ؛ وهي تشــير 

إلى أن فترة النهضة في ميزاب تزامنت مع االحتالل الفرنســي للجزائر، ففقد 
وادي ميــزاب حقه للحكم الذاتي وألحق بالجزائر الفرنســية في ســنة 1882م 
ولكنه حافظ على القضاء المســتقل. وخالل القرون العديدة المجتمع اإلباضي 
في ميزاب كان يحافظ على نظامه االجتماعي واالقتصادي الخاص، واالستقرار 
االجتماعي في هذا المجتمع البربري األصل كان مضموناً بمساعدة بقاء النساء 
داخل المنطقة، ولم تتزوج النساء اإلباضيات خارج ميزاب وكن يبقين فيها ولو 
هاجر أزواجهن؛ وتلعب النساء دورًا مهماً في الحياة الدينية، فالنساء المتعلمات 
كن يدرسن النساء األخريات الممارسة الصحيحة للدين وقراءة القرآن، والنساء 
الشابات كن يحصلن على مبادئ العلوم الدينية، ويحافظن على اللغة البربرية، 
وحركة اإلصالح جاءت بفكــرة أهمية التعليم للبنات إلعداد األمهات، وإن كانت 

هناك بعض اآلراء في أن تعليم البنات سيضر االستقرار االجتماعي.
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في المداخلة الثالثة قّدمت أولغا أندريانوڤا (Olga Andriyanova)، من جامعة 
باريس األولى، في فرنسا، وجامعة سان بطرسبرغ، روسيا، ورقة عن «النساء في 
المجتمع الُعماني اإلباضي في القرن التاســع عشر وفي بداية القرن العشرين: 
الجوانب الثقافيــة والدينية»، حيث رأت أن المجتمــع الُعماني تاريخياً مثل أي 
مجتمع إسالمي تظهر فيه النساء بقلّة في ما نســميه الحيّز العام، ولكن عدم 
ظهورهن ال يعني عدم نفوذهن في الحياة االجتماعية؛ ودرست أندريانوڤا مسائل 
تعليم النساء والدور الديني لهن، وهي ترى أن قدرة المرأة في التصرف داخل 
مجتمعها ومســتوى تمكينها تعتمدان على مستوى تعليمها وعلى مرتبة عائلتها في 
المجتمع، وفي ُعمان في الفترة المشــار إليها فإن عدم وجود مدارس البنات ال 
يعني عدم وجود التعليم، فالنساء من عائالت المتعلمين (الشيوخ والعلماء) كن 
يتعلّمن على يد أقربائهن من الرجال، والمذهب اإلباضي ال ينصب أي حاجز عن 
تعليم النساء، بل تشير كتب الفقه عكس ذلك إلى أهمية العلم للرجال والنساء 
ســوياً؛ والمصــادر التاريخية (مثل كتــاب األمهات الصالحات لعلي بن ســالم 
الحجري) تشير إلى الدور الثقافي والديني الذي كانت النساء المتعلمات يلعبنه 
في المجتمع عن طريق تعليم النســاء األخريات وتنظيم حلقــات قراءة القرآن 
واإلرشاد الديني. فالنساء كن يملكن الكتب ويشترين نسخها، ويراسلن العلماء 
ويستفتينهم؛ كما عرضت أندريانوڤا دور النساء في المجتمع المحلي من خالل 
وصايا األوقاف حيث يبدو الوقف النســائي قديماً ومستمرًا في ُعمان وزنجبار، 
وكان يعطي للمرأة شــهرة ورؤية على المســتوى المحلي علــى األقل، فالوصايا 
تعكس تدّين النساء وزهدهن ورغبتهن في تحسين حياة الحارة، منبهة إلى أهمية 

مواصلة الدراسات في هذا المجال.

l��2د وا���Bة ا�2�-�ة �() ا��e���: ا���Xا�2(�� ا�

 ،(Barbara Michalak –Pikulska) الورقة األولى لبربارا ميخالك، بيكولسكا
من جامعة ياغيلونسكي، كراكوف، ببولندا، وهي عن «المظاهر الدينية في شعر 
أبي مســلم البهالني»، حيث قّدمت تحليلها للجزء الديني من التراث الشعري 
الهائل ألبي ُمســلم البهالني، إذ الشعر الديني هو شــهادة مهمة لعمق الحياة 
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الروحية ويعكس اإلحساس الديني للشــاعر. وبعد تقديم مراحل حياة البهالني 
وجهوده وأعماله، انتقلت الباحثة إلى تحليل شعره الديني الذي يعكس العالقة 
القريبة من اهللا التي كان البهالني يحسها، فبعض قطعه الشعرية تكون في شكل 
دعاء أو تأمل (اإلعجاب بــاهللا والتفكر فيه)، فاهللا هو مصدر اإللهام وهو محور 
االهتمام، والشاعر يعطي نفسه هللا ويثق فيه بال حدود، ويستخدم المجاز جاعًال 
لكل بداية نفس الكلمة، كما أن فكرة نور اهللا تتكرر في الشعر: اهللا نور الكون 
ومصدر النور الذي ينير الطريق إلى اهللا، والشــاعر ال ينسى ضعفه هو وظلمه 

الخارج من طبيعته الناقصة، وهو يبني عالقته مع 
اهللا على أساس الحقيقة وصفاء ضميره؛ كما حللت 
أيضاً بعض القطع الشــعرية المكرسة للنبي، وما 
تحمله من تعبير الشاعر فيها عن الحب والتبجيل 
تجاهه، خاتمة القول بأن ما يجذبنا في شــعر أبي 

مسلم هو إخالص الصالة وجمال أسلوبه األدبي.
الورقة الثانية كانت لســليمان الشــعيلي، من 
جامعة السلطان قابوس، حول «تطور الفقه اإلباضي 
فــي ُعمان في القرن العشــرين، اإلمام الســالمي 

نموذجاً» حيث حلل سليمان الشعيلي أعمال نور الدين السالمي من ناحية أسلوب 
الكتابة، التــي وجد أنها تقع فــي ثالثة مســتويات للكتابة في فقــه العبادات 

والمعامالت:
المستوى اإلبتدائي: سهل للقراءة والفهم كما في «تلقين الصبيان».

المستوى المتوسط: ولتســهيل التعلم استخدم الســالمي الشعر كما في 
«جوهر النظام».

المستوى المتقدم: كما في «معارج اآلمال».
وذات التوزيع الثالثي يقع لألعمــال المكتوبة لطلبة العقائد حيث نجد في 
البداية «غاية المراد في االعتقاد»، ثم «أنوار العقول» في المتوســط، و«بهجة 
األنوار» و«مشــارق األنوار» للمتقدمين؛ كما درس منهج الســالمي في شــرحه 

 �� ����,��G fS�ّK�
 ��I �� ���ا��0�e� ا��-
 J�
 ،�FالWأh)��ُ �G ا�

�X ا����;;� �"��f ا�
 �W�- �� األدب ا��F���ُ روٴ
 �� ��و��W)�)K �(�2ء ا��-
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424

متـابعــات

لمسند الربيع، فالسالمي يضع قراءه في حسبانه عند الكتابة، فيرتب األحكام 
جيدًا في مؤلفاته متجنباً التكرار، كما يعطي اآلراء المختلفة قبل إعطاء رأيه هو، 
وقد استفاد كثيرًا من كتب المذاهب األخرى وخاصة فيما يتعلق بالمنهج، خاتماً 

القول بأن السالمي مجدد حقيقي للِفقه اإلباضي.
قّدم المداخلة الثالثة محسن الكندي، من جامعة السلطان قابوس، في ورقة 
كانت بعنــوان: «اإلصالح والتنوير وآفاق النهضة الصحافــة الُعمانية المهاجرة 
نموذجاً»، حيث تحــّدث فيها عن كتابه المنشــور حول الصحافــة الُعمانية في 
زنجبار، والتواصل بين داخل ُعمــان والمهاجرين، متطرقاً إلى تاريخ الصحافة 
الُعمانيــة منــذ بداياتها بالنشــرات اإلخبارية من ســنة 1900م، ثــم صحيفة 
«المنهاج»، وتحّدث عن الصحافة فــي المغرب وعالقتها مع العلماء الُعمانيين، 
كما تطرق إلى صحيفة «الفلق» فــي الثالثينات وما حملته من تكوين الخطاب 
السياســي العربي، وتحّدث عن صحيفة «النجاح» ألبي مســلم، وما حملته هذه 
الجهود من رؤية للنهوض ونشــوء الترقي، وانشــغال دائم بالوطن األم، وشرح 
لمؤسســة اإلمامة ومؤسســة الســلطنة، وما حملته في مضامينها من الخطاب 
اإلباضي، وكيف أن الشــعر كان من مضامين للصحافــة، إضافة إلى المقاالت 
الدينية والفتاوى، وخلص إلى أن الصحافة المهاجرة كانت متصلة باستمرار مع 

شخصيات ُعمانية ومع الصحافة في المغرب.

ا��,@��ت وا����م

وفي ختام الجلســات تحّدث عدد من المشاركين الذي شددوا على أن مثل 
هذه الندوات تمكّن التواصل بين الباحثين الدارسين لإلباضية وبين اإلباضية، 
وتســمح بانفتاح اإلباضية لغير المتخصصين، لتصبــح اإلباضية جزءًا من هذا 
السرد األكبر لما هو اإلســالم، كما أعلن منظمو المؤتمر دقيقة الصمت حدادًا 
على الدكتورة آني هيغنز (Annie Higgins) التي توفيت في سبتمبر 2014م بسبب 
مرض مفاجئ، والتي كانت متخصصة في الشــعر العربي، وخاصة في الشــعر 
الخارجي واإلباضي، وقد اشــتركت في الندوات الســابقة وخاصــة في نابولي 

(2012) وكامبريدج (2014).
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■  باحث بمؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط، المغرب.

ال أظن أن في تاريخ الفكر البشــري فكرًا عانى ـ وما زال 
يعاني ـ من ظلم المؤرخين كالفكر الفلسفي في اإلسالم1.

:�����

إذا كانت الفلســفة بصفــة عامة من المواضيــع التي يصعب 
التأريخ لها؛ فإن كثيرًا من الباحثين يعتقد أن الفلسفة العربية هي 
من أكثــر الفلســفات التي تعكس تلــك الصعوبة، التــي يواجهها 
المؤرخون للفلســفة بصفة عامة ال سيما المختصون في الدراسات 
العربية واإلسالمية. وبطبيعة الحال ال أتفق مع هذه الدعوى التي 

هذه المقالة هــي عبارة عن محاضرة أُلقيت في الرابع من يوليو ســنة 2000م في  ٭ 
ـ BRISMES في كامبريدج، فباستثناء بعض المراجعات الطفيفة  المؤتمر الســنوي ل
وبعض اإلضافــات فيما يتعلق بالمراجع، فإن نص المحاضــرة بقي على أصله الذي 

ألقي بها على الجمهور.
أستاذ الدراسات العربية بجامعة يـيل. ٭٭ 

محمد عابد الجابــري، نحن والتراث، الــدار البيضاء: المركــز الثقافي العربي،  1 ـ 
ط. السادسة، 1993، ص 34.

■ ���-�: -,#a ��راري  

العربية الفلسفة  دراسة 
العشرين: القرن  في 

العربية للفلسفة  التأريخ  في  مقالة 
غوتاس ديمتري  بقلم: 

٭
٭٭
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تقول بأن الفلسفة العربية تستعصي على التأريخ، وسأبين فيما بعد بالحجج 
الدامغة أســباب شــيوع الفكرة القائلة بصعوبة التأريخ للفلسفة العربية في 
أوساط الباحثين في حقلي الدراســات العربية والدراسات اإلسالمية. ولعل 
من أسباب شيوع هذه الدعوى أن مؤرخي الفلسفة بصفة عامة ـ سواء مؤرخي 
الفلســفة اليونانية أم فلسفة القرون الوسطى وكذا ذوو التكوين العميق في 
اللغة اليونانيــة والالتينية ال يجدون فــي تكوينهم العلمــي واألكاديمي ما 
يســاعدهم على تذليل الصعوبات التي تواجههم عند التعامل مع الفلســفة 
العربية. وتعّد اللغة العربية هي العقبة الكأداء التي تواجههم، باإلضافة إلى 
التباين الذي يحّسه هؤالء الباحثون بين ثقافتهم والثقافة العربية اإلسالمية. 
وعندما يجتهد الباحث المجد منهم في االشتغال بالفلسفة العربية عن طريق 
مطالعة الدراســات التي أنجزها في الموضوع المستشــرقون الذين أرخوا 
للفلســفة العربية؛ يجد أن تلك الدراسات ال تســمن وال تغني من جوع كما 
ســأبين ذلك فيما بعد. فالمناهج الدراســية القديمة قد رسخت في أذهان 
الباحثين مقولة أن الفلسفة في الحضارة العربية اإلسالمية كانت في أحسن 
أحوالها ممارسة هامشــية وثانوية، هذا باإلضافة إلى أن الشلل قد دب في 
الجسم الفلسفي العربي بعد الضربة الموجعة التي وجهها إليها الغزالي في 
القرن 11 م. كما أن الفلسفة حاربها وأقصاها أولئك الذين يسمون أنفسهم 
نة والجماعة، مما أدى إلى اعتبار الفلسفة غير ذات أهمية، ووجهة  أهل الس
النظر هــذه تتعزز من خالل بعض القــراءات العرضية لبعض الدراســات 
المتخصصة ـ والتي ال تبعث على القراءة ـ والتي أشرت إليها سابقاً ومن ثم 

فتجاهلها ال يطرح أي مشكلة.
وفي كلتا الحالتين فإن ســوء اإلدراك هذا يمكن أن نجد له تبريرًا، فهو ال 
يرجع إلى الفلسفة العربية1 نفســها بل يرجع إلى طلبتها وشراحها. فالمستعربون 
أنفسهم والذين أرخوا للفلسفة العربية لم يقوموا بعملهم كما ينبغي، وفشلوا بصفة 
عامة أوالً في عرض نتائج أبحاثهم على مؤرخي الفلسفة في صورة معقولة ونسقية 

أقول فلسفة «عربية» وليس فلسفة «إسالمية» لدواٍع ستناقش فيما بعد عند الحديث عن المقاربة  1 ـ 
اإلشراقية.



427

العربية للفلسفة  التأريخ  في  مقالة  العشرين:  القرن  في  العربية  الفلسفة  دراسة 

مما يمكن من تلمس الصالت والقواسم المشــتركة بين الفلسفة العربية وغيرها 
من الفلســفات، وثانياً في عرض تلك النتائج على زمالئهم في أقسام الدراسات 
اإلسالمية والعربية بطريقة تبيّن َوثَاقة الصلة بين الفلسفة العربية وبين الممارسة 
الفكرية في الثقافة اإلســالمية. فلم يعد كافياً مع حلول هذه األلفية الجديدة أن 
يكتفي مؤرخو الفلســفة المدرســية الوســيطة، والمختصون في ميدان الدراسات 
اإلســالمية بأن يعبّروا عن اســتعدادهم لالعتراف بالدور الحاسم الذي مارسته 
الفلسفة العربية على المسيحية الوسيطة واإلســالم، وهذا ليس كافياً في نظري 
بسبب الحقيقة التاريخية1 التي تؤكد ذلك التأثير، والذي ال يمكن ألحد أن يجادل 

فيه أو ينكــره؛ لكن يتعيّــن على مؤرخي الفلســفة 
العربية في الغرب أن يقّدموا أبحاثهم إلى المتلقي 
بطريقة تقنعه بأن الفلسفة العربية جديرة بالدراسة، 

ويمكن أن يستفيدوا منها في بحوثهم.
واآلن سأجتهد في بيان مســألة جوهرية وهي 
كيف أننا ـ معشــر مؤرخــي الفلســفة العربية في 
الغرب ـ قد فشــلنا فــي تقديم الفلســفة العربية 
وعرضهــا علــى زمالئنــا في أقســام الدراســات 
اإلسالمية أو خارج أقســام الدراسات اإلسالمية، 

بطريقة تجعل الفلســفة العربية تحظــى بالقبول كجزء مــن اهتمامنا العلمي 
المشــترك منذ زمن طويل. وجدير بالذكر أن دراســة الفلســفة العربية ظلت 
مطردًة منذ ظهور كتاب أرنيست رينان (Ernest Renan) المؤسس لعهد جديد وهو 

مثــل هذا االعتــراف نجده ماثًال علــى نحو متزايد فــي الكتب المدرســية للفلســفة الالتينية  1 ـ 
الوسيطة. ينظر مثًال ما قاله أحد الباحثين الكبار في هذا المجال وهو:

 K. Flasch: ‹Die zivilisatorische und damit auch die philosophische Entwicklung des lateinischen

Westens seit dem 13. Jahrhundert ist ohne den Einfluss der Araber nicht zu verstehen›

Das philosophische Denken im Mittelalter (Stuttgart: Philipp Reclam Jun., 1986), p. 262 في كتابه: 
 Einfuhrung in die Philosophie des Mittelalters (Darmstadt: :نجد كذلك االنطباع نفسه في كتابه
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987), p. 95.

وعلى نحــو ال يمكن إنكاره، فرصد الفلســفة العربية فــي أمثال تلك الكتب المدرســية تعتريه 
الروتينية والميكانيكية، وهذا راجع إلى األسباب التي تشكّل صلب هذه المقالة.

إّن ا�?(D "� دبَّ �� 
 �G�ا�� �B�)Bا� h�2ا�
�G� ا�u��G ا��,��O ا��� 
و�WWO إ���W ا��cا�� �� 
 �B�)Bأن ا� ��L ،ن 11 م�ا��
 Ppوأ";��0 أو� �WGر�
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Averroèse et l’Averroïsme (ابن رشد والرشدية) سنة 1852؛ أي منذ ما يناهز 

قرنــاً ونصفاً من الزمن. ومن خالل إلقاء نظرة ســريعة علــى الكتاب المفيد 
 Introduction à ـ لفرناند ڤان ستينبيرغن (Fernand van Steenberghen) المسمى ب
l’étude de le philosophie médiéval 1 (مدخل لدراســة فلسفة القرون الوسطى) 

سيتبيّن لنا أن الدراســة األكاديمية للفلســفة الالتينية والعربية قد بدأت في 
الوقت نفســه تقريباً، ومع ذلــك فال مجال للمقارنة بيــن المنجز من البحوث 
األكاديمية في الفلســفتين. ولكن نجد من الناحية الكمية وفرًة في الدراسات 
التي تؤرخ للفلسفة العربية وتدرسها؛ حيث تم تحقيق تراكم كمي منذ ما يزيد 
على قرن ونصف، وهذا ما يدفعني إلى إعادة النظر في األسباب الحقيقة التي 
تعوق إحراز تقدم كيفي في دراسة الفلســفة العربية. لذلك سأعمل من خالل 
هذه المقالة على تقويم األخطاء ـ ســواء أكانت عن قصد أم عن غير قصد ـ 
والتي رافقت دراسة الفلســفة العربية في القرن العشرين، وأنا متأكد من أن 
تلك األخطاء لو تم تجنبها فســتعود للفلســفة العربية حظوتها ومكانتها التي 
تستحقها سواء في حقل الدراسات اإلسالمية أو الدراسات العربية، وبصفة أعم 

ستعود للفلسفة العربية مكانتها في سياق التأريخ للفلسفة الغربية.
قبل الشــروع في الموضوع أود أن أوضح بعض األمــور التي تبدد بعض 
األفهام الخاطئة والتي أشرت إليها سابقاً. الفلسفة العربية لم تلق حتفها على 
يد الغزالي (ت 1111) ولم يكن النظر الفلسفي ممارسة هامشية في الحضارة 
نة والجماعة، بل  اإلسالمية. باإلضافة إلى أن الفلسفة لم يجهز عليها أهل الس
استمرت الممارسة الفلسفية في الحضارة اإلسالمية بقوة ونشاط واستقاللية 
لعشرة قرون. وقد يقول بعضهم: إن الممارسة الفلسفية ما زالت مستمرة في 
إيران، وأسهمت في تشــكيل ثقافة رفيعة، سواء قبل أو بعد ابن سينا شارحها 
األكبر، والرسم البياني المرفق٭2 يبين بطريقة مبسطة تطور الفلسفة العربية 

من القرن التاسع إلى القرن الثامن عشر.

(Paris/ Louvain: Publications Universitaires, 1974), pp. 42-43. 1 ـ 
ما نشــر المترجم الرســم البياني الذي ذكره غوتاس. وما كان أصل غوتــاس بين أيدينا عند  ٭ 

مراجعة الترجمة (المحرر).
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يكمن المشكل األكبر في أن الفلسفة العربية قد درست بشكٍل غير متوازن؛ 
حيث انصب البحث بشــكٍل ك بير ومكثف على شــخصيات فلسفية معينة وعلى 
فترات زمنية معينة، وهذا يعد ســبباً كافياً نبرر به فشــل مؤرخي الفلســفة 
العربية في الغرب من تقديم الفلســفة العربية بشــكٍل دقيــق للقارئ. وعدم 
التوازن وقلة التقدير والفهم للفلســفة العربية ســواء في أقســام الدراسات 
اإلسالمية أو في أقســام الفلســفة يمكن إرجاعه إلى هيمنة ثالث مقاربات، 

احتكرت دراسة الفلسفة العربية، يمكن أن نجملها في:
المقاربة االستشراقية. ـ 1
المقاربة اإلشراقية. ـ 2
المقاربة السياسية. ـ 3

وسأحاول اآلن عرض هذه المقاربات بتفصيل 
وتقديم بعض األمثلة الدالة عن كل مقاربة.

أوالً: ا����ر�G اال#�?�ا"��

ُتعد المقاربة االستشراقية من المقاربات ذات 
التاريخ الطويل واألكثر تشعباً، ويمكن أن يضاف: 

(واألكثر استنساخاً)؛ لقد أصبح مصطلح «االستشراق» مصطلحاً حمال أوجه 
 في الدراسات العربية واإلســالمية، ويثير الكثير من االنفعاالت، وليس لدي
اآلن نية للدخول في نقاشــات نظرية وذات طبيعة سجالية، سواء مساندة أو 
معارضة. وما أقصد به بمصطلح «االستشراق» هو تلك الصورة التي تكونت في 
القرن التاسع عشر عن أهل «المشرق»، وهم العرب في هذه الحالة، والذين 
انطبع في الذهنية الغربية أنهم «روحانيون» و«شــهوانيون» و«غيبيون» وغير 
عقالنيين، باإلضافة إلى ولعهم بالدين الذي َمهروا به مثل بني عمومتهم من 
العبرانيين. أضف إلى ذلك أن العرب يعيشون في مجتمعات يسودها االستبداد، 

وأن طرق عيشهم وأنماط تفكيرهم غير قابلة للتغيير1.

قّدم محسن مهدي الدليل على تفشي هذه التصورات في أبحاث بعض المستشرقين في النصف األول  1 ـ 

�;�(y «اال#�?�اق» 0, 
 �� fF,�� ا�;,رة ا��� P)�
 D0أ �� �?� l#ن ا����ا��
«ا��?�ق»، وh0 ا���ب �� 
 l�Fا �-tوا� ،���Kه ا�t0
 hWFأ ��G�cا� ���0tا� ��
«رو
��F,ن» و«WI,ا�F,ن» 
.���Fال�� ��Rن» و,��R»و
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هذه الصورة الكاريكاتورية عن العرب التي رســمها مستشرقو القرن 
التاسع عشر خفّت حّدتها في القرن العشرين، ويمكن القول: إنه ال يوجد 
أحد اليوم يتمســك بتلك الصورة الكاريكاتورية في شموليتها، لكن تلك 
الصورة تبرز بشــكٍل جلي ما كان أوروبيو القرن التاسع عشر ميالين إلى 
اعتقاده حول هؤالء الناس الذين يعيشــون في المجتمعات اإلسالمية؛ أي 
بتعبير أدق حول هؤالء الشرقيين1. هذا النزوع المسبق إلى مثل تلك الصور 
النمطيــة لم يحدد فقط تمثــالت الغربيين عن الشــرق؛ بل حدد كذلك 
طبيعة األســئلة التــي يمكــن أن تطرح بخصــوص هؤالء الشــرقيين في 
المجتمعات الغربية، وبتعبير آخر تحدد تلك التمثالت األجندة األوروبية في 
البحث األكاديمي، وهذا في رأيي ما يمكن أن نبرر به المنهج الذي يسلكه 
البحث األكاديمي الغربي في مقاربة العالم اإلسالمي حتى يومنا الحاضر، 
وهي من اآلثار الجانبية لالستشــراق، وهذه اآلثار ال نســتطيع االنفكاك 

منها، رغم تظاهرنا بالتعددية الثقافية.
تظهر تلك اآلثار الجانبية ـ التي أشــرت إليها ســابقاً ـ في دراســة 
الفلسفة العربية من خالل مجموعة من التجليات. ويمكن إجمالها في أربعة 

تجليات:
النظر إلى الفلسفة العربية على أساس أنها فلسفة صوفية.أ ـ  
الفلسفة العربية مجرد وسيط بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الالتينية ب ـ  

الوسيطة.
أفق الفلسفة العربية هو التوفيق بين الفلسفة الدين.ج ـ  
الفلسفة العربية ماتت بموت ابن رشد.د ـ  

 «Orientalism and the Study of Islamic Philolosophy», in :من القرن العشــرين في مقالة له بعنوان
Journal of Islamic Studies, 1 (1990), pp. 79-93.

نموذج مغاير لهــذا نجده في كتاب ليون غوتييه (Léon Gauthier) وهــو باحث ذو أهمية كبيرة في  1 ـ 
 Introduction à l’étude de la philosophie :ميدان الفلســفة العربية ومحقق نصوص، اســم الكتاب
 musulmane. L’esprit sémitique et l’esprit aryen: la philosophie grecque et la religion de l’Islam,

(Paris: 1923).
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أ ـ النظر إلى الفلسفة العربية على أساس فلسفة صوفية
النزوع إلى عّد الفلســفة العربية فلسفة صوفية يتجلّى بشكٍل جلي في بحث 
ألحد المستشرقين الدانماركيين، وهو مهرن (A. Mehren) الذي اشتغل بابن سينا 
بشــكٍل مطرد في نهاية القرن التاسع عشــر. وحتى أبيّن ما أصبو إليه، دعوني 
أحكي لكم فصول قصة طويلة، سبق لي أن حكيتها، وهي في غاية الداللة على 

قضيتنا، وأعتقد أنها جديرة بأن يعاد سردها مرة أخرى في هذا المقام.
 Sufficientia أشار ابن سينا (ت 1037) في مقدمة كتابه الكبير «الشفا» ـ
كما كان يسميه الفالســفة الالتين ـ أنه كتب كتابين أساسين يجمعان كل 

موضوعات الفلســفة؛ وهما كتاب «الشــفا» ثم 
كتاب «المشرقيون»، والفرق بين الكتابين ـ كما 
بين ذلك ابن سينا ـ يكمن في األسلوب: فكتاب 
«الشفا» هو كتاب شــرح وتحليل، ويحتوي على 
نقاشــات تتعلّــق بمواقف الفالســفة عبر تاريخ 
المشــائية، وعلــى العكس من ذلك فــإن كتاب 
«المشــرقيون» هو كتــاب يبيّن فيه ابن ســينا 
مواقفه واختياراته الفلســفية، حيث يعرض فيه 
فقط النظريات الفلســفية التي يراها صحيحة، 

وال يشغل نفسه في هذا الكتاب بالرد على أصحاب المواقف المخالفة. فمن 
خالل كتاب «المشــرقيون» كان ابن ســينا يشــير إلى هؤالء الفالسفة في 
المشرق؛ أي خراسان، وبمعنى آخر يقصد بذلك نفسه وطالبه الذين كان 

يأمل أن يكملوا المسيرة التي بدأها.
لكن الحظ لــم يحالف كتاب «المشــرقيون» حيث ضاع قســم منه ُبَعيد 
كتابتــه، كما أن دائــرة رواج هذا الكتــاب كانت ضيقة، وما تبقــى من كتاب 
«المشرقيون» حتى يومنا هذا ال يتجاوز النصف: قسم في المنطق والطبيعيات1. 

 D. Gutas «Avicenna’s Eastern (Orienal) Philosophy. Nature. Contents. Transmission», :ينظــر 1 ـ 
Arabic Sciences and Philosophy, 10, (2000), pp. 159-180.
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وإذ لم يحالف الحظ كتاب «المشرقيون» فضاع جلّه، فإن كتاب «الشفا» كان 
محظوظاً حيث حفظ بشكٍل كامل وفي نسخ متعددة، وشاع في األمصار حتى وصل 
إلى األندلس، ليترجم جزء منه إلى الالتينية. وفي األندلس كان من الطبيعي 
أن يثير كتاب «الشفا» اهتمام ابن طفيل (ت 1186) أستاذ ابن رشد؛ حيث أشار 
إلى الكتاب في مقدمة حكايته الفلسفية «حي بن يقظان»، هذه الحكاية التي 
تحمل عنواناً فرعياً ذا داللة كبيرة وهو: «في أسرار الحكمة المشرقية»، ولكن 
بهذا العنوان الفرعي يكون ابن طفيل قد أساء تقديم الفرق األسلوبي بين كتاب 
«الشفا» و«المشرقيون» ـ والذي أشار إليه ابن سينا نفسه في مقدمة «الشفا»، 
وعده الفرق الجوهري بين الكتابين ـ وذلك ألسباب تخصه وال يعنينا الخوض 
فيها في هذا المقام، حيث اعتقد ابن طفيل ان كتاب «الشفا» يحتوي فقط على 
المذهب المشــائي، بينما كتاب «المشـــرقيون» يحتوي على «أســرار الحكمة 

المشرقية» هذه األسرار التي تتوافق مع حكاية «حي بن يقظان»1.
وال يبدو أن ابن طفيل كان موفقاً في إقناع معاصريه بصواب فهمه للفرق 
بين كتابي «الشفا» و«المشرقيون»؛ فابن رشد الذي قرأ مقّدمة كتاب «الشفا» 
نفسها التي قرأها ابن طفيل لم يوافق أستاذه في وجهة نظره، كما أشار إلى 
ذلــك في العديد من المواضــع. وقد وجد خيال ابن طفيــل رغم ذلك آذاناً 
مصغية، واحتُِفي به أيما احتفاء في أوساط المستشرقين في العصر الحاضر، 
والذين كانــوا تواقيــن ونزاعين لالحتفاء بفهــم ابن طفيــل لموضوع كتاب 
«المشرقيون»، والذي يزكــي تصورهم للشرق بكونه شرقاً صوفياً ويميل إلى 
المثالية. ومن هذا الباب دخل المستشرق الدانماركي مهرن حيث افتتح كتابه 
بعرض وجهة نظر ابن طفيل بخصوص الفلسفة «المشرقية» البن سينا، وعّد 
وجهة نظر ابن طفيل قرآناً منزالً ال يمكن أن يحتمل الخطأ، وبذل وسعه في 
البحث عن نصوص البن ســينا تتضّمن تلك الحكمة «المشــرقية»؛ لكنه لم 

تجد الدوافع واألسباب في انحياز ابن طفيل مفصلة في: 1 ـ 
D. Gutas, «Ibn Tufayl on Ibn Sina’s Eastern Philosophy», Oriens, 34 (1994), pp. 222- 241.

اعتراض جمال العمراني على التفســيرات التي قّدمتها وجوابي على تلك االعتراضات تجدها في 
المقالة المشار إليها في اإلحالة رقم 1 في الصفحة السابقة.
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يظفر بشيٍء، وذلك بسبب ما أشرت إليه سابقاً من كون كتاب «المشرقيون» 
ضاع منه قســم كبير، ولم يبق منه إال أجزاء في رزمة من المخطوطات لم 
يتعامل معها مهرن تعامًال حذرًا. وبسبب قلة النصوص التي ُتسند وجهة نظره 
اعاً إلى استخدام خياله؛ فعمد إلى بعض القصص الرمزية  فقد كان مهرن نز
المقتضبة البن ســينا، وأضــاف إليها الفصــول الثالثة األخيــرة من كتاب 
«اإلشـــارات والتنبيهات»، هذه الفصول التي تتحّدث عن نظرية المعرفة في 
الفلسفة، والتي يقصد منها ابن سينا اتصال اإلنسان بالعقل الفعال، ويوظف 
ابن ســينا في هذه الفصول بيــن الفينة واألخــرى اصطالحــات المتكلمين 

والمتصوفة بدل االصطالحات األرسطية المعروفة. 
ثم نشر مهرن المجموعة كاملة في أربعة كراسات. 
ووضع لهــا عنوانين؛ العنــوان األول بالعربية ثم 
العنوان الثاني بالفرنســية، وقد اســتعار العنوان 
العربي من العنــوان الفرعي الــذي ذيل به ابن 
طفيل «حي بن يقظان» وهذا العنوان هو «رسائل 
ابن سينا في أسرار الحكمة المشرقية»، رغم أنه 
ال رسالة من تلك الرسائل في الواقع حققها مهرن 
في تلك الكراسات، وال حتى تلك الرسائل تحتمل 

عنواناً كهذا؛ ألن الفلسفة المشرقية سواء كمصطلح أو كمفهوم لم يتم اإلشارة 
إليه ولو مرة واحدة في تلك الرســائل. واألســوأ من ذلك كلــه هو العنوان 
 «Traités mystiques :الفرنســي الذي وضعه مهــرن للمجموعــة كلهــا وهــو
d’Avicenne» (مصنفات صوفية البن ســينا، ليدن 1889 - 1899) والذي يوهم 

القارئ باالرتباط الوثيق بين الفلسفة المشرقية البن سينا والتصوف، رغم أن 
هذا الربط غير مؤسس بتاتاً على أدلة. وحتى يكون المتلقي على بينة من أمره؛ 
 (Carlo Alfonso Nallino) فالمســتعرب اإليطالي الكبير كارلو ألفونســو نالينو
ـ الذي يعّد من الدارسين المتمكنين للفلسفة العربية ـ يعترض بقوة على ذلك 
العنوان وذلك سنة 1925، حيث عّده «عنواناً عشوائياً إلى حد كبير وليس له 
أي ســند من المخطوط، ومن ثم ســيكون هذا العنوان مصــدرًا للخطأ فيما 
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بعــد»1. لكن هذا االعتــراض لألســف كان عديم الجدوى؛ وذلــك أوالً ألن 
كراســات مهرن كانت قــد عرفت طريقها إلى الطبع، واكتســبت مشــروعية 
بواسطة النشر، وثانياً ألن أســطورة الفلسفة الصوفية الشــرقية أو أسطورة 
الفلسفة المشرقية كانت قد أعادت الظهور في مجموعة من التجليات، والتي 
ال تمت بصلة إلى النصوص الفلســفية الموجودة وال تمت بصلة إلى فكر ابن 
ســينا. ودعوني أضرب لكم مثاالً علــى التضليل الذي مورس على الفلســفة 
العربية بهذا الخصوص، فالمســتعربون قاموا بتضليل المختصين بالفلســفة 
الالتينية في كون الفلسفة «المشرقية» البن ســينا هي شيء مغاير لفلسفته 
األخرى؛ فخيال ابن طفيل سيظهر مجددًا في المصنف األخير آلالن دو ليبيرا 

(Alain de Libera) حول فلسفة القرون الوسطى2.

ب ـ  الفلسفة العربية مجرد وسيط بين الفلسفة اليونانية والفلسفة 
الالتينية الوسيطة

تعّد مقولة (أن الفلســفة العربية هي مجرد وسيط بين الفلسفة اليونانية 
والفلسفة الالتينية الوسيطة) من المقوالت التي تعوق دراسة الفلسفة العربية 
بعيدًا عن أي تحيز، وتعوق تقديمها وعرضها كما هي لغير المتخصص الذي ال 
يعرف اللغة العربية. وهذه المقولة يفهم منها شــيء واحد وهو أن الفلســفة 
العربية ليســت ذات قيمة في ذاتها؛ ألنها مجرد وسيط بين الفلسفة اليونانية 
وبين السكوالستية الالتينية. هذا الموقف يمثله أحسن تمثيل أحد األوائل الذين 
كتبوا مقدمات عامة في الفلسفة العربية وهو دي بوير (T.J. De Boer) وعنوان 
كتابه هو: The History of Philosophy in Islam (تاريخ الفلســفة في اإلسالم). 
هذا الكتاب الذي ظهر ألول مرة باللغة األلمانية سنة 19013 وُكِتب له القبول 
وأصبح مرجعاً معتمدًا في موضوعه، والذي ستظهر له ترجمة إنجليزية والتي 

 «Filosofia ‘Orientale’ od ‘Illuminativa’ d’Avicenna?» Rivista degli Studi Orientali, 10 (1923- 1 ـ 
 1925); p. 443: «Titolo affato arbitrario, senza alcun fondamento nei manoscritti, e che poi è stato

causa d’errori’’.

La Philosophie Médiévale (Paris: PUF, 1993, second édition 1995), pp. 115- 116. 2 ـ 
Geschichte der Philosophie im Islam (Stuttgart: F. Frommans Verlag, 1901). 3 ـ 
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 (Henry Corbin) طبعت عدة مرات، وبقيت تطبع حتى ظهر كتاب هنري كوربان
المســمى Histoire de la Philosophie Islamique (تاريخ الفلسفة في اإلسالم) 
سنة 1964، والذي سأتحدث عنه الحقاً. وقد كان دي بوير جد صريح في بيان 

القيمة المعرفية لموضوع كتابه؛ أي الفلسفة العربية، حيث يقول:
وظلت الفلسفة اإلسالمية على الدوام فلسفة انتخابية، عمادها االقتباس 
مما ترجم من كتب اإلغريق؛ ومجرى تاريخها أدنى أن يكون فهماً وتشـــرباً 
لمعارف الســـابقين، ال ابتكاراً؛ ولم تتميز تميزاً يذكر عن الفلســـفة التي 
سبقتها، ال بافتتاح مشكالت جديدة، وال هي استقلت بجديد فيما حاولته من 

معالجة المسائل القديمة؛ فال نجد لها في عالم 
الفكر خطوات جديدة تستحق أن تسجلها لها1.

القيمــة المضافة الوحيدة التي ينســبها دي 
بوير إلى الفلسفة العربية تتجّسد في أنها تساعد 

في التأريخ االجتماعي لألفكار، حيث يضيف:
ولتاريخ الفلســـفة في اإلسالم شأن أيضاً؛ 
ألنه يرينا أول محاولة للتغذي بثمرات الفكر 
اليوناني تغذياً أبعد مدى وأوسع حرية مما كان 
عليه األمر في نشأة علوم العقائد عند النصارى 

األولين. وإذا أحطنا علماً بالظروف التي أتاحت تلك المحاولة استطعنا أن 
نصل بطريق القياس إلى نتائج متعلقة بدخول العلوم اليونانية عن طريق 
العرب إلى النصارى في القرون الوســـطى؛ ولكن يجب أن نكون في هذا 
القياس على حذر، ويجـــب أال نفرط في أمره اآلن علـــى األقل؛ ثم إن 
معرفتنا بتلك الظروف ربمـــا أفادتنا ببعض العلم بالعوامل التي بتأثيرها 

تنشأ الفلسفة في الجملة2.

دي بوير، تاريخ الفلسفة في اإلسالم، ترجمة: عبد الهادي أبو ريدة، ط. الخامسة مكتبة النهضة  1 ـ 
المصريــة، القاهــرة، د.ت، ص 50 (قمت بالرجوع إلــى الترجمة العربية عــن األصل األلماني 

عوض الترجمة اإلنجليزية التي اعتمدها الكاتب).
المرجع السابق، ص 51. 2 ـ 
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وإنه من العجب العجاب أن تصدر مثل هذه األحــكام الغليظة من باحثين 
كبار أمثال دي بوير، والذين من المفروض أن يكونوا واعين بالعدد الكبير من 
المصادر الفلسفية العربية التي لم تدرس بعد؛ ألنه بسبب هذه األحكام العامة 
ـ والتي ال تستند إلى تقييم ودراســة لكل النصوص الفلسفية العربية ـ ستبدو 
الفلسفة العربية وكأنها لم تأت بجديد وأصيل، حتى وإن قرأ المهتم كل المصادر 
الفلسفية العربية. وهذا الحكم نجد له خلفية في الفكرة القائلة ـ والتي يمكن 
وصفها بالعنصرية في الوقت الحاضر ـ بأن الســاميين ـ وهم العرب في هذه 
الحالة ـ ليس لهم القدرة على التفكير النقدي والعقالني؛ ألن ما يتقنه هؤالء 
الســاميون هو التفكيــر الديني، والتصــوف على وجه الخصــوص. هذه بعض 
االدعاءات التي ربما تكون غير واعية، والتي كانت جد مؤثرة في دراسة الفلسفة 

العربية، وهذا ما يمكن أن نستشفه من خالل ما سيأتي في هذا البحث.
في هذا الشأن نستحضر العمل الكبير الذي قام به سيمون ڤان دين بيرغ 
(Simon van den Bergh) في دراسة الفلسفة العربية وذلك عن طريق ترجمته 

المشــهورة لكتاب «تهافت التهافت» البن رشد، والذي هو عبارة عن رد البن 
رشد على انتقادات الغزالي للفالسفة. وقد نشر سيمون فان دين بيرغ ترجمته 
في جزأين؛ الجزء األول ضم الترجمة الكاملــة «لتهافت التهافت»، والجزء 
الثاني تضمن مالحظات مســهبة توضــح الكثير من القضايا الفلســفية، مع 
إحاالت على الفلسفة اليونانية1. وقد يعتقد بعضهم أن انهماك سيمون ڤان دين 
بيرغ في الترجمة وفي التحشية عليها، ووقوفه على أدلة الغزالي رغم قساوتها، 
وكذلك وقوفه على ردود ابن رشد العالية الدقة والفنية، سيقنعه ـ على األقل 
في هذا الموضع ـ بوجود فكر فلســفي رفيع في كتاب ابن رشــد. واألسوأ من 
ذلك أنــه صّدر ترجمته باقتباســين: أحدهما ألبيقــور (Epicurus) يقول فيه: 
«اليونان فقط هم الذين يتفلسفون»، وهذا يفهم منه ضمنياً أن كتاب «تهافت 
التهافت» الــذي ترجمه ليس إال مجرد اقتباســات من الفلســفة اليونانية2. 

Averroes, Tahafut at-Tahafut, (Oxford and London: Luzac & Co., 1954). 1 ـ 
ينظر المراجعة التي قام بها فرانز روزنتال لكتاب ســيمون ڤان دين بيــرغ، والذي عرض هذه  2 ـ 
القضية: المغــزى العام لهذا الكتاب، يقول روزنتال: مغزى هذا الكتاب تلخص في االقتباســين 
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واالقتبــاس الثاني هو عبــارة عن مقولة البــن ميمون فــي كتابه «داللة 
الحائرين»:

واعلم أن كل ما قالته فرق اإلســـالم في تلك المعانـــي ـ المعتزلة منهم 
واألشعرية ـ هي كلها آراء مبنية على مقدمات، تلك المقدمات مأخوذة من كتب 
اليونانيين والسريانيين الذين راموا مخالفة آراء الفالسفة ودحض أقاويلهم1.

ومن ثم إذا كان المختصون في الفلســفة العربية يقدمون الفلسفة العربية 
على أساس أنها ليست إال انتحاالً ونقًال للفلسفة اليونانية، وليست ذات قيمة في 
تاريخ الفكر الفلســفي؛ فإنه يهون علينــا األمر عندما يصور مؤرخو الفلســفة 

الغربيــة ـ وخصوصــاً مؤرخــي فلســفة القــرون 
الوسطى ـ الفلسفة العربية بالطريقة نفسها.

ج ـ  أفق الفلســـفة العربية هـــو التوفيق بين 
الفلسفة والدين

هــذه القضيــة لهــا عالقــة بالقضيتيــن 
الســابقتين، وتتلخص هذه القضية في أنها ترى 
أن اإلضافــة النوعيــة التــي أضافتها الفلســفة 
العربية إلى المعرفة اإلنســانية تكمن في بيانها 

للعالقة بين الدين والفلســفة. وفي الحقيقة يصعب تتبع أصل هذه الفكرة، 
فمن جهة نجد الفكرة الســائدة بين الكثير من األوساط العلمية في الغرب 
في القرن 19: أن الساميين كانوا نزاعين إلى التدين، ومن ثم فمن الطبيعي 
أن تترك تلك النزعة أثرًا عند ممارستهم للفلسفة. ورغم ذلك فاألهم من 

اللذين صّدر بهما المترجم كتابه؛ فاألول يعود إلى أبيقور ومفاده «أن اليونان هم من يتفلسف». 
ورغم المكانة الكبيرة لفان دين بيرغ؛ فإنه ال يمكن بأي حاٍل من األحوال إال أن نقول: إن تعمد 
إيراد ذلك االقتباس ـ المأسوف عليه ـ يدل حقيقة على شوفينية ثقافية، تلغي الجهود الفلسفية 

لكل من الغزالي وابن رشد، وكذلك جهود فان دين بيرغ ». ينظر هذا في:
Journal of Near Eastern Studies, 15, (1956), p. 198.

ابن ميمون، داللة الحائرين، ت. حسين أتاي، مكتبة الثقافة الدينية، د.ت. ص 180. 1 ـ 
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هذا، هو أن اهتمام الباحث الغربي بهذا الموضوع يعود كذلك إلى المجادالت 
بخصوص عالقة الدين بالفلسفة في الفلسفة الالتينية في العصور الوسطى، 
وال سيما اهتمامهم بنظرية ابن رشد حول ثنائية الحقيقة؛ الحقيقة الدينية 
 Averroèse ـ والحقيقة الفلسفية. فمنذ صدور كتاب أرنيست رينان المسمى ب
et l’Averroïsme (ابن رشد والرشدية) والذي نشره سنة 1852 وحتى صدور 

كتاب آخر يحمل العنوان نفســه؛ لكن من آالن دوليبيرا وموريس روبن هايو 
(Ruben Hayou ـ Maurice) ســنة 1991. ويمكن سرد قائمة طويلة من الكتب 

التي توهم القارئ بأنها تتعرض لتاريخ الفلسفة العربية، ولكنها في الحقيقة 
تناقش فقط بعض الجوانب من مشــكلة عالقة الدين بالفلسفة في الفلسفة 
العربية1. ويعّد أوليڤر ليمان (Oliver Leaman) من بين الدارسين المحدثين 
الذين وقعــوا في الخطــأ القاتل نفســه؛ حيث نشــر كتابه الــذي بعنوان

An Introduction to Medieval Islamic Philosophy 2 (مدخل للفلسفة اإلسالمية 

الوسيطة). فباستثناء الفصلين السادس واألخير من الكتاب اللذين يعالجان 
ـ «كيف نقرأ الفلســفة اإلســالمية»3، فإن الفصول  قضايا منهجيــة تتعلّق ب
الثالثة األولى من الكتاب تتضمن تحليًال للمسائل الثالث التي كفّر بسببها 
الغزالي الفالســفة، باإلضافة إلى تحليل ردود ابن رشد على الغزالي. أما 
الفصل الرابع فيتعرض لألخالق انطالقاً من تصادم وجهات النظر بخصوص 
عالقة الدين بالفلسفة، أما الفصل الخامس فيعرض فيه مراجعة أخرى لما 
يسمى الفلســفة السياســية عند كل من الفارابي وابن رشد، هذا الموضوع 
كذلك يناقشه المؤلف انطالقاً من مقولة تعارض الدين والفلسفة. االنطباع 
الذي يوحي به هذا الكتاب هو أن الفلســفة العربية الوســيطة ليســت في 

De Libera and Hayoun’s Averroèse et l’Averroisme, (Paris: PUF). 1 ـ 
ظهر هذا الكتــاب في السلســة الشــهيرة «?je ـ Que sais» وفي الصفحــات 3 - 8 قّدم خالصة 

للنقاش في هذا الموضوع مع قائمة ألهم المنشورات التي عالجت الموضوع.
(Cambridge: Cambridge University Press); cf. my review in Der Islam, 65 (1988), pp. 339-342. 2 ـ 

هذا الفصل في الحقيقة تم نشره سابقاً في مقالة من طرف المؤلف والتي حملت عنوان: 3 ـ 
 International Journal فــي «Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?»

of Middle Eastern Studies, 12 (1980), pp. 525- 538.
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الحقيقة سوى اجترار استمر لقرون لقيم الحقيقة النسبية للدين والفلسفة، 
هذا االعتقاد الخاطئ نفسه هو مما يأخذه أوليڤر ليمان نفسه ـ في الفصل 
األخير ـ من كتابه على هؤالء الذين تبنوا موقفاً سياسياً في تفسير الفلسفة 
العربية (أتباع ليو ستراوس الذين سأتحدث عنهم فيما بعد). ويشير أوليڤر 
ليمان في المقالة ـ التي كانت أصل الفصل األخير من كتابه ـ إلى أن سبب 
هذا االعتقــاد الخاطئ يعود في جــزء مهم منه إلى النشــرات والترجمات 
الغربية لنصوص الفلسفة العربية، حيث ركزت حركة نشر الكتب والترجمة 
على موضوعات معينة. وهذا في الحقيقة ليس إال إسقاطاً النشغاالت غربية 

في هذه القضية على الثقافة اإلسالمية الوسيطة، 
وسيكون تبعاً لذلك من الخطأ الجسيم االستنتاج 
انطالقــاً من االنشــغاالت الغربيــة أن «موضوع 
عالقة الدين بالفلســفة كان هو الشغل الشاغل 
للمفكريــن المســلمين. واألهــم مــن ذلك أن 
النصوص التي انشــغلت بعالقة الدين بالفلسفة 
انتقاهــا وأوالها الغربيون مزيــد اهتمام؛ ألنهم 
كانوا يعتقــدون بأنها نصوص أساســية؛ وهكذا 

يكونون قد حققوا تخميناتهم بأنفسهم»1.
هذه الحلقة المفرغة التي تدور حولها المقاربات الغربية للفلسفة العربية 
هي ما يميّز بشكٍل حاٍد التفســيرات التي تعطى للفلسفة العربية. ويظهر أننا 
معشــر مؤرخي الفلســفة العربية في الغرب نبدأ دائماً بتصور مسبق حول ما 
يجب أن تكون عليه الفلسفة العربية، وبعد ذلك يتم التركيز على تلك المقاطع 
التــي تزكي ذلك التصور المســبق. وارتباطــاً بذلك تظهــر تلك النصوص 
المختارة بعناية وكأنهــا تقوي ذلك التصور المســبق انطالقاً من النصوص 
ذاتها. وأنا على يقين أن الباحث المتجرد والنزيه سيتضح له أن مقولة «أن 
جوهر اهتمام الفلســفة العربية هو بيان أن الدين ال يعارض الفلســفة» هي 

Leaman, «Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake?», p. 529. 1 ـ 
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مقوله هامشية وال تتمتع بأية أهمية في أجندة الفلسفة العربية، وأن النقاش 
بخصوص عالقة الدين والفلســفة لم يجر إال في فتــرات زمنية محددة وفي 
مناطق جغرافية بعينهــا. فاألندلس كانت مثاالً على الرقعــة الجغرافية التي 
احتضنت ذلك النقاش في زمن ابن رشــد. إذًا، فليس من المعقول أن نعممه 
على سائر العالم اإلسالمي وطوال عشــرة قرون من تاريخ الفلسفة العربية، 
ومن ثم ليس من حق أي باحث أن يعمم القول بأن الفلسفة العربية كان شغلها 
الشاغل هو بيان العالقة بين الدين والفلسفة، وليس في معتمده إال مثال واحد 
ـ وهو مثال ابن رشــد ـ خصوصاً مع وجود حجة دامغة تدحض هذا التعميم: 
فالغزالي (ت 505هـ/1111م.) في «طوس» (شــمال شــرقي إيران) رغم ردوده 
القوية على الفالســفة وتكفيره إياهم، والدعم المؤسســاتي الذي حظيت به 
أطروحات الغزالي، هــذا باإلضافة إلى دعم زمالئه العلمــاء ومن َخلَفه في 
المدارس النظامية، فإن الفلسفة استمرت في االزدهار وبزخم كبير ومتجدد 

في كل مكان في الشرق على امتداد القرنين الثالث عشر والرابع عشر1.
باإلضافة إلى ذلك، فإنه من التضليل الكبير في سياق الحضارة اإلسالمية 
الوسيطة، أن تتم مناقشة سؤال: ما هو األصح هل الحقيقة الدينية أم الحقيقة 
الفلســفية؟ بالطريقة نفســها التي تتم بها مناقشــة الموضوع في مجتمعاتنا 
المعاصرة. فكل الفالســفة العرب مجمعون باستثناء الرازي  (Rhazes) على أن 

أشــار هنري كوربان إلى الفكرة نفســها عندما ذكر أن أبــا البركات البغــدادي واصل اإلبداع  1 ـ 
الفلسفي بعد وفاة الغزالي، فهذه اإلشــارة تعّد حجة دامغة للرد على المقولة المبالغ فيها التي 
 History of Islamic Philosophy .تذهب إلى أن نقد الغزالي للفلســفة قبر الفلسفة في اإلســالم
p. 179 ,(London and New York: Kegan Paul, 1993). لمعرفة المزيد عن موقف أساتذة النظامية 

 Appostasie und Toleranz من الفلســفة في القرن الثاني عشــر ينظــر كتاب: فرانــك كريفــل
p. 350 - 358 ,(Leiden: Brill, 2000). من أجل مزيد اطالع على ازدهار الفلســفة في الشــرق في 

 D. Gutas, «The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic :عصــر ابــن ســينا ينظــر
 Philosophy. 100 ـ c.1350’’, In the Proceedings of the Leuven Conference on the Heritage of

الغــرب  فــي  أمــا   ،Avicenna. September, 1999, to be edited by J. Janssens and D. De Smet

اإلسالمي، وخصوصاً في األندلس، فقد تراجعت الفلسفة بعد ابن رشد (ت. 1198)، وابن طملوس 
(ت. 1223) ليس بســبب الهجمة التي تعرضت لها الفلســفة من الغزالي ولكن بســبب حروب 

االسترداد وبسبب تردي األوضاع المجتمعية للمجتمع العربي في شبه الجزيرة اإليبيرية.



441

العربية للفلسفة  التأريخ  في  مقالة  العشرين:  القرن  في  العربية  الفلسفة  دراسة 

الحقيقة الدينية ـ لبعض األديان مثل اإلسالم والمسيحية واليهودية والزرادشتية 
وفي بعض األحيان الوثنية بالنســبة إلى الصابئة ـ صحيحة، وأن اهتمامهم ال 
ينصب على نقض حقائق تلك األديان. ويعد مبحث «النبوات» في كتب الفالسفة 
العرب هو المجال الذي يناقش فيه هؤالء الفالسفة قضية العالقة بين الحقيقة 
الدينية والحقيقة الفلسفية، حيث انحصرت المناقشات في مجال نظرية المعرفة 
ثم المنطق الصوري. فالســؤال الذي طرح في نظرية المعرفة هو: كيف يمكن 
للرســول ـ رغــم أنه لــم يتلــق أي تكويــن فلســفي ـ أن يعــرف المعقوالت 
(Intelligibilia) والحقائق األبدية في عقول األجرام السماوية، وفي النهاية واجب 

الوجــوب. والجواب يكون في هــذه الحالة متوقفاً 
على تحليــل النفس اإلنســانية وملكاتهــا العقلية 
والتخيلية، وبعبارٍة أخرى تتم اإلجابة عن الســؤال 
 (De Anima) في ســياق إشــكالية كتــاب النفــس
ألرســطو1. وفي حالة المنطق الصوري، الســؤال 
الذي يطرحه الفالســفة كيف وعبر مــاذا يتصل 
الرســول من أجل معرفــة المعقــوالت؛ أو بعبارة 
أخرى، مــاذا كان يســتعمل؟ هل يســتعمل قضايا 
برهانية أو جدليــة أو سوفســطائية أو خطابية أو 

شــعرية، والجواب دائماً يكون في سياق األرغانون األرســطي، خصوصاً كتاب 
القضايا (Topics) وكتاب الخطابــة، باإلضافة إلى االهتمام بملكة الخيال التي 

كانت عملية مصاحبة لعملية إدراك المعقوالت2.
وكان من نتائج هذا التحريف الخطير أن تم عّد مقولة «معارضة الدين 
للفلسفة» موضوعاً مركزياً في الفلسفة العربية، وفي الحقيقة فإن مروجي هذه 

 Cf. D. Gutas, ‘Avicenna: De Anima (V6). Über die Seele, über intuition und Prophetie’, in K. 1 ـ 
Flasch (ed.) Hauptwerke der Philosophie. Mittelalter (Stuttgart: Reclam, 1998), pp. 90- 107.

هذا النقاش اســتهله الفارابي ثم تابع النقاش الفالسفة الذين أتوا بعده. ينظر المقالة األولى  2 ـ 
 R. Walzer, ‘Al-Farabi’s Theory of Prophecy and Divination’, Journal of :التي طرقت الموضوع
Hellenic Studies, 77, (1957), pp. 142- 148.

Greek into Arabic (Oxford: Cassirer, 1962), pp. 206- 219 :تمت إعادة طبع المقالة في كتابه
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المقولة لم يستوعبوا جيدًا ابن رشد، هذا األخير الذي اتكأ عليه مروجو تلك 
المقولة من أجل إعطاء سند لها، فمن المعروف أن رسالة ابن رشد «فصل 
المقال وتقرير ما بين الحكمة والشـــريعة من اتصال»، هذه الرسالة التي 
نشــرها وترجمها ودرســها العديد من الباحثين منذ أول نشرة للرسالة في 
البدايات األولى لدراسة الفلسفة العربية في الغرب لمولر (M. J. Müller) في 
سنة 1859 في كتابه Philosophie und Theologie von Averroes (الفلسفة وعلم 
الكالم عند ابن رشــد) والذي نشــر في ميونيخ، وهذا كفيل ببيان أن قضية 
تعارض الفلســفة مع الدين هو اهتمام غربي وليس له أية عالقة بالفلســفة 

العربية، فابن رشد نفسه بدأ رسالته بما يلي:
فإن الغرض من هذا القول أن نفحص ـ على جهة النظر الشرعي ـ هل 
النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع؟ أم محظور؟؟ أم مأمور به: 

إما على جهة الندب، وإما على جهة الوجوب؟؟1
ومن ثم يظهر بوضوح من خالل ما قاله ابن رشد، أن رسالة فصل المقال 
هي رسالة فقهية باألساس وهو رد على نص فقهي آخر للغزالي، ولست أقصد 
هنــا كتاب: «تهافت الفالســفة» الــذي رد عليه ابن رشــد بكتــاب «تهافت 
التهافت». هذا النقاش باإلضافة إلــى بعض الفتاوى الفقهية بخصوص جواز 
دراســة الفلســفة والمنطق في اإلســالم ينتميان لميدان الِفقه وليس ميدان 
الفلســفة، وال يجب أن يغيب عن أذهاننا أن كًال من الغزالي وابن رشد هما 
فقيهان في المقام األول، وذوا شــهرة في ميدان الِفقه، ويتمتعان بسبب ذلك 
بتقدير كبير فــي مجتمعاتهم. من هذا كله يمكن القول إن هناك ســوء فهم 
مزدوج في الدراســات الغربية للفلســفة العربية، ليس فقط فيما يخص جعل 
المواضيع الفقهية مواضيع فلســفية ـ بغض النظر عما يؤدي إليه هذا الخلط 
من الحط من قدر الممارسة الفلســفية العربية وذلك عن طريق النظر إلى 
النقاشات العقدية واالستدالالت الفقهية الرفيعة خير مثال للفكر الفلسفي في 
الحضــارة اإلســالمية ـ ولكن كذلك اعتبــار النقاش الفقهــي أفضل نموذج 

للفلسفة العربية ككل، وجعله يحتل الصدارة في اهتمامات تلك الفلسفة.

ابن رشد، فصل المقال، ت. محمد عمارة، القاهرة: دار المعارف، 1999، ط. الثالثة. ص 22. 1 ـ 



443

العربية للفلسفة  التأريخ  في  مقالة  العشرين:  القرن  في  العربية  الفلسفة  دراسة 

د ـ الفلسفة العربية ماتت بموت ابن رشد
العائــق الرابع الذي يؤثر على بحوث المستشــرقين في دراســة الفلســفة 
العربية، وهو تلك الفكرة القائلة بأن الفلســفة العربية ماتت بموت ابن رشــد؛ 
وهذه نتيجة طبيعية لمن يرى أن الفلســفة العربية هي مجرد وسيط بين الفكر 
اليوناني والفكر السكوالستي المتأخر، ونتيجة حتمية ـ إذا كنا ننظر إلى الفلسفة 
العربية انطالقاً من مركزية أوروبية ـ العتبار الرشدية هي آخر إبداع قادم من 
العالم اإلسالمي وأثر في الفكر األوروبي الوسيط. وفي الحقيقة ندين منذ مدة 

كبيرة وحتى وقتنا الحاضــر بدين كبير إلى العمل 
الكبير الذي قام به المستشــرق الفرنســي هنري 
كوربان الذي وضح زيف هذا الرأي من خالل كتابه 
 Histoire de la الــذي يمكــن اعتبــاره كالســيكياً 
Philosphie Islamique (تاريخ الفلســفة اإلسالمية) 

والذي صدر ســنة 1964، والذي لــم يترجم إلى 
االنجليزية إال ســنة 1993. فمن خــالل الكثير من 
المقاطع يبيّن لنا كوربان هــذه الفكرة التي نحن 

بصدد بيانها بذكاء كبير، يقول كوربان:
يتبادر إلى الذهن عند ذكر اســـم «ابن رشـــد»، تلك الشخصية 
القوية، وذلك الفيلســـوف الفذ الذي سمع عنه العالم الغربي قاطبة 
القليل أو الكثير. ولكن المشكلة، في هذا األمر، هي أن النظرة الغربية 
لم تكن واســـعة األفق؛ وذلك أن القوم، كما أعربنا عن أسفنا لذلك 
آنفاً، قد درجوا على النقل والترديد بأن ابن رشد كان أبرز اسم وأبرع 
ـ «بالفلسفة العربية»، وأن هذه الفلسفة بلغت معه  ممثل لما يســـمى ب
ذروتها ثم انقضى أمرهـــا عندما قضى الرجل. ولقد غرب عن بالهم، 
واألمر كذلك، ما كان يحدث في الشرق، حيث مرت مؤلفات ابن رشد 
دون أثر ملحوظ. فال دار في خلد «نصير الدين الطوســـي» أو «مير 
داماد» أو «هادي السبزوري» ما تعلقه لتواريخ الفلسفة عندنا من أهمية 
ومعنى على ذلك النقاش الجدلي الذي دار بين الغزالي وابن رشد. بل 
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إننا لو أوضحنا لهم ذلك، ألثار األمر دهشـــتهم، كما يثير دهشـــة 
خلفهم اليوم1.

انقضى أكثر من ثالثين سنة على صدور كتاب كوربان في لغته األصلية، 
إال أن الواقع يبين أن ما يزيد على تســعين بالمائة مما ينشر في الغرب من 
كتب ومقاالت بخصوص الفلســفة العربيــة تعالج فقط الفتــرة الممتدة بين 
الكندي إلى ابن رشــد، رغم الكــم الكبير من النصوص الفلســفية المهمة 

والمتفردة لمجموعة من الفالسفة الذين أتوا بعد ابن رشد.
دعوني اآلن أوضح هذه الفكرة من خالل مثالين. الكل منا يعترف بتفوق 
ابن سينا وريادته، لكن ال أحد اآلن يعرف الشيء الكثير عن مدرسة ابن سينا 
الفلســفية ومن خلفه من تالميذه في نشر فلســفته بعد وفاته، والذين كانوا 
المسؤولين عن نشــر كتب الشيخ الرئيس ودراســتها في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشــر، وبداية القرن الثاني عشــر؛ فال نجد في الدراســات 
الغربية من يتحدث عن أي جانب من جوانب هذا الموضوع، سواء من انتشار 

كتب ابن سينا بين تالميذه إلى شرح تالميذه لكتبه2.
ثانياً، نســتحضر هنا مثال أثير الديــن األبهري، الفيلســوف الموصلي 
المتوفى ســنة 1204م. والذي كتب متناً مدرســياً في المنطــق، والذي يعتبر 
تلخيصاً لجميع مكونات األورغانون األرسطي، وقد أعطى لكتابه اسماً يونانياً 
وهو إيساغوجي (Eisagoge)، والتي تعني المدخل إلى المنطق. وعنوان الكتاب 
قد استعاره المؤلف بوعي من فورفوريوس (Porphyry)، لكن موضوعه األساس 
هو مواد األورغانون ككل وليس فقــط «الكليات الخمس» لفورفوريوس. وقد 
كتب القبول لكتاب األبهري ونال شهرة في األوســاط الفلسفية العربية التي 

هنري كوربان، تاريخ الفلســفة اإلســالمية، ت. نصير مروة وحسن قبيســي، (بيروت: منشورات  1 ـ 
عويدات للنشر والطباعة، ط. 2، 1998)، ص 358.

 D.C. Reisman, The Making of the Avicennan :أول دراســة تطرقت لهذا الموضوع هي دراســة 2 ـ 
Tradition (Leiden: Brill, 2002) حيث تطرق في هذه الدراســة إلى نقل وانتشــار كتب ابن سينا 

بين تالميذه المباشــرين. ينظر كذلــك: Griffel; Apostasie, p. 341-349 لمن أراد التعرف على 
كتب اللوكري وهو تلميذ غير مباشر البن سينا.
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أتت بعده. وقد وضع عليه العديد من العلماء عبر عدة قرون عشرات الحواشي. 
وظل يدرّس في المدارس الدينية في اإلمبراطورية العثمانية حتى بداية القرن 
العشــرين. فقد حل إلى حد كبير محل كتب ابن سينا الصغيرة في المنطق. 
وقد كتب األبهري كذلك كتاب «هداية الحكمة»، والذي كان يقرأ على نطاق 
واسع، حيث تطرق فيه األبهري إلى: المنطق والطبيعيات واإللهيات، متبعاً في 
ذلك بشكٍل بين النموذج الذي وضعه ابن سينا. فكتاب «هداية الحكمة» كان 
موضوعاً للكثير من الشــروح والحواشــي، ولكن ال نعرف إال القليل عن هذه 
الكتب شديدة التأثير سواء على مستوى مضامينها أو تحليًال لتلك المضامين، 

ونجهل كذلك العالئق التي تربطها بفلســفة ابن 
ســينا، وأخيرًا ال نعرف اإلضافات الفلسفية التي 

حققتها شروح تلك الكتب.
نفس المالحظة المتعلقة بالفلسفة العربية 
بعد ابن رشد نســجلها على كتاب ماجد فخري 
A History of Arabic Philosophy (تاريخ للفلسفة 

العربية) الذي ظهر ســنة 1970 1. حيث خصص 
لموضوع الفلسفة بعد ابن رشد فصًال مختصرًا 
(الصفحــات مــن 293 - 311)، حيــث خصصها 

فَوية، متبعاً في ذلك هنري كوربان. ولكن  للفلسفة اإلشراقية وتطوراتها الص
ماجد فخري لم يذكر شــيئاً عن تقليد التراث السينوي في البالد العربية 
وفي اإلمبراطورية العثمانية. والمالحظة نفسها نسجلها لألسف على الكتاب 
 The History of Arabic Philosophy :الحديث الصدور فــي جزأين بعنــوان

(تاريخ الفلسفة العربية) وإشراف سيد حسين نصر وأوليڤر ليمان2.
هذه مظاهر أربعة للمقاربة االستشراقية التي طبعت دراسة الفلسفة العربية 

New York: Columbia, second edition 1984. 1 ـ 
London: Routledge, 1966. مــن صفحــات الكتــاب المكونة من 1200 صفحة، فباســتثناء تلك  2 ـ 
الصفحات المهمة لتحليل فلسفة نصير الدين الطوسي (ص. 527 - 584)، ال نجد إال اثني عشر 

صفحة خصصت للتراث السينوي (ص 584 - 596).
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وشــرحها لمدة تزيد على قــرن ونصف. لذلك ال نعجب لعــدم تحّمس مؤرخي 
الفلسفة في الغرب ممن ال يعرفون اللغة العربية للفلسفة العربية، عندما يقرأون 
مثل هذا التصوير الممسوخ لتلك الفلسفة، ومن ثم يتم تثبيط عزائمهم عن تعلم 
اللغة من أجل التعرف عن قرب على الفلســفة العربية. ولكن إن تم في العقود 
األخيرة إضعاف نفوذ المقاربة االستشــراقية إلى حد كبير، فإن أثر المدرســة 
االستشراقية لم ينته بشكٍل تام. ولكن ما يثير االنزعاج أكثر من الفهم المشوه 
للفلسفة العربية من أتباع المقاربة االستشراقية، هو أن هذه األخيرة كانت سبباً 
في ظهور مقاربتين بديلتين في دراسة الفلسفة العربية؛ وتعتبران أكبر قوة وأكبر 
تأثيرًا. المقاربة األولى تتجسد في التأويل اإلشراقي لهنري كوربان، والمقاربة 

.(Leo Strauss) الثانية تتمثل في تأويل سياسي غرائبي لليو ستراوس

��F�Sً: ا����ر�G اإلI�ا"��

أشرت للتو لموقف المستشرقين القاضي بأن الفلسفة العربية عرفت نهايتها 
بموت ابن رشد، وما نتج عنه من إهمال للفالسفة اآلخرين الذين أتوا بعد ابن 
رشد، ولكْن هناك أســباب أعمق لهذا اإلهمال. ومن سخرية القدر أن كوربان 
القائل باستمرار الفلســفة بعد ابن رشد يعتبر سبباً رئيساً في إهمال الفالسفة 
الذين أتوا بعد ابن رشد كما سنبين ذلك فيما بعد. ويعتبر هنري كوربان أحد 
المختصيــن في «اإليرانيات»، ويعتبــر من بين الباحثين الذيــن طبعوا ميدان 
الفلسفة العربية، ويحلو للبعض ان يلقبه بمتصوف العصر الحاضر، ولكن إذا 
سألنا هنري كوربان فإنه سيفضل أن نصفه بكونه «ثيوصوفي» أو «حكيم متعاٍل» 
(Theosophist). وكان عنده هوس شديد بالروحانيات اإليرانية1. فكتابه األول عن 

الفيلسوف الســهروردي قد أثر على فهمه ليس فقط للفلسفة العربية المتأخرة 
بل وحتى على فهمه للحضارة اإلســالمية ككل. فالسهروردي، الذي لقي حتفه 

 Journal في (Charles-Henri de Fouchécour) ينظر نعي كوربان من تشــارلز هنري دو فوشــكور 1 ـ 
Asiatique, 267 (197 9), pp. 231-237.

ولمعرفة المزيد عن أعماله وتأثيرهــا باإلضافة إلى مناقبه باإلضافة إلــى قائمة بالمراجع التي 
Pierre Lory in: Routledge History of Islamic Philosophy, II, pp. 1149- 1155, :تحدثت عنه ينظر
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ألســباب يبدو أنها غير معروفة، في حلب سنة 1191م على يد ابن صالح الدين 
األيوبي (ويظهــر أن ذلك القتل كان بأوامر من صالح الدين األيوبي نفســه). 
والســهروردي هو مؤسس المدرســة اإلشــراقية، والتي تعتبر نسخة أفالطونية 
للسينوية، حيث إن األفكار األفالطونية قد أعطيت لها وضعيات أنطولوجية فيما 
يسمى بعالم المثل، بين عالم الصيرورة والفســاد وعالم المعقوالت لألجرام 
السماوية. من الناحية اإلبستمية فعالم المثل ال يمكن الولوج إليه إال عن طريق 
ملكة الخيال األرسطية / السينوية، كما أن عالم المعقوالت ال يمكن الولوج إليه 
إال عن طريق العقل. واتباعاً لنهج ابن ســينا، فإن السهروردي يعبر عن كونه 

الخاص بألفاظ شعرية، مستعمًال في ذلك فكرته 
المتكــررة المتعلقة بالمفهوم الزرادشــتي القديم 
للنور، ثم تأويل عالم المثل األفالطوني باإلضافة 
إلــى الموجــودات العاقلــة بلغــة علــم المالئكة 
الزرادشــتي (Zoroastrian Angelogy). فــي هــذا 
السياق يمكن تعريف اإلشــراق بأنه عملية الولوج 
إلى عالم المثل وعالم المعقــوالت ثم تجاوزهما 
إلى ما هو أبعــد. فكوربان اختار أن يركز اهتمامه 
على التمثل الرمزي لنظام الســهروردي، والنظر 

إليه باعتباره دمجاً للفلســفة والتصوف. وفي آخر المطاف الوصول إلى اعتبار 
هذا المزيج هو الصورة التي تمثل اإلسالم. وباتخاذ هذا الموقف يكون هنري 
كوربان قد تبنى وجهة النظر االستشراقية القديمة القائلة بأن الفلسفة العربية 
هي فلسفة صوفية في نتائجها، وجعل وجهة النظر ترتقي حتى اعتبرها األساس 
التأويلي لمقاربته. وأضاف كوربان أن السهروردي ومن أتى بعده في المدرسة 
اإلشــراقية وجهوا مجهوداتهم من أجل دمج للســؤال الفلســفي مــع الفتوحات 
الروحانية. ففي اإلسالم ـ بغض النظر عن كل الحيثيات ـ هناك عدم انفصال 
بين تاريخ الفلســفة وتاريخ التصــوف1. وهكذا يتحدث كوربان عن «الفلســفة 
اإلسالمية من منطلق أن تحوالتها وأنماطها مرتبطة بالضرورة بالمعطى الديني 
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والروحي في اإلســالم»1. في هذا الســياق برر كوربان وصفه للفلسفة العربية 
بأنها «فلسفة إسالمية»2.

هناك مجموعة من المزالق تؤدي إليهــا المقاربة التي يعتمدها كوربان. 
أوالً ليس هناك أي دواع إثنية لوصف الفلســفة بأنها عربية كما يدعي ذلك 
كوربان في تبريره لرفضه هذه التســمية، ولكن نرد على كوربان بالقول إننا 
نسمي الفلسفة «بالعربية» لسببين أساسين. السبب األول هو أن اللغة العربية 
كانت هي لغة الحضارة اإلسالمية ثم األداة التي بواسطتها يتم ترسيخ الهوية 
والوعي الذاتي وتبليغ مكونات الثقافة إلى كل البشــر في العالم اإلسالمي، 
بغض النظر عن ماهية معتقدهم الديني. والفالسفة الذين كتبوا في الفلسفة 
بوصفها فلسفة (وليس كعلم كالم أو كتصوف كما يمكن أن يتصور كوربان) لم 
يكونوا فقط مسلمين بل كان منهم المسيحيون واليهود والوثنيون (الحرانيون). 
فكلهم شاركوا في المشروع نفســه، واألهم من هذا أنهم كانوا ينظرون إلى 
انفســهم باعتبارهم منخرطين في نفس االنشغال العلمي مع بعضهم البعض، 
متعالين عن االختالفات الدينية فيما بينهم، والرسم البياني الذي قدمته في 
األول ضمنته كذلك كًال من إســحاق اإلســرائيلي وابن ميمــون اللذين كانا 
يهوديين، باإلضافة إلى بشر بن متّى مؤسس المدرسة المشائية في بغداد ثم 
كل أتباعه باســتثناء الفارابي كانوا مســيحيين. أما ثابت بــن قرة فقد كان 
(صابئياً)، أما الــرازي فكان ملحدًا. يتضح لنا بعد هــذا البيان كم هو ظلم 
وســماجة أن نصفهم بأنهم فالســفة مســلمون بالمعنى الديني كما يقترحه 
كوربان، فإذا جاز لنا تســميتهم بفالسفة مسلمين جاز لنا أن نسمي كًال من 
فورفوريوس وأفلوطين ـ فاألول سوري والثاني مصري ـ بأنهم فالسفة رومان. 
وثانياً، وما يســتلزم من النقطة األولى التي أشــرت إليهــا، أنه عبر جهود 
المترجمين للكتب الفلسفية اليونانية، فقد أصبحت اللغة العربية لغة فلسفية 
حيث كسبت استقاللية وأصبحت لغة أساسية في التعبير عن الفكر الفلسفي. 
وحتى في الحالة التي كانت فيها بعض الكتب الفلسفية مكتوبة بالفارسية، فإن 

Corbin, History, p. XIV. 1 ـ 
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المصطلحات ظلت عربيــة باإلضافة إلى نمط التفكير الذي ظل عربياً، وهذه 
مسألة واضحة من خالل األساليب التعبيرية المتبعة في تلك الكتب.

واألكثر من ذلــك إن وصف الفلســفة العربيــة بكونها إســالمية، يؤدي 
«بالضرورة إلى ربطها بالمعطى الديني والروحي لإلسالم»، وهذا يؤدي إلى 
تضخيم البعد الديني في الفلسفة العربية، والذي لم يكن حاضرًا بالمرة في 
أجندتها. فالتمييز بين الفلسفة وعلم الكالم كان جد واضح ألي طالب للفلسفة 
الالتينية الوسيطة، وال يجب الخلط بين االثنين: فالفلسفة العربية ليست هي 
علم الكالم، ســواء في الفترة التي سبقت ابن ســينا أو التي أتت بعده. فمن 

الوارد أن علم الكالم استعار مفاهيم ومواقف من 
الفلسفة العربية (خصوصاً كتاب الجدل ثم نظرية 
المعرفة)، كما أن الفلسفة العربية قد تنبهت إلى 
بعــض المواضيع المركزية في علــم الكالم (مثل 
طبيعة معرفة الرســول ثم طبيعة صفات «الكائن 
األسمى»)، لكن التناول الفلسفي والكالمي لهذه 
المواضيع يظل منفصًال؛ ألن الفلسفة تتناول هذه 
المواضيع باالعتماد على معطيات وحجج فلســفية 
مستقاة من مواضيع فلســفية، كما يتم تبليغها في 
قالب برهاني، بينما علم الكالم ينطلق في التدليل 

على تلك القضايا من نصوص الوحي، ويتم تبليغها باالعتماد على حجج جدلية 
وخطابية. فعن طريق تعمية الفروق بين كل من علم الكالم والفلسفة ـ من أجل 
ما يعتبره كوربان الحقيقة األسمى لإلشراق اإللهي ـ يكون كوربان قد جعل من 
الفلسفة العربية مجرد تصوف أو علم كالم، وهو يكون بخطأ قد وجه االهتمام 
إلى أبواب الفلســفة التي تناقش موضوعي «النبوة ثم وحــي األنبياء»1، على 
أســاس أنها تمثل جوهر اهتمامات الفلســفة العربية، ثــم تجاهل المئات من 
المجلــدات التي كتبت فــي المنطق (ومــن بينها الخطابة والشــعر)، في كل 
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المواضيع التقليدية التي تتطرق للطبيعيات، وكذلك لما بعد الطبيعة بالمعنى 
األرسطي التي هي دراســة الموجود بما هو موجود. ونفهم مما سبق لماذا لم 
يلق كتاب كوربان اهتمام األوســاط األكاديمية رغم أنه كان من األوائل الذين 
تطرقوا للفلســفة العربية بعد ابن رشد، وهذا واضح بجالء ألن كوربان لخص 
الفلســفة العربية بعد ابن رشد في أنها تصوٌف ومجرد تحققات على المستوى 
النفسي، وبالتالي فقد أعطى كوربان للباحثين ذوي العقول الفسلفي مبررًا لكي 

يهتموا بشيٍء مفيد وأجدى !
األثر الذي خلفته مقاربة كوربان في دراسة الفلسفة العربية المتأخرة، وهو 
أثر ال نستطيع االنفكاك عنه والذي امتد حتى إلى ابن سينا، متبعاً في ذلك أثر 
المستشــرق الدانماركي اآلنف الذكر مهرن الذي تحدث عن فلسفة ابن سينا 
«المشرقية» باعتبارها فلســفة صوفية. فكما أوضحت ذلك، ذهب كوربان أبعد 
من ذلك حيث اعتبر ابن سينا المبشر والمؤسس الحقيقي إلشراق السهروردي، 
على الرغم من اتهام الســهروردي نفسه البن ســينا بأنه مشائي حتى النخاع 
ولكنه ال يفقه المشــائية. ونتيجة لذلك فإن الدراســات الجادة البن سينا في 
 Avicenne et le récit (1954 طهران، باريــس) الغرب بعد كتاب هنري كوربــان
 Avecinna and the 1960 والــذي ترجم إلــى اإلنجليزية في ســنة Visionnaire

Visionary Recital كانت معدودة ومتباعدة زمنياً. لذلك لم يتضايق الفالســفة 

من عدم النظر في كتب ابن ســينا، إذا كان كل ما يتوقعون إيجاده هو مجرد 
عقائد باطنية. وبنفس الطريقة، فإذا كانت مقاربة كوربان قد صرفت الفالسفة 
عن دراسة فلسفة ابن سينا ودراسة الفلسفة الالحقة على ابن سينا، فإن مقاربة 
كوربان قد شــدت إليها الباحثين الذين يهتمــون تحديدًا بالعقائــد الباطنية 
باعتبارها وســائل من أجل اإلعالء من شأن أجندتهم الشــوفينية، سواء كانت 
دينية أو إثنية أو شخصية. وما أبعد هذا كل البعد عن دراسة الفلسفة العربية 
باعتبارها فلسفة في سياقها التاريخي، هذا زيادة على أن مقاربة كوربان جعلت 

الفلسفة العربية أكثر صعوبة بالنسبة إلى المؤرخين والباحثين في اإلسالم.
ثمرة هذه المقاربة، التي أصبحت أكثر شعبية في العشرين سنة األخيرة 
(كما رافقها ظهور األصولية في كل من العالم اإلسالمي والغرب)، هو اعتبار 
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كل من الفلسفة اإلســالمية وعلم الكالم والتصوف مترابطة فيما بينها بشكل 
كبير، وأن مصدرهم المشــترك وأصولهم توجد في القــرآن والحديث. هذه 
المقاربة التي يمكن تسميتها بالدفاعية اإلســالمية، والتي تبناها الكثير من 
الباحثين المسلمين، وعلى رأســهم سيد حسين نصر1. ففي هذه الحالة حلت 

الثيولوجيا محل الدراسة األكاديمية.

�X��Sً: ا����ر�G ا����#��

وأختم بالتعرض إلــى المصيبة الكبيرة التي 
أصابت دراسة الفلسفة العربية، تلك المصيبة التي 
تولدت عنها مقاربات خاطئة للفلسفة العربية في 
القرن العشــرين. يتعلق األمر بالمناهج التأويلية 
لليو ســتراوس كما طبقها في تفســيراته للفلسفة 
العربية. والمالحظ أن مقاربة كوربان وســتراوس 
تمتحان كالهما من المقاربة االستشراقية القديمة؛ 
فنزعــة كوربــان لتأويل الفلســفة العربيــة كلها 
باعتبارها إشــراقاً تعتبر فرعــاً متفرعاً من وجهة 

النظر االستشرافية القديمة القائلة بأن الفلسفة العربية هي مجرد فكر صوفي 
وأنها غير عقالنية، فكذلك مقاربة ليو ســتراوس تعتبر فرعاً متفرعاً للتصور 
االستشراقي الكالسيكي للفلسفة العربية باعتبارها تجسد بشكل ثابت الصراع 
القائم بين الفلســفة والدين. فكما طبع الســهروردي مقاربة كوربان للفلسفة 
العربية ـ بسبب فرط حساسية كوربان تجاه السهروردي ـ فإن الشيء نفسه وقع 

 «The Quran and the Hadith as Source and Inspiration of :ينظر علــى ســبيل المثــال مقالتــه 1 ـ 
Islamic Philosophy» in the Routledge History of Islamic Philosophy, I, pp. 27- 39.

نجد فــي نفس اإلصــدار الذي تضمن مقالة ســيد حســين نصر «تضبيــاً» للتمييــز بين هذا 
التخصصــات الثالثة: الفلســفة العربية ثم علم الــكالم والتصوف. من أجل مناقشــة للخلفية 
األيديولوجية والتوجهات النظرية التي يصدر منها سيد حسين نصر، وكذلك مكانته في التاريخ 
 M. Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West (Syracuse: :الفكري المعاصر إليران، ينظــر
Syracuse University Press, 1996), pp. 120- 130.
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لـ ليو ستراوس حيث إن هذا األخير بدأ األمر معه من خالل وقوفه على مقدمة 
«داللة الحائرين» البن ميمون حيث اعتبر أن ما فهمه من تلك المقدمة ينطبق 
على كل الفلســفة العربية1. في تلك المقدمة وضع ابن ميمون قائمًة باألسباب 
التي تعتبر مســؤولة عن التعارض أو وجود أقوال يناقض بعضها بعضاً في أي 
كتاب من الكتب، ثم عرض ابن ميمون بعــض االقتراحات لكيفية القراءة من 
أجل تالفي عدم االتساق أو التعارض الظاهر2. وال يوجد أي جديد بخصوص 
المقاربة التي يعتمدها ابن ميمون من أجل درء التعارض والتناقض، فهو يقترح 
تأويًال رمزياً للنصــوص الدينية، وهذه مســألة قديمة تعود علــى األقل إلى 
الرواقيين، وكانت تستعمل عبر التاريخ في مختلف التقاليد الدينية في الشرق 
األوسط حتى عصر ابن ميمون؛ األمر نفسه كان يطبق على النصوص الفلسفية، 
وخصوصاً نصوص أرســطو بســبب غموضها، حيــث أصبح التأويــل الرمزي 
للنصوص الفلســفية األرسطية ســمة بارزة عند األرســطيين في اإلسكندرية. 
فالفارابي تبنى بالجملة التعاليم اإلسكندرانية بهذا الموضوع ـ كما هو الحال 

لمواضيع أخرى ـ حيث أرجع أسباب غموض نصوص أرسطو إلى ما يلي:
ابن ميمون معــروف بأنه تلميــذ متعصب للفارابي. ففــي مقدمة «داللة 
الحائرين» نجد ابن ميمون يتبنى الكثير من الحجج التي أوردها الفارابي في 
كتبه بخصوص كيفية قراءة النصوص الفلســفية، خصوصاً رســالة الفارابي 

من أجل تفســير واضح لعالقة تطور أفكار ســتراوس في عالقتها بمنهجه في قــراءة ابن ميمون  1 ـ 
 Remi Brague, ‹Leo Strauss et Maimonides›, in S. Pines and Y. Yovel (eds) Maimonides :ينظــر
 and Philosophy (Dordrecht and Boston, MA: M. Nijhoff, 1986), pp. 246-268; English

 Translation as ‘Leo Strauss and Maimonides’, in A. Udoff (ed.) Leo Strauss’s Thought

(Boulder, CO and London: Lynne Rienner, 1991), pp. 93-114.

وقد كثرت الكتابات بخصوص ســتراوس وابن ميمون بشــكٍل يصعب على الحصر. ونجد تحليًال 
للتأثير الذي شكلته الفلسفة العربية على فكر ستراوس في:

 G. Tamer, Islamische Philosophie und die Krise der Moderne, Das Verhältnis von Leo Strauss

 zu Alfarabi, Avicenna und Averroes (Leiden: Brill, 2001) ثــم نجــد تحليــًال ماتعــاً للخلفيــة 

األيديولوجية لتأويليات سترواس التاريخية والفلسفية وعالقتها بالجناح السياسي المحافظ عند:
 G. Paraboschi. Leo Strauss e la Destra Americana (Rome: Editori Riuniti, 1993), especially

pp. 70-78.

See S. Pines, The Guide of Perplexed, p. 17. 2 ـ 
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«الجمع بين رأيي الحكيمين» (أفالطون وأرســطو)؛ ففــي عصر ابن ميمون 
كانــت تلك الحجج التي قدمهــا الفارابي قد أصبحت موضوع ســجال وذلك 

بسبب استعمالها الواسع وانتشارها على يد ابن سينا1.
وال يعرف ستراوس رغم كل إنجازاته، اللغة العربية بالشكل الكافي الذي 
يؤهله لقراءة الفلسفة العربية، وبالتالي فهو ال يعرف الفلسفة العربية، وفشل 
في إدراك السياق التاريخي ثم األصول الفلسفية لمقدمة «داللة الحائرين» 
البن ميمون، وكان قد تأثر ببحثه عن ســقراط وإعدامه من طرف األثينيين. 
وقد أساء فهم مقدمة ابن ميمون بشكل أدى به إلى أن يعتقد أن الفالسفة ال 

يعبّــرون عــن مواقفهم بشــكٍل صريــح خوفاً من 
المالحقة، وخشية أن يتعرضوا لمثل ما تعرض له 
ســقراط. ثم بعد ذلك قام بتعميــم هذا الموقف 
ـ الذي يزعــم أن ابن ميمــون تبنــاه ـ على كل 
الفالســفة المســلمين. وهكذا إذا أراد المرء أن 
يحاكمه انطالقاً مــن تحليله لكتب الفارابي فهذا 
األخير يعتبر فيلسوفاً غير مناسب لكي يتم توثيق 
أطروحة ســتراوس، وذلــك ألن الفارابي يصرح 
بوضوح وبدون تلميح بنقده لعلم الكالم باعتباره 

علماً، حيث أنزله إلى مرتبة ال تقل عن شيء شبيه بالتالسن في األزقة، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى، فإنه يعتبر الدين بصفــة عامة ذا دور وظيفي في 

المجتمع يتجلى في حفظ النظام المجتمعي بين العوام.
إن فهم ستراوس للفلسفة العربية يتأســس على فرضين: أوًال يفترض 
ســتراوس أن الفالســفة الذين يكتبون بالعربية كانوا يشــتغلون في بيئات 
معادية للفلســفة، وكانوا مضطرين للتعبير عن مواقفهــم وآرائهم بطريقة 
تتماشى مع الدين اإلســالمي، وثانياً كان الفالسفة العرب مضطرين لكي 
يطرحوا مواقفهم الفلسفية بطريقة مقَنعة. «وهذا ما يتطلب [من أجل فهم 

Gutas, Avicenna, pp. 225-234 :لمعرفة المزيد عن هذه القضية، فيما يتعلق بابن سينا وبأتباعه ينظر 1 ـ 
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نصوصهم] مفتاحاً من أجل فهم الطريقة الخاصة التي تم بها تأليف تلك 
النصوص، وهذا المفتاح يتجلى في الصراع بين الفلســفة والدين»1. وهذا 
يعيدنا إلى األصول التأويلية التي يســتقي منها ستراوس أفكاره، وهي بكل 
وضوح ترجع إلى الموقف االستشرافي القديم الذي يعتبر أن الهّم الوحيد 
للفلسفة العربية هو تدبير الصراع بين الفلســفة والدين؛ وبناءً عليه كيف 
يمكننا أن نتبنى مقاربة ستراوس ونقول إن الفالسفة حتى عندما يؤلفون في 
المنطق فإنهم يخفون المقاصد الحقيقية لكالمهم، الشيء نفسه بالنسبة 
إلى مؤلفاتهم فــي جميع مواضيع الطبيعيات (بخالف قــدم العالم)، الخ، 
َدة لما يمكن أن يعتبر  باعتبارهــا مواضيع ال تدخل ضمن المواضيع المهــد

مواقف سلفية للسلطة الدينية؟
هذا الموقف الستراوســي ال يمكن أبدًا الدفاع عنــه أو تبنيه عندما 
يتعلق األمر بالفالسفة العرب المسلمين ألنه يتعارض مع الوقائع التاريخية 
ـ فال يوجــد أي فيلســوف تمت مالحقتــه أو حتى إعدامه، بســبب آرائه 
الفلسفية2 ـ ولكن هذا الرأي يعتبر متهافتاً حتى بالنسبة إلى ابن ميمون؛ 
فهو وأسرته تعرضوا لمضايقات الموحدين واضطروا للرحيل عن األندلس 
سنة 1149، ليس ألن موسى بن ميمون فيلسوف بل ـ على أية حال فهو في 
ذلك الوقت بالكاد يبلغ سن المراهقة ـ ألنه كان يهودياً. وزيادة على ذلك 
فإنه يبدو واضحاً كم هو ســخيف االدعاء بأن الفلســفة نشأت في بيئات 
معادية لها في المجتمعات اإلسالمية، رغم أنها كانت تمارس في مختلف 
األزمنة واألمكنة على امتداد التاريخ اإلسالمي خالل ما يزيد على عشرة 
قــرون. ورغم ذلــك فإننا نعجــب لبعــض اآلراء التي تجعــل من بعض 

Cited from. Leaman, «Does the Interpretation…». p. 525. 1 ـ 
 Griffel, Apostasie, ًالسهروردي، (ت 1192)، الذي يتم ذكره كمثال في هذا السياق (ذكره حديثا 2 ـ 
358)، قد تّم إعدامه؛ ألنه قــام باغتصاب مكانة العلماء المحليين باعتباره مؤتمناً على أســرار 

األمير ومتالعبــاً باألمير الملك الظاهر ابن صالح الدين. كذلك إعــدام أبو المعالي الميانجي 
(ت 1131)، وقد ذكــره فرانك كريفل، تم ليس بســبب آرائه الفلســفية، ولكــن كما ذكر ذلك 

البيهقي «بسبب عداوة بينه وبين الوزير أبي القاسم النصرابادي»، ينظر:
M. Meyerhof, «Ali Al-Bayhaqi’s Tatimmat Siwan Al-Hikma», Osiris. 8 (1948), p. 175.
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االفتراضات حقائق مقطوعاً بصحتها والتي على أساســها يتأسس البنيان 
النظري ألطروحة ستراوس:

الفلسفة اإلسالمية السياســـية كانت على الدوام مالحقة، في محيط 
ينبغي أخذ الحيطة والحذر حتى ال يتم خـــرق لتعاليم الوحي والتقاليد 
المتعارف عليها في المجتمع اإلســـالمي. وذلـــك ألن النصوص الدينية 
والتقاليد ترســـم الخطوط الموجهة لإلدارة المدنية للمجتمع، كما أنها 
تفرض تعليمات بخصوص الطريقة التي يجب أن تدبر بها الحياة الدينية1.

هذا القول الغليظ تّم تقديمــه بطريقة تجعله 
ضرباً من القول بغير علم حيث ال يوجد ولو مرجع 
أو مصدر واحد يمكن أن يســنده، ألن ما تم ذكره 
في ذلك االقتبــاس من المفتــرض أن يكون «على 
الدوام»، ومن المفروض أن يكون هناك مثال يدعم 
وجهة النظر تلك. ألن أمثال هؤالء الكتاب ال يعيرون 
أي اهتمــام للوقائع التاريخية؛ فهــو يبدأ من وجهة 
النظر االستشراقية األساسية القائلة إن الفلسفة ال 
يمكن أن تزدهر في «اإلسالم» بسبب أن جوهر هذا 

األخير يتعارض مع العقل، ثم يزيدون الطين بلة بفساد التأويل للفلسفة العربية، 
تلك التأويالت التي يتم اســتعارتها من التأويليات اليهوديــة للعلماء اليهود في 
العصور الوسطى. فالفكرة القائلة بأن اإلسالم معاد للفكر الفلسفي، فكرة تتكئ 
عليها كل االدعاءات المشابهة، وهي بنفسها فكرة استشراقية مؤسسة جزئياً على 
أحكام مسبقة معادية لإلسالم ومعادية للسامية وكذلك مؤسسة بشكٍل جزئي على 

جهل بالوقائع المجتمعية في المجتمعات اإلسالمية عبر التاريخ2.

 C.E. Butterworth, «Rhetoric and Islamic Political Philosophy», International Journal for 1 ـ 
Middle East Studies, 3 (1972). P. 187.

األساس االستشراقي الذي تتكئ عليه مقاربة ستراوس تجد لها مناقشة من طرف: 2 ـ 
 O. Leaman, «Orienatalism and Islamic Philosophy», in Routledge History of Islamic Philosophy,

II, 1145- 1146.
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ورغم كل ذلك فقد استطاعت نظرية ستراوس أن تجد لها أتباعاً ينصرونها 
من طالب الفلســفة العربية، وكان لها أثران سلبيان على حقل الفلسفة العربية، 
وكال األثرين هما نتيجة طبيعية للفرضين األساسيين الذي تتأسس عليهما نظرية 
ستراوس. األثر السلبي األول أن نظرية ستراوس خلقت ما يمكن أن أسميه حرية 
مطلقة أو فوضى بين مؤيدي هذه النظرية في قراءتهم لنصوص الفلسفة العربية. 
وهذا ما يعني، أن أحدهم لو ادعى أن فيلســوفاً ما لــم يقصد ما قاله وأن ذلك 
الفيلســوف يعمد إلى إخفاء مقصــوده، فكيف إذًا، الســبيل إلــى فهم مقصوده 
الحقيقي؟ بعبارة أخرى كيف السبيل إليجاد «المفتاح» من أجل فتح مغاليق أقواله 
الحقيقية المزعومة؟ الستراوســيون دائماً يدعــون أن بحوزتهم المفتاح الحقيقي 
وأنهم باستطاعتهم قراءة ما بين الســطور، ولكن دعوتهم في ذاتها ال يمكن أن 
تخفي اعتباطية في مغامرتهم، ويلزم عنها قبــول أي تأويل كيفما كان للنصوص 
الفلســفية وذلك بســبب غياب لقواعد اللعبة1. النتيجة األخــرى لهذه الفوضى 
التأويلية تتمثل في أن الكثير من الباحثين الستراوسيين يشعرون أنهم في ِحل من 
التقيد بأهم القواعــد الفيلولوجية والتاريخية في البحث. هؤالء الباحثون، يقعون 
في مقارنات للنصوص الفلسفية العربية مع نصوص كل من أفالطون وأرسطو، ثم 
يحللون النصوص الفلســفية العربية وكأن الفالســفة العــرب يرجعون إلى نفس 
النصوص اليونانية لكل من أفالطون وأرسطو كما هي عندنا اآلن، وكأن الفالسفة 
العرب لديهم نفس الفهم للمجتمع اليوناني القديم ولمؤسساته كما نفهمها اآلن. 
وبالتالي فإن كل العوامل التاريخية والفيلولوجية التي حكمت فهم الفالسفة العرب 
للتقليد الفلســفي اليوناني تم إلغاؤها: عوامل مثل ســوء تقدير المعنى من قبل 
المترجمين، وأخطاء النساخين، والتخمينات التي يجريها المترجمون إذا استعصت 
عليهم ترجمة كلمة ما، واإلضافات التفسيرية واالجتهادات التي تراكمت على مّر 
اثني عشر قرناً، باإلضافة إلى الفاصل الزمني الذي ليس باليسير بين الفلسفة 

التوصيف المرضي الحرفي للغلو في التأويل، حيث التأويل ليس لديه أية حدود أو ضوابط، حللها  1 ـ 
 In the Essays in Interpretation and over Interpretation, with R. Rorty, J. Culler, and :أمبرتو إيكو
C. Brooke-Rose (Cambrodge: Cambridge University Press, 1992).

حيث إن ايكو ابرز جنون العظمة والطبيعة االســتحواذية عند غالة التأويل (ينظر على ســبيل المثال 
ص 48)، ورغــم أن إيكــو ال يحيل على ســتراوس، ولكن تحليله جــد مهم من أجل وضــع المغامرة 

الستراوسية، سواء في إطار تقليد معروف من الناحية التاريخية وفي إطارها األيديولوجي.



457

العربية للفلسفة  التأريخ  في  مقالة  العشرين:  القرن  في  العربية  الفلسفة  دراسة 

اليونانية الكالســيكية و«بداية» اللغة العربية، ثــم الطبيعة الداللية والتضمينية 
للمصطلحات والتعابيــر العربية، والتي كانــت رائجة إبان الفتــرة الزمنية لكل 
فيلسوف عربي1. وغني عن القول انطالقاً مما ســبق بيانه أن مقاربة مثل مقاربة 

ستراوس تدخل ضمن فن األدب وليس ضمن البحث التاريخي الرصين.
نفس االفتراض القائل بأن الفالسفة يخفون المقصود من كالمهم، يقود إلى 
نتيجة سخيفة ال يمكن للعاقل أن يتمسك بها. فإذا كان الفالسفة يخفون المقصود 
الحقيقي من كالمهم في نص معين والفالســفة هم من يســتطيع فك شفرة ذلك 
النص، فهذا يحمل فكرة ضمنية مؤداها أن المجتمعات اإلســالمية على مر عشرة 

قرون لم تحِو إال بعض العشرات أو يقارب من األفراد 
ذوي الذكاء الخارق ـ هم الفالسفة بطبيعة الحال ـ 
الذين يســتطيعون فهم المقصود الحقيقي من تلك 
النصوص، وأن اآلالف من علماء الدين، الذين نجح 
هؤالء الفالســفة في إخفاء مقصــود كالمهم عنهم، 
كانوا مغفلين، عاجزين عن قراءة ما بين الســطور. 
وبالتالي فالنتيجة الحتمية أن الباحثين من مناصري 
النظرية الستراوسية في العصر الحاضر، ال يجدون 

أية صعوبة في الكشــف عن تلك المعاني الخفية التي أخفاها هؤالء الفالســفة، 
وبالتالي فهم أذكى وأعقل من اآلالف من علماء الدين اإلسالمي2.

 (a) Ch. E. Butterworth, Averroes’ Middle Commentary on Aristotle’s :انظر على ســبيل المثال 1 ـ 
 Poetics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986) by J. N. Mattock in the¸ Review, 37

 (1989), pp. 332-333, and by D. Gutas, in Journal of the American Oriental Society, 110 (1990),

 pp. 92-110, and (b) of J. Parens’s Metaphysics and Rhetoric (Albany: SUNY, 1995) by

D. Gutas in International Journal of the Classical Tradition, 4 (1998), pp. 405-411.

جواب Butterworth على مراجعتي لكتابه، بغض النظر عن أنه فشــل فــي اإلجابة بكل دقة ولو عن 
واحد مــن التهم الموجهة اليه، فإن وجهة نظره مســتنبطة من اإلطار السياســي للغلو في التأويل 
ـ التي اشرت اليها في اإلحالة الســابقة ـ التي ينغمس فيها أتباع نظرية ستراوس. ينظر هذا في: 
 «Translation and Philosophy: the Case of Averroes Commentaries», International Journal of

 Middle East Studies, 26 (1994), pp. 19-35, and cf. His «De la Traduction philosophique», Bulletin

d’etudes Oriental, 48 (1996); pp. 77-85.

المثال الجد مناسب اقتبسه من Gutas ‘Ibn Tufayl on Ibn Sina’, p. 223 note 2 قدمه: 2 ـ 
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األثر السلبي الثاني لنظرية ستراوس هو افتراض أن «السياسة» هي المفتاح 
من أجل فهم ما يزعم أنه المعنى المخفي للفلسفة العربية. وألن الفلسفة العربية 
يفترض أن جلّ اهتمامها هو جدلية الدين والفلســفة، وألنه في اإلســالم (كما هو 
الحال في اليهودية عكس الكاثوليكية في العصر الوســيط) ليس هناك فصل بين 
الشريعة والقانون المدني، وبالتالي فإذا «كانت الفلسفة يجب أن تفكر في أفق أي 
قانون يجب أن يكون ذلك القانون هو الفقه»1. لذلك فالسبب الذي يجعل الفالسفة 
العرب يقومون بتورية آرائهم الحقيقية كما يزعم الستراوسيون، راجع إلى أن هؤالء 
الفالسفة كانوا يكتبون عن السياسة وأن ما يقوم به هؤالء الفالسفة في جوهره هو 
فلسفة سياسية. وهكذا فكل الفلسفة العربية إلى زمن ابن رشد ُينظر إليها باعتبارها 
تملك إطارًا سياســياً. دعوني اآلن أقتبس نصاً ألهم مناصر للنظرية الستراوســية 

لباحث مشهور هو محسن مهدي:
عبر تاريخ الفلسفة الطويل في اإلسالم، طالما فهمت الفلسفة من طرف من 
يمارسها باعتبارها علم العلوم والتي تتضمن النظر وتأويل الدين (الوحي، النبوة، 
والفقه) باعتبارها مشاكالت فلسفية... ففي الفترة الكالسيكية للفلسفة اإلسالمية 
كان الدين (وضمنه علـــم الكالم وأصول الفقه) يتم النظر فيه في اإلطار الذي 
توفره الفلســـفة السياسية... اإلطار السياســـي الذي تم إهماله بشكٍل كبيٍر في 
M. Mahdi on Arabic ‘Philosophical Literature’ (in Religion, Learning and Science in the 

‘Abbasid Period [The Cambridge History of Arabic Literature], edited by M.J.L. Young et al. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 76-105.

يدعي محسن مهدي أن ابن طفيل فهم إحالة ابن سينا على «الفلسفة المشرقية» في مقدمته لكتاب 
«الشــفا» على اعتبارها دعوًة لنا مــن أجل االنخراط في قــراءة «حذرة» لكتاب «الشــفا» وكتب 
أرسطو. وهكذا ـ بحســب مهدي ـ يميز ابن طفيل بين المعنى «العميق» والمعنى «السطحي» لتلك 
الكتب وبالتالي فهو يســتخدم هذا التمييز (بين الســطحي والعميق من المعانــي) من أجل ثالث 
غايات: «من أجل تجنب التعرض بشــكٍل صريح لتلك القضايا التي أثارها الغزالي في التهافت»، 
«من أجل التلميح إلى هذا... فالغزالي تعامل فقط مع المعاني السطحية للشفا البن سينا» و«من 
أجل حماية الكتابات الفلســفية من األعين المتربصة لرجل مثل الغزالــي» (ص101). هذا التحليل 
يفترض أن ابن طفيــل يعتقد أن عالماً كبيرًا مــن عيار الغزالي مغفل بما فيــه كفاية لكي ينخدع 

بالعبارات المغشوشة والتراكيب البهلوانية المزعومة البن سينا، وما أبعد هذا الفهم عن الواقع.
 For a statement of this position see introduction by R. Lerner and M. Mahdi in Medieval 1 ـ 
Political Philosophy (New York: The Free Press, 1963); p. 14.
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الفترة ما بعد الكالسيكية... واستبدل بإطار جديد يوفره التصوف اإلسالمي1.
تّم التأســيس لهذه التأكيدات انطالقاً من شواهد وأدلة مهلهلة، ففي الحقيقة 
فإن الفيلسوف العربي الوحيد المنتمي إلى الحقبة «الكالسيكية» أي قبل ابن رشد، 
والذي تّم قتله بحثاً تحت ما يسمى الفلسفة السياسية، هو الفارابي. فباستثناء هذا 
األخير ال يوجد أي فيلسوف ـ وذلك بطبيعة الحال إذا وضعنا حدًا للخيال ـ يمكن 
القول إنه كان «فيلسوفاً سياسياً». أفضل ما يمكن أن نمثل به هذه القضية هو كتاب 
Medieval Political Philosophy (الفلسفة السياسية في العصر الوسيط) الذي اشترك 

فيه كل من محســن مهدي ورالف ليرنر (Ralph Lerner) وكالهما ستراوسيان، وهو 
عبارة عن جمع لنصوص فلسفية عربية مترجمة، وهكذا يتم االلتجاء إلى إخراج أي 
شيء مكتوب يمكن أن يعتبر سياسياً، حتى ولو كان عن طريق التكلف. باإلضافة إلى 

أن تلك النصــوص المختارة تتضمــن كذلك إحدى 
كتابات ابن سينا ورسالة صغيرة البن باجه، ومختارات 
البن طفيل، ثم رســالة «فصل المقال» البن رشــد. 
هــذا األخير الــذي تعرضنا له فيما ســبق ال يدخل 
ضمن الفلســفة السياســية، بل هو كتاب فقهي. أما 
الحكاية الفلسفية البن طفيل «حي بن يقظان» فتدخل 
 (philosophus الذاتــي  الفلســفي  التعليــم  ضمــن 
(autodidactus، وضمن نظرية المعرفة. أما كتاب ابن 

باجه المسمى «تدبير المتوحد» فهو نص غامض حول كيفية الوصول إلى تخليص 
النفــس إذا كان يحكمنا حكام غير صالحين، كما قرر ذلــك الفارابي. أما النص 
المختار ضمن نصوص ابن سينا فليســت له أية عالقة بالفلسفة السياسية، بل له 
عالقة بالتأويل الرمزي لنصوص الوحي، كما ناقشنا األمر سابقاً عند الحديث عن 
ابن ميمون. يظهــر أنه من المهــم القول إن تلــك النصوص العشــرة المجموعة 
باعتبارها ممثلة للفلسفة السياسية المزعومة التي جمعها محسن مهدي وليرنر في 
نصوص مختارة تّم التكلف والتحايل فــي التعامل معها؛ فهناك نص فقط من تلك 
 Muhsin Mahdi with M.W. Wartofsky in the Editors› Note in The Philosophical Forum, 4 1 ـ 
 (1973), p. 4. Mahdi later expanded on this position in The Political Orientation of Islamic
 Philosophy, Occasional Papers Series (Washington, DC: Centre for Contemporary Arab

Studies, Georgetown University, 1982).
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النصوص تم إدراجه كامًال، باإلضافة إلى نص ابن رشــد الذي ينتمي إلى الفقه، 
أما النصوص األخرى المتبقية فتم إدراجها مجتزأة وتم التركيز فيها على المقاطع 
التي تشير إلى بعض القضايا االجتماعية ولمبحث النبوات. تلك النصوص المجتزأة، 
تم تلقفها خارج سياقها الذي وردت فيه في الكتاب ككل، تلك الكتب التي ليس لها 
أي عالقة تذكر بالفلسفة السياســية، وقاموا بتعميم انطباع مغلوط مفاده أن هناك 

نصوصاً مهمة في اللغة العربية تتحدث عن الفلسفة السياسية.
وفي حقيقة األمر ليســت هناك أي فلســفة سياســية في حد ذاتها في اللغة 
العربية قبل ابن خلدون، بناءً على الفهم المعتاد لمصطلح السياسة. فليس هناك 
بتعبير آخر أي فن مســتقل يدرس ضمن الفلسفة العربية الذي ينظر في العوامل 
السياسية واألنصار السياسيين والمؤسســات السياسية باعتبارها عناصر مستقلة 
تشــتغل بدينامية ذاتية داخل بنية المجتمع1. أما الحديــث الذي نجده بخصوص 
الحاكم الكامل والحاكم الفاضل في بعض نصوص الفارابي فيتركز فيه النقاش 
علــى قضية الفيض ونظريــة العقول الفعالة لإلســكندر األفروديســي والتي تم 

تطويرها على يد الفارابي نفسه، وسأورد هنا مقتطفاً للفارابي:
فبحصول المســـتفاد يكون االتصال بالعقل الفعال على ما ذكر في كتاب 
النفس... القوة التي بها يمكن أن يوقف على تحديد األشياء واألفعال وتسديدها 
نحو السعادة. فهذه اإلفاضة الكائنة من العقل الفعال إلى العقل المنفعل بأن 
يتوسط بينهما العقل المستفاد هو الوحي. وألن العقل الفعال فائض عن وجود 
السبب األول فقد يمكن ألجل ذلك أن يقال إن السبب األول هو الموحي إلى 
هذا اإلنسان بتوسط العقل الفعال. ورئاســـة هذا اإلنسان هي الرئاسة األولى 
وسائر الرئاسات اإلنسانية متأخرة عن هذه وكائنة عنها... والناس الذين يدبرون 
برئاســـة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون واألخيار والسعداء. فإن كانوا أمة 
فتلك هي األمة الفاضلة. وإن كانوا أناساً مجتمعين في مسكن واحد كان ذلك 

المسكن الذي يجمع جميع من تحت هذه الرئاسة هو المدينة الفاضلة2.
حتى الباحثين األكثر قابلية لكي يجدوا ما يســمى بالفلسفة السياسية في اإلسالم يجدون صعوبات  1 ـ 
ـ «مظاهر» الفلسفة السياســية للفلسفة العربية.  في توثيقها وهكذا يناقشــون ما يصطلحون عليه ب
C.E. Butterworth, The Political Aspects of Islamic Philosophy, :انظر للمقاالت التي قام بتحريرها

(Cambridge MA: Harvard University Press. 1992) ،[مقاالت مهداة إلى محسن مهدي]
الفارابي، كتاب السياســة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات، ت. فــوزي متري نجار، بيروت:  2 ـ 

المطبعة الكاثوليكية، 1964. ص 79 - 80.
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فاألساس العقلي لما يسمى «الفلسفة السياسية» عند الفارابي تّم فهمه بشكل 
جيد عند الفيلســوف السياسي الحقيقي في اإلســالم وهو ابن خلدون الذي قال 

بخصوص هذا الموضوع:
وما تسمعه من «السياسة المدنية» فليس من هذا الباب، وإنما معناه عند 
الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه وخلقه 
حتى يســـتغنوا عن الحكام رأساً. ويســـمون ذلك المجتمع الذي يحصل فيه ما 
ـ «السياسة  ـ «المدينة الفاضلة»، والقوانين المراعاة في ذلك ب ينبغي من ذلك ب
المدنية». وليس مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل االجتماع باألحكام للمصالح 
العامة، فإن هذه غير تلك. وهذه «المدينة الفاضلة» عندهم نادرة وبعيدة الوقوع، 

وإنما يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير1.
ينكر ابن خلدون في هذا النص بشكل واضح 
أي إسهام للفالسفة العرب في الفلسفة السياسية 
المحضة: «وليس مرادهم السياســة التي يحمل 
عليهــا أهل االجتماع باألحــكام للمصالح العامة، 
فإن هذه غير تلك» هذا ما وقف عليه ابن خلدون 
نفســه. إنه من الممكن أن يكون لنا تحفظ على 
بعض األمور التي وردت في «المقدمة»، ولكن إذا 

تعلق األمر بالمعارف العامة، باإلضافة إلى نفاذ البصيرة بخصوص الكثير من 
القضايا المتعلقة بالحضارة اإلســالمية، خصوصاً نفــاذ البصيرة فيما يتعلّق 
ببعض األمور الجزئية مثل هذا الموضوع الذي نناقشه، فإنه من المفروض أن 
ُينصح مؤرخو الفلســفة العربية أن يتبعوا ما يقوله ابــن خلدون وأن يضربوا 
بعرض الحائط ما يقوله ستراوس. ومع ذلك فإن انتشار التأويل الستراوسي 
للفارابــي كان له أثر ســيئ علــى االتجاه العــام للدراســات المتعلقة بهذا 
الفيلسوف الكبير، مثل األثر السيئ للمقاربة اإلشراقية لكوربان بالنسبة إلى 
ابن سينا التي عمرت وقتاً طويًال في ميدان الدراسات السينوية. هذا باإلضافة 

ابن خلدون، المقدمة، ج، 2، ص 111 - 112، ت. عبد الســالم الشــدادي، الــدار البيضاء: بيت  1 ـ 
الفنون والعلوم واآلداب، 2005.
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إلى أنه يمكن أن يستشــف من قول محســن مهدي ـ كما أشــرت إلى ذلك 
سابقاً ـ أن هاتين المقاربتين احتكرتا دراسة الفلسفة العربية؛ فالستراوسيون 
عون أنهم الجديرون بدراسة الحقبة الكالسيكية من الفلسفة العربية (قبل  يد
ابن رشد)، أما اإلشــراقيون من أتباع كوربان فيعتبرون أنفسهم أجدر بدراسة 
الفلسفة العربية في الفترة ما بعد الكالسيكية (بعد ابن رشد). االنتشار الكبير 
للدراســات التي كانت وال تزال نتيجــة للمقاربة االستشــراقية القديمة على 
عالتها، والتي تولد عنها كل من المقاربة الستراوســية والمقاربة اإلشراقية، 

واللتان تتحمالن مسؤولية سوء التقديم والعرض للفلسفة العربية.
البحث في الفلسفة العربية في إطار هذه الشروط، يبطل العجب من كون 
الفلسفة العربية لم تنل االحترام والتقدير لحد اآلن، والتي هي أهل له بين 
أوساط مؤرخي الفلسفة العربية والباحثين في العربية واإلسالم، فنحن طالب 
الفلسفة العربية خذلناهم وخذلنا الفلسفة العربية نفسها. فهناك الكثير من 
العمل ينبغي القيام بــه، وكلنا أمل في أن تتركز الجهــود في القرن الواحد 
والعشرين في تحقيق وترجمة ودراسة المئات ـ ليس هذا من قبيل المبالغة ـ 
من النصــوص المهمة للفلســفة العربية التــي تمثل نتاج عشــرة قرون من 
الممارسة الفلسفية العربية. فهذا سيوفر النصوص المهمة والضرورية والتي 
على أساسها ســنكون في وضعية صحيحة للكتابة عن الفلســفة العربية، في 

القرن الحادي والعشرين، وإعداد تاريخ يليق بمقام الفلسفة العربية.

:�����)� D-ذ

هذه المحاضرة تعرض مقاربة أولية وإجمالية لدراســة تأريخ الفلســفة 
العربية. ولــو أن الموضوع لم يتــم التعرض له من قبل بالشــكل المرضي 
وتقديمه إلى طالب الفلســفة العربية، مهمــا اختلفت خلفياتهــم المعرفية، 
والذين تكوينهم هو في التقليد الفلسفي الغربي، ألن التأريخ للفلسفة العربية 
يعتبر جــزءًا صغيرًا في مجــال التأريخ لتاريخ الفلســفة، والذي ُمحضت له 
الكثير من الدراسات المهمة والرفيعة، ينظر على سبيل المثال بعض المقاالت 

األولية التي تعد بالشيء الكثير في المجموعات التالية:
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• The Historiography of the History of Philosophy, History and Theory, 
Beiheft 5 (‘s-Gravenhage: Mouton & Co., 1965).

• J. J. Ree, M. Ayers and A. Westoby, Philosophy and Its Past (Sussex: The 
Harvester Press, 1978).

• R. Rorty, J.B. Schneewind and Q. Skinner, Philosophy in History: Essays 
on the Historiography of Philosophy (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984).

• G. Boss, La philosophie et son histoire (Zurich: Editions du Grand Midi, 
1996).

هذه الدراسة األخيرة تتضمن كذلك قائمة بكل المراجع المتعلقة بالدراسات 
المنجزة فــي القــرن العشــرين (ص327 - 349). ولتكوين رؤية عــن المنجز 
(أو غياب المنجز باألحرى كما حاولُت أن أدلــل عليه في هذه المحاضرة) في 
التأريخ للفلسفة العربية، فإنه من الضروري أن تخضع لنفس النوع من التدقيق 
الفاحص. فعندنا الكثير مــن المصادر عديمة القيمة ومصدر هذه الدراســات 

نجدها في القائمة البيبليوغرافية المتميزة لـ :
• Hans Daiber, Bibliography of Islamic Philosophy, 2vols (Leiden: Brill, 

1999).

ينظر كذلك مراجعتي لهذا الكتاب المتميز في:
Journal of Islamic Studies, 11, (2000), pp. 368-372.

وقد كان مقال هانس دايبر والذي شــكل نقطة االنطالق بالنســبة إلى 
كتابه:

• «What is the Meaning of and to what End Do We Study the History of 
Islamic Philosophy? The History of a Neglected Discipline» pp. Xi-xxxiii .

في الكتاب نفسه والتي تقدم تقريباً قائمة بيبليوغرافية كاملة عن التواريخ 
التي وضعت للفلسفة العربية منذ العصر الوسيط حتى وقت صدور الدراسة، 
مع تعليقات على المواد البيبليوغرافية. وأرجــو أن تكون هذه المقالة فاتحة 
لبدء نقاش حول الموضوع، مــع التذكير بأن بعض اإلحاالت في الهوامش في 
هذه المقالة تثير الكثير من األســئلة والمواضيع للنقاش، التي لم يكن من 

المناسب أن أثيرها وأتعرض لبعض جوانبها في هذه المحاضرة العامة.



مجلة تصدر عن وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية في سلطنة ُعمان وتهدف إلى 
تحقيق الغايات التالية:

ترسيخ اإلسالم الذي يقوم على التفاهم وحق االختالف وتعددية وجهات النظر. ـ 1
إعادة االعتبار لالجتهاد بوصفه مســألة حيوية في الفكر اإلســالمي من أجل  ـ 2

تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته.
العمل على إصالح مواطن الخلل في الفكر اإلســالمي وفتح المجال لتصورات  ـ 3

إسالمية تصدر عن وحدانية ال تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، 
بعيدًا عن التعصب.
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تتوخى مجلة (  ) فــي المقاالت التي تنشــرها الموضوعية واالهتمام • 
على حد ســواء برؤية فاهمــة للقضايا الحضاريــة اإلســالمية, ولمقتضيات 

الموقف العربي واإلسالمي الحاضر.
يشترط في البحث أّال يزيد حجمه على عشــرة آالف كلمة، وأّال يكون منشورًا • 

من قبل.
تشــترط المجلة في البحوث المكتوبة باللغات األجنبية الحيّة أن تكون خاصة • 

بها، ولم تنشر من قبل.
يخضع ترتيب مواد المجلة عند النشــر العتبارات فنية محضة، ال عالقة لها • 

بقيمة الدراسة أو بمكانة صاحبها.
األبحاث التي ُترســل إلى المجلة ال ُتعاد إلى صاحبها، نُشــرت أم لم ُتنشر، • 

والمجلة ليست ملزمة بإيضاح أسباب عدم نشرها.
يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية وفق النظام المعمول به في المجلة.• 
ما تنشــره (  ) من بحوث يعبّر عــن وجهة نظر أصحابهــا، وال يمثل • 

وجهة نظر (  ) أو الجهة التي تصدر عنها، بالضرورة.
ترســل البحوث إلى عنوان المجلــة مطبوعة على قرص أو إلــى بريد المجلة • 

اإللكتروني. متضمناً التعريف بالمرسل وعنوانه.


