
نحـو خطـاب إسـالمي متـوازن



مدير التحرير

عـمــاد عـاليـلي

تنسيق فني ومتابعة

معتصم البوسعيدي
محمد السناني

ا)خراج والتنفيذ
ـ بيروت سامو برس غروب 
هاتف: 301103 1 961 +

E-mail: info@spg-lb.com   www.spg-lb.com

طبع بمطابع
مؤسسة ُعمان للصحافة والنشر وا)عالن

24649304 :¢ùcÉa   24649444 :ádGóÑdG ∞JÉg

التوزيع واالشتراكات
الُعمانية للتوزيع والتسويق

§≤°ùe  100  …ójôÑdG  õeôdG  ``  974  :Ü.¢U
¿Éª oY  áæ£∏°S

+ 968 24699783 / 24694621 :∞JÉg
+ 968 24699672 :¢ùcÉa

E-mail: omanyacm@omantel.net.om

جميع الحقوق محفوظة. ال يسمح بإعادة إصدار هذه المجلة أو أّي جزء منها أو تخزينها في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقلها بأّي شكل من األشكال دون إذن خّطي مسبق من وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة في سلطنة ُعمان.

 All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced, stored in any retrieval system,
 or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the Ministry of
Endowments and Religious Affairs in Oman.



فصلية      فكرية      إسالميةالسنة الرابعة عشرة       شتاء 2016 م. / 1437 هـ .  

51

: øY Qó°üJ
á`````«``æ``jó``dG ¿hDƒ`````°ûdGh ±É``````bhC’G IQGRh

§≤°ùe `` ¿Éª oY áæ£∏°S
…hQ 112 …ójÈdG õeôdG 3232 : .Ü.¢U

á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh
º`gÉ`Ø`àdG á`∏`›

+ 968 24644032 `` 24644031 : ∞JÉ`g
+ 968 24605799 : ¢ùcÉa

 : ÊhÎμd’G ójÈdG
tafahom.om

al.tafahoom@gmail.com
www.altafahom.net

رئيس التحرير
عبدالرحمن السالمي

مستشار التحرير
رضــوان الســيـد



4

االفتتاحية  
وا�سالمي العربي  االضطراب 

عبد الرحٰمن السالمي ................................  7

المحــور  
المسلمين لحياة  ا"ربع  الصور 

النبوي العهد  في 

الحبشة،  الهجرة،  قبل  (مّكة 

الفتح) بعد  مّكة  المدينة، 

11  .......................................... محمد الناصري 

والفقه  والكالم  التاريخ  في  الفتنة 

المعاصر واالضطراب 

رضوان السيد ..............................................  35

والثورات الدين  تسييس 
ا�سالمي الحاضر  في 

57  ............................................. الزواوي بغوره 

االضطراب  بين  الجديدة  ا�نجيليات 
الدين وعودة 

79  ........................................... عزالدين عناية 

الديني الثوران  ودالالت  معاني 
المعاصرة اليهودية  في 

99  .............................................. فوزي البدوي 

الهند  في  الجديد  التديّن  مظاهر 
السياسية والرهانات 

125  .................................. كريستوف غافريلو 

الّدين  لعودة  المتضاربة  المعاني 
المعاصرين الغربيين  الفالسفة  لدى 

143  ...................................... فتحي المسكيني 

في  الوطنية  الدولة  مشكالت 

التجديد وإمكانيات  العربي  العالم 

محمد الحّداد ............................................  165

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ﴿
﴾ < ; :9

وا�سالمي العربي  والتأزم  الّدين  عودة 

ـ  1437 ه 2016 م /  ■  شتاء  السنة الرابعة عشرة 
51



5

دراســات  

المسلمين  بين  العالقات  مفهوم 

الكتب  ضوء  في  والهندوس 

دلهي سلطنة  عصر  في  الفقهية 

187  .......... صاحب عالم األعظمي الندوي 

القدماء  المسلمين  العلماء  آراء 

التربية نظرية  في 

223  ..................................... سيبستيان غونتر 

نظر وجهات   

الكنائس  بين  الدينُي  الحوارُ 

أوروبا: في  وا4سالم 

واالنخراطات التحّديات 

253  ............................................ أنجليكا زياكا 

والقيادات  المسلمين  بين  الحوار 

اليابان في  الدينية 

287  ................................... كازوكو شيوجيري 

آفــــاق  

وحماية  ضمان  في  ا4سالم  دور 

ا=ساسية ا4نسان  حرّيات 

ـ نموذجًا  المعتقد  حرّية  ـ 

295  ................................................... علي أجقو 

المصالح «إدراك»  إشكالية 

لDُّمة الكبرى 

323  .......................... إبراهيم البيومي غانم 

وثقافات مدن   
ا4سالمي الحضور  من  أَوُجٌه 

البرتغالية ميرتلة  مدينة  في 

حسام الدين شاشية ................................ 353

والعالم ا4سالم   
الفارغة: الكأس  نصف 

االستشراق مهنة 

375  ....................................... سوزان مارشاند 





ية
تاح
فت
اال

7

بدأت المقاربات البحثية لالضطرابات في العالمين 
العربــي واإلســالمي، وتأثيراتهــا العالميــة فــي 
الثمانينات والتســعينات من القرن الماضي، وقد ضّمت هذه 
المقاربــات نزعتين، أو تيارين مختلفيــن: التيار األصولي أو 
التأصيلي، واآلخــر اإلصالحي والتجديدي، قــال التأصيليون 
ـ مثل برنارد لويس وهانتنغتون ـ: إنّ العنف جزءٌ من طبيعة 
 عن المسلمين وغيرهم ـ ال بد اإلسالم ـ ولذلك ولدفع الشر
من مواجهتــه بالعنف أيضاً. أمــا التيار اآلخر فقــد رأى أنّ 
الدولية،  الحداثُة والسياســاُت  َشــرذمْت مجتمعاتِه  اإلسالم 
ولذلك ال بد من الدخول في مشــروعات إصالح ديني، وآخر 
سياســي؛ َبْيَد أنّ التيار األول انتصر عندما هاجمت القاعدة 
الواليات المتحدة، وردت أمريكا بمهاجمة أفغانستان والعراق، 
وقد أدى ذلك إلى تفاقم االنشقاقات داخل اإلسالم، ومحاولة 
األصوليات االنشقاقية الســيطرة على قلبه وروحه وعقله، لذا 
ـ خالل أكثر من عقٍد ونصــف العقد ـ تفّجرت عدة مجتمعاٍت 

وا�سالمي العربي  االضطراب 
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ودول تحت وطأة المواجهة بين االنشــقاقيين والسياســات الدولية والعسكرية 
واألمنية. وهكذا فإنّ المجتمعات العربية واإلســالمية وقعت بين اســتنزافين: 
االضطراب الداخلي الناجم عن أسباب دينية واقتصادية وسياسية، والسياسات 
اإلقليمية والدولية التي تريد َحْصَر هذا االضطراب حتى ال يرتّد عليها، إضافًة 

إلى أهداٍف أخرى مثل مناطق النفوذ والمصالح اإلقليمية والدولية.
ما األســباب الداخلية لالضطراب؟ هناك تطوراٌت جرت داخل اإلســالم 
خالل خمســة أو ســتة عقود، وقد تأثّرت هذه التطورات بالحداثة الطاغية، 
وبتجارب الدول الوطنية في العالمين العربي واإلسالمي بعد الحرب العالمية 
الثانية. فقــد الذت األجيالُ الشــابة، أو بعضها، من التغريب بســْمتية دينية 
صارمة في مســائل الهويــة وما يتعلّــق بها؛ مثــل العبادات واللبــاس وصنع 
الشــبكات الخاصة حول المجموعات لرعايتها دينيــاً وتربوياً واجتماعياً. ومع 
انفصال المســلمين بالهند وضياع فلســطين ظهرت توّجهــات من ضمن تلك 
السمتية الصارمة، تدعو إلحقاق شرعيٍة إســالميٍة تكون بديًال للدول الوطنية 
التي لم تســتطع حلّ المشــكالت، وبذلك فقد صعدت األُطروحة القائلة بأنّ 

اإلسالَم دينٌ ودولة، ولكي تستعاد الشرعية ال بد من إقامة الدولة.
وقد كانت أُطروحة الدولة خليطاً من الموروث (الخالفة) واأليديولوجيات 
الثورية الجديدة التي اعتمدت على العنف في إقامة األنظمة، كما صار واضحاً 

ومعروفاً خالل الحرب الباردة.
لقد جرت هذه التطورات في المذهبين الشــيعي والسني، وقد استطاعت 
األصولية الشــيعية الجديدة في إيران وفي ثورٍة عارمٍة إسقاط النظام هناك 
نية ـ التي صارت تنظيمات  وإقامة نظام ديني. في حين عجزت األصوليات الس
صلبة ـ عن االستيالء على دولٍة عربيٍة أو إسالمية كبرى أو وسطى، فانفجرت 
الجهاديــات التــي نالــت بُشــواظها العالــم، وأعملــت تخريباً فــي الدول 

والمجتمعات القائمة.
وهكذا فإن االضطراب العربي واإلسالمي في األصل هو عبارةٌ عن ثوراٍن 
ديني في وجه الحداثــة العالمية، وحداثــات الدول الوطنيــة ذات األنظمة 
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العسكرية واألمنية. وكما ســبق القول؛ فإنّ األنظمة واجهْت هؤالء على مدى 
ثالثة أو أربعة عقود. ثم لما عجزت وانتشــر عنــف الجماعات إلى الخارج، 
تدخل اإلقليميــون والدوليون للمكافحة، وما زال األمــر على هذا النحو حتى 
اليــوم: اضطــراٌب وعنف باســم الديــن، ومواجهــٌة عنيفٌة لذلــك العنف، 
وانقسامات اجتماعيٌة عنيفٌة أيضاً لهذين السببين: العنف الداخلي والموقف 
منه، والعنــف الخارجي ومحــاوالت التصّدي له. إنّ ســؤال البداية والعالج 

يتشعب إلى عدة ُشَعب:
األولى: إنّ الثــوران الديني حصل في كل األديان ونال بشــواظه ســائر 
األمم، فلماذا أحدث من الخــراب بالعالم العربي، ما لــم يحدثهُ في الدول 
واألُمم األخرى؟ واإلجابُة على ذلك أنّ الدول األُخرى كانت أقوى وأكثر شعبيًة 
دة  بين السكان، فأمكن لها استيعاُب الضغوط وعنف الجماعات الدينية المتشد
في المســيحية، أو اليهوديــة، أو البوذية، أو الهندوســية الجديــدة من دون 
خســائر كبيرة فــي الــدول والمجتمعات. وكان مــن ضمن وســائل المكافحة 
والتصّدي تطويــر األنظمة السياســية؛ بحيث تجتذب الشــباب، وُتصغي أكثر 
لهمومهم ومشــكالتهم، ولم يمكن ذلك فــي األنظمة العربيــة ذات الطبيعة 
 القاسية، ولذلك انتشــر االضطراب وجرت مواجهته بالعنف، والعنف ال يحل
مشــكلة. ودليل ذلك أن الثوران الديني يحدث بقوة تفجيريٍة في بلدان معينٍة 
قويــة أمنياً، ولكنها ليســت قويًة في شــرعيتها في أعين الجمهــور. بينما لم 
يحصل االضطراب العظيم في األنظمة التي تتمتّع بشرعية وجمهور. ولذا فإنّه 
 يحســن أن تكون أُولى بوادر العالج في مجال اإلصالح السياسي، حتى ال يظل

فريٌق من الشبان مغتّرًا بالدولة الكهنونية تحت أي مسمى.
أما ثانية ُشــَعب العالج لهذا االضطراب فتبدو في النظر في المؤسسات 
الدينيــة؛ إذ المعروف أنّ االختالل في ِفقه العيش فــي العالم هو الذي دفع 
باتجــاه االختالل فــي ِفقه الديـــن؛ إذ أنتجــت األُصوليــاُت الخارجة على 
المؤسســات الدينية فقهاً جديــدًا للدين، يرفض العيش مــع اآلخر المختلف 
 ممارســة العنف بالداخل تحت اسم الجهاد، ويعد دينياً أو مذهبياً، ويستحل
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النظام السياســي الذين يســتولون عليه ضروريــاً إلقامة الديــن، وكل تلك 
اختالالٌت في ِفقه الدين بعــد اختالالت العيش في المجتمعــات ومع العالم، 
ولذا ال ُبّد من إعادة النظر في رؤية المؤسسات الدينية وطرائق عملها بحيث 
تعود جاذبيتها في عيون الشــباب، ويتمكّنون بقيادتها من ممارســة شعائرهم 
الدينية متِّحدين، وكذلك في مسائل التعليم الديني والفتوى واإلرشاد العام. 
إنّ أُولى نتائج تجديد المؤسسات الدينية وتقويتها هو َمنْع تكوّن أجيال جديدة 
من المتشــددين أو من الساعين لممارسة السياســة باسم الدين؛ وذلك ألنّ 
التســيس الحاصل في األديان ُيفقدها معانيها الروحيــة والتعبّدية، ويحوّلها 

إلى منابر للصراع السياسي.
وهنا تأتي الشعبة الثالثة إذا صّح التعبير، وهي شعبة تغييٍر ونهوٍض ثقافي. 
فقد أجرى األصوليــون عملياً تحويالت في المفاهيم الدينية األساســية وأضافوا 
أركاناً وحذفوا أخرى، والتصدي لهذه العملية المهولة ال يســتطيعه رجال الدين 
والعلم وحدهم؛ بل ال بد من مشــاركٍة قويٍة من جانــب مثقفي المجتمع ومفكّريه 
ورجاالت العمل العام. ولســوء الحظ فإنّ المرحلة الماضية سادها سوءُ العالقة 
بين المثقفين والمؤسســات الدينية، بزعم أنّ تلك المؤسسات متشبّثة بالتقاليد 
واألعراف، وتأبى التجديد، ولم يكــن ذلك صحيحاً، لكن ليس هذا موضع الرد 
عليه؛ بل المطلوب التعاُون الوثيق بين الطرفين أو األطراف في عمليات اإلصالح 

والتجديد ونقد المفاهيم المحّرفة والمحوّلة.
أما الشــعبة الرابعُة واألخيرة، فتتعلّق بالسياسات اإلقليمية والدولية في 
منطقتنا؛ فقد أسهمت تلك السياســات في إثارة الثوران، ثم إنها لم ُتحسن 
المعالجــة، ســواء أكان لجهة اعتماد العنــف واألعمال العســكرية ت ارًة، أم 
اعتماد االنســحاب الكامل تارًة أخرى. وقد كان لسائر تلك السياسات نتائج 
مفجعٌة على اختالف مشاربها. إنّ هذه النتائج تبدو ظاهرًة للعيان؛ ولذا فإنّ 
التفكير المشــترك بين المســلمين وغيرهم يدفع باتجاه ترشيد السياسات، 
وإيقاف االســتنـزاف، والتعويل على قدرة العرب والمســلمين على اإلصالح 

الداخلي، الديني والسياسي.
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■  باحث في الفكر اإلسالمي وحوار األديان والحضارات، المغرب.

نســعى من خالل هذه المقالة إلى تحليل بعض الجوانب 
المبكرة مــن تطور حيــاة المســلمين في ضــوء مفاهيم 
الدعوة والبالغ والجماعة واألُمة، وتهتم هذه المقالة بصورة أولية 
بدعوة اإلســالم، وكيف عملت جماعة المســلمين في العهد النبوي 

على تبليغها ونشرها؟
لقد عالج العديد من الكُتاب مســألة ظهور اإلسالم من منطلق 
انتشــاري لذا حلل توري «األُسس اليهودية لإلســالم»، وعالج بيل 
«أصل اإلســالم في بيئتــه النصرانيــة»، وناقش هيرشــبيرغ وجود 
التعاليم اليهوديــة والنصرانية في الجزيرة العربيــة في الجاهلية 
وصدر اإلســالم، وأعــاد كل من غريم ونيلســون وفيلبــي العناصر 
اإلسالمية إلى أصولها في جنوب الجزيرة العربية بوصفها المصدر 
الرئيس النتشارها، كما ضّمن كروبر اإلسالم في النموذج التوحيدي 
اإلقصائي الذي يقول بتمييز اليهودية والنصرانية واإلســالم مدلًال 
على مفهومه عن النماذج النســقية لالنتشــار. لقــد هدفت أعمال 
هؤالء إلى فهم اشــتقاق بعض العناصــر الثقافية التي اســتخدمها 

■ ا�����ي    ����

المسلمين لحياة  ا"ربع  الصور 
النبوي العهد  في 

المدينة،  الحبشة،  الهجرة،  قبل  (مّكة 
الفتح) بعد  مّكة 
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اإلسالم أو اإلشارة إلى وجود عناصر مشابهة من تقاليد أخرى تطورت داخل 
المنطقة العامة نفسها 1.

كما نجد مناقشــات حول حدود جغرافية االنتشار اإلســالمي بّسطها لنا 
الدكتور رضوان الســيد في معرض مناقشــته آلراء الباحثــة اإليطالية بيانكا 

والتي ربطت بين االنتشار اإلسالمي والخصوصية الجغرافية.
يقول رضــوان: إن الباحثــة االيطالية بيانــكا ماريا سكارســيا أموريتي قد 
أفضى بها التسّرع إلى بعض النقائض، حينما تبحث الجغرافية لإلسالم بوصفها 
جزءًا من خصوصيتــه، صحيح أن اإلســالم توقف عند حــدود جغرافية معينة، 
ولكن ذلك ال يعود إلى طابعه اإليديولوجي الذي يقصره على مناطق معينة ذات 
مناخ معيّن كما يقول بالنول؛ بل ألن الطاقات البشرية المحدودة للجماعة التي 
حملته، والظروف السياســية واالجتماعية للشــعوب واألُمم األخرى التي واجهته 
حصرته (لم تحاصره) في البقاع األكثر اعتداالً في إفريقيا والشــرقين األدنى 
واألوســط... على حفافي الصحارى وفي محيطها.. وإّال فكيف نفّســر انتشــاره 
وتوّسعه في بقاع حارة الطقس والمناخ مثل إفريقيا السوداء وإندونيسيا والهند».
وقد احتج رضوان السيد بطاقة الحامل البشري المحدودة التي لم تمكّن 
اإلسالم من االنتشار خارج هذه الحدود الجغرافية، في حين احتّجت الباحثة 

بيانكا بالطابع األيديولوجي المتسق مع هذه الجغرافيا 2.
ثم يورد رضوان الســيد النصوص المتعلّقة بالدكتــور جمال حمدان حول 
هذا الموضوع، يترامى اإلسالم حتى خط االســتواء عبر بيئات طبيعية شديدة 
التفاوت، من الغابة االســتوائية إلى المدارية، ومن الســاڤانا اإلفريقية إلى 
االستبس اآلسيوي، ومن أدغال الهند «اإلسالم الموسمي» إلى الفلد اإلفريقي، 
فهو إذًا يتوزّع في المناطق الحارّة والمعتدلة والباردة على السواء. كما ينتشر 

إريك وولف، التنظيم االجتماعي في مكة وأصول اإلســالم، منشــور ضمن كتــاب، أنثروبولوجيا  1 ـ 
اإلسالم، إعداد، أبو بكر أحمد باقادر، دار الهادي، بيروت، ط. األولى، 2005م، ص، 199.

رضوان السيد، قضايا اإلســالم المعاصر والمســتقبل، صحيفة الخليج، الشــارقة عدد 2444،  2 ـ 
تاريخ 27 ـ 12 ـ 1985م.
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في الصحارى الجافة واألعشــاب المطيــرة، والغابات الكثيفة بال اســتثناء. 
وبالمثل نجد اإلسالم البحري على السواحل كما نجده في صميم القارات من 
الداخــل، بل إن الســواد األعظــم من المســلمين أقــرب إلــى التركز على 

القطاعات الساحلية والبحرية.
المهم أن رضوان الســيد قد أوضح لنا خالفات بيــن رأيين، رأي يحاول 
التشديد على التشابه في بيئات العالم اإلســالمي الجغرافية ليصل من وراء 

ذلــك إلى تحديد ســمات لإلســالم وشــخصية 
المســلم عن طريق البيئة والجغرافيــة «كزافييه 
دي بالنول»، ورأي يشــدد على التنــوع الجغرافي 
 توّصًال لنفي وحدة اإلســالم الحضارية، ومن ثَم
نفي إمــكان جامعته أو وحدته السياســية «جمال 
حمدان ـ ولفريد كانتويل ســميث» في حين أكدت 
بيانــكا ماريا سكارســيا أن االنتشــار يعزى لتوق 
المسلمين لتحقيق إرادة اهللا في العالم عن طريق 

الدعوة والجهاد 1.
على أن ما ســنؤكد عليه هنا مختلف نوعاً ما، 
فنحــن مهتمــون بصورة أساســية بدعوة اإلســالم 

والطريقة التي قد اعتمدتها الجماعة المســلمة في تبليغ هذه الدعوة ونشرها، 
وكيف أن أنساق عالقة الجماعة المســلمة بغيرها في العهد النبوي وفي سعيها 

لتبليغ هذه الدعوة لم تتغير بتغير ظروف جماعة المسلمين وأحوالها 2؟

ألبي القاســم حاج حمــد رأي مغاير لكل ما أشــرنا إليه، إذ يقــول: «يوفر القــرآن على هؤالء  1 ـ 
الباحثين جهدًا كبيرًا لو اكتشفوا فيه مقولة «األميين»، التي تعطي حدود هذا االنتشار ُبعدًا غير 
جغرافــي أو بيئي بالمعنى الذي ذهب إليــه بعضهم، كما تعطي هذا االنتشــار المحدد ُبعدًا غير 
البعد اإلطالقي عبر مفهوم الدعوة والجهاد المجردين. ينظــر تفصيل هذا الرأي في: العالمية 

اإلسالمية الثانية، دار ابن حزم، ط. الثانية، 1996م، ص 117 وما بعدها.
تجدر اإلشارة إلى أننا ال نتطلّع في هذه المقالة إلى الكمال على االطالق، من هنا فهي تتجاهل  2 ـ 

مساحات واسعة من حياة المسلمين في عهد النبي ژ .

���ن ���رة أ����� �� ��!
����ة اإل�الم وا�$�#"� 
ا��� +� ا����*�� ا�(���� 
ا�����0 �1 *�0/ .-ه 
ا����ة و!5�.�، و2�3 أن 
أ!��ق �ال+� ا�(���� 
ا�����0 ��8�.� �1 ا�7�� 
 /�0�ا���ي و�7� �1�� �
 ��8�.-ه ا����ة �9 *
��8� >�وف :���� �
ا������0 وأ
�ا���.
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ونتبيّــن مصداقية هذا االتجاه ببحــث الصور األربع لحياة المســلمين في 
العهد النبوي (مكة قبل الهجرة، الحبشة، المدينة، مكة بعد الفتح)، وكيف أن 
دعوة اإلســالم خالل هذه الصور جاءت منســجمة والمبــادئ العامة والقواعد 
الكلية الحاكمة لعالقة الجماعة المسلمة بغيرها من الجماعات والدول التي ال 
تدين باإلســالم، والتي تتحصل بحســب ما تشــير إليه آيات القرآن في مبدأ 
التوحيــد وما يفترضه مــن نبذ التجزئــة والصــراع، وما يقتضيه مــن إيمان 
واعتراف بالديانات السابقة لإلسالم، مما يقوي فرص السالم ويدعمها. ومبدأ 
العالمية ومــا يقتضيه من دعــوة بالتي هي أحســن، وحوار بنــاء وانفتاح على 
اآلخر، مما يدعم عالقات التعاون والتعايش الســلمي بين الشــعوب واألُمم... 
ومبادئ المســاواة والعدل والحرية بوصفها الشــروط األساســية والضمانات 

الحقيقية لقيام السلم والسالم بين األفراد والجماعات واألمم.

< ا��(�ة+ �?� :Aا���رة األو�

مكّنت دعــوة النبــي ژ والتي بدأت ســرية محلية 1 من دخــول الناس في 
اإلسالم أرتاالً من النســاء والرجال حتى فشا ذكر اإلســالم بمكة وتحدث به، 

الكثيرون ممن يجادلون في عالمية الخطاب القرآني ويشكّكون في كونية اإلسالم ويلصقون صفة  1 ـ 
المحلية بدعوة النبي ژ ، ينظرون للبدايات المحلية للدعوة اإلســالمية. وبالفعل ففي الخطاب 
القرآني خاطب ابتداء النبي ژ عشــيرته األقربين، إال أنه تّدرج بعــد ذلك إلى أم القرى ومن 
حولها ﴿ ] \ [ ^ _ ﴾ ثم إلى الشــعوب األمية كلها ﴿ . / 0 1 2 3 
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴾ ثم إلى العالم 
كله ﴿ z y x w v u } | { ~ ے ¡ ﴾، والحق أنه لو 
أنصف القوم وتدبروا أللفوا القرآن نفســه يرد على دعواهم بما ال يقبل الشك أو االحتمال. لقد 
أعلن القرآن في مواضع شــتى من ســوره المكية، أنه كتاب عالمي، وأن رســالة محمد رســالة 
للعالمين، ال لقريش وحدهــا، وال للعرب وحدهم. أما اآليات المســتند إليها لنفي العالمية عن 
اإلســالم، فهي تتحدث عن التدرج في الدعوة واإلنذار وفق منهج واقعي حكيم، إذ كان المنطلق 
 P O ﴿ والبداية بالدعوة الفردية ﴿ | { ے ¡ ﴾، ثم بمن هو أقرب من عشــيرته
Q ﴾، ثم بدأت تتسع الدائرة لتشمل قريشــاً عامة وقبائل العرب كلما أتيحت فرصة ذلك 
 c b a ` ﴿ هــذا وهو في الوقت ذاته ذكــر للعالمين ﴾ h g f e d ﴿
y x w v u t s r ﴿ ،﴾ d ﴾،. فالــذي يتلو القــرآن متجردًا من



15

النبوي العهد  في  المسلمين  لحياة  ا"ربع  الصور 

فأمر اهللا رســوله أن يصدع بما جــاءه من الحق، وأن ينــادي الناس بأمره وأن 
يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رســول اهللا أمره واســتتر به إلــى أن أمره اهللا 
بإظهار دينه ثالث ســنين من مبعثه، ثــم نزل قوله تعالــى: ﴿ . / 0 
1 2 3 ﴾ [الحجر: 94] وقوله: ﴿ Q P O ﴾ [الشعراء: 214].

وقد أســهمت هذه الدعوة في تشــكيل النــواة األولى للجماعة المســلمة، 
البلورة األولية لألُمة الشاملة والتعبير القانوني والمستجد عن تأسيس الدعوة، 

وظهور ركيزتها التي تعطي األمل بإمكان التحقق الشامل آلخر األُمم 1.
وفي سبيل تأســيس جماعتهم األولى تعرض 
المســلمون لمختلــف أشــكال اإليــذاء والتعذيب 
واالضطهــاد؛ فقد القى الرســول ژ مــن الفئة 
الحاكمة في قريــش أنواعاً كثيرة من اإليذاء؛ من 
ســب وشــتم وتســفيه وضرب وســخرية وتحقير 
واســتهزاء وتكذيب ومحاولة قتــل. وأما أصحابه 
فقد تجرع كل منهــم ألواناً من العذاب حتى مات 
منهم من مــات تحت العذاب، يضــاف إلى ذلك 
الحصار االقتصــادي لمدة ثالث ســنين وما تبع 
ذلك من تجويع حتى كانــوا يأكلون الخبط وورق 
الشجر. ويطول البحث لو ذهبنا نسرد نماذج من 

العذاب الذي القاه كل منهم، ولكنا ننقل هنا ما روي عن خباب بن األرّت أنه 
قال: «أَتيُت النبي ژ وهو متوســد بردة وهو في ظــل الكعبة، وقد لقينا من 
المشــركين شــدة، فقلت يا رســول اهللا: أال تدعو اهللا لنا؟ فقعد وهو محمّر 

الهوى والعصبية يوقن أنه كتاب عالمي، يحمل دعوة عالمية منذ أول ســورة، بل منذ أول آية بعد 
البســملة ﴿ & ' ) ( ﴾، فليس هو كتاب قريــش وال كتاب العــرب. وما قرره 
القرآن من عالمية الرســالة أكده النبي بقوله: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى 

الناس كافة».
رضوان الســيد، األُمة والجماعة، والسلطة: دراســات في الفكر السياسي العربي اإلسالمي، دار  1 ـ 

اقرأ، بيروت، ط. األولى، 1986م، ص 51.

 9�����: C��D* >�� �1
ض ا�����0ن  َّ�7* Aاألو�
�20 أI?�ل اإل#-اء J��
وا��O#-7 واالM$��د؛ 1"� 
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الوجه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشـــط بمشاط الحديد ما دون عظامه 
من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عـــن دينه، وليتمن اهللا هذا األمر حتى 

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهللا» 1.
الســؤال الذي يطرح: كيــف واجهــت الجماعة المســلمة هــذا اإليذاء 
والتعذيب؟ بتأمل المســرح المكي الذي بدأ فيه رســول اهللا ژ الدعوة إلى 
اإلسالم، يتضح أن األسلوب الذي واجهت به الجماعة المسلمة ذلك الصراع 
هو أســلوب الصبر والمقاومة الســلمية، واإلصرار على عدم اللجوء إلى الرد 
بالعنف، مهما تعرض المســلمون لألذى والعدوان من قبــل الصفوة الحاكمة 

القرشية التي بلغ أمرها في أذى المسلمين حد الحصار والتعذيب والقتل.
لم يتغيّر موقف الجماعة المســلمة في مكة في عــدم اللجوء إلى العنف 
ردًا على عدوان قريش على المســلمين على الرغم من إسالم رجال محاربين 
وشــجعان؛ أمثال حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطــاب وانضمامهم إلى 
صفوف المسلمين، والذين أرادوا تحّدي قريش وطالبوا الرسول بالسماح لهم 
بالرد علــى العدوان ومواجهــة العنف بالعنف. بــل تم اللجوء إلى أســاليب 
ووسائل سلمية في مواجهة كل ذلك، كاالستفادة من قوانين المجتمع المشرك 
في الحماية والجوار، حيث كان المجتمع يقيــم وزناً كبيرًا لهذا القانون وهو 
حماية القوي الضعيف، وكذا التوجه إلى المحافل العامة والتواجد في الكعبة 
واالتصال بأولئــك الوافدين على مكــة ودعوتهم إلى اإلســالم، فكانت بيعتا 
العقبة األولى والثانية، واللتان مثّلتا أســاس انبثاق األُمة التي ستصنع دولتها 
في المدينة المنورة، إذ يمكــن عّد ما أقرته هاتان البيعتان من بنود المبادئ 
التأسيسية لتشكل األُمة، كما استفادت الجماعة المسلمة األولى من العناصر 
المشــتركة بين اإلســالم واليهودية والنصرانية، خاصــة وأن بقايا النصارى 
الموجودين في مكة قد شهدوا لمحمد ژ بالرســالة، وبذلك شعر أهل مكة 

على األقل أن اليهود والنصارى وجماعة محمد ژ في معسكٍر واحد 2.

أخرجه البخاري، كتاب اإلكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، رقم 6943. 1 ـ 
منير الغضبان، المنهج الحركي للســيرة النبوية، مكتبة المنار، األردن، ط. الســابعة، 1992م،  2 ـ 

ص 126.
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لقد كان حرص الجماعة المسلمة في بداية دعوتها كبيرًا على االستفادة 
من الوســائل الســلمية وعدم االصطدام المباشــر مع أهل مكة، وإن اقتضى 

األمر البحث عن مكان آمن للدعوة عن طريق الهجرة.
من خالل هذه الصورة، ومن خالل التأمــل في الواقع المكي الذي بدأت 
فيه الجماعة المســلمة دعوتها إلى اإلســالم، والتأمل في أبعاد هذه الدعوة 
عقديا وسياســياً؛ يتضح أن أســلوب الجماعة المســلمة في مواجهتها للصراع 
الناجم عن الجهر بالدعوة اإلسالمية ـ التي تهدف إلى أعمق ألوان اإلصالح 
والتغيير االجتماعي ـ كان هو أســلوب الصبر والمقاومة السلمية داخل مجتمع 

مكة. فهل سيتغير هذا األسلوب في الصور الكبرى األخرى؟

�5ا���رة ا��T!��: ا��(�ة إ�A ا��

لم ترد الهجرة في االستعمال القرآني بمعان 
سلبية إال فيما كان يحملها محمل اجتناب الباطل 
ونبذ الفرقة، أو كان ينســبها إلــى جحود الكفار 
ونكرانهم للقرآن وذلك في موضع واحد فقط في 
 ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :قولــه تعالــى
¯ ° ± ﴾ [الفرقــان: 30]، فالهجرة هي 
خروج في ســبيل اهللا وســعي لتحقيق رسالته في 

وحدة العبودية ورفعة قيم الدين.
من هنا يصبح المهاجــر مرادفاً للمجاهد، تصديقــاً للحديث النبوي: 
«تضمن اهللا لمن خرج في ســبيله ال يخرجه إال الجهاد في سبيلي، وإيمان 
بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي 
خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والــذي نفس محمد بيده، ما من َكلْم 
(أي جرح) ُيْكلم في ســبيل اهللا إال جاء يوم القيامة كهيئتــه يوم ُكِلم، لَوْنُه 

لَوُْن دم وريحه ريح مسك» 1.

أخرجه البيهقي، الُسنن الكبرى، كتاب السير، باب الرجل ال يجد ما ينفق، رقم 17265. 1 ـ 

�"� �3ن 
�ص ا�(���� 
ا�����0 �1 ��ا#� 
 A0� ًا��د��*�� 3
 >Zدة �� ا�����Q�اال�
ا�����0 و��م اال�$�ام 
ا���I� �] أ.< �?�، وإن 
 �� \�ا+�[A األ�� ا�
�?�ن آ�� �0���ة �� 
`�#_ ا��(�ة.
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إنّ وصل الهجــرة بالجهاد يتنزل ضمن فلســفة اإلســالم لمســؤولية 
اإلنسان الكونية في الشــهادة على الناس جميعاً وحمل أمانة القيم وخالفة 
النبوة فــي األرض. فالهجرة أصل في تحقيق غائية وجود اإلنســان وتنزيل 
الدين. وقد يهاجــر المرء مســتضعفاً، ولكن ال يهاجر ضعيفــاً؛ ألن قرار 
الهجرة من ســنن اهللا العظيمة التي تشــترط قــوة فــي اإلرادة وثباتاً في 
المبدأ. ولقد مثلت الهجرة دائماً نقطة تحول في تاريخ البشــرية، ولحظة 
حاسمة في رقي الحضارات أو سقوطها. فهجرة األنبياء كانت السبيل لنشر 
رسالتهم وإنقاذ أتباعها من قهر المتجبرين وتأسيس قوائمها على أُسٍس من 
العمران اآلمن، بمثل ما آلت إليه هجرة ســيدنا إبراهيــم مع زوجته هاجر 
وابنه إســماعيل من بنــاء مجتمع مكة الذي كان له شــأن كبيــر في تاريخ 
اإلســالم الحقاً، أو هجرة العصبة من مستضعفي المســلمين األوائل بمكة 
للحبشة التي قادت إلى كسب أول نصرة خارجية رسمية لرسالة اإلسالم 1. 
شكّلت هجرة الحبشة أول هجرة في اإلسالم. وكان في مقدمة المهاجرين: 
عثمان بن عفان وزوجته، رقية بنت رســول اهللا ژ ، وأبــو حذيفة وزوجته، 
والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير وعبد الرحٰمن بن عوف... حتى اجتمع 

في أرض الحبشة من أصحابه ژ بضعة وثمانون رجًال.
لم تسلم الجماعة المسلمة المهاجرة من متابعة قريش، حيث أرسلت إلى 
النجاشي بهدايا مختلفة كثيرة إليه وإلى حاشــيته وبطارقته، رجاءً أن يرفض 

قبول هؤالء المسلمين في جواره ويسلمهم مرة أخرى إلى أعدائهم.
فلما كلموا النجاشــي في ذلك ـ وكانوا قد كلموا من قبله بطارقته وقدموا 
إليهم ما جاءوا به من الهدايا ـ رفض النجاشــي أن يسلم أحدًا من المسلمين 
إليهم حتى يكلمهم في شأن دينهم الجديد هذا. فجيء بهم إليه، ورسوال قريش 
عنده، فقال لهم: «ما هذا الدين الذي قد فارقتــم فيه قومكم ولم تدخلوا به 

في ديني وال في دين أحد من الِملل؟».

محمد المستيري، الحتمية الحضارية للهجرة اإلســالمية، م. رؤى، مركز الدراسات الحضارية،  1 ـ 
باريس، السنة السابعة، ع. الخامس والعشرون، 2005م، ص 41.
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فكان الذي كلّمه جعفر بن أبــي طالب فقال: أيها الملــك: كنّا قوماً أهل 
جاهلية، نعبــد األصنام، ونــأكل الميتة، ونأتــي الفواحش، ونقطــع األرحام، 
ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنّا على ذلك حتى بعث اهللا إلينا 
رســوالً منا نعرف نســبه وصدقه وأمانته وعفافــه، فدعانا إلــى اهللا لنوحده 
ونعبــده، ونخلع ما كنا نعبــد نحن وآباؤنا مــن دونه من الحجــارة واألوثان، 
وأمرنا بصــدق الحديث وأداء األمانــة وصلة الرحم، ونهانا عــن الفواحش.. 
فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من اهللا، فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونــا إلى عبادة األوثان.. فلمــا قهرونا وظلمونا وضيقوا 

علينا، خرجنــا إلى بــالدك واخترنــاك على من 
سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أال نظلم عندك».

فسأله النجاشي أن يتلو عليه شيئاً مما جاءهم 
به الرســول ژ من عنــد اهللا؛ فقــرأ عليه جعفر 
صدرًا مــن ســورة مريم، فبكــى النجاشــي حتى 
أخضلت لحيته، ثم قال لهم: «إن هذا والذي جاء 
به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى 
رســولي قريش قائًال: انطلقا، فال واهللا ال أسلمهم 

إليكما، وال يكادون».
ثم إنهما عــادا فقاال للنجاشــي: أيها الملك إنهم يقولون في عيســى ابن 
مريم قوالً عظيماً، فأرسل إليهم في ذلك، فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاءنا بــه نبينا محمد ژ ، يقول: «هو عبـــد اهللا وروحه وكلمته ألقاها 

إلى مريم العذراء البتول».
فضرب النجاشي بيده إلى األرض فأخذ منه عودًا، ثم قال: واهللا ما عدا 
عيســى ابن مريــم مما قلت هــذا العود». ثــم رد إليهمــا هداياهمــا، وزاد 

استمساكه بالمسلمين الذين استجاروا به، وعاد الرسل إلى قريش خائبين 1.

انظر، سيرة ابن هشام، تحقيق سيد بن رجب، مراجعة مصطفى العدوي، مكتبة الصفا، القاهرة،  1 ـ 
ط. األولى، 1423هـ/2003م.

إّن و�< ا��(�ة ���(��د 
 �Q�01 ��M لW��#
و���  اإل�الم ����ٴ
اإل!��ن ا�?�!�� �1 
ا�5��دة �A0 ا���س 
:���7ً و
�< أ��!� 
ا�"�9 وdال�1 ا���ة
�1 األرض.
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إنّ الواضح مــن خالل هــذه الوثيقة ـ والتــي كان حرصنا كبيــرًا على 
إيرادها رغم طولهــا ـ أن الجماعة المســلمة قد اتخذت من الحوار أســلوباً 
سلمياً إلقناع النجاشي بصدق دعوتهم وإفشــال مساعي رسل قريش في ردهم 
إلى مكة والنيل منهم. لقد استطاع المسلمون بالحبشة ـ عن طريق الحوار ـ 
أن يقدمــوا صورة فريدة عن الدعــوة التي يحملونها من خــالل التركيز على 

نقاط االلتقاء والقواسم المشتركة بين اإلسالم والنصرانية.
كانت الجماعة المسلمة بالحبشة مقتنعة بأهمية الحوار في الدعوة، وكذا 
في كل قضايــا الخالف بينهم وبيــن أعدائهم، ففي القــرآن تأكيد على هذا 
المبدأ بطرٍق عديدٍة إذ عرض القرآن لحوار اهللا مع خلقه بواســطة الرســل، 
وكذا مــع المالئكة ومع إبليــس، مع أن دعوات الرســل كلهــا كانت محكومة 
بالحوار مع أقوامهم، وقد أطــال القرآن في عرض كثير مــن إحداثيات هذه 
الحوارات بين الرســل وأقوامهم ولم يشجب القرآن في هذا الباب موقفاً كما 
 B A @ ﴿ :شــجب موقف رفض الحوار واإلصــرار على عدم ممارســته
 Q P O NM L K J I H G F E D C
 b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ❁ R
d c ﴾ [لقمان: 6 ـ 7]، ومن ثَــم تكون دعوة القرآن إلــى الحوار وضبط 
أصوله وقواعده أصــًال من أصول الدعوة في اإلســالم، ومــن خاللها يظهر 
المســلم مكلفاً بأن يتعامل مع خصومه بمنهٍج هادگ رصين بعيد عن كل أنواع 
التوتر، مع االعتــراف باآلخر والتواصل معه عبر جســور الحــوار 1. من هذا 
المنطلــق فالحديث عــن الحوار في اإلطار اإلســالمي هو حديــث عن توجه 
حضاري عام في بنية اإلســالم وتصوراته الكونية العامة 2. وهذا ما عملت به 
الجماعة المسلمة بالحبشــة إذ اتخذت الحوار وسيلة من الوسائل المهمة في 

التعريف باإلسالم ونشر دعوته.

عبد الرحٰمن حللي، حرية االعتقاد في القرآن الكريــم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  1 ـ 
ط. األولى، 2001م، ص 103 بتصرف يسير.

عبد العزيز برغوث، مفهوما العــارف والتدافع وموقعهما في الحوار من المنظور اإلســالمي، م.  2 ـ 
إسالمية المعرفة، السنة السادسة عشرة، شتاء 2011م، العدد، 63، ص. 81.
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ا���رة ا��T��T: ا��(�ة إ�A ا���#��

حين استقر الرســول ژ في المدينة المنورة، بدأ ببناء جماعة المسلمين 
أمًال في تحقيق أُمة الشــهادة على العالمين. ولكي يتماســك البناء االجتماعي 
والسياســي، وينتقل النــاس من الفكــر القبلي إلــى فكر الجماعة، اســتبدل 
العالقات القبلية بالعالقات اإلنسانية والعقدية والقانونية، وأقام مبدأ المؤاخاة 
بين المهاجريــن واألنصار. ففي ســيرة ابن هشــام قال ابن اســحاق: «وآخى 
رســول اهللا ژ بين أصحابه من المهاجريــن واألنصار فقــال: تآخوا أخوين 

أخوين، ثم أخذ بيد علــي. فقال: هذا أخي، فكان 
رســول اهللا ژ وعلي أخوين. وكان حمزة وزيد بن 
حارثــة مولــى رســول اهللا أخويــن...» 1. وبهــذه 
المؤاخاة أزال رســول اهللا الخالف واألحقاد التي 

كانت بين قبيلتي األوس والخزرج في المدينة.
ثم خطا رسول اهللا ژ خطوات سياسية أخرى 
في منهاج الدعوة اإلســالمية، وخطــوات في بناء 
األُمة اإلســالمية، وهي كتابة وثيقة السالم، التي 
تبنت المبادئ التي تحل بها المشــاكل والنزاعات 
بطريقة ســلمية، إنهــا وثيقة المدينــة. وهي تلك 

الصحيفة أو الدستور ـ كما يســميه بعضهم ـ الذي أبرمه رسول اهللا ژ عقب 
هجرته إلى المدينة المنورة (يثرب)؛ لينّظم الحقــوق والواجبات بين مكونات 
المجتمع المديني من مهاجريــن وأنصار (أوس وخزرج) ويهــود، ووثنين. فما 
الذي تضّمنته هذه الوثيقة بخصوص اليهود؟ وكيف رسمت حدود العالقة بينهم 
وبين جماعة المســلمين؟ وإلى أي مدى تتوافق بنودها مع ما ذكرناه من مبادئ 

وقيم قرآنية بوصفها أصوالً مؤسسة لعالقة الجماعة المسلمة بغيرها؟
مما ذكرته الوثيقة بين المسلمين واليهود: «أن اليهود ينفقون مع المؤمنين 
ما داموا محاربيــن... وأن يهود بنــي عوف أمة مــع المؤمنين، لليهــود دينهم 

انظر سيرة ابن هشام. 1 ـ 

d$� ر��ل اهللا ژ d$�ات 
������ أd�ى �1 ����ج 
ا����ة اإل�ال���، وd$�ات 
���ء األُ�� اإل�ال���،  �1
�� و�j"� ا��الم، ��و.� 3
 ���l ا���دkٴ ا�* ��ا�
��� ا��3�5<  >�*
 ،���0� �"#�$�وا��Wا��ت 
إ!�� و�j"� ا���#��.
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وللمســلمين دينهم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفــة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون اإلثم، وأال يأثم امرؤ بحليفــه، وأن النصر للمظلوم وأن يثرب حرام جوفها 
ألهل هذه الصحيفة، وأن الجار كالنفس غير مضار وال آثم... وأن بينهم النصر 
على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه 
ويلبســونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إال من حارب 
في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم... وأنه ال يحول هذا 
الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خــرج آمن، ومن قعد آمن، بالمدينة إال من 

ظلم، وأثم، وأن اهللا جاٌر لمن بر واتقى ومحمٌد رسول اهللا ژ » 1.
من خالل هذه البنود يتبيّن أن الوثيقة مثلت شــكًال متقدماً من أشــكال 
المدنية وأنماط التعايش القائم على التعددية والتنوع في إطار من المساواة 
والعدالة وحق المواطنة الكاملة ألهل الطوائف غير اإلسالمية الذين يعيشون 

في إطار المجتمع اإلسالمي من دون أي نوع من التمييز.
لقد نّصت صحيفــة المدينة على ذلك؛ إذ أقّرت أن المســلمين وغيرهم 
من أهل المدينة يشــكّلون «أُمٌة واحدًة». وفي إطار هــذه األُمة الواحدة، لكل 
طائفة حرية االعتقاد، وحق الملكية، وحق الحماية وواجب الدفاع المشترك، 
وحق المراقبة، والمســاءلة وإبداء الــرأي، والتعددية، والمســاواة، واإلدارة 
الســلمية لالختالفات، وهي قيم ذات دالالت وأبعاد حضارية، ال تتعارض مع 
االنتماء إلى أُمٍة واحدٍة أو مجتمع مدني واحد. حيث لم يضع اإلســالم الدين 
أساساً لالنتماء، بل جعل األساس هو االلتزام بشروط العقد االجتماعي، ولعل 

أهمها عنصر «تحقيق األمن».
ونلحق بهذه الوثيقة العهود التي كتبها الرســول ژ لعدٍد من التجمعات 
اليهودية في شــمال شــبه الجزيرة العربية، بعد غزوة خيبر والســنين التي 

تلتها، ومنها:

انظر محمــد حميد اهللا، مجموعــة الوثائق السياســية للعهد النبــوي والخالقة الراشــدة، دار  1 ـ 
النفائس، بيروت، ط. السادسة، 1407هـ/1987م، ص 59 ـ 62.
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أمان ليهود بني عاديا من تيماء
إذ كتب ژ عهــد أمان ليهود بني عاديا من تيماء جاء فيه: «بســـم اهللا 
الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول اهللا لبني عاديا: إن لهم الذمة 

وعليهم الجزية، وال عداء وال جالء، الليل مد، والنهار شد» 1.

أمان ليهود أيلة
كما كتب ژ عهــد أمان مع يهــود أيلة جاء 
فيه: «هــذه أََمنٌَة مــن اهللا ومحمٍد النبِي رســول 
ِليَُحنَة بن رُؤْبة وأهل أَْيلَة، ســفُنهم وسيارُتهم في 
البر والبحر لهــم ذمة اهللا وذمــة محمد النبي، 
ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل 
البحر، فمن أحــدث منهم حدثاً، فإنــه ال َيُحولُ 
ماله دون نفسه، وإنه َطيٌب لمن أََخَذُه من الناس، 
وأنه ال يحــل أن ُيمنعوا ماء يردونــه، وال طريقاً 

يريدونه من بر أو بحر» 2.

معاهدته ژ مع أهل مقنا
وبعث رســول اهللا ژ عهدا إلى بني جنبة وإلى أهــل مقنا جاء فيه: 
«أما بعــد. فإذا جاءكــم كتابي هذا فإنكــم آمنون، لكم ذمــة اهللا وذمة 
رسوله، وإن رســوله غافر لكم ســيئاتكم وكل ذنوبكم، وإن لكم ذمة اهللا 
وذمة رسوله، ال ظلم عليكم وال عدى، وإن رســول اهللا جار لكم مما منع 
منه نفســه... وإن عليكم بعد ذلــك ربع ما أخرجت نخلكــم،...، وربع ما 
اغتزل نســاؤكم، وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو ســخرة، فإن ســمعتم 
وأطعتم، فإن على رســول اهللا أن يكرم كريمكم، ويعفو عن مســيئكم، أما 
بعد فإلى المؤمنين والمســلمين: من أطلع أهل مقنا بخيــر فهو خير له، 

محمد حميد اهللا، م. س.، ص 98. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 118. 2 ـ 
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ومن أطلعهم بشر فهو شر له. وأن ليس عليكم أمير إال من أنفسكم أو من 
أهل رسول اهللا» 1.

معاهدته ژ مع أهل جرباء وأذرح
وكتب ژ ألهل جربــاء وأَْذرَُح من اليهود: «إنهـــم آمنون بآمان اهللا، 
ومحمد، وأن عليهم مائـــة دينار في كل رجب وافيـــة طيبة، واهللا كفيل 
عليهم بالنصح واإلحسان للمســـلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين من 
المخافة والتعزير إذا َخَشـــْوا على المســـلمين، وهم آمنون حتى ُيْحِدَث 

إليهم محمد قبل خروجه» 2.
هذه بعض العهود التي كتبها الرسول ژ لليهود وهي تؤكد جميعها على 
أمانهم وتمتعهم بعدل اإلســالم وســماحته في مقابل جزية محددة يدفعونها 

إلى المسلمين.
وإذا علمنا أن هذه العهود كلها ُكتبــت بعد غزوة خيبر التي وقعت في 
الســنة الســابعة للهجرة 3 أمكننا القــول: إن االعتراف باآلخــر واحترام 
خصوصياته العقدية والسياســية واالقتصادية... مسألة مبدأ في اإلسالم، 
إنه موقف ثابت ال يتغير بتغير أحوال األُمة اإلســالمية وأوضاعها المادية، 
فموقف اإلسالم والمسلمين من اآلخر المخالف دينياً واحد، في حالة قوة 
المســلمين وتمكنهم أو في حالة ضعفهم ووهنهم، وهذا ما تزكيه العهود 
الســابقة الذكــر والتي جــاء التنصيــص عليها فــي زمن قــوة الجماعة 
اإلسالمية إذ رغم ذلك حفظت لغير المســلمين حقوقهم اإلنسانية كاملة 

غير منقوصة.
وألن اإلســالم دعوة شــاملة، والعالم كله وليس يثرب فقط هو مجال 

محمد حميد اهللا، م. س.، ص 120. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 119. 2 ـ 

راجع ابن قيم الجوزيــة، زاد المعاد في هدي خيــر العباد، مكتبة الصفــا، القاهرة، طبعة  3 ـ 
1426هـ/2004م.، ج. الثاني، ص 183.
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تحققه، لم تتوقف الجماعة المسلمة في التعامل مع اآلخر النقيض دينياً 
عند حد اليهود فحسب، إنما امتدت دعوتها لتشمل النصارى، مما يوضح 
البعد الشــامل الذي أعطــاه اإلســالم الســتراتيجية التعايش الســلمي 

واالعتراف باآلخر.
وفي هذا السياق يأتي ذلك العهد الذي أبرمه رسول اهللا ژ مع نصارى 
نجران حين قدومهم عليه عقب غزوة تبوك عام تسعة للهجرة 1. والذي بفضله 
تمكن الرسول ژ من استيعاب كل النصارى ـ نصارى نجران وكل المتدينين 

بالنصرانية ـ في صلب األُمة الواحدة.
وقــد جــاء العهــد 2 متضمنــاً: «لنجــران 
وحاشــيتها ذمة اهللا وذمة رســوله على دمائهم 
وبيعهــم،  وملّتهــم،  وأنفســهم،  وأموالهــم، 
وغائبهم،  وشاهدهم،  وأساقفتهم،  ورهبانيتهم، 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. على أال 
يغيــر أســقٌف مــن أُْســقُِفيّتِه، وال راهــب من 
رهبانيته، وعلى أال يحشــروا، وال يعشروا، وال 
يطــأ أرضهــم جيــش. ومن ســأل منهــم حقّاً 
فالنصــف بينهــم بنجــران. وعليهــم الجهــد 

والنصح فيما استقبلوا، غير مظلومين وال معنوف عليهم» 3.
إنّ هذه المقتطفات الواردة هنا وهي قليل مــن كثير في العهد تظهر 
بما ال يدع مجاالً للشــك أن نصوصه جاءت ضامنة لنصــارى نجران من 
الحقوق ما يحفظ إنسانيتهم ويصون كرامتهم، وينشر األمن والسالم بين 

الناس، إذ نص على:

راجع ابن قيم الجوزية، م. س.، ج. الثاني، ص 323. 1 ـ 
راجع نص العهد: على اختالف رواياته، محمد حميد اهللا، م. س.، ص 175 وما بعدها، كما تجد  2 ـ 

في نفس الكتاب دعوته ألساقفة نجران، ص 174.
محمد حميد اهللا، م. س.، ص 176. 3 ـ 
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احترام حرية االعتقاد وتحقيق العدل والمســاواة، إذ نقرأ في العهد أنه: 
«ال يجبر أحد ممــن كان على ملة النصرانيــة كرهاً على اإلســالم» 1. وبقدر 
اهتمام الميثاق بالقيم ذات الطابع السياســي (الحرية، العدل، المســاواة..) 
بقدر اهتمامه بالقيم واألخالق االجتماعية، إذ نص العهد على ضرورة التكافل 
االجتماعــي والتعاون على الخير بين المســلمين والنصارى، حتــى يكونوا يدًا 
واحــدة على من عاداهم، إذ جعــل الميثاق من واجبــات الطرفين التعاون في 
الدفاع المشترك عن حرمات الطرفين، والتعاون في وفاء الدين على الغارمين 
من الفريقين. حيث نقرأ أنــه: «إن أجرم أحد من النصــارى أو جنى جناية، 
فعلى المسلمين نصره، والمنع والذب عنه، والغرم عن جريرته، والدخول في 
الصلح بينه وبين َمن جنى عليه، فإمــا من عليه، أو يفادى به، وال يرفضوا وال 

يخذلوا وال يتركوا همًال» 2.
كما ألزم الميثاق المســلمين بتقديم يد العون والمساعدة للنصارى، وإن 
تعلّق األمر بإصالح وترميم كنائســهم، إذ ينص العهــد أنه «لهم إن احتاجوا 
في مرمة بيعهم وصوامعهم أو شــيء من مصالح أمورهــم ودينهم، إلى رفد 3 
من المســلمين وتقوية لهم على مرمتهــا، أن يرفدوا على ذلــك ويعانوا، وال 

يكون ذلك ديناً عليهم، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم» 4.
لم يتوقف التوجيه القرآني للجماعة المسلمة في التعامل مع اآلخر النقيض 
دينياً عند حد أهل الديانات فحســب، إنما امتد ليشــمل المشركين المسالمين 
للجماعة المسلمة؛ كما هو الشــأن في صلح الحديبية، ذلك العهد الذي أبرمه 
الرسول ژ مع مشركي قريش عام 6هـ 5. حيث عاهد رسول اهللا ژ المشركين 
في الحديبية على الســلم واألمان عشر سنين بشروط تســاهل معهم فيه منتهى 

المصدر السابق، ص 188. 1 ـ 
المصدر السابق نفسه. 2 ـ 

رفد: «وإن استرفدتم ترفدون» االسترفاد: االستعانة، واإلرفاد: اإلعانة، ص 605. 3 ـ 
محمد حميد اهللا، م. س.، ص 190. 4 ـ 

لالطالع على وقائــع صلح الحديبية راجع ابن هشــام، الســيرة النبويــة، م. س.، ج.، الثاني،  5 ـ 
ص 204 وما بعدها.
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التســاهل عن قوة وعز، ال عن ضعف وذلة، ولكن حباً بالســلم ونشر دينه 
باإلقناع والحجة 1.

كما لم يقتصر األمر في معاهدة المشركين على كفار قريش، بل تعداهم 
ليشــمل غيرهم من القبائل العربية، وفي هذا السياق تأتي معاهدته ژ مع 

قبيلة بني ضمرة 2، وقد عقد ژ معاهدة مماثلة مع بني غفار 3.
نستطيع أن نؤكد أن عالقة جماعة المسلمين بغيرهم خالل الصورة الثالثة 
من صور حياة المســلمين فــي العهد النبوي، هــي بدورها يطبعهــا التعايش 
الســلمي مع المخالــف دينياً، عالقــة قائمة على أخالق اإلســالم اإلنســانية 

الموجهة والمسّددة بأصول الوحي المنزل.

t�Q7� ا�� �ّ?� :�7�ا���رة ا��ا

عند فتح مكة كانت الجماعة المســلمة على 
أرض الجزيرة قد تحققت تقريباً. وألن الجماعة 
المسلمة ليست جماعة منغلقة لما في سعيها نحو 
الدعــوة الموّجهــة إلى النــاس جميعــاً بوصفها 
وإنســانياً، والتي تمتد  تغييرياً حضارياً  مشروعاً 

رشــيد رضا، تفســير المنار، تفســير القرآن الكريم الشــهير بتفســير المنار، دار الفكر، ط.  1 ـ 
الثانية، د. ت.، ج. العاشر، ص. 146.

والتي تنص على مسالمتهم، وعدم محاربتهم، وجاء نصها في الوثائق السياسية كاآلتي: 2 ـ 
«بسم اهللا الرحمٰن الرحيم: هذا كتاب من محمد رســـول اهللا، لبني ضمرة: بأنهم آمنون على 
أموالهم وأنفســـهم، وأن لهم النصر على من رامهم إال أن يحاربـــوا في دين اهللا ما بل بحر 
صوفة. وإذا دعاهم لنصر أجابوه. عليهم بذلك ذمة اهللا وذمة رســـوله. ولهم النصر على من 

اتقى». انظر: محمد حميد اهللا، م. س.، ص 267.
وقد جاء نص عهده مع بني غفار كالتالي: 3 ـ 

«لبني غفار: إنهم من المسلمين، لهم ما للمســـلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن النبي 
عقد لهم ذمة اهللا وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم، ولهم النصر على من بدأهم بالظلم.

وإن النبي إذا دعاهـــم لينصروه أجابوه وعليهم نصره؛ إال من حـــارب في الدين، ما بل بحٌر 
صوفًة. وإن هذا الكتاب ال يحول من دون إثم» انظر، محمد حميد اهللا، م. س.، ص 268.
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في ســياق رؤية اإلســالم التغييرية اإلصالحية بامتداد الوجود اإلنساني في 
الحاضر والمســتقبل على المســتويين الحضــاري والجغرافــي. وألن فكرة 
العالمية في التصور اإلسالمي تشــيع فيه منذ بداياته، وفي كل جوانبه سواء 
منها جوانبه العقيدية أو الشــرعية أو رؤيته الكلية للكون واإلنسان والحياة. 
ما كانت فكــرة األمة القائمــة على الدعــوة لتقف عند هذا الحــد، فنزول 
القرآن المجيد بلغة العرب على رســول منهم يعيش في بلدتهم المحرمة «أم 
القــرى ـ مكة»، «لم يحــل بين العربي وبيــن إدراك عالمية هذه الرســالة 
وعمومها وشمولها» 1. فلقد جعل اهللا عالمية الخطاب أساساً لخروج العربي، 
﴿ y x w v u t s r ﴾ [ســبأ: 28]. وتربــط اآلية 
بين هذه العالميــة وملك اهللا للســموات واألرض، فهي عالميــة وكونية بذات 
الوقت، ﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
́ ﴾ [األعــراف: 158]» 2. كما أن ذلك لم يحــل دون إدراك «العربي» 
لمهمته في أن يكون حامًال لهذه الرسالة إلى جميع أرجاء المعمورة، وتنتقل 
هذه المهمة بعد وفاة رســول اهللا ژ إلى أُمته، التي ينبغــي أن تكون األمة 
القطب 3 المخرجة إلى الناس؛ الستقطابهم حول الهدى والحق وسائر القيم 

التي اشتملت هذه الرسالة عليها» 4.
وهذا ما تدل عليه مبادرة النبي ژ قبل فتح مكة، بإرســال الرسائل إلى 
الملوك واألمراء علــى أطراف الجزيــرة. فكان من بين الذين أرســل إليهم 
النجاشي ملك الحبشة، والمقوقس ملك مصر، وكسرى ملك الفرس، وقيصر 

طه جابر العلواني، الخصوصية والعالمية في الفكر اإلســالمي المعاصــر، دار الهادي، بيروت،  1 ـ 
ط. األولى، 2003م، ص 55.

محمد أبو القاســم الحاج حمد، األزمــة الفكرية والحضاريــة في الواقع العربــي الراهن، دار  2 ـ 
الهادي، بيروت، ط. األولى، 2004م، ص 352.

ل له واســتعمله في المحيــط العربي، فيمــا أعلم، د. منى  األُمــة القطب، مفهــوم، أول من أص 3 ـ 
أبو الفضل ولها كتاب يحمل هذا العنوان، نشــره المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط. الثانية، 

1998م. وهي تطلقه وتريد األُمة العربية وعمقها اإلسالمي.
ٰطه جابر العلواني، الخصوصية والعالمية في الفكر اإلسالمي المعاصر، م. س.، ص 55. 4 ـ 
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ملك الروم، كما بعث ژ بكتب أخرى إلى كثير من األمراء العرب المتفرقين 
في مختلف المناطق، فأسلم منهم الكثير، وعاند بعضهم 1.

لقد مثلــت هذه الرســائل منعطفاً كبيــرًا في تاريخ اإلســالم والجماعة 
المسلمة، حيث ربطت المسلمين بالعالم كله؛ ولكي نفهم حقيقة هذه المبادرة 
ونضعها في موقعهــا الصحيح، ينبغــي أن تفهم بالنظــر للخصائص الذاتية 
للجماعة المســلمة المتمثلــة في كونهــا أمة الخــروج والشــهادة والعالمية 
والخيرية. إن الناظر لهذه الخصائص الكثيرة لألُمة المسلمة سيدرك بوضوح 
توجهها العام، والصبغة األساسية التي تطبع رؤيتها للكون والوجود واإلنسان، 

وهي أنها أُمــة منفتحة على اآلخــر، مهيأة بحكم 
خصائصها لكي تكون عامل تعاون وتفاعل وتعارف 
بين مختلــف األمم والشــعوب في إطــار عالمية 

الدعوة اإلسالمية.
و«حين نقول بعالمية دعوة اإلســالم؛ فإننا 
نســتجيب لنوع مــن العالميــة االختيارية التي 
تقوم على إنســانية التوجه وليس على قهريته، 
وهذا هو عين الشرط اإلنساني االختياري الذي 
عمقــه القــرآن الكريم بمفهــوم النبــي األُمي 

والرســالة إلى الناس كافــة، وهذا هو األســاس الحضــاري الذي حاول 
اإلسالم تكريســه في ظل عالمية األميين حين دمج بين حضارات الشعوب 
القديمة وثقافاتها، كما طرح نفسه وعاء تاريخياً لكافة الديانات السماوية 

ودمج بين األعراق والسالالت» 2.
في هــذه اللحظــة؛ ال بد أن نتســاءل عن أوقــات توظيــف الجماعة 
المســلمة للقتال في مواجهــة المخالفيــن للدعوة؟ وهــل صحيح وظفت 

انظر: ابن هشام، السيرة النبوية. 1 ـ 
محمد أبو القاســم الحاج حمــد، األزمة الفكريــة والحضارية في الواقــع العربي الراهن،  2 ـ 

م. س.، ص 446.
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الجماعة المســلمة القتال إلخضاع المشــركين من العــرب الوثنيين في 
بدايــة أمرها؟ وأنه لــم يمض وقت حتى جــرى التخلي عن هــذا التعليل 
لصالح تعليل آخر أكثر صراحة وتوافقاً مع ســياق مفهوم األُمة الشــاملة 
المتحققــة بعد فتح مكــة وهو مقاتلة المشــركين «حتى ال تكــون فتنة»، 
و«يكون الدين كله هللا»؟ وأن القتال ُســنة من ُســنَن الكون لتحقيق إرادة 
اهللا في األرض في وجه الطغاة والمستكبرين والعالين؟ وإنه على الجماعة 
المسلمة أن تختار بين مســالمة خصومها وانكماشــها بل فنائها أو القتال 
فاالمتداد والفتح واستشراف آفاق األُمة، أُمة آخر النبيين 1. هل صحيح أن 
ما أكدنا عليه مــن حرص الجماعة المســلمة على المواقف الســلمية في 
عالقتها بغيرها من األمم التي ال تدين باإلســالم قد نسخت بآيات القتال 

الداعية إلى إعمال السيف في مواجهة األعداء؟
يسعفنا في اإلجابة عن هذه اإلشــكاالت الحديث عن الغاية من تشريع 

«القتال» في اإلسالم، من الغايات التي ذكرت في القرآن الكريم للقتال:
• الدفاع عن المســلمين، ورد االعتداءات والظلم الــذي يلحق بهم: 

﴿ ! " # $ %& ' ) ( * + ﴾ [الحج: 39].
• نصرة المظلوم فردًا وجماعة: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 ﴾ 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

[النساء: 75].

• منع الفساد في األرض: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
̈ ﴾ [البقرة: 251].

• الحرص على تطبيق بنود المعاهدات السلمية ومنع نقضها، أو اإلخالل 
 { z y x w ﴿ :بشــرائطها، أو تأليب األعداء على المســلمين
| { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª ﴾ [التوبة: 12].

رضوان السيد، األُمة والجماعة والسلطة، م. س.، ص 85 ـ 86. 1 ـ 
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لقد جــاءت آيات القتــال في القرآن الكريــم في كثير من الســور المكية 
والمدنية مبينة الســبب الذي من أجله أذن في القتال وهــو يرجع إما إلى دفع 
الظلم، أو قطع الفتنة، أو حماية الدعوة اإلسالمية، أو منع الفساد في األرض، 

أو الحرص على تطبيق بنود المعاهدات السلمية ومنع نقضها، كما بينا.
وبناء عليه فعّد «الجهاد» مبادأة للناس بالقتال، وأسلوباً لفرض اإلسالم 
بالقوة واإلكراه غير صحيح البتة. الجهاد في اإلسالم حماية للدعوة والدعاة 
عندما تفرض الظروف تحديات على المسلمين، ومعلوم من الدين بالضرورة 
أن الدعــوة تتحقق بالحكمــة والموعظة الحســنة، وال تتحقّق بشــيء غيره. 

ال نجد في القــرآن الكريم ما يؤيد عــّد القتال 
ابتداء، وعدّه وسيلة من وسائل إجبار الناس على 
اإلســالم، بل كل ما هناك ـ كما بينا ـ أن القتال 
خيار أخير لحماية الدعوة من كل التحديات التي 
تواجهها. فالقتال وســيلة للحماية وللدفاع وليس 

هدفاً بحد ذاته.
ونجد في سيرة الرســول ژ ما يؤيد القول 
ويدعمه، فالرســول ژ لم يبدأ أحدًا من الكفار 
بقتــال، ولــو كان اهللا أمره بقتــل كل كافر لكان 

يبتدئهم بالقتال.
واألدلة التاريخية تشهد أن غزوات الرسول ژ كانت دفاعية؛ فغزوة بدر 
ـ وهــي أولى المعارك ـ لم يبدأ الرســول ژ فيها بقتال، بــل تعرض لقافلة 
قريش التجارية؛ السترداد حقوق مالية من أهل مكة، فقد استولى زعماء مكة 
على أموال المهاجرين وصادروها، وحين علم الرســول ژ بخروج قافلة مكة 
التجاريــة إلى الشــام بقيادة أبي ســفيان؛ خــرج رســول اهللا ژ العتراض 
القافلة، واالستيالء عليها، غير أن القافلة تمكّنت من اإلفالت. فجمعت قريش 
جيشــها وقامت بالهجوم على المســلمين، وكانت المعركة عند ماء بدر قرب 
المدينة المنورة، في الســنة الثانية للهجرة، في الســابع عشــر من رمضان 

المبارك، فنصر اهللا المسلمين وهزمت قريش شر هزيمة.

:�ءت آ#�ت ا�"��ل �1 
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ومثلها معركة أُحد، فقد كان مشــركو مكة هــم المهاجمون، وكان موقف 
رسول اهللا ژ دفاعياً؛ إذ جمع المشركون ثالثة آالف مقاتل واتجهوا من مكة 
إلــى المدينة للقضاء على الرســول والدعــوة والدولة هنــاك، فتصدى لهم 

المسلمون على مقربة من المدينة فوقعت المعركة.
وأما معارك الرســول ژ مع اليهود فلم يبدأ بقتــال حتى نقضوا العهود 
والمواثيق، واعتدوا على حرمة إحدى النساء المسلمات وقتلوا أحد المسلمين 
عندما دافع عنها، ثــم تحول النزاع إلى معركة محلية في ســوق بني قينقاع، 

بين المسلمين واليهود، مما دعا رسول اهللا ژ إلى محاربتهم..
ومثلها معركة األحزاب، فقد كانــت معركة دفاعية، إذ هاجمت قريش 
وحلفاؤها المســلمين في المدينــة المنورة. وتؤكد الوثائــق التاريخية أن 
غزوة رســول اهللا ژ ليهود بنــي النضير لم تقع إال بعــد نقضهم للعهد 
وتآمرهم على رســول اهللا ژ لقتلــه بإلقاء صخرة عليه من أعلى ســطح 
منزل من منازلهم، كان رســول اهللا ژ جالســاً بجواره، حين ذهب إلى 
قريتهم يطلب منهم المشــاركة في أداء دية لقتيل بحسب االتفاق معهم، 

مما دعا إلى مقاتلتهم.
أما غزوة مؤتة فســببها أن ملكاً في بالد الروم كان قد قتل المبعوث 
الذي بعثه رســول اهللا ژ إليه، ســنة ثمــاٍن من الهجــرة ليدعوهم إلى 
اإلسالم، وينقل إليهم رسالة رسول اهللا ژ ، إال أنهم كشفوا عن موقفهم 
الحربي والعدواني من الدعوة والدولة اإلسالمية، مما دعا رسول اهللا ژ 
إلــى أن يغزوهم ليرد عليهم عدوانهم، ويشــعرهم بقــوة الدولة والدعوة 

كعملية دفاع وردع.
وأما غزوتا هوازن وثقيف، فإن هاتين القبيلتين كانتا قد أعدتا العدة معاً 
للهجــوم على المســلمين، فبدأ رســول اهللا ژ بالهجــوم عليهمــا دفاعاً عن 
اإلســالم واألُمة والدعوة، ومثلها غزوة تبوك في الســنة التاسعة من الهجرة 
لبالد الروم؛ ذلك أن رســول اهللا بلغته معلومات وأنباء عــن تهيؤ الروم لغزو 
المدينة، والقضاء على الدعوة اإلسالمية، مما دعا رسول اهللا ژ إلى غزوهم 
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كمبادرة دفاعية، وعمل وقائي. وقد انتهى الموقف بعد وصول جيش المســلمين 
إلى تبوك من أرض الشام بالصلح 1.

يتبيّن من خالل تتبعنا هــذا لغزوات النبي ژ أن األمر بالقتال أمر دفاعي، 
وأن السبب الذي كان يحرك رســول اهللا في جميع غزواته هو الدفاع، ومواجهة 
الظلم والطاغــوت ونصرة الحق والمســتضعفين، ولم يشــرع القتــال لالنتقام 
والتســلط والعدوان. وهو ما ينسجم مع آخر ما عهد به رســول اهللا إلى جماعة 
المسلمين في خطبة حجة الوداع أو حجة البالغ، الخطبة التي ألقاها رسول اهللا 
لوداع جماعة المســلمين؛ إذ خاطبهم قبل الخاتمة قائــًال: «إن اهللا بعثني رحمة 

 .2 « وكافة فأدوا عني يرحمكم اهللا، وال تختلفوا علي
إن ميزان الرحمة هو منهج اإلسالم في معاملته مع 
الشــعوب األخرى، وقد حصرت دعــوة النبي بأنها 
 ﴾ d c b a ` ﴿ الرحمة الشاملة
[األنبيــاء: 107]، والرحمــة تقتضي البنــاء ال الهدم، 
واحترام حق الحياة ال القتل أو الموت، واإلحســان 
ال اإلساءة وإشــاعة المحبة ال الكراهية والبغضاء، 
واإلصــالح ال الفســاد، ومعاملة اآلخريــن بالعدل 
والقســط ال الظلم، والحرص على اســتقرار األمن 

والسالم ال التخويف واإلرهاب وشن الحروب 3.
لقد كان على جماعة حجة الوداع الذين ســمعوا كلمات نبيهم األخيرة أن 
يحملوا الرحمــة إلى العالم «كافــة». وأن يحرصوا على الوحــدة في التبليغ 

وعدم االختالف 4: ﴿ 5 6 7 8 ﴾ [األعراف: 156].

انظر تفاصيل كل ذلك في: ابن هشام، الســيرة النبوية؛ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي  1 ـ 
خير العباد.

انظر: ابن هشام، السيرة النبوية. 2 ـ 
وهبــة الزحيلــي، آثــار الحــرب، دراســة فقهيــة مقارنــة، دار الفكــر، دمشــق، ط. الرابعة،  3 ـ 

1430هـ/2009م. ص 501.
رضوان السيد، األمة والجماعة م. س.، ص 69. 4 ـ 

 ��7�ّ�� �� dالل *�#
�W8وات ا��� ژ أن األ�� 
��ل أ�� د���1، وأن "���
ا��O ا�-ي �3ن #��ك 
ر��ل اهللا �1 :��] 
Woوا*V .� ا���1ع، و��ا:�� 
ا�90y وا�$��oت و!��ة 
.��Q7]�ا��_ وا���



34

المحور

:9�Jا� >�� A0�

إنّ الواقع التاريخي قد رّســخ في أذهان الناس الوســائل التي اتبعت في 
عمليات االنتشار اإلســالمي األولى وهي الفتح، واســتقر في األذهان أن على 
األُمة المســلمة أن تقيم دولة، لتتولــى هذه الدولة مهام دولــة المدينة في 
العالــم المعاصر، وتكــون قاعدة االنطالق نحــو العالم إلخضاعــه للخليفة 
المســلم الواحد الذي عليــه أن يقتــل دار الحرب بدار اإلســالم حتى ظهور 
المهدي ونزول عيسى الذي ســتتم على طريقه أسلمة العالم كله؟ كما استقر 
في األذهان أن المســلمين في حاجة إلى التعبئة الدائمة والمستمرة لتحقيق 
هذا الحلم في بناء دولــة التمكين واالنطالق. وقد بقي الخطاب اإلســالمي 
المعاصر حبيس هذه األمنية محاطاً بتأثير التصــورات المختلفة لما يعّد من 
عوامل أو أسباب أو وســائل تحقيقها، وبقيت العقول المسلمة واألنظار معلقة 
بالواقع التاريخي فقط غيــر ملتفتة إلى الواقع المعاصر أو المســتقبل باحثة 
عن وســائل تحقيق أُمّ األماني: بناء الدولة والوصول إلى الحكم، فلم يزدها 
ذلك إال ُبعدًا عن تحقيق أهدافها في  استئناف حياة إسالمية 1. وفي اعتقادنا؛ 
إن تناول الصور األربع لحياة المســلمين في العهد النبوي بالدراسة والتحليل 
واالســتنطاق ومحاولــة الفهم يســاعد في تجــاوز كل هذه اآلفــات الفكرية 

الخطيرة العواقب واآلثار.

طه جابر العلواني، الخصوصية والعالمية في الفكر اإلسالمي، م. س.، ص 60. 1 ـ 
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

:������1 ا�

صار إطالق مصطلح «الفتنــة» على األحداث الجارية في 
العقود األخيــرة عادياً بــل وكثيرًا. وهو إطــالٌق في غير 
محله في كثيٍر من األحيــان، ثم إنه تهويٌل في أحياٍن أُخرى؛ لكْن ال 
ينبغــي أن نتجاهــل وجوَد معنــًى معين ثابــت ودائم فــي إطالقات 
«الفتنــة» مــن أي جهٍة أتــت؛ فالمقصوُد بهــا دائماً فــي الحاضر 
نة  المشكالت الداخلية بين المســلمين، وفي المدة األخيرة بين الس
والشيعة. والمقصد من وراء هذا اإلطالق في الغالب إيجابي؛ أي إنّ 
المقصوَد به النهي عــن الدخول في نــزاٍع دينٍي داخلــٍي ذي طابعٍ 
ُق الكلمــة، ويدفع باتجاه التكفيــر المتبادل؛ أي إحالل  طائفي، ُيفر

سفك الدماء، وكل ذلك باسم الدين.
وهكذا فإنّ «الفتنة» عنت قديمــاً وتعني في اإلطالق المعاصر: 
النزاع الداخلي. وإذا كان قد جرى تخصيصهــا أخيرًا بالتنازع ذي 
األصول الدينيــة؛ فإنه كان قبل عقوٍد يشــمل النــزاع الداخلي في 
القبيلة أو األُســرة أو القومية الواحدة أو أهــل المذهب الديني أو 

■ ر�Mان ا���� 
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السياســي الواحد. وعلى ســبيل المثال؛ فإنّ النزاع بين دولتين عربيتين مثل 
العراق والكويت ُسّمي فتنة، كما أنّ النزاع الذي سبّبته األُصولياُت المتطرفة 

ى وبكثرٍة من جانب المعتدلين والوسطيين: فتنة. ني ُيسم بداخل اإلسالم الس
إن الذي يبدو بين أسباب «الفتنة» أو الصراع الداخلي في القديم والحديث: 
ـب الغَلَبة من جانب فئٍة على  اإلحســاس بالظلم من جانب فئٍة من الناس، أو تطلـ
فئٍة في الدولة أو الدين. وفي كل الحاالت فإنّ الدين ُيســتخدُم من الطرفين أو 
األطــراف المتصارعة. ويدفــع ذلك أو يدفع الصــراع الطرف الــذي يخاف أال 

تترجح كفتُه إلى عّد األمر فتنًة في الدين أو في المجتمع والدولة.
َبْيَد أنّ كثرة االســتعمال للمفرد أو المصطلح، وســهولة ذلك االستعمال 
يعني أمرين اثنين بالدرجة األولى؛ أحدهما: أنّ هذا المصطلح أو المفرد له 
«ذاكرةٌ» إذا صح التعبير، ولذلك يستعمله الجميع، ويفهمه الجميع. والثاني: 
أنّ تجدد اســتعماله بما يوحي بالتماثل بين الظروف واالســتعماالت القديمة 
واألُخــرى المعاصرة له دالالٌت تســتحق االنتباه واالســتقراء للحالة الفكرية 
والنفســية لدى جمهور المتدينين المســلمين. ولذا فإنه يكوُن علينا أن نقرأ 
مســألة تكون الذاكرة التاريخية للفتنة في فقرتين: التاريخ واآلثار والكالم، 
صــًة لظروف االضطراب  والمذاهب الفقهية. ثم تكــون الفقرة الثالثة مخص
المعاصر في حيوات العرب السياســية واالجتماعية والدينية، ولماذا استدعى 

االضطراب مصطلح الفتنة ومفهومها من جديد.

��� �1 ا���ر#} واآل�jر وا�?الم 1:Qا� t0$�� :ًأوال

يرد مفرُد الفتنة ومشتقاته الفعلية واالسمية زُهاء تسع وخمسين مرًة في 
القرآن. ويقول أصحاُب كتب «الوجوه والنظائر» ـ وهي مؤلفاٌت في المفردات 

سبق أن كتبُت مقالًة بمجلة التســامح عدد 21، 2008، ص 220 ـ 237 عنوانها: الفتنة وأخواتها في  1 ـ 
النص والوعي والتاريخ. وفي العدد نفسه مقالٌة لفيصل الحفيان (ص 196 ـ 209) بعنوان: والفتنة 
، والفتنة أكبر. وهناك مقالٌة ثالثٌة في العدد نفسه لمحمد حلمي عبدالوهاب عنوانها: الفتنة  أشــد
وسياقاتها المعرفية لدى تيارات التشــدد (ص 227 ـ 246). وفي التسامح، عدد 9 مقالٌة لرضوان 

زيادة عنوانها: التوظيف السياسي لمفهوم «الفتنة» في التاريخ اإلسالمي (ص 76 ـ 90).
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القرآنية التي تــرد بمعاٍن مختلفٍة فــي المواطن والســياقات المختلفة ـ: إنّ 
لمفرد الفتنة ما بين ثمانية معاٍن إلى إثني عشــر معنًى فــي اللغة القرآنية، 
ومن ذلك: اإلحــراق، والتعذيــب، والحيــرة، والضالل، والكفــر، والترك، 
واإلثم، والقتل، والحرب، والجنون والغفلة... إلخ. َبْيَد أنّ السياقات القرآنية 

الظاهرة ُتفيُد أنّ الفتنة َتِرُد بمعنيين رئيسين:
األول: االختبــارُ واالمتحــان اإللهــي لألفــراد والجماعات قــوالً وعمًال 
وســلوكاً. أّما التأويالت التي يذكرها اللغويون للفعل «فتن» ـ والتي ذكرناها 

من قبل ـ فهي ظاللٌ وجوانب لالختبار واالبتالء واالمتحان اإللهي.
الثاني فهو االنقســام  أما المعنى الرئيـــس 
الداخلــي والحــرب األهليــة. وبهذا المعنــى يرُد 
المفرُد في سبعة أو ثمانية مواطن في القرآن. في 
حيــن أنّ المعنــى األول بظالله الكثيــرة يرد في 
المعنى األول  حوالى خمســين موطناً. والواقع أنّ 
ـ والــذي يعنــي االختبــار واالمتحــان واالبتالء ـ 
حاضٌر في المعنى الثانــي؛ ألنّ الفتنة أو الدخول 
فــي نــزاٍع داخلي سياســي أو دينــي هــو اختباٌر 
بالمشاركة  أكان االختبار  أيضاً، وســواء  وامتحاٌن 

في النــزاع، أم اإلعراض عن ذلــك، أو الوقوف في موقٍف بيــن بين. فالنزاع 
الداخلي يعني ضرورة اتخاذ موقٍف، وهو كما يتعلّق بفهم ما يجري يتعلّق أيضاً 
في نظر المسلمين األوائل باالعتبارات الدينية واألخالقية؛ سواء لجهة ضرورة 
وحدة األُمــة والجماعة، أو لجهة حرمة الدم والعــرض والمال، أو لجهة بقاء 
الدولــة، والهيبة في الداخل وتجاه الخارج. ولهــذه المعاني جميعاً فإنّ معنى 
االختبار واالبتالء حاضر وقوي في النزاع الداخلي أيضاً، وسيتبينُ ذلك خالل 
المعالجة. َبْيــَد أنّ ما ينبغي التنبيه إليه في هذا الســياق أنّ اســتعمال مفرد 
الفتنة للحديث عن الداخل صار غالباً في االستعمال على المعنى اآلخر للفتنة 
ثون والمتكلمون اســتخداَم  األكثر ورودًا في القرآن. وقد آثر المؤرخون والمحد
مفرد المحنة لالختبار واالمتحان الفردي أوالجماعي في األمور التي ليس لها 

إنَّ ا�-ي #�و ��� أ��ب 
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طابع سياسي مباشــر. ومن ذلك كما نعلم محنة خلق القرآن التي تعّرض لها 
ثون أيام المأمون والمعتصــم والواثق من خلفاء  اإلمام أحمد وزمــالؤه المحد
بني العباس. وكانت تتعلّق بمحاولة إرغامه وإرغامهم على القول بخلق القرآن، 

وهو أمٌر عّده أحمد وزمالؤه ُمِخّالً باالعتقاد الصحيح.
واآلثار الواردة فــي الفتنة (بمعنى النزاع الداخلي)، وطرائق الســلوك 
فيها كثيرةٌ جــّدًا؛ لكنها مــن نتائج الوقائــع، وعواقب وتداعيــات التاريخ. 
ولذلك فإن التاريخ ووقائعه لهذه الناحية ينبغــي تقديمهما في الذكر على 
اآلثار؛ لكي تأتي اآلثــار بوصفها تفســيرًا للتاريخ، أو فهمــاً له من جانب 

األطراف المتعددة أو المختلفة.

أ ـ التاريخ:
ثون عن أربع فتٍن كبرى (نزاعات سياسية داخلية)  يتحّدث المؤرخون والمحد
لون ذلك  خالل مائة عام من التاريخ اإلسالمي األول (35هـ ـ 132هـ)، وهم يفص

(وبخاصٍة الطبري نقًال عن رُواته في حلقتين أو ثالث) على النحو التالي:
الفتنة األُولى أو الكبرى والتي بدأت بمقتل عثمان، وبلغت ذروتها بمقتل 
علي (35 ـ 40هـ) مع مــا تخللها من نزاعاٍت فرعيٍة ومعــارك دامية: معركة 
الجمل أو صفين بين علي والخارجين عليه مع عائشــة أم المؤمنين وطلحة 
والزبيــر، وحرب صفّيــن بين علي ومعاويــة، وحرب علي علــى المحكمة أو 
الحرورية الذين انفصلوا عنه بعد صفّين والتحكيم، وإلى مقتل علي ومبايعة 

ابنه الحسن لمعاوية.
أمــا الفتنة الثانية فقد بدأت باستشــهاد اإلمام الحســن عــام 61هـ، وإلى 
استعادة األُمويين الزمام عام 72هـ بعد مقتل عبد اهللا بن الزبير على يد الحّجاج. 
وقد تخللت حقبة السنوات العشــر ـ نتيجًة لتصّدع الســلطة ـ نزاعاٌت داميٌة بين 

القيسية واليمنية، وبين الزبيريين والمختار بن أبي ُعبيد، وبين قيس وربيعة.
وأما الفتنة الثالثة فحدثت نتيجة ما ُسّمي بثورة ابن األشعث (82 ـ 84هـ)، 
وهي ثورةٌ بدأتها القبائل اليمنية بالعراق ضد الحّجاج بن يوسف والي األمويين 
بالعراق في األصل؛ لكنها عندما حقّقت بعض النجاحات في العراق وسجستان 
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وخراســان، تحولت إلى ثورٍة علــى األُمويين بعامة إلى أن أُخمــدت بالقوة بعد 
معارك ضارية عام 84هـ.

وأّما الفتنـــة الرابعة في نظر المؤرخيــن وأهل اآلثار فقــد بدأت بمقتل 
الخليفة األُمــوي الوليد بن يزيد عام 125هـ على يد ابن عمه ـ وما اســتقرت 
األمور بعد ذلك فــي النزاع داخل األُســرة األُموية من جهــة ـ وظهور الثوار 
الهاشميين في خراسان، وتقّدم الدعوة العباسية بجيوشها المتكونة بخراسان 

إلسقاط بني أُمية في معارك ضارية في العراق والشام.
إنّ المؤرخين ينقلــون تفاصيل هذه الوقائع عن 
تقارير وأجزاء وكتب أُلّفت في هذه الموضوعات منذ 
أواخر القرن األول وإلى منتصف القرن الثالث. ومع 
أنّ أكثر تلك المؤلفات أو األجــزاء لم تصلنا؛ لكنّ 
المؤرخيــن فــي القرن الثالــث يلّخصونهــا بأمانة. 
ونعرف من أسمائها أو عناوينها في كتاب الفهرست 
البن النديم أنها كانت أجزاء قصيرة، كلّ جزٍء عن 
ون أهل  نيهــا كانوا ُيســمواقعــٍة أو وقعــة، وأنّ مدو
األخبــار أو األخبارييــن؛ وأنها كانت علــى ِقَصِرها 

شديدة التفصيل. ورغم أنّ العناوين كانت حيادية مثل: خبر الزاوية أو خروج ابن 
األشعث أو وقعة صفين، أو مســير عائشة ووقعة الجمل؛ فإنّ بعَض العناوين ُيشعر 
بالتأثر الشــديد نتيجًة لما جرى من اقتتــال بين أهل «الدعــوة الواحدة»، ولما 

ُسِفك فيها من دم؛ من مثل: كتاب الغارات للثقفي، أو كتاب األهوال !
لقد انبنت ذاكرةُ الفتنة أو الحروب الداخلية وأهوالها خالل زمٍن قصيٍر 
نسبياً بالنظر للمآسي الهائلة التي تســببْت بها، ومن ذلك في الفتنة األولى 
قتل عثمان وعلي وطلحة والزبيــر، وكلهم من كبار أصحــاب النبي ژ . أما 
الفتنة الثانية فقد افتُتحْت بمقتل اإلمام الُحســين، ثم غــزو المدينة ومكة. 
وفي الفتنة الثالثة يحســب المؤرخون أنه وقع فيها ما يزيد على الخمســين 
ألفاً مــن القتلى. ثم إنه وللمــرة األولى (أو الثانية؟) شــارك ُقــّراءٌ وعلماءُ 
أبهظهم ظلم الحّجاج. والذكريات عن معارك ابن األشــعث هي من تســجيل 
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أولئك، مع الصبغة الملحمية التي كســاها إّياها األخباريون. في حين ترتبط 
الفتنة الرابعة فــي أذهان األجيال باالنقــالب الهائل الناجم عن الســقوط 

المدّوي لدولة بني أُمية، وقيام دولة بني العباس.
وتبقى مســألتان تتعلقان باألخبارييــن، واســتطرادًا بالمؤرخين، وأعني 
باألخباريين جامعــي األخبار في القــرن الثاني حتى مطالع القــرن الثالث. 
وأعني بالمؤرخين أولئك الذين كتبوا بشكٍل ممنهج ومنتظم، جزئي أو شامل، 
وكانوا يمتلكون رؤيًة وموقفاً تجاه نزاعات القرنين األول والثاني. ولسُت أعني 
بوجود رؤية لــدى المؤرخين أنّ األخباريين ما كانــوا يمتلكون رؤى؛ لكنها ما 
كانت شاملة. لقد كان منهم شهوُد عياٍن ورُواةٌ مع المحكمة أو مع آل البيت أو 
مع عثمــان أو مع األموييــن أو مع بني العبّــاس أو مع قبائلهــم ومواقعها في 
النزاعات؛ لكنهم جميعاً ـ على اختالف ميولهم ـ يذكرون وقائع الِفتَن األربع 
وعقابيلها، ويضيفون بعــض التفاصيل العاطفية التي تدعــم وجهات نظرهم 
الخاصة. وهذا كما يصح على األخباريين يصح أيضــاً على المؤرخين الكبار 

في القرنين الثالث والرابع.
َبْيَد أنّ «المشتركات» والجوامع لدى األخباريين والمؤرّخين ـ فيما يتعلق 
بوقائع الصدر األول أو الحقبة التأسيسية ـ ال تقتصر على ذكر واقعات الفتن 
األربع الكبرى بشــيٍء من الموضوعية؛ بل هناك مشترٌك أكبر وهو االتفاق في 
المصطلحات /المفاتيــح إذا صح التعبير. فهم جميعــاً يتحدثون عن ضرورات 
وحــدة األُمــة، وأنّ الرأي المســتبصر ينبغي أن يكــوَن لموافقــات وتوافقات 
الجماعة وإجماعاتها. والتواُفق بحســب هــذا المنزع ممكنٌ بــل وقريب إذا 
ــنة الجامعة غير  توافرت النيــة الصادقة، اســتنادًا إلــى كتــاب اهللا و«الس
قة». وقد تكرر االستحثاث على ذلك في أقوال المشاركين أو المعتزلين  المفر
بحســب مرويات األخباريين. وإذا أراد أخباري إظهار ميولــه الخاصة؛ فإنما 
يكون ذلك باتهــام الفريق اآلخر في النــزاع بأنه هو الــذي يخالف الكتاب 
نة الجامعة وعادات الجماعة وأعرافها. ومن ضمن إجماعات الرواة على  والس
األقلّ أنه ال أحد إّال وهو يريد دولة العرب واإلســالم، ويعّدها مشروعه. أّما 
ون أو يعلنون غير ذلك فهم متآمرون أو غافلون أو عاملون لصالح  الذين ُيِسر
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الروم والتُرك، أو الشــعوبيات المعادية لإلسالم! ولنســتمع إلى شعٍر أنشده 
أحد المفجوعين بمقتل عثمان (يقال: إنّ اسمه حنظلة الكاتب):

تــزوالعجبُت لما يخــوض الناس فيه أن  الخالفــة  يرومــون 
والقــوا بـعــدهــا ذال ذلـــيالولــو زالت لــزال الخير عنهم

إنّ الخالفة هنا هي الدولة، والدولة دولُة اإلســالم؛ لكنها بحسب الواقع 
حتى منتصف القرن الثاني الهجري هي دولُة العرب، وهي في وعيهم تقوم ألول 
مرة. وقد تحّدت القوتين العظميين: فارس وبيزنطة من أجل أن تجد لها مكاناً 

تحت الشــمس. ولذلك ما كان يحُسنُ ـ تحت أّي 
ظرٍف مــن الظــروف ـ العمــل على إزالــة تلك 
السلطة أو الدولة، بحجة الظلم والغبن أو الغلبة 
أو أي عذٍر آخر. وال شك أنّ ظهور أُطروحة «حقبة 
الراشــدين» الذهبية تأخرت حتى مطالع القرن 
الهجري الثاني. لكنّ مقولة الشيخين قديمٌة فيما 
يبــدو في مثــل المرويــات عــن ابن مســعود أو 
حَذيفة بن اليمان أو أبي موسى األشعري. وهؤالء 
يتحدثون عن كســر باب الفتنة أو فتــح البيئات 
اإلســالمية على عواصفها، وهل يكون ذلك بمقتل 

عمر أم بقتــل عثمان، وكال األمرين شــر كبيــٌر على الدولة الجديــدة والدين 
الجديد. ومن الباب نفســه تلــك المرويات الطويلة العريضة عــن مؤامرة ابن 

السوداء (= عبد اهللا بن سبأ) على عثمان وعلي ودولة العرب.
األمـــر األول: إذن يتصل بطرائق عمــل األخبارييــن والمؤرخين، وأنهم 
ـ رغم االختالفــات المنهجيــة الكثيرة، والمصالــح المختلفــة، واالنتماءات 
ــنة  المتباينــة ـ كانــوا ينطلقون مــن جوامع األمــة والجماعة والكتاب والس

الجامعة، والحرص على الدولة بقاءً وقوة.
أما األمر الثاني: والذي يســتحق االنتباه وســط ظهور عالم مصطلحي 
جديد ذكرنا بعــض مفرداته ـ فإنه يتصــُل بدخول مصطلــح الفتنة إلى هذا 
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العالم المصطلحي المتكون لتقف في مواجهة مصطلح أو مفهوم الجماعة أو 
تكوَن نقيضه. لقد أســهم في ذلك المشــاركون في األحداث والُمعِرضون عن 
المشــاركة والرواة واألخباريون بل وأهل السلطة. وال شــّك أنهم استندوا في 
ذلك إلى المعنيين الرئيسين للفتنة بحسب القرآن: معنى االختبار واالمتحان 
واالبتالء، ومعنــى النــزاع الداخلي. وكأنما هــذه األحــداث العظيمة للفتك 
والهول هي في الوقت نفســه ابتالءٌ لألفراد ومحنة، وامتحاٌن لقدرة الجماعة 

على االعتصام بالوحدة وتحّدي نوازع االنقسام والغلبة ومطامعهما.
لكنّ الطريــف يبقى ـ رغم كل شــيء ـ إدخال مفرد الفتنـــة ومفهومها في 
 المنظومة المتكونة؛ في حين أنّ البارز في المصطلح العربي القديم، وفي النص
القرآني للنزاع الداخلي في القبيلة أو القوم هو مفرد الفساد؛ ففي «أيام العرب» 
في الجاهلية حديٌث عن «الفساد»؛ أي النزاع الداخلي الذي نزل بقبيلة طيء في 
مواطنها في جبلَي أََجأ وســلمى. وفي القرآن الكريم زُهاء الخمسين آية يرُد فيها 
مفرد الفســاد ومشــتقّاته، وكلها تعني إثارة النزاعات الدينية أو االجتماعية من 
رة.  جانب عصبٍة أو ُعَصب من أشرار الناس، مما يتســبّب بانقسامات داخلية مدم
وقد عّظم القرآن من شــأن الفســاد واإلفســاد بحيــث ظهر تعبير (الفســاد في 
األرض). ونحن نعلُم أنّ العصابات التي ســّماها القرآن المحاربين، وأقام عليهم 
 M L K ﴿ :الحرابة، ووسم أفعالهم بسمة الفســاد أيضاً عندما قال حد
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N
 l k j ih g f e d cb a ` _ ^ ] \
n m ﴾ [المائــدة: 33]. وفي موضعٍ واحــٍد في القرآن في ســورة األنفال: 73 
 .﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ بالفســاد:  الفتنــة  تقتــرن 
والمقصود بالفعل هنا هــو التضاُمنُ والتناُصُر والُمواالة بيــن المؤمنين. فالوجهُ 
اآلخر للتخــاذُل أو الخذالن حدوُث االنقســامات (الفتنة)، ممــا يؤدي إلى ضعف 
الجماعــة المؤمنــة، وهو األمــر الذي يترتــب عليه فســاٌد كبيٌر لظهــور الكفّار 
المتناصرين على المؤمنين المتخاذلين. ففي هذه اآلية يبدو الفساد وتبدو الفتنة 
ل ال أتبينُ ســبباً واضحاً  بمثابة وجهين لُعملٍة واحــدة. وعلى هذا، وبعد هذا التأم
لتقديم الفتنة على الفساد في اســتعمال المســلمين األوائــل، إّال أن يكوَن ما في 



43

المعاصر واالضطراب  والفقه  والكالم  التاريخ  في  الفتنة 

مفرد (الفتنة) مــن معاني االختبار واالمتحان واالبتــالء والُمعاناة، والتي ال تبدو 
لدى المفسدين، الذين صار الشر خليقًة لهم، فال ُترجى لهم توبٌة وال أَوبة.

ب ـ الفتنة في اآلثار والمرويات:
ذكرُت فيما سبق أنّ معظم اآلثار والمرويات والتحذيرات من الفتنة وعواقبها 
إنما هي من نتاج التاريخ، والتجربة التاريخية األولى للجماعة. وهي بمثابة الفهم 
أو التفســير أو إبداء وجهات نظر المشــاركين أو المعتزليــن بطريقة المرويات 
واآلثار. لكنّ هذا ال يعني أنّ تجارب النزاع واالفتراق والتحذيرات منها ليس لها 

ســوابق في القــرآن الكريم، وفي كالم رســول اهللا 
صلواُت اهللا وســالُمهُ عليه. ففي ســورة األنفال: 46 
 )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
*+ , - . / ﴾. وهنــاك آيــاٌت أُخرى 
في آل عمران 122 و 152، واألنفال: 43 تقرن النزاع 
أوالتنازُع بالفشل. وفي أســباب النزول لتلك اآليات 
إيضــاٌح للمناســبات التــي حــدث فيها نــزاعٌ بين 
المســلمين في أزمنة الحرب والســلم، وكيف عمد 
القرآن والرســول ژ لمعالجة األمــر. وفي القرآن 

الكريم: ﴿ ( * ﴾ [البقــرة: 191]،  ﴿ Z Y ﴾ [البقــرة: 217]، وهناك آيُة 
 GF E D C B A ﴿ 103 :العصمة المشهورة في سورة آل عمران
 W V U T S R Q P O N M L K J I H
توالــت  وقــد   .﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X
تفسيراُت (حبل اهللا) لدى الصحابة والتابعين من القرآن إلى اإليمان إلى اإلسالم 
إلى الجماعة فإلى اإلمام. وُكلها ُعصٌم من الفرقة والخالف والفشل نتيجة ذلك. 
وهناك أخيرًا آية المصالحة واإلصالح والخروج من الخالف والتنازع في ســورة 
 t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿ الحجــرات: 9 
 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u
© ª ﴾. لقد تصور القرآن إمكان االقتتال بين المؤمنين، واشــترع ُسُبًال 
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لإلصالح، بالعدل والقســط، وأنه ال غالب وال مغلوب في النزاع بين أهل الدعوة 
الواحدة. وقد عّد جماعَة المســلمين وأهَل الشورى والحلّ والعقد منهم المخولين 
لين الســتعادة التضاُمن وإزالة أوضار البغي والعدوان. وسنعود لهذا األمر  والمؤه
عند الحديث عن توجهات الفقهاء في حاالت الفتنة والتنازُع. ولدينا أحاديث في 
الصحاح، بعضها يعّد النزاعــات القاتلة من أمارات يــوم القيامة؛ ففي صحيحي 
البخاري ومســلم بالســند إلى ُحذيفة بن اليمان مرفوعاً أنه سأل رسولَ اهللا ژ 
عن الســلوك الواجب في الفتنة، فقال له: «تلزُم جماعة المســـلمين وإماَمهم ! 
فقلت: فإْن لم تكن لهم جماعٌة وال إمام؟! قال: فاعتِزْل تلك الِفَرَق ُكلها ولو أن 
َتَعض بأصل شـــجرٍة حتى ُيْدرِكََك الموُت وأنت على ذلك». وفي ســنن الترمذي 
زيادة: كن ِحلــُس بيتك.. ولو أن تعض بأصل شــجرة. ويزعم ضرار بن عمرو في 
«التحريش» وجعفر بن حرب في «مســائل في اإلمامة»، أنه فــي منتصف القرن 
الثاني الهجــري كانت هناك فرقــة (من أهل الحديث) ُيســّمون الحليســية، أي 
المعتزلين فــي منازلهم في زمــن الفتنة، تبعاً لهــذا األثر! إنّ اختفاء الســلطة 
بالنســبة إلى ُحذيفة ُيضاهــي اختفاءَ األُمــة، وعندها ال مخرج مــن الهالك إّال 
باالعتزال المميت أيضاً. والمشــكلة هنا في ظهور مصطلح أو مفرد االعتزال في 

الفتنة. وتقديري أنّ هذا مبكر جدًا، وربما نعوُد لذلك فيما بعد.
إنّ تحديــد الِفتَن الكبــرى بأربعٍ يرُد فــي كتب المؤرّخيــن وكتب الفتن 
والمالحم منسوباً إلى محمد بن ســيرين ( ـ 110هـ) قرين الحسن البصري 
المتوفّى أيضاً عام 110هـ. والمشكلة في هذا التصور أنّ الفتنة الرابعة بحسب 
هذا التصور هي التي تلت مقتل الخليفة األُموي الوليد بن يزيد ( ـ 125هـ)، 

وما كان الرجالن وقتها موجوَدين.
أما اآلثار والمرويات عن الفتنــة فهي هائلة الحجم وتبلُغُ المئات، وبعُضها 
مرفوعٌ وبعُضها موقوٌف علــى الصحابة وبعض التابعيــن. ومعظم المرويات عن 
الصحابة تشــي بالُرعب من النزاع الداخلي؛ لما ترّتب ويترّتب عليه من سْفك 
للدم، وتفرقٍة للكلمة، وإمكاٍن كبيٍر لحدوث الفوضى وســقوط السلطة وسقوط 
الهيبة أمام العدو. وأصُل هــذا الخوف المتنامي: مقتــل عثمان بن عفان عام 
35هـ ببيته فــي المدينة بعد أن حاصره الثائرون القادمــون من مصر والكوفة 
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والبصــرة. وبعد مقتل عثمان اســتُبيحت المدينة، وســيطر عليهــا لثالثة أيامٍ 
الغافقي بــن حرب زعيم ثوار مصــر؛ بحيث ما أمكن دفن عثمــان إّال في ُحّش 
كوكب، ال في البقيع الذي كان َيدفــن فيه أهل المدينة موتاهم على مقربٍة من 
 المســجد النبوي. وكل اآلثار الواردة بين مقتل عثمان عــام 35هـ، ومقتل علي
بالكوفة عام 40هـ تشي بضياٍع كبيٍر بين الصحابة كبارًا وصغارًا. وهذا الضياع 
تعبّر عنه اآلثارُ الواردةُ عنهم مرفوعًة وموقوفة. وترد أكثر اآلثار بالترتيب عن 
حذيفة بــن اليمان وعبد اهللا بن مســعود (وقد توفيا إّبان مقتــل عثمان أو بعده 
بقليل)، وأبي موســى األشــعري، وعبد اهللا بن عمرو بن العــاص، وأبي ُهريرة. 

وهؤالء الخمســة ـ إضافًة لســعد بن أبــي وّقاص 
وعبد اهللا بــن عمر وأُســامة بن زيد وأبــي بكرة ـ 
عبد اهللا بن عمرو  إنّ  (يقــال:  ما شــاركوا تقريباً 
شارك مع أبيه في صفين !) في وقائع المعارك التي 
دارت بعد مقتل عثمان، ســواء بيــن علي وخصومه 

بالبصرة، أو بين علي ومعاوية في صفين.
 وُتظهر اآلثارُ الواردةُ عدة موتيفات إذا صح

التعبير.
الموتيف األول: كن في الفتنة كخير ابنَي آدم. 

والمقصود اآليــات القرآنية التي تصُف قتل قابيل ألخيه هابيــل الذي أبى الدفاعَ 
 | { zy x w v u t s r q p o ﴿ :عن نفســه
{ ~ ے ﴾ [المائدة: 28]. وهذا يعني المسالمة التامة في النزاعات الداخلية؛ 

ألنّ القاتل والمقتول في النار، وكن عبد اهللا المقتول وال تكن عبد اهللا القاتل.
والموتيف الثاني: كن ِحلَس بيتك في الفتنة، أو اتخذ في الفتنة ســيفاً من 
خشب، أو األثر المروي عن علي وابن مسعود: كن في الفتنة كابن اللبون ال ضرع 

فيُحلب، وال ظهر فيُرَكب. إنّ المهم عدم المشاركة في الفتنة بيٍد وال لسان.
ب؛ أي العودة للبادية هرباً من االقتتال في المدن  والموتيف الثالث: التعر
على الســلطة. وفي ذلك كما يرى أُهبان بن صيفي خطر ضياع ثواب الهجرة 
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الــذي كان أمــرًا كبيرًا فــي عهد المدينــة واإلســالم األول؛ لكنــه خيٌر من 
المشاركة في سفك الدم، وتفرقة الكلمة.

والموتيف الرابع: المقاومة السلمية؛ أي المغامرة بتحّدي صاحب األمر 
باالمتناع عــن القتال معه كما حصل مع عدٍد من الصحابــة مع علي وُمعاوية، 
وفيما بعد مع الحّجاج ويزيد بن المهلب، عندما أبى الحسن البصري وأصحابه 
ها. وقد قال أيمن بن ُخريم لعبد الملك بن مروان  القتال مع الســلطة أو ضد

عندما طلب منه الذهاب معه لقتال الزبيريين:
على ســلطان آخَر مــن قريِشولســُت بقاتــٍل رجــًال يصلّــي

والموتيف الخامس: رْبط الفتنة ـ أي االقتتــال الداخلي ـ بالمالحم في 
آخر الزمان، على أساس أنّ أُمة اإلسالم هي آِخُر األَُمم، وستظل سلطتها إلى 
قيام الســاعة. فالدخول فــي الفتنة واالقتتــال نذيٌر بســقوط األُمة، وخروج 

الدّجال. ولذا ينبغي االبتعاد عن كلّ ما ُيشِعُر بزوال سلطان المسلمين. 
والموتيف الســـادس: االبتعاد عن الدخول في النزاعــات الداخلية، وإن 
كان ظاهر دعوى القائمين بها أو عليها حقــاً أو رفعاً لمظلمة؛ ألنّ ذلك يعني 
الدخول فــي مؤامرٍة على اإلســالم ودولته من جانب الخصــوم الظاهرين أو 
المســتترين. ومن هذا الباب المرويات الكثيرة عن عبد اهللا بن سبأ وأعماله 

ضد عثمان، ثم تظاهره باالنتصار لعلي.
وما ظهر أهل الســلم والســالمة كمجموعٍة بين الصحابة فــي األحداث على 
عثمان، أو في الصراع بين علي وخصومه. بل إنّ معظم الصحابة ـ باستثناء خمسة 
أو ستة ذكرنا أسماءهم ـ انحازوا إلى علٍي أو عائشة أو ُمعاوية. لكنّ كتب التاريخ 
والمرويات تذكر ظهور مجموعٍة ســلميٍة في مناسبتين: مناسبة رفع المصاحف في 
صفّين، وعند فشــل ثورة ابن األشــعث عام 84هـ . ففي صفّين يقالُ: إنّ مجموعًة 
ون القّراء ـ رفعــوا المصاحف، ووقفوا بين  أكثرهم من تالمذة الصحابة ـ وُيســم
الفريقين محاولين إيقاف القتــال، وتحكيم كتاب اهللا. ويقال أيضاً: إنهم احتّجوا 
لموقفهم باآلثار المروية في تجنب الفتنة واعتزالها ومقاومتها. ويسميهم نصر بن 
ـ : المعتزلة. وال نعرف كثيرًا  مزاحم ( ـ 238هـ) ـ صاحب كتاب (وقعــة صفين) 
عن مدى تأثيرهــم في وقف القتال، وال فــي اللجوء للتحكيم، مــع أنّ هناك من 
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يقول: إنهم هم الذين صاغوا الوثيقة التي وّقع عليها الطرفان المتحاربان، والتي 
توّقف بمقتضاها االقتتال، وحصل التواعــد للتحكيم. والغريب أنّ هؤالء ما ذُكروا 
بعد عودة النزاع بســبب فشــل التحكيم وبيعة معاوية لنفسه عام 38هـ، كما أنهم 
لم ُيذكروا بعد مقتل علي. أّما المجموعـــة الثانية والتي ظهرت عام 83 ـ 84هـ 
فنعرُف أســماء عدٍد منهم. وهؤالء كلهم مــن التابعين، وما كانــوا محايدين؛ بل 
قاتلوا مع عبد الرحمن بن األشــعث، حتى إذا حصلت الهزيمة فإنّ من بقي منهم 
على قيد الحياة أظهر ندماً شديدًا على المشــاركة في الفتنة وسفك الدم، ورَووا 
اآلثار التي ذكرناها في تجنب الفتنة، وفي تحريم سفك الدم، وفي تأييد موقف 

كبيرهــم الحسن البصري الذي ما شــارك مع ابن 
األشعث، ونهى عن المشاركة، ودعا لالعتزال، رغم 
كراهيته للحّجاج وللحكم األُموي. ومنهم من يضيف 
إلى الحســن مطرف بن عبد اهللا. وهناك من يقول 
إنه ما ظهر إال رجــاء إّال بعد وقعة ديــر الجماجم 
والزاوية مع ابن األشعث ضد الحجاج. وهؤالء أيضاً 
ون القّراء؛ ألنهم كانوا من أهــل القرآن، إنما  ُيســم
ليس من بينهم أحــٌد له ذكٌر فــي الوقائع بين علي 

ومعاوية قبل أربعة عقوٍد ونيف.
لقد اســتظهرُت في أطروحتي عن «ثورة ابن األشعث والقراء» عام 1977 
أن يكوَن هؤالء هم الذيــن صاغوا مبدأ «االعتزال في الفتنة»، الذي صار في 
ــنة والجماعة. وأرى اآلن  القرنين الثاني والثالث ضمن بنود عقيدة أهل الس
أنّ الحســن البصري نفســه هو الذي صاغ هذا المبدأ عام 101هـ عندما ثار 
يزيد بن المهلب على الخليفة الجديد يزيد بن عبد الملك (101 ـ 105هـ) على 
أثر وفاة عمر بن عبد العزيز (99 ـ 101هـ). قال الحسن ـ وقد سمع يزيد بن 
ـب يقول على منبــر البصرة بعد االســتيالء عليها: إنه يدعو إلى ُســنّة  المهلـ
الُعَمرين: (عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق) 1 ـ : «إنّ من ُسنة العمرين أن 
ُيوَضــَع قيٌد في ِرْجلــه ثم ُيرد إلى محبــس عمر (بن عبد العزيــز) الذي فيه 

تاريخ الطبري (نشرة دي غويه) م 2، 1392، 1400 ـ 1401. 1 ـ 

�� >�� أ.< ا��90 وا��ال�� 
 ����� ا���� �ٍ���)�3
�1 األ
�اث ���T� A0ن، 
 �0� ���أو �1 ا���اع 
 9y7� إّن >� ،V���dو
 ���d ء��T����ا������ ـ 

ٍ �0� Aـ ا!��زوا إ� ��أو �
أو ���5Z أو �7�ُو#�.



48

المحور

ُح بها إلى بني  حبســه... إنما كان يزيد باألمِس يضرب أعناق هؤالء ثم يســر
مروان يريد رضاهم، فلّما غضب غضبًة نصب قصباً ثم وضع عليها ِخَرقاً ثم 
قال: إني أدعوكم إلى ُســنّة الُعَمرين!... أيها النــاس، الزموا رحالكم وكفّوا 
أيديكم واتقوا اهللا موالكم، وال يقتل بعضكم بعضــاً على دنيا زائلة... إنه لم 
تكن فتنــٌة إّال كان أكثــر أهلها الخطباء والشــعراء والســفهاء وأهــل التيه 

والُخيالء، وليس يسلم منها إّال المجهول الخفي والمعروف التقي».
ثين وأهل األثر في القرنين األول (أواخره) والثاني ظهرت  في أوســاط المحد
ثالثة أفكار إذن تتعامل كلّها مع مسألة النزاع الداخلي: فكرة االعتزال في الفتنة، 
وفكرة الجماعة والطاعة، وفكرة «الُملْك الَعضوض» التي تفصل عهد الراشــدين 

األربعة عن العهد األُموي: «تكون الخالفة ثالثين عاماً، ثم يكون ُملٌْك عضوض».

جـ ـ الفتنة والمتكلمون:
علــم الكالم هو علــٌم َعقَدي؛ ولــذا فإنّ الهوتييــه يميلون إللحاق كل شــيء 
باألُصول والعقائد، فتأْتي أحكاُمهُم قاســيًة على ســائر فرقاء النزاع حيناً، أو على 
الفريق الــذي يعارضونه أحيانــاً، وهكذا فهم متحزبــون لوجهة نظــٍر معينٍة فال 
يستطيعون أن يكونوا على الحياد، ولن يكون منهم في الغالب أحٌد يقول باالعتزال 
في الفتنــة. وعلى ســبيل المثال فإنّ أســالف المعتزلــة وأنصارهــم أو ما عرف 
ــنة األوائل أيضاً فــي اعتزال الفتنة  بالقدرية المبكــرة كانوا يعّدون رأي أهل الس
والجماعة والطاعة. والواقع أنه ال ينبغي المبالغة فــي أهمية آرائهم؛ ألنها جاءت 
متأخــرًة بعد أن كانت معظــُم أجزاء المنظومــة قد اكتملت، ومــن ضمنها مفهوم 
الفتنة بوصفِه واقعاً في مقابــل مفهوم الجماعة. فأول مرٍة نســمُع فيها عن حركٍة 
عمليٍة من جانب القََدرية / المعتزلة باتجاه السلطة كانت عام 125هـ، عندما يقال: 
ه الوليد بــن يزيد. وقد كانوا  إنهم شــاركوا في ثورة يزيد بن الوليد على ابن عم

يسَعون من وراء ذلك إلى القيام بثورة قصر، تكون نتيجتُها إقامة سلطة عادلة.
َبْيَد أنّ المعتزلة ما كانوا أول المتكلمين وال أقدمهم؛ فقد سبقتهم إلى 
التكون واصطنــاع العقيــدة المحددة فرقــة المرجئة بفرعيهــا الحجازي 
والشــامي / العراقي، واإلرجاء في أصله رد علــى المحكمة الذين يربطون 
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اإليمان وجودًا وعدمــاً بالعمل أو يطابقــون بينهما. ولذا فقد اشــتهر عن 
المرجئــة أنهم يؤّخــرون العمَل عن اإليمــان، وال يربطــون تحقق اإليمان 
بتحقق العمل؛ َبْيَد أن الفروع المختلفة للمرجئة تحت هذا السقف اختلفت 
أَولوياتهــا؛ فــكان الحجازيــون مهتميــن بالرّد علــى الســبئية (= الغُالة 
والمتطرفون )؛ بينما كان العراقيون يرّكزون على إشكالية اإليمان ومعارضة 
المتطرفين من األزارقة. أما الشـــاميون فقد قّدموا االعتبارات السياسية، 
وحاولوا ـ مثل القََدرية ـ الدخول على برامج المعارضة للسلطة األُموية من 
أجل اإلصالح. وفي برنامٍج شــبه ســلمي كهذا ما كان منتظــرًا أن ُيدخلوا 

مفهوم الفتنة في اعتبارهم. إنما هناك ما ُيثبُت 
أنهم فعلوا ذلك فــي العراق على األقــلّ تأثرًا 
ســيرين،  ومحمد بن  البصري،  بالحســن  ربما 

وبأبي حنيفة، وقد قيل: إنه كان منهم.
وما دخل مفهوم الفتنــة في برنامج المحكمة 
بالطبع على اختالف فرقهم؛ ألنهم كانوا في شبه 
ثورٍة دائمــٍة العتبارهم أنّ نظام الحكم قد َفَســد 
منذ تحكيــم الحكمين بين اإلمام علــي ومعاوية. 
فالــذي ُيدخــُل الفتنة فــي اعتباره ال يثــور، وال 

يتسبّب بسفك الدم.
ولدينا أخيرًا االتجاهات الصريحُة للمعتزلة بعد القدرية. وهؤالء الذين 
ظهروا أول ما ظهروا بالبصرة كانــوا راديكاليين في تبرئهم من عثمان وعلي 
وكلّ من شــارك في سفك الدم. وقد اعتدلوا بعض الشــيء في مدرسة بغداد 
ُتجاه آل البيت؛ لكنهــم ظلوا (رغــم تعاونهم مع العبّاســيين لبعض الوقت) 
يعّدون مرتكب الكبيرة في منزلٍة بين المنزلتين (أي: اإليمان والكفر). وأفظع 
الكبائر من وجهة نظرهــم الجبُر والقتُل. ولذلك لــم تحُضْر لديهم بوضوح 
مفاهيــُم الفتنة واالعتزال والجماعة والطاعة، باســتثناء فرقــٍة صغيرٍة منهم 
وا «صوفية المعتزلة». لقد قال هؤالء: «إنّ النبي ژ لم يكن ملكاً ولم  ُســم
ُيملْك على أُمته أحدًا. قالوا: والملك يدعو إلى الغلبة واالســتئثار، وفي الغلبة 
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واالســتئثار فســاد الدين وإبطال أحكامــه»، «وإذا كان هذا هكــذا فاألصلح 
للناس أال يتخذوا إماماً.. لما ُيخشــى من حدوث الفتــن واالختالف، فليعش 
الناُس كالخير من ابنَــي آدم 1، وليتجنبوا الصراع والقتــل، وليعتزلوا الِفتَن، 

وإذا تكاّف الناُس عن التظالم استغنوا عن السلطان!».

��� وا�Q"��ء:Qا� :ً��!�j

ثين وعــن المتكلمين في أنهــم كانوا يتابعون  اختلــف الفقهاء عن المحد
حياة النــاس اليوميــة بالفتوى والــرأي، ويتولــون تعليم النــاس دينهم في 
المساجد ثم في المدارس، ويتابعون أعمال الدولة، ويتولون مناصَب القضاء 
ثين وأصحاب اآلثار في الوعي الشديد الذي  في إداراتها. وقد أشــبهوا المحد
تكون لديهم عن أحداث القرن األول الهجري وما جرى فيه من وقائع ِعظام. 
وما كانوا متفقين بشــأن المشــاركة أو عدمها في حركات التمرد والثورة؛ إذ 
يقال: إنّ أبا حنيفة كان من أنصار المشاركة في الهيعات على األُمويين وعلى 
ثين بأنه «كان يرى الســيَف في  العباســيين؛ ولذلك فقد اتهمه بعُض المحد
األُمة». وشــأن أبي حنيفة في ذلك شأن ســفيان الثوري. في حين كان مالك 
والشــافعي وأحمد وآخرون كثيرون من الفقهاء يرون االعتزال في الفتنة بعد 
أن تبلورت صياغة مفاهيم االعتزال فيها على يد الحســن البصــري. َبْيَد أنّ 
أولوية الفقهاء ما كانت إصدار أحكام عقدية أو سياسية والوقوف عندها شأن 
بعض المتكلمين وأهل اآلثار؛ بل فكّروا طويًال في أمرين اثنين يتصل كالهما 

بالنزاعات الداخلية وبالفتن:
األمر األول: كيف يمكن تجنب النزاعات الداخلية؟

واألمر الثاني: إذا حصــل النزاع، فكيــف يمكن الخروج منــه؟ لقد رأى أبو 
حنيفة ومالك والشــافعي أنه ال مجال إللغاء التنازُع على الســلطة وعلى المصالح 
وعلى المظالم؛ َبْيَد أنّ تجنب أســوأ الوقائع واآلثار إنما يكون بإقامة أنظمة الحكم 

الناشــئ األكبر (أو جعفر بن حرب): مســائل في اإلمامة والكتاب األوســط في المقاالت، نشره  1 ـ 
يوسف فان أس، ص 50.
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الصالح من طريق الشــورى، ومن طريق المعدلة في قســمة الفــيء، ومن طريق 
التعاُمل الَحَســن مــع الرعيــة؛ بحيث تكــوُن للناس مســارُب وقنواٌت تحــولُ دون 
االضطرار للجوء إلى العنف المســلح. وهكذا ومن البداية كانوا هم الذين صاغوا 
فيما بين القرنين الثانــي والثالث للهجرة نظريًة للســلطة، ناظرين في ذلك إلى 
عهد الراشدين في الشورى وأهل الحلّ والعقد، ثم سياسات العدل واإلنصاف التي 
ظهرت في العهد الراشدي وبخاصٍة في عهد ُعمر. ومن المعروف أنّ الفقهاء الذين 
كان يلجأُ إليهم الحكّام والعامة لالستشارة هم الذين كتبوا في الِسيَر؛ أي سياسات 
الدولة في الحرب والســلم، وكتبوا في الخراج واألموال، كمــا كتبوا في الواليات، 

وفي القضــاء وآدابــه. وقــد كان ديدنهــم توصيف 
الحاالت التي تعني أنّ «الشــرعية» قائمٌة ومســتقرةٌ 
من خالل المؤسســات ومن خالل السياسات. وبذلك 
فقد قســموا وضع «الشرعية» إلى قســمين: شرعية 
تأسيســـية، وهي التي تعني توافر الوحدات الثالث: 
وحدة األُمة، ووحدة الدار، ووحدة الســلطة. والقسم 
اآلخر: شرعية المصالح، وهي تعني السياسات التي 
تتبعها السلطة من خالل مؤسساتها لتحقيق العدالة. 
وال شــك أنّ نموذجهم في ذلك كان عهد الراشدين، 

على كثرة المشــكالت التي حدثت خالل المرحلة التأسيســية تلك. لقد كان هناك 
تصور آخر لما ينبغي أن تكون عليه السلطة في ظلّ اإلسالم. أما الفقهاء فقد كانوا 
بوجٍه عامٍ يرون أن مشــروع الدولة القائم مشــروعهم، ويســَعون لتحسين األداء، 
ويتراوحون ـ بحســب ســلوك الســلطة ـ بين الطاعة والنصرة. وقد كان منهم َمْن 
أعرض عن تولّي القضاء؛ َبْيَد أنّ أكثرهم كان يقبل المنصب اعترافاً منه بشــرعية 

السلطة من جهة، وضرورة حفظ مصالح الناس من جهٍة ثانية.
لقد كان هــذا التمهيــد ضرورياً لمعرفــة فهم الفقهــاء للســلطة ومهماتها، 
ومهماتهــم هم وأدوارهــم. وقد ظلّت مجموعــٌة منهم في القرنيــن الثاني والثالث 
متمسكًة بالشرعية التأسيسية وضروراتها. َبْيَد أنّ كثرًة منهم مالت أكثر للعمل على 

شرعية المصالح؛ لما في ذلك من خدمٍة للناس وللدولة في الوقت نفِسه.
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لقد حدثت االنقســاماُت والِفتَــن والتي أنهت العهد الراشــدي (في الفتنة 
األولى والكبرى)، ثم حدث االنقالب الكبير بســقوط ســلطان بني أُمية. ولدينا 
من الفتــرة األُموية رأٌي للفقيــه الكبير محمد بن شــهاب الُزهري ( ـ 124هـ) 
بشــأن كيفية معالجة آثــار الفتنــة واالنقســام إْن كان؛ ففي تاريــخ أبي زُرعة 
الدمشقي ( ـ 281هـ) أنّ ســليمان بن هشام بن عبد الملك ســأل الزهري عن 
الحكم في الثائرين بعد إلقاء الســالح في «الفتنة»؛ فأجاب الزهري: «أدركت 
الفتنة المسلمين وأصحاُب رسول اهللا ژ متوافرون، فرأَوا أنه ال تبعة على أحٍد 
في دمٍ أو ماٍل في الفتنة». ولنالحظ هنــا أنّ الزهري يرجع في فتواه ليس إلى 
التاريخ القريب فقط؛ فقد كان من التابعين. بل وإلى آية المصالحة واإلصالح 
 r q po n m l k j i ﴿ 9 :في سورة الحجرات
 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾. يتصور القرآن إذن إمكان حصول اقتتاٍل 
بين المؤمنين، والقــرآن ال يقول بأنه حاصٌل بين الســلطة والمعارضة، وال يعّد 
إحدى الفئتيــن على حــق دون األُخرى، بل يطالــُب أهل الرأي من المســلمين 
بإجــراء المصالحة. فــإن أبــت إحداهما اإلصغــاء لضرورات اإلصــالح، فعلى 
هــا. لكْن عندما يجــري إخضاُعها ـ بــأن ُتلقي  المســلمين جميعاً التعاُون ضد
السالح (تفيء إلى أمر اهللا في اإلصالح) ـ فإنّ جهود المصالحة ينبغي أن تتابع 
لحين حدوث المصالحة بالفعل. ويأمر القرآن بأن تكوَن شروط المصالحة حتى 
مع الُبغاة والمعتدين عادلًة وُمْقِســطًة. لقد اســتنتج الفقهاء أنّ أهل المعارضة 
(السياسية) وإن حملوا السالح يظلون مختلفين عن المحاربين (= ُقّطاع الطرق 
والعصابات المســلحة)، ولذلك ال يخضعون لما يخضع له أولئك، بمعنى أنه ال 

تبعة عليهم في دمٍ أو ماٍل، كما قال الزهري لسليمان بن هشام.
ســلك الفقهاء إذن منذ البداية مســلكاً مختلفاً عن مســالك المتكلمين وأهل 
ثين وأهل الســلطة. لقد قالوا ـ منذ منتصف القرن الثاني الهجري  الفرق والمحد
بحســب كتب الِســيَر للفزاري واألَوزاعي والشــيباني ـ: إنّ الُبغـــاة أو المعارضين 
السياسيين هم قوٌم خرجوا على السلطان بتأويٍل سائغ؛ أي أنه كانت عندهم مطالب 
سياســية أو اقتصادية أو اجتماعية. وفي هذه الحالة، وإذا انحازوا ـ أي خرجوا من 
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المصر متجمهرين ـ فإنّ على السلطة نفِسها أو من طريق وساطة أهل الرأي والِفقه 
والسياســة أن ُتصغــي لمطالبهــم، وأن ُتجيَب إلــى المعقول والُمنصــف منها في 
مفاوضاٍت ال بأس بأن تمتــد وتتطاول اجتناباً للفتنة وســفك الــدم؛ ألنّ الثائرين 
والمثور عليهــم «دعوُتهم واحدة». ومــاذا لو أنّ المفاوضات فشــلت، وحمل أولئك 
الســالح؟ يختلف الفقهاء هنا؛ فالمالكية والشــافعية ال يرون أن تبدأهم الســلطة 
بالقتال. بينما يرى األحناف جوازَ ذلك. حتى إذا نشب القتال وجرى االنتصار على 
«البغــاة» هــؤالء وألقوا الســالح؛ فإنّ على الســلطة أن تصــوَن عليهــم حيواتهم 
 وحرياتهم وممتلكاتهم. بل إنّ هناك من يقول من الفقهاء: إن على السلطة أن ترد

عليهم سالحهم ما داموا قد تفرقوا!
ويريد بعض الفقهاء المتأخرين أن يفّرقوا بين 
المعارضين والخــوارج التاريخيين! لكــنّ في ذلك 
تناُقضــاً؛ ألنّ الفقهــاء يقولــون: إنهــم يتبعون في 
آرائهم إزاء البغاة المســلك الذي سلكه علي بن أبي 
طالب ƒ مع خصومه، وهو قد قال: «إخوانُنا بغَوا 
ون نبزًا بالخوارج هم من أولئك  علينا». َوَمْن ُيســم
المعارضين؛ فال ينبغي التفرقُة بينهم وبين الُبغاة أو 

المعارضين السياسيين.
لقد جرى ُعرف الفقهاء ـ منذ منتصف القرن 

الثانــي الهجري كما قّدمنا ـ علــى عقد فصٍل في كتبهم في الِســيَر للمعارضة 
السياســية وأحكامها.  ولماذا كان ذلــك؟ ألنّ الفقهاء أملــوا أن يظل النظام 
السياســي مفتوحاً نســبياً بحيث ال يضطر المتظلمون للخروج المسلح. إنما مع 
ظهور أُطروحة «الملــك العضوض» بدا اليأس من ذلــك، وصار ال بد من حٍل 
آخر. ولذا فمنذ كتاب األم للشــافعي دخل فصل أحـــكام البغاة في كتب الِفقه 
العام بســائر المذاهب. وكان المقصوُد به معالجة آثار الثوران المسلح بما ال 
يزيد التوترات واالستنزافات. ذلك أنّ العنف والعنف المضاّد ال ينتهيان إن لم 
ينتــه التمــرد بإنصــاف الثائريــن، وصــون دمائهــم وحرياتهــم وأعراضهم 
وممتلكاتهم. فالفتنة أو النزاع الداخلي يظلّ ممكناً وإن كانت الســلطة عادلة. 
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لكنّ التســوية العادلة والمْقِســطة تصوُن قــوة الدولة وشــرعيتها، وتقلّل من 
إمكانيات تعاُظم الثوران أو تكرار التمرد.

ثون والفقهــاء النزاعات الداخلية فتناً ُتذهــب الدولة والهيبة.  المحد لقد عد
ثين قالوا باالعتزال في الفتنة؛ أي الحياد والخضوع السلبي؛ لكنّ  ولذلك فإنّ المحد
الفقهاء ما رأَوا في ذلك حًال؛ ألنّ المشكلة ستتجدد كما أَوضح القرآن. ولذلك كان 
ال بد من االشــتراع للمعارضة السياســية، واصطناع قنواٍت للتفاوض رجاء الوصول 

إلى حلوٍل تتّسُم بالعدل والِقْسط لسائر األطراف من أهل «الدعوة الواحدة».

��� واالM$�اب اإل�ال�� ا����7�:Q�1 ا� �ٌ�*�d :ً�T��j

يشيع االضطراب السياسي والديني واالســتراتيجي في سائر أنحاء العالمين 
العربي واإلســالمي في العقديــن األخيرين. وهــذا باإلضافة إلى ســوء العالقة 
المتعاظم بين المســلمين والعالم. وفــي القديم؛ فإنّ حــاالت االضطراب أقبلت 
الســلطات على تســميتها «فتنة» إلخافة الثائرين؛ إذ إنها كما قــال عبد الحميد 
كاتــب األمويين: تنقل الدولة والِنَعم. ثم شــارك في النهي عن التمرد المســلح 
ثون وفقهاء العتباراٍت أخرى. وفي ظروف االضطراب الحالية يكثر من جديد  محد

الضرب على وتر التحذير من الفتنة أو النزاع الداخلي الديني والسياسي.
وفي عام 2004 أصدر الباحث الفرنسي المعروف جيل كيبيل عن االضطراب 
 Fitna: Guerre au «المعاصــر كتاباً عنوانــه: «الفتنة: الحرب فــي قلب اإلســالم
Coeur de l’islam؛ لكــنّ المترجم نــزار أورفلي غير العنوان، وســّمى الكتاب في 

ترجمته العربية: «الفتنة، حروب في ديار المســلمين». وهناك بالفعل حروٌب في 
ديار المســلمين نجم بعُضها عن الغــزو الخارجي. لكنّ قصد الكاتب الفرنســي 
ـ كما يظهر مــن العنوان، ومــن مضامين فصــول الكتاب ـ أن يقــول: إنّ هناك 
ــني)، وهو األمر الذي ينطبُق عليــه الفهم القديم  نزاعاٍت بداخل اإلســالم (الس
لمفرد الفتنة أو مصطلحها. المؤلّف يذهب إلى أنه تشــابكت في األحداث ظروٌف 
خارجيٌة وأُخرى داخلية أفضت إلى تفجير اإلســالم من الداخل. فقد كتب تمهيدًا 
عن انهيار اتفاقية أوســلو للســالم، ثم جاء الفصل األول عن ثــورة المحافظين 
الجدد فــي الواليات المتحــدة وتأثيراتها الخارجية. وبالتــوازي مع ذلك ظهرت 
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اســتراتيجية القاعدة في «حرب العدو البعيد»، فإلى مطاردة القاعدة من جانب 
الواليــات المتحدة في الحــرب العالمية علــى اإلرهاب. ثم يأتي فصــٌل عنوانه: 
المملكــة العربية الســعودية في عين اإلعصار لســببين؛ أحدهما: داخلي بســبب 
انفجار السلفية في قلب المملكة واإلســالم، وثانيهما: خارجي في إرادة الواليات 
المتحدة أن تهاجم الســلفية التي هاجمتْها في ُعْقر دارها. ويضاف لذلك عنصر 
ــنة والشــيعة والذي تســبّبت به الواليات المتحــدة في غزوها  التفجير بين الس
للعراق. ليأتي فصٌل بعد ذلك بعنوان: معركة أوروبا ذات العقلية المنقسمة وقتها 

بين االنضمام إلــى الواليات المتحدة في حروبها أو 
إيثار النهج التقليدي في عالقات السلم والتجارة مع 
العرب والمســلمين، ونهج المواطنــة واالندماج مع 
المسلمين األوروبيين. وليختم الكاتب مطالعته هذه 
بخاتمٍة عنوانها: فيما يتجاوزُ الجهاد والفتنة. وهذه 
خاتمٌة ذكيٌة ألنّ الجهاد يعني تقليدياً مناضلة العدو 
الخارجــي؛ بينما تظــل الفتنة أو يظــل مصطلحها 
معنياً باالنقســام الداخلــي في ديار المســلمين أو 
دينهم. وما يقصده الكاتب مرًة ثانيــًة أو ثالثًة هو 
أنّ ما يحيط الحرب على اإلرهاب يتجاوز المفهومين 
أو الواقعتين: واقعة الهجوم (الجهادي) للقاعدة على 

الواليات المتحدة، وواقعة التفجر بداخل اإلســالم. إنّ كل ذلك ال يمكن فهُمهُ إّال 
على المســتوى العالمي للسياســات األميركية والدولية. فال الجهاد المتجدد هو 
بؤرة المشكلة، وال االنقسام بداخل اإلســالم ينفرد بفهم ما يجري على المستوى 

العربي/اإلسالمي أو على مستوى عالئق المسلمين بالعالم.
في أواخــر العام ذاِتــه (2004) ـ ولم يكن كتاب كيبيــل Kepel قد ُترجم بل 
قرأُْتهُ بالفرنســيُة ـ أصدرُت كتابي: «الصراع على اإلســالم، األصولية واإلصالح 
والسياســات الدولية». ومع أنني ما كنُت أُوافُق وقتَها المؤلّف الفرنســي على عّد 
األمر مجرد «فتنة»؛ فإنني عمدُت إلى تحليل ظواهر التفجير من خالل عّد الصراع 
في اإلســالم وعليه صراعاً للقبض على روحه من ثالثة جوانــب أو جهات: جانب 
الظاهرة اإلحيائية واألصولية المتفجرة بداخل اإلسالم، والتي تريد االستيالء على 

�jن وا�Q"��ء  �"� ��َّ ا����ِّ
 ً���1 ��0dا��ت ا��اWا��
 .�ُ*-.O ا��و�� وا���
��j +���ا  1�ّن ا����ِّ n�-و�
���؛ أي Qال �1 ا�W���ال�
ا����د وا�J[�ع ا��0�؛ 
 nء �� رأَوا �1 ذ���"Qا� �ّ?�
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الديــن قبل الديــار. وجانب الســلطات العربية واإلســالمية التي تريــد مكافحة 
الســلفية الجهادية حفظاً للوجود ووحدة المجتمعات والبلدان. وجانب السياســات 
الدولية (األميركية وقتها) التي تريد االنتقام لهجمات ســبتمبر، وفي الوقت نفِسه 
تريد القبض على هذا المارد الخارج من القمقم، تارًة بمقاتلته في سائر مواطنه 
بالقوة العسكرية، وطورًا بشنّ «حرب أفكار» كما قال دونالد رامسفيلد وزير دفاع 
الرئيــس بوش االبن «من أجل اســتنقاذ فكــرة الحرية والعيش الحــر واآلِمن في 
الواليات المتحدة والعالم». مؤسســة رانــد األميركية التي ُتعنــى بأبحاث األمن 
القومي كانت قد أصدرت عام 2003 دراسًة بقلم شــيريل بينارد عنوانها: «إسالم 
حضاري ديمقراطي، شركاء وموارد واستراتيجيات». ولذا فإنّ مقولة رامسفيلد عن 
«حرب األفكار» جاءت تعبيرًا عن مطمح مؤسسات ومراكز استراتيجية مثل مؤسسة 

راند األميركية، الصطناع بديٍل لإلسالم األصولي أو للسلفية الجهادية.
لماذا أذكر هذا كلّه استطرادًا؟ بعد اثني عشر عاماً على كتاب جيل كيبيل، 
يبدو بالفعل ومن الجهة األولى أنه صراعٌ على مصائر اإلســالم. أما من الجهة 
الثانية فيبدو صراعاً على العرب ومصائرهم إنســاناً وديــارًا. وهو صراعٌ متعدد 
الجوانب واالتساع واالنتشار والتعدد، بحيث ال يمكن تحديد مصائره أو تقريرها 
في حرٍب أو حروب. ولــذا فإنّ الجهــات الدولية الفاعلة اختــارت هذه البقعة 
العربية للضرب على هذا القلب الثائر والعشــوائي، وفي الحسبان أنه إذا سقط 
ــر؛ فإنّ بقية أجزاء الطائر العمالق يســري إليها العطب، فينجو  القلب أو تكس
العالم من الشــر الذي تعتقد الدوائر االســتراتيجية العميقة أنّ الخطر كامنٌ 

فيه، وأنّ التفجرات االنشقاقية ستستمر ما دام القلب حيّاً ونابضاً.
َبْيَد أنّ هذا التعليل أو هذه السياســات ال ينبغــي أن تصرف أنظارنا عن 
تتبع مظاهر وظواهر التفجر الداخلي الفاجع، والــذي صارت له آلياٌت تبدو 
مســتقلًة في عملها واضطرابها حتى عن االســتراتيجيات الدوليــة. إنها فتنٌة 
بالفعل في قلب الديــن والدولة. وكنُت في هذا البحث قد ناقشــُت أســباب 
التركيز في األدبيات الكالســيكية على مفرد الفتنة وتجاُهل مفرد الفســـاد، 
وهو قرآني بدوره؛ فاالضطراب الداخلي الهائل ليس فتنًة فقط؛ بل هو فســاٌد 
كبير ينــال من الدين ومن العيش ومن إنســانية اإلنســان: ﴿ ½ ¾ ¿ 

Å Ä Ã Â Á À ﴾ [يوسف: 21].
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■  أستاذ الدراسات الفلسفية، كلية اآلداب، جامعة الكويت.

ما معنى تســييس الدين؟ وما عالقته بالثــورات في الحاضر 
اإلســالمي؟ لإلجابة علــى هذين الســؤالين، يتوّجــب علينا 
النظر في أســئلة أخرى، ومنها علــى وجه التحديد مــا الصلة بين 
الدين والسياسة؟ وكيف نفهم هذه الصلة ضمن السياق الذي ُيعرف 
بعودة الدين؟ وما المقصــود بالحاضر عموماً والحاضر اإلســالمي 
على وجه التحديد؟ لعله من المناســب منهجياً أن نبدأ بالسؤال عن 
معنى الحاضر، ثم نحاول معالجة بقية األســئلة وفقاً لمبدأ االنتقال 
من العام إلى الخاص؛ أي اإلجابة عن الصلة العامة بين السياســة 

والدين، وعملية تسييس الدين في (ثورات) الحاضر اإلسالمي.

�Mا��� A�7� �1 :ًأوال

يفهم من الحاضر ما هو موجود، ومــا يجري حالياً، وما يحدث 
اآلن، وما يتعلّق مباشرة بوضعية أو موقف أو مرحلة معينة. وهو تعبير 
عن فترة زمنية مختلفة عن الماضي والمســتقبل. وهذا هو الفهم 
المتداول للحاضر. ولكن هنالك فهم فلســفي آخر للحاضر يتعلّق 

■ ا�Wواوي ��8ره  

والثورات الدين  تسييس 
ا�سالمي الحاضر  في 
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بالفعل أو بما هو في (حالة الفعل)، وما هو (موجود حقيقة)، وله (قوة وكثافة). 
والمطلوب من التحليل الفلســفي أال يتجاهل هذين المظهرين للحاضر، أي ما 
هو ظاهر ومــا يجري حقيقــة، وأن يعمل علــى إظهارهما وتعيينهــا، وأن يبيّن 
عالقتهما، وأن يبرز في الحاضر حقيقة الحاضر، وهو المعنى الذي ذهب إليه 
الفيلسوف األلماني هيغل، وعبّر عنه بلغٍة مجازيٍة قائًال: «ال تنظر إلى األشجار 

التي سقطت، وإنما استمع إلى الغابة التي تنمو» 1.
وهنالك من الفالســفة المعاصرين من طرح ســؤال اإلمكانية والمقدرة 
الفلســفية على وصف الحاضر وتشــخيصه. ومن هؤالء الفيلسوف الفرنسي 
پول ريكور الذي ذهب إلى القول بأن الحاضر ينفلت منا، وأن دور الفلســفة 
يتمثّل في مقاومــة الزمن. وهذا يعني أنه اســتبدل الحاضر بالزمان، وذلك 
من أجل إحداث نوع من االختراق. وهو ما تؤّكده القيمة الفكرية واإلنســانية 
التي تتمتّع بها النصوص الكالســيكية التي حافظت على هويتها. و«األعمال 
الفكرية الكالســيكية هي تلك األعمال التي تصمد بالنسبة إلي وإلى آخرين 
في امتحان التغيير. هذه األعمال متاحة دائمــاً للقراءة وإعادة القراءة. إنني 
أؤمن بهذا النوع من المعاصرة الغريبة وبحوار الموتى، إن صح القول، لكنه 

حوار يسيّره األحياء» 2.
وإذا كانت الفلسفة المعاصرة لها وجهات نظر مختلفة في الحاضر، فإن 
مختلف تحليالتها تؤّكد أن الحاضر واآلني ال يملك الوســائل التي تمكّنه من 
أن يجد في ذاته أســباب وجوده. فليس هنالك حاضر إال انطالقاً من حاضر 
أوســع يتضّمن كل أبعاد الزمان، وعلى وجه التحديد بعد الماضي. ولذا فإن 
األمر يتعلّــق دائماً ببناء معين للزمان، ورده إلــى مجموعة من الطبقات التي 
يتكوّن منها وهي: الماضي، والحاضر، والمســتقبل. وقد تكون هذه الطبقات 
مســتقلة نســبياً، وقابلة ألن تلتقي، وأن تترابــط فيما بينها فــي تراكيب من 
المعاني الجديدة؛ وذلك ألن كل ما هو في الحاضر ليس حاضرًا، وكل ما هو 

Pierre Machery, Hegel et le présent, in, Cahiers philosophiques, n° 13, 1982, p. 7-19. 1 ـ 
مجموعة من الفالسفة، مسارات فلسفية، ترجمة محمد ميالد، دار الحوار، الالذقية ـ سورية،  2 ـ 

2004، ص 193.
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في الماضــي ليس ماضيــاً. وبهذا المعنى نفهم دعوة الفيلســوف الفرنســي 
ميشــيل فوكو إلى كتابة (تاريخ الحاضر)، بوصفها دعوة تطرح مشكلة عالقة 

الحاضر بالماضي أو باألحرى عالقتنا بماضينا.
ضمن هذا التصور العام للحاضر يتوجب علينا أن ننظر في األحداث التي 
عرفتهــا المجتمعات العربية واإلســالمية المعاصرة في بدايــة األلفية الثالثة، 
وبخاصة األحداث التي ســميت (الثورات العربية) 1. وقبل الوقوف عند السمات 
العامة لهذه األحداث بوصفها حالة من حاالت تسييس الدين، فإنه يتعين علينا 

الوقوف بداية عند مفهوم الثورة. فما المقصود بالثورة؟

A�7� �1 :ً��!�j ا��Tرة

مما ال شــك فيه أن ثمة حاجة فكرية ونظرية 
ماســة للنظر في مــا يجري فــي العالــم العربي 
واإلسالمي باســم (الثورات العربية). ومن الطبيعي 
أن يختلف حول معناها وقيمتها الباحثون والمهتمون، 
بل إننا نرى أن االختالف حولها أمر مشــروع ألنها 
تســتهدف مصالح ومشــاريع ورؤى فكرية وأخالقية 
حول العالــم والحيــاة. ولكن مع ذلــك، فإن ثمة 

عناصر أساسية، ال يمكن إال اإلقرار بها، ومنها على وجه التحديد:
1 ـ الثورة حركــة تغييــر، وتوصف بالتيــار الدافق، والســيل الجارف، 
والجدول المتدفّــق، والربيع. وإذا كان التغيير يتفاوت بيــن الثورات وبين ما 
تعرفــه بعض البلدان العربية، فــإن المؤكد هو أن هذه الحــركات ذات طابع 
تغييري، بــل وأحدثت بالفعل حركة تغيير داخليــة وخارجية. لذا نرى ضرورة 
وضعها في ســياقها التاريخي الذي يبدو لنا أنه ســياق التحول الديموقراطي 

في مداه البعيد.

أطلق على هذه األحداث تسميات عديدة، وكل تســمية تتضمن بالضرورة موقفاً نظرياً وسياسياً.  1 ـ 
ومن هذه التسميات نشــير إلى: (الربيع العربي، االحتجاجات االجتماعية، االنتفاضات العربية، 

االضطرابات العربية، الحروب األهلية العربية،،، إلخ).

 �Q�0Qا� l!�3 إذا
 �y! ت��و: ��ة ��ا����7
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2 ـ كان هدف الثورة وال يزال هو الحرية ضد االستبداد، وما تعرفه بعض 
البلدان العربية صريح وواضح في هذا الشأن؛ إنها حركات حرية وديموقراطية 

في وجه االستبداد والتسلط.
3 ـ ال وجــود لثورٍة مــن دون قدر معيّــن من العنــف؛ ألن العنف مالزم 
للتغيير، والتأسيس للجديد. ولقد عرفت بعض البلدان قدرًا من العنف بلغ في 

بعضها (ليبيا وسوريا واليمن على وجه التحديد) حد الحرب األهلية.
4 ـ ال وجود لثورة من دون تنظيم وقيادة، ومن البين أن الحالة الثورية 
القائمة في العالم العربي تشكو من قلة التنظيم والقيادة، بل ربما شكّل هذا 

العامل سبباً أساسياً في فشل مشروعها برمته.
5 ـ ليســت الثورة مجرد تغيير؛ ألن التغيير ال يقطــع مع مجرى التاريخ. 
الثورة تغيير بمعنى إحداث: «بداية جديدة تؤدي إلى الحرية» 1. وهو ما بيّنته 

بوضوح حنة أرندت.
6 ـ ال يمكن لنا ضمــن المعطيــات الحالية ـ أو باألحــرى ضمن حاضرنا 
وآنيتنا ـ القول بإنجاز هذه البداية الجديدة في الحاضر اإلسالمي، لكن هنالك 
عالمــات أولية على هــذه البداية، ولكنها لــم تصل بعد إلى نقطــة الالعودة، 
وبخاصة في اختبار القيمتين المؤسستين لكل بداية وهما: الحرية والعدالة التي 

تعني المشاركة الفعلية في إدارة الشأن العام.
7 ـ ال يمكن فصل وقطع ما يحدث في العالم العربي عما عرفه التاريخ 
العربــي الحديث والمعاصــر من تحــوالت، وبخاصة الحــركات التحررية، 
والهزائم المتتالية، والحروب األهلية المعلنة وغير المعلنة: (لبنان، اليمن، 
الســودان، الجزائر... إلخ)، وكذلك االحتجاجات االجتماعية والسياســية، 
وبخاصة اإلضرابات االجتماعية، والتظاهرات السياسية. وعليه، يمكن القول: 
إن (الثــورات) التــي يعرفهــا العالم اإلســالمي عموماً ـ والعربــي على وجه 
التحديد ـ تدخل ضمن ســياق التحول الديموقراطي الذي يتّســم في عمومه 

حنة أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ـ لبنان،  1 ـ 
2008، ص 39.
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باالنتقال من الثورة على االستعمار إلى الثورة على االستبداد والتسلط، أو من 
النهضة إلى الديموقراطية.

8 ـ األســباب التي تقف وراء (الثورات) أو التحــول الديموقراطي عديدة، 
يمكن إجمالها في الجانب االقتصادي؛ حيث تشــير عديــد التقارير ـ وبخاصة 
تقارير األُمم المتحدة ـ إلى أن العالم العربي من المناطق التي تعرف تراجعاً 
في مختلف الميادين. ويعنينا في هذا العنصر اإلشــارة أوًال ـ وبشــكٍل خاص ـ 
إلى ظاهــرة تنامي الفقر والبؤس. ومــن المعروف في الدراســات االجتماعية 
والنفسية مدى ارتباط الفقر بالكرامة؛ ألن الفقر متبوع دائماً بنوٍع من الخزي 

واالحتقار واإلذالل. والفقير كما تصفه الدراســات 
األدبية واالجتماعية شخص يتخبط في الظالم، وال 
أحد يراه، إنــه ال مرئــي. وهنالك ثانياً مشــكلة 
(الثورات  ويتميز جيــل  الشــباب وصراع األجيال. 
العربيــة) بأنــه جيل مدنــي حضري وليــس ريفياً 
ومتعلمــاً ولكنــه عاطــل ومهمــش ومقصــى مــن 
المشاركة السياسية، مع أنه يســتطيع أن يتواصل 
مع العالــم، ومع القيــم العالميــة. وثالثاً طبيعة 
النظــم العربية التــي تتســم بالتســلط إلى حد 

التصلــب في رفض اإلصــالح الذاتي؛ حيــث يضيق هامش الحريــة إلى درجة 
االنعدام. ورابعاً، هنالك هذا الشعور بالهزيمة أمام القوى الخارجية سواء على 
مستوى التقدم الحضاري أو على المستوى العسكري، وعلى رأسه الهزيمة أمام 
إســرائيل، وذلك منذ نكبــة 1948، وبخاصــة هزيمة 1967 التــي يتفق حولها 
الدارسون على أنها كانت الســبب المباشــر لظهور ما ُيعرف في تاريخ الفكر 

ـ (اإلسالم السياسي). السياسي العربي واإلسالمي الحديث ب

��� ا��#� وا������ :ً�T��j

ال نستطيع مناقشــة موضوع (تســييس الدين) من دون أن نناقش عالقة 
الدين بالسياســة. وإذا كان هذا الموضوع واسعاً، ويحتاج إلى عناصر كثيرة، 
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ويشمل مختلف الديانات الوضعية والتوحيدية؛ ألن كل دين إنما هو جملة من 
التدابير الميتافيزيقية واألخالقية والسياسية، أو مجموعة من القيم المعنوية 
التي تعين اإلنســان في الحياة والعالــم، وألن الدين ُيعد من أقدم أشــكال 
التنظيم االجتماعي الذي اعتمده اإلنسان في حياته المرئية والالمرئية؛ فإننا 
سنكتفي باإلشارة إلى التجربة اإلسالمية، بحيث نستطيع القول: إن ثمة ثالثة 
مســتويات يتعين علينــا النظر فيها ـ ولــو بإيجاز ـ قبل الفصــل في موضوع 
تسييس الدين، ونعني بذلك أوالً المســتوى النظري أو ما العالقة بين الدين 
والسياسة في اإلسالم؟ والمستوى التاريخي أو ما التجربة التاريخية للعالقة 
بين اإلسالم والسياســة؟ والمســتوى الواقعي أو ما تجليات هذه العالقة في 

واقعنا وحاضرنا القائم؟
1 ـ يشــير المســتوى األول إلــى النقاش النظــري حول عالقة اإلســالم 
بالسياسة من جهة: هل اإلسالم دين ودولة؟ مصحف وسيف؟ أم اإلسالم دين 
وعقيدة فقط، وأن الدولة والسياسة والحكم من المسائل العرضية والظرفية؟ 
ومن المعلوم أن هذا النقــاش قد طرح منذ بداية النهضــة العربية الحديثة، 
وذلك ضمن سياق الســؤال الذي ما فتئ يتكرر بأشــكاٍل مختلفٍة، وهو: لماذا 

تقّدم الغرب وتأّخر المسلمون؟
وإذا كانت األسباب كثيرة؛ فإن بعض هذه األســباب ذات طبيعة سياسية، 
فرضت على النهضويين ـ بمختلف اتجاهاتهم ـ مســاءلة الصلة بين اإلســالم 
والسياســة. ومن المعلوم أن الحركــة اإلصالحية في عمومها قــد ذهبت إلى 
م الحضــاري، ولكنها تحفّظت  القول بضرورة األخذ باألســباب المادية للتقد
على األسباب الثقافية، وبخاصة األخالقية والقيمية، ولكنها مع ذلك لم ُتظهر 
حرصاً كبيرًا في موضوع الخالفة العثمانية. فباستثناء الشيخ رشيد رضا، فإن 
غالبية المصلحين قد وقفوا موقفــاً نقدياً منها. ولقد تعــّزز هذا الموقف مع 
كتاب علي عبد الرازق: اإلســـالم وأصول الحكم، هذا باإلضافة إلى التيارات 
التقدمية والعلمانية التي نادت بضرورة فصل الدين عن الدولة. ويمكن القول 
إن المفكر اللبناني عادل ضاهر قد أجمل ذلك في كتابيه: (األسس الفلسفية 

للعلمانية) و (أولية العقل).
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مختلــف القضايــا النظرية التــي طرحتها مســألة العالقة بيــن الدين 
والسياسة. ورد بشكٍل مفصٍل على األطروحة القائلة بعالقة الدين بالدولة، أو 

فكرة أن اإلسالم دين ودولة.
2 ـ يمكن القول: إن المستوى التاريخي هو الذي يعطي لموضوع الصلة بين 
اإلسالم والسياسة وكذلك تسييس اإلسالم مســوّغه وحجته وبرهانه المتمثل في 
الخالفة اإلسالمية، وارتباطه بالمخيال االجتماعي للمسلمين عموماً، وتحويله في 
الحركات السياســية اإلســالمية المعاصرة على وجه التحديد إلى أحد الثوابت 
التي ال تقبل النقض، والحقائق المسلّم بها بحيث يتم الفصل بطريقة ال تاريخية 

وال عقلية بين تجربة الخالفة وبين تاريخ الحضارة 
اإلســالمية، وعّد الخالفة اإلسالمية أصًال وقاعدة، 
رغم كل تحوالتها بعد حرب (صفين)، وعد ما جرى 
بعد ذلك مجرد استثناء عن القاعدة. ولذا، ال تكف 
الحركات اإلســالمية عن الدعوة إلــى العودة إلى 
هذا األصل، واتخاذه نموذجاً ومســوغاً ودليًال على 
الدنيا  الحــق والحقيقــة والصــالح والفالح فــي 
واآلخرة، وذلك على رغم تحوالت التاريخ، ورغم ما 
مه  يقتضيه العقــل من تبــدل وتغير، ورغم مــا قد

ر عملية انتقال  الباحثون والدارســون والعلماء وعلى رأسهم ابن خلدون، الذي فس
الخالفة إلــى الملك، وهــي عملية ناشــئة عن صــراع واقتتال ال يــزال العالم 
اإلسالمي يعاني بعض مظاهرها، وبخاصٍة من جهة انقسام اإلسالم إلى مذهبين 
كبيرين، المذهب السني والمذهب الشــيعي. كتب ابن خلدون في نهاية: (فصل 
في انقالب الخالفة إلى الملك) من مقدمته المشــهورة مــا نّصه: «ثم ذهبت 
معاني الخالفة ولم يبق إال اسمها، وصار األمر ُملْكاً بحتاً، وجرت طبيعة التغلب 

إلى غايتها، واستعملت في أغراضها من القهر والتغلب في الشهوات والمالذ» 1.

ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مهّد لها، ونشر الفقرات الناقصة من طبعاتها وحقّقها، وضبط  1 ـ 
كلماتها، وشرحها، وعلق عليها، وعمل فهارســها، الدكتور علي عبد الواحد وافي، الجزء الثاني، 

دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر، (د.ت.)، ص 603.
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3 ـ يظهر المســتوى الواقعي للتوظيف السياســي واإليديولوجي لإلســالم 
وتســييس اإلســالم في شــكلين عامين. يتمثل الشــكل األول في عالقة النظم 
السياســية العربية واإلســالمية المعاصرة بالدين اإلســالمي، ويعكس الشــكل 
الثاني عالقة الحركات اإلســالمية المختلفة بدين اإلســالم الــذي حولته إلى 
سياسة كاملة وما يقتضي ذلك من ذرائعية ونفعية وميكياڤيلية، بحيث تحول دين 
اإلســالم إلى منطق للحساب السياسي الذي اســتبعد جانبه الروحي والرمزي. 

وعلى الرغم من االختالف بين الشكلين فإنه ال يمكن الفصل بينهما.
ولقد توقف العديد من الدارســين عند هذين الشكلين، وليس هدفنا أن 
ننظر في مقاالتهم ـ على الرغم من أهميتها ـ إال أننا مع ذلك سنشير بشكٍل 
خاٍص إلى مــا أنجزه رضوان الســيد وفهمي جدعان من دراســات وتحليالت 

متميزة تراعي السياق والمعطيات الموضوعية وتقترح بدائل ممكنة.
وبناءً عليه، فقد قّدم رضوان السيد في تشــخيصه للسياسات المتبعة تجاه 
المؤسســات الدينية ثالثة نماذج أو أنماط كبرى. أطلق على األول اســم (نمط 
الحفظ واالســتتباع) وينطبــق في عمومه على السياســات المتبعة فــي المملكة 
العربية الســعودية، ومصر والمغــرب. والنمط الثاني هو (الحيــاد اإليجابي أو 
السلبي) ويخص في عمومه لبنان، ودوالً عربية وإسالمية مثل موريتانيا وماليزيا 
وإندونيســيا. والنمط الثالث هو نمط (اإلقصاء واإلضعاف للمؤسســة الدينية) 

ويظهر في الدول ذات النهج التقدمي واليساري والعسكري، ومنها الجزائر 1.
يظهر التوظيف السياســي واإليديولوجي للدين والمؤسســة الدينية معاً 
ـ فــي الحالة الجزائريــة ـ في االنتصــار لفكرة أن اإلســالم ال يتناقض وال 
يتعارض مع االشتراكية. ولو رجعنا إلى النصوص األساسية للنظام السياسي 
الجزائري، ولما يعرف بالميثاق الوطني ســواء تعلّق األمــر بميثاق 1964، أو 
ميثاق 1976، أو ميثــاق 1986، فإننا نجد توظيفاً لإلســالم يتفق والتصورات 
السياســية واإليديولوجية الموجهة للنظــام السياســي أو للقائمين على هذا 

النظام. مثًال نص الميثاق الوطني لعام 1976 على أن:

رضوان السيد: سياســـات الدين في أزمنة التغيير، محاضرة في مركز الملك فيصل للدراسات  1 ـ 
اإلسالمية، الرياض، 2014/9/14.
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«الثورة تندرج تماماً في المنظور التاريخي لإلســالم؛ ألنه ـ في مفهومه 
الصحيح ـ ال يرتبــط بنوع من المصالح الخاصــة، وال يخضع ألي كهنوت أو 
أية سلطة زمنية، ولهذا فال يحق لإلقطاعية وال للرأسمالية أن تتخذ االنتماء 
إليه ذريعة لخدمة مصالحها وقضاء مآربها. لقد جاء اإلســالم بمفهوم رفيع 
للكرامة اإلنسانية، يدين العنصرية، وينبذ النعرة الشعوبية واستغالل اإلنسان 
لإلنسان، وإن المســاواة المطلقة التي نادى بها اإلسالم تنسجم وتتالءم مع 

كل عصر من العصور» 1.
وال يختلف عنه كثيرًا التصوّر المطروح في 
ميثاق 1984، والذي جاء تحت مســمى (إثراء 
الميثاق الوطني) 2. ولقد تعزز هذا التصور بما 
يمكن تســميته اإلصالحية الجديــدة؛ أي تلك 
الجماعة التي ورثت أفكار الحركة اإلصالحية 
المســلمين  العلماء  بجمعية  ممثلــة  الجزائرية 

الجزائريين.
ولقد أســهمت هذه اإلصالحيــة الجديدة في 
بناء الســلطة السياســية، وذلك من خالل بعض 

المواقــع والمناصب السياســية التي شــغلتها في مجــاالت التربيــة والتعليم 
والثقافة، وبخاصة في وزارة األوقاف والشــؤون الدينية. وأصبح هؤالء الذين 
تولّوا مناصب سياســية يمثلــون (اإلصالحيــة الجديدة)، ويتميــزون بثقافتهم 
العربية أو الفرنســية، ويختلفون عن أســالفهم في كونهــم أصبحوا جزءًا من 
الســلطة الجزائريــة الجديدة، ولكنهــم في الوقت نفســه يمثلون اســتمرارًا 
لبرنامج وتصور الحركة اإلصالحية أو جمعية العلماء المســلمين الجزائريين، 

وبخاصة فيما يتعلق بالهوية، ومكانة الدين في المجتمع.

جبهة التحرير الوطنــي، الميثاق الوطني، 1976، مصلحــة الطباعة للمعهــد التربوي الوطني،  1 ـ 
الجزائر 1976، ص 26.

جبهة التحريــر الوطني، الميثاق الوطنـــي، 1986، مصلحة الطباعة للمعهــد التربوي الوطني،  2 ـ 
الجزائر 1986، ص 34 ـ 36.
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ـ (اإلسالم السياسي)  ويتمثّل الشكل الثاني في تسييس الدين ما ُيعرف ب
الذي يعد مظهرًا مفرطاً من مظاهر تســييس الديــن؛ ألنه عمل على إعادة 
أسلمة المجتمعات المسلمة، وألن بعض اتجاهات هذا اإلسالم السياسي عّد 
المجتمعات اإلســالمية المعاصرة مجتمعــات (جاهلية) يجب أســلمتها من 
جديد. ولقد اتخذت هذه األســلمة مظاهر عديدة تبدأ من اللباس والكالم 
وال تنتهي عند حد معين، بحيث أصبحت تشكّل نوعاً من الحركة الشمولية 
المطلقة، التي تحاول إعادة تشــكيل الفرد المسلم في كل كبيرة وصغيرة، 
وفــي كل حركاته وســكناته. واتخذت وســائل تبدأ بخطب نصيــة وحرفية 
مســتغلة إلى أبعد الحدود حكــم التكفير في حق مخالفيها من المســلمين 
وغير المسلمين، ومستخدمة العنف الرمزي والمادي بجميع أنواعه، لتنتهي 
بأفعاٍل إرهابيٍة لم تشــهدها البشرية، بحيث فرضت بمنطقها العدمي حالة 

استثنائية لم تعرفها المجتمعات اإلسالمية والعالمية على حد سواء.
لــة لهذا الموضــوع؛ فإنه من  وإذا كان المجال ال يســمح بمناقشــة مفص
الضروري اإلشارة إلى ظهور حركات دينية إسالمية على رأسها حركة اإلخوان 
المسلمين وحزب الدعوة الشــيعي، اللذان ذهبا ـ بحسب فهمي جدعان ـ إلى 
أن الخالص «ال يجيء إال من باب (الدولة اإلسالمية)؛ أي من باب (السياسي) 
، فإن الخــالص «ال يأتي إّال من خــالل (تغيير األنظمة  النضالــي» 1. ومن ثَم
الجائرة المستبدة»)، والعمل على استبدالها بالنظم اإلسالمية وتأسيس هوية 
خاصة وخالصة، وذلك باالعتماد على المجابهة والعنف طريقة ووســيلة. ومع 
اإلقرار باالختالف في مستويات الحركات اإلسالمية السياسية، إال أنها تتميز 
بثالث خصائص أساسية هي: االستخالف، والتكليف، والحاكمية، وذلك قصد 

تحقيق الخالص بواسطة التغيير.
وُيعد هذا الخالص نوعــاً من التحريف، وذلك بحكم صدوره عن ظروف 

تاريخية:

فهمي جدعان، في الخالص النهائي، مقال في وعود اإلســـالميين والعلمانيين والليبراليين،  1 ـ 
دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2007، ص 89.
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«تخرج عن حدود الغائية الكبرى والمركزية التي أرادها اإلسالم لنفسه، 
وذلك ألنه دين قد جاء رحمة وهدى للعالمين بالحكمة والموعظة الحســنة، 
وألنه شــرع يتوخى أوالً وأخيرًا وبإطالق تحرير اإلنســان من العبودية وإقامة 

مبدأ (العدل) على األرض» 1.
ولذا فإن مقالة اإلسالميين تعّد مقالة القلة في مقابل (التيار األغلبي) أو 
التيار الحضاري، وتصطدم بالدولة الوطنية، والتيارات الليبرالية، والعلمانية، 
والبيئة الدولية الراهنة. وأدت إلى إشــاعة صورة عن اإلســالم والمســلمين 

قوامهــا: «نزعــة عدوانية تدميرية تنشــر في كل 
مكان أسباب التوجس والخوف والحذر والكراهية 

لكل ما يرتبط باإلسالم والمسلمين» 2.
ولقــد وصــف رضــوان الســيد هــذه الحالة 
واإليديولوجي  السياســي  التوظيــف  فــي  المتمثلة 
للدين من قبل السلطات وتســييس الدين من قبل 
السياســي  اإلســالم  أو  اإلســالمية  الجماعــات 

باالنفجار، أو كما قال:
بأيدي السلطات والمؤسسات  «انفجار الدين 

الدينية والعلمــاء والمثقفيــن والمجتمعات، وهو انفجار ـ كمــا قلت ـ توالت 
فصوله منذ الســبعينات بمصر، وإلى القاعدة، وطالبان أفغانستان، وطالبان 
باكســتان، فإلى الزرقاوي وداعش. وقد صارت هذه الظاهرة المهولة تهديدًا 

حقيقياً لديننا وألمتنا ولدولنا ومجتمعاتنا» 3.
مؤكدًا في الســياق نفســه علــى أن هذه الحــركات الدينيــة ـ وبخاصة 
(الجهادية) أو (اإلرهابية) ـ كانت أكثر عنفاً في البلدان ذات النمط الثالث؛ 

أي نمط اإلقصاء واإلضعاف.

المرجع السابق، ص 95. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 104. 2 ـ 

رضوان السيد، مرجع سبق ذكره. 3 ـ 
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وتعّد التجربــة الجزائرية مثاالً للتوظيف السياســي واإليديولوجي للدين 
ولتسييســه في الوقت نفســه. وإذا كنا قد أشرنا ســابقاً ـ ولو بإيجاز ـ إلى 
عملية التوظيف اإليديولوجي؛ فإن عملية تســييس الدين في الجزائر ارتبطت 
بموقف (جمعية القيم) التي شكّلت أول تعبير صريح عن اإلسالم السياسي في 
الجزائر المعاصــرة، وذلك عندما حصرت موقفها النظري من اإلســالم في 
الجانبين األخالقي والسياسي، وموقفها العملي في معارضة اختيارات السلطة 
الجزائريــة الجديدة، وعملت على تحويل الهوية إلى موضوع سياســي، بحيث 
لم تجعل اإلســالم عنصرًا من عناصر الهوية، أو رافدًا من روافد اإلصالح، 
كما فعلت الحركة اإلصالحية أو اإلصالحيــة الجديدة، وإنما حصرت مختلف 
مظاهر الهوية في اإلســالم من حيــث هو حكم أو سياســة أو تدبير لمختلف 
شــؤون اإلنســان. وبذلك أحدثت نقلة نوعية في الخطاب اإلسالمي الحديث 
والمعاصر مقارنة بالحركات اإلصالحية والسلفية الحديثة والمعاصرة. وظهر 

ذلك جلياً في مختلف خطاباتها.
ولعل أول مظهر لهذا التحول ما نقرأه عند أحد مؤسسي جمعية القيم وهو 
عبد اللطيف ســلطاني الذي نشــر كتابــاً بعنــوان دال: المزدكيـــة هي أصل 
االشتراكية، حيث قال: «إذا قلنا: إن اإلسالم دين ونظام فهو كذلك؛ ذلك أن 

ما في اإلسالم من تشريع وأحكام يتناول حياة المسلم في جميع أطوارها» 1.
وبالنظر إلى طابعها السياسي فقد لجأت السلطة الجزائرية إلى حلّها في 
عام 1966، وذلك بمناسبة اعتراضها على إعدام سيد قطب من قبل السلطة في 
مصر. ولكن في الوقت الذي منعت فيه السلطة الجزائرية جمعية القيم، فإنها 
قد حاولت احتواء بعض عناصرها داخل مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب، كما 
حاولت تبنّي خطابها عن انحطاط القيم األخالقية، وذلك بمناســبة نزاعها مع 
بعض الزوايا والطرق الصوفية، وبخاصة الطريقة العلوية في عام 1968، بحيث 
اعتمدت على خطابي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أو الحركة اإلصالحية 

عبد اللطيف سلطاني، المزدكية هي أصل االشتراكية، دار الكتاب الجديد، الدار البيضاء،  1 ـ 
1974، ص 227.
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وجمعية القيم، وذلك كله في ســياق تعيين وتحديد مكانة اإلســالم في الدولة 
ودوره في المجتمع.

علــى أن ما يجب لفــت االنتباه إليه هــو أنه إذا كان النهج االشــتراكي 
المتّبع في ســبعينات القرن العشــرين قد تمكّن من تقديم حلول للمشكالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، فإن مرحلــة الثمانينــات قد عرفــت اضطرابات 
اجتماعية وسياســية ناتجــة عن األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للنظام، 
والمتمثّلة عموماً في ارتفاع الديون الخارجية، وتراجع أسعار البترول، وازدياد 
النمو السكاني الذي بلغ ضعفين مقارنة بالسبعينات، مع نسبة عالية من فئة 

الشــباب التي تعاني البطالــة والتهميش وفقدان 
الســكن. ولقد ازدادت هــذه الوضعيــة حدة مع 
عامل خارجي تمثل في انتصار الثورة اإليرانية في 
عام 1979، ومــا أدى إليه من إعــادة النظر في 
النمــاذج التنمويــة، وبخاصة ما تعلّــق بالنموذج 

االشتراكي، وإمكانية قيام (الحل اإلسالمي).
أدت أحــداث أكتوبــر 1988 ـ التــي ال يزال 
البحث قائماً في معرفة أســبابها الحقيقية ـ إلى 
ظهور أحزاب سياســية متعددة من بينها األحزاب 
اإلســالمية. والحق أنه إذا كان ثمــة نقاش حول 
إسهام اإلســالميين في هذه األحداث من عدمه، 

فإن كل األدلة تشــير إلى أنهم استفادوا منها اســتفادًة كبرى، وهو ما تكرر 
بمناســبة (الثورات العربية) أو (الربيع العربي) في 2011. ومن بين العناصر 

األساسية التي أسهمت في عملية التسييس، نشير إلى اآلتي:
1 ـ شكلت المساجد مركزًا لتشــكيل النخب اإلسالمية السياسية، وفضاء 
لتكثيف عمليات التســييس، بحيث تحول المســجد من (دار للعبادة) إلى دار 
(للتعبئة السياســية والحزبية). وطرح هذا التحوّل مســألة سياســية وقانونية 
يتعيّن على الدولة والمجتمع في العالم اإلسالمي معالجتها أال وهي: ما مكانة 
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المسجد في المجتمع اإلسالمي الحديث؟ وما وظيفته في عصرنا الذي يتّسم 
بالتعدد والتنوع واالختالف؟

2 ـ ظهور خطباء ودعاة وأئمة مســتقلين عن المؤسســة الدينية أو وزارة 
الشؤون الدينية واألوقاف، اختاروا التوجه إلى المجتمع بخطاب ديني مناهض 
للخطاب اإلصالحي للســلطة القائمة. وهو ما يطرح مســألة التكوين العلمي 
والديني والتربوي للقائمين على الشــأن الديني. فهــل يتعيّن على الدولة أن 

تتولّى هذه العملية، أم تترك األمر للمجتمع، وللحركات الفاعلة فيه؟
3 ـ على الرغم من أن هؤالء الخطباء ينتمون إلى التيار اإلســالمي في 
عمومه، ويهدفون إلى إقامة الدولة اإلسالمية؛ فإنهم يختلفون في توجهاتهم 
التي يمكــن حصرها على األقل في نهايــة الثمانينات بالنســبة للجزائر في 

ثالثة اتجاهات هي:
أ ـ اتجاه الجزأرة، أي أولئك الذين ينتصرون إلى الخصوصية الجزائرية، 
سواء أكان ذلك تحت تأثير تعاليم مالك بن نبي أم وفقاً الجتهاداتهم الخاصة.
ب ـ االتجاه األممي ويمثله تيار اإلخوان المســلمين في الجزائر، وعلى 

رأسه حركة مجتمع السلم (حمس).
ج ـ االتجاه الجهادي الذي مثله في البداية حركة مصطفى بو يعلى الذي 
قاد عصياناً مســلحاً ضد الدولة، ثم ظهر ما يعرف باألفغان الجزائريين؛ أي 
أولئك الذين عادوا من أفغانستان بعد أن خاضوا حرباً ضد الروس أو االتحاد 
السوڤياتي سابقاً، وشــكّلوا جناحاً قوياً في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ومنها 

كل الجماعات اإلرهابية.
ومع أن الدســتور الجديد المعتمد في عام 1989 ـ الذي أقر بالتعددية 
السياسية ـ ال يسمح بتشكيل أحزاب سياســية على أساس ديني أو عرقي أو 
لغوي؛ فإنه ـ وبمفارقة ظاهــرة ـ كان أول حزب اعتمده هو حزب إســالمي 
وهو حزب: (الجبهة اإلســالمية لإلنقاذ)، وذلك في مارس 1989، تاله في 
المرتبة الثانية حزب يقوم على أســاس لغوي، وهو: (حزب التجمع الثقافي 
الديموقراطي). وكان التفســير الغالب لهذه المفارقة في هذا الوقت هو أن 
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الســلطة قد عمدت إلى هذه الخطوة بغرض التحالف أو االحتواء أو تطبيق 
سياسة (فرق تسد)!

وكما هو معلوم، فقد أخفقت هذه السياســة، وذلــك بالنظر إلى ما أدت 
إليه من عنــف بلغ عند بعض المحلليــن درجة الحرب األهليــة، وراح ضحيته 
آالف المواطنين، وشهد أعماالً إرهابية وإجرامية لم يسبق لها مثيل، وخسائر 
مادية جســيمة، وآثارًا نفسية واجتماعية وسياســية عميقة، بحيث اصطلح على 
ـ (العشرية الحمراء)، و (المأساة الوطنية)، وهو ما أدى  سنوات 1990 ـ 2000 ب
بالسلطة السياسية إلى اعتماد سياسة المصالحة الوطنية التي وظفت كذلك 

المرتبــط تاريخياً  من اإلســالم الصوفــي  نوعاً 
بالزوايا، وذلــك كمحاولة لتقديــم خطاب ديني 
قادر على تجاوز حالة الفرقة واالنقســام والحدة 
والتعصــب والعنف. وهو ما يعنــي ـ مرة أخرى ـ 

إجراء نوع من التوظيف السياسي لإلسالم.
بالتوظيف  الخاصة  األفــكار  وإذا كانت هذه 
والتســييس تنطبق على التجربة الجزائرية؛ فإن 
عمليــة تســييس الدين تشــمل مختلــف البلدان 
اإلســالمية والعربية، وذلك بحكم التشــابه بين 
النظم السياســية، ودرجات التفاعل العالية بين 

الحركات اإلســالمية التي ال تؤمن في عمومها بفكــرة الوطن الواحد، وتعمل 
على االنتشار األممي والعالمي. لذا نســتطيع القول: إن عملية تسييس الدين 

في (الثورات العربية) قد تميّزت بجملة من السمات، أهمها:
1 ـ لو رجعنا إلى األحداث األولى لهذه الثورات الســتوقفتنا التظاهرات 
الجماهيرية التي اتخذت من يوم الجمعة يوماً للتظاهر والتجمع في الساحات 
العامة بغرض التنديد باالستبداد والفساد والمطالبة بالعدالة وتغيير النظام. 
ومما ال شــك فيه أن يوم الجمعة يحمل داللة دينيــة معلومة، ولكن مع ذلك 
فإن هذه التظاهرات لم تحمل شــعارات دينية محددة، وإنما كانت الشعارات 
المترددة سواء في ســاحات اليمن أو مصر أو تونس أو ليبيا أو سورية تتمثل 
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في العدل والحرية والكرامة. وهذا يعني أنه على الرغم من أن يوم التظاهر 
كان يوماً دينياً أو على األقل يحمل رمزية دينية، فإن المطالب كانت سياسية 
واقتصاديــة واجتماعية. وعليه، فإن هذه التظاهــرات األولى كانت تمثّل ـ في 
تقديري ـ نوعاً من االســتمرار الــذي عرفته حركات المقاومــة والتحرر من 
االســتعمار، وذلك من جهة أن الدين كان يمثل نوعاً من اللغة المشتركة بين 
مختلف فئات المجتمع، رغم الفــوارق واالختالفات في المطالب والجهة التي 

تتوجه إليها تلك المطالب.
2 ـ بات مــن المؤكد أن قــوى دينية إســالمية منظمة على رأســها حركة 
اإلخوان المســلمين قد اســتغلت الطابع العفوي وغياب التنظيم والقيادة لهذه 
التظاهرات واالحتجاجات من أجل تحويلها عن مســارها الديموقراطي لصالح 
برنامجهــا السياســي الحزبــي. وهو مــا أدى إلى حالــة من الصــراع الحاد 
المصحوب باالســتقطاب والمنذر بانفجــار المجتمع. وُتعــد الحالة المصرية 
والليبية والســورية عالمًة على هــذا التســييس المفــرط. وإذا كان المجتمع 
المصري قد تمكــن في المرحلــة الثانية مــن ثورته من الوقــوف ضد عملية 
(التسييس المفرط للدين)؛ فإنه قد وقع من جديد في أحابيل النظام التسلطي، 
ولم ينُج المجتمع الليبي والســوري من هذا االســتقطاب الذي أدى إلى حرب 
أهلية. ولم تنفلت من هذه العملية إال الثورة التونسية التي غلبت مبدأ الوحدة 

والمصلحة العامة والديموقراطية.
3 ـ بلغ تسييس الدين في تجارب الثورات العربية درجة قياسية، وأفرز 
تنظيمات إرهابيــة ذات توّجهات عدميــة قاتلة، أصابت بشــرورها مختلف 
المجتمعــات اإلســالمية والعالميــة، وأصبحت تشــكّل خطرًا يهــدد وحدة 
المجتمعات اإلسالمية بشكٍل خاٍص، ويقّدم صورة مشوهة حول دين اإلسالم 
تغذيها وســائل إعالم منحازة تهدف إلى إشاعة الكراهية والعنصرية تجاه 

اإلسالم والمسلمين عموماً.
4 ـ يتميــز الطابع العدمي لهذه الجماعات التي تمثل التســييس المطلق 
لدين اإلسالم بسمات خاصة مقارنة بالعدمية الفلسفية والسياسية. لقد عرف 
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التاريخ البشــري أشــكاالً من العدمية بدءًا بالعدمية اليونانيــة المتمثلة في 
الشــك المطلق، وانتهاء بالعدمية السياســية واألخالقية التي عرفها العصر 
الحديث، وأصبح لها رموزها: النازية والفاشــية في السياســة. وعبّرت عنها 
النزعــة الفوضوية، التي مثلهــا باكونين الذي نقل العدمية مــن حالة النقد 
الجذري للقيم إلى حالة اإلرهاب العملي، معتمدًا في ذلك على قاعدة مؤداها 

(تدمير أكثر ما يمكن وبأسرع ما يمكن).
وفي تقديري فإن كل المؤشــرات (القتل، الذبــح، التفجير، التعذيب، 
التدمير، الخطاب) تؤكد أن الجماعات اإلسالمية اإلرهابية أمثال (القاعدة) 

و (داعش)، إنما تحركها هــذه النظرة العدمية، 
معتمدة في ذلك على عمليــة تحويل الدين إلى 
القائم  بالعالــم  إيديولوجية خالصية تســتبدل 
عالماً آخــر. وتقتل ذاتها كشــرط أولــي لبناء 
الذات في عالم آخر، بحيــث تحول الموت عند 
هؤالء الشــباب ـ الذين يمثّلون في كل األحوال 
جيــًال بعينــه لــه صــوره المثاليــة وطوباويته 
الخاصــة ـ ليــس ذلــك القــدر الخارجــي أو 
الداخلي الحتمــي الذي يصيــب كل كائن حي، 
وإنمــا أصبح المــوت وســيلة للتحــول وتحقيق 

الذات؛ أي أصبح طلب الموت من أجل عالم متخيّل باسم (الجنة) أو (عالم 
كامل). وهذا هو المعنى الجديد لهذه العدمية، ففي الوقت الذي تنكر فيه 
العدمية النظرية سواء الفلسفية أو الجمالية أي عالم متعاٍل؛ فإن العدمية 
الجديدة التي يعرفها العالم اإلســالمي تؤكد ـ بمفارقة واضحة ـ عن ذلك 
العالم الالمرئي، وتجعل منه حقيقة أرضية مرئية. وكل ذلك بدافع تحقيق 
تصور طوباوي للدولة، أو باألصح «دولة الخالفة»، أو «الدولة المستحيلة» 
كما ســماها بعض الباحثين، ناشــرة الفوضى واليأس حيثما حلّت، وباحثة 
عن بطولة زائفة يعززها اإلعالم المعولم والمؤدلج الذي ال يسمح بالتمييز 

بين الحقيقي واالفتراضي، والواقعي والخيالي.
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5 ـ اســتغلت القوى األجنبيــة حالة التســييس المفرط لدين اإلســالم 
لتفرض بطرق مختلفة سياساتها على الدول اإلســالمية. ولقد أصبحت بعض 
الدول منقوصة السيادة، وبعضها معدوم السيادة، وقد يؤدي إلى إعادة تقسيم 
جديد لبعضها. وهذا يعني أنه في الوقت الذي كان ينظر فيه لعملية تسييس 
الدين على أنها تشــكّل مخرجــاً للمجتمعات اإلســالمية وبديًال سياســياً بل 

وحضارياً، فقد تحولت إلى مأزق شامل.

را��7ً: �1 ا��اZ< ا���?��

ال يمكن في تقديــري الحديث عــن البدائــل الممكنة لعمليــة الحد من 
التوظيف السياســي واإليديولوجي للدين وتسييســه ما لم نطرح الموضوع في 
ـ (عودة  السياق الفكري والثقافي العام، والذي يمكن إيجازه بما اصطلح عليه ب
الدين) فــي زمن ما بعــد الحداثة. وهو ما يفرض اإلشــارة ســلفاً إلى عالقة 
الحداثة بالدين، وذلك بســبب اتصال ما بعد الحداثة بالحداثة، سواء فهمنا 
مما بعد الحداثة حقبة تاريخية، أو حركة نقدية جديدة. وإذا كان من الصعب 
منهجياً ومعرفياً وضــع تعريف جامــع لمصطلحي الحداثة وما بعــد الحداثة؛ 
وذلك لما يتســمان به من لبس وتعدد واختالف؛ فإنه من الضروري أن نشير 
ـ على األقل ـ إلــى أن الحداثة تعني انبثــاق الذاتية والعقالنيــة، وأنها تفيد 
تاريخياً ظهور حضــارة جديدة بدأت مــع نهاية القرن الثامن عشــر، وتميزت 
بحدثين أساســيين هما: الثورة الصناعية والثورة الديموقراطية 1. وأن االنتقال 
من مرحلة العصور القديمة إلى عصر الحداثة يتفق وانبثاق ذات إنسانية واعية 
ومستقلة بذاتها، ومعتزة بانتصاراتها العلمية، وسيطرتها على الظواهر الطبيعية 
واإلنســانية. ولذا فقــد تميّزت عالقتهــا بالديــن، وبخاصة عالقتهــا بالدين 
المسيحي، بالصراع والمنافســة والنزاع بل واإلقصاء واالستبعاد، وذلك بحكم 
أن المســيحية الكاثوليكية قد ذهبت مذهباً مناهضاً للتنويــر والحداثة، وألن 
الحداثة بطبيعتها تتميز بما بينه عالم االجتمــاع األلماني ماكس فيبر بعمليات 

 Claude Geffre, La modernité, un défi pour le christianisme et l’islam, in, Théologiques, Vol.9, 1 ـ 
N°2, 2001, p. 138.
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العقلنة لمختلف فضاءات الوجود اإلنساني وهو ما وصفه بنزع الغاللة السحرية 
.1 (désenchantement) عن العالم

ولكن الحداثة في ذاتها قد عرفت تحوالت ثقافية وفكرية، وبخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية، وهو ما تشــير إليه ما بعــد الحداثة بوصفها حركة 
ثقافية تشــكك وتعيد النظر في قيم الحداثة، وبخاصة التشــكيك في العقل 
وقدرته. ولذا فإن ما يميّز ما بعد الحداثــة مقارنة بالحداثة هو عودة الدين 
مصحوباً بنزعة عدمية أو وثنية جديدة (neo-pain) بحســب بعض الدراسات 2. 
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن المسيحية ذاتها قد عرفت تحوالت في 

عالقتها بالحداثة، وتم التعبير عنه ـ ضمن تاريخ 
الكنيســة الكاثوليكية ـ بالڤاتيكان الثاني 3، حيث 
العلمانيــة (laïcité) والعلمنة  بــأن  تــم اإلقــرار 
وأن فصــل  اإللحــاد،  تعنــي  (sécularisation) ال 
الكنيســة عــن الدولة قد يكون وســيلة مناســبة 
لضمــان الكلمــة الحــرة للكنيســة. بمعنــى أن 
المســيحية قد دخلت في نوع من التعاون والحوار 
مع الحداثة. ولقد عبر عن هذه الحالة الفيلسوف 
الفرنسي مارسال غوشــيه خير تعبير عندما قال: 

«إن المسيحية هي ديانة الخروج من الدين» 4.
وإذا كان هذا الســياق العام ينطبق على التاريخ الغربي؛ فإن آثاره ـ كما هو 

 E. Poulat, Catholicisme et modernité: Un procès d’exclusion mutuelle, in, Conclicum, N°2244, 1 ـ 
1992, p. 25-31.

Claude Geffre, La modernité, un défi pour le christianisme et l’islam, op-cit., p. 140. 2 ـ 
المقصود بذلك هو المجمع الكنسي الكاثوليكي الثاني الذي افتتحه يوحنا الثالث والعشرون في  3 ـ 
العــام 1962 واختتم أعماله في العام 1965 من قبل بولس الســادس. ويعد من األحداث الكبرى 
في تاريخ الكنيســة الكاثوليكية، وذلك نظرًا النفتاحــه على الحداثة والتقــّدم العلمي، وقبوله 

بمبدأ فصل الدين عن الدولة.
 Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde: Une histoire politique de la religion, Paris, 4 ـ 
Gallimard, 1985, p. 27.

ا���ا�j �1 ذا*�� +� 
 ��1�"j الت��* l1��
 �7� ���J�و1?�#�، و
 ،��!�Tب ا������7 ا��ا��
 �7� �� Vإ�� �و.� �� *�5
 �3�
 ��Q��� �jا���ا
n?5* ��1�"j و*�7� 
.�j�1 +�9 ا���ا �yا��



76

المحور

معلوم ـ قــد أصابت مختلــف المجتمعات والثقافــات بدرجات مختلفــة، وبخاصة 
مجتمعاتنا اإلســالمية التي تعرف تسييســاً مفرطاً للدين. وهو ما يطرح ســؤال 
البدائل أو المخارج الممكنة من هذه الحالة التي بات الجميع يشعر بمخاطرها. 
وثمة بال شك آراء عديدة حول هذا الموضوع، يمكن إجمالها في العناصر اآلتية:

1 ـ يرى فهمي جدعان أنــه من الضروري إحداث نقلة في الفكر اإلســالمي، 
تنقله من مبدأ تطبيق الشريعة إلى مبدأ مقاصد الشريعة وغائية العدل والمصلحة 
والرحمة، وذلك باالستناد إلى مرجعية إســالمية، تمثّلها مجموعة مهمة من علماء 
اإلسالم منهم، الماوردي، والغزالي، والشاطبي، والعز بن عبد السالم.. إلخ. وأنه 
على الرغم من أن الخطاب اإلســالمي ال يزال يغفل عن واقعة جوهرية، وهي «أن 
التجربة الرســالية هي تجربة فذة بالمعنى الدقيق للكلمــة؛ أي إنها تجربة معّززة 
بالوحي نفســه، وأنها بذلــك تفــارق كل المفارقــة أي تجربة إنســانية» 1. فليس 
المطلوب هو تكرار تلك التجربة، وإنما المطلوب هــو التجديد. من هنا، فإنه لن 
يكون هنالك أي مخرج ما لم يتحول نظام اإلســالم السياســي إلى الديموقراطية 

من حيث هي تقنية، ومن حيث هي قيمة وثقافة لها فضائلها الخاصة.
2 ـ من جانبه، يرى رضوان الســيد أن المطلوب ليس فقط إحداث إصالح 
المؤسســات الدينية أو الخطاب الدينــي؛ وإنما إنجاز إصالح سياســي، وذلك 
بإقامة الدولة المدنية؛ ألن «الدولة تعمل على إدارة الشأن العام، أو أنها ـ كما 
حدد الفقهاء الحنابلة السياســة العادلة، بأنها «القيام على األمر بما يصلحه؛ 
بحيث يكون حــال الناس أو الرعايا أقــرب إلى الصالح وأبعد عن الفســاد» 2. 
وعندما يحصل ذلك، تتضــاءل قوة وفكرة الدولة الدينيــة الموهومة باعتبارها 

دولة الشرعية الكاملة، والعدالة الكاملة.
3 ـ يجب علينا أن نعرف أن التوظيف السياسي واإليديولوجي للدين إنما 
هو تعبير عن حاجة النظم السياسية والقوى والفئات االجتماعية، والحركات 
الدينية للتعبير عن مصالحها، وتحقيــق غاياته. وال يخفى على أحد أن بعض 

المصدر السابق، ص 318. 1 ـ 
رضوان السيد، مصدر سبق ذكره. 2 ـ 
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المفكرين قد حول الدين إلى نوٍع من اإليديولوجية، ومن هؤالء ـ على ســبيل 
المثال وليس الحصر ـ ســيد قطب، وأبو األعلى المودودي، وعلي شــريعتي، 

ومالك بن نبي... إلخ، رغم التباينات واالختالفات فيما بينهم.
4 ـ ال يمكن تصور حالة ينعدم فيها توظيف الدين في المجتمع بشكٍل مطلق؛ 
ذلك أنه حتى المجتمعات المعلمنة تعرف حضورًا معيناً للدين، بل نستطيع القول: 
إن من معاني عودة الدين هو عودته إلى المجال العام، وذلك ليس فقط بســبب 
ظاهرة الهجرة، أو الجاليات المســلمة، أو الجماعات العدمية، ولكن بســبب ما 

تواجهه المجتمعات الحديثــة من غياب في المعنى، 
ومن تنامٍ فــي المطالب والحقــوق الثقافية، ومنها 
المطالب الدينية. ثــم إن توظيف الدين يحضر في 
عدد مــن المناســبات الحيوية، وبخاصــة في حالة 
األزمات والتضامن والمصير المشترك. وعليه، فإن 
المطروح في تقديري هو درجــات التوظيف، بحيث 
بلغ هــذا التوظيــف أعلــى درجاته فــي المجتمعات 
اإلسالمية، وذلك من قبل جماعات دينية ذات منزع 
عدمي متخــذة من العنــف األعمى وســيلة لتحقيق 

أهدافها، وذلك تحت ذريعة تحقيق شريعة اهللا.
5 ـ مما ال شــك فيه أن ثمة تفاوتاً بين ثقافة المجتمعات وبخاصة ثقافتها 
السياسية. ومعلوم أن المجتمعات اإلسالمية ال تزال تعتمد في التعبير عن ذاتها 
وعن مطالبها على اللغة الدينية، ســواء في مخاطبتهــا للغير ـ وبخاصة عندما 
يتعلّق األمر بالعالقة مع األجنبي في صورة االستعمار أو االحتالل أو الغزو ـ أو 

في بعض مطالبها االجتماعية تجاه حكامه ونظمها السياسية بشكٍل عام.
6 ـ إن توظيف الدين يطرح بحدة ضرورة طرح مســألة مكانة الدين في 
المجتمــع، وإخضاعها للمناقشــة العقالنية التــي تأخذ باالهتمــام الظاهرة 
الدينية في كليتها. ومما ال شــك فيه أن المجتمعات اإلسالمية ال يزال الدين 
يحتل فيهــا مكانة مركزية، ويقوم بوظائف أساســية، وذلــك على الرغم من 
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عمليــات التحديــث والعلمنة التــي تعرفهــا المجتمعات اإلســالمية بدرجات 
متفاوتة. وهنا، يتعيّن علينا أن نميّز بين العلمنة من حيث هي عملية موضوعية 
تســم عصرنا وزماننا، وتؤدي إلى التمييز بين المجاالت، وبين العلمانية من 

حيث هي فصل الدين عن الدولة.
7 ـ معلوم أن ثمة اتجاهاً في الفكر اإلســالمي عموماً، وفي الفكر العربي 
على وجه التحديد يرى أن الحل األمثل للحد من توظيف الدين وتسييسه على 
حد ســواء إنما يكمن فــي اتخاذ العلمانيــة ـ من حيث هي فصــل بين الدين 
والدولة ـ نظاماً سياســياً. ولكن هذا التيار يواجه أشكاالً من النقد، ال يتسع 
المجال لعرضها ومناقشتها، ومنها على وجه التحديد عدم إدراكه لخصوصية 
المجتمعات اإلسالمية والديانة اإلســالمية في الوقت نفسه، وعدم تحوله إلى 
تيــار جماهيــري، إذ ال يزال القائلــون بالعلمانيــة نخبة سياســية أو ثقافية، 
ال تمتلك األرضية االجتماعية لتحقيق هذا المطلب. وعليه، فإن العلمانية ـ من 
حيث هي حل لتسييس الدين في المجتمعات اإلســالمية في المدى المنظور ـ 
ال تزال برنامجــاً مؤجًال، رغم كل عمليــات العلمنة التي تعرفهــا المجتمعات 
اإلســالمية. ولذا، فإن فكرة الدولة المدنية تكتسي في السياق الحالي الذي 

تعرفه المجتمعات اإلسالمية جدارتها وفائدتها بل ومصداقيتها.
8 ـ تقتضي مسألة تسييس الدين أوالً، والتوظيف السياسي واإليديولوجي 
ثانياً، أمــرًا حيويــاً؛ أال وهو ضرورة تفعيــل دور الفكر النقــدي الذي يحلل 
ويشــخص ويقف عند التناقضــات والمخاطر التي تمثلها هذه المســألة على 
حياة ومصائر المجتمعات اإلسالمية. وال يتأتى ذلك إال بإشاعة حرية التعبير، 

وضمان الحد األدنى من حقوق اإلنسان والديموقراطية.
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■  أستاذ تونسي بجامعة روما ـ إيطاليا.

■ �Wا��#� ���#�  

الجديدة ا�نجيليات 
الدين وعودة  االضطراب  بين 

>ّ?5����ر ا�

برزت اإلنجيليات الجديدة ضمن ســياق تنافس حاٍدّ يميّز 
الســوق الدينية األمريكية، يختلف اختالفــاً بيّناً عن واقع 
التقاليد الدينية في بلــدان القارة العتيقة، المحكــوم عادة بهيمنة 
كنيسة ذات طابع كاثوليكي أو أنغليكاني أو بروتستانتي. حتى ليقال: 
إنه في الوقت الذي يتفاجأ فيــه األوروبيون بوْفرة الدين في أمريكا 
وتأثيره الفاعل في السياسة، يقابلهم األميركيون باالنتقاد والتنديد 
بشراســة العلمانيــة األوروبيــة وخصومتها مــع الديــن 1. وجلّي أن 
اإلنجيليــات نشــأت كرّد فعــل علــى البروتســتانتية التقليدية التي 
استنزفها التدافع المحموم مع الكاثوليكية طيلة قرون، بعد أن غدا 
ذلك التدافع من دون معنى على إثر تغيّــرات أَلّمت بالجانبين على 
مستوى الطروحات الالهوتية، وعلى مستوى الصهر القسري للجميع 
داخل مجتمعات معلَمنة، قلّصت من سلطة الدين عامة. ولكن البارز 

 Peter Berger-Grace Davie-Effie Fokas, America religiosa, Europa laica? Il 1 ـ 
Mulino, Bologna 2010, p. 10.
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أيضاً أن اإلنجيليات ما كان لها أن تتطور لوال خاصياتها العملية، التي تسعى 
لتلبية الضرورات الحاجية والمعيشية للناس في انسجام مع رؤاها الالهوتية.

لذلك لــم يعــوّل علمــاء االجتمــاع األمريكيين كثيــرًا علــى طروحات 
السوسيولوجيا األوروبية المعاصرة في متابعة التحوالت الدينية التي يشهدها 
المجتمــع األمريكــي، والتي تحوم أساســاً حــول أطروحات عالــم االجتماع 
الفرنســي بيار بورديو. وابتدعوا أدوات جديدة تســتند أساســاً إلى ما ُيعَرف 
باقتصاديات الدين والسوق الدينية، التي بات من أبرز أعالمها اليوم رودناي 
ســتارك ودارن ِشــْركات 1. ذلك أن حقل الديــن من منظور عالــم االجتماع 
الفرنســي بيار بورديو هــو مجالٌ طافــٌح بالتوترات والصراعــات، تدور حول 
مســألة إنتاج الحقيقــة والتأويالت الشــرعية للنــص المقــدس والتمثالت 
الطقوســية الصائبة، وهي أشكال من االســتنفار تجري على مستويين: داخل 
الكنيسة، بين اإلكليروس والالييكيين، بشأن الهيمنة على المشروعية الدينية 
والحتكار إنتاج الثروات الدينية (الحقيقة والطقوس)؛ وخارجها بين مؤسســة 
الكنيســة وغيرها من الوكاالت المنافســة. ومن هذه المجموع المتدافع على 
ثروات السماء يصل بورديو إلى ما ُيطِلق عليه بالتنافس الرمزي 2. والحال أن 
التنافس ما عاد محصورًا فــي حدود رمزية مجّردة على الرأســمال الرمزي، 
كما رسم معالمه عميد السوســيولوجيا الفرنســية المعاصرة، بل غدا واقعياً 

عملياً حول ما الذي بوسع الدين تقديمه فعلياً للناس؟
فالّساحة األمريكية المعاصرة تعّج بالعديد من اللّوبيات المتشابكة، ذات 
الّطابع السياســي ـ الّديني، والتي ُتصنف إجماالً تحت مسّمى جامع «اليمين 
ـ «ِنـيُوُكون»، مختصر  المســيحي» ـ Christian Right ـ ، أو ما ُيعرف أحياناً بال
ـ «ِتـيُوُكون»، المستمّدة  المحافظين الجدد. وُتنعت النّواة الدينية في ذلك بال
من «تيُوُكونســْرفتور»، مختصر الّالهوتيين المحافظين، وُهم من يســتلهمون 

راجــع ترجمتنا «الســـوق الدينية في الغرب»، تأليف مجموعة من الكتــاب، دار صفحات،  1 ـ 
سورية 2012.

 Pino Lucà Trombetta, “Monopolio e sincretismo soggettivo”, Inchiesta, Anno XXXII, n. 136, 2 ـ 
aprile-giugno 2002, p. 22.
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المقــوالت الّدينية والجهــاز المعرفي الّدينــي، ســواء أكان لتحليل األوضاع 
االجتماعية، أم لتبرير ترسيخ ِقيَم اآلباء في المجال العمومي 1.

يزعم التيوكون أن ثمة تراجعاً مريباً في العقــود األخيرة للِقيم الخلقية 
الجامعة بين األمريكيين، وقد فّسروا األمر بقوّة ضغط العلمانية وزحف الرؤى 
الالدينية. والمالحظ في توّجه التيوكون، أن الخاصيات المسيحية الخالصة 
ليســت الغالبة عليه، بل يحمل في طياته عنصــرًا كتابياً قويــاً يمثّله اليهود 
األمريكيون، لذلك ثمة إلحاح في الّداخل بينهــم على وحدة التراث اليهودي 
المسيحي والقيم الكتابية المشــتركة. وإن يكن الحشد المسيحي أكثر نفرًا؛ 

فإن المكوّن اليهودي أعمق نفاذًا وتوجيهاً للســير 
العام، لذلــك نجد داخل تيّــار التيوكون إلحاحاً 

على الّدين مع عدم تحديد هويته.
وعموماً خط النّيوكون هو توّجه متنوّع، تجمع 
اقتصــادي  طابــع  ذات  مشــتركة  مالمــح  بينــه 
وأخالقي، ســعى أنصــاره لترجمتها وفــق أجندة 
سياســية. وقــد تجلّــى أحد أوجــه فلســفته في 
الّسياســة الخارجية للرئيس جــورج بوش االبن، 
ُبعْيد أحداث الحادي عشــر من ســپتمبر. بعد أن 

كانت رؤى المحافظين الجــدد ـ قبل تلك األحداث ـ مترّكزة باألســاس على 
الشــأن الّداخلي األمريكي. والمالحظ فــي هذا التوّجه أنه رحٌب، بشــكل ال 
يمكن ضبطه في حزب أو دعوة أو حركة، وإن سعى أحياناً لتمرير رؤاه ضمن 

برامج الحزب الجمهوري بغرض التعويل على ذراع سياسية.
داخل هذا الزخم الديني حضــر اإلنجيليون بوصفهم مســارًا الهوتياً 
متنوع المشــارب يتكوّن مــن عدة كنائــس، على غرار «جيــش الخالص» 
و«المعمدانيين»، و«الكاريزميين»، و«كنيســة المعترفين»، و«اإلنجيليين»، 

 Flavio Felice, Neocon e Teocon. Il ruolo della religione nella vita pubblica statunitense, 1 ـ 
Rubettino, Catanzaro-Italia 2006.
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و«اللّوثريين»،  و«التحّررييــن»،  و«األصولييــن»،  الجــدد»،  «واإلنجيلييــن 
و«الميتودييــن»، و«المشــيخيين»، و«اإلصالحييــن». حاول المــؤرخ داڤيد 
بيبنتون ضبط تعريف جامع لهذا الشــتات المســمى اإلنجيليات على أســاس 
أربعة عناصر مشــتركة بينها: االهتداء (أي تحوير نمــط العيش تحت تأثير 
التجربة الدينية)، النشاط (المستند أساســاً إلى االلتزام الفعلي)، التمركز 
الكتابي (بوصف الكتاب المقدس كلمة الرب الموحاة) والصليبوية (المتمثلة 
فــي محوريــة الرؤية الثالوثيــة) 1. لكن هــذا التعريــف وإن أبرزَ مــا يميّز 
اإلنجيليات من خاصيات «الوالدة الروحية مجددًا» (born again) و«االستقامة 
الفعلية» (orthopraxie)، فهو يغفل عن مالمح أخرى نظرًا لتشــّعب أنشــطة 
الكنائس اإلنجيليــة، التــي ال تقتصر على الجوانــب الغيبية؛ بــل تعضدها 
باحتضان دنيوي بارز يغطــي متطلبات الفرد وحاجاته، داخل مســار متكامل 
ـ «مرحلة التحويــر» للمجتمع، وإلى  ينطلق من «مرحلة التبشــير»، مــرورًا ِب

غاية «مرحلة التصدير» نحو العالم.

�� ا���Aّ0 إ�A ا�ّ��ق ا�ّ�#���

ُتَعد عمليّــة صنع الّرمــوز بمختلف أنواعهــا بدعًة مســتحدثًة، يهِدف 
توظيفها في المجال االجتماعي إلى إبالغ رســالة عميقة الّداللة، غرضها 
إحكام القبضة علــى أذواق المتلقّين وعقولهم عبر ســلطة معنوّية رمزّية. 
تطوّرت العمليّة باألســاس مــع ترّكِز النّفوذ الرأســمالي فــي المجتمعات 
الغربية، وســعِي أربابه للم شمل العالم وشّده تحت شــبكة نفوذهم. ولم 
يسلم القطاع الّديني من فبركة تلك الّرموز ـ األيقونات للتحكّم بمقّدرات 
الحقل الّروحي. فقد أعاد الغرب ـ بعد ثورته النفعيّة في العصر الحديث ـ 
صياغة ثرواته الّروحيّة المتراكمة، ضمن متطلّبات التّســويق المســتجّدة. 
محوّالً إياها إلــى ما يشــبه المخازن التجاريــة، التي تكتّظ بالمناســك 
والّطقوس والعقائــد وأدواتها ولوازمها، والمعروضــة عبر تقنيات الترويج 

 Bebbington David. Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980. 1 ـ 
London: Unwin Hyman, 1989, p. 17.



83

الدين وعودة  االضطراب  بين  الجديدة  ا�نجيليات 

والتســويق المتطوّرة والمحتكمة إلى قوانين العــرض والّطلب ذات الطابع 
االستهالكي، على أساس:

أ ـ إن األسواق الّدينية تحوي مجموع المبادالت لشتّى المكافآت الماورائية، 
من وعود جزاء مستقبلي، وتفسيرات ألحداث الحياة وتأويالتها.

ب ـ إن العالقات االجتماعية هي مصادر االعتماد األساســية لالســتعالم 
عن البضائع الّدينية، بما يسهم في طمأنة المستهِلكين على قيمتها.

ج ـ إن المنّظمات الّدينية هي شركات معهود لها بإنتاج الِقيم، في حين أن 
التّجمعات هي «وكاالت»، مســيرة من ِقبل أعراف، 

هم «رجال دين»، يجترحون المعنى للزبائن.
د ـ إن الّشــركات تتخّصص بأنشــطة معيّنة 

تقّدمها وبنوعيّة منتوجات توفّرها.
ذلك تقريباً جوهر طروحات الســوق الدينية 
كما يحدد معالمها علمــاء اجتماع اقتصاد األديان 

في أمريكا 1.
في الراهن الحالــي ترعى التجّمعات اإلنجيلية 
األمريكيــة بيــن 30 و 40 % مــن متطلبات ســكّان 
أمريكا الدينية، هذا على مستوى الداخل، وأّما على 

 حة للتمدد 2. من جانب آخر، ُيعد مستوى الخارج فهي تشــهد تطورات حثيثة مرش
التيّار اإلنجيلي ـ إلى جانب اإلحياء اإلســالمي ـ أقوى الخيارات الّدينية حركية 
وانتشــارًا في العالم. وإن يكن تنامي اإلسالم رهين قوته العقدّية أكثر منه نتاج 
عوامل تحديث في الّساحة االجتماعية، أو توظيف ذكّي لوسائل االتصال واإلعالم 
والمعرفة، فإن التيّــار اإلنجيلي يبقى أكثر التوّجهــات الّدينية قدرة على توظيف 

تقنيات االتصال واللّوبيات والمؤّسسات والخبرات في انتشاره.

«السوق الدينية في الغرب»، مصدر سابق. 1 ـ 
 Sébastien Fath, In God we trust. Evangelici e fondamentalisti cristiani negli Stati Uniti, 2 ـ 
Lindau, Torino 2005, p. 207 e s.
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تصطبغ التوّجهــات اإلنجيلية عمومــاً بخاصيات َعقَدية مســيحانية ـ أي 
اإليمان بحلول المســيح المخلّص يوماً ـ وبمنزع أخالقي يهودي/ مسيحي، نابع 
من تعاليم العهدين القديم والجديــد، وبالتطلّع لعهد ألفي يهنأ فيه الناس. 
وعلى مستوى النشاط العملي تتميز اإلنجيليات الجديدة بخاصيتين: توتر في 

الداخل وتنافس مع الخارج.
يقتضي المقام أن نتطّرق بالحديث إلحدى األيقونات اإلنجيلية، أال وهو 
الداعية اإلنجيلي التّلفزي بيللي غراهام (1918 ـ )، المعروف بالتليفانِْجيِليْست 
لعظيم شــأنه في تلك الموجة الدينية، ولنتلّمس من خالله كيفيّة الّسيطرة 
على مواقع النّفوذ الّسياسي الذي تســلكه اإلنجيليات. إذ ُعّد الرجل حارس 
القيم الّروحيــة األمريكية وداعيــة ”American Way of Life“ الّدينية، حتى 
أدِخل بنثيــون األيقونات األمريكية المعاصرة. فقــد ألهب غراهام الحماس 
الّديني في الفضــاء العمومي األمريكي، على مدى فتــرة طويلة امتّدت من 
1945 إلى الوقت الّراهن. َعــَرف عن قرب كافة رؤســاء أمريكا طيلة تلك 
الفترة. كان بعضهم من أصدقائه المقّربين، مثل دوايت إيزنهاور، وريتشارد 
نيكسون، وليندون جونسون. وترّدد على بعضهم أثناء تولّيهم مهام الّرئاسة 
بأداء القّداس االفتتاحي، كما الشأن مع نيكسون أو بيل كلينتون، والتقى مع 

بعٍض منهم بانتظام.
اختير الّرجل 44 مّرة من بين عشــر شــخصيات أكثر تأثيرًا في الواليات 
المتّحدة األمريكية، ضمن عمليات تقييم يعّدها سنوّياً معهد غالوب. فقد الزمه 
اعتقاد راسخ منذ شبابه أن مهّمته التبشيرية ناتجة عن نداء إلهي خفي. وَوْهم 
النّداء اإللهي أحد أعراض الّشخصيات الُعصابية في علم النّفس الديني، التي 
يحدث على إثرهــا التحام مهووس بالّرســالة دون أن يخامر صاحبها شــّك. 

فالُعصابي الّديني يستبّد به اليقين حّد خضوعه لقوّة روحية تتجاوزه 1.

لمزيد من التوسع حول شخصية الرجل وأنشطته يمكن االطالع على موقعه الرسمي عبر الشبكة  1 ـ 
http: //www.billygraham.org :العنكبوتية
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بدا التالحم مع التوّجه الرأســمالي مبكّرًا لــدى بيللي غراهام، في وقت 
صارت فيه الّشــيوعية تمثّل ـ بالنّســبة إلى الغرب وباألســاس إلى الواليات 
المتّحدة ـ التهديــد األكبر. أثناء ذلــك صار غراهــام أداة طيعة من أدوات 
النّظام الرأســمالي في أمريكا، يتجاوز توظيفها التبّدل الحزبي أو الّرئاسي. 
ولبلوغ هدفه المنشــود سعى بشــتى الســبل للتقّرب من مواقع القرار، متعلّال 

بالتخوّف الدائم من الّشيوعية.
في كتابه: «ســـالم مع الرّب» يحّدد بيللي غراهام الخطوط الّالهوتية 
الكبــرى لإلنجيليــة والمتمثلــة في التطلّــع للتّقــوى، والتمّســك العقائدي 

األرثوذكســي، والعمل التبشــيري 1. وهي عناصر 
تصــّب بمجملهــا في «االهتــداء»، الــذي يبقى 
أساسه نسج عالقة مباشــرة مع النّص المقّدس، 
ككلمــة إلهية ال كإطــاٍر حــاٍو للكلمــة اإللهية. 
فاالهتداء هو الّســياق الذي يسير فيه المسيحي 
ليولَد مــن جديــد ”born again“، والمتجلّي في 
حيــاة المهتــدي؛ ذلــك أن المولود مــن جديد 
إنسان عاش تجربة الميالد الثاني الخاصة؛ أي 
اللّقاء المصيري مع المسيح. والكلمة في أصلها 
وردت فــي إنجيــل (يوحنّــا 3: 3)، حيــث يتوّجه 

المســيح ‰ إلى الفّريســي نيقوديموس بقوله: «الحقّ الحــقّ أقول لك: 
ال أحد يمكنه أن يرى ملكوت الرب إّال إذا ُولد من جديد»، وســياق الميالد 
الجديــد الّروحي هذا يتكــوّن من ثالث مراحــل: الوعي بحالــة الخطيئة، 

والتّوبة، وتقبّل نعمة الرّب عبر يسوع المسيح بوصفه المخلّص.
وبشــكٍل إجمالي تتلّخص الّرســالة اإلنجيلية في رؤية مسيحانية مبنية 
على تقابل مانوي ثنائي بيــن الموت والحياة، بين الخطيئــة والنعمة، بين 
العذاب والخالص، بيــن مملكة الخير ومملكة الشــّر. ولكن هذا الّالهوت 

Billy Graham, Peace with God, Garden City (N.Y), Doubleday, 1953. 1 ـ 
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األخروي ظاهــرًا يتعانق في أفقه األعلى مع توّجهــات دنيوية. وعموماً تبقى 
الّرسالة الّدينية اإلنجيلية ـ بالّشــكل الذي عرضه بيللي غراهام ـ متوّجهة 
أساساً إلى العاّمة ورجل الّشارع؛ لما تتميّز به من ُيسر، وما تحّث عليه من 
توبة خلقية. وهي بحٌث عن بناء يقين لــدى المخاَطب، في حضارة داهمها 
الشــّك من كلّ صوب، وافتقدت المعنى، واختلط فيهــا المقّدس بالمدنّس. 
وخطاب غراهام ليس خطاباً تســاؤلياً في النّص المقــّدس، وال فكرًا قارئاً 
لتجاويفــه الّداللية والتأويليــة، بل هو خطاب عظة وبشــارة ونُــذر. يقول 
غراهام في كتاب «سّر السعادة»: «اإلنســان ال الكتاب المقّدس من ينبغي 
إصالحه» 1. في حيــن نجد الّالهوت الــذي دعا إليه رفيقه البروتســتانتي 
كارل بارت (1886 ـ 1968) مختلفــاً مقصدًا ومنهجاً، يتوّجــه إلى الخاّصة 
أساســاً، وهو في تناقض أحياناً مع مقول غراهام الّســطحي. كان الثنائي 
أكثر المؤثّرين في األوســاط البروتســتانتية على مدى النّصف الثاني من 
القرن العشــرين، َبْيد أن خطاب أحدهما نخبوي واآلخر شعبوي. وقد التقى 
الرجالن فعًال سنة 1960 بمونترو في سويسرا، على مرتفعات بحيرة جنيڤ 

وتطارحا الّرأي بشأن قضايا التّبشير.
حرّي التطّرق إلى شــخصيّة إنجيلية أخرى عاصــرت غراهام؛ أال وهو 
راينولــد نايبــور (1892 ـ 1971)، الــذي اختير أيضــاً من بيــن أهم مائة 
شــخصية أمريكية خالل القرن العشرين، بحســب تقديرات «مجلّة اليف» 
1990. لقــد دان نايبور قبح الّرأســمالية، وكان المحّرض البارز في حركة 
Social Gospel، والمنتقد الالذع للبنى االجتماعية الّســائدة. وبســبب هذا 

المنزع االجتماعــي المناوئ احتّد خصام الرجلين. فــإن كان غراهام يولي 
النّظام االجتماعي الســائد اهتماماً باهتاً، ويعتنق ـ بشــكٍل عفوي ـ األفكار 
الرائجة؛ فإنّ نايبور ينتقد األوضاع بحــّدة، ويتطلّع إلى تغييرها، مما خلّف 
لديه نوعاً من االحتقار للخّط اإلنجيلي «الّساذج» لغراهام. وإن أقّر بفاعلية 
دعوته، فإنّه يذهب إلى عدم تناســب هذا النّوع مــن األنجلة مع الّرهانات 

Billy Graham, The Secret of Happiness, Kingswood, World’s Work, 1955, p. 56. 1 ـ 
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األخالقيــة الحديثة. وفضــًال عن هذا التبايــن بين الرجليــن، تميَّز بيللي 
غراهام بالحذر الّشــديد مــن إصدار األحكام المتســّرعة على المســائل 
االجتماعية ما لم يحتضنها مناخ جامع. فخالل (1971 ـ 1972) حين تفّجرت 
«حركة المســيحيين الهيبـي» ”Gesus People“، لم يعــارض غراهام تلك 
الحركة علــى غرار غيره من اإلنجيليين، بل ســعى الحتضانهــا، مهيّئاً لها 
ظروف التقبّل داخل الّساحة الّدينية األمريكية. لكن النجاح الكبير للتوجه 
اإلنجيلي الذي تزّعمه بيللي غراهام يبقى مرتبطاً أساساً باهتمامه بالتّبشير 
اإلعالمــي، أو ما ُيعرف بظاهرة الكنيســة اإللكترونية، التي لعبت وســائل 

اإلعالم فيها دورًا فاعًال. فأكثر من مئة صحيفة 
أمريكية خالل ســنة 2000، كانت تقّدم إجابات 
عن فتاوى دينية كان يتولى اإلجابة فيها غراهام 
 .“My Answer” «إجابتـــي»  بعنــوان  عبر عمود 
والمالحــظ أن تلك االستشــارات ال يجيب فيها 
بمفــرده بل يتولى تحبيرها فريق مســاعد، وفي 

أحسن الحاالت يلقي عليها نظرة خاطفة.
وليتســنّى فهٌم أفضل للخصوصيــة اإلنجيلية 
ومتابعة مســار تطور هــذا التوجــه المتحول من 
التبشــير إلى التحوير إلى التصديــر، حرّي بنا 

مقارنة األمر بأوضاع الفضاء األوروبــي؛ إلدراك عمق التباين بين المجالين. 
ففي الوقت الذي غدا فيه المــرء يذهب إلى الدين بمفــرده في أوروبا نجد 
الدين في أمريكا يلتقي بالناس، ضمن تنافس محمــوم بين الكنائس ِلعرض 
بضاعتها للمســتهِلكين. وذلك الشــكل هو ما بلغت أصداؤه أوروبا مع تنظيم 
«شــهود يهــوه» األمريكي األصل، الــذي يطرق مبّشــروه المأجــورون أبواب 
المنازل، ويســتوقفون الناس في الشوارع واألســواق؛ لترويج بضاعتهم. وهو 
نمط دخيل على األوروبي، مســتورَد من أمريكا في التبشير المباشر بالدين؛ 
لكنه بعد مرور الســنوات أمســى مألوفاً حتى في روما عاصمــة الكاثوليكية 
العالمية. ذلك الفتــور في التواصل بيــن أوصياء اإليمــان و«المؤمنين» في 
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أوروبــا كانت قد رصدتــه دانيال هرفييه ليجــي في توصيــف للواقع الديني 
الفرنسي ـ واألوروبي عامة ـ أن التعاطي مع المسائل الدينية قد بات محكوماً 
بمنطــق «البريكوالج» والتعويل علــى الذات 1. وهو ما يعبّر فــي الحقيقة عن 
فقدان الثقــة في المؤسســات المعنية بشــأن الديــن وتقلص قناعــة المرء 
بمعروضهــا وخطابها، مما دفعه إلى تدبير حاله. حتــى ألفت آذان الناس ما 
يصدر من األفواه «لســُت متديناً بل أنا روحاني»، أو «أنا متدين ولكن ليس 
بوسعي التماهي مع الكنيســة أو أي تقليد ديني سائد» 2. ما يفصح عن تعويل 
على الذات بعيــدًا عن المعايير الكالســيكية، وهو ما أخذ شــكًال بارزًا فيما 
ُيعــرف بروحانية «النيو آيج» (العصــر الجديد) المعبّرة عن اعتقاد أساســه 
التواصل بين الواقع الشخصي والواقع الكوني، بات متاحاً بالترّدد على نوادي 
التأمل والتطهــر والرياضات الروحية، التي غدت فضاءات لتوليد إشــباعات 
روحية جديدة متمثّلة تارًة في «االعتقاد دون االنتماء» إلى أي مؤسسة دينية، 
وأخرى في «االنتمــاء دون اإليمان»، كما عبّرت عن ذلــك الكاتبة اإليطالية 
أوريانه فالشي في قولتها الشهيرة: «أنا مسيحية ملحدة»، ليغدو الدين غطاء 

حضارياً يفتقر إلى أبعاده الوجودية وعمقه اإليماني.
هذا االضطراب تبدو اإلنجيليــات اليوم األوفر حّظاً فــي تلبية حاجات 
«المســيحيين» الدينيــة والدنيوية فيــه، ولعلّ ذلك ما جعل هــذه األنماط 
الدينيــة الجديــدة تنجح فــي تحقيــق نجاحات واكتســاح معاقــل تقليدية 
للكاثوليكية، كانت فيما مضى حكرًا عليها مثل فضاء أمريكا الالتينية. ولعل 
رمزية الكنائس العمالقة ـ megachurch ـ التي تتّســع الواحدة منها لعشرة 
آالف مشــارك أو يزيد، والعامرة باألنشــطة الدنيوية المتنوّعــة ـ التربوية 
والتعليميــة والرياضية والترفيهيــة ـ بما يفوق بكثير أنشــطتها الدينية، هو 
رأس جبل الجليد العائم في عملية التنشــئة الدينية الجديدة. وهي ظاهرة 

 Danièle Hervieu Léger, Champion Françoise, Verso un nuovo cristianesimo? Introduzione alla 1 ـ 
sociologia del cristianesimo occidentale, Queriniana Edizioni, Brescia 1989.

 Peter Berger-Grace Dvie-Effie Fokas, America religiosa, Europa laica? Il Mulino, Bologna 2 ـ 
2010, p. 25.
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ما عادت محصورة بأمريكا أو بشــطر القارة الجنوبي، بل أخذت في التمدد 
نحو الخــارج حتى بلغت آســيا وإفريقيا. نشــر «معهد هارتفــورد األمريكي 
لألبحاث الدينية» رصدًا بترتيــب المدن التي تضــّم «الكنائس العمالقة» 
مشــفوعاً بأعداد المترددين من اإلنجيليين على تلــك الكنائس نورد فحواه 

ضمن الجدولين التاليين 1:

عدد الكنائس العمالقةترتيب المدينة
138 ـ هيوستن
219 ـ داالس
317 ـ سيول

415 ـ شيكاغو
515 ـ شارلوت

614 ـ لوس أنجلوس
714 ـ أوستن
814 ـ أطلنطا

912 ـ سان أنطونيو
1012 ـ نيروبي

عدد المرتادين أسبوعياًترتيب المدينة
1825,000 ـ سيول

2346,500 ـ الغوس، نيجيريا
3211,936 ـ هيوستن

4117,825 ـ سنغافورة
595,000 ـ سانتياغو، تشيلي

 Leadership Network Global Megachurches list, Hartford Institute for Religion Research, The 1 ـ 
Washington Post, July 24, 2015.
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عدد المرتادين أسبوعياًترتيب المدينة
689,797 ـ داالس

775,000 ـ أنيانغ، كوريا الجنوبية
872,500 ـ نيروبي

972,000 ـ غواتيماال سيتي
1071,000 ـ مانيال

�#���8Iُ< ا�

صحيح أن الكنائس العمالقة كظاهرة مشهدية دينية، وما يجول حولها وما 
يدّب داخلها من أنشــطة هي ظاهرة حديثة العهد؛ ولكــن البارز أن اإلنجيليين 
قد عوّلوا ـ منــذ البدء ـ أيمــا تعويل على المؤسســة التعليميــة أيضاً، ضمن 
استراتيجية بعيدة المدى، ســعياً لتحوير المجتمع األمريكي بشكٍل جذري. ففي 
الوقــت الحالي نجد فــي أمريكا ما يزيد على تســعمائة مؤسســة تعليمية بين 
جامعــة ومعهــد ذات منحى إنجيلــي، تظهر غالبيتهــا تحت مســّميات مضللة: 
«مسيحية» أو «كتابية» أو «إنجيلية» نسبة إلى العهد الجديد. وتعود جملة من 
تلك المؤسســات إلى القرن التاســع عشــر، أما الحديثة منها فهي تعود إلى 
الســتينات والســبعينات من القرن الماضي. فخالل ذينك العقدين تم إنشاء 
 “Oralو “Liberty University” :نحو خمســين جامعة أصوليــة مــن أبرزهــا
”Roberts University و”Regent University“، وهي مؤسســات تعليمية تهدف 

ضمن مقرراتها إلى خلق مصالحة بين مطالــب الحداثة التعددية واإللزامات 
الخلقية والعقدية لإليمــان األصولي 1. ولإلحاطة بعمق الرهان على الرســالة 

التعليمية في خلق مجتمع جديد يقتضي األمر إيالء نظرة تاريخية للمسألة.
لقد نَزل أوائل المستوطنين الكالفينيين في بوسطن، حيث أسسوا معهد 
هارڤارد (1636)، لحقــه معهد ويليام وماري في فرجينيا ســنة (1693). ثم 

 Mokhtar Ben Barka, “Les universités fondamentalistes entre tradition et modernité”, Revue 1 ـ 
française d’études américaines, 2003/1- n. 95, p. 102.
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سنة 1701 تم إنشاء مدرســة ييل في كونيكتيكوت، تلتها مؤسسات مماثلة في 
برنســتون (1746) وكولومبيــا (1754) وبنســلڤانيا (1755) وبــراون (1765) 
وروتجيرز (1766) ودارتموث (1769). من هذه المؤسسات التي تأسست قبل 
1776 تفردت جامعة بنســلڤانيا بكونها ليســت لها جذور دينية. ولم يشرع 
الكاثوليك في المنافســة على إنشــاء المؤسســات التعليمية سوى مع مقدم 
المهاجرين الكاثوليك اإليرلنديين بتأسيس جامعة نوتردام في والية إنديانا 
سنة 1842. كانت الدراسات الدينية في تلك المؤسسات إلزامية، وكان جلّ 
المسيرين والمدرّســين حينها من رجال الدين لتتطور األمور الحقاً باتجاه 

االنفتاح على الالييكيين.
«جامعة الحرية» المشار إليها سابقاً انطلقت 
ـ 154 طالباً ســنة 1971 ليبلغ العدد 5000 ســنة  ِب
1989؛ لكنها ال تزال بعيدة عن مطامح مؤسســها 
جيري فالويــل زعيم «األغلبيــة األخالقية» لبلوغ 
50,000 طالب 1. فتلــك الجامعــة ومثيالتها مثل 
”Oral Roberts University“ في أوكالهوما ـ التي 

أسســها القس أورال روبرتس ـ تسعى للمصالحة 
مــع الحداثة وذلــك بإحداث تخصصــات تغطي 
مجــاالت وظيفيــة وعلمية مثل الطــب والصحافة 

والحســابيات والدراسات القانونية وتســيير المؤسســات وعلوم التجارة، مع 
اإلبقاء على األجواء الدينية العامة في التكوين.

وينحدر مجمل المرتادين للمؤسســات التعليميــة ذات التوجهات الدينية 
من الطبقات الّسفلى والوسطى للمدن األمريكية، ومن أُسر عّمالية عانت من 
آثار الحــرب العالمية الثانيــة، ومن جيل الشــبيبة المثقّفــة ذات الميوالت 
اليسارية. كما يتميّز المنتمون بوالئهم لآلباء المؤّسسين، الذين ُيعّدون بمثابة 
«السائحين» ـ بالمعنى الّصوفي ـ الباحثين عن مجال يعبّرون فيه عن أنماط 

Ibidem., p. 109. 1 ـ 
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. تلك التحّدرات االجتماعية جعلــت طموحات خريجي تلك  تدّينهم بشــكل حر
الجامعات وتطلّعاتهم تترّكز في مواجهة الحيف، إلى جانب انتقادهم النّظام 
التعليمي خــارج مؤسســاتهم، بدعــوى انحرافه وعدم انســجامه مــع القيم 

المسيحية النقية 1.

�#���ا���ا*�(�� ا�

اقتضى تمــّدد اإلنجيليات خارج أمريكا واالنطالق نحو الســاحة العالمية 
تذليل عقبتين:

ـ إضفاء مســحة إنســانية خيرية على األنشــطة اإلنجيلية، حتى تحظى 
بالقبول فــي مجتمعــات مغايــرة ثقافيــاً ودينياً، فضــًال عن إيالء الشــأن 
االجتماعي اهتماماً. وهو ما طفح من خــالل مواعظ بيللي غراهام الذي بات 
يــرّدد: «ال يمكن رؤية البعض يقــودون الكاديالك وآخــرون يركبون عربات 
تجّرها الثيران ويرجى أن يعّم الّســالم العالم». كمــا وقفت اإلنجيلية وقفة 
ـ ”Jim Crow Seating“؛  صارمة في وجه التمييز العنصري في أمريكا، منّددة ِب
أي أن يجلس البيض إلى األمام والّســود من خلف، ومــا يتضّمنه من ازدراء 
واحتقار. وكان بعُث جناح خيري مخّصص للمســاعدة اإلنسانية العاجلة تحت 
اسم: ”World Emergency Relief Fund“ سنة 1973 سعياً لترسيخ التمدد نحو 
العالم الخارجي. حيث وزّع الصندوق ـ خالل 30 سنة ـ ما تفوق قيمته عشرة 
ماليين دوالر، عبر أعمال خيرية لشعوب منكوبة بكوارث طبيعية وحروب. كما 
ـ 238000 دوالر َعقب الّزلزال الذي ضرب الهند سنة 1977، مما سمح  تبرع ب
 “Billy Graham ببنــاء 238 مســكناً في مدينة صغيــرة ســنة 1980 ســميت
”Nagar، وما جعل رئيسة وزراء الهند السابقة أنديرا غاندي تثني على زعيم 

هذا التنظيم اإلنجيلي علناً.
ـ وتطبيــع العالقة مع الكنيســة الكاثوليكيــة، والتخلّي عــن العداء 
المترّســخ بين البروتســتانت والكاثوليــك. فقد مّرت عالقــة اإلنجيليين 

Flavio Felice, Neocon e Teocon. Il ruolo della religione nella vita pubblica statunitense, p. 30. 1 ـ 
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بالتجّمعات الكاثوليكية المتواجدة داخل أمريكا وبالكنيســة المركزية في 
روما بتطــوّرات، فبعد أن ران توّتــر على العالقة بينهما شــهدت األوضاع 
تقارباً، امتّد إلى التنســيق المشترك. برغم ترّسخ عداوة تاريخية بينهما، 
بالنظــر إلى انتمــاء اإلنجيليين إلى التقليد البروتســتانتي المنشــقّ عن 

الكنيسة الكاثوليكية.
فمثًال بتولــي الّرئيس األمريكي جــون كينيدي مهام البيــت األبيض، دّب 
تخوّف بين البروتســتانت جّراء خشــية من تنكّر هرم القيادة لتقاليد اآلباء، 
ووقوعه تحت مظلّة الڤاتيكان، بعد إمســاك رئيس كاثوليكي بزمام الســلطة. 

فقــد ســبق أن حــاول العديــد من الشــخصيات 
البروتستانتية األمريكية، عرقلة بلوغ كينيدي سّدة 
الرئاســة، وعقــدت لقــاءات لهــذا الغــرض في 
سويســرا لتدارس الوضــع، كان مــن بينهم بيللي 

غراهام، لكن المحاوالت باءت بالفشل.
للتغاضي عــن ضغائن  فمصلحــة الطرفيــن 
الماضــي بغرض توحيــد الجهود ضــد المخاطر 
المحدقة كانت محفــزة للجميــع، وتواصل ذلك 
الغــزل إلــى أن منحت «جامعــة بلمونــت أّباي» 

الكاثوليكية بيللي غراهــام الّدكتوراه الفخرية ســنة 1967. كان اللّقاء األّول 
لبيللي بحبر الكنيســة الكاثوليكية ـ البابا يوحنّا بولس الثاني ـ في 13 يناير 
1981. تحّدثا معاً ما يناهز نصف الّســاعة عن خصوصيــات التوجه اإلنجيلي 
والتبشير، وعن المسؤولية األخالقية للمسيحيين في عالم اليوم. أعقبه لقاء 
ثان ســنة 1982، أُقّر أثناءه تنســيق العمل في جبهة مشــتركة ضّد المعسكر 
االشــتراكي. ثم كان لقاء يناير 1990 المطوّل، الذي امتّد على مدى خمســة 
أيام، من الثّامن إلى الثالث عشــر، ُطرحت أثناءه مســائل ما بعد الشيوعية 
وتحّديات األلفيــة الجديدة. والتقارب نفســه ـ الذي خطــاه اإلنجيليون نحو 
الكاثوليك ـ ُسلك أيضاً مع الماسونيين (البناؤون األحرار)، لكن تلك الخطوة 

أثارت غضب بعض األجنحة المتشددة.
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في الراهن الحالي يحــاول اإلنجيليون والبنتكوســتيون ـ كلّ من جانبه ـ 
ـ «مرصد التعددية  التمدد نحو أوروبا والتوغل في إفريقيا. وِوفــق إحصائية ِل
الدينية في إسبانيا» صدرت في شهر ديسمبر 2015، شيّد اإلنجيليون في شبه 
الجزيرة اإليبيرية خالل الســنوات الخمس األخيرة 825 مصلّى وكنيسة. علماً 
أن مجموع أماكن العبادة البروتســتانتية في إسبانيا يبلغ عددها 3759، يحوز 
اإلنجيليون منهــا 90 بالمائة، فــي مقابل 23.000 بحــوزة الكاثوليك و 1450 
بأيدي المســلمين معظمها دور صالة متواضعة يحسبها الزائر مخازن. ويبدو 
التوغل في إفريقيا جارياً في الوقت الحالي، من خالل التركيز على االنقالب 
الذاتي المتمحور حول إلهام «الروح القدس» و«ترّقب المعجزات»، وإن كانت 
ظاهرة التسّرب في القارة السمراء قديمة، تعود إلى مطلع القرن الماضي مع 
وصول البنتكوستيين، بخالف التنظيمات اإلنجيلية الجديدة، فهي حديثة عهد 
تعود إلى الستينات والسبعينات. وال يمكن الحديث عن «موجة إنجيلية» أمام 
غياب توفر إحصاءات دقيقة، بل تبقى التجمعات في حدود العشــرات وبالكاد 
تبلغ المئــات. حيث يتمحــور التركيــز الكبيــر لإلنجيلية فــي إفريقيا حول 
التحوالت الفردية، في ظل الظروف الحالية، وإظهار المتحولين والناكصين 
كرموز بــارزة في المشــهدين االجتماعي والسياســي، كشــأن بعــض القادة 
السياســيين المنتمين لهذه الحركة مثــل «لوران غباغبو» في ســاحل العاج 

و«بيار نكورونزيزا» رئيس بورندي الحالي 1.

اإل!(���0ن وا�9��7 اإل�ال��

اتخذت الحروب التي خاضتها أمريكا في الّساحة اإلسالمية ـ من منظور 
اإلنجيليات الجديدة ـ طابع الحروب المقّدســة والعادلة، والتي تزعم الدفاع 
عن الِقيَم اليهودية المسيحية، بعد التهديدات المتأتية من العرب والمسلمين 
طيلة عقود. والّرؤيــة المانوية للعالم لدى اإلنجيليين ـ أخياٌر معهم وأشــراٌر 
ضّدهم ـ اســتلزمت خــوض حمالت صليبية ضــد العرب إللحاقهم بمعســكر 
النّاجين، كما يبيّن ذلك الفرنســي سيباســتيان فات في كتابه «الرّب يبارك 

Cédric Mayrague, “Cet évangélisme qui veut conquérir l’Afrique”, Libération, 25-02-2016. 1 ـ 
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أمريكا» 1. وبوجه عام يجد العداء لدين اإلســالم تجّذرًا خصوصاً في أوساط 
اليمين المســيحي، على خالف غيره مــن األجنحة األخرى، علــى حّد رصد 

أستاذ الحضارة األمريكية في جامعة فالنسيان مختار بن بركة 2.
وفي خضّم المشــاحنات مــع العالم اإلســالمي تعّددت أســاليب اليمين 
المســيحي لترويض المســلمين، التي منها محاوالت ثنيهم عــن معتقداتهم؛ 
 ،“Arab World Ministries” حيث ينشط اإلنجيليون في العالم العربي عبر منّظمة
التي تزعم إعالن البشــارة والخالص بين العرب، يسندها ما يفوق األلف 
عون من أطبّاء وممّرضين ومدرّسين ومهندسين وعاملين في الّشأن المدني. 

لقد بــدت أعمالهم جليّــة منذ زيارة المبّشــر 
اإلنجيلــي جــوش ماكــدوال المغرب فــي يناير 
2005، بصفته راعي الحملة الّصليبية لمسيحيي 
العالم. ففي األنترنت تنتشــر عشــرات المواقع 
للتجّمعات اإلنجيلية تحــّث أنصارها للتوّجه نحو 
السّرية  الكنائس  بالد اإلسالم، بغرض تشــييد 
الضعيفــة  النفــوس  ذوي  وتشــجيع  والعلنيّــة، 
والمآرب النفعيــة لالنضمام إليهــم. كما نجد 
مؤّسســات جامعية توفر تكويناً مكثفاً للمبّشرين 
مثل «جامعــة كولومبيــا» بكارولينــا الجنوبية، 
وتموّل ترّبصات لغرض إكساب المدربين تقنيات 

التعامل مع األوســاط اإلســالمية. فعلى إثر اجتياح العراق حــلّ فرانكلين 
غراهام ـ ابــن بيللي غراهام ـ بــأرض الرافديــن مّدعياً تقديــم المعونة 
المادية والّروحية للعراقيين عبر منظمة ”The Samaritan Purse“ الخيرية، 
فكان توزيع األلبسة واألدوية والمأكوالت مصحوبة بالكتاب المقّدس، على 

Sébastien Fath, Dio benedica l’america: le religioni della Casa Bianca, Carocci, Roma 2000, p. 119 1 ـ 
 Mokhtar Ben Barka, La droite chrétienne américaine. Les évangéliques à la Maison-Blanche?, 2 ـ 
Privat, Toulouse 2006, pp. 222-224.
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أمل ثني العراقيين المســلمين عن دينهم 1. وقبل ســفره صّرح: «إن ما أُطلق 
عليه بعملية (الحّرية للعراق) هي فرصة ســانحة للمسيح. نذهب هناك لنمّد 
يد العون للعراقيين لنخلصهم من الّدين الزائف والشــيطاني؛ أي اإلســالم، 
فكمســيحي، أتحّرك باســم المســيح» 2. والواقع أن اإلنجيلييــن فيما يخّص 
المجتمعــات العربية يبقــون ـ قياســاً بالكاثوليك ـ أقــلّ إلمامــاً بواقع تلك 
المجتمعات وما أثيــر عنه من مغالطات وتقديرات خاطئــة بينهم. وجّراء قلّة 
االحتكاك، يلــوح العالم العربي فراغــاً وأحياناً فوضى دينيــة ينبغي ترتيبها 
ورّدها للصواب. تلــك المصادرة الشــائعة بينهم مفادهــا أن العرب يجهلون 
تعاليم المسيح، ويعوزهم االطالع على أناجيله، كما يجهلون تاريخ المسيحية 

في بلدانهم، ولذلك يتوّجب نزع الغشاوة عنهم تجاه البشارة.
والالفت والمتكرر في خطاب غراهام األب إعالنه الصريح أثناء زياراته 
الدينية إطالق حملة صليبية ”Crusade“، تتطلّــع ِلتحويل النّاس عن دينهم، 
ولم ُيخِف ذلك ريبة من العالم اإلســالمي لحساسية المســألة، واقتصرت 
حمالته على األوســاط المســيحية التقليدّية أو على المناطــق باهتة الحّس 
الّديني. ومفهوم «الحملــة الصليبية»، يعيد لألذهان ماضيــاً ثقيًال. ما دفع 
بابن غراهام فرانكلين للتخلي عن تلك المقولة واستبدلها بكلمة «مهرجان». 
فباتت الكنائس البروتســتانتية واإلنجيلية في العالــم العربي تحاول عرض 
خدماتها بوجه إنســاني، مّدعية أنها لم تشــارك القوى االستعمارية الغربية 

هجمتها على بالد العرب في مقارنة بالكنيسة الكاثوليكية.
من جانٍب آخر قد يتساءل المرء عن تناغم اليمين المسيحي مع الّدولة 
العبرية. فاألمــر له مبــّرر الهوتي، يســتند إلى اعتقاد شــائع في أوســاط 
المســيحيين مفاده أن انبعاث دولة إسرائيل دليل حاســم على عودة المسيح، 
وهو ناتج عن قــراءة نبوية أبوكليبســية للكتاب المقّدس تبدو فيها إســرائيل 
محّطة على طريق العصر األلفي المنشــود. حيث ال قيامة للمســيح قبل عودة 

Sébastien Fath, Dio benedica l’america: le religioni della Casa Bianca, pp. 15-24. 1 ـ 
Mokhtar Ben Barka, La droite chrétienne américaine, pp. 175-176. 2 ـ 
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اليهود إلى أرضهم. يورد الكاتب اإلســرائيلي األمريكي غيرشــوم غورينبيرغ 
ضمن كتابه: «نهاية األزمنة: األصولية والّصـــراع على جبل الهيكل»: «إن 
العقيدة اإلنجيليــة في الخالص هــي مرحلة من ضمن خمــس مراحل يندثر 
اليهود في آخرها. ولذلك ُعّدت االنتصارات اإلسرائيلية دائماً بمثابة االقتراب 
من نهاية األزمنة ومن عصر ظهور المســيح. ويشــيع بيــن اإلنجيليين رفض 
لقيام دولة فلســطينية، كما يتطلّعون إلــى تهجير كلّ ســكان المنطقة ـ ولو 

كانوا سكّان قطاع غّزة ـ إلى العالم العربي 1.
وفكرة العودة إلى فلســطين ـ كمقّدمة للّظهور 
القــادة  الثّانــي للمســيح ـ دفعــت العديــد مــن 
بيللــي غراهام، وابنــه فرانكلين،  اإلنجيليين ـ مثل 
وجيري فالوال، ورالف ريد، وبات روبرتسون ـ لحّث 
اإلنجيلييــن للتوجه نحو فلســطين، وشــّجعت بعض 
 International Christian ـ مثــل:  اإلنجيلية  اللّوبيات 
 Christians for ـ وكذلــك:  بالقــدس،  Embassy ـ 

Israel ـ على تمويل مشــاريع الهجرة إلى إســرائيل 

وبنــاء المســتوطنات. وبالنتيجــة حــلّ عــدد مــن 
اإلنجيليين بإسرائيل لتعلّم اللّغة العبرية، وسعوا في 

بناء برامج تعاون مشــتركة يهودية مســيحية. وقد قّدر األستاذ مختار بن بركة ـ 
في كتابه «اليمين المسيحي األمريكي: اإلنجيليون في البيت األبيض» ـ أعداد 
اإلنجيليين الذين اســتوطنوا إسرائيل ـ بشكل شــبه دائم ـ زهاء خمسة وعشرين 
روا قسرًا  ألفا 2. حيث ينظر اإلنجيليون للفلسطينيين بوصفهم ممن ينبغي أن ُينص
أو ُيجلوا قهرًا، كون النّبوءة الكتابية المزعومة تتجلّى في اليهود وفي إسرائيل، ال 

في المسلمين أو المسيحيين العرب، الذين يعّدون ضالين منحرفين 3.

 Gorenberg Gershom, The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for The Temple 1 ـ 
Mount, New York, The Free Press, 2000, p. 39.

Mokhtar Ben Barka, La droite chrétienne américaine, p. 180. 2 ـ 
Ibid., p. 177. 3 ـ 
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نحو أي اتجاه يســير «شــعب الكنيســة» في القرن الواحد والعشرين؟ 
يحاول المــؤرخ األمريكي فيليب جنكينز اإلجابة عن هذا الســؤال عبر كتابه: 
«الكنيسة الثالثة. المســـيحية خالل القرن الحادي والعشرين» 1 من خالل 
تنبئه بظهور كنيســة جديدة، ذات طابع إنجيلي طهري رؤيوي تبشيري. ولعل 
أبرز مظاهر هذا التشكل الجديد هو ما تعيشه البرازيل اليوم من تحول نحو 
الكنائــس اإلنجيليــة. كان البلــد وإلــى غاية العــام 1970 يضــّم 92 % من 
الكاثوليك، وفي سنة 2015 تراجع العدد إلى حدود 59 بالمائة، وُيرّجح خالل 
العشرية القادمة تساوي أتباع الكنيستين، وذلك بحسب تقديرات صادرة عن 

«المعهد البرازيلي للجغرافيا واإلحصاء».

Philip Jenkins, “La Terza Chiesa: Il cristianesimo nel XXI secolo”, Fazi Editore, Roma 2004. 1 ـ 
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كل العرب هنا طابور خامس ينتظر لحظة االنقضاض 
علينا، ومن ثم فال يجب االحتجاج بتطبيق أحكام «غير 
توشـــاف» גר תושב أو «الغربـــاء المقيمين في أرض 

إسرائيل» عليهم؛ بل يجب إبادتهم وترحيلهم.
مائير كاهانا

ربما ال نجانب الصواب إذا قلنا: إن اليهودية هي من أكثر 
الديانــات قابلية للثــوران الديني إذا مــا فهمت من هذه 
العبارة على أنها «العــودة إلى الذات وخصوصياتها الضيقة؛ «ولكن 
ضآلة ثقل اليهود الديموغرافي هو مــا يحجب في أحيان كثيرة هذه 
الحقيقة. لقد سعت اليهودية التوراتية دوماً من خالل الصياغات أو 
المرويــات اليهويــة واأللوهيميــة إلى الدفــاع عن فرادة الشــعب 
اليهودي، من خالل ذلك المفهوم الشائع «مفهوم الشعب المختار»، 
واستمر ذلك طوال الحقبة التلمودية الوسيطة ليشتد بدايًة من عصر 
األنوار فيما عرف بالهاســكااله اليهودية، التي عرفت انطالقتها في 

■ ا��وي   �1زي 

الديني  الثوران  ودالالت  معاني 
المعاصرة اليهودية  في 

■  أستاذ الدراسات اليهودية، تونس.
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ألمانيا باألساس قبل أن تغزو شــرق أوروبا وغربها الحقاً، ثم لتعرف نهايتها 
مع إيذان قضية درايفوس بانتهاء وهم االندمــاج، وهو ما فهمه تيودور هرتزل 
حينما كتب عن «دولة اليهود»، وحينما أطلقت النازية رصاصة الرحمة أخيرًا 
على وهم الهاسكااله، ليرتد الشــعب اليهودي إلى تصوراته القديمة مستقوية 
هذه المرة بعقدة ذنب أوروبية، وتغطية سياسية ومدد عسكري أوروبي أمريكي 

نها ضد كل استهانة بأية قوانين دولية أو غيرها. يحص

1 ـ ا����?�اله وا��Tران ا��#�� األول

كانت الهاســكااله نتيجة طبيعية لآلفاق التي فتحتها العقالنية األوروبية 
والثــورة العلميــة، ومــا حملتــه معها مــن قيم جديــدة في مجــال األخالق 
والسياسية، ونتيجة طبيعية للدرس الفلسفي المتعلّق بنظرية العقد االجتماعي، 
مثلما توسع فيها الفالسفة الفرنســيون واعتنقها «المستبد العادل» فريدريك 
الكبير الثاني حاكم بروسيا (1740 ـ 1786م). وكان هؤالء اليهود يعرفون باسم 
«المســكليم» الذين اتخذوا من برلين معقًال لهم بقيادة موشــيه مندلســون 
(1729 ـ 1786م) الذي قام ـ أسوًة بمارتن لوتر بترجمة األسفار الخمسة إلى 
اللغة األلمانيــة، والدعــوة ـ في كتابــه «أورشــليم أو الســلطة الدينية في 
اليهودية» ـ إلى ديانة فردية ال تخضع للدولة ومنفصلة عنها، وســعى صحبة 
أتباعه إلى محاولة إخــراج اليهود مــن عزلتهم الغيتوية من خــالل التربية 
والتعليم وتشــرب الثقافة الدنيويــة األلمانية؛ بغية التحرر من أســر تعريف 
لليهود بأنهم شــعب من «المنبوذين» Paria كما يقول ماكس فيبر، واســتعان 
مندلســون بصديقه داڤيــد فريدالنــدر David Friedlaender في هــذا العمل، 
وفريدالندر هذا ال يدرك الكثيرون أنه من أوائل الذين اشــتغلوا بالدراســات 
اإلسالمية، ومهدوا الطريق لما ســيعرف الحقاً في بداية القرن التاسع عشر 
 Wissenschaft des «داخل األوســاط اليهودية المنفتحة باســم «علم اليهودية
Judentums، أو الدراسة العلمية لليهودية وهو ما عرف بالعبرية آنذاك باسم 

«حوخمات يسرائيل» أو حكمة إسرائيل חכמת ישראל، وقد ظهر هذا االصطالح 
الجديد بين مثقفي اليهود ونخبهم المتنورة بين سنتي 1810 و 1820 من القرن 
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التاســع عشــر للرد على بوادر المعاداة للســامية التي عــاودت الظهور بقوة، 
وكانوا قد فّصلوا أهدافهم فيما كتبوه في المجلة التي اتخذوها لسان حالهم، 
 Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judentums «وهي «مجلة علــم اليهوديــة

الصادرة سنة 1822م.
وقد بادر إلــى تحقيق هــذا الهدف جماعة مــن اليهود األلمــان على وجه 
الخصوص، الذين لم يكونوا يرون أنفســهم في صدام مــع الحضارة الجرمانية 
والغربية عموماً، وإْن كانــوا يخافون من أن يؤدي االندمــاج في هذه المجتمعات 
إلى اختفاء ما بــه يكون اليهودي يهودياً. والواقع أن هذه االشــكالية كانت دوماً 

إشكالية اليهود في كل مجتمع عاشوا فيه. فاالندماج 
كان يعنــي لدى اليهــود المحافظين مــن معارضي 
اليهودية اإلصالحية الطريــق األّولي نحو الذوبان. 
وهكذا آلت جماعة مدرســة «علــم اليهودية» على 
نفســها الرجوع إلــى التــراث اليهودي لغــة وأدباً 
وفلسفة؛ لتتواله بالدرس والتمحيص والنقد. وكانت 
لهذا الرجوع أياٍد بيضاء على الدراســات اإلسالمية 
في جــزء منها؛ لمــا كان من صالت بيــن التاريخ 
اليهودي الوســيط واإلســالم، حتــى أن الكثير من 
زعماء هذا التيار كانوا رؤوس االستشــراق الحديث 

ورعاته، وقــد تحكمت فــي تطور هــذه الحركــة عوامل عــدة على مــا يذكره 
المختصون، يمكن اعتمادها للتمييز بين األجيال المتالحقة 1، وهي:

بالنظر إلى من تتوجه إليهم إسهامات هذه االستنارة اليهودية، وبحسب ما يصيب هذه األهداف  1 ـ 
العامة من تغير بحســب الموضع والزمن يمكن تقســيم علماء هذه الحركة التاريخية إلى أربع 

طبقات هي:
أ ـ طبقــة المؤسســين ـ (1822 ـ 1854) منذ ظهور مجلة ليوبولد تســونز، مجلة علــم اليهودية 
Zeitschrift fuer die Wissenschaft des Judentums قبل تحولها إلى المجلة الشــهرية لتاريخ علم 

اليهودية Monatsschrift fuer die Geschichte und Wissenschaft des Judentums، ثم تاسيس معهد 
الدراســات اليهودية والالهوتية في مدينة برسالو ســنة 1854م. ومن أعالم هذه المرحلة نذكر 
 Yom وليوبولد تسونز أو بحسب اسمه اليهودي يوم طوف ليبمان S. J. Rapoport س.ج. رابوبورت
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1 ـ تطوير دراسة التوراة واالستنارة اليهودية لدى كل الجاليات اليهودية 
في أوروبا وحيثما وجدت.

2 ـ إشاعة الدراسات اإلنسانية في هذه البالد وفي كل األصقاع التي يمكن 
لليهود فيها أن يتمتعوا بنصيب من التعليم.

3 ـ االهتمام بمنزلــة اليهود السياســية واالجتماعيــة والدينية في هذه 
البلدان والعمل على تدعيمها والرفع منها.

4 ـ الرفع من شــأن الجانب الثقافي والديني بين اليهود والحد من شأن 
الخالفات الداخلية بين اليهود أنفسهم.

1 «�1�5��2 ـ 
�ب 1967 و>��ر «ا���زاره 

ولكن محاوالت االندماج فشــلت شــيئاً فشــيئاً وانهارت أحالم المدافعين 
عنه، وذهبت أفكار موشيه مندلســون وأمثاله أدراج الرياح، وتمكّنت اليهودية 

 Nachman ونخمان كروخمــال S. D. Luzzatto وكذلك شــموئيل داڤيــد لوزاتــو Tov Lippmann

ـ «رناك». Krochmal ، المشهور اختصارًا ِب

ب ـ طبقــة أو جيل الترســيخ والتنظيــم من ســنة 1856م وحتى 1996م، بعد اكتشــاف وثائــق الجينيزاه 
القاهرية ســنة 1896 وظهور أول محاولة لجمع وتهذيب ما خلفته مدرســة علــم اليهودية ومن اعالم هذه 
 .Steinschneider وموريتز شتاينشنايدر Munk وشلومو مونك Geiger المرحلة نذكر كًال من ابراهام غايغر

ونقتصر على هؤالء ألنهم ممن عرفت الدراسات اإلسالمية والعربية لديهم اهتماماً خاصاً.
ب ـ الجيل الثالث وهو جيل الجمع والتهذيب الممتد من 1896م إلى سنة 1960م تاريخ افتتاح 
معهد الدراســات اليهودية في الجامعة العبرية في القدس بفلسطين المحتلة. ومن اعالم هذه 
المرحلة في مجال الدراسات العربية اإلســالمية واليهودية نذكر جورج فايدا وكلود كاهن وج. 

كيستر وغيرهم كثير.
ج ـ جيل التجديد والنمو من ســنة 1925 إلى أيامنا هذه وهو جيل االنتقال من علم اليهودية إلى 
مرحلة الدراسات اليهودية كما يطلق عليها اليوم. ومن أعالم هذه المرحلة فيما يتعلق بالدراسات 
العربية واإلســالمية ذات الصلة باليهودية نذكر كًال من ساســون ســوميخ ومائير كيستر وداڤيد 
ايالون ويوسف ســادان ويهوشواع بالو وموشيه جيل وسارة شترومســه وأوري روبين ومايكل ليكر 
والبــار ارازي ممن تعج بهــم الجامعات اإلســرائيلية ومراكز الدراســات اليهوديــة العربية في 

الجامعات األوروبية واألمريكية.
 Rebhun, Uzi, & Waxman, Chaim Isaac. (2004). Jews in Israel Contemporary Social and 1 ـ 
Cultural patterns. Hanover [N.H.]: University press of New England.
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التقليدية من الوقــوف في وجه اليهوديــة اإلصالحية، ثم جــاءت الصهيونية 
المناهضة للدين جملة، والباحثة عن حلّ للمشــكلة اليهودية في سياق النزعة 
القوميــة ونظريــة الدولة ـ األمــة؛ لتحاول أن تجد ســبيًال لما كان يســميه 
الصهيوني الماركســي بوروخــوف بالهرم المقلــوب. ثم ما لبثــت أن وجدت 
الصهيونية حــّالً لخلفيتها اليهودية، أو ُقــل: وجدت اليهوديــة التقليدية حّالً 
لصلتها بالحركــة الصهيونية من خــالل العمل النظري الجبــار الذي قام به 
الرّبي إسحاق إبراهام إسحاق كوك ثم ابنه تسفي يهودا كوك، من أجل إيجاد 
األُسس النظرية لما سيعرف بالصهيونية الدينية، وكان لهذا الرّبي اإلشكنازي 

فضل القيام بأول صياغة الهوتية تجعل للصهيونية 
مكاناً فيها. وقد نظــر للصهيونية على أنها تحقيٌق 
للزمــن الماشــيحاني، وكان هذا التأويل خشــبة 
الخــالص التــي تعلّــق بهــا كل مــن المتدينين 
والصهاينة بعد فترة طويلة من العداء المستحكم، 
حتى صار هذا التيار ـ بدءًا مــن الثمانينات ـ هو 
التيــار الغالــب على اليهــود وعلى اإلســرائيليين 

بالذات الذين حملوا لواء «اليهودي الجديد» 1.
فالتيار الحريدي المناهض للصهيونية ولدولة 

إســرائيل ألســباب عقائدية صرفة إن قبل العيش في إســرائيل فإنه ســرعان 
ما تلقى زخماً فكرياً وأيديولوجياً مهماً بفعل الشــخصيتين الســابقتين 2 اللتين 
حاولتا إيجاد صيغة لتشــرب اليهود العلمانيين والصهيونييــن القوميين داخل 
إطار اليهودية الحريدية، بوصفهم الشــكل المتعين للخالص في مرحلة معينة 

حول أثر هذا الرّبي ودور حركة المزراحي أيضاً في إشاعة فكره انظر ما يلي: 1 ـ 
 Gellman, E. (1991). Essays on the Thought and Philosophy of Rabbi Kook. Rutherford: Fairleigh 2 ـ 
Dickinson University Press.

Kaplan, L., & Shatz, D. (1995). Rabbi Abraham Isaac Kook and Jewish Spirituality. New York: 

New York University Press.

Blumenfield, S. M., Tuchman,. (1966). Rabbi Avraham Yitzhak Kook Lover of G-d and Israel. 

Dreamers and Builders of Zion; 3. New York: Department of Education and Culture of the 

Jewish Agency.
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حتى وإن لم يكونوا يؤمنون بذلك. فكان موقف األب شبيهاً ـ من بعض الوجوه ـ 
بموقف هيغل مــن بونابرت، ورأى األب أن إصالح العالم يتطلّب فســح المجال 
للعلمانيــة وضروب االســتهتار بالدين فــي مرحلة أولــى، ورأى أن «الزخارف 
الخارجية لحياة األُمة ـ ومنها اللغة، والوعي السياســي، والممارســة العملية ـ 
ليســت إال تحضيرًا» النبعــاث اإللهام اإللهي مجــددًا، ولهذا الســبب رحبت 
الصهيونية العلمانية به أمًال في استيعابه؛ ولكنها تناست أنه كان يفعل الشيء 
نفســه معها، وكان يعتقد ـ كما هو واضح في كتاباته ـ أن للصهيونية العلمانية 
دورًا إيجابيــاً تؤديه في عملية الخالص، وأن ما تفعلــه ال يخلو من معنى إلهي 
وقيمــة خالصية. والحركة الصهيونية ـ بمجرد االســتيطان في أرض إســرائيل 
وتطبيقها ما يســمى العمل العبري ـ إنما تنفذ الخطة اإللهية، وعند التواصل 

بين الصهيونيتين سيدرك العلمانيون المعنى الروحي والخالصي لمنجزاتهم.
 ويبدو أن حرب 1967م وما رافقها من انتصار في ســتة أيامٍ وضم أراٍض 
جديدة قد نُظــر إليه على أنــه تأكيد للمعجــزات اإللهية، وإشــارة انطالق 
الستيطان األراضي الجديدة من أجل إنشــاء إسرائيل «هاشليماه» أو إسرائيل 
الكاملة. وعّد االســتيطان «ميتســفا» أي فرضاً إلهياً ال تعادله أية «متسفا» 
أخرى. وهكذا تناسلت حركات اســتيطانية عبر أرض إسرائيل بالعرق والدم، 
وبادرت إلى تكتيك «خلق األمر» الواقع على األرض؛ إلحراج حكومات اليمين 
التقليدي من بداياته وصوالً إلى الليكود واألحزاب اليسارية، وصوالً إلى حزب 
المعراخ، وكان شــرف البدء لتلك الصهيونية المراجعية على يد بيغين وحركة 
حيروت التي ســينتفض عليها اليمين الديني المتطرف منذ إخالء مستوطنات 
ياميت. ولكن الكارثة ستكون بال شــك اتفاقية أوسلو التي ستجعل هذا اليمين 
الديني الحريدي المتطرف يلجأ شــيئاً فشــيئاً إلى االغتيال السياسي داخلياً 
وخارجيــاً، من خالل تحــرك الفتــوى الدينية إلضفــاء المشــروعية الدينية 

والهالخية على أفعال سياسية باألساس.
وقد كان لهذه الصياغــات والتكتيكات الجديدة ـ للعالقــات بين الدين 
والصهيونية ـ أثر واضح في تصور العالقة بيــن الدين والدولة، ولئن انتهت 
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مرحلة العالقة األولى كما رســمت في عهد حزبي الماباي والمزراحي ـ فيما 
عرف بوثيقة الحفاظ على «الوضع القائم» 1 ـ فإن فصًال جديدًا سيكتب، وقد 
وصف الباحث يشــعياهو ليبوفتش هذه العالقة الجديدة بأنهــا عالقة «بغاء 

مزدوج» بين الدولة والدين 2.
ويالحظ كل متتبع لشأن العالقة بين الديني 
والسياســي في إســرائيل أنها ســارت منذ تلك 
المرحلة في اتجاه تسّرب الدين إلى كل مفاصل 
الدولة والحياة، وكان يجب انتظار حرب األيام 
الســتة كما رأينا لنشــهد القادح الحقيقي لهذا 
الثوران الديني، فقد كان لهذه الحرب دور بالغ 
في إعادة ترتيب العالقة بين الدين والدولة في 
إســرائيل في اتجاه مزيــد من ســيطرة اليمين 
الديني على مفاصل الحياة اإلســرائيلية على ما 

بينه أكثر من باحث ومتخصص 3.

حول هذا المفهوم األساسي في تاريخ الصالت بين الدين والسياسة في إسرائيل انظر على سبيل  1 ـ 
 Greilsammer, I. (2013). Le statu quo religieux en Israël : des lignes de front mouvantes. :المثال
Ethnologie française, 43 (4), 633640.

هو من الشــخصيات المثيــرة للجدل في إســرائيل بســبب آرائه الحــرة والمناهضة للسياســات  2 ـ 
اإلسرائيلية من أشهر كتبه:

Leibowitz, Yeshayahu. (1985). Judaïsme, peuple juif et état d’Israël. Paris: J.C. Lattès.

 Leibowitz, Yeshayahu, & Algazy, Joseph. (1994). La mauvaise conscience d’Israël: :أما عنه فانظر
entretiens avec Joseph Algazy. Paris: Le Monde éditions.

Gérard, R. (1985). Leibovitz (Yeshayahou) Judaïsme, peuple juif et Etat d’Israël. Archives de 

sciences sociales des religions, 60 (2), 276277.

انظر مثًال ما كتبه كل من: 3 ـ 
Enderlin, Charles. (2013). Au nom du Temple: Israël et l’irrésistible ascension du messianisme 

juif (1967-2013). Paris: Seuil.

Greilsammer, Ilan. (2004). Autorité religieuse institutionnelle et autorité religieuse charismatique: 

le cas de l’État d’Israël.

Greilsammer, Ilan. (1991). Israel, les hommes en noir: essai sur les partis ultra-orthodoxes. Paris: 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
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إنّ العالقة بين الدين والدولة في إســرائيل عالقة معقدة، وهي تكشــف 
عن مرحلة عدم التوازن المســتمرة حتى اليــوم كخصيصة من خصائص هذا 
النظام السياســي، وهي عالقة مرتبطــة ارتباطاً وثيقــاً بتاريخ الصالت بين 
الصهيونية السياســية والصهيونية الدينية في البداية، ثم تطورها سياســياً 
إّبان قيام إسرائيل سنة 1948م وخصوصاً الصلة بين حزب الماباي بقيادة بن 
غريون بوصفه امتدادًا للحركة الصهيونية السياسية والكتلة الدينية بجناحيها 
المفدال واغودات يسرائيل بوصف االولي امتدادًا لحركة مزراحي وللصهيونية 
الدينية، والثانيــة بوصفها ممثلة للنقاء التوراتي، وال يمكن دراســة مشــكلة 
الدين والدولة في إســرائيل دون الرجوع إلى رســالة بن غوريون إلى حاييم 
سولوڤيتشــيك Rav Hayim Soloveitchik ممثــل «اغودات يســرائيل» آنذاك، 
ـ Statu-quo التي أشــرنا إليها آنفــاً والتي حددت العالقة  المعروفة بوثيقة ال
بين الطرفين وشروط انضمام اغودات يســرائيل إلى الحركة الصهيونية إلى 
حدود 1977م، وذلك في مســائل التعريف بمن هو اليهــودي؟ 1 إذ يبدو غريباً 
لدى البعض كيف أن هــذه الدولة التي أريد لها أن تجمع شــتات اليهود لم 
تصل حتى اليوم إلى تعريف من هو اليهودي، ومثــال حالتي المواطن دانيال 
روفايزن والضابط بنيامين شــاليت دليــل واضح على ذلك. ومن المســائل 
األخرى مســائل الزواج المدني والزواج الديني واالجهاض والطالق واحترام 
عطلة الســبت واحترام أحكام الذبائح واألكل (الكاشــروت) والتعليم بشــقيه 

الديني والعلماني ومنزلة دار الحاخامية.
وقد هدد أحد نواب اغودات يسرائيل في الكنيست األول إّبان التفكير في 
وضع الدستور اإلسرائيليي ـ الذي لم َيَر النور أبدًا ـ قائًال: «إن الدستور لن 
يكون صالحــاً إّال متى تماهى كلياً مع التوراة، ونحن نعّد كل دســتور مخالف 
لهذا التصور تعدياً على التوراة، وإننا ننبهكــم ونحذركم إلى أن أية محاولة 

هذا من أخطر مواضيع الهوية في إسرائيل تاريخياً وحوله انظر: 1 ـ 
Cohen, Asher, & Susser, Bernard. (2000). Israel and the Politics of Jewish Identity: the Secular-

Religious Impasse. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.

Kraines, Oscar. (1976). The Impossible Dilemma: Who is a Jew in the State of Israel? New York: 

Bloch Pub. Co.
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لوضع هذا الدستور بخالف ما نرتئيه ستقود البالد حتماً إلى صراٍع إيديولوجي 
حاٍد ال صلح فيه وال تنازل».

وهذا الموقف هو مــا دفع بن غوريون بحســه العملي إلى «تناســي» هذا 
الدســتور واالســتعاضة عنه بمجموعة من «القوانين األساســية أو التوجيهية» 
المعروفة بالعبرية تحت اسم «حوقي هيســود» חוקי היסוד  1 حفاظاً على هيمنة 
حزب الماباي وعلى وحدة البالد والشــعب في التصور اإلســرائيلي والى حاجة 
الكتلتين الحزبيتين الكبيرتين اآلن ـ أي المعراخ والليكود ـ الماســة لألحزاب 
الدينية في تشــكيل الحكومــات المتعاقبة لمــا يعاني منه النظــام االنتخابي 

والسياســي اإلســرائيلي من «إعاقة» دائمة بسبب 
مبدأ االقتراع النسبي، والحاجة دوماً إلى حكومات 
ائتالفية، ممــا حكم علــى هاتيــن الكتلتين بعقد 
تحالفات سياســية مع األحزاب الدينية والصغيرة 
و«مغازلتها» للحصول على األغلبية، وهو ما صارت 
الدائم  بتهديدها  الدينية «تتعيش» منــه  األحزاب 
والدعــوة النتخابات ســابقة  الحكومات  بإســقاط 
ألوانها إذا لــم يتم اســترضاؤها بامتيازات مالية 
وقانونية، هي فــي الحقيقة «قضم» مســتمر لكل 
الجوانب «المعلمنة» في الحياة اإلســرائيلية رغم 

ضآلة حجمها البشــري الذي ال يعكس أبدًا وزنها السياسي، فنسبة المتدينين 
في إسرائيل ال تزيد على 10 %، وإْن كان هذا الرقم في ازدياد بسبب ما يسمى 
بالعبرية «حــازاراه بيتشــوفا»؛ أي «الصحوة الدينية» أو التوبــة بالرجوع إلى 

حول هذه القوانين يمكن مراجعة كبير االختصاصيين الفرنسيين في مسائل القانون في إسرائيل  1 ـ 
كلود كالين فيما يلي:

Klein, Claude. (1977). Le Caractère Juif de l’Etat d’Israël: Étude juridique. [Paris]: Cujas.

Klein, Claude. (1983). Le Système Politique D’Israël (1re éd. éd.). Paris: Presses Universitaires 

de France.

Klein, Claude. (1990). Le Droit Israélien. Paris: Presses Universitaires de France.

Klein, Claude. (1996). La Démocratie d’Israël. Paris: Editions du Seuil.
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أصــول العقيدة، وهو أمر على صلــة ـ من بعض الوجوه ـ بظاهــرة العودة إلى 
الدين، التي تعرفها كل الديانات اليوم في القارات الخمس تقريباً.

والواقع أن ســيطرة «أصحــاب األردية الســوداء» ـ كما يســميهم إيالن 
غريلسامر Ilan Greilsammer ـ قد عرفت مرحلتها الذهبية بدءًا من 1977م مع 
وصــول مناحيم بيغين وحزب حيــروت إلى الحكــم (1977 ـ 1984م)، حتى أن 
اإلســرائيليين يصفون ما حدث باالنقالب (هامعباخ) ودخول أغودات إســرائيل 
للحكومة، ثم مع حكومة الوحدة الوطنية (1984 ـ 1990م) وصوالً إلى المرحلة 
الشــارونية والليكودية المســتمرة حتى اليوم مع بعض االنقطــاع، ومنذ ذلك 
التاريخ ما فتئوا يحصدون التنازالت، ويشــددون الخناق على الحياة السياسية 
واالجتماعية والدينية في إســرائيل، من خالل قراءة توراتية وتلمودية لمفهوم 
األرض والشعب، تشّجع على بناء المستوطنات بشــكٍل عشوائي وعنيٍف ويعادي 
العرب من منطلقــات عقائدية، كما تقوم به حركة غــوش إيمونيم وصوالً إلى 

المجرمين من حركة «شبان التالل».
ويشدد هؤالء المتطرفون االرهابيون على الطابع اليهودي للدولة ومرافقها، 
بكيفية تسببت في اســتعداء جزء من يهود «الشــتات» في اصطالحهم. إذ مال 
متدينو إســرائيل من جماعات «شــاس» و«ديغل هاتوراه» ـ بعد انشــقاقهم عن 
اغودات يسرائيل وغيرهم من الجماعات اليهودية المتشددة ـ إلى فرض التصور 
الهالخي (الفقهي) المتشدد فيما يتعلق بتعريف اليهودي وأحكام الزواج وغيرها 
بشــكٍل أزعج معتنقي اليهودية الليبيراليــة واإلصالحية في الواليــات المتحدة 
وأوروبا وبشكٍل يهدد مصير عرب الخط االخضر. كما تجد الجماعات العلمانية 
صعوبــة كبيرة في التصــدي «ألصحاب األرديــة الســوداء». وزاد األمر تعقيدا 
وصول اليمين المسيحي والمحافظين الجدد إلى مقاليد اإلدارة األمريكية زمن 
بوش االبن، ليزداد إحكام الطوق ملياً حول العرب الفلسطينيين؛ لما هو معروف 

من الصالت بين الصهيونية والمسيحية الصهيونية وخلفياتها األلفانية.
وهكذا فإن مسألة هذه العالقة ظلت في حكم «تأجيل البت والتنفيذ» منذ 
البداية، وحين بــدأت أولى مالمح معالجتها نحا ذلــك منحى االنتصار للدين 
ومحاصرته للدولــة. ولكن يبقى مفيــدًا لنا أن نفهم أن كل هــذه االختالفات 
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وعمقها لم تؤد إلى منطق التكفير والتصفيات الجســدية بينهم إال نادرًا جدًا، 
ولم تؤد إلى ضرب جهاز الدولة؛ ألنهم تعلموا مــن تاريخهم أنه متى َتنَازَُعوا 
 فشــلُوا وذَهَبت ِريُحهْم. وكانت حادثــة اغتيال رابين بمثابــة الزلزال الذي هز
كيان اليهود اإلسرائيليين وغيرهم في كل أصقاع األرض؛ إذ إنها نادرة المرات 
التي امتدت فيها يد اليهــود الغتيال يهود آخرين من منطلــق الفتاوى الدينية 

المرتبطة بالصراعات السياسية على ما سنوضحه.
إنّ هذه القوى الدينية ما زالت بعيدة عن اإلمساك بمعاقل القرار في الدولة، 
ولّما تصل ســلطتهم بعد إلى الحد الذي يمكن وصف إسرائيل تبعاً له بأنها دولة 

دينية خالصــة؛ بل ال تزال نــواة القــرار الحقيقية 
والنهائيــة في يــد المؤسســة العســكرية واألجهزة 
االســتخبارية المعلمنة في جوهرها، وهي تسير وفق 
منطق خاص شــيئاً ما، وال يمكن لرجال السياســة 
الكبــار أن يكــون لهــم دور حقيقــي ما لــم يمروا 
«بالمؤسسة العسكرية أو األمنية» ليتم «تعميدهم»؛ 
إذ بجب أال ننســى أن إســرئيل هي مجتمع عسكري 
باألساس، وقديماً ُسئل بن غوريون عن حدود إسرائيل 
وهل هي الحدود التوراتية؟ فأجــاب بما هو معروف 
متواتــر مــن أن «أفضل مفســر للتوراة هــو الجيش 

اإلسرائيلي وحيثما توقف هذا الجيش فثمة أرض إسرائيل».
ولقد أفرد الباحث ماريوس شــاتنر في كتابه األخير عن «الوجه اآلخر 
إلســرائيل» 1 حيّزًا مهماً لدراســة هذه اإلشــكاليات الحقيقية في المجتمع 
اإلســرائيلي التــي غطاها طويــًال الصــراع العربــي ـ اإلســرائيلي، وهذه 

 Schattner, Marius. (2008). Israël, l’autre conflit:Laïcs Contre Religieux. :راجع كتابه المهم األخير 1 ـ 
Bruxelles: A. Versailles.

وحول صالت اليمين الديني القومي بالتيارات الدينية راجع كتابه االخر:
Schattner, Marius. (1991). Histoire de la Droite Israélienne: de Jabotinsky a Shamir. Bruxelles: 

Editions Complexe.
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اإلشــكاليات الحقيقية هي إشــكاليات العلمانيين والمتدينيــن، وقد تتبعها 
ماريوس شــاتنر منذ ظهور الحركة الصهيونية في روســيا حوالى 1880م، 
وحتى قيام إســرائيل في 1948م، متوقفاً عند نشــأة ما يعــرف بالصهيونية 
الدينية مع الرّبي حاييم كوك وابنه مــن بعده اللذين قّدما صيغة من صيغ 
التعايش بين الحركة الصهيونية السياســية القوميــة والديانة اليهودية في 
صورتها الماشــيحانية، بعــد أن كان الصراع بين التديــن والعلمنة مزمناً 
طوال القرنين التاسع عشــر والعشــرين، وعرف زخمه الكبير منذ حركة 
الهاســكااله اليهودية، وقد تتبّــع بالتحليل دقائق الصراع بيــن المتدينين 
والعلمانيين في مواقــف بن غوريون الالمبالية بضحايــا المحرقة، ورفض 
منــح الجنســية اإلســرائيلية لليهــودي الــذي يعتنــق المســيحية، وهذه 
المالحظات هــي التي دفعــت ماريوس شــاتنر إلــى البحث فيما ســماه 
باإلضافة التي قدمتها اليهودية لصفة اإلسرائيلية محاوالً اإلجابة عن أسئلة 
ظلّت محرقة فــي الضمير اإلســرائيلي حتــى اليوم، وهي أســئلة: من هو 

اليهودي؟ أو دالالت وجود دولة يهودية أو معنى اليهودية نفسها.
إنّ إســرائيل األخرى التي تحّدث عنها ماريوس شــاتنر هي إســرائيل 
مخيفة ومرعبة بالنسبة إلى مستقبل الشــعب اليهودي، ولذلك كتب كتابه 
بقلم غير المحايــد التي كررهــا أكثر من مــرة، وهو يــدرك أن النظام 
االنتخابي اإلســرائيلي إنما يجعل من الحياة السياســية اإلسرائيلية رهينة 
لدى قوة دينية رهيبة ال تتناســب وحجمها الحقيقي، ويتوقف عند ما يعّده 
الظاهرة األخطر من التدين التقليدي ممثلة في األوساط الحريدية، ويعني 
بذلك األوساط االستيطانية القومية الدينية، التي قد تؤدي بإسرائيل إلى 
التهلكة فهي التي حاولت اغتيال البروفيســور زئيف شــتيرنهال، واغتالت 
رئيس الحكومة اإلســرائيلي إســحاق رابين بمســاعدة المؤسســة الدينية 
االســتيطانية وغالة األحبــار بفتاوى، مثل فتــاوى «دين روديــف» و«دين 

موسير» وغيرها.
إنّ هذه الحركات تتنامى في إسرائيل بسرعة، لتنشر مناخاً من التطرف 
والعنف والحقد، في وقت يعرف فيه الجميع في إســرائيل أن الحل لن يكون 
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إال سياســياً مع الفلســطينيين، وأنــه يتطلــب تضحيات جســاماً من األرض 
واأليديولوجيــات، يبدو أن التيار القومي الديني االســتيطاني ليس مســتعدًا 
لسماعها أو االنتباه إليها. ويجد ماريوس شاتنر صعوبة في فهم هذا االرتباط 
االنتحاري بيــن اليهودية والقومية في صيغتها االســتيطانية الراديكالية، وقد 
أدى تحليلــه إلى عد الصيغــة التي ابتدعها بــن غوريون لحل المشــكلة بين 
الماباي والمفدال ـ فيما عرف بالوضع القائم ـ هي التي مهدت لتواصل سوء 
الفهم التاريخي الحاصل حتى اليوم ومنع إسرائيل من وضع دستور. ويرى أن 
الفشــل الحالي «للقوى الديموقراطية» إنما هو نتاج لهذا الفشــل التاريخي 

األول الذي أبقي الباب مفتوحاً أمام صعود القوى 
اليمينيــة الدينيــة وابتزازها للدولــة، ويرى أن 
تواصل هذا المأزق التاريخي من شــأنه أن يؤثر 
على المشكل اآلخر مشكل حلّ الصراع الفلسطيني 
اإلســرائيلي الذي يعرف هو أيضاً صعــودًا لقواه 
اليمينية والدينية مما يشكّل عثرة كبيرة أمام حل 
الصراع سياســياً ويحولــه إلى صــراع ديني من 
الطرفين. وبالرغم من تشــاؤمه اآلني فإنّ شاتنر 
حافــظ على بعض األمــل عندما عد أنّ مســتقبل 
الصراع قد يكون مختلفاً لــو تم إيجاد صيغة من 

صيــغ الجمع بين اليهوديــة التقليدية وعصر األنوار اليهــودي، يقف في وجه 
البربرية عوض االرتماء في أعضاء خليط قاتل من القومية والدين، التي نبّه 
إلى مخاطرها البروفيســور يهوشــواع ليبوڤيتش منــذ 1967م حينما حّذر من 
مخاطر العمى التاريخي الذي تســببت فيه انتصارات عسكرية برقية، مهدت 
بدورها لنشأة التطرف اليميني الديني، وتناسل حركات كاخ وما نهج نهجها. 
وقــد بيّن أحمد الطيبي عضو حركــة بلد أنه ال يمكن أن توجــد دولة يهودية 
وديموقراطية فــي الوقت ذاتــه؛ ألن واو المعية ال معنى لهــا، فإما أن تكون 
ديموقراطية أو غير ديموقراطية؛ ألنها بالنســبة إلى العرب يهودية، وبالنسبة 

إلى اليهود ديموقراطية، وفي ذلك اختزال لكل المشكل.
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3 ـ ا��Tران ا��#�� و1��وى ا��م

قليلون هم مــن يعرفون عمق االرتبــاط بين اليهوديــة المعاصرة ونظام 
الفتاوى، بل ربما لن نكون من المغالين إذا ما قلنــا: إن اليهودية هي ديانة 
الفتوى بامتياز، فلقد استمر الوجود الديني لليهود في مختلف بقاع العالم من 
خالل أدب المفتي والمســتفتي؛ إذ تكفي اإلشارة إلى رسالة ابن ميمون ليهود 
اليمن، أو الفتــاوى التي كانت تطلب مــن الرّبي حنانئيل القيرواني ونســيم 
غاوون القيرواني مــن أكاديميات صورا وبومباديثا في بــالد الرافدين، وأدب 
اإلفتاء هذا هو الذي عرف باســم «تشــوفوت وشــئيلوت» שאלות ותשובות  1، 
وتشــهد عليه مدونات خيالية من حيث العدد، وكان عمل اإلفتاء شــغل طائفة 
«البوســكيم»، وهي عبارة تعني طائفة من الرابيين اليهــود الذين يصدرون 

األحكام الهالخية في مسألة ما.
والحقيقة أن مشكلة الفتوى الدينية لتشريع أعمال سياسية ظاهرة مالزمة 
للتاريخ السياسي والديني لدولة إسرائيل وهي تعكس عالقة مرتبكة بين الدين 
والدولة منذ النشــأة بل وقبلها، وقد عبر ـ عن حق الرّبي يهوشــواع ليبوفيتش 
عن هذه العالقة بقوله: إن إســرائيل هي دولة الئيكية ولكن ذات ســمعة دينية 
سيئة» 2. وقد أشار أكثر من سياســي وباحث في ذكرى مقتل إسحاق رابين إلى 
أن احتمــال تكرر االغتيال السياســي أمــر وارد جدًا داخل األوســاط اليهودية 
المرتبطة بالفكــر الديني الحريــدي، كما أن حوالى أكثر من نصف الشــعب 
اإلسرائيلي يشاطرونه هذه الفكرة بحســب نتائج بعض مراكز األبحاث، وأشار 

 Epstein, I. (1968). Studies in The Communal Life of the Jews of Spain: as Reflected in the 1 ـ 
 Responsa of Rabbi Solomon ben Adreth and Rabbi Simon ben Zemach Duran ([2d ed.). New

York: Hermon Press.

Mann, J. (1970). The responsa of the Babylonian Geonim as a Source of Jewish History. 

Tel-Aviv: Zion.

Haas, p. J., & Society of Biblical Literature. (1996). Responsa: Literary History of a Rabbinic 

genre. Atlanta, Ga.: Scholars Press.

انظر تحليًال لهــذه العبــارة: ”Etat laïque de Mauvaise Réputation Religieuse“ ودراســة معمقة  2 ـ 
 Abitbol, M. (2007). Démocratie et :لصلة الدين بالسياسة في إسرائيل فيما كتبه ميشــال ابيتبول
Religion en Israël. Cités, (12), 15-32.
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أكثر من باحث إلى أن بذرة الخطيئة قد زرعتها الجماعات الماشيحانية، وهي 
ـ وإن كانت قليلة العدد ـ بمثابة الخطر القاتل والمدمر لمستقبل إسرائيل.

وقــد كان هذا الخطر مصدر تفكيــر عدد من الكتاب اإلســرائيليين قبل 
غيرهم أمثال ماريوس شــاتنر وعمنون كابليوك وإيالن غرايلسامر، وخصوصاً 
مايكل كاربين وإينا فريدمان 1؛ فاهتموا بمســألة االغتيال السياســي وربطوها 
باليمين الديني «المتطرف» المتناســل من رحم التيار الحريدي والصهيونية 
السياسية، وصوالً إلى منظمة كاخ، وما تالها من المنظمات المرتبطة فكرياً 
بها، التي تصنف باليهودية اإلرهابية لدى األجهزة الدولية المتابعة لنشاطها.

اليهودية  السياسي في  أن االغتيال  والحقيقة 
لم يكن أمرًا حديثاً 2 بالرغم مما يوحي به اغتيال 
رابين، ولكن كان الغتيال رابين وقع الصدمة في 
المجتمع اإلسرائيلي الذي اعتاد أن يرى االغتيال 
يحدث خــارج حــدوده، وكان هــو المبــادر إلي 
تصفية خصومه؛ ولكنه صار يعيشــه ماثًال أمامه 
وداخل الجماعة اليهودية، فقد مر زمن طويل منذ 
أن أقدمــت الهاغانــا على مــا ســماه باالغتيال 
والشــاعر  الكاتــب  بتصفيــة  األول  السياســي 

المناهــض   Jacob Israël de Haan 3 هــان دي  إســرائيل  يعقــوب  والصحفــي 
للصهيونية، والقريب من األوساط العربية، أثناء االنتداب البريطاني، وصار 
األمر يتعلق بتصفية اإلخوة بعضهم لبعض بحســب عبارة إيهود ســبرينزاك 4 

 -  Murder in the Name of God: The Plot to Kill Yitzhak :انظر ما كتبه مايكل كاربين حول الموضوع 1 ـ 
Rabin, by Michael Karpin and Ina Friedman. New York: Metropolitan Books, 1998.

 Ben-Yehuda, N. (2012). Political :انظــر حول تاريــخ االغتياالت مــا كتبــه نحمان بــن يهــودا 2 ـ 
Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for Justice. SUNY Press.

انظر ما كتبه بالعبرية كل من شلومو نقدمون وشاؤول ماصليح: 3 ـ 
נקדימון, שלמה, מיזליש, שאול. (1985). דה האן: הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל. תל-אביב: מודן

والعبارة أيضاً هي عنوان كتاب اليســار هارئيل والكتب حول االغتيال السياسي والتطرف الديني  4 ـ 
جيدة ومهمة نذكر من بينها:
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«קם איש על אחיו» كمــا مــر وقت طويل منــذ تصفية بن غوريــون، لحمولة 
باخرة األرغون ألتالينا، وما نتج عنه من اقتتال بين جنود التســاهال وأعضاء 
 Zeev Sternhell منظمة األرغون 1 أو محاولة اغتيال البروفيسور زئيف شتارنهال

أستاذ العلوم السياسية والمناهض لالستيطان 2.
لقد جاء مقتــل رابين ليضع إســرائيل أمام حقائق جديدة أولها ســطوة 
التيــار الديني، الذي أعطته حــرب 1967م زخماً شــديدًا، فيما عرف آنذاك 
بظاهرة الصحوة الدينية أو الحازاراه بتشــوفا חזרה בתשובה (حرفياً التوبة)، 
التي أشرنا إليها، وانتشار للروح الماشــيحانية التي سرعان ما تخبو لتنبعث 
من جديد، كما كان الحال دوماً فــي التاريخ اليهودي، فما حدث لم يكن في 
الحقيقة عمًال من أعمال واحد من الغيورين أو الزيلوت ـ بحســب االصطالح 
التاريخي ـ الذين عرفهــم التاريخ اليهودي قديماً كما يقول ســبرينزاك؛ بل 
صار عمــًال تباركه مرجعيات حاخاميــة معتبرة، وليس عمــًال فوضوياً لبعض 
األوســاط الحريدية الراديكالية؛ بل صادر عن مرجعيــات صارت تتمرد على 
الدولة وتدعو الجنود إلى العصيان وعدم االنســحاب من «يهودا والسامرة» 

Sprinzak, E. (1999). Brother against Brother: Violence and Extremism in Israeli Politics from 

 Altalena to the Rabin Assassination. New York: Free Press.

Diamond, L., & Sprinzak, E. (1993). Israeli Democracy Under Stress. Boulder, CO: Lynne 

Rienner Publishers.

Sprinzak, E. (1986). Fundamentalism, Terrorism, and Democracy: the Case of Gush Emunim 

Underground. Washington, DC: Smithsonian Institution, the Wilson Center.

Sprinzak, E., & Institute of Human Relations (American Jewish Committee). (1986). Gush 

Emunim: the Politics of Zionist fundamentalism in Israel. New York: American Jewish 

Committee, Institute of Human Relations.
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بحســب عبارتها، أو من أية أراٍض تنسحب منها إســرائيل بمقتضى اتفاقات 
سياســية، وتفتي بجواز القتل خارج إطار قوانين الدولــة. ويبدو أن اتفاقات 
أوســلو وما تالها كانت الفرصة الذهبية التي شجعت نمو التيارات الحريدية 
العنيفة المنادية باالعتماد على المرجعية الدينية لمناهضة الدولة وقوانينها.

في مقال كتبــه حاييم كوهين بعنوان هالخا خطرة تســاءل عمن يحق له 
من اليهود إصدار الفتاوى 1، والسبب في ذلك أن المجتمع اإلسرائيلي اليهودي 
يعيش فوضى اإلفتاء نفســها التي يعرفها العالم اإلسالمي، وذلك منذ الخلل 
الذي تســبب فيه داڤيد بن غوريون ـ بحســب عبارة ابراهام أبيتبول ـ حينما 

التجأ إلى مفهوم «الوضع الراهن» اآلنف الذكر 
بوصفه الصيغة التي ســمحت لــه بالحصول على 
تأييد الصهيونيــة الدينية وعــدم اعتراضها على 
قيام الدولة، وقد أدى هذا الغموض شــيئاً فشيئاً 
أو هــذا االلتبــاس التاريخي إلى ظهــور ما كان 

كامناً فيه من تناقضات وإحراجات.
وهنا سنتأمل أنموذجين لما يمكن أن ينجر 
اليهــودي: أولهما داخلي  الثوران الدينــي  عن 
متمثــل فــي حــادث اغتيــال رئيــس الــوزراء 
اإلسرائيلي إسحاق رابين سنة 1995م، وثانيهما 

خارجي، يتمثل في اغتيال القيادات الفلسطينية بوصفها من ملحقات مبدأ 
دين رودف من وجهة نظر هالخية.

لقد ُقتل إسحاق رابين ســنة 1995م على يد إيغال عمير وهو طالب جامعي 
فــي جامعة بار إيالن، وقــد تبيّن الحقاً أنــه عضو في منظمة أيــال أو منظمة 
الدفاع اليهودية، التي ترجع تاريخياً إلى منظمة «الياكا» المعروفة منذ أحداث 
غيتو فرصوفيــا، إال أن صيغتهــا المعروفة ســنة 1995م ترجع إلــى ارتباطها 

 “Dangerous Halakhah” by Haim Cohen. (s. d.). Consulté :1 ـ   هي دراسة جيدة يستحسن االطالع عليها
20 Juin 2016, à l’adresse http: //www.come-and-hear.com/supplement/free-judaism-cohen.html
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الفكري والروحي بحركة كاخ بزعامة مائير كاهانــا، وحركة كاهانا حي التي 
أسســها ابنه بنيامين، وكالهما ماتا مقتولين. وقد أشــار هذا القاتل إلى أنه 
كان يعمــل وفق ما يطلبــه منه رئيس الجناح العســكري لحركة كاخ الســابق 
أفيفاي رافيف، والــذي كان عضوًا لجهاز «الشــين بيــت» أو األمن الداخلي 
المكلف بالشــعبة اليهودية الشــهيرة داخل هــذا الجهاز، والتي يــوكل إليها 
ـ بحكم وظيفتها ـ متابعة ورصد المنظمــات اليهودية المتطرفة، وكان أفيفاي 
هذا عضوُ المنظمة اإلرهابية يعلم بنية عمير قتل رابين؛ بمعني أن هذا الجهاز 
نفسه كان مخترقا بعمالء مزدوجين، وفي أفضل الحاالت متعاطفين مع الفكر 

الديني المتطرف 1.
وقد أشــار إيغال عمير إلى دوافع قتله لرابين بالقول: إنه شاهده في أكثر 
من مكان وكان قريبــاً منه أكثر من مــرة، ولم تخامره فكــرة قتله إال عندما 
رسخت في ذهنه أنه قد صار بمثابه الخائن الذي يستحق تطبيق عقوبة الهالخا 
ـ «دين رودف» 2، توأم العقوبة الثانية المعروفة في الهالخا  اليهودية المعروفة ب
اليهودية «بدين موســير». ويبدو أن شــيوع هذه الفتوى والمماهــاة بين رابين 
«والرودف» كانت شــائعة، إلى حد أنــه ال يمكن ربطها برّبــي واحد في ذلك 
الســياق التاريخي؛ فقد كان هناك في إســرائيل مناخ عام بعد اتفاقية أوســلو 

وقد سمح له في السجن أن يعيش حياة طبيعة بل وتزوج فيه وتمتّع بحرية االتصال، وكان موضوع  1 ـ 
حملة قادها اليمين االستيطاني إلطالق سراحه باعتباره بطًال من أبطال إسرائيل ألنه قام بفعلته 
بحســب ما تقتضيه أصول الهالخا اليهودية وهو ما يهمنا في هذا الســياق. وقد نبه ايتامار بن 
غفير عضو هيئة المطالبة بإطالق ســراحه إلى انه إذا كان مقبوالً عند بعض األوساط اليهودية 
إطالق ســراح «المخربين» الفلســطينيين كما يصفهم اإلعالم الصهيوني فمن باب أولى إطالق 

يهودي متدين مسجون بدون ذنب.
راجع هذه المعطيات في: 2 ـ 

Top rabbi: Din rodef on anyone ceding land. (s. d.). Haaretz.com. Consulté 7 juillet 2016, 

à l’adresse http: //www.haaretz.com/print-edition/news/top-rabbi-din-rodef-on-anyone-

ceding-land-1.127153

Knesset to debate rabbi’s “rodef” remarks. (s. d.). Haaretz.com. Consulté 7 juillet 2013, à l’adresse 

http: //www.haaretz.com/news/knesset-to-debate-rabbi-s-Rodef-Remarks-1.127163
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נפש פרק א‘ הלכה ט“ו 



117

المعاصرة اليهودية  في  الديني  الثوران  ودالالت  معاني 

يشــّجع على العنف الداخلي، ويستســهل تكفير السياسيين، شــارك فيه بعض 
السياسيين اليمينيين أنفسهم ومن بينهم رئيس الوزراء السابق آرييل شارون.

والحقيقة انــه بالرجوع إلى الموارد الدينية فــإن الباحث يعثر على نص 
هذه العقوبة األولى في التلمود البابلي من مبحث سنهدرين في فقرته (73 أ ) 
والرودف هو من يطارد شــخصاً أدى فعله إلى تعريض حياة اليهود إلى خطر 
القتل، حتى وإن أدى ذلك إلى تعريض حياة المنقذ نفســه إلى الخطر، وقد 
أفاض الرّبي موشــيه بن ميمون في المشنة توراة أو «اليد حازقاه» في وصف 
هذا الحكم وموجباته وشــروطه، وترّكز النقاش التلمودي حول عبارة «يدفع 

آخر إلى قتله» 1، وهــي أحد المواضع القليلة التي 
في التلمــود التــي تبيح القتــل خــارج أي إطار 
هالخي أو شــرعي من ضرورة وجود سلطة تسمح 

بذلك بحسب هؤالء الذين أجازوا قتل رابين.
والــرودف أيضاً هو من يطارد شــخصاً لقتله؛ 
لما اقترفه في حق اليهود، وهو ما فتح الباب أيضاً 
إلى قتل العرب من خالل تأويل هذا العمل على أنه 
من أفعال الدفاع الذاتي، التي ال تســتحق ســلطة 
قضائية إلعالنها، واإلشكال الذي يطرح نفسه داخل 
األوســاط الهالخية هو كيفية التثبــت مما إذا كان 

«الرودف» متأكدًا أن من سيقتله قد شرع في القتل حقاً أو شبّه له.
ويذهب بعــض من يدقق في هذه المســألة إلى أن الرّبي شــابيرا ـ وهو 
ممن حّرض على رابين ـ لم يكن يعتقد أن رابين سيلقى حقيقة هذا المصير. 
أما مــن ربط بين مقتــل رابين ومفهوم دين موســير 2 فقد أشــار إلى الحكم 
التلمــودي الذي ينزل بحق اليهودي الذي يشــي باليهــودي أو يبيعه إلى غير 

רמב“ם, יד החזקה - הלכות רוצח ושמירת נפש פרק א‘ הלכה ח‘ רמב“ם, משנה תורה, הלכות רוצח ושמירת  1 ـ 
נפש פרק א‘ הלכה ט“ו 

 Karpin, M. I. (1998). Murder in the name of God: the Plot to Kill Yitzhak Rabin. New York: 2 ـ 
Metropolitan Books.
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اليهود من األغيار، ويعرض نفســه أو ماله إلى التلف والقتل، وهو ما ينطبق 
على رابين الذي ُشــبه أثنــاء الحملة عليه بأنــه واحٌد من جماعــات اليهود 
المتواطئيــن مع النازية، وهذا يفتــرض أن األراضي الفلســطينية في الضفة 
والقطــاع هي أمالك يهودية تــم التفريط فيها، وأنها بمثابــة قتل لليهود من 
األغيار بمســاعدة يهودية، وهو أمــر ال يمكن فهمة بطبيعة الحــال إال داخل 
الفكر االســتيطاني الحريدي الذي َيعد االســتيطان فريضــة واألراضي ملكاً 

لليهود وجزءًا من «إسرائيل هاشليماه».
ر أكثر من واحٍد من غالة االستيطان خطأ ما ذهب إليه بعض من  وقد فس
أفتى بالقتل من اليهــود مثل الرّبي عوفاديا يوســف רב עובדיה יוסף 1 الزعيم 
الروحي لحركة شــاس الــذي رأى أن فريضــة «الفيكواح نفــش» (= حفظ 
النفس) أهم مــن األرض، ورّدوا عليه بأن الخطأ الــذي يقع فيه عامة اليهود 
هو جعل النفس البشرية أو اليهودية أهم شيء في سلّم القيم، وهو خطأ؛ بل 
المهم في سلّم األوليات هذا هو الخضوع المطلق ألوامر اهللا، وليس الحفاظ 
على النفس؛ بل إنه ليس من الضروري في بعض السياقات التاريخية اللجوء 

إلى القضاء أو المحاكم لتنفيذ هذه األوامر.
والحقيقة أن فتوى دين رودف إنما تنطبق في أيامنا على الفلسطينيين 
دون سواهم، وإذا كان من المشــروع قتل اليهود فمن باب أولى وأحرى أن 
ُيقتل الفلسطيني. وفي هذا برع حاخامات اليهود في الفتاوى المنادية بقتل 
الفلســطينيين وتبرير قتلهم؛ حتى رفــع باروخ غولدشــتاين مجرم الحرم 
اإلبراهيمي في الخليل ـ الذي قتل عشرات من المصلّين أثناء ركوعهم بدمٍ 
بــارٍد ـ إلى مرتبة ســامية بوصفه مثــًال أعلى في التصدي لهــؤالء الذين 
يذّكرون اإلســرائيليين في كل مــرة بأنهم غرباء عن هــذه األرض وبأنهم 

عابرون في كالمٍ عابر.
وليــس غريبــاً أن يأخذ الصــراع العربي ـ اإلســرائيلي منحــًى دينياً في 

 Azoulay, Y., & Ravia, H. The Legacy of Maran Hacham Ovadia Yosef: Stories, Anecdotes and 1 ـ 
Inspiration (Saka Edition ed.).
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إســرائيل، وكان كتاب الرّبي يحيال وايزمان «الشتات اإلسماعيلي» 1 خير معبّر 
عن هذا الجو؛ إذ أعاد التذكير باألصول الدينية للصراع العربي ـ اإلسرائيلي، 
وأن الصــراع الحالي ليــس إال وجهاً من ذلــك الصراع القديم بين إســحاق 
وإسماعيل، كما ذكر الحاخام يتسحاق بن زئيف في مجلة «عوالم هحسيدوت» 
في مقال أعاد رسم حقيقة الصراع من وجهة نظر اليمين الديني بقوله: «منذ 
القدم وحتى األبد لن تتواجد أُمة أشد عداوة من العرب للشعب اليهودي، هذا 
ما قالــه الرمبام (= أي الرّبي موشــيه بن ميمون) في النص المشــهور الذي 
وجهه إلى يهود اليمن، وهذا ليس بالغريب؛ فهو قد عرف العرب على حقيقتهم 

ومدى مكرهــم ودهائهم، والغريب فــي األمر أنه 
وعلى الرغم من مرور مئات الســنوات على كتابة 
تلك الوثيقــة، فاألمور ما زالت علــى حالها ولم 
تتغير، والعرب يطبقون ما قالــه الرمبام حرفياً، 
لن تتواجد أُمة أســوأ مــن العرب تجاه الشــعب 
إلى  نياتهــم ســيئة، ويهدفون دائمــاً  اليهــودي، 

تصغيرنا وإيجاد الطرق إلزهاق أرواحنا».
المقارنة بين الســبي  عــن  ويضيف متحدثاً 
البابلي وما يســميه السبي في بالد اإلسالم: «إن 

أصعب سبي مر على الشــعب اليهودي هو الســبي زمن أبناء إسماعيل، حيث 
تعاملوا مع اليهود بقساوة ووحشية، وهذا ما نتعلمه من وثيقة الرمبام، والتي 
جاء فيها: «معلوم لديكــم يا يهود اليمن والذين تســكنون ما بين العرب أن 
اهللا وضعنا ما بيــن العــرب ليعذبونا ويحاولــوا إزهاقنا، حيث قــال الرب: 
«أعداؤنا جناة»، لن تتواجد أُمة أســوأ مــن العرب تجاه الشــعب اليهودي، 
نياتهم سيئة، ويهدفون دائماً إلى تصغيرنا وإيجاد الطرق إلزهاقنا»، حتى إن 
الملك داود صاح قائًال: «ويٌل لي، ألنني ســكنت مــع أهل القدر»؛ نحن حتى 
اآلن ما زلنا نتعذب ونعاني من عبودية أبناء إسماعيل وكذبهم، وذلك بدرجة 

 Weitzman, R. Y. (2006). The Ishmaelite Exile. Jerusalem; Nanuet, N.Y.: Jerusalem Publications 1 ـ 
Feldheim.
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أكثر مما نتصور، وما تتصوره الخليقة، ولكن علينا بالصبر.... إن السبي في 
فترة اإلسماعيليين أصعب من ســبي مصر؛ ألنه في سبي مصر ـ وعلى الرغم 
من العبودية التي لحقت بنا ـ كانوا يطعموننا ويلبســوننا، ولكن السبي فترة 
اإلســماعيليين لم يكتفوا باالســتعباد؛ بل عاملونا بوحشــية، ولــم يدفعوا لنا 
األجر؛ بل علــى العكس طالبونا بدفــع األجر، ولكن ما الســبب في كل تلك 
العبودية؟ الجواب قاله الرمبام: «ســيدتنا سارة أخطأت حينما عّذبت هاجر، 
وإبراهيم أخطأ حينما لم يردع سيدتنا سارة من تعذيب هاجر، ولهذا الباري 
ســمع صوت بكاء وعذاب هاجر وأخرج منها أبناء إســماعيل ليكونوا وحوشاً؛ 
ليعذبوا شعب إسرائيل بشتى الوسائل والطرق، وهم يستمتعون بتعذيب اليهود، 
وجاء أن اليهود وقبيل الســبي بعد خراب الهيكل، توجهوا إلى شعب إسماعيل 
وطلبوا منهــم المأكل والمشــرب وكان لهــم ذلك، حيث أطعموهم الســمك 

واللحم، وبعد أن أكل اليهود ماتوا؛ ألن اإلسماعيليين وضعوا فيه السم» 1.
كما يمكن اتخاذ فتاوى الرّبــي يوئيل بن نون نموذجــاً على ذلك، فمن 
الفتاوى التي يسوّقها هذا الرّبي وآخرون من غالة منظري اليمين المتطرف 
أصحاب األردية الســوداء المؤيديــن مثًال لحركة غــوش ايمونيم من خالل 
مماهاة العرب والفلســطينيين بالعمالقة فــي التوراة، فهــم يفهمون حرفياً 
الرواية التوراتية التي تذهب إلى أن العمالقة كانوا يغيرون على اإلسرائيليين 
في التيه، وينقّضون على الضعفاء والعجزة، لذلك أمر اهللا الشعب اليهودي 
بقتل العمالقة رجاالً ونساءً وأطفاالً. بل أن يمحو ذكر العماليق من على وجه 
األرض ولم يــزل أعــداء اليهود ـ مثــل هامــان وتوركيميدا أثنــاء محاكم 
التفتيش ـ يعّدون من نســل العماليق، وعماليق هذا الزمان هم العرب، وقد 
رحب حاييم دروكمان 2 ـ حاخام مســتوطنة كريات موتسكن شمال تل أبيب ـ 

راجع مادة هــذه المجلة في الكثير مــن المواقع العربية التــي تناقلت نفس المادة على ســبيل  1 ـ 
المثال: مجلة يهودية عنصرية تنشر مقاالً يمس بالعرب ويسيءُ للنبي العربي الكريم:

(s.d.). Consulté 20 Juin 2016, à l’adresse http: //sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=p

rint&board=60&msg=1156771593&rn=

 Haim Drukman. (2014, juillet 4). In Wikipedia, the Eree Encyclopedia. Consulté à l’adresse 2 ـ 
http: //en.wikipedia.org/w/index.php?title=Haim-Drukman&oldid=564587869
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بتشويه اثنين من رؤساء البلديات الفلسطينيين متمثًال ِبِسفِر القضاة «هكذا 
يبيد أعداء إسرائيل».

كما دافع الرّبي «حاييم تســوريا» عن الحبر السابق بقوله: «ثمة في كل 
ضــون وجودنا القومي في  جيٍل عمالقة، أما عمالقتنــا فهم العرب الذين يعر
ر: «أن التعايش بين األكثرية اليهودية واألقلية العربية  أرض أســالفنا»، وكر
في أرض إســرائيل بحيث ال تتعرض أهداف الشــعب اليهــودي التاريخية وال 
وجود إسرائيل كدولة يهودية للخطر لمن األمور الخالفية... فإذا ما أردنا أن 
نحول دون ســفك الدماء ســفكاً متواصًال فليس ثمة إال حل واحد: نقل سكان 

إســرائيل العرب إلى الدول العربية. وهذا الحل 
حل رفيق إذا ما قيس بالحــل النهائي الذي يعده 
العالــم العربــي لنــا. إن هدف عالقات حســن 
الجوار مع عرب أرض إســرائيل ليس هدفاً وهمياً 
مع المشــروع  فحســب؛ بل هو يتعــارض أيضــاً 
االســتيطاني في أرض إســرائيل؛ فقد جئنا لهذه 
األرض لنرثها؛ ألنها أرضنا ال أرض مئات األلوف 
من العرب الذين يعيشــون فيهــا كالورم الخبيث 
فــي قلــب الدولــة... علينــا أن نســتوطن داخل 

المناطق العربية الكثيفة الســكان ونســتولي على أراضيهم ونهين مشاعرهم 
الوطنية... علينا أال نكّف عن تذكير أنفســنا وتذكير شعبنا بأنه إما أن يقيم 

العرب أو اليهود في أرض إسرائيل ال أن يقيم فيها الشعبان فعًال» 1.
غير أن أبلــغ صور اإلرهاب المتدثّــر بالدين هو ـ بال منــازع ـ ما ورد في 
خطبة مائير كاهانا الشهيرة في الكنيست في 2 مارس 1988 وفيها نجد تحديدًا 
لألخطار التي تواجه إسرائيل بحســب رأيه، وتذكر بالويالت التي عرفتها مصر 
زمن الفراعنــة، والتي ال يراهــا الحمير أو الفراعنــة من اليهــود العلمانيين 

  Yedidya Segal. “Neither Arabic nor Arabs. “Nekuda, Noq, May 16, 1980, pp. 12-13” 1 ـ 
http: //www.charlesayoub.com/more/701687/0 وراجع نفس المادة في موقع جريدة الديار التالي: 

 ��
إّن .�ف �ال+�ت 
ا�(�ار �] ��ب أرض 
إ��اC�� >�Z .��1ً و.���ً 
��7رض # �. >�O��1؛ 
أ#[�ً �] ا��5�وع 
اال���$�!� �1 أرض 
إ��ا�Z<؛ ��P: �"1 ��-ه 
.��j��� األرض



122

المحور

واليساريين وهلّم جّرًا، وأولها متمثٌل بتفسير سياسي لآلية «4 من اإلصحاح 22 
من  ســفر التكوين»: (َوِفي اْليَوْمِ الثاِلِث رََفَع إبراهيم َعْينَْيِه َواْبَصَر اْلَموِْضَع ِمْن 
ر األحبار سبب أمر إبراهيم لغالميه المرافقين بالبقاء مع الحمار  َبِعيٍد) وقد فس
بأنهما لم يريا ما رآه هو في األفق البعيد؛ أي كناية عن عدم قدرتهم على رؤية 
المســتقبل. َفقَالَ إبراهيم ِلغُالَمْيِه: «اْجِلَســا أنْتَُما هاهنا َمــَع اْلِحَماِر، وأما أنَا 

َواْلغُالُم َفنَْذَهُب إلى ُهنَاَك َونَْسُجُد ثُم نَْرِجُع إلَْيكَُما».
وانتهي هــذا المتطــّرف إلى ضــرورة التعامــل الراديكالي مــع العرب 
بالترانســفير والقتل بتهمة محاولة افتكاك أرض إسرائيل، كما يحق استعمال 
مبدأ الرودف أو الموسير على الفلسطينيين أيضاً منبهاً في نقاط واضحة إلى 

األوهام اإلسرائيلية فيما يلي:
1 ـ القول بأن العربي اإلســرائيلي هو عربي طيّب يجب مســاعدته؛ ألنه 
مخلص إلســرائيل وهو مختلف عن الفلســطيني اإلرهابــي والمخرب هو كالم 
خاطئ، وعلى هؤالء أن يتذكروا أن المولوتوف الفلســطينية ومولوتوف القرى 

العربية واحدة.
2 ـ القول بأن العربي اإلســرائيلي هو فلســطيني مقيم في أرض إسرائيل 
وهو مضطهد بين والءين، وال يمكن أن يخون إسرائيل هو كالم خاطئ، وينبه 
اإلســرائيليين قائًال: احذروا، ال والء للفلســطينيين أينما كانوا إال لمنظمات 

التخريب الفلسطينية.
3 ـ القول بــأن على اإلســرائيليين تفهم هــذا الفلســطيني المظلوم 
والمضطهــد؛ لنخرج به من أزمته حتى نجعله يحــس بأننا نحبه ونحترمه 
بأن نوفــر له العمل والغــاز والكهرباء والتعليم والصحــة هو وهم، وعلى 
اإلســرائيليين تذّكر انهم الجهلة الذيــن ورد ذكرهم في قــول أرميا في 
ْعُب اْلَجاِهُل َواْلَعِديُم اْلفَْهِم الِذينَ لَهُْم  هَا الشالتوراة 5: 21: «اْسَمْع َهَذا أَي
أَْعيُــنٌ َوَال ُيْبِصُروَن. لَهُْم آذَاٌن َوَال َيْســَمُعوَن» أو هــم من ورد ذكرهم في 
ب ِبهََذا َيا َشــْعباً َغِبيّاً َغْيَر َحِكيم؟ أَلْيَس  التثنية 32: 6: «َهل ُتكَاِفئُوَن الر

ُهوَ أََباَك َوُمْقتَِنيََك ُهوَ َعِملَك َوأَنَْشأََك؟».
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واختتم كاهانا خطابه بقوله: «ألم تفهوا أنه بمثل هذه األفعال ســتضيع 
إسرائيل إلى األبد، وعليكم أن تتذّكروا دوماً أيها اإلسرائيليون ما يلي:

1 ـ ال وجود لعربي واحد يريد العيش في دولة يهودية.
2 ـ ال وجود لعربي ال يرفض حق العودة لليهود إلى أرضهم.

3 ـ ال وجود لعربي يعّد «هاتكفا» نشيده الوطني.
4 ـ ال وجود لعربي يعّد يوم «هاعتسماووت» أي عيد «استقالل إسرائيل» 

يومه الوطني.
5 ـ ال وجود لعربي في إسرائيل ال يعّد نفسه 

ة. جزءًا من التمرد في «يهودا والسامرة» وغز
6 ـ كل العرب هنا طابور خامس ينتظر لحظة 
االنقضاض علينــا، ومن ثَم فال يجــوز االحتجاج 
بتطبيــق أحــكام «غيــر توشــاف» גר תושב أو 
«الغرباء المقيمين في أرض إسرائيل» عليهم بل 

يجب إبادتهم وترحيلهم.
وفي الختــام فإن هــذا المناخ مــن التدين 
المتشــّدد هو الذي مهّد الغتيال رابين؛ ألن رابين 

هو مثال هذا الفرد من الشــعب الغبي الجاهل وعديم الفهم الذي استحق أن 
تطبق عليه أحكام الرودف الهالخية، وال شيء يمنع في اعتقادي مستقبًال من 
أن يتنامــى هذا التيار حتــى يتحكّم في مفاصل الدولــة، خصوصاً والمنطقة 
كلها تعرف حّمى دينيــة يبدو أنها تضربهــا دورياً منذ أن عرفت القداســة. 
وال شــك أن ما يالحظ من اشتداد عود اليمين المتشــّدد بفعل نظام التمثيل 
النســبي وميل المجتمع إلى التدين بفعل ظاهرة الحازاراه بتشــوفا مع ظهور 
اختراق يمينــي ديني لمعاقــل اليمين القومــي ممثًال في ظاهــرة المتطرف 
«موشيه فيغلين» Moshé Feiglin مؤسس حركة أرضنا «ارتسينوا» وزعيم حزب 
«منهيجوت يهوديت» وغيره ممن اكتســحوا مواقع متقدمة داخل حركة الليكود 
الحزب اليميني القومي باألســاس، فــي تكتيك جديد ال يريــد البقاء ضمن 
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اليمين الراديكالي الهامشــي، وإنما تفجير اليمين التقليــدي ممثًال بالليكود 
من الداخل، وشعار هذه الحركة هو قلب لكل شعار الصهيونية السياسية كما 
أرادها تيودور هيرتــزل، عندما تحّدث عن دولة اليهود، أما شــعار منهيجوت 
يهوديت القاتل فهو من «دولة اليهود إلى دولة يهودية»، وموشيه فايغلين هو 
من كرر أكثر من مرة أن الصــراع الحالي هو صراع دينــي، يجب أن ينتهي 
بانهيار اإلسالم، وأن خطأ الواليات المتحدة في 11 سپتمبر هو أنها لم تبادر 
إلى تدمير مكة وإعــالن حرب دينية ضد اإلســالم؛ ألن كل تأخير في إعالن 

ذلك هو تأخير لحل المشكل سيكون ثمنه غالياً جّدًا.
إنّ هذا المقال هو محاولة للتوقف عند تحليل جزء من العقلية اإلسرائيلية 
أرشحها في مستقبل األيام الزدياد نفوذها بكيفية ستؤدي فيما أرى إلى انهيار 
حل الدولتيــن، أو لعله قد انتهى بانتهاء وهم إســرائيل دولة ديموقراطية لكل 
مواطنيها، وتحولها التدريجي ـ ولكن الثابت ـ إلى دولة يهودية كما يتصورها 
اليمين الديني المتطرف ممثًال في حــركات كاخ وكاهانا حي وغوش ايمونيم 
وكل اليمين القومي الليكودي، وهو ما كررته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي 
ليڤني أكثر من مرة، وغيرها من غالة الصهيونيــة القومية الدينية من خالل 
ترديد حلم آباء الترانســفير من ضرورة نقل عرب 48 إلى ما ُيعرف بالبديل 
األردني حيث يمكنهم تحقيق أحالمهم، وأحالم منتسبي اليمين الديني في أن 
تكون أرض إسرائيل خالية من الفلســطيني أوًال، ومن العربي  ثانياً، وهو فعلياً 

الشعار الذي تتبناه حركة «الزعامة اليهودية» أو «منهيجوت يهوديت»..
إنّ كل ثــوران دينــي إذا ما فهم على أنــه ارتداد للخصوصيــات الضيقة 
والهوية القاتلة مؤذٌّن ال محالة بخراب الدين نفسه، ذلك أمر اهللا وسننه في 
الكون واالجتماع، تستوي في ذلك كل األديان، فال يظنن أحد أنه سيأوي إلى 

جبل يعصمه من الماء؛ إذ ال عاصم يومئٍذ من أمر اهللا.
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■  مدير أبحاث في المركز القومي لألبحاث العلمية بفرنسا.

نادرًا ما جــاءت التحوالت الدينية الحديثــة في الهند نابعة 
عن قرار شخصي. وإن كنّا نصادف في العهود السابقة ـ إلى 
جانب الخيــارات الروحية الفردية؛ كما هو الشــأن مــع اإلمبراطور 
أشــوكا Ashoka (237 ـ 237م) بتحوّله من البرهمية إلى البوذية ـ ، 
وجود تحوالت جماعية من دين إلى آخر، ضمن استراتيجيات اجتماعية 
وطائفية. وعلى هذا المنــوال توّجهت في الحقبة الوســيطة طوائف 
بمجملها ـ ال ســيما من الِحرفيين المصنفين في آخر سلّم التراتب 
االجتماعي ـ نحو اإلســالم للتملّص مــن وطأة النظــام االجتماعي 
السائد. وهكذا سلك المنبوذون ـ الذين يحبّذون تسمية «داليت» ـ 

المسلك نفسه باتجاه البوذية منذ عام 1950م.
وِبوصف الهندوســية الديانــة الغالبة في الهنــد، فقد تغاضت 
لوقت طويل عــن حاالت التحول ولــم تعرها اهتمامــاً. وإلى حدود 
القرن التاسع عشر كان المرء ُيولد هندوسياً وليس بوسعه أن يصير 
من أتباع تلك الديانة. تغيّرت الحال حين أثارت أنشطة المبشرين 
المســيحيين ردود أفعال دفاعية لدى النخبة الهندوســية، وال سيما 

■   �0#�1�o ف���#�3

الهند  في  الجديد  التديّن  مظاهر 
السياسية والرهانات 
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في أوســاط الحركات اإلصالحيــة االجتماعية الدينية، التي ابتدعت شــعيرة 
إعــادة االندمــاج الجديدة في الهندوســية المســتوحاة من شــعائر التطهير 

للطوائف العليا 1.
وقد ازدادت هذه الظاهرة توّســعاً مع مطلع القرن العشرين، على إثر 
تنظيم عمليــات اإلحصاء التي قادت الطوائف لحصر عدد أتباعها، كشــأن 
المســلمين الذين حازوا منذ عام 1909م على تكتل انتخابي على حدة، مما 
حدا ببعضهم العتبار الوزن الديموغرافي للطائفة صالحاً ألن يكون ترجمة 

سياسية في الواقع.
والحــال أن التأثير المتصاعد للقوميين الهنــدوس في حمالت مناهضة 
المبّشــرين المســيحيين وفي عمليات تحوّل األشــخاص دينياً ـ ســواء إلى 
المسيحية أو إلى اإلسالم ـ يفّسر في بعض األحيان بأسباب وجودية أكثر منه 
انتخابية. ووفق تفسيرات الطرف القومي ما يجري في عملية التحول الديني 
هو «انســالخ قومي» حقيقي، حيث يهجر المســيحيون الجدد أو المســلمون 
الجدد حضن الهنــد منذ إعالن والئهــم لدين آخر وافد من خــارج الهند. 
فالنقــاش الدائر حول أشــكال التدين الجديــد يوفر عامل تحليــٍل لمفهوم 
التبدل الديني فــي الهند، وهو أن هــذا المفهوم ليس لــه عالقة بالمجال 
الروحــي المحتضن في بعــده الثقافــي والجماعــي. والحقيقة أن الشــكل 
المســتجد ـ عبر االنتقال إلى المسيحية أو إلى اإلسالم أو إلى البوذية ـ هو 
أمر جاٍر منذ قرون. لكن القومية الهندوســية تقود البلد نحو مرحلة تســير 
دائماً في االتجاه نفســه، أال وهي الهويــة الجماعية المتالزمــة مع الدين، 
والتي جرى تأسيســها مجددًا في ضوء مفاهيم سياسية، تتلخص في القومية 
اإلثنية. ســنحاول التعرض إلى ذلك ضمن المحاور التالية من خالل تناول 
أوضاع الســكان األهليين الذين شــكّلوا هدفــاً محبذًا لرهانات المبشــرين 

المسيحيين ثم تالهم الهندوس.

 C. Jaffrelot, “Les (re) conversions à l’hindouisme (1885-1990): politisation et diffusion d’une 1 ـ 
“invention de la tradition”, in Archives de sciences sociales des religions, 1994, 87 (Juillet-

Septembre), pp. 73-98.
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ا����� ا�"�0 ور.�!�ت ا����#< ا��#��

يمثّل األهليون القدماء نسبة 7,5 بالمائة من مجموع سكان الهند، بحسب 
إحصاء 2001م. وهــم يتوزّعون على المناطق الغابيــة والجبلية؛ حيث اعتادوا 
طويًال العيش من القنص البري والصيد البحري قبل انخراطهم في قطاعات 
اقتصادية «حديثة» مثل المناجم، من دون أن يفقدوا طابعهم الريفي. نجدهم 
بأعداٍد كبيرٍة في الشــمال الشــرقي للهنــد، على الحدود مــع الصين، وفي 
«الحزام القبلي» الرابــط للهند، من بهــار مرورًا بجهارخاند وتشاتســيغار 

وأوديشا وماديا براديش وأندرا براديش وماهاراشترا إلى غوجارات.
بكونهم  أنفســهم  الهنــود  األهليــون  يعــّرف 
«أديفاس» (adivasis)؛ أي «الذين تواجدوا هناك 
في الصدارة»؛ حتى يحتكروا خاصيات الِقدم، كما 
يفعل مجمل األهليين في ســائر المجتمعات. لكن 
هذه التســمية الخاصة توشك أن تخفي التباينات 
الكبــرى بيــن القبائل، ال ســيما من حيــث تنوع 
اللغات واختالف العادات واألعراف. حيث تختلف 
اعتقــادات «األديفــاس» ـ وبشــكٍل كبيــٍر ـ مــن 
مجموعة قَبليــة إلى أخــرى. وإن كان يجمع بينها 
مكون ديني إحيائي (animiste)، وهو ما يبدو أكثر 

صالبة أمام التأثيرات الخارجية منه لدى الديانات الخاضعة لمنظومة عقدية 
واضحة المعالم ويســيّرها جهاز ديني «يشــّد» الطائفة. ويتفّســر وقوع هؤالء 
األهليين ضمن دائرة الدعاية التبشيرية ـ في جانب منه ـ بالفاقة الكبيرة في 
أوســاط تلك الجماعات، وهو ما يجعلها عرضة إلغراءات الكنائس المسيحية، 
ــحين للتحول الديني؛ ليس  التي باتت خبيــرة في توفير عروض محفّزة للمرش
االحترام والكرامة فحسب، كما حصل ذلك في التحول نحو اإلسالم مع بعض 

الفئات االجتماعية، بل التمتع المغري بالتعليم والخدمات الصحية 1.

 C. Clémentin-Ojha, Les Chrétiens de l’Inde. Entre castes et Eglises, Paris, Albin Michel, 2008, 1 ـ 
p. 67 et suivantes.

 �����إّن ا���jD� ا��
�0"����� ا����وس �1 
 �#�5ّ
�الت ���.[� ا��
ا�������� و�1 ����0ت 
*�ّ�ل األ�JIص د#���ً 
 Aا������� أو إ� Aـ ��اء إ�
 �7� �1 ��ّQ# اإل�الم ـ
�ب و:�د#� �D�األ
��ن 
.����J�أT3� ��V ا!



128

المحور

فقد شــهدت عمليــات تنصيــر األهليين تطــورات كبيــرة إّبــان الفترة 
االســتعمارية، حيث تحولت قبائل ـ ومن ثم جهات واســعة ـ إلى المســيحية 
خالل بضعة عقود، كما هو الشأن في ميغااليا وميزورام وناجاالند حيث غدت 
اإلنجليزية اللغة الرسمية. يبدو تطور الظاهرة أقل حدة في «الحزام القبلي» 
حيث يحتلّ األهليون في أوديشا تشاتسيغار وجهارخاند، بين 20 و 40 بالمائة، 
ولكن حضورها ليس أقــل فاعلية، حيث تتنامى أعــداد المتحوّلين بفعل وقوع 
«الحزام» فــي قلب الهند، وفــي نواح ذات أغلبية هندوســية، وحيث تســود 

تخوفات من اآلخر جراء التقارب الجغرافي 1.

«ً����+ ً�dا!�ال» ��Q���ا���ّ�الت ا��#��� 

منذ عام 1947 حضرت التحــوالت العقدية في قلب الجدل الدائر في 
المجلس التأسيســي. فقد سعى المرشــحون المحافظون «لحزب المؤتمر 
الوطني الهندي» لتسوية المسألة عبر اتخاذ إجراءات قانونية. مرتئين أن 
تلك التحوالت ال تعبّر ـ من منظورهم ـ عن خيارات فردية دافعها البحث 
عن الخالص، ولكنها تأتي ضمن مخططات ذات طابع ديني سياسي. فقد 
سعوا لتقليد أساليب الجماعات المسيحية، في كسب المرشحين للتنصير، 
من خالل جلبهم نحو شبكة المدارس المســيحية. وقد احتّد الجدل بشأن 
المسألة أثناء مناقشة الفصل التاسع عشــر ـ المتعلّق بالحقوق األساسية 
حول الحريات الدينية ـ من مسودة الدستور الهندي. هذه الصورة األخيرة 
من مشروع الدســتور الذي أُعّد من ِقبل اللجنة المكلفة بصياغة المسودة 
األولى اتخذت طابعاً ليبرالياً يخوّل أيضاً نشــر الديانة وترويجها. وأثناء 
الجلسة العامة لمناقشــة فحوى النص عارضت جملة من األصوات ما بدا 
لبعضهم بمثابة اتفاقية امتيازات. فقد عبّر لوكناث ميسرا ـ أحد مرشحي 
«حزب المؤتمر» في أوديشــا ـ عن موقفه قائًال: «الفصــل 19 هو بمثابة 

الحضور المكثف ألعداد المســيحيين في مقاطعتي كيراال أو في تاميل نادو ليس عائدًا إلى  1 ـ 
األهليين.
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تشــريع للعبودية في الهند... إنه يفتح الباب واسعاً لطمٍس شامٍل للثقافة 
الهندوســية، ولنمط حياة الهنود وعوائدهم. لقد أشــهر اإلســالم عداءه 
للفكر الهندوســي. والمسيحية قد انتهجت سياســة عملية للتوغل السلمي 
واالســتحواذ المتدرج على مجتمعنا. حدث ذلك ألن الهندوسية كانت غير 

قادرة على حماية ذاتها» 1.
وعارض جانــب من رموز «حــزب المؤتمر» اآلخرين األمــر، من باب أن 
اإلســالم والمســيحية ليس لهما حق احتــكار التبشــير. تنــاول تيروفيلوري 
كريشناماشاري المسألة كالتالي: «يخلط البعض بين «نشر الدين» و«ممارسة 

الشــعائر الخاصــة». ســيدي [رئيــس المجلس]، 
ال يعني هــذا أن حق نشــر الدين هــو حكر على 
طائفــة دون غيرهــا أو على أنــاس يتبعــون ديناً 
محــددًا؛ إنه أمٌر مشــروع لكافة الهنــدوس وإلى 
جماعة آريه ســماج حتــى يقوم الجميــع بحمالت 
«شــودهي» [احتضــان دينــي]، وهو أيضــاً متاح 
للمسيحيين والمســلمين وألتباع الجينية والبوذية 
وإلــى كافة الديانــات األخرى، مــا دامت تحترم 
النظام العام واألخالق وكافة الشروط التي ينبغي 

مراعاتها في حكومة متحضرة» 2.
كانت النتيجة أن َضِمن الدســتور الهندي لكافة المبشــرين والدعاة من 
شــتى المذاهب واألديان حق الترويج لمعتقداتهم طبقاً للفصل 19 الذي غدا 
الفصل 25 من الدســتور. وقــد كان الطابع العــام ليبرالياً باســتثناء بعض 
التضييقات الشــكلية، فهذا الفصل هو شديد الشــبه بالمادة 18 من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنســان. إذ يعلن بصريح العبارة: «بناءً على مراعاة النظام 
العام واألخــالق والقوانين الصحية، فضًال عن الشــروط األخرى الواردة في 
 Constituent Assembly Debates, vol. VII. 4 nov. 1948-8 janv. 1949, New Delhi, Lok Sabha 1 ـ 
Secretariat, 1989, pp. 822-824.

Ibid., p. 836. 2 ـ 
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هذا الِقسم [من الدستور]، يتســاوى الجميع في حق حرية الضمير واالعتقاد 
وفي ممارسة الشعائر والدعاية لها».

وبالمصادقة على دســتور 1950، قّدمت والية ماديــا براديش ـ التي كان 
رئيس حكومتها تابعاً لحزب المؤتمر األكثر محافظة، رافيشــانكار شــوكال ـ 
تقريرًا شــامًال عن أنشــطة البعثات التبشــيرية المســيحية في الهند. فقد 
ب على رأسها براهمينز نيوجي ـ وهو موظف سابق متقاعد ـ  تشكّلت لجنة نُص
قّدَم هذا األخير تقريره ســنة 1955م مضفياً عليه صبغة وطنية. حيث أورد أن 
عدد المبشــرين المســيحيين في الهند قد تحوّل من 4377 ســنة 1951م إلى 
4877 خالل الســنوات الثالث الالحقة وأن جملة االعتمادات المرصودة خالل 
هذه الفتــرة الموجزة ـ 1954/1951م ـ قد بلغت 2.9 مليــار روبية (ثلثاها ورد 
من الواليــات المتحدة األمريكيــة) وقد تم منحها لغرض تشــييد المدارس، 
ودور األيتــام، والمشــافي، وأن عمليات التحــول الديني نحو المســيحية قد 
حصلت في كثير من الحاالت باعتماد طريقة اإلغراء 1. عبّر المكلفون بصياغة 
التقرير في خالصة بحثهم عن سعي المبشــرين من وراء أنشطتهم إلى بلوغ 
مآرب سياسية؛ حيث «تأتي عمليات األنجلة في الهند متسقة مع سياسة دولية 
تهدف إلى دعم نفوذ المسيحية لغرض إرساء هيمنة غربية في البلد، وهي ال 
تلبي أي حاجة روحية. حيــث يبدو الغرض الرئيس يهــدف إلى إيجاد جيوب 
أقليات مسيحية بقصد زعزعة الوئام الســائد في المجتمعات غير المسيحية. 
وتأتي عمليات التحويل الديني الجماعي لعدٍد غفيٍر من األديفاس ضمن هذه 

الخلفية، وهي ذات عواقب وخيمة على أمن الدولة» 2.
يعكس هذا التفســيُر لتغيير المعتقد الديني مفهــوَم االنتماء إلى طائفة 
دينية كواقع سياســي؛ فأن يكون المرء مســيحياً يعني بالنســبة إلى الهندي 
ارتباطه بالعالــم الغربي، ومــن ثَم يظهــر المتحول بمظهــر الخائن لألمة 
الهندية. التأويل ذاته ينطبق على المســلمين أيضاً، فغالبــاً ما تم اتهامهم 

Report of the Christian Missionary Activities Enquiry Committee, vol. 1, p. 135. 1 ـ 
Ibid., p. 13. 2 ـ 
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جزافاً بالمواالة لســلطات أجنبية متواجدة في الشــرق األوسط، وذلك ضمن 
مخطط عام لبنــاء األُمة اإلســالمية، وهو مــا يمثّل تهديدًا لألمــن القومي 
الهندي. وضمن هذا التصور نجــد مفهوماً إثنياً قومياً لألُمة وللدولة الهندية 
التي تعرض نفسها كدولة علمانية، يرسي تمييزًا بين أتباع الديانات الناشئة 
في الهند (الهندوســية والســيخية والجينية والبوذية) وغيرها من الديانات 

القادمة من الخارج 1.
لذلك تتلّخــص الهوية الهندية في أوســاط القومييــن الهندوس في 
ثقافة طائفة األكثرية، وما على األقليات المسيحية والمسلمة سوى القبول 

بذلــك ومراعاته فــي الفضاء العــام، وهو ما 
يدفــع بمنطق تقرير براهمينــز نيوجي لإلقرار 
بكون كافة التحــوالت الدينية تعنــي نوعاً من 

«االنسالخ القومي».
وقد اكتسبت وجهة النظر هذه مشروعية على 
إثر إحداث ناجاالند ســنة 1963؛ فهــذه الدويلة 
الفيدراليــة الناشــئة والمنضوية تحــت االتحاد 
الهندي جرى بعثها تبعاً لتطلعات قبيلة ناغا، التي 
يطالب أربعة أخماس ســكانها ـ وهم مسيحيون ـ 

باالســتقالل. والحــال أن مطالبهــا تتمحور حول مســائل لغويــة واجتماعية 
واقتصاديــة أكثر منها سياســية، فالمنطقــة تتواجد على تخــوم الهند، عند 
الحدود مع بورما. لكن القوميين الهندوس يفســرون ذلــك بانتماء ناغا إلى 
المسيحية. وحين زار بابا الڤاتيكان الهند خالل العام الموالي وحلّ ببومباي، 
أوحت الزيــارة للقوميين الهندوس أن العملية تســتهدف إتمام عمليات تحول 
مئات الهنــود. ورّدًا على هــذا الحدث بعثت الحركة الهندوســية الرئيســية 

يقّر الفصل الخامس والعشــرون من الدســتور بأن المؤسسات الهندوســية الدينية مفتوحة أمام  1 ـ 
كافة الهندوس (مرجعية تتخفى عن التمييز بين المكونات الطائفية)، مضيفاً أن كلمة «هندوسي» 
في االستعمال الدارج تشمل السيخ والجينيين والبوذيين، وهو ما يجعل نظام التراتبية الطائفية 

قائماً في أوساط الجماعات المسيحية والمسلمة في الهند أيضاً.
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«راشتريا سوايامسيفاك ســانغ» (جمعية المتطوعين القوميين) تنظيماً جديدًا 
أطلقت عليه «فيشــفا هندو باريشــاد» (التجمع الهندوســي العالمــي) ُكلّف 
بالتنسيق بين الهندوس للتصّدي لتهديدات المســيحية، والشروع في عمليات 
تهدف للرّد على التحوالت الدينية. فقد أعلن السكرتير العام شيفرام شانكار 
آبت ـ وهو أحــد كوادر (التجمع الهندوســي العالمــي) ـ أن «الغرض المعلن 
للمسيحية هو تحويل العالم بأســره إلى معتقداتها، كما هو شأن اإلسالم في 
خلق باكســتان. وإلى جانب هذين الدينين العقديين والحريصين على ترويج 
رســالتيهما، ظهرت ديانة ثالثة أال وهي الشــيوعية... لقد تم تقسيم العالم 
إلى قطاعات مسيحية وإسالمية وشيوعية، وهذا الثالثي يعد المجتمع الهندي 
لقمة ســائغة في المتناول. ومن ثم يقتضي واقع الحال ـ فــي زمن التنافس 
والصــراع الحاليين ـ العمــل بشــكٍل دؤوٍب إلبعاد الخطر المحــدق من هذا 

الثالثي بالعالم الهندي» 1.
تثير الكاثوليكية إزعاجاً في األوســاط القومية الهندوســية جراء ما 
يضفى عليها من قوة سياسية ضاربة بفعل قدراتها التنظيمية العالية. ورّدًا 
ـ «جمعية المتطوّعين  على زيارة البابا للهند عبرت الصحيفة األســبوعية ِل
القومييــن» على صفحتها الرئيســة عــن قلقهــا المتزايد مــن «الغزو» 
الكاثوليكي: «ليست الكاثوليكية ديناً فحسب، بل هي تنظيم قوي متحالف 
مع قــوى أجنبية... وتحويل األهليين على نطاق واســع فــي قلب العاصمة 
الصناعية للهند [ِبهار] يشــكل تهديدًا لألمن القومي في المستقبل؛ ففي 
حال نشوب صراع بين بلدهم والكنيسة، فإن والء الكاثوليك للبابا ستكون 

له األولوية !» 2.
مواقف القومييــن الهندوس هذه مماثلــة أيضاً لمواقفهم تجاه مســلمي 
الهند، فغالباً ما يصنّفونهم كطابور خامس ويتّهمونهم بالوالء لباكستان، ومن 

ثَم غالباً ما يجري التشكيك في وطنيتهم.

The Organiser, Divali Special, 1964, p. 15. 1 ـ 
The Organiser, 31 Aoùt 1964, p. 1. 2 ـ 
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ولكون المبشــرين األكثر نشــاطاً هم من األمريكييــن، ويتبعون تنظيمات 
بروتســتانتية محافظة، فإن أصابــع االتهام للتحــوالت الدينيــة ـ ضمن هذه 
القراءة الجيوسياســية ـ غالباً ما توجهت للواليات المتحدة. خالل عام 2005م 
كتبت أســبوعية «جمعية المتطوّعيــن القومييــن» (The Organiser) عقب إعادة 
انتخاب جورج بــوش االبن الذي ُينظر إليه كنذير حرب للحضارة المســيحية: 
«تموّل الواليات المتحدة األمريكية األنشطة المسيحية في الهند، كما سبق وأن 
سلكت المسلك ذاته في تمويل تنظيم طالبان، في مسعى لخلق دويالت مسيحية 
في الهند بغرض تفتيتها. لقد تم انتخاب الرئيــس األمريكي بوش االبن بدعم 

من المتعّصبين المســيحيين، الذيــن بذلوا ما في 
وســعهم للوصول إلــى البيــت األبيــض. ماليين 
الدوالرات تنهمر على المبشرين المسيحيين وعلى 
المنظمات غيــر الحكومية المســيحية في الهند. 
حيث تتلّخص خطورة الوضع في كون المســيحيين 
المنظمــات غير  اإلشــراف علــى معظــم  يتولون 
الحكومية في الهند البالــغ عددها 4000 منظمة، 
والتي أغلبها متورط في أنشــطة إعالمية مشبوهة 
وفــي عمليــات قلب دينــي» 1. وفــي رّد علــى هذه 
التحديات المسيحية، سعى القوميون الهندوس في 

البداية لسنّ قانون يحّد من الحريات الدينية التي يضمنها الدستور.

إ��+� ����0ت ا����#< ا��#�� ��ا�$� ا��5�#�7ت

حــاول القوميون الهنــدوس الضغــط من أجــل تحوير التشــريعات 
القانونية بغــرض التصّدي لعمليات االختراق الديني، من خالل ممارســة 
ضغوطات على مســتوى جهاز الدولــة وعلى نطاٍق وطني. فعلى المســتوى 
الوطني اكتسب جانا سانغ تأثيرًا واســعاً تنامى منذ عام 1970، مما خوّل 

N. Krishna, “Conversions with foreign funds”, The Organiser, 10 Avril 2005, p. 17. 1 ـ 

إّن ا��5�#� ا�-#� .9 
 �� ً�`�5! �T3األ
�7ن �األ��#?���، و#
 ���!��*����yت ��و*�
 [�����y1. و�-ا 1�ن أ��
اال*��م �0���الت ا��#��� 
ـ ��M .-ه ا�"�اءة 
 �� ً���o ا�(�������� ـ
*�:�l ��0ال#�ت ا�����ة.



134

المحور

له تشــكيل تحالف حزبي جابه «حزب المؤتمر»، أال وهو «حزب جناتا»، 
الذي تحكّــم بمقاليد الســلطة خالل عــام 1977. كان حــزب القوميين 
الهندوس يتكون أساساً ممن ساندوا مشــروع القانون الهادف إلى تسوية 
مســألة التحول الديني على نطاق شــامل فــي الهند. وقد أُدرج مشــروع 
لقانــون المســمى ”Freedom of Religion Bill“ في الثاني والعشــرين من 
ديســمبر 1978م «للحيلولة دون حصول عمليات تحوّل ومحاوالت تبشــير 
ـ سواء أكان بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر ـ لشــخص من معتقد معين إلى 
غيره وذلك سواء باســتعمال الضغط أو االبتزاز أو التغرير أو غيرها من 
أساليب التحيّل» 1. مشروع قانون مماثل ـ يحمل االسم ذاته ـ تم اقتراحه 
من ِقبل والية أروناشــال براديــش، التابعة التحاد الهنــد 2، نص على أن 
إنشاء محالت العبادة ســيكون خاضعاً للترخيص اإلداري المسَبق. غير أن 
«حزب جناتا» ســحب مشــروع قانون ”Freedom of Religion Bill“ الحقاً 

على إثر تحركات خاضتها األقلية المسيحية.
حملت تلك الخيبُة القوميين الهنــدوس على التكتل مجددًا على نطاق 
جهوي، بما خوّل لهم كســب تعاطف رجاالت الحكومة وحشــد أنصار ضّد 
أعمال التبشــير، حتى وإن لم ينتموا إلى «حــزب بهاراتيا جناتا» (حزب 
الشــعب الهندي). ضمن هذه األجواء، جرت المصادقة على أول القوانين 
مع نهاية الســتينات، علــى إثر الخيبــة االنتخابية التي ُمنــي بها «حزب 
المؤتمر» سنة 1967م. إذ ما كان بمقدور «جانا سانغ» االنفراد بالحكم، 
وهو ما دفع التحالف مع تشــكيالت حزبية أخرى، لم يتســنّ لها الحكم 
ســوى عامين، وهو ما كان كافياً لتمرير قوانين «هزلية» ُســّميت بقوانين 
”Freedom of Religion Act“ خالل عام 1967 في أوريسا، وخالل عام 1968م 

في ماديا براديش. لقد تم الطعن في القانون األخير استنادًا إلى الفصل 25 
من الدســتور الهندي. وأقــّرت المحكمة العليا أن عمــل التحويل الديني ال 

The Organiser, 15 avril 1979. 1 ـ 
على نقيض المقاطعات، تخضع الواليات مباشرة إلى نيودلهي فيما يتعلق بالمسائل التشريعية. 2 ـ 
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يشــكّل جانباً من حق الدعوة للدين الخاص، المســموح بــه قانونياً. حملة 
ثانية انطلقت ضمن السياق نفســه عِقب انتصار «حزب جناتا» سنة 1977. 
هذه المرة وإن فشل «جانا سانغ» في كسب األنصار لصالح سنّ قانوٍن عامٍ 
وطني، فإنه انتزع واحدًا ِوفق مرادِه لدولــة أروناجل براديش، وهي مقاطعة 
تابعة التحاد الهند تضّم ضمن نسيجها السكاني 40 بالمائة من التشكيالت 
القبلية و 20 بالمائة من المســيحيين، وهي تابعة في التسيير إلى نيودلهي 
مباشرة. شهدت ســنوات أواخر األلفية الثانية صدور سلســلة من القوانين 
المماثلة التي جــرى التصويت عليها في جملة من المقاطعات. تشاتيســغار 

ـ التي نشــأت على إثر انقســام ماديــا براديش 
خالل عام 2000م ـ ورثت قانون األخيرة، وتبنّت 
كل من غوجارات خالل عام 2003م وراجســتان 
خالل عام 2006م، قانوناً على الشــاكلة نفسها 
عِقب فوز «حزب الشعب الهندي»، ولحقت بهما 
هيماجل براديــش خالل العام ذاتــه 2006، في 
الوقت الــذي كان فيه «حــزب المؤتمر» يتولى 
مقاليــد الدولة. ونظــرًا ألن الحــزب يضّم في 
صفوفه تقليديين هندوســاً؛ فإن ذلك التشــريع 
كان صعب التطبيق مما زاد من حدة الضغوطات 

على توّجه «حزب الشعب الهندي» وحلفائه.
يتلّخص فحوى هذه التشــريعات في العناصر التالية: «ال يخول ألي كان 
تغيير دين شخص ما، أو محاولة ذلك، سواء أكان ذلك بشكٍل مباشٍر أو غير 
مباشر، وسواء باســتعمال اإلكراه أو التغرير أو بأي أسلوب مماثل، وال يخول 
ألي أحد كان المســاعدة فــي عملية التحــول الديني» 1. حيث تتقاســم كافة 
القوانيــن مفهوم «اإلكراه»، ومصطلح «اإلكراه» يشــمل أشــكال إظهار القوة 

 South Asia Human Rights Documentation Centre, “Anti-Conversion :ورد ذلك ضمــن وثائــق 1 ـ 
 Laws: Challenges to Secularism and Fundamental Rights”, Economic and Political Weekly, 12

Janvier 2008, p. 64.
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ومختلــف أنــواع التهديــد بالعنف المــادي أو التلويــح بالعقوبــة الدينية أو 
المقاطعة االجتماعية» 1. وهي تختلف فحسب في درجة العقوبة المسلطة التي 
تتراوح بين ســنة ســجن نافذة وثالث ســنوات، وبيــن 5000 و 50000 روبية 
غرامة بحســب الحاالت، وهو ما يشــكّل ردعاً زاجرًا يمكــن للعدالة الهندية 
تســليطه على األشــخاص المدانين بإثارة الفوضى أو التسبب في إزهاق روح 
فرد. نلحظ أن بعض القوانين تخوّل عقوبات أشّد صرامة حين يكون المحولون 
دينياً قاصرين أو نســاء أو «داليت» من األهليين 2. وبعيــدًا عن صيانة حرية 
الضمير، تهدف تلك القوانين أساســاً للحّد من تناقص عدد الهندوس. فقد 
حّث رئيس «حزب الشــعب الهندي» كافة المقاطعات التي يقودها حزبه على 

التصويت سنة 2006م.
وإذ كان القانــون يهدف إلى تفادي النقص في أعــداد الهندوس، فهو 
ال يالئم كافــة أوضاع الهنــد. من جانب آخــر تبنّى عدد من الناشــطين 
اســتراتيجيات مغايرة رمت إلى زيادة عــدد الهندوس، لّمــا بدت عمليات 
التصدي للتحــول الديني ضروريــة. يقتضي الحال هنــا الحديث عن تلك 
العمليــات المضادة التــي جرت بقصــد رّد الخراف الضالــة إلى أحضان 
الهندوســية، أو لنقل ممــن تم التغرير بهــم من ِقبل المســتغلين. وهو ما 
نرصده جلياً فيما يتعلق باألهليين، الذين كانوا َقْبل تحوّلهم إلى المسيحية 

.3 (animiste) يدينون بمعتقدات ذات طابع إحيائي

ا���ا*�(�� *���3 ����0ت ا����#< ا��#��

نشــأت العمليــات الهندوســية المضــادة للتحــول الديني ـ والمســماة 
«الشودهي» ـ كتقليد لألساليب المسيحية. وضمن السياق نفسه، اتبعت تلك 
االستراتيجية من ِقبل القوميين لجلب المدعويين إلى حضن الهندوسية ممن 

Ibid., p. 64. 1 ـ 
Ibid., p. 71. 2 ـ 

 M. Carrin, “L’univers des Tribus. Repli Identitaire et Mouvements Révolutionnaire”, In 3 ـ 
C. Jaffrelot (dir.), L’Inde Contemporaine, Paris, Fayard, 2006, pp. 543-567.



137

السياسية والرهانات  الهند  في  الجديد  التديّن  مظاهر 

تحولوا إلى المســيحية، بدا التقليد مستوحى من األســاليب المتَبعة من ِقبل 
المسيحيين أو ممن بدوا لهم على شاكلتهم مثل المسلمين.

كان التنظيم األول الــذي مارس ذلك «تنظيم فنافازي كاليان أشــرام» 
(أشــرام لتحســين أوضاع الســكان األهليين) 1. وقد تم بعثه من ِقبل (جمعية 
المتطوعيــن القومييــن) ســنة 1952 لغرض التصــّدي لتحديــات الجماعات 
اإلســالمية في مقاطعتي رايجاره وسورغوجه، وال ســيما في منطقة جاشبور، 
حيث برز نشــاط (التجمع الهندوســي العالمــي)؛ ضد اإلســالم، ولمجابهة 

اإلرســاليات التبشيرية المســيحية الناشطة منذ 
القرن التاســع عشــر فــي األوســاط القبلية في 
أورايون. وهو نشــاط ظهر في األساس لحمايتهم 
من المرابين، فعِمل (التجمع الهندوسي العالمي) 
على تطوير استراتيجية مماثلة لألعمال الخيرية. 
ر. ك. ديشــباند وهو إطار ســابق ضمن (أشرام 
لتحسين أوضاع الســكان األهليين) تم تعيينه من 
ِقبل (التجمع الهندوســي العالمي)، وانشــغل في 
البدء بعمليات انجذاب األهلييــن إللحاق أبنائهم 
بالمــدارس المســيحية، وكذلك بتطوير سياســة 
منافســة لها: إنشــاء مبيتات للفتيــات في مدينة 

جاشبور وعشرات المدارس ومراكز التكوين في القرى المجاورة.
جدير بالذكر أن (التجمع الهندوســي العالمي) حصل على دعم الدولة، 
 “Tribal Welfare Department” فمنذ العام 1948 وإلى حدود 1957م عِمل ضمن
الذي يخشى عمليات التبشير التي تزيد من الحّس السياسي وسط القبائل 2. 

المالحــظ أن القوميين الهنــدوس ال ينعتون األهلييــن باألديفاس، «الذين تواجــدوا هناك في  1 ـ 
الصدارة»، بل يســّمونهم «فنافــازي» «القادمون مــن الغاب»؛ ألنهم يعــدون الهندوس أول من 

سكنوا الهند وهم السكان األصليون.
 I. Sen, “Women and Proselytisation: a Case study of Christian Missionary and Hindu revivalist 2 ـ 
Attitudes Towards Women in Raigarh District of Madhy a Pradesh”:

مداخلة أُلقيت في المؤتمر الدولي لعلم االجتماع في مدريد في يوليو 1990، ص 7.
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وخالل عامي (1967 و 1968م) استغلّ التجمع تساهل الحكومة 1، كما حظي 
بدعم مهاراجا جاشبور، الذي دشن منذ عام 1963 المقرات النهائية (للتجمع 
الهندوســي العالمي) رفقة مــاداف غولوالكــر، رئيس (جمعيــة المتطوعين 
القوميين). وقــد تولّى الحقــاً ابنه ديليب ســينغ جوديو جانباً مــن عمليات 

االحتضان الديني لألهليين.
ومنذ حلوله ِبإقليم تشاتيسغار، اكتســب (التجمع الهندوسي العالمي) 
ُبعدًا وطنياً. ففي سنة 1977م اســتعاد القطاع القبلي في إطار تحوله إلى 
تنظيم (أشرام لتحســين أوضاع الســكان األهليين). ومنذ عام 1978 إلى 
عام 1983م طوّر التنظيم نشــاطه في عدد من المقاطعات وتعددت نقاط 
حضوره من 15 إلــى 91 بفضل نشــاط أنصاره الذين تزايــدت أعدادهم 
(264 ـ منهم 56 من األهليين ـ ســنة 1983 مقابل 44 خالل عام 1978م). 
رافق هــذا التطور تنوع في وســائل عمل التنظيم الــذي ضاعف من عدد 
المراكــز الصحيــة المجانية (من 37 ســنة 1978 إلى 118 ســنة 1983م) 
وذلك لغرض مجابهة أنشــطة البعثات المســيحية التــي تمثّل الخدمات 

الصحية مع االلتحاق بمدارسها أبرز أشكال اإلغراء لديها 2.
وبموازاة مع الخدمــات الصحيــة والتعليمية التي يســديها القوميون 
الهندوس بشــكٍل مجاني لألهليين بهدف تنفيرهم من المسيحية وجلبهم 
مجددًا إلى الهندوســية، كثّف (التجمع الهندوســي العالمي) من عمليات 
احتضان الجماعــات األهلية، مقــّدرًا أن تركها علــى معتقداتها اإلحيائية 
يجعلها أكثر عرضة لدعوات المبشــرين. وتمثّل النســاء في هذه الحالة 
الهدف األمثل. فبالنسبة إلى إيلينا سان: «يتركز النشاط األبرز (للتجمع 
الهندوسي العالمي) في أوســاط النســاء [األهليات] وهو ذو طابع ديني. 
حيث نرصد مجهودًا كبيرًا لتنظيم ســكان القرى في «باهاجان ماندالي» 
(حلقات للذكر الديني)، ُتلقى خاللها محاضــرات تتناول مواضيع روحية 

The Organiser, 12 Décembre 1977, p. 15. 1 ـ 
The Organiser, 8 Novembre 1981, p. 8 et Juin 1983, p. 6. 2 ـ 
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ُتعقد بشــكل دوري. وباإلضافة إلى ذلــك نجد برنامجاً لتشــييد المعابد 
لهانومان، (تتوزع المعابد الجاري تشييدها تحت رعاية كاليان أشرام على 

أكثر من مائتي قرية)» 1.
يبدو اإللحاح على خلق دين حقيقي لهانومان في األوساط القبلية ذا 
داللة كبيرة بالنســبة إلــى صــورة األهليين الســائدة لــدى القوميين 
الهندوس. وهو مــا يضفي طابع «البدائي الطيــب» على هؤالء ـ بوصف 
األهليين بسطاء وسّذج ـ كما يصورهم االستشــراق اإلنجليزي 2. وبالفعل 
هانومــان هو القــرد الوفّي الــذي يخدم قائــد جيوش رام فــي ملحمة 

رامايانا. ودْفُعه نحو األراضي القبلية هو وسيلة 
ذكية لربط األهليين بالتراث الهندي الواسع، 
لكن من خــالل تنزيلهم منزلــة ثانوية. فقد 
كثّف (التجمع الهندوسي العالمي) من أنشطته 
في ماديــا براديــش حيــث نّظم سلســلة من 
اللقاءات لألهليين ممن تمت استعادتهم، ومن 
المهّم ِوفق منظور التجمع تكثيف اللقاءات مع 
دينيّاً. خالل  وتأطيرهــم  الحركة  إيديولوجيي 
عام 2002م، تم تجميــع 000‚250 في جابوَا، 

وهي مقاطعة قبلية متاخمة لغوجارات، لمتابعــة مواعظ القادة الدينيين 
(برافين توغاديا وصادفي ريتامبارا) مع مشــاركات في اإلنشــاد الديني 
(الباهاجــان) والقيام بطقس اليوجا بشــكٍل جماعــي 3. التجمعات ذاتها 
ستســتقطب في مقاطعة مجاورة ـ عليراجبور ـ (000‚40 شــخص) خالل 

عام 2004.

I. Sen, “Women and Proselytisation”, op. cit., p. 9. 1 ـ 
 Ramchandra Guha, Savaging the Civilized: Verrier Elwin, his Tribal and India, Londres, 2 ـ 
Oxford University Press, 1999.

 Citizen’s I’nquiry Committee, The. Untold Story of Hindukaran (Prosely-Tisation) of Adivasis 3 ـ 
,in Dang, Gujarat, Anhad, New Delhi (Tribal) (بدون تاريخ).
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منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي لم يقنع القوميون الهندوس بحمالت 
الدعاية الدينية المقلّدة للبعثات التبشيرية المســيحية، ولجأوا إلى أساليب 
ر هذا التحوير في اســتراتيجيتهم بصعودهم كقوة سياسية  أكثر فاعلية. يتفس
بعد أن باتوا يشــكلون كتلة ضاغطة في العديد من الواليات، حيث قاد ـ منذ 
عام 1998م ـ «حزب الشــعب الهندي» في دلهي الجديدة التحالف الحكومي 

حتى نهاية عام 2004م.
فقد كانــت غوجارات ـ حيث أمســك «حزب الشــعب الهنــدي» بمقاليد 
السلطة للمرة األولى سنة 1995م ـ أولَ مسرٍح لتنفيذ استراتيجيته. هذه المرة 
أيضاً شكّل األهليون الهدف األمثل للقوميين الهندوس الذين يتقّدمون متوارين 
خلف «منظمة هندو جاغاران مانــش» (جمعية نهضة الهندوس). وفي الخامس 
والعشــرين من ديســمبر 1997م نّظمت الجمعية آنفة الذكر تظاهرات مناوئة 
للمســيحيين في مقاطعات الجنوب حيث تتكاثر أعــداد األهليين، لتغدَو أعياد 
الميالد المناسبة المتكررة لالســتفزاز. بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ باتت 
مقاطعة دانغ المقّر األثير ألنشطتهم، جراء النســبة العالية لألديفاس؛ حيث 
نجد من 144091 ســاكناً 135376 من األهليين وفق إحصــاء 1991م. ومن بين 
األهليين في هــذه المقاطعة الصغيــرة المطوقة بقبائل بيــل وكوكاني ووارلي 
األكثر عددًا، ال تشــكّل أعداد المسيحيين سوى نســبة 5 بالمائة من المجموع 
العام، لكن المبّشرين يقومون بأنشطة مكثفة. هذا الوضع دفَع (جمعية نهضة 
الهندوس) إلرســال أحد زعمائها الناشطين ســنة 1977م ـ سوامي أسيماناند، 
وهو أصيل البنغال الغربية ـ للقيام بحملة «غار ـ فابازي» (العودة إلى أحضان 
البيت) في أوســاط األهليين ممن هَجروا الديانة الهندوســية. أرســى سوامي 
شــبكة من المفوضين السياســيين عبــر المقاطعة وكلّف جماعة من الشــبان 

العاطلين ـ عبر مساعدات مادية ـ لمراقبة تحركات المسيحيين وأنشطتهم.
أعياد الميالد لسنة 1998م شابتها أعمال شغب مثل سابقاتها، والروزنامة 
الدينية باتت موسومة بتجّدد المشــاحنات. مما حدا «بلجنة األقليات» إلرسال 
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بعثة تقّص إلى عين المكان لمتابعــة التطورات، صاغت خاللها ثالثة تقارير 
أُحيلت على حكومة غوجارات. التقرير العام للجنة المتعلّق بسنتْي (1999/1998م) 
خّصص عددًا من الصفحات لغوجارات، أبرزَ فيها االنتهاكات التي تعّرض لها 
المســيحيون األهليون. نطالُع فــي التقرير: «باتت مســألة التحــول الديني 
لألهليين الذين مروا من «الهندوســية» إلى المسيحية جلية؛ لكن االتهامات 

بالتحول الديني القسري تبقى مفتقرة إلى اإلثباتات» 1.
ومنذ عام 2000م غدا المســلمون الهدف األمثل للقومييــن الهندوس في 
غوجارات، كما تشهد على ذلك المذبحة المقترفة خالل عام 2002م، حيث لم 

تتوّقــف أعمال العنــف فــي المنطقــة القبلية بل 
تفاقمت. وبالفعل فإن أعمال العنف الحاصلة خالل 
ذلك العــام تأتي ضمــن اســتراتيجية االحتضان 
المســتجد من الهندوســية لألهليين، فقــد كانوا 
مدعومين من ِقبــل (التجمع الهندوســي العالمي) 

لمهاجمة المسلمين في قراهم.

dال�� ����:

تبدو مســألة احتضان األهليين مجددًا داخل 
الهندوســية على عالقة بالتنافــس بين التكتالت 

السياســية عامة. ولــم يتّخذ ذلــك المنحى أهمية ســوى مع تبنــي أنصار 
«الهندوتفا» تعريفاً عرقيــاً قومياً للطوائف الدينية. فمــا عاد ذلك خاضعاً 
لضوابط انتخابية ـ كما هو الشأن في مطلع القرن الماضي ـ بل بات مرتبطاً 
بهاجس التراجع الديمغرافي لدى القوميين الهندوس، وال سيما بالتخوف من 
تشــكّل مكون أجنبي داخل األُمة الهندية. هذا البعد السياسي شهد تفاعالت 
مع منتهى األلفيــة الثانية (حيث صــدرت حزمة من القوانيــن تمنع التحول 
الديني) ضمن ســياق داخلــي أو خارجي. فعلى مســتوى دولــي، قاد منطق 

 National Commission for Minorities, Annual Report for Financial Year 1998-1999, New 1 ـ 
Delhi, 1999, p. 93.
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ه زعيماً  صراع الحضارات» الذي أّججه جورج بوش االبن الهندوَس إلى عد»
صليبيــاً جديــدًا، وإن كان عنصــرًا إيجابياً ضد المســلمين، فهــو ضار في 
مساندته الحازمة للمبّشرين المسيحيين ـ وعلى مستوى داخلي تتفّسر شراسة 
القومييــن الهنــدوس غيــر المســبوقة ضــد المســيحيين، خالل ســنوات 
(1990 ـ 2000م) ـ بتولّــي ســونيا غاندي في الفترة نفســها رئاســة حزب 
المؤتمــر؛ إذ ُتصنف ســونيا غاندي اإليطاليــة األصل مســيحية، في أعين 
القوميين الهندوس. بــّرر فيناي كاتيار رئيس «منظمة باجــراغ دال» تهّجمه 
على المسيحيين قائًال: «غدا المســيحيون أكثر عنفاً منذ تولي سونيا غاندي 
زعامة حزب المؤتمر. حيث يتصوّ رون أن الداعــم األكبر لتحويل الهندوس 

عن ديانتهم قد بات في صفّهم» 1.

 S. Gupta - C. Jaffrelot, “The Bajrang Dal: The New Hindu Nationalist :نص حوار أورده كلّ من 1 ـ 
Brigade”, Gurgaon, Three Essays, 2009.
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■  أستاذ الفلسفة في جامعة تونس.

�P`�*

في ســنة 2004 ـ باإليطالية، ثّم في ترجمة إنجليزية سنة 
2005 ـ نشر ريتشــارد رورتي وجياني فاّتيمو كتاباً طريفاً 
تحت عنوان: مســـتقبل الدين. تضامن، محّبة، تهّكم، أشرف على 
تحريره باحث من جامعــة القّديس التيران في روما هو ســانتياغو 
زاباال 1، مع مالحظــة أنّ العنــوان اإلنجليزي لم ُيبــِق على العنوان 
الصغير. والكتاب يضّم مقّدمة وضعها زاباال تحت عنوان: «دين من 
دون متألّهين وال مالحدة» (ص 1 ـ 27)، ثــّم مقالة أصلية لرورتي 
تحت عنوان: «العداء لرجال الديــن واإللحاد» (ص 29 ـ 41)، ثّم 
مقالة طريفة لفاّتيمو تحت عنوان: «عصر التأويل» (ص 43 ـ 54)، 
وأخيرًا محاورة بين المفكّرين الثالثة تحت عنوان: «ما هو مستقبل 

الدين بعد الميتافيزيقا؟» (ص 55 ـ 81).
حاول زاباال أن يعيّن إطار اللقاء الفلسفي الذي جمع بين رورتي 

 Richard Rorty, Gianni Vattimo, The future of Religion. Edited by Santiago Zabala 1 ـ 
(New York: Colombia University Press, 2005).

■ 1��� ا���?���  

الّدين  لعودة  المتضاربة  المعاني 
المعاصرين الغربيين  الفالسفة  لدى 
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وفاّتيمو: بين ممثّل البراغماتية ما بعد الحديثة في شــمال أمريكا، وبين رائد 
«الفكر الضعيف» كصيغــة ما بعد تأويلية عن أوروبا الفلســفية منذ نيتشــه 
وهيدغر. وذلك من خالل هذا الرهان المثير: أنّه «بعد الحداثة لم تعد ثّمة 
مبّررات فلســفية قوّية، ســواء ألن يكون المرء ملحدًا يرفــض الدين، أو ألن 
يكون متألّهاً يرفض العلــم» 1. ثّمة وضع روحي جديد تكــوّن في أفق «ما بعد 
الحداثة» يحمل مفارقة مذهلة؛ إنّها عودة «اإليمان» أو الدين خاصة بســبب 
ما أعلنه نيتشــه تحت عنوان: «مــوت اإلله». أّي إيمان بعد مــوت اإلله؟ وبم 
ســوف يؤمن المؤمنون؟ ما يلفــت االنتباه هنا هو أنّ زابــاال يماهي بين موت 
اإلله وبين «علمنة المقّدس». ال يخلو األمر من التباس كبير؛ أال تعني علمنة 
المقّدس إبطال الدين القائم على فكرة اإلله؟ ومن ثم إلغاء الجهاز الروحي 

الذي يجعل ظاهرة اإليمان ممكنة؟
ينبّهنا زابــاال إلى أنّ صلــة عميقة تربــط بين ظاهــرة العلمنة وحرص 
األوروبيين على التشــبّث بماضيهم الديني. ثّمة تداخل محيّر بين التحّرر من 

الدين المسيحي وبين الحفاظ على عالقة مفّضلة معه.
يقول: «على عكس شطر واسع من الالهوت المعاصر، فإنّ موت اإلله هو 
شيء ما بعد ـ المسيحي 2 أكثر منه شــيئاً ضّد ـ المسيحي 3؛ نحن اآلن نعيش 
في العصر ما بعد المســيحي لموت اإلله، حيث أصبحت العلمنة هي المعيار 

بالنسبة إلى كلّ خطاب الهوتي» 4.
وفي هذا الســياق المخصوص ينّزل زاباال طبيعة اإلســهامات الفلسفية لكلّ 
من ريتشــارد رورتي وجياني فاتيمــو: إنّهما رائدان لنوع جديد مــن الثقافة هي 
«الثقافة ما بعــد الدينية»، وهــي تعني تحديدًا «مســتقبل الديــن بعد تفكيك 
األنطولوجيا الغربيــة» 5. ال يتعلّق األمر بمجرد «فهم» موضوعي جديد للدين؛ بل 

Ibid. p. 1-2. 1 ـ 
post-Christian 2 ـ 
anti-Christian 3 ـ 
Ibid. p. 2. 4 ـ 
Ibid. 5 ـ 
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بثقافة أو نوع جديد من الفكر، أُطلق عليه اسم «الفكر الضعيف» أو «المخفّف» 
(weak thought)، وهو ليس ضعيفاً أو واهناً إّال في أمر واحد هو العزوف الحاسم 

عن الرغبة في «التأسيس» األنطولوجي ألّي خطاب حول حقيقة الكينونة.
علينا اآلن أن نتعّرف إلى صيغة المشكلة كما طرحها فاتيمو، ثّم نتعرض 

إلى مالحظات رورتي عليها.

��� ا��Dو#<

تحت عنــوان طريف هو: «عصــر التأويل» 1، 
إســهام  عــن  مرّكــزة  صيغــة  فاتيمــو  يقــّدم 
الهرمنيوطيقــا في النقاش حول مســتقبل الدين. 
ينطلق فاتيمو من التنبيه إلى أنّ التأويل هنا ليس 
«قضية موضوعية»؛ أي ليس قــوالً حول «ماهية» 
األشــياء؛ بل هو انخراط صريح فيما أشــار إليه 
نيتشــه بعبارته: «ال توجــد وقائع، بــل تأويالت 
فقط». وهو ما انخرط فيــه هيدغر منذ بداياته، 
وخاصة في الكينونة والزمان. ال يقّدم الفيلسوف 
التأويلي «أدلّة»؛ بل فقــط «أجوبة على وضعيات 

وجد نفســه متورطاً فيها، ملقى بها داخلها» 2. وما تعلّمناه من هيدغر هو أّوًال 
«أنّ المعرفة هي دائماً تأويل وال شــيء آخر»، وثانيـــاً أنّ «التأويل هو األمر 
الواقع الوحيد الذي عنه يمكننا أن نتكلّم» 3، وثالثاً أنّه كلّما حاولنا اإلمساك 
بالتأويل فــي «أصالتــه» (Eigentlichkeit) وقفنا على «طابعــه التاريخي» أو 
«الحدثي» (ereignishaft)، ورابعاً أنّ التأويل ال يمكن أن نحتاج له إّال بوصفه 

«جواباً مهّماً عن وضعية تاريخية مخصوصة» 4.

Ibid. p. 43 sq. 1 ـ 
Ibid. p. 44. 2 ـ 
Ibid. 3 ـ 
Ibid. p. 45. 4 ـ 
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نحن ال نعــرف إّال بقدر ما نفهم معنــى كينونتنا؛ ونحن ال نــؤّول إّال ألنّ 
كينونتنــا هــي أمر واقــع وليــس اختيــارًا؛ ونحن ال نملــك مــن األصالة أو 
الخصوصية إّال مــا يخّصص كينونتنا؛ أي ما يحدث لنــا على نحو مخصوص، 
ونحن ال نــؤّول إّال بقدر ما نقّدر حجــم تورّطنا في وضعية مــا وتاريخية ما. 
ولذلك ينبّه فاتيمــو إلى أنّه «ال أحد يســتطيع الكالم عــن التأويل من دون 
عقــاب (with impunity)؛ التأويــل مثل الڤيــروس أو حتــى الفارماكون الذي 
يصيب أّي شــيء يدخل في اتصال معه» 1. الداء المعاصر هو ما شّخصه نيتشه 
تحت اســم العدمية، وأطلق عليه هيدغر اسم «نهاية الميتافيزيقا». وهنا نجد 
أنّ فاتيمو يجري تعديًال طريفاً على هذا الوضع الجديد: إنّ القصد هو تقديم 
التأويلية بوصفها فلســفة «عصر» معيّن «حدث» فيه شــيء غير مسبوق؛ هذا 
الحدث هو «نهايــة المركزية األوروبية» في جملة تنويعاتهــا، وخاصة أنّه لم 
تعد هناك «صورة واحدة عن العالم». وهــو ما عبّر عنه ليوتار بصيغة «نهاية 
الســرديات الكبرى». الطرافة هنــا تقديم هذا العصر ما بعــد الميتافيزيقي 
بوصفه «حدثــاً» خاصاً بثقافــة بعينها. وبعيــون هيدغر يعني ذلــك أنّ نهاية 
الســرديات ال تعني «رفع النقاب عــن وضع «حقيقي» لألشــياء، فيه، بل ألنّ 
الســرديات لم تعد أمرًا ممكناً»؛ فاألمر يتعلّق ـ حســب فاتيمو ـ بمسار نحن 
ملقون فيه، و«غارقون فيه، وال يمكننا أن ننظــر إليه من خارج»، هذا الوضع 
المحبط هو الذي يجعل منّا «مؤّولين»، وليس «مسّجلين موضوعيين للوقائع» 2.
ما يثير في طرح فاّتيمو أنّه يأخذ قولة نيتشه «موت اإلله» بوصفه تنويعة 
سردية على موت اإلله المسيحي، ومن ثم على أنّ ثّمة صلة بنيوية بين «نهاية 
الميتافيزيقا» وبين ظهور «البشــارة المسيحية». وهو يعتمد في هذا التخريج 
على مقطع طريــف عثر عليه في كتاب دلتاي «مقّدمة إلى العلوم اإلنســانية» 
(1883)، حيث يزعم دلتاي أنّ «مجيء المسيحية هو الذي جعل ممكناً التفكّك 
المتدرّج للميتافيزيقــا»، والذي بلــغ ذروته مع كانط 3. هذا الطرح يســحبه 

Ibid. 1 ـ 
Ibid. p. 46. 2 ـ 
Ibid. 3 ـ 
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فاتيمــو على عدمية نيتشــه ونهايــة الميتافيزيقا لدى هيدغــر. وهنا تتوّضح 
الصــورة: أنّ الهرمنيوطيقــا منحت الفلســفة الصيغة األخيــرة من «حدث» 
مسيحي، كان هو نفسه في زمنه قطيعة جنينية مع الميتافيزيقا اليونانية. قال 

فاتيمو: «إنّ الهرمنيوطيقا هي عملية تطوير وإنضاج للرسالة المسيحية» 1.
وهذا يعني أنّ ظهور الدين التوحيدي على الســاحة العالمية هو الذي دّشن 
عملية تفكّك الخطــاب الميتافيزيقي، وذلك منذ «صلب» المســيح. وهكذا فإنّ 
«عصــر التأويل» يشــير إلى اللقــاء الطريف بيــن الهرمنيوطيقا والمســيحية. 

والســؤال أو الرهان الفلســفي الذي يحّرك فاتيمو 
هــو: «هل يمكننــا أن نحتّج بــأنّ العدميــة ما بعد 
الحديثة إنّما تشكّل الحقيقة الراهنة للمسيحية؟» 2.

صحيــح أنّ تغييــرات كبيرة قد طــرأت على 
المشــهد التأويلي؛ مثل: أنّ الكنيسة التي تتدخل 
فــي نقاشــات البيو ـ إتيقــا ال تفعل ذلك باســم 
«الوحي» الديني بل باسم «اإلنسانية» 3، وأنّ نوعاً 
غير مســبوق من األســئلة قد ظهر؛ مثــل: لماذا 
ُينادى اهللا «أباً» وليس «أّماً»؟ 4 لكنّ ما هو طريف 
هنا هو أنّ عصر التأويل قد مكّن المســيحية من 

أن تتحّمــل «كلّ مفعولها المضــاد للميتافيزيقــا»، وهو يتمثل أساســاً في أنّ 
«الواقع» قد تحوّل في حقيقته إلى مرتبة «الرسالة»: كل قوة المسيحية ـ من 
حيث هي «رسالة خالص» ـ إنّما تكمن ـ حسب فاتيمو ـ في «تفكيك االّدعاءات 
القطعية للواقع» 5. إنّ الواقع لم يعد موضوعاً. وعلينا أن نقرأه في معنى إشارة 
فتغنشــتاين إلى أنّ الفلســفة ُجعلت لتحريرنا من األوثان. وحسب فاتيمو هذه 

Ibid. p. 47. 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 
Ibid. p. 48. 3 ـ 
Ibid. p. 49. 4 ـ 
Ibid. 5 ـ 
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الفلســفة ليســت شــيئاً آخر إّال «الفلســفة ما بعد الميتافيزيقية التي جعلها 
المسيح ممكنة» 1. لكنّ أخطر مكســب فلسفي هنا ليس مكسباً معرفيّاً. ال تنتج 
الفلســفة بعد الميتافيزيقا معرفة أكثر حقيقة؛ بل طريقة أكثر مالءمة لعصرنا 
في الحديث عن أنفسنا. ثّمة ثقل سياســي للتحرر من طريقة الميتافيزيقا في 

الحديث عن حقيقة الكينونة، ومن ثّم عن معنى وجود اهللا.
يقول فاتيمو: «عموماً، إنّ نظاماً ديموقراطياً يحتاج إلى تصوّر غير موضوعي 

وغير ميتافيزيقي حول الحقيقة؛ وإّال فإنّه يصبح مباشرة نظاماً تسلّطيّاً» 2.
إنّ المشــكل هو العالقــة مع الحقيقة. كان أرســطو يقــّدم الحقيقة على 
صداقة أفالطون. لكنّ المسيحية غيّرت هذا الخيار. لم يأت الكتاب المقّدس 
من أجل أن يمنحنا معرفــة الحقيقــة (كينونتنا، وجود اهللا، طبيعة األشــياء، 
قوانين الهندســة...)، بل لكي يعلّمنا طريقة في الخالص. وأهّم درس هنا هو 
أنّه ال يوجد خالص بواســطة «المعرفة». وحســب فاتيمو فإنّ الدرس الذي ال 
 .3 «(charity) حقيقة اإلحسان ،(love) يمكن «أسطرته» هنا هو «حقيقة المحبة
وكلّ دين يواصــل اإلصرار على أنّه يمتلك الحقيقة هو دين تســلّطي، وهو من 

ثم عبارة عن ميتافيزيقا.
ما هــو طريف في طــرح فاتيمو هو محاولة اســتثمار أهّم مكســب حققه 
الفكر ما بعد الميتافيزيقي حول معنى الحقيقة (أنّها ليست تطابقاً بين الحكم 
والشيء؛ بل ضرب من المشاركة أو «انصهار آفاق» المعنى) في إعادة تخريج 
داللة التجربة المســيحية. وهو ال يتردد في صياغة ذلك في شكل حاّد أو في 
هيئة مفارقة قائــًال: «إنّ العدمية مــا بعد الحديثة هي حقيقة المســيحية» 4. 
وذلك يعني أنّ ما بعد الحداثة هو عصر التأويل الذي أصبح من الممكن فيه 
أن نرى الدور الذي أّدته المسيحية في تفكيك التصور الميتافيزيقي للحقيقة. 
المثال الذي يسوقه فاتيمو عن «العدمية» هو المصطلح المسيحي «kenosis» ـ 

Ibid. p. 50. 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 
Ibid. p. 51. 3 ـ 
Ibid. 4 ـ 
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«إخالء النفــس» أو «إفراغ النفس»: إنّ اهللا قد تخلّى عــن تعاليه من أجلنا 1. 
جاء المصطلح من نص «الرسالة إلى مؤمني فيلبي، 2، 7»:

«فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو أيضاً في المســيح يسوع؛ إْذ إنّه ـ وهو 
الكائن في هيئة اهللا ـ لم تعّد مساواته هللا خلســة، أو غنيمة يتمّسك بها، بل 
أخلى نفسه، متّخذًا صورة عبد، صائرًا شبيهاً بالبشر؛ وإذ ظهر بهيئة إنسان، 

أمعن في االّتضاع، وكان طائعاً حتى الموت، موت الصليب».
من هذا المعنى اإلنجيلي يقتبس فاتيمو تخريجاً طريفاً لطرح رورتي عن 
«النزعــة الّالتأسيســية» في الفلســفة ما بعــد الحديثة: إنّ كوننــا لم نعد 

تأسيســيين نظرتنا للحقيقة هو موقف روحي لم 
يكن ممكنــاً أبــدًا إّال ألنّنــا نعيش داخــل ثقافة 
«كتابية، وخاصة مســيحية» 2. وحدهــم الكتابيون 
ـ وخاصة المسيحيين ـ يمكنهم تحّمل «العدمية»؛ 
أي عملية إفراغ الكينونة من حقيقتها الموضوعية 
ومــن ماهيتهــا الميتافيزيقيــة، وعيشــها كحدث 
خاص. ليــس من الســهل أبدًا على بشــرية غير 
مسيحية أن تحتمل تفريغ «الواقع» من موضوعيته، 
وتحويله إلــى مجرد تأويــل. وحدها المســيحية 

فتحت الباب أمام ثقافة بإمكانها أن «تكتشف أنّ تجربة الحقيقة هي فوق كل 
شيء؛ تجربة سماع وتأويل للرساالت» 3.

ولكن ما الذي يمنعنا إلى حّد اآلن من أن نــرى «التبعات الميتافيزيقية 
المضادة للمسيحية»؟ جواب فاتيمو هو: «ألننا لسنا عدميين بما فيه الكفاية، 
وبعبارة أخرى لسنا مسيحيين بما فيه الكفاية»! 4 نالحظ هنا أنّ عصر التأويل 
ال يعني عصر التدّين بل دخول الثقافة في أفق رسالة محّددة تؤخذ على أنّها 

Ibid. 1 ـ 
Ibid. p. 52. 2 ـ 
Ibid. p. 53. 3 ـ 
Ibid. 4 ـ 
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شرط إمكان ســردي ال يمكن تعويضه أو االســتغناء عنه. لسنا عدميين يعني 
أنّنا لم نقبــل بعد بالتبعات ما بعــد الميتافيزيقية الخطيرة وغير المســبوقة 
لكالمنا عــن الدين. لم يبق من الدين المســيحي غير رســالته، أي إفراغه 
للواقــع أو للعالم من موضوعيتــه، وتحويله إلى قصة عميقة عن أنفســنا. ما 
يمكن أن تخسره اإلنســانية التي ترفض تعويض الواقع بالرسالة هو الموقف 
الســردي فقط. ذاك الذي قد يســاعدها على «تملّك تاريخيتهــا»؛ أي على 
تأكيد نمط انتمائها إلى نفســها. ويتمثّل فاتيمو هنا بقولــة قصوى لبينيديتو 
كروتشــه: «ال نســتطيع أّال نسّمي أنفســنا مسيحيين». المشــكل هو «تسمية 
النفس» وليس اإليمان بالمسيحية. ومعنى استحالة تغيير االنتماء إلى أنفسنا 
يعني تحديدًا «نحن ال نســتطيع أن نضع أنفســنا خارج التــراث الذي انفتح 
، وليس  أو هــووي ســردي بفضل إعالن المســيح» 1. يبــدو األمر متعلقاً بحد
بمضمون عقدي. هذا الحّد هو أنّ عالماً مات فيه اإلله ال يمكن العيش فيه إّال 
بشكل تأويلي؛ أي ال نجاة فيه لما هو بشري باالعتماد على «الوصية المسيحية 

بالمحبة» 2. إنّ المحبة إذن مشكل تأويلي، وليس عالقة وفاء مع الحقيقة.

اإل���د وا��#��+�ا`��

تحت عنــوان: «العداء لرجــال الدين واإللحــاد» طرح رورتي مشــكًال 
مخصوصاً: ما هو نوع األسئلة المناســبة أو السليمة حول الدين راهناً؟ يفتتح 
رورتي مقالته بعرض نبوءة تخص مؤرّخي الفكر في المستقبل. سوف يقولون: 
إنّ القرن العشرين قد كان القرن الذي كّف فيه الفالسفة عن طرح «األسئلة 

السيّئة». وهي حسب رورتي أسئلة الفالسفة طيلة تاريخهم:
أ ـ «ماذا يوجد حقّاً؟» (السؤال اليوناني)؛

ب ـ «ما هو مدى وما هي حدود المعرفة اإلنسانية؟» (سؤال المحدثين)؛
ج ـ «بأّي وجه تتّصل اللغة بالواقع؟» (سؤال المعاصرين) 3.

Ibid. p. 54 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 
Ibid. p. 29. 3 ـ 
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ـ ماهوي» تماماً مــن المفكّر فيه.  إنّ الجديد هو البحث عن موقــف «ال 
وبالنســبة إلى الســؤال عن الدين يعني ذلك «إضعاف» أّي رأي يقابل بشكل 

حاّد بين «معتقدات علمية» و«معتقدات دينية».
يقول: «هذه التطــوّرات قد جعلت كلمــة «ملحد» أقلّ شــعبيّة مّما ينبغي. 
والفالسفة الذين ال يذهبون إلى الكنيسة هم اآلن أقلّ ميًال إلى وصف أنفسهم 
بأنّهم يعتقدون بأنّه ليس هناك إله. هم يميلون أكثر إلى استعمال هذه التعابير 

على طريقة ماكس فيبر في معنى «غير موسيقية دينيّاً» 1.
ما تّم فقدانه بال رجعة هو «الحق في ازدراء» 
اآلخرين الذين يعتقدون شيئاً مختلفاً عّما نعتقد. إنّ 
الفرق بين إيمان وآخر هو فرق «موسيقي»؛ أي بال 
أّي مضمــون أخالقي. ومــن ال يقبل بهــذا الوضع 
«الجمالي» ألّي إيمان هو نمط «غير موسيقي» من 
النــاس. 2 ولذلك يجــب إخراج معنــى اإللحاد من 
خانة المعرفة إلــى خانة السياســة: ليس اإللحاد 
عقيــدة علميــة؛ بل هو مشــكل سياســي، يتعلق بما 
يســّميه رورتــي «معــاداة اإلكليــروس» أو معــاداة 

الكهنوت في الحيــاة الحديثة. لكنّ ما هو طريف فلســفيّاً هــو التمييز اللطيف 
الذي يجريــه رورتي بين أن يّدعي الفيلســوف أنّه «ملحد» وبيــن أن يكون فقط 
«علمانيّاً معاصرًا». إنّ الملحد يّدعي أنّ «اإليمان الديني غير عقالني»، في حين 
أنّ العلماني المعاصر ســوف يكتفي فقط بالقــول: إنّ اإليمــان الديني «خطير 
سياســيّاً». ويتمثّل هــذا الخطر فــي تجاوز الديــن لحدود «اإليمــان الخاص» 
واالمتداد إلى اســتعمال «مؤسســات كهنوتية» من أجل فرض «أغراض سياسية» 
بعينها. ما يطالب به رورتي أن يتّفق «المؤمنون وغير المؤمنين على اّتباع سياسة 

.3 (a policy of live and let live) «تتمثّل في أن تعيش وتترك اآلخرين يعيشون

Ibid. 30. 1 ـ 
Ibid. p. 31. 2 ـ 
Ibid. p. 33. 3 ـ 
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ينتمي الفيلسوف ـ حســب رورتي ـ إلى أولئك الذين لم يتعلّقوا بأّي دين 
بعينه. يقول: «نحن أولئك الذين يسّمون أنفسهم «غير موسيقيين دينيّاً»» 1، في 
معنى غير منســجمين، غير مطربين، غير معزوفين بشــكٍل جيٍّد. يرّكز رورتي 
على مجاز الموسيقى حتى يبرز كون المشكل مع الدين ليس الهوتياً. إنّه مشكل 

موسيقي؛ كأن نقول: ما هو العزف العمومي المناسب لمنطقة اإليمان؟
من أجل ذلك يعلّــق رورتي على عودة فاتيمو إلى تدّين شــبابه بناءً على 
تســاؤل ناتج عن فشــل ما لدى الجيل ما بعد الحديث، وهو فشــل ال يعرف 
سببه العميق. والمشــكل هو: هل العودة إلى الدين معناه التدّين أم هو شيء 
آخر؟ إنّ إجابة فاتيمو عن الســؤال: «هل أنت اآلن مرة أخرى تؤمن باهللا؟»، 
والتي تصاغ هكذا: «أنا أجد نفســي قد صرت دينيّاً أكثر فأكثر، ومن ثَم أنا 
أفترض أنّه ينبغي أن أؤمن باهللا»، هي حســب رورتي إجابة غير مناســبة؛ إذ 
كان األجدر أن يقول: «أنا صرت دينيّاً أكثر، فأكثر ومن ثم أنا مقدم على ما 
يسميه بعض الناس إيماناً باهللا، إّال أنني لست متأكدًا من أنّ اللفظ «اإليمان» 

هو الوصف الصحيح لما أنا عليه» 2.

ا��#� ا��Jص

طرافــة موقف فاتيمو تكمن حســب رورتي في أنّه يخــرج الدين من مجال 
المعرفة. اإليمان ليس مشــكًال إيبستيمولوجيا؛ لكنّ السؤال هو: هل الدين اسم 
مناســب لإليمان؟ منذ وليام جيمس تّم الفصل بين السؤال: «هل لي الحق في 
أن أكون متدّيناً؟» عن الســؤال: «هل ينبغي علــى كلّ واحد من الناس أن يؤمن 
بوجود اهللا؟». موقف رورتي هــو أنّ «التدّيــن (religiosity) ليس مخّصصاً على 
نحو سعيد بواسطة مصطلح اإليمان» 3. لكنّ أهّمية فاتيمو هي كونه ال يقبل الحلّ 
الذي أعطاه كثير من الفالسفة منذ شــاليرماخر؛ أولئك الذين عوّلوا على نوع 
من «الهوت األشكال الرمزية»؛ أي على العالقة المريبة بين الحقيقة والمجاز، 

Ibid. 1 ـ 
Ibid. p. 34. 2 ـ 
Ibid. 3 ـ 
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بوصفها حّالً مناســباً لنا، يمكن أن يســاعد على وضع اهللا فــي منزلة «اآلخر 
بإطالق»، ليس فقط آخر المحســوس بل آخر الخطاب العقلي أيضاً (كيركغارد، 
بارت، ليفناس..). 1 ال يكفي فلسفيّاً أن نعوّل على ما هو «رمزي» أو «مجازي» أو 
«أخالقي».. حتــى نفهم اإليمان. ولذلــك بحث فاتيمو عن نــوع من «الالهوت 

الوجودي» قد يكون عالجاً مناسباً لمن يسميهم «أنصاف المؤمنين».
 «kenosis» ـ لكنّ الصعوبة الفلسفية التي تواجه فاتيمو في تأويله لمسألة ال
ـ أي فهم «تجّسد» اإلله بوصفه تخلّياً عن كل قدراته لفائدة الكائنات البشرية 
بما في ذلك «غيريته» أو «آخريته»: إنّ اهللا قد تخلّى عن كلّ شــيء من أجلنا ـ 

هــي اســتعداده للتخلّــي عــن «الحقيقــة» لفائدة 
«المحبة». وهــذا موقف ـ حســب رورتي ـ تعّرض 
إليه هيغل من قبل وأعطى عنه حّالً آخر. لم يضّح 
بالحقيقة لصالح المحبة بل حوّل التاريخ البشــري 
إلى «دراما ســردية»، تحركها غائية داخلية تنحو 
نحو الحقيقة أو المعرفة المطلقة. أّما لدى فاتيمو 
فليس ثمة أّية درامــا كبرى في تاريخ البشــر، بل 

فقط «األمل في أن ينتصر الحب» 2.
بل إنّ فاتيمــو يفترض أنّ الفلســفة يمكن أن 

تستفيد من انهيار «السرديات الميتافيزيقية الكبرى» بأْن تعيد اكتشاف «الطابع 
المستساغ (plausibility) للدين»، وذلك يعني بشكٍل متحّرٍر من انتظارات عصر 
التنوير منهــا. بهــذا الثمن هو يجــد صيغــة للتعايش بيــن العلــوم الطبيعية 
والمسيحية من خالل التأكيد على أنّ هوية المســيح ليست الحقيقة أو السلطة 
بل المحبة 3. أهميّة هذا التخريج تبدو ـ حســب رورتــي ـ في كون التقليد الذي 
يعتمد عليه فاتيمو (أي نيتشــه وهيدغر) يلتقي بشــكٍل ما مع التقليد الذي ينهل 

منه رورتي (أي جيمس وديوي)، وذلك في نقطة محددة:

Ibid. pp. 34-35. 1 ـ 
Ibid. p. 35. 2 ـ 
Ibid. p. 36. 3 ـ 
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«إنّ البحث عن الحقيقــة أو المعرفة ليس أكثر أو أقــل من البحث عن 
اتفــاق بيذاتــّي (intersubjective agreement). إنّ حلبــة المعرفــة هي فضاء 
عمومي، فضاء منه يمكن وينبغي للدين أن ينسحب منه. وإنّ إدراك أنّه ينبغي 
أن ينسحب من هذا الفضاء ليس اعترافاً بالماهية الحقيقية للدين؛ بل فقط 

واحد من الدروس التي ينبغي استخالصها من تاريخ أوروبا وأمريكا» 1.
لكنّ ســحب الدين من الفضاء العمومي والدفاع عن «دين شخصي» أو 
عن «ديانة خاصة» هو أيضاً ليس حّال مريحاً. وذلك ألنّ اســتعمال أطروحة 
هيدغر عن «األنطو ـ ثيولوجيا» إلنقاذ الدين ليــس حّالً. صحيح أنّ العلوم 
الحديثة قد بلغت إلى مماهــاة «الكينونة» مع «الموضوع» القابل للحســاب 
والتحكّــم التكنولوجي. ومن ثَــم لم يعد ثمة مكان مناســب أو خاص للقول 
الديني في فلســفة تقوم على الفصل الحاســم بين ما هو «معرفي» وما هو 
«ال معرفي» (كانط). وهكذا فإنّ الثمن الذي أشــار إليه نيتشــه وهيدغر أو 
جيمس وديوي هو ضرورة تعويض ذلك الفصــل بتمييز من نوٍع آخر، أال وهو 
التمييــز بين «إشــباع الحاجــات العمومية» و«إشــباع الحاجــات الخاصة» 
(private needs) 2. دور الفلســفة هو أن تحررنا من أفق ال يزال يعوّل على أنّ 
اإليبستمولوجيا هي الفلســفة األولى، ومن ثم فإن كلّ أقوالنا ليس لها سوى 
«مضمون معرفّي» أو «عرفاني» (cognitive). هذا «األفق من التفكير هو عدّو 

للحرية ولتاريخية الوجود» 3، حسب تعبير فاتيمو في كتابه اإليمان.
ما يهدف إليــه فاتيمو هو إرجــاع الدين إلى نواته المســيحية األصلية: 
«المحبة» (charity)، وهذا الشرط هو وحده الذي يمكّن ـ حسب تأويله ـ من 
فهم الوعد اإلنجيلي بــأنّ اهللا لن ينظر إلينــا بوصفنا «عبــادًا» أو «خدماً» 
(servants) بل بوصفنا «أصدقاء» 4. ثّمة رابط بين «تخلي» اهللا عن نفسه من 
أجلنا وبين عــّد «المحبة» هي نواة الدين في أفق البشــر. ولذلك ثّمة رابط 

Ibid. 1 ـ 
Ibid. p. 37. 2 ـ 
Ibid. 3 ـ 
Ibid. p. 38. 4 ـ 
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حســب فاتيمو بين العلمنة وبين الدين المردود إلى شــأن شخصي أو خاص: 
ال يمكن علمنة عالم ال يزال اهللا يمتلكــه. إنّه فقط حين يتخلى اهللا عن ذاته 

من أجلنا يمكن عندئذ أن نعلمن العالم.
ما هو مهّم في هذا النوع من الطرح يكمن ـ حسب رورتي ـ في كونه يعزف 
عن أّي اهتمام بمراقبة مدى تدّين الناس أو عدم تدّينهم. لم يعد ممكناً البحث 
عــن صيغة «مشــروعة» أو «صالحة» عن المســيحية. المشــروعية مفهوم غير 
ممكن تطبيقه حســب رورتي على «وحدتنا» أو ما نفعله في وحدتنا 1. قال: «إنّ 
الدين الذي يرى أنّ الســؤال عن اإليمان باهللا أو اإللحاد به هو ســؤال بال أّي 

أهّمية قد يمكن أن يكون هو ما يناسب وحدتك» 2.
سكوت الدين عّما هو خارج نطاق اإليمان يمكن 
أن يكون ـ حسب رورتي ـ عمًال مالئماً للحياة ضمن 
مجتمــع ديموقراطــي، وهــو ســكوت متبــادل بيــن 
المؤمنين وغير المؤمنين: على المؤمن أن يكّف عن 
النظر إلــى «افتقــاد الشــعور الديني»، علــى أنّه 
«عالمة على االبتذال» أو الفظاظة، كما أنّ على غير 
المؤمن أن يكّف عن النظر إلــى امتالك مثل ذلك 
الشــعور بوصفه «عالمــة على الجبــن» 3 تبعث على 
االزدراء. ينظــر المؤمن إلى «حــدث في الماضي» 

بوصفه مقّدساً؛ ألنّه تجســيد لقرار اهللا بأن يتحوّل من التســلط على البشر إلى 
«محبة» البشــر؛ في حين أنّ غير المؤمن يفترض أنّ القداســة تســكن فقط في 
«مســتقبل مثالي»، بناءً على «األمل» في أن تتحقق يوماً مــا حضارة كونية حيث 
يســود «الحب» بوصفه القانون الوحيد 4. تعريفان مختلفان ولكن لشيء واحد هو 
«محبة البشر». وحســب رورتي فإنّ معنى المحبة الذي ورد في التقليد المسيحي 

Ibid. 1 ـ 
Ibid. p. 39. 2 ـ 
Ibid. 3 ـ 
Ibid. p. 39-40. 4 ـ 
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ـ «غير المتدّينين» مثل  (الرســالة األولى إلى مؤمني كورنثوس، 13) يصلح أيضاً ل
رورتي، الذين يرون أنّ معنى «السّر المقّدس» (mystery) على األرجح «يتمثّل في 
األمل بمســتقبل أفضل للبشــر. والفرق بين هذين النوعين مــن الناس هو ذلك 
الذي بين االمتنان الذي ال يمكن تبريره واألمل الذي ال يمكن تبريره. وهذا ليس 

مادة لمعتقدات متصارعة حول ما يوجد فعًال وما ال يوجد» 1.
كذا يترنّح الفكر الغربي بين «ذاكرة» الحدث المسيحي («اهللا محبة») وبين 
«حرية» العدمية األوروبية («مــوت اهللا»). وليس أجمل من التقابل الصادق ولكن 
العميق بين فاتيمو ورورتي لتجســيد هذه الفرادة الروحية. في هذا الســياق أتى 
الســؤال الذي دارت حوله المحاورة ما بعد الحديثة بين فاتيمــو ورورتي وزاباال 

الذي رّتب اللقاء، هذا السؤال هو: «ما مستقبل الدين بعد الميتافيزيقا؟» 2.

< ا��#� �7� ا�����W�1#"�؟"��� ��

ينّزل زاباال هذا اللقاء بين فاتيمو ورورتي في إطار ما سّماه فاتيمو نفسه 
«الفكر الضعيف» (weak thought) دون أن يعني ذلك بالتأكيد ضعف الفكر. 
وهي عبارة أُطلقت سنة 1984 في مؤلف جماعي (أشرف عليه مع ألدو روفاتي) 
تحت عنــوان: Il Pensioro debole. هاهنا قّدم فاتيمو مــا يقصده من «الفكر 
الضعيف» على أنّه اســتئناف داخلي لما أشــار إليــه هيدغر الثانــي بعبارة 
«Überwindung / Verwindung»، «مجــاوزة» الميتافيزيقا في معنى العمل على 
«شــفائها» أو تحريرها من الداخل، حيث يكون الفكر ضربــاً من «التقوى» 
ما بعــد الميتافيزيقية التي ال «تؤســس»، ولكن «تعيش مــن جديد» التراث 
ـ «نقله» (Über-lieferung) أو اســتيراثه دون أن  الذي تنتمي إليه، وتكتفــي ب
تزعم أنّها تستطيع أن تبني أّي معرفة «موضوعية» حول «حقيقته» 3. والمشكل 

Ibid. p. 40. 1 ـ 
Ibid. p. 55. 2 ـ 
 G. Vattimo, ‘’Dialectics, Difference, Weak Thought’’, in: Weak Thought (1983). Edited by 3 ـ 
 Gianni Vattimo and Pier Aldo Rovatti. Translated by Peter Carravetti (State University of New

York Press, 2012), pp. 46-51.
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هو كيف ننزلق من فكر «االختالف» (الذي ال يزال يبحث عن موضع «آخر» 
للفكر) إلى «الفكــر الضعيف»، (الذي صار يعوّل علــى «أنطولوجيا ضعيفة» 
من دون مطامح ميتافيزيقية). الفكر الضعيف هو هنا الفكر المناسب لثقافة 

«ما بعد ـ ميتافيزيقية»؛ أي لم تعد تملك «سردية كبرى» حول نفسها.
في هذا السياق تّم تنزيل السؤال عن مســتقبل الدين. يتصوّر رورتي أنّ 
المســيحية الحديثة قد عرفت «تضعيفــاً (weakening) متدرّجاً من عبادة اهللا 
بوصفــه ســلطة / قدرة (power)» انزاح بها بشــكٍل تدريجي إلــى «عبادة اهللا 
بوصفه محبّة»، وهو يبني توازياً طريفاً بين االنتقال «من السلطة إلى المحبة» 

(في المســيحية) وبيــن االنتقال مــن «اللوغوس 
الميتافيزيقي» إلــى «الفكر ما بعد الميتافيزيقي» 
(في الفلســفة ما بعــد الحديثة أي منذ نيتشــه /

هيدغر وجيمس/ ديــوي). 1 أّما األرضيــة التي تّم 
عليها هــذا االنتقال المضاعف فهو ما أشــار إليه 
غادامر بقولته الشهيرة: «إنّ الكينونة التي يمكن 
فهمها هي اللغة». وحســب فاتيمو فإنّ هيدغر في 
براغماتياً  تأويــًال  عــرض  قد  والزمان  الكينونة 
لمعنى الكينونة: إنّ األشــياء ال ماهيــة لها وإنّما 

هي تظهر أو تأتي إلى الكينونــة في نطاق الكالم اليومي حولها. ومن ثّم فإن 
«الكينونة ليست شيئاً سوى اللوغوس المتأّول بوصفه حوارًا، Gespräch، بوصفه 
النقاش الجــاري بين الناس». 2 ولذا فإنّ المشــكل األول هنــا هو «مقاييس» 
الحوار. يســتبعد فاتيمو صيغة «ألعاب اللغة» التي أطلقها فتغنشــتاين: هناك 
شــيء «اعتباطي» في أّي لعب. ولذلــك هو يختار الهرمنيوطيقــا؛ ألنّها تولي 
ـ «تاريخية» القواعد التي نلعب بها. لكنّ الهرمنيوطيقا تبدو في نظره  أهّمية ل
في حاجة ماّســة إلى «ميتا ـ قاعــدة» (metarule) حتى تــؤّدي مهّمتها، وهذه 
«الميتا ـ قاعدة» ليست شيئاً آخر ـ حسب فاتيمو ـ سوى «المحبة» المسيحية 

Richard Rorty, Gianni Vattimo, The future of Religion. Op. cit. p. 56. 1 ـ 
Ibid. p. 57-58. 2 ـ 
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(charity)؛ «ألنّ المحبّــة يمكــن أن ُيفكر فيهــا بوصفها ميتــا ـ قاعدة تلزمنا 
وتدفعنا نحو قبول ألعاب اللغة المختلفة، والقواعد المختلفة أللعاب اللغة» 1.

يفترض رورتي أنّ المحبة هي «ممارســات وتقاليد» وليست «لعبة لغوية»، 
وهي تتمثّل فــي أن نكون على «اســتعداد» اللتقاط تقاليد أنــاس آخرين وأخذ 
 .(know-how) «ممارساتهم من دون تعلّم أّي قواعد، بل عن طريق «خبرة عملية
وإذا كان ثّمة شيء «اعتباطي» فهو االّدعاء بأنّ ممارستنا الخاصة هي الممارسة 
الوحيدة المناســبة 2. يرتبط أّي اّدعــاء بضرب من الذاتية. حســب فاتيمو هنا 
تكمن إســهامات الهرمنيوطيقا في «تضعيف الذاتية»: أن نشعر بأنّ اللغة تتكلّم 
عبرنا، ورغم ذلك نواصل الزعم بأنّنــا «ذوات» 3. موقف رورتي هو أنّ علينا أن 
نميّز بين «عظمة» الذات وبين ما سّماه إشعيا برلين «العمق الرومانسي». علينا 
أن نعامل فكرة العمق من دون أّي اّدعاء ميتافيزيقي، إذن من وجهة نظر الفكر 
ما بعد الميتافيزيقي يبدو «العمق الالمتناهي» ـ حسب رورتي ـ فكرة سيّئة مثله 
مثل «الســلطة الالمتناهية». الفكر ما بعد الحديث ليس فكــرًا ثورّياً. عليه أن 

يطالب فقط بتغييرات صغيرة؛ إنه فكر يؤمن بالتناهي.
 / Ereignis هذا التخريج اعتمده فاتيمو من أجل استدعاء مقولة هيدغر الثاني
الحدث؛ إللقاء ضــوء جديد على معنــى الدين أو العودة إلى المســيحية. 
المقصود هو أنّ الكينونة ليست ماهية موضوعية؛ بل «الكينونة هي الحدث، 
هي ما حدث فحســب (just what happened)» 4. ما هــو مغزى هذا المفهوم 

في صلته بالدين؟
يفترض فاتيمو أنّ تاريخ الميتافيزيقــا مرتبط في بناه العميقة مع تاريخ 
السلطة في الغرب. إنّ الســلطة في أيدي «قلة» من الناس، وإنّ باقي الناس 
هم «عبيد» هو جزء مــن تاريخ الميتافيزيقا. ولذلك فــإنّ «الميتافيزيقا قد 
ظلّت علــى قيد الحيــاة؛ ألنّ البنية القديمة للـ «ســلطة» قــد بقيت على قيد 

Ibid. p. 59. 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 
Ibid. p. 59-60. 3 ـ 
Ibid. p. 61. 4 ـ 
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الحيــاة (معهــا). ولهذا لــم تكن الكنيســة المســيحية ـ وقد صــارت رأس 
اإلمبراطورية الرومانية ـ تســتطيع التخلّي عن بنية الســلطة هذه ـ ولم تكن 
 (anti-metaphysical) قادرة على تطوير كلّ االستتباعات الميتافيزيقية المضادة

التي تنطوي عليها المسيحية» 1.
هذا يعني أنّ المسيحية التقليدية نفســها لم تعد قادرة على استجالء كل 
اإلمكانات ما بعــد الميتافيزيقيــة لإليمان. نكتة اإلشــكال تكمن فــي القبول 
بتاريخيّة الحدث المسيحي. ألنّه «حدث» فهو يطرح مشكًال ال تستطيع الكنيسة 

التقليدية (وال الميتافيزيقا) أن تجيب عنه. ويختبر 
فاتيمو هذا الموقف الهرمنيوطيقي غير المســبوق 
من خالل قوة ال تخلو من مفارقة: «شــكرًا هللا أنا 
لكــنّ  (thanks to God I am an atheist)»؛  ملحــد 
الفرد ما بعــد الحديث لم يصبح ملحــدًا (باإلله 
التقليدي) إّال بفضل الحدث المسيحي. الملحد هو 
الذي لم يعــد يقبل بأّي نوع من التأســيس لعالم 
موضوعــي وواقع ثابــت وحقيقة مطلقــة... أي إنّه 

وقف على تاريخيّة وجوده بشكل جذري.
يقــول فاتيمو: «إنّه لــم يعد يوجد أّي تأســيس ميتافيزيقــي هو ال يزال 
تأسيًسا. وإذا ما قبلت بتاريخيّتي بشكل جذري؛ فأنا ال أرى أّي إمكانية أخرى 
غير أن أتكلّم فــي الدين... ألنّه إن لم أكن مســيحيّاً فأنا ســوف أكون على 
األرجح ميتافيزيقيّاً» 2. ذلك يعنــي أنّ من ال يأخذ تاريخيّته مأخذ الجّد ـ أنّه 
مجرد نتيجــة لتاريخه الخاص فحســب ـ يواصل التمّســك ببنيــة موضوعية 
(ماهوّية) للواقع. ويريــد أن يفرضها على اآلخرين. وهكذا يفترض فاتيمو أنّه 
بفضل تاريخ اهللا أو تاريخ الوحي فقط إنّما يمكــن للمرء أن يكون ملحدًا. أو 

هو موقف روحي ال يظهر إّال في هذا األفق.

Ibid. p. 62. 1 ـ 
Ibid. p. 63. 2 ـ 
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لذلك يعيد زاباال السؤال عن مســتقبل الدين إلى الواجهة، منطلقاً من 
حديث هيدغر عن «اإلله األخير». والســؤال هو: «كيف يعمل الفكر الضعيف 

لدى نهاية الميتافيزيقا من وجهة نظر دينية؟» 1.
ما يقترحه فاتيمو هو رصد نوع االرتبــاط الذي صار مفيدًا بين تعريفين 
جديدين لما هو «ميتافيزيقي» وما هو «ديني»: كل موقف يصّر على التمترس 
وراء متواليــة مــن المقــوالت أو التعريفــات أو المنطوقــات أو العالقات أو 
الســلطات فوق التاريخية أو األبديــة أو المطلقة حول الحقيقــة أو الواقع أو 
اهللا... هو موقــف «ميتافيزيقي». وفي المقابل فإنّ االســتتباعات الدينية هي 
دائماً ناجمة عن الوهن الروحي الذي يلحق بأّي موقف ميتافيزيقي. وحســب 
رورتي فإنّ الحدث المســيحي (ميالد المســيح والتاريخ قبله وبعده) لم يعد 
مهّماً منذ الثورة الفرنسية، التي نقلت مذهب «المحبة» المسيحي إلى جهاز 
«أمل» من نوع جديد، عبّر عن نفســه من خالل ثالثية «الحرية والمســاواة 
واألخوة»، يمكن أن نسميه األمل «الرومانسي»؛ أي الذي يأخذ بجّدية فظيعة 

قدرة المخيّلة البشرية على خلق التاريخ.

�����ت اإل#��ن

ـ «إله أنطولوجي»، أم  المشكل حسب تعبير زاباال: هل المؤمن اليوم يؤمن ب
بنوع من «اإلله الضعيف» (a weak God)؛ أي إله غير مسيطر بل إله محّب؟ 2.

يصّر فاتيمو على الربط الشــرطي بين الهرمنيوطيقــا أو البراغماتية 
وبين المســيحية: ال يمكن التفلسف بشكٍل تأويلي أو بشــكٍل براغماتي من 
دون أن تكون مســيحياً. المعنــى هو أنّ الخــروج من نطــاق الميتافيزيقا 
(خطاب الماهية أو الموضعة األنطولوجية للحقيقة) هو بالضرورة تلفّت إلى 
ميدان األسئلة الدينية (أسئلة المحبة أو العمل المشترك بناءً على تأويالت 

مختلفة لشيء ما).

Ibid. p. 65. 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 
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وفي تقدير فاتيمو، حين نقبل بــأنّ الكينونة هي حدث لغوي؛ وأنّ اللغة 
هي حوار؛ وأنّ الحوار هو مجموع التأويالت المقترحة، فإنّنا سوف نمتنع من 
أنفســنا عن الطمع في أّي «تأسيس» لكينونة األشــياء: ليست الكينونة غير 
نتيجة الحوار البشري 1. ورغم أنّ المســيحية أو الثورة الفرنسية قد حّررت 
اإلنســان المعاصر مــن الحاجة إلى التأســيس الكبير، ومــن «أّي نوع من 
التأســيس ال يكون على صلة بالمحبة»، فإنّ المتفلسفة ليسوا بعُد «عدميين 
بما فيه الكفاية»؛ أي لم يتخلّوا بعد عن أجزاء كبيرة من الطابع التسلّطي؛ 

(أي الميتافيزيقي) للحياة الغربية 2.
المشكل ليس في قطع الدين عن المؤسسات 
(الكنائــس،  عليهــا  عــاش  التــي  االجتماعيــة 
المعابــد..)؛ بل فــي ترتيب عالقة مــن نوٍع آخر 
بينهما. وحســب فاتيمــو المحبة يمكــن أن تكون 
أنموذجاً روحياً حاسماً هنا؛ يقول: «أريد أن أؤّكد 
أنّ مشكل مستقبل الدين كان يمكن أن ُيترَجم في 
مشــكل أصغــر، ولكن ال يقــل أهميــة، هو ذاك 
المتعلّق بمستقبل الكنيســة. على سبيل المثال إنّ 
مستقبل الفن مرتبط بمستقبل المتاحف» 3. طبعاً 

يمكن االعتراض علــى ذلك ـ كمــا يفعل رورتي ـ بأنّ من يؤســس كنيســته 
الخاصة ينتهي إلى فرض مؤسســة تســلطية جديدة أكثر رعبــاً. لكنّ فاتيمو 
يعتمد على تأويل افترعه روبرت براند وذكره رورتي، يقول بأنّ أفضل ترجمة 
لمصطلــح «Geist» لدى هيغــل فينومينولوجيـــا الروح، هــو «الحديث» أو 
«التحادث» (conversation) البشــري؛ أي تبادل المعنى أو مســاحة اللغة بين 
البشــر، وهو يذهب بهذا التأويل إلى معنى «الــروح الموضوعي» لدى هيغل؛ 
أي كل ميدان الماضي الروحي واألشــكال الرمزية وحتى بنية السلطة، ولكن 

Ibid. p. 66. 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 
Ibid. p. 70. 3 ـ 
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في معنى المؤسســات الديموقراطية. الديموقراطية هي مســاحة «روحية» أي 
مساحة حوار بشــري حول الســلطة. وليس ثّمة من طريقة لتغيير المؤسسات 

غير الخطاب المتبادل حول ما نؤسسه معاً.
لكنّ التحادث مع البشــر ليس حديثاً من أجــل اهللا؛ بل من أجل من يعيش 
معنا؛ ولذلك ال يوجد واجب ـ حسب رورتي ـ إّال ما يجب علينا تجاه «مواطنينا» 
(fellow citizens)، من يرافقوننا في الوطن؛ المواطنة أو المسؤولية المدنية هي 
سابقة على ما سّماه أفالطون «العقل» 1. لكنّ السؤال الذي ُيطرح ال محالة هنا، 
وهو ما قّدمــه فاتيمو: «ماذا نســتطيع أن نفعل مع أناس هــم ـ على ما يبدو ـ 
ال يتقاسمون معنا هذه المسؤولية المدنية، ســواء أكان ذلك في داخل مجتمعنا 
أو خارجه؟.. ماذا يحدث عندما نصل إلى مكان حيث يرفضوننا، كما هو الحال 

في أجزاء من العالم اإلسالمي؟» 2.
هذا التساؤل الذي صدر عن فاتيمو ليس له من معالجة ـ حسب رورتي ـ 
غير العمل على إعادة أوروبا إلى «رسالتها الحضارية»، وهي أنّ أوروبا ليست 
فقط هيمنة أو رأسمالية بل أيضاً حضارة. في هذا األفق ال يمكن معالجة أّي 
جزء من اإلنســانية على أنّه مصدر «كراهية». ينبغي مســاعدة الشعوب على 
ـ «إعادة تأهيل» تلك الرسالة الحضارية. ولذلك  نسيان االســتعمار، وذلك ب
ينبّه رورتي إلى أنّ الرابط بين المسيحية وبين «إعادة اختراع» الديموقراطية 
رّبما كان مجّرد رابط عرضي وليس قدرًا؛ وإّال فــإنّ الديموقراطية لن تنجح 
إّال في مجتمع مســيحي 3. يبدو أنّ العالقة بين الديموقراطية والدين ليســت 

عالقة بديهية. ولذلك ال يترّدد رورتي في االستدراك قائًال:
«مهما كان األمر، يبدو لي أنّ فكرة إجراء حوار مع اإلسالم هي بال فائدة 
(pointless). لــم يكــن ثّمة حــوار بيــن الفالســـفة (the philosophes) وبين 
 (mullahs) الڤاتيكان في القرن الثامن عشر، ولن يكون هناك حوار بين ماللي

Ibid. p. 72. 1 ـ 
Ibid. 2 ـ 
Ibid. 3 ـ 
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العالم اإلســالمي وبين الغــرب الديموقراطــي... ولكن لحســن الحظ، فإنّ 
الطبقة الوسطى المثقفة في البلدان اإلسالمية ســوف تحقّق تنويرًا إسالميّاً، 

لكنّ هذا التنوير لن يكون له أّي صلة بـحوار مع اإلسالم» 1.
بدالً من اّدعاءات الحوار بين جهازي ســلطة متصارعين، علينا التفكير في 
انتهاج ســبيل التنوير؛ لكنّ أهّم شــيء في هذا التنوير أنّه ال يأتي من الخارج. 
التنوير ليس حــوارًا مع اآلخــر؛ بل هو حركة طبقــة مثقّفة تحــاور تراثها من 
الداخل. هكذا فقط يمكن للدين أن يدخل في أفق الديموقراطية. َبْيَد أنّ عنصر 
الطرافة هنا هو أنّ رورتي وفاتيمو يميالن إلى فهم درس الديموقراطية بوصفه 

درساً سياســيّاً يقّدم صيغتين مختلفتين من هاجس 
واحد: إنّه هاجس «الحب». صيغة تأويلية (فاتيمو، 
غادامــر..) تعمــل على «تملّــك» جديد للرســالة 
المســيحية حول «اهللا محبة»؛ وصيغــة براغماتية 
(رورتي، ديوي..) تعمل على «تبرير» الديموقراطية 
على أساس «التحادث» الذي ال يسوغ فيه إّال مبدأ 
تحتــاج  الحــب» 2.  إّال  قانــون  ال  «أنّــه  واحــد 
الديموقراطية إلى فكر ال مضمون له سوى الحب، 

وال ضير إن كان حبّاً «دينيّاً» أم حبّاً «علمانيّاً».
وحده الحّب يخلق نمطــاً من االنتمــاء أو من «التبعيّــة» التي ال نتمرد 
عليها. وحسب فاتيمو فإنّ شعوره بأنّه «مســيحي» ليس له من معنى سوى أنّه 
يشــعر بتبعيّة ما تجاه «التقليد الكتابي»؛ هذا الشــعور بالتبعيّــة تجاه تقليد 
روحي مخصوص هو شــكل الحّب. وهو نوع التبعيّة الوحيد الذي نقبل به: إنّه 
التبعيّة «تجاه الناس الذيــن نحبّهم» 3. لكنّ رورتي ـ الفيلســوف العلماني ـ 
يفّضل كالم ديوي عن «إيمان مشترك» (A Common Faith) بين جميع البشر 
في العالم: اإليمــان بأنّنا جزء مــن كل عظيم هو الكون، الــذي ال يعدو أن 

Ibid. p. 73. 1 ـ 
Ibid. p. 74. 2 ـ 
Ibid. p. 78. 3 ـ 
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يكون «بانثيوسيّة رومانسية واسعة النطاق» 1. وعلى عكس فاتيمو هو يتصوّر أنّه 
ليس ضرورياً عندئذ أن يتّم اإلعالن بشــكل كنســّي عن وجود «اهللا» ومحورة 

الحياة حوله.
أّما آخر نقطــة في هذا الحوار ما بعد الحديث عــن اإليمان فقد تعلّقت 
بمســألة «الجنس» في ضوء تســاؤل طرحه فاتيمو في بحٍث آخر: «األخالق 
دون التعالــي؟» (?Ehics without Transcendance). إلــى أّي مدى يمكننا أن 
نبّرر أخالقنا أو قيمنا من دون أّي إيمان بشــيٍء يتجاوز كينونتنا في العالم؟ 
هل يمكن أن نبّرر األخالق مــن دون أّي حاجة إلى المقــّدس؟ يؤّكد فاتيمو 
على أهّمية رفع الكنيسة للموانع الجنسية؛ لكنّ الكنيسة توجد دوماً على خط 
التماس بين الجنــس و«الطهارة» (purity)، والمفارقة هنا هي حســب تعبير 
رورتي: «إنّه بمجّرد اختزال المســيحية في الدعوة إلى أنّ الحب هو القانون 
الوحيد يفقد مثال الطهارة أهّميته» 2. بين البشر ال يوجد حّب عمودي، قائم 
على «التعالي» فقط. ومن دون محبّة أفقيّة ال وجود ألخالق؛ بل إنّ المسائل 
المتعلّقة بالطهارة وباألخالق الجنســية هي قد انتقلت ـ حســب فاتيمو ـ من 
الكنيســة إلى «البيو ـ إتيقا»؛ وصار من «عدم اللياقة» اتهام الكنيسة بأنّها 
تدافع عن تصوّر «طبيعي» للجنس. لكنّ المشكل ـ في رأي رورتي ـ أعمق من 
ذلــك؛ ألنّه يحتــاج هنا إلى إشــارات دريــدا الطريفــة حــول العالقة بين 

«الجنس» و«الميتافيزيقا» 3.
وزبدة هذا الحوار هي أنّ مستقبل الدين يقع «ما وراء اإللحاد واإليمان»؛ 
إنّــه يحتاج إلــى صيغــة «غيــر أخروّيــة (non-eschatological)» عــن كينونة 

«الروح». روح ال تجد كمالها في «الذات» الديكارتية بل في شيء آخر 4.

Ibid. 1 ـ 
Ibid. p. 79. 2 ـ 
Ibid. p. 80. 3 ـ 
Ibid. 4 ـ 
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كلّ حديث فــي تطوير الدولــة الوطنيــة وتجديدها لن 
يكون ذا فائدة إذا لم يســبقه إجماع واضح وصريح على 
أنّ هذا الشكل في التنظيم السياســي ليس بالمرحلة االنتقالية 
وال الوالدة المشوّهة، سيقع تجاوزه مستقبًال باتجاه شكل شرعي 
بأّي مسّمى كان. بل الدولة الوطنيّة هي الشكل األساسي للتنظيم 
السياســي، وكلّ التنظيمات األخرى إما أن تندمج فيه (القبيلة، 
الطائفة، الحزب، إلخ) أو تحصل بعــد االعتراف به (التجمعات 

اإلقليمية والمنظمات الدولية، إلخ).
والوطن ـ بحســب المعنى اللغوي للكلمة ـ هــو المكان الذي 
تســتوطنه مجموعة بشــرية معينة. أّما الدولة، فيمكــن تعريفها 
تعريفــاً عاماً بأنهــا «المنظومة» األساســية التــي تعتمدها هذه 
المجموعة إلدارة شؤونها المشــتركة، أو ما يدعى بالشأن العام. 
والمقصود بالمنظومة جملة التشــريعات والمؤسسات المعتمدة في 

هذه اإلدارة والتي تنهار الدولة بانهيارها.
وتواجه كلّ دولــة صعوبات عديدة يمكــن أن تتجاوزها بالتطوير 

■ ���� ا��ّ�اد  
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والتجديد، لكن بشــرط أال تتحوّل كلّ مشــكلة إلى أزمة تنســف شرعيتها من 
األســاس. َبْيَد أنّ الظاهرة المالزمة ألزمات الدول الوطنية في العالم العربي 
قد لخصها د. رضوان الســيّد بالقــول: «يتجّدد الحديث حول مشــروعية هذا 
الكيــان العربــي أو ذاك، كلما تعــّرض لتهديد، تعتبــر النخبة أنه فشــل في 
مواجهته، ســواء أكان تهديدًا داخلياً أم خارجياً» 1. ومــع أنّ هذا التوصيف قد 
كتب في عالقة بارتدادات التدخل العسكري في العراق سنة 2003؛ فإنّه يتأّكد 
اليوم بصفة جلية مــع ارتدادات الثورات العربية التي لم تؤّد إلى حلّ مشــاكل 
مجتمعاتها أو تطويــر أوضاعها وتجديدها، بقدر ما أنتجــت فائضاً ضخماً من 
الشــعارات والصخب تحوّل في الغالب إلى عنٍف ودماٍر، وفــي حاالت أقلّ إلى 
جمود وعجز عن التغيير بسبب تقارب موازين القوى وغياب المشاريع الوطنية.

إنّ عقودًا من تعميم التعليم وانفتاح النخب على التجارب العالمية كانت 
كفيلــة بتوفير الحلــول المعقولــة ألغلب المشــاكل التي دفعــت إلى الغضب 
واالحتجاج. ال ســيما أنّها ـ في جزء مهّم منها ـ مشتركة مع العالم المعولم، 
واقتصاده القائم على النفعية، وقيمه التي جّردت البشر من أعماق إنسانيتهم، 
وتكنولوجياته االتصالية التي حّطمت أبواب البيوت ونوافذها وفرضت نفســها 
على حميمية كلّ كائن بشري. َبْيَد أنّ قوتها التدميرية في المجتمعات العربية 
تبدو أكبر بكثير، والعجز عــن مواجهتها على أرض الواقــع يبدو بدوره أكبر 
أيضــاً. وهذا ما يبّرر قولنا: إنّ قضية الشــرعية السياســية فــي المجتمعات 

العربية تعمل كمكثّف لألزمات وتعقّد إمكانات تجاوزها.
لقد ترّتب على ما يمكن أن ندعوه بالموجــة الثورية الثانية إعادةُ ما قد 
حصل ســابقاً مع الموجــة الثوريــة األولى في خمســينات وســتينات القرن 
العشرين، إذ زادت المشاكل استفحاالً مع تنامي الخطابات التي تّدعي حلّها، 
فتراجع األداء فــي كلّ الميادين باســتثناء إنتاج العنــف. ووّظفت االنفعاالت 
الدينية في الحاضــر كما وّظفت االنفعــاالت العروبية في الســابق لتقويض 
شــرعية الدولة الوطنية من دون تقديم بديل حقيقي وواقعي عنها، مع أنّ كلّ 

رضوان السيّد، مقالة في اإلصالح السياسي العربي. بيروت، دار النهار، 2004. 1 ـ 
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حلول التطوير والتجديــد ال يمكن أن تنجــح إّال في إطار الدولــة الوطنية. 
وبعبارة أخرى: إنّ أكبر مهمة في التطوير والتجديــد تطرح اليوم، ينبغي أن 
تتجه إلى دعم مشــروعية الدولة الوطنيــة بدعم فكرة االندمــاج المواطني 
للجميــع، منعاً النفجارات اجتماعيــة تؤّدي إلى فوضى ال يمكــن معها تحقيق 
إصالح وال تجديد. فاتجاه التجديد ال يكون إّال بتوســيع قاعدة المواطنة في 

إطار الدولة الوطنية التي ال بديل عنها.

1 ـ أ#� ا�D$J؟

يرى البعــض أنّ الدولة الوطنية مســتحيلة 
التحقيق فــي المجتمعات العربية واإلســالمية، 
فضًال علــى أن تكون قابلة للتطويــر والتجديد، 
ألســباب يعزونها للثقافــة والدين؛ ففــي كتابه 
األخيــر «نظــام العالــم» 1 دافع أســتاذ العلوم 
السياســية ووزيــر الخارجية الســابق للواليات 
المتحدة األمريكية هنري كيســنجر عن أطروحة 
أساســية مفادها أن القواعد التي تحكم العالم 
لم تتغيّر منذ معاهدة «وســتفاليا» سنة 1648، 

وحّذر مــن الفوضــى الحالية التــي تهّدد النظــام العالمي بســبب ظهور 
التكنولوجيات الجديدة؛ ألنّ هذه التكنولوجيات دفعت لظهور «العبين غير 
حكومييــن» أصبح نفوذهم أقــوى أحياناً من نفوذ الــدول، وقد تجاوز هذا 
النفوذ كلّ دولة على حدة، ليصبح نفوذًا مسلطاً على نظام العالم ذاته؛ أي 
أنّ هــذا النظام لم تعد تحّدده الدول فحســب، وإنما يتحــّدد أيضاً نتيجة 
نفوذ «الّالعبين غير الحكوميين»، وهي تسمية شــديدة االتساع، يمكن أن 
تضّم المنظمات العالمية لحماية البيئة، أو الدفاع عن حقوق اإلنسان، كما 

يمكن أن تضّم الشبكات اإلرهابية المعولمة.

صدر باإلنجليزية في سبتمبر 2014، وتجاوزت طبعاته العشرين وترجم إلى لغات عديدة. 1 ـ 
World Order. New York: Penguin Press, September, 2014
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وفي الصفحات القليلة التي تعّرض فيها كيسنجر للعالم اإلسالمي، نجده 
يميل إلى تفسير أزمة هذا العالم ـ وتخصيصاً منطقة الشرق األوسط الكبير ـ 
بأنها أزمة نظام إقليمي يأبى القبول بالقواعد التي سيّرت العالم منذ معاهدة 
«وســتفاليا»، ومنها نظام الدولــة الوطنية. لذلك ال يرى كيســنجر من هذا 
العالم إّال األزمات، وربمــا كان بعض عذره أنه كتب كتابــه على وقع الثورات 
العربية، وفي ظرفية طغى فيها اإلحباط والتشــكيك فــي مصير هذه الثورات، 
والتخوف على مصير االستقرار اإلقليمي، وتداعيات كل ذلك على العالم. لكْن 
ثّمة أيضاً عامالن أكثر خطورة، يوّجهان ضمنياً رؤية صاحب الكتاب. أولهما: 
الرؤية المثاليــة للدور األمريكــي في المنطقــة، ودورها في إرســاء النظام 
العالمي عامة. وثانيهما: الخلفية الثقافية لتحليله، التي ال تبتعد عن أطروحتي 

برنارد لويس وصمويل هانتنغتون.
وينتمي كيسنجر إلى المدرســة الواقعية في العلوم السياسية، ويدرك أنّ 
الصراعــات والنزاعات وجدت منذ وجود البشــر على البســيطة، وستســتمّر 
بوجودهم، لكن مــن الممكن الحّد منها وإيجاد آليــات الحتوائها، وهذه مهمة 
السياسة. وعلى هذا األســاس يرى أن تجربة «وســتفاليا» قد أرست القواعد 
الرئيســة لتحقيق هذا الطمــوح الواقعي للبشــرية، وهي اإلقــرار بالتعددية، 
واعتماد مبدأ السيادة، وتحويل الصراع من مجال العقيدة إلى مجال المصلحة 
التي يمكن التفاوض بشــأنها، والبحث عن توازن القوى، وتغليب الديبلوماسية 

على الحرب كلما كان ذلك ممكناً.
فمشــكلة العالم اإلسالمي ـ بحســب كيســنجر ـ أنه يظلّ معارضاً لنظام 
«وســتفاليا»، ألنه يعّد الوالدات الوطنية انحرافاً دينياً، لذلك تجد التصورات 
األصولية المستمدة من «اإلخوان المسلمين» والجماعات المشابهة صدى واسعاً 
لدى شعوبه؛ ألنها تقوم على نقض الدول الوطنية باسم الدين، ونقض السالم 

مع الغير بسبب االختالف الديني.
لقد منعت النظــرة التمجيدية للدور األمريكي في النظــام الدولي من أن 
يتعّمق الكاتــب في تحليل التبعات الســلبية لهــذا الدور، وقبلــه دور بريطانيا 
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وفرنسا، وتحديد مســؤوليته في تعميق الفوضى في الشرق األوسط وفي مناطق 
أخرى من العالم، ال سيّما أنّ الغرب قد احتفظ بقواعد «وستفاليا» لنفسه، ولم 
يعامل بقيــة العالم على أساســها، وقد مثّل االســتعمار أكبر تناقــض مع مبدأ 
السيادة التي هي جوهر ذلك النظام. ولم تكن السياسة األمريكية في المنطقة 
ـ وقد حلّت محلّ بريطانيا وفرنسا ـ إّال مواصلة لمبدأ الكيل بالمكيالين. لذلك 
يلتجئ كيســنجر ـ مثل برنارد لويس وصمويل هانتنغتون ـ إلى تفســير ثقافوي 
للوضــع؛ أي عّد الوضع موضــوع التحليل ناتجــاً عن الثقافــة (وتحديدًا الدين 
اإلســالمي) بدل جعل الثقافة الســائدة نتيجة من نتائج الوضع، كما يحتاج إلى 

اختزال الثقافــة (والدين خاصة) فــي األطروحات 
والتأويــالت األصوليــة، واعتبــار األصولييــن هم 
الممثلين للــروح العميقــة للمنطقــة. ال يمكن أن 
نوافق كيســنجر على هاتين المصادرتين في قراءة 
أوضاع العالم اإلســالمي، لكن ينبغــي أن نقّر بأنّ 
فكرة تمّرد العالم اإلسالمي على نظام «وستفاليا» 
من دون أن يكون قادرًا على تقديم بديل واقعي عنه 
هي معاينة مصيبة، وأن الثورات العربية قد قدمت 

مجّددًا إثباتاً لصحتها.
وعلى عكس كيســنجر نميل إلى اعتبار أن نظام الدولة الوطنية ـ الذي 
بدأ مع معاهدة وستفاليا ـ لم يعرض على العالم اإلسالمي كي يرفضه، وأنّ 
ما عرض عليه هــو في أحســن الحاالت صورة مشــوّهة منــه، إن لم تكن 
نقيضه، تمثّلت في االســتعمار والتجزئة. ولعلنا نجــازف بالقول: إنّ مقابل 
«وستفاليا» في الشرق األوسط هو «سايكس ـ بيكو»، فإذا كانت «وستفاليا» 
قد قامت على الندية واحترام االختالف واقتسام المصالح واإلقرار بالسيادة 
والبحث عــن التوازن، فإن «ســايكس ـ بيكــو» مثّلت النقيــض التام؛ فهي 
معاهدة ســرّية بين وزيري خارجية القوتين االســتعماريتين بريطانيا (مارك 
سايكس) وفرنســا (جورج بيكو)، وّقعت من دون علم شعوب المنطقة، وكان 
يمكن أن تبقى مخفية لوال قيام الثورة البلشيفية في روسيا، وقرار فالديمير 
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لينين نشــر الوثائق الســرية للنظام القيصري. فهــي التعبير األفضل عن 
التهاون بحقوق الشــعوب في تقرير مصيرها، واســتحواذ قوى خارجية على 
الوصاية عليها، فضًال عن ارتباطها بمســار من المنــاورات العدوانية، من 
ــمت فيــه تركــة الرجل المريــض، أي  مؤتمــر برليــن (1878) الــذي قس
اإلمبراطوريــة العثمانية المتداعية، إلــى تحقيق وعد بلفــور (1917) مقابل 

نقض وعد إقامة الدولة العربية الكبرى.
ليســت القضية إذًا تعارضــاً بين ثقافتيــن، أو صراعاً بيــن نموذجين 
حضاريين، أو تقابًال بين منظومتين دينيتين؛ وإنما هي اختالف في التجربة 
التاريخية. فإذا كانت التجربة األولى إيجابية؛ ألنها أوقفت الحروب الدينية 
في أوروبا وفتحت المجال لنهضتهــا الحديثة وثورتها العلمية والتكنولوجية، 
وامتدت آثار ذلك إلى القــارة األمريكية التي تولّت بعــد الحرب العالمية 
األولى الوصاية على النظام العالمي؛ فإن التجربة الثانية كانت ســلبية في 
وعي الشــعوب المعنية بها؛ ألنها لم تحلّ مشاكلها بل زادتها تعقيدًا، فضًال 
عن تعميق الشعور باإلهانة بسبب الوقوع في وصاية الغير وهيمنته. وإذا كان 
طريق الخالص قد بدا في المرحلة األولى مرتهناً بالدفاع عن اإلمبراطورية 
العثمانية في وجه التحديات الغربية؛ فإن هذه الطريق قد تحوّلت بعد ذلك 
من المحســوس إلى المتخيّل، وحــلّ محلّ الدفــاع عــن اإلمبراطورية بعد 
سقوطها الدفاع عن مشروع اســتعادة الخالفة اإلسالمية، فحصل انتقال من 
مشــروع سياســي إلى ثقافة سياســية اضطلعت بدور التعويض النفسي عن 
الهزيمة، ولم تكن مهيّــأة منذ البداية بأن تقّدم نظريــة بديلة يمكن أن 
تختبر على أرض الواقــع، أو تنافس نظام الدولة الوطنيــة محليّاً ونظام 
األمم المتحدة عالمياً، إذا افترضنا أن النظامين قد تطوّرا نتيجة ســالم 

«وستفاليا» المشهور.
وال يحتاج الشــرق األوسط إلى مشــاريع جديدة إلعادة التقسيم؛ لكنه 
يحتاج إلى إعادة تحديد مســألة الشــرعية السياســية. إنّ كل التقسيمات، 
الممكنة لن تحلّ المشــاكل العالقة؛ إذ ســتبدو مشــروعة مــن وجهة نظر 
المســتفيدين ومرفوضــة مــن وجهــة نظــر المتضّرريــن، فتتواصــل معها 
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المواجهات والصراعات دون نهايــة 1. أّما قضية الشــرعية فتحتاج إلى حلّ 
عقدتيــن تاريخيتين، ترتبطان بشــعور المهانة المترّتب علــى وقائع الفترة 
الممتدة من القرن التاسع عشر إلى اليوم. وهما تحديدًا عقدة «الخالفة»، 
وعقدة «ســايكس ـ بيكو». األولى هــي رّد انفعالي ال يمكــن أن يتحوّل إلى 
نظرية سياسية قابلة للتطبيق، والثانية اختزال مسار معقّد في حادثة نوعية؛ 
لكنّها ال تهّم إّال جزءًا من الشــرق األوســط. ولم يكن هــذا الجزء موّحدًا 
فقّسمه االستعمار، وال كان مســتقّرًا فدفعه االستعمار إلى الصراع. وكما أن 
الجدل حــول الخالفــة ال يمكــن أن يمثّــل الحــلّ السياســي للمجتمعات 

اإلسالمية، فإن مشاكل هذه المجتمعات ال يمكن 
أن ترمــى فقط علــى عاتق االســتعمار والتدّخل 
األجنبي. وهذه المشــاكل مشتركة بين مجتمعات 
لنظام الخالفــة ومجتمعات لم  خضعت ســابقاً 
تخضع لهذا النظام، وبين مجتمعات مّرت بعهود 

االستعمار وأخرى لم تعرف هذه العهود.
النقاش محصــورًا في  الغالــب، يظــلّ  وفي 
مقاربتين: مقاربة ثقافوية ماهوية تربط االنسداد 
السياســي للــدول العربيــة واإلســالمية بالعامل 

الديني أساســاً، ومقاربة تاريخويــة تآمرية ترد على األولــى بإبراز مجموعة 
كبيرة من األحداث ذات الطابع العدواني التي تعّد الســبب األساسي في هذا 
االنســداد، وفــي مقدمتها طبعاً مشــاريع التقســيم االســتعمارية. إنّ رفضنا 
للمقاربة األولى لن يدفعنا إلى االستســالم للثانيــة، فهي مجرد جدل كالمي 
(نســبة لعلم الكالم القديم) للرّد والمخاصمة وال يمكن أن تســهم في بناء 

نقلت وكاالت األنبــاء بتاريخ 2016/02/12 نبأ تعيين االنفصالي رياك مشــار نائباً لرئيس جنوب  1 ـ 
الســودان ســيلفاكير، بما يذكر بتعيين كير نفسه في الســابق نائباً لعمر البشير قبل أن ينفصل 
جنوب السودان عن شماله، وقد يكون التعيين الثاني مقّدمة النفصال جنوب جنوب السودان عن 
جنوب الســودان المنفصل عن الســودان. وهكذا يمكن أن يستمر مسلسل تقســيم بلد إلى ما ال 

نهاية، كما يبدو من الحالة السودانية.
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وعي سياســي تجديــدي. فاألحداث التاريخيــة تخضع بدورهــا إلى تأويالت 
مختلفة، والنقاش ينبغي أن يتكفّل أيضاً بتقديم التأويالت الممكنة والمحتملة 
لألحداث المطروحــة. المقاربة التأويلية التي نقترح ـ بديًال عن الســابقتين 
معاً ـ تتجــه إلى قضية الشــرعية ذاتها، وليــس إلى األحــداث الحافّة بها. 
والشــرعية تأويل وليست حدثاً، وإن كانت تنشــأ دائماً من حدث نوعي يتخذ 

بعدًا مرجعياً في وعي مجموعة بشرية معيّنة.

���دة *Dو#< ا���ر#}�2 ـ *(�#� ا�5���� 

سأسعى في هذا المقال لالستدالل على الفكرة التالية: إذا كان الغرب قد 
دخل نظــام الدولة الوطنية مع معاهدة «وســتفاليا» المشــهورة؛ فــإن العالم 
اإلسالمي قد ســعى بدوره إلى دخول هذا النظام، بحسب ظروفه الخاصة، مع 
إصالحات القرن التاسع عشر. لكنّ هذا السعي هّمش الحقاً بسبب االستعمار، 
وتــّم التركيز بدل ذلــك على معاهدة «ســايس ـ بيكو» التي قّدمــت على أنها 
الحدث المؤّســس للنظام السياســي الحالي في المنطقة. وعلى هذا األساس 
حجب نظام «وســتفاليا» بنظام «ســايكس ـ بيكو»، األّول ذو داللــة إيجابية، 

والثاني مرادف الفشل والخيانة والتدّخل األجنبي.
ينبغي الخروج من هذا الوضع التأويلي وهذه المقابلة المتعّســفة وإعادة 
طرح الموضوع باالنطالق من مســألتين أساســيتين: أوالهمـــا: إنّ كل نظام 
سياسي يحتاج إلى أن يقوم على شرعية معينة، وثانيتهما: إنّ الشرعية مفهوم 

ذو تاريخية وتتطوّر عبر العصور.
ما كانت شرعية الشــكل السياســي اإلمبراطوري في القديم؟ لنأخذ مثًال 
آخر اإلمبراطوريات الكبرى في العالم اإلســالمي، أي اإلمبراطورية العثمانية. 
لقد اســتندت شــرعيتها أساســاً إلى الدور الــذي اضطلعت به إليقــاف المّد 
الصليبي نحو المنطقة اإلسالمية، والحيلولة دون أن تتواصل حركة «االسترداد» 
المسيحية (Reconquista) التي قادها في إســبانيا الملوك الكاثوليك، فتتجاوز 
األندلس التي ســقطت إماراتها اإلســالمية تباعــاً، لتلتحم بمشــروع الحروب 
الصليبية، وتســترّد كلّ المناطق التي كانت مســيحية قبل ظهور اإلسالم، من 
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الشــام وبيت المقدس إلى كل الشريط الساحلي المتوســطي الجنوبي، الذي 
يشمل بالتقسيمات الحالية مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

هل كان ممكناً للعرب مواجهة هذا المشــروع بأنفســهم لو لم يغُز ســليم 
األول مصر والشام سنة 1517؟ هذا االحتمال وارد؛ لقد أثبت حكم الشرفاء في 
المغرب قدرته على التصّدي لحركة «االسترداد» من دون مساعدة مباشرة من 
الدولــة العثمانية، لكن لوال الســيطرة العثمانيــة على ســواحل وموانئ ليبيا 
والجزائر (حســب التقســيمات الحالية) لوجد المغرب نفسه بين فكّي كماشة، 
فالســيطرة على بقية ما كان يدعى بالغرب اإلســالمي قد كفته مؤونة الجبهة 

الشــرقية وضيّقــت مجــال المواجهة فــي الجبهة 
الشمالية. أما الدول الممتّدة بين المغرب ومصر، 
وأهمها الدولة الحفصية، فلم تقدر على المواجهة. 
ويمكن طبعاً أن نتصوّر مســارات تاريخية عديدة، 
مثل استقالل مصر بنفسها، أو وجود دولة «عربية» 
مســتقلة على امتــداد مصر والشــام منــذ القرن 
الســادس عشــر، وهذا المســار هو الذي طرحته 
القوميــة العربيــة فــي العصــر الحديــث لتحّمل 
العثمانيين مسؤولية تخلفها التاريخي؛ لكنّه يدخل 

في مجال اإلمــكان ال التاريــخ. وحتى لو افترضنا اســتقالل دولــة عربية عن 
اإلمبراطوريــة العثمانيــة، فال شــيء يؤكــد أنها كانت ســتختلف عــن النظم 
األساســية، السياســية واالجتماعية والثقافيــة التي كانت ســائدة في المجال 
العثماني الواســع، ال ســيّما أنّ العديــد من المقاطعــات العربية فــي العهد 
العثماني، كانت تتمتّع بالحكم الذاتي. كما أنّ النظم العثمانية إنما واصلت ما 
كان سائدًا ســابقاً في المجتمعات اإلسالمية، ومنها العربية، ولم تحدث قطائع 
نوعية ـ ال بالسلب ـ وال باإليجاب ـ تبّرر أن ُيعّد العصر العثماني بداية مرحلة 
االنحطــاط أو بداية العصر الحديث. لكنّ كلّ هــذا الجدل انتهى إلى إضعاف 
شــرعية الدولة الوطنية العربية التي وجدت نفســها محاصرة بين مشــروعين 

أيديولوجيين؛ أحدهما قائم على القومية، والثاني على استعادة نظام الخالفة.
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َبْيــَد أنّ المهّم فــي التاريخ هو ما حصــل ال ما كان يمكــن أن يحصل. 
والتاريخ يبيّن أن اإلمبراطورية العثمانية وخالفتها اإلســالمية قد ارتكزت في 
مجال الشرعية على هذا النجاح المتأّكد في منافسة القوّة المسيحية الغربية 
على اقتســام المتوســط، ومنع حركة االسترداد المســيحي من التواصل إلى 
الضفــة الجنوبية للمتوســط، وفتح جبهة جديــدة ضّد أوروبا علــى حدودها 
الشــرقية، بلغت مدينة فيينا في الحصار المشــهور ســنة 1683. فلو نجحت 
حركة االسترداد المسيحي في االنتقال للضفة الجنوبية لعادت المسيحية بقوّة 
إلى مواقعها السابقة في العهدين الروماني والبيزنطي؛ أي الشريط الساحلي 
للجزائر وتونس وليبيا ومصر إضافة إلى الشام. ولو اخترق العثمانيون ڤيينا 
لدخل اإلســالم بقوّة إلى أوروبا الغربية مثلما دخل البلقــان. لكن المحصلة 
الواقعيــة هي أنه لــم يتحقّق الحلــم الكوني اإلســالمي وال الحلــم الكوني 
المســيحي بالســيطرة على العالم القديم، ونشــأ توازن قوى بين الطرفين. 
وكان هذا التوازن المصدر األساسي للشرعية في الدولة العثمانية، ولم يكن 
كذلك في اإلمارات األوروبية، وهذا االختالف هو الذي ســيباعد بين التشكل 

السياسي للدولة في الفضاءين، قبل أن يلتقيا مجّددًا في القرن العشرين.
إذا كان مصدرُ الشــرعية للدولــة العثمانية وخالفتها اإلســالمية الدورَ 
الذي اضطلعت به لتحقيق هذا التوازن بين اإلســالم والمســيحية في العالم 
القديم، وحماية المجتمعات اإلســالمية من الغزو األوروبي؛ فإنّ من الطبيعي 
أن تسقط هذه الشــرعية يوم تصبح عاجزة عن القيام بهذا الدور. ومن هنا 
فقد ســقطت هذه الشرعية عندما ســيطر اإلنجليز على الهند. ومع أن الهند 
لم تكن محميّة عثمانية فــإنّ مبدأ التكافل بين الدول اإلســالمية كان يحّمل 
اإلمبراطورية العثمانية مســؤولية المبادرة بالقيام بشــيٍء مــا، مثلما تدخلت 
سابقاً في تونس للتعويض عن انهيار الدولة الحفصية. ثّم تأّكد هذا االنهيار 
العثماني عندما غزا بونابرت مصر ســنة 1798، ثم عندما دخل الفرنســيون 

الجزائر وكانت والية عثمانية سنة 1830.
حول هذه اللحظة المحوريــة طرحت قراءتان للتاريــخ: قراءة تقوم على 
المؤامرة ـ وقراءة تقــوم على المالءمة. قــراءة المؤامــرة ـ وعليها ارتكزت 
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خطابات القومية العربية واألصولية اإلســالمية ـ هي تلــك التي َتعّد كلّ هذه 
األحداث مؤامرة ضّد العروبة أو اإلســالم. لكن، إذا سلمنا بهذا المنطق في 
تفسير التاريخ، فإن الغربيين سيرون بدورهم أن اإلمبراطورية العثمانية كانت 
مؤامرة ضّد المسيحية، منعتها من استرداد المناطق التي كانت منتشرة فيها 
قبل ظهور اإلســالم، ومن اســتعادة الوحدة بين جزأيها الشرقي والغربي. إنّ 
قراءة التاريخ بهذه العقلية التآمرية ســتفتح الباب علــى مصراعيه ألصحاب 
نظرية صراع الحضارات ومنّظــري التطرف الحضــاري والديني. فالحاضر 
يصبح بمقتضى هذه الرؤية مجّرد ثأر للماضي، بدل أن يفتح المجال لمالءمة 

تجديدية مع تطورات التاريخ البشري.
وانطالقــاً مــن هــذه اللحظــة المحوريــة 
تضّخمت نظرية المؤامرة في الثقافة اإلسالمية 
السائدة، لتصبح المفتاح الرئيس لقراءة انهيار 
الدولة العثمانية والخالفة اإلســالمية. وما لم 
تنسف المعرفة التاريخية النقدية هذه النظرية 
وآلياتها االنفعالية العميقة؛ فإننا نظلّ عاجزين 
عــن إقامــة الدولة الوطنيــة؛ ألن كل شــرعية 
حديثة ســتعّد جزءًا من هــذه المؤامرة الكبرى 
ضّد اإلســالم، وســيظل مــن الســهل تحريك 

الشــحنات العاطفيــة للجماهيــر للبقــاء في مســتوى التنظيمــات األولية 
للحضــارة، بدل االرتقاء إلــى التنظيمات األكثر تطــوّرًا، وتحويل كلّ أزمة 

داخل الدولة إلى مراجعة لشرعيتها ومشروعيتها في اآلن ذاته.
لماذا انهــارت اإلمبراطوريــة العثمانيــة وخالفتها اإلســالمية؟ الجواب 
التاريخي هــو أن هذا االنهيار هو جــزء من حركة تاريخية شــاملة، تضّمنت 
انهيار كل اإلمبراطوريات القديمة، في آســيا وأوروبا أيضاً، وإعادة تشــكلها 
على أُســٍس حديثة. لقد انهــارت ألنها كانــت تحمل في ذاتهــا القابلية على 
االنهيار، وليس فقط ألنها تعّرضت لضربــات الدول الغربية، فهذه الضربات 

كانت متبادلة بينها وبين هذه الدول منذ قرون.

���ذا ا!��رت 
 ��!��T7ا`�ر#� ا��اإل�
وdال1��� اإل�ال���؟ 
ا�(�اب ا���ر#�J .� أن 
.-ا اال!���ر .� :Wء �� 
 ،�0��I ��J#�3 *�ر�

*[l��ّ ا!���ر 3< 
اإل��ا`�ر#�ت ا�"�#��، 
�1 آ��� وأورو�� أ#[�ً.



176

المحور

أجل كان انهيار اإلمبراطورية درامياً من وجهــة نظر تقتصر على متابعة 
التاريخ من الداخل الثقافي اإلسالمي فقط؛ ألن الذين عاصروا انهيارها لم 
يكونوا مّطلعين على تواريخ الشــعوب األخرى، ثم أيضــاً ألن هذا االنهيار قد 
ارتبط باالســتعمار وما أعقب هذا الحدث من شعور بالمهانة، فقد مثّل عامال 
إضافياً لخنق الحّس النقــدي وتقوية الردود االنفعالية والرؤى األســطورية. 
لكــن إذا نظرنا إلــى الموضــوع برؤية مقارنــة؛ رأينــا أن انهيــار النظام 
اإلمبراطوري لــم يمنع اليابــان والصين مــن أن تعودا إلى مســرح التاريخ 
العالمي، وال انهيار اإلمبراطورية القيصرية من عودة الروس، وال قبلها انهيار 
الدولة الرومانية ثم انهيار حلم إعادتها من نشأة النهضة األوروبية الحديثة. 

فالمشكل ليس في االنهيار بل في العجز عن إعادة تأسيس الشرعية.
لقــد كانت اإلمبراطوريــة العثمانية وخالفتها اإلســالمية فسيفســاء من 
األعراق واألديان، انفجرت بتباين المصالح بين مجموعاتها البشرية التي لم 
يندمج بعضها ببعض، رغم تعايشها في اإلمبراطورية نفسها على مدى قرون. 
ولقد حصل هذا التعايش من دون اندماج، بسبب البنية االجتماعية التقليدية 
وهيمنة الهوية الدينية، الســبب الرئيس في القابليــة لالنهيار أمام الضغط 
الخارجي. لقد نســف صراع الهويات داخل اإلمبراطورية نظــام الِملَل الذي 
كان متقّدماً عالميّــاً بقياس القرون األولى لقيــام اإلمبراطورية، لكنّه أصبح 
متجاَوزًا تاريخياً بعــد عصر األنوار والثورات الكالســيكية الكبرى وانتشــار 
فلســفة المواطنة والمســاواة. وقــد قبلت مجموعات بشــرية عديــدة الحكم 
اإلسالمي عندما كان يحقّق مصالحها، وبدأت تتمّرد عليه عندما تقلّصت هذه 
المصالح. ونظام الحكم لم يكن يسمح باندماجها اندماجاً عميقاً يماهي بين 
وجودهــا ومصلحة الدولة؛ ألن العقــد االجتماعي القائم لــم يكن عقد دولة 
بالمعنــى الحديث، وإنما كان عهــدًا حربياً بين منتصر ومنهــزم. وإذا كانت 
شــرعية الدولــة قائمــًة على االنتصــار فإن مــن الطبيعــي أن تقــوم هوية 
المجموعات الهامشــية على ذكرى الهزيمة. ماذا كان شعور يوناني يعيش في 
عاصمة الخالفة وهو يرى كنيسة آيا صوفيا ـ معقل المسيحية األرثوذكسية ـ 
تتحوّل إلى مســجد؟ لذلك لم يكــن غريباً أن يقــود اليونانيــون أّول تمّرد 
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انفصالي كبيــر على اإلمبراطوريــة، ذاك الذي حصل ســنة 1821، وال يمكن 
النظر إليه من زاوية المؤامرة الغربية فحسب؛ فالتحليل بالمصالح من جهة، 
وفهم ثقافات األقليات من جهة أخرى؛ يبيّن بســهولة أنّ ثّمة أســباباً داخلية 

أيضاً وراء هذا الحدث الذي مثّل تاريخياً بداية التفكّك.
لقد بدأت نظرية الدولتيــن ـ بل نظرية صراع الحضــارات عامة ـ مع هذا 
الحدث الذي كان البداية والفاتحة؛ ففي حين اتجهت الثقافة اإلسالمية السائدة 
إلى إعادة تفعيل الشعور الديني بالمؤامرة، قامت الثقافة الغربية بدورها بتصوير 
المواجهة على أنها معركة بين الحضارة (الغربية) والبربرية (العثمانية / اإلسالمية)، 

ناهيك عن أن أدباء مرموقين ـ مثل الفرنسي ڤكتور 
هيغو واإلنجليــزي جــورج بايرون ـ قد أســهما في 
إذكاء هــذه الصــورة بأشــعارهما (قضــى الثانــي 
«شهيدًا» وهو يساند الثوار اليونان سنة 1824). أّما 
من الناحية السياســية فإن النتيجــة معروفة؛ فقد 
تكتلت القوى الحربية «اإلسالمية» (تركيا ووالياتها 
الكبــرى ومنها مصــر وتونــس، إلخ) ضــد القوى 
الحربية «المســيحية» (إنجلترا، روســيا، فرنســا) 
وانتهت بهزيمة ســاحقة للقوى اإلسالمية في معركة 
نافارين سنة 1827. لقد كتبت سابقاً بخصوصها ما 

يلي: «لم تفهم القيادات اإلســالمية معنى معركة نافاريــن من جهة أنها هزيمة 
حضارية وليســت مجــرد هزيمة عســكرية، لقد كانت مؤشــرًا إلى أنّ التوســع 
األوروبي المدعــوم بقروٍن من تراث التطــوّر أصبح ذا تفوق نوعي على التوســع 
اإلســالمي ذي النمط التقليدي، الذي لم يكن يحظى ـ في أحسن الحاالت ـ إال 

ببعض مكاسب االقتباس من ذلك التطور األوروبي» 1.
لو حصل االختيار باتجاه المحافظة على النظام القديم لتواصلت الهزائم 
الداخلية أمام الحــركات االنفصالية والهزائم الخارجية أمــام القوى الغربية 

د. محمد الحّداد، اإلسالم بين العنف واإلصالح، بيروت، دار الطليعة، 2007، ص 80. 1 ـ 
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الناشئة، ولو حصل االختيار باقتباس األنظمة الغربية ألصبحت الدول المقتبسة 
تحت رحمة تلــك القوى األوروبية. على الورق تبــدو المفارقة غير قابلة للحلّ، 
لكن تاريخياً نجح الروس واليابانيون والصينيون في التطوّر حيث فشلت الدول 
«اإلسالمية»، من المغول في الهند إلى العثمانيين ومصر في عهد محمد علي، 
وتونس في عهد أحمد باشا، والمغرب في عهد الشرفاء. ثمة شيء مشترك بين 
هــذه المجتمعات هو المحافظــة االجتماعيــة والثقافية التي تقــف عائقاً دون 
االستجابة السريعة لتغيّرات األوضاع، والمســارعة باإلصالح قبل فوات األوان، 
بل ُقْل: ســيطرة ردود الفعل االنفعاليــة بدل المواجهة االســتراتيجية المعقلنة 
للتحّديــات. ونظريــة المؤامــرة هي جزء مــن هــذه االنفعالية؛ ألنهــا ترمي 
بالمســؤولية كلها على العوامل الخارجية، وهي موجودة من دون شــك، لكن ال 
ينبغــي االقتصار عليها إلــى درجة إلغــاء كلّ تحليل معّمق للعوامــل الداخلية، 

ال سيما أنّ العوامل الداخلية هي القابلة للتحكّم والتغيير لو توفّرت اإلرادة.
لقد ترســخت حركــة التنظيمات العثمانية مباشــرة بعد اإلقرار باســتقالل 
اليونان في مؤتمر لنــدن (1828)، وأصبح أمام كل الشــعوب العثمانية ـ ومنهم 
العرب واألتراك ـ ثــالث إمكانيات: البقاء فــي النظام اإلمبراطــوري القديم، 
اإلصالح في إطار التنظيمات العثمانية التي كانت تســعى إلــى تحويل الرابطة 
العثمانية الحربيــة إلى رابطة عثمانية سياســية قائمة على الدســتور والقانون، 
االقتداء بالنمــوذج اليوناني المتمّرد علــى اإلمبراطورية. ومن هــذه اإلمكانيات 
نشأت التطلعات الكبرى التجريدية: استعادة مجد الخالفة اإلسالمية، أو تحقيق 
الوحدة القومية، أو إنشــاء الدولة الوطنية. ال واحدة من هذه التطلعات ســهلة 
التحقيق، بســبب العوامل الخارجية والداخلية التي ذكرنــا، لكن بعد قرنين من 
الترّدد الحضاري، حان الوقت للحســم واالقتناع بأن التطلع الثالث ـ أي الدولة 
الوطنية ـ هو الوحيد الواقعي والقابل للتحقيق، والباقي طوباويات هائمة. وقولنا: 
إنه واقعي ال يعني أنه متحقّق أو سهل التحقيق، وإنما يعني أنه لن يتحقّق طالما 
ظلّ مختنقاً بالشحنات االنفعالية القوية المسلطة ضّده. فال مناص من الوضوح؛ 
ألنه ال يمكن التقّدم على ثالثة مســالك متباينة، وألنّ ثمن االنســداد السياسي 

أصبح باهظ الثمن ومأساوّي العواقب على الشعوب المعنيّة.
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نعود حينئذ إلى أركيولوجيا نشــأة شــرعية الدولة الوطنيــة في العصر 
الحديث، متخلّصين من الشحنات األيديولوجية العدوانية التي سلطت عليها، 
من أصحــاب نظريــات الماهويــة الثقافية في الغــرب، مثل برنــارد لويس 
وهانتنغتون وكيســنجر، وأصحاب الطوباويات التائهة، القومية واألصولية في 
الثقافة العربية المعاصرة. يتفق المؤرخون على تحديد نقطة البداية بســالم 
وســتفاليا  بمعاهدتــي  ثــم   1555 ســنة  المنعقــد   (Augsburg) أوغســبورغ 
(Westphalie) سنة 1648 خاصة. كانت أوروبا قد شهدت في القرنين السادس 

عشــر والســابع عشــر تحديات دينية عنيفة من 
تقــّدم  مثّلــه  الخارجــي  فالصنــف  صنفيــن؛ 
أوروبا  شــرق  باتجــاه  العثمانيــة  اإلمبراطوريــة 
والوصول إلى أســوار ڤيينا. أّما الصنف الداخلي 
فقد مثّله االنشــقاق داخل المســيحية نفسها بين 
الكنيســة الكاثوليكيــة والتيار الدينــي المتمّرد 
عليها، وقــد قاده لوثر وكلڤن وآخــرون. وحاولت 
أوروبــا فــي البداية رأب هــذا الصــدع بالطرق 
التــي كانت  التقليديــة؛ أي قــرارات الحرمــان 
الكنيسة تصدرها ضّد مخالفيها؛ لكنها فشلت في 
ذلك، إذ استأثرت الحركة البروتستانتية بتعاطف 

العديد من األمراء ألســباب متنوعة، ثّم ما فتئت تستهوي شــرائح اجتماعية 
مهمة كانت متعّطشــة لتدّين جديد مختلف عن ذاك الذي فرضته الكنيســة، 
معتبرة أن المسيحية الحقيقية قد حّرفت بسبب جشع رؤساء الدين وتهافتهم 
على السلطة والمال. ودخلت أوروبا بســبب ذلك مرحلة من الحروب الدينية 
أشهرها ما ُيعرف بحرب الثالثين سنة (1618 ـ 1648)، وعاشت مجازر مرّوعة 
منها مجزرة سان بارتليمي المشــهورة (1572)، وأصبحت أوروبا آنذاك تجّسد 
العنــف الديني، حتى أنّ الســلطان العثماني أصدر بياناً إلدانة مذبحة ســان 

بارتليمي ودعوة األوروبيين للتسامح !
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أمام هذا التحــّدي المزدوج ـ أي الخطر العثمانــي من الخارج والحرب 
الدينية من الداخل ـ كان أمام أوروبا حّالن:

الحّل األّول: جّسده الحاكم الكبير شــارلكان في القرن السادس عشر، 
وتمثّــل في اســتعادة وحــدة المســيحيين، وإحيــاء اإلمبراطوريــة الرومانية 
المسيحية التي كانت قد ســقطت في جزئها الغربي أمام زحف البرابرة، ثّم 
ســقطت في جزئهــا الشــرقي باحتــالل الســلطان العثماني محمــد الفاتح 
للقســطنطينية. واتخذ هذا المشروع اســم «اإلمبراطورية المقدسة». ويجمع 
المؤرخــون على أن شــارلكان كان حاكمــاً فّذًا، وكان شــديد اإليمــان بهذا 
المشروع، وكانت اإلمبراطورية العثمانية ترى أنه العدّو األكبر لمشاريعها في 
التوّســع نحو أوروبا، فناصبته العــداء، وتحالفت مع غرمائه ملوك فرنســا، 
ومنحتهــم امتيازات تجارية وماليــة ضخمة، كما منحتهم حماية المؤسســات 

المسيحية في اإلمبراطورية، محاولة منها لشقّ الصّف األوروبي المسيحي.
الحـــّل الثاني: جّســده صلــح أوغســبورغ ســنة 1555 وقد أقّر بانقســام 
«اإلمبراطورية الرومانية المقّدسة» إلى مقاطعات أوروبية واسعة محورها ألمانيا 
(بالحدود الحالية) بين مذهبين دينيين هما الكاثوليكية والبروتستانتية، وقلّص 
من صالحيات اإلمبراطور مقابل توســيع صالحيات أمــراء المقاطعات، بما في 
ذلك صالحياتهم الدينية، بما يعني أن المقاطعات الكاثوليكية والبروتستانتية 
تتوّقف عن الحرب ويتعايش بعضها مع بعض على مبدأ «ديانة الرعية هي ديانة 
األميــر (بالالتينيــة: regio ejus religio cujus)». هكذا كانــت البدايات األولى 
لفكرة «السيادة» و«الحرية الدينية»، وقد كانت مجّسدة في األمراء والملوك، 
قبل أن تتحوّل بعد قرون إلى الشعوب. وقد ترّسخ هذا التوّجه بمعاهدتين وّقعتا 
ســنة 1648 بين ممثلــي المقاطعات والجماعــات األوروبية، ُعرفــت بمعاهدتي 
«وســتفاليا»، جاءت نتيجة مفاوضــات تواصلت لعدة ســنوات، وأنهت الحروب 
الدينية في أوروبا. وقد وقعت المعاهدة األولى في مدينة منســتر الكاثوليكية، 
والثانية فــي مدينة أوزنبروك البروتســتانتية، وكالهما يقع فــي اإلمبراطورية 
المقدسة ومقاطعاتها األلمانية، فأعلنتا انهيار الحلم التوحيدي لإلمبراطورية، 
وانقسام أوروبا إلى مجموعة كبيرة من الدويالت والمقاطعات، تتحّدد العالقة 
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بينها بمقتضى المبادئ المعروفة بمبادئ «وستفاليا»، ويسود السلم بين سكانها 
باحترام بعضهم لبعض، بما في ذلك احترام االختالف الديني بين الكاثوليك 
والبروتستانت المنقسمين بدورهم إلى لوثريين وكلفينيين. وبذلك رّسخ سالم 
«وستفاليا» مبدأ الحرية السياسية والدينية وأخرج أوروبا من مرحلة طويلة من 
العنف والمآســي، وأنشــأ نظاماً دولياً جديدًا يقوم على احترام حدود الدول، 
فكان فاتحة نظام الدول الوطنية الذي حلّ محلّ النظام اإلمبراطوري بالشــكل 
القديم. فهو نظام نشــأ في أوروبا؛ لكنه توّسع شــيئاً فشيئاً، إلى أن أصبح في 
القرن العشرين نظاماً عالميّاً، تجّسده منّظمة «األُمم المتحدة» القائمة منذ 

نهاية الحــرب العالمية الثانيــة إلى اآلن، وذلك 
بعد أن التزمــت القوى األوروبيــة ـ بحكم انهيار 
مركزها العالمي بســبب تلك الحــرب ـ باحترام 
مبدأ الســيادة فــي الدول غيــر األوروبيــة ورفع 
االستعمار عنها، مثلما أقّرت بمبدأ السيادة داخلها 

في معاهدتي وستفاليا.
أيهمــا كان األفضــل ألوروبــا فــي القرنين 
الســادس عشر والســابع عشــر: مواصلة الحكم 
بإقامة اإلمبراطورية المسيحية العالمية الخاضعة 

للسلطة الوراثية لإلمبراطور والســلطة الدينية الكنسية؛ قصد إيقاف التمّدد 
العثماني / اإلســالمي فــي الشــرق األوروبي، وســحق البروتســتانتية بالعنف 
والحــرب بوصفها هرطقة دينية؟ أم القبول باالنقســام السياســي والتعددّية 
والتنوّع داخل الفضــاء اإلمبراطوري القديــم، مع إدارة هــذا التعّدد بمبادئ 
سلمية قائمة على الحرية والســيادة، وإيقاف نزيف الحروب الدينية باحترام 
العقائد المختلفة ومنع السلطة السياسية من إرغام الناس على عقيدة معينة؟

لقد دانت الكنيسة آنذاك سالم «وستفاليا»، وشعر الكثيرون بالخيبة من 
هذه المعاهــدة وعّدوها تفتيتاً ألوروبا وللمســيحية، وانهيــارًا لفكرة الكونية 
السياســية والدينية المرتبطة بحلم اســتعادة اإلمبراطورية الرومانية والمثل 
الديني األعلى للمســيحية، القائم على تحقيق خالص البشــر جميعاً بالسيّد 
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المسيح وبحســب المبدأ المشهور «ال خالص خارج الكنيســة». لكنّ التاريخ 
بيّن أنّ التعددية عندما تدار بحسب مبادئ رشــيدة تصبح عامل قوّة ال عامل 
ضعف، كما أن الوحدة إذا كانــت مصطنعة وقائمة على القهر ال توفّر ظروف 
النجاح. لقد أفسح سالم «وســتفاليا» المجال للطاقات األوروبية لتتحوّل من 
العنف والتعصب إلى اإلبداع الحضاري، فشهدت القارة نهضة علمية وتجارية 
وفنية وأدبية غير مسبوقة، جّســدها الرّواد مثل غوته صاحب الدعوة الشهيرة 
للتآخي بين الشرق اإلســالمي والغرب المسيحي، ثم عصر األنوار الذي أعاد 
ترتيب المفاهيم الفلســفية والسياسية الكبرى على أســاس الحرية والسيادة 
للعقل البشري. وســيطر األوروبيون على العالم من جديد بفضل تطوّر العلم 
والتقنية، وليس باستعادة الشــكل اإلمبراطوري الروماني. وأصبح لزاماً على 
كل من يسعى إلى التصّدي لهم أو منافستهم أن يتسلح بسالحهم نفسه، وقد 
نجح األمريكيون واليابانيون والصينيــون الحقاً في التفوّق على أوروبا باعتماد 

نظمها الجديدة وتطويرها لصالحهم.
لم ينتشــر هذا النظام ويتخّطى حدود أووربا بالصدفــة؛ بل ألنه أثبت 
صالحيتــه وفوائــده لمجموعات بشــرية مختلفة، عاشــت بدورهــا الحروب 
والمنازعات، وأدركت ما أدركته قبلها الشعوب األوروبية، وهو أن من األفضل 
احترام التنوّع والعيش المشــترك علــى الرغبة الجامحة فــي تحقيق وحدة 
سياســية ودينية مســتحيلة بين البشــر. وأصبحت الديبلوماســية جزءًا من 
العالقات الدولية الحديثة، ترتبط بالتفــاوض على المصالح بدل المناظرة 
حول الحقائق الدينية. وجعلت األمراء يتنافسون بعضهم مع بعض في استقبال 

العلماء والمفكّرين ورعايتهم وتشجيعهم على اإلبداع.

���7_ ا���ا`��� �#�)�4 ـ ا�

ال يمثّل الحديث عن شــرعية الدولة الوطنية ومشــروعيتها مجــّرد قضيّة 
نظرّية مجــردة، وأَولى أال يكون تبريرًا لألوضاع الســائدة وخلطــاً بين الدولة 
والسياسات المعتمدة لتســييرها. إنّ أفضل طريقة لتحقيق الهدف المنشود هو 
تعميق المواطنة التي تمثّل حجر األســاس في هذه الشــرعية. والمقصود بذلك 
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توســيع دائرتهــا لتشــمل كل المعنيّين بهــا، وتحقيق أكبــر قدر مــن العدالة 
واإلنصاف ليشــعر الجميع باالندماج فيها؛ ذلك أن غياب المساواة بين األفراد 
والمجموعات يغّذي الشعور بالنقمة ويضعف االرتباط بالدولة، وهذا سبب رئيس 
فــي انهيار المجتمعات والــدول في التاريخ البشــري كلّه، ومنه تاريخ الشــرق 
األوســط منذ تفكّك دوله الكبرى في العصر الحديث. ال يصعب على المالحظ 
أن يرى أن الدول الوطنية العربية قد وفّرت العديد من الوسائل العصرية إلدارة 
الشــأن العام؛ لكنها لم توفّرها بصفة عادلة ومنصفــة بين األفراد والجماعات 
والجهات واألقاليم، فأصبحــت قضية التفاوت أكبر مشــاكلها، وتجاوزت ـ كما 

ذكرنا ـ مستوى نقد السياسات المتبعة إلى مستوى 
الطعن في شرعية الدولة الوطنية ذاتها.

ومن الخطأ االعتقاد بأن مراجعة الدســاتير 
والتشريعات والقوانين سيكون كافياً لمواجهة هذه 
القضية؛ فلئن كان الجانب التشــريعي مهّماً فإن 
نجاعتــه ال تتحقّــق إّال بتغييــر عميــق للثقافــة 
الســائدة. وعلى ســبيل المثال، تثبــت التجارب 
المعاصرة أنّ مجتمعــاً ذا تركيبة طائفية ال يمكن 
أن يتحوّل إلى الديموقراطية بمجّرد ســنّ دستور 

ديموقراطي وإقامة مؤسســات سياســية مقتبســة من التجارب الديموقراطية 
العالمية، كما يشهد على ذلك لبنان أو العراق. فما يحصل في هذه الحاالت 
هو مجّرد انتقال للبنية الطائفية إلى تنظيم حديث في الشكل دون المضمون. 
فيقع اقتسام المؤسسات طائفياً، ويحصل االنتخاب على أساس الوالء الطائفي 
دون البرامج السياســية، ويتعّذر قيام إدارة محايدة تجّسد استمرارية الدولة 
وتقّدم الخدمات األساســية للمواطنين بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مثلما 
حصل في بلجيكا عندما تعّذر تشكيل الحكومة لمدة سنة كاملة دون أن يتغيّر 
شــيء من الحياة اليومية للمواطنين، ويتعــّذر على التعليــم واإلعالم القيام 
بدورهما اإلدماجي في المجتمع، وذلك من خالل تذويب االختالفات الطائفية 
في مجال تداولي مفتوح، يدعم المقترحات اإلبداعية المتجهة إلى المســتقبل 
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بدل تكــرار القضايا الهوياتيــة، التي تحكم على الناس بالبقاء في مســتوى 
صراعات الماضي ومشاكله ورؤاه العقيمة لألشياء.

إنّ العمل الدؤوب من أجل تجديد الثقافة الســائدة يمثل الشــرط األساسي 
والضروري والمكّمل لكل السياســات والتشــريعات. وفي الغالب طرحت مشاريع 
التطوير والتجديد دون إيالء اهتمام حقيقي بالتجديد الثقافي، بل إنّ كلمة ثقافة 
ال تعني في بعض البلدان العربية أكثر مــن إقامة المهرجانات ومواعيد الفرجة، 
وبعض وزارات الثقافة هي وزارات ترفيه ليس إّال. فأين الدور الثقافي في ترسيخ 
الدولة الوطنية؟ وهل نعجب بعد ذلك من انتشــار الخطابــات المعادية للدولة 
الوطنية، بشــتّى مســمياتها، وتفكّك المجتمعات بفعل العولمة المتوحشــة التي 
تسعى إلى استبدال الدولة / األُمة بالدولة / السوق، واستغالل التناحرات الداخلية 

لمصالح خارجية، وتدويل الثروات الوطنية عبر تدويل النزاعات المحلية؟
ذلــك أنّ عوائق التجديد أمــام الدولــة الوطنية ال تقتصر على المشــاكل 
الداخليــة وحدهــا؛ فكمــا عّطــل االســتعمار والهيمنــة الخارجية مســار تطوّر 
اإلمبراطوريــات القديمــة فــي العالم اإلســالمي إلــى دول وطنية فــي العالم 
اإلسالمي، وألغى الجهد الذي قام به رّواد التنوير في القرن التاسع عشر ـ وفي 
مقدمتهم رفاعة الطهطاوي ـ لتبيئة المفاهيم السياســية الحديثة ـ مثل الدستور 
والحريات وفصل السلطات ـ في الثقافة اإلســالمية والمتاح االجتماعي العربي، 
فإنّ العولمة المتوّحشــة ال تييســر حالياً مســارات إصالح الــدول الوطنية، بل 
تمارس على هذه المســارات ضغوطاً تجعلهــا تحيد عن أهدافهــا الحقيقية، أو 
تتراجع إلى الجمود والتمّسك بالموجود تحّسباً من عواقب التغيير. وال يخفى أنّ 
مصطلح «الحكم الرشــيد» الذي يتداول اليوم بكثرة هو نفســه قد نشأ مرتبطاً 
بالخلفيــات األيديولوجية العميقة لهــذه العولمة، وقد طــرح أّول مّرة من خالل 
الوثائق التوجيهية الكبرى للبنــك الدولي 1، وفي تواصل مع اإلصالحات الهيكلية 
التي فرضت على الدول النامية في ثمانينات القرن العشــرين وآلت إلى الفشل 

طرح هذا المفهوم أّول مّرة في وثيقتين مرجعيتين للبنك الدولي وهما: 1 ـ 
Governance and Development (1992); Governance: The World Bank Perspective (1994).
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التجديد وإمكانيات  العربي  العالم  في  الوطنية  الدولة  مشكالت 

في الغالب، فوقع تفسير ذلك الفشل بطبيعة الحكم، ونشأت آنذاك فكرة ترشيده 
بدعم الشفافية ومحاربة الفســاد وتنظيم االنتخابات والسماح بإقامة الجمعيات، 
إلخ. ومع أنّ المفهوم قد تطوّر منذ ذلك الحين؛ فإنه لم ينقطع تماماً عن خلفيته 
االقتصاديــة المتمثلة في دفــع بلــدان العالم إلى فتح أســواقها علــى االقتصاد 
المعولــم، والحّد من دور الدولة فــي المجال العام وتفكيك أجهــزة الدولة كي 
تعمل باســتقاللية بعضها عن بعض، وهذا ما دعاه البعض بديموقراطية الســوق 
التي تحــوّل القطــاع الخاص المرتبــط باالقتصــاد المعولم إلى محــور الحياة 
االجتماعية، فيتحوّل بالتنظيم السياســي من الدولة / األُّمة إلى الدولة / الســوق. 

ومــن دون الدخــول في الجــدل عن عالقــة نمط 
التنمية بترشــيد الحكم، فإن ما ينبغي التأكيد عليه 
هو أنّ الثروات الطبيعية المتوفّرة في منطقة الشرق 
األوســط تســيل لعاب العولمة المتوّحشــة، وتطرح 
قضيتين في اآلن ذاته؛ القضية العامة التي تشــكّل 
منذ ســنوات طويلة محــور هذا الجــدل، وهي: هل 
الحكم الرشيد ـ بالمواصفات التقنية الدولية التي 
وضعهــا البنــك الدولــي وبرنامج األُمــم المتحدة 
للتنمية واإلعمار (PNUD) ـ مفيد للمجتمع ككٍل، أم 
مفيد لتطوير القطاع الخــاص المرتبط بالعولمة؟ 

والقضية الخاصة ببلدان الشرق األوسط، وهي األطماع الخاصة بثرواته، والتي ال 
تحتاج لتنمية قطاع خاص من األصل بل هي عرضة لالستحواذ المباشر باإلغراء 
والتغرير! فهذا الوضع الخــاص يؤّكد مجّددًا أن التجديد ال يمكن أن يقتصر على 
الوصفات التقنية المتداولــة في الخطابات المعولمة حول الحكم والتســيير، بل 

ينبغي أن تنطلق من رؤى ثقافية تعيد تأويل الماضي وتفتح اآلفاق للمستقبل.
كما أنّ المواطنة مفهوم قد تطّور في العلوم السياسية ولم يعد مقتصرًا على 
المنوال الكالســيكي القائم على جرد الحقوق والواجبات وترسيخ هوية مفروضة 
على الجميع. فمع أنّ فكرة االندماج تظلّ أساســية فــإنّ المنظرين المعاصرين 
لفلســفة المواطنة ربطوا هــذه الفكرة باحتــرام التعددية واالختــالف والتراث 
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الفكري والروحي لكلّ مجموعة بشرية. وكما يقول أحد الباحثين: «لقد طرأ على 
الجدل الفلســفي حول التعدديــة الثقافية تغيّر جذري في الســنوات األخيرة من 
حيث مداه ومصطلحاته األساسية. فحتى منتصف الثمانينات، قليل هم الفالسفة 
السياسيون أو أصحاب النظريات السياســية الذي اشتغلوا في هذا المجال؛ لكن 
اليوم قفزت مســألة التعّددية الثقافية إلــى واجهة النظرية السياســية؛ وذلك 
ألسباب عّدة، منها أن انهيار الشيوعية أطلق العنان في أوروبا الشرقية لمواجهة 
مــن الحــركات القوميــة ذات الطابع اإلثنــي أثرت علــى نحو كبير في مســار 
الديموقراطية. فقد كذبت المسائل المتعلقة باإلثنية والقومية التوقعات المتفائلة 
بانبعاث هادئ وســلس للديموقراطية الليبرالية في تلك البلــدان... (ومنها) رّد 
الفعل العنيف لســكّان الديموقراطيات الغربية ضّد الوافديــن على بلدانهم من 
المهاجرين والّالجئين» 1. إنّ جزءًا من التحديــات التي تواجهها الدولة الوطنية 
اليوم يرتبــط بهذه التغيّــرات العالمية العامة، وينخرط فــي الحركية الجديدة 

للفكر السياسي الحديث، وينبغي أن يطرح بمفاهيم الحاضر وآليات عمله.
ال ريب أنّ نشــر ثقافــة قائمة على التفاهــم واحترام االختــالف والتعامل 
المنصف مع الجميع هي التي ستعيد لشــرعية الدولة الوطنية بريقها، وتمنعها 
من أن تســقط ضحية الجهل من الداخل والمكر من الخارج، وتجعلها تحافظ 
علــى مكوناتها التاريخية، ومنهــا الدين والمذهب واللّغة، مــن دون تعّصب وال 
انغالق. إن الثورة الحقيقيــة التي تحتاجها المجتمعات العربية هي ثورة ثقافية، 
تفتح ورش التجديد على األســاس الذي ذكرنا ؛ أي التســليم بشــرعية الدولة 
الوطنية مع توســيع دائرة المواطنة، سواء في مستوى ترشــيد الحكم، أم إقامة 
اإلدارة التشاركية، أم تشــجيع االقتصاد القائم على المبادرة، أم تطوير التعليم 
المنفتح على القيم الكونية، أم دعم المجتمع المدني الملتزم بالثوابت الوطنية. 
ولن تنجح هذه الحلــول التجديدية إذا ما قدمت في شــكل وصفــات تقنية أو 
مبادرات تشريعية، ولم ترتبط بمشروع ثقافي متكامل يتخلّص من عقد الماضي 

ومن التعامل االنفعالي مع تحديات الحاضر.

ويل كيملشكا: مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة منير الكشو، تونس، المركز  1 ـ 
الوطني للترجمة، 2010.
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■  أستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مصر.

بدأت تظهر المســائل المتعلقة بالعالقات بين المسلمين 
والهنــدوس عند وصول التجــار المســلمين العرب إلى 
ســواحل جنوب الهند، وقيامهم بإنشاء مســتوطناتهم فيها لتفعيل 
النشــاطات التجارية والدعوية بالحســنى، وقد اتخذت العالقات 
بينهما الجدية التامة لدى تأسيس الدولة اإلسالمية بعد الفتوحات 

سلطنة دلهي هي دولة إسالمية حكمت معظم الهند (602 ـ 932هـ/1205 ـ 1526م)،  ٭ 
أي في العصور الوســطى المتأخرة، حكمها العديد من السالالت التركية واألفغانية 
بمن فيهم المماليك. أسســها محمــد الغــوري (ت 602هـ/1205م) القائد األفغاني 
الذي اســتولى على دلهي سنة 602هـ/1205م، وأرســل محمد أحد قواده القديرين 
قطب الدين أيبك وهو من الرقيق األتراك في حملة لغزو شــمال الهند، وفي ســنة 
603هـ/1206م أصبــح قطب الدين ســلطاناً على دلهي وأســس أســرة حاكمة بها، 
وُتعرف أســرته بأســرة المماليك، وحكمت ما بين 603 ـ 688هـ/1206 ـ 1290م)، 
وخلفت أســرته ســاللة الخلجــي 688 ـ 720هـ/1290 ـ 1321م)، ثم ســاللة طغلق 
(720 ـ 815هـ/1321 ـ 1413م)، ثــم قضــى تيمورلنــك علــى تلــك الدولــة ســنة 
800هـ/1398م، وعيّن خضر خان  نائباً له على تلك الســلطنة، فأســس فيها ساللة 
الســيد ما بيــن ســنة 816 ـ 854هـ/1414 ـ 1451م)، ثــم أعقبتها ســاللة لودهي 
 (854 ـ 932هـ/1451 ـ 1526م). وفــي ســنة 932هـ/1526م انضمت تلك الســلطنة 
إلمبراطوريــة مغول الهنــد الفتية تحــت قيادة مؤســس الدولة المغولية في شــبه

■ ا���وي    ��y9 األ���� O
��

المسلمين  بين  العالقات  مفهوم 
الكتب  ضوء  في  والهندوس 

دلهي سلطنة  عصر  في  ٭الفقهية 
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دراسات

اإلسالمية لها، مما أدى إلى ظهور القضايا المختلفة حول طبيعة العالقات 
بين الطرفين. فقد ظهر كثير من القضايا الدينية واالجتماعية واالقتصادية 
التي كانــت مهمة من ناحية النظم السياســية واإلدارية إلى جانب أهميتها 
الدينيــة والشــرعية، ومنها وضــع الهندوس الشــرعي وإيجــاد العالقات 

وتحديدها بين الطرفين على ذلك األساس.
وقبل أن ندرس الكتب الفقهية ونحلل المواد المتعلّقة بهذه العالقات بين 
الجانبين، علينا أن نلقي ســريعاً الضــوء على بداية العالقــات بينهما لدى 
الفتوحات اإلســالمية وقيام الدولة اإلسالمية في الســند. فقد بدأت تتدفق 
قوافل المســلمين العرب على المناطق الســاحلية الهندية منذ نهاية القرن 
السابع الميالدي. وتنسب المهمات العسكرية البدائية إلى ساحل منطقة تهانة 
وبهروج الهندية بعصر الخالفة الراشدة، ال ســيما منذ عهد الخليفة الثاني 
عمر ƒ  1. وحســب بعض الباحثين بدأ تردد التجار المســلمين العرب على 
الســواحل الجنوبية منذ القرن الثامن الميالدي، وهــو األمر الذي أدى إلى 
انتشار اإلسالم بين أهالي هذه المناطق، وقيام المراكز الدينية والثقافية في 
األماكن المختلفة مما ســاعد على تنشــيط عملية نشــر الدعوة اإلســالمية 
وترويجها فيها 2. ولكن إذا كان تاريخ العالقات التجارية بين الطرفين يرجع 
إلى ما قبل اإلسالم، فكيف لنا أن نقول: إن المسلمين التجار وصلوا إلى هذه 
المناطق فــي القرن الثامن أو التاســع؟ فهــل انقطعت رحالتهــم الصيفية 
والشتوية بعد اإلســالم؟ فالذين كانوا يرحلون إلى الهند قبل البعثة النبوية، 

القارة الهنديــة باُبر شــاه (888 ـ 937هـ/1483 ـ 1530م). للتفصيل حول هذه األســر الحاكمة 
راجع كليفورد ا. بوزورث: األسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي، دراسة في التاريخ واألنساب، 
ترجمة عربية سليمان إبراهيم العسكري، ط 2: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

القاهرة عام 1995م، ص 255 ـ 256.
للتفصيل راجع: قاضي أطهر المباركپـوري: خاللف راشده اور هندوستان، ط: ندوة المصنفين،  1 ـ 

دهلي 1972م، ص 52 ـ 98 ـ 101.
راجع الســيد ســليمان الندوي: عرب وهند كي تعلقات، ط: مطبع معــارف، أعظم گره 1979م،  2 ـ 

الباب الثاني: العالقات التجارية، ص 44 ـ 96، أيضاً:
Tara Chand: Influence of Islam on Indian Culture, (Allahabad, 1976), pp. 25-29.
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دلهي سلطنة  عصر  في  الفقهية  الكتب  ضوء  في  والهندوس  المسلمين  بين  العالقات  مفهوم 

استمروا في رحالتهم التجارية بعد اعتناق اإلسالم بطبيعة الحال 1. ومن هنا 
نستطيع القول: إن المسلمين التجار من العرب استمروا في العملية التجارية 
في المناطق الســاحلية الهندية قبل الفتوحات اإلســالمية لها وبعد تأســيس 

الدولــة فيهــا، والتي تم تأسيســها بيــد القائد 
محمد بن قاســم الثقفي إثر الفتوحات اإلسالمية 
لها في عام 712م في منطقة السند التي صارت 
فيما بعد مركزًا مهماً لنشــر اإلســالم وترويجه 
وإلسهام المسلمين في تطوير الحضارة والثقافة.

وكما أسلفت إنه قد بدأت المهمات العسكرية 
اإلسالمية األولية إلى السواحل الهندية الغربية، 
سيما «تهانه» و«بهروچ» وغيرها، وذلك منذ عهد 
الخليفــة الثاني عمــر الفــاروق ƒ  2، مما وفّر 

لم تكــن عالقة الهند بالعــرب وليدة العصر اإلســالمي بل بدأت قبل اإلســالم بقرون، وكانت  1 ـ 
عالقة غير مباشرة أوالً عن طريق التجارة والتجار ومستوطناتهم، ثم تطورت إلى عالقة مباشرة 
في العصر اإلســالمي، وتوثقت هذه العالقة في ما بعد. وتاريخياً أسهم العرب بصورة عامة في 
النشــاط التجاري والمالحي والبحري، منــذ أقدم العصور، وانضوى تحت هذا النشــاط جميع 
مناطق شــبه الجـزيرة العربيــة وقاطنيها على ســواحلها الطويلة، وهو األمر الــذي دفعهم إلى 
التفاعل مع شــبه القارة والتواصل معها، فأخذوا وأعطوا وأرسوا أســس التواصل بين الطرفين، 
وهذا التواصل يرتكز علــى دعائم كثيرة من أهمهــا التواصل التجاري واالقتصــادي والثقافي. 
للتفصيل حول العالقات بين الطرفين قبل اإلسالم وبعده. راجع حمد محمد بن صراي: العالقات 
الحضارية بين منطقة الخليج وشبه القارة الهندية وجنوبي شرقي آسيا، ط: الجمعية التاريخية 
الســعودية، الرياض 2006م، حول التواصل بين منطقة الخليج العربي وشبه القارة، ص 70 وما 

بعدها.. وحول التواصل الديني والثقافي. راجع: ص 208 ـ 226.
يروي البالذري في كتابه فتوح البلدان عن علي بن محمد بن أبي سفيان، فيقول: «ولى عمر بن  2 ـ 
الخطــاب ƒ عثمان بن أبي العــاص الثقفي البحرين وُعمان ســنة خمس عشــرة، فوجه أخاه 
الحكم إلى البحريــن ومضى إلى ُعمان فأقطع جيشــاً إلى تهانه، فلما رجــع الجيش كتب إلى 
الخليفة عمر يعلمه بذلك. فكتب إليه عمر: يا أخا ثقيف حملت دودًا على عود، وإني أحلف باهللا 
لو أصيبوا ألخذت من قومك مثلهم، ووجه الحكم أيضــاً إلى َبروص ووجه أخاه المغيرة بن أبي 
العــاص إلى خــور الديبل فلقــي العدو فظفــر» راجــع البــالذري (أحمد بن يحيى بــن جابر 
ت 279هـ/892م): فتوح البلــدان، تحقيق عبد اهللا أنيس الطباع، ط: مؤسســة المعارف، بيروت 

1407هـ/1987م، ص 607 وما بعدها.
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المـزيد من الفرص لتجار العرب لالستقرار وتنشيط عملية التجارة واستقرار 
الجاليات العربية في المناطق الســاحلية العديدة، وهو األمر الذي أدى إلى 
فتح كثير من المراكز الدينية والثقافية لتفعيل النشاطات الدعوية اإلسالمية 1. 
ولكــن الفتوحات اإلســالمية تمــت وبصورة شــاملة في عهد والي المشــرق 
الحجاج بن يوســف الثقفــي (ت 95هـ/713م). في عصر الدولــة األموية بيد 
القائد الشاب محمد بن قاسم الثقفي (ت 95هـ/713م) وقامت الدولة اإلسالمية 
في عام 94هـ/712م، وبدأت فترة جديدة لنشر الثقافة اإلسالمية. وعلى الرغم 
من أنــه لم يجد القائد محمد بن قاســم الثقفي وقتاً كافياً لترســيخ دعائم 
الدولة الفتيــة، مما أدى إلى انكماش نطاق الســيادة اإلســالمية إلى بعض 
المناطق من المنصــورة إلى ملتان، إال أن هذه الدولة اســتمرت ولو بصورة 
ضعيفــة إلى عــام 375هـ/985م، ثم تمكن القرامطة مــن القضاء على هذه 

الدولة اإلسالمية السنية وأقاموا الدولة الشيعية 2.
وال نســتطيع التغاضي عن حقيقة أن هذه الفتوحات اإلســالمية لم تكن 
مفيدة فقط لتقوم الدولة العربية بتوســيع نطاق ســيادتها فحسب، بل كانت 
فاتحة خير للعرب من الناحيتين االقتصادية والتجارية، كما وفرت للمؤسسات 
الدعوية الفرص لنشر الثقافة اإلسالمية السمحة وتفعيل الدعوة اإلسالمية، 

راجع السيد سليمان الندوي: العالقات العربية والهندية، الباب الثاني حول العالقات التجارية،  1 ـ 
ص 59 ـ 97.

للتفاصيل راجع السيد أبي المظفر الندوي: تاريخ سنده، ط: مطبع معارف أعظم گره الهند عام  2 ـ 
1970م. وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن الدولة العربية التي حكمت في الســند استمرت خالل أربع 
مراحل تاريخية، بدأت المرحلة األولى في عام 22 ـ 396هـ/642 ـ 1010م، واستقرت بين أعوام 
(92 ـ 96هـ/710 ـ 714م) إلــى أن دب فــي المرحلــة الرابعة الضعف واالضطــراب في اإلدارة 
العربية بســبب الصراعات السياسية والدينية ما دفع العناصر الشــيعية إلى استغاللها سياسياً 
ودينياً، حتى تمكنت من إقامة الدولة الشــيعية في الملتان عــام 372هـ/983م، وفي المنصورة 
عاصمة السند في عام 411هـ/1020م، إلى أن عادت هذه الواليات ُسنية باستيالء الغزنويين على 
الملتان عــام 396هـ/1005م، وعلى المنصورة عــام 416هـ/1025م؛ وبذلك انتهى الحكم العربي 
لهذه المنطقة وتمكنت الســيادة الفارســية من فرض ســيطرتها تحت قيــادة الدولة الغزنوية 
(351 ـ 583هـ/962 ـ 1186م)، للتفصيــل راجع عبد اهللا محمد جمــال الدين: التاريخ والحضارة 

اإلسالمية في الپاكستان أو السند والپـنجاب إلى آخر فترة الحكم العربي.
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وهو األمر الذي أدى ـ في ما بعد ـ لتوسيع نشــاطات الفتوحات في المناطق 
الهندية األخرى، ومن هنا يطلق على هذه الفتوحات المبكرة على السند «باب 
اإلسالم في الهند». وعالوة على ذلك كانت لهذه الدولة العربية الفتية أهمية 
سياســية ودينية أيضاً، حيث أتاحت للمســلمين الفرصــة لتطوير العالقات، 
والتعامــل وألول مرة مع أهالي الهند كحكّام. وأهــم من كل ذلك أن الفاتح 
والحاكم األول محمد بن القاسم أرسى قواعد للتسامح مع غير المسلمين مع 
تحديد وضع الهندوس في زمرة الذميين في إطار الشريعة اإلسالمية 1، وكانت 
تلك المبادرة إلى وضع األصول والضوابط حسب القانون اإلسالمي قد صارت 

المنهج لجميع الدول اإلسالمية وإماراتها التي قامت في ما بعد.
ومــن الصعــب تناول جميــع أحــوال الحياة 
االجتماعية والدينية واالقتصادية وطبيعة العالقات 
بين المسلمين وغير المسلمين في هذا المقال، إال 
أنني ســأتناول هنــا األرضيــة التي أقــام عليها 
محمد بن القاسم العالقات مع الهندوس؛ وذلك 
أنه بعد قيام الدولة العربية في السند، كانت أول 
إشكالية أمام اإلدارة الجديدة تحديد وضع شرعي 
للهندوس؛ أي تحديد ما إذا كان ســيتم التعامل 
معهم على أســاس أنهم من الذميين أم أن الهند 

ســتكون بالنســبة لها دارًا للحرب، ويتّم التعامل مع األهالي بناءً على ذلك. 
وعلى حســب المصدر المعاصر، وضعهم محمد بن القاسم الثقفي في زمرة 
الذميين على حسب القانون اإلسالمي، وأعطاهم الحرية الدينية والثقافية مع 
الســماح لهم ببناء وترميم المنادر القديمة، وقامت اإلدارة بتحرير الوثيقة 
القانونيــة مع التأكيــد ألهالي الهند علــى الحرية الدينية وعــدم التعرض 
ألموالهم وممتلكاتهم 2. وعلى الرغم من أنه ال توجد مادة تاريخية موثقة تؤّكد 

راجع حامد علي الكوفي: چچ نامه، ص 208 ـ 209 ـ 212 ـ 210. 1 ـ 
راجع چچ نامه الذي كتبه المؤرخ المجهول باســم «منهاج المســالك»، وال يوجد اآلن له نسخة  2 ـ 
عربية، إنما النســخة الفارسية التي قام بها علي بن حامد كوفي في عهد السلطان ناصر الدين 
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قيام محمد بن القاســم بذلك بناءً على التعليمات اآلتية من المركز؛ إال أنه 
يمكن فْهم أنه قام بذلك بأمــر اإلدارة المركزية. وأكــد كثير من الباحثين 
المحدثين أنه قام بذلك بعد التشــاور مع والي العراق والعلماء والفقهاء في 

هذا الشأن 1.
والسؤال الذي ُيطرح هنا هو كيف كان لهم أن يضعوا الهندوس في زمرة 
الذميين مع أنهم ليســوا من أهل الكتاب؟ وعلى حسب المصادر المعاصرة 
اإلدارة اإلسالمية عدتهم من «شــبه أهل الكتاب»، ومن هنا وضعوهم تحت 
زمرة الذميين 2. وهــذا يدل على أن علم أصول الِفقــه تطور جدًا في ذلك 
الوقت والعلماء والفقهاء اجتهدوا في أن الهندوس ليسوا من الكفار، وبناءً 
على ذلك تم التعامل معهم كأهل الكتاب. وعلي أن أناقش هنا بعض القضايا 

المهمة ومنها:

ا���#� ا��#��� �0���وس:

هل أرغم المســلمون الهندوس على اعتناق اإلســالم باإلكــراه، أو لم 
يسمحوا لهم بممارسة النشاطات الدينية؟ على حسب الوثيقة القانونية التي 
حررتها اإلدارة اإلســالمية تم التأكيد أن الذين يفضلون أن يقيموا في ظل 
اإلدارة اإلسالمية مع البقاء على مذاهبم سيطبق عليهم قانون الجـزية، وبناءً 
على ذلك سيحصلون على الحرية الدينية الكاملة، وسيتم التعامل معهم بكل 
العدل واإلنصاف. ويلقي الضوء على هذه المســألة بوضــوح تام االلتماس 
 ، ƒ الذي قّدمه رجال الدين من معبد برهمن آباد لحضرة محمد بن قاسم
وضحوا فيه موقف الهندوس من عدم التردد على المعابد الهندوســية خوفاً 
من المسلمين الذين استولوا على هذه المنطقة. وقد التمس رجال الدين من 

قباچة عــام 1216م. تصحيح وترتيــب، عمر بن داؤد بوتــه، (ط: حيدر آبــاد، الهند، 1939م)، 
ص 208 ـ 209 ـ 212 ـ 210.

عبد الحفيظ صديقي: العدالة اإلســالمية في شــبه القارة الهندية، أردية، ط: إدارة تحقيقات  1 ـ 
إسالمي، پاكستان عام 1969م، ص 71.

چچ نامه، ص 213 ـ 214 ـ 218. 2 ـ 
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محمد بن قاســم اتخاذ خطوة جادة الستئناف النشــاطات الدينية مع رفع 
الخوف والفزع من قلوب الهندوس. وأرسل محمد بن قاسم بدوره التماسهم 
إلى الوالي الحجاج بن يوسف الذي رد عليه قائًال: «استلمُت رسالتك وعرفت 
األوضاع هناك. إذا أراد الهندوس وكبيـرهم أن يعمروا المعابد الهندوســية 
وترميمها مع اســتئناف النشــاطات الدينية، فما داموا يؤدون ما عليهم من 
واجبات مالية على حســب قانون الجـزية المتفق عليــه؛ فلهم ما يريدونه؛ 
ألنهــم قبلوا الطاعــة ووافقوا على دفــع الجـزية، فمن حقهم أن يمارســوا 
حريتهم باألسلوب الذي يروق لهم، وكذلك ليس لنا أي حق أن نحصل منهم 

أي محصول آخر. وألنهم صاروا ذميين فعلينا أن 
نحافظ على أموالهم وأرواحهم، ولهم الحرية أن 
يمارسوا دينهم كيفما يشــاءون، ولن ُيمنع أحد 
من ممارســته الدينية والمذهبية، ولهم الحرية 
أن يعيشــوا في منازلهم كيفما يشاءون» 1. ومن 
هنا لم ُتبق اإلدارة اإلســالمية للبراهمة ورجال 
الدين على مراكزهم الدينية فحسب؛ بل صدرت 
أوامر ـ حســب الوثيقــة ـ توفر لهــم الحماية 
الكاملة، ومنحت لهــم الثقة واعترفت بمكانتهم 

الدينية 2. وليس هذا فقط؛ إنما أكد محمد بن قاسم في الوثيقة ـ بعد فتح 
مدينة أرور صلحاً ـ أنه سيعّد من اآلن وصاعدًا المعابد الهندوسية والبوذية 
مثل كنائس النصارى ومعابد اليهود وبيوت نيــران المجوس، ووضع عليهم 
الجزية والخراج وبنى مسجداً 3. وهذه الشهادات تقف دليًال على أن العرب 
الفاتحين قد نفذوا شــروط الصلح الخاصة بالحرية الدينية واالجتماعية، 
فأعطوا الهندوس الحرية التامة في ممارســة شعائرهم الدينية ولم يسعوا 

بالتدخل في شؤونهم الخاصة.

راجع چچ نامه، ص 213؛ أيضاً أبي ظفر الندوي: تاريخ سنده، ص 93. 1 ـ 
راجع عبد اهللا جمال الدين: تاريخ السند، ص 219. 2 ـ 

راجع البالذري: فتوح البلدان، ص 617. 3 ـ 

_ اإلدارة اإل�ال��� *ُ 9�
0�ا.�� ور:�ل ا��#� �
�A0 ��اW3.9 ا��#��� 
O��1؛ �< ��رت أوا�� 
ـ 
�O ا���j"� ـ *�1� ��9 
 lا����#� ا�?���0، و���
 l1����9 ا�T"� وا�
��9 ا��#���.!�?��



194

دراسات

ا���#� اال:������ �0���وس:

ولم ُتعَط لهم الحرية لممارسة العبادات فحسب؛ بل صرحت لهم اإلدارة 
الجديدة بترميم وبناء المعابد الجديدة، وقد أكد محمد بن قاســم لهم على 
أن المعابد الهندوسية تأتي في زمرة الكنائس والمعابد اليهودية والمجوسية 
والتي كانت توجد بكثرة في العراق والشــام كما ذكرتهــا آنفاً 1. وإلى جانب 
إعطاء الحرية الدينيــة قامت اإلدارة الجديدة بمراعــاة حقوقهم االجتماعية 
لالحتفاظ بمكانتهم االجتماعية؛ فكان لهم الحرية التامة في ممارسة العادات 
والتقاليد والنشــاطات االجتماعية. وجاء في الوثيقــة أن لهم الحرية التامة 
إلقامة أعيادهم وحفالتهم الدينية وغير الدينية على حسب العادات والتقاليد 
الســائدة عندهم 2. ومنحــت اإلدارة الجديــدة الثقة الكاملــة لإلداريين مع 
االعتــراف بمكانتهــم اإلدارية، وعهدت إليهــم بكافة األعمال والمســؤوليات 
ـ «رانا»، وجعل بعض  اإلدارية بالبالد، ولقب محمد بن قاســم عمد القــرى ب

الوظائف وراثية لبعض األُسر الهندوسية دون نقلها إلى غيرها 3.
وبسبب من اتخذهم محمد بن قاسم معاونين له وغمرهم بمنحه وعطاياه 
وتعامله معهم بكل مودة وتقدير، فإن كثيرًا منهم بدأوا يزورون القرى واألرياف 
إلقناع الناس باإلدارة الجديدة وتعاملها الخاص مع األهالي، وقد عبّروا عن 
مشــاعرهم وثقتهم في اإلدارة قائلين: «يا أيها الناس، أنتم تعلمون جيدًا أن 
الراجا داهر ُقتل وصارت أحوال غير المســلمين ســيئة، وقامت ألهل العرب 
الدولة في كثير من المناطق الســندية، واختارت هــذه الدولة الفتية منهجاً 
خاصاً في التعامل مع الشــعب أال وهو مبدأ المســاواة المطلقة بين البشــر 
واحترام كرامة اإلنسان وأعطوا لنا الحرية الدينية الكاملة وتحلوا بالسماحة 
نحو عاداتنا وتقاليدنا. وقد التحقت شؤوننا كافة باإلدارة اإلسالمية الجديدة 
اآلن. ولوال حكم الملك الجديد لما حصلنا على األموال واألرزاق. ولهم فضل 
علينا كبير؛ حيث إنهم منحونا المناصب العليا، ولم تجبـرنا اإلدارة الجديدة 

راجع البالذري: فتوح البلدان، ص 617؛ چچ نامه، ص 214. 1 ـ 
«واعیاد ومراسم خودرا بشرائط آباء واجداد قیام نمایند»، راجع چچ نامه، ص 214. 2 ـ 

راجع چچ نامه، ص 209 ـ 210 ـ 214. 3 ـ 
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على الهجرة إلــى مكان آخــر، ولم نحرم مــن األمــوال واألرزاق، وأموالنا 
وأراضينا وعقارنا وعيالنا محفوظة في ظل هذه اإلدارة الجديدة» 1.

ا��"�ق اال+���د#� �0���وس:

حســب الشريعة اإلســالمية يعّد غير المســلمين الذين يعيشون في كنف 
الدولة اإلســالمية أهل الذمة، علــى أن يكون لهم ما للمســلمين وعليهم ما 
عليهم، فتوفر اإلدارة اإلســالمية لهم الحماية الكاملة من االعتداء الخارجي، 
والمنع من الظلم الداخلي، وعدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وحماية 

أعراضهم وأموالهم وسائر مقدساتهم، مقابل مبلغ 
من المال ال يفرض إال علــى القادر منهم، ولهم 
على ذلك ذمة اهللا ورسوله. وقد أصبح الهنود بعد 
الفتح اإلسالمي للهند أهل ذمة، شأنهم شأن سكان 
البــالد األخرى التــي فتحها العرب المســلمون، 
فأصبحوا في ذمة المسلمين بعد إعطاء محمد بن 
قاسم واإلدارة اإلسالمية الفتية العهد واألمان على 
أنفسهم وأمالكهم، ونسائهم وأطفالهم، وحرياتهم 
الدينية والمدنية، والتعهد بدفاع المسلمين عنهم. 

وبناءً على ذلك أكد القائد محمد بن قاسم ألهالي الديبل، والنيرون، وبرهمن 
آباد، وأرور والمدن األخرى الواقعة في الســند والملتان على حماية أرواحهم 
وأموالهم من خالل تنظيم الشــؤون اإلدارية والمالية، مؤكدًا على أن اإلدارة 
تضمن ذلك ولن تسمح ألحد أن يعتدي عليهم وعلى أموالهم وأعراضهم ولهم 
على ذلك الذمة والميثاق. ووضح ذلك فــي الوثيقة المعلنة قائًال: إن الذين 
دخلوا في زمرة الذميين ستبقى أموالهم وأراضيهم في حوزتهم وال يجوز ألحد 

أن يتعرض لها، فهي محرمة بنص القرآن والحديث 2.

چچ نامه، ص 210 ـ 211/ أبي الظفر الندوي، تاريخ سنده، ص 92. 1 ـ 
راجع چچ نامه، ص 209. 2 ـ 
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وأكد الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي على ذلك في رسالته المرسلة إلى 
القائد محمد بن قاسم موضحاً وضع الهندوس، وقائًال: طالما هم دخلوا إلى 
زمرة الذميين، فليس لنا أي حق في التعرض ألموالهم وأرواحهم، إنما يجب 
علينا اآلن أن نوفر لهم األمن الداخلي والخارجي ونحمي أموالهم وأرواحهم 1. 
وتؤكد الحوادث في ما بعد أن اإلدارة اإلسالمية وفت بوعدها قوالً وفعًال، حيث 
أمر القائد محمد بن قاسم الثقفي بتقديم المساعدة المالية لعشرة آالف من 
التجار والحرفيين والفالحين الذين خسروا أموالهم وتجارتهم بسبب الحروب 
التي دارت لدى الفتوحات اإلسالمية 2. فهل هناك حماية مالية أكثر من ذلك؟ 
ولم تعط اإلدارة الفتية للهندوس الحرية الكاملة لممارسة النشاطات التجارية 
والزراعية والحرفية فحســب؛ بل كانت ترغبهم في ممارسة التعامل التجاري 
واالقتصادي مع المســلمين دون أدنى خوف، مع محاولة تحســين أوضاعهم 
االقتصادية والمالية 3. وتؤكد على ذلك رســالة بعث بها الوالي الحجاج إلى 
محمد بن قاسم مشــيرًا إلى هذه النقطة المهمة؛ أن اإلسالم أعطاهم الحق 
فــي العمل والتكســب كما يشــاءون، وهم فــي المعامالت التجارية وســائر 
التصرفات كالمســلمين، وال بد من إعطائهم الحرية الكاملة لممارسة عملية 
التجارة والزراعة مع توفير حمايتهم الكاملة. فيقول: «يعطى األمان لكل من 
يقبل الطاعة، وتقرر عليهــم المحاصيل المقررة، وال تثقل كواهل الحرفيين، 
والزراع والتجار والذين يبذلون جهودهم في تطوير الزراعة وتنميتها، عليك 
أن تتعامل معهم بمنتهى الود والتسامح الكامل وتقدم لهم المساعدة الزراعية. 
والذين يعتنقون اإلســالم منهم ُيؤخذ منهم العشــر، والذين ال يـزالون على 
دينهــم وعقيدتهم يؤخذ مــن زراعتهم وأموالهــم التجارية حســب القوانين 

الشرعية المتعلقة بها» 4.
«چوں ذمی شــدند درخون ومال ایشاں دســت تصرف مامطلق نباشــد» راجع چچ نامه، ص 213؛ أيضاً  1 ـ 

أبو الظفر الندوي، تاريخ سنده، ص 93.
راجع چچ نامــه، ص 209، أيضاً صباح الدين عبد الرحمن (مذهبي رواداري): التســامح الديني  2 ـ 

في الهند في العصور الوسطى، ط: مطبع معارف أعظم گره، 1975م، ص 14.
«وبا مسلماں خرید وفروخت کنند وایمن باشند ودر صالح خود کوشند»، راجع چچ نامه، ص 214. 3 ـ 

راجع چچ نامه، ص 219؛ أيضاً صباح الدين عبد الرحمن: مذهبي رواداري، ص 81. 4 ـ 
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وإلى جانب حماية الهندوس وأموالهم وأرواحهم أقرت اإلدارة اإلسالمية 
بملكية الهندوس ألراضيهم من خالل تنفيذ قانون الخراج 1. وكذلك اعتمدت 
اإلدارة على العناصر الهندوسية ذات الخبرة العالية في عملية اإلدارة والمال. 
بل وتركت هــذه األعمال لهــم، ووظفتهم على مناصب «أميــن»، و«العامل» 
وغيرها من المناصب اإلدارية والمالية 2. وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن القائد 
محمد بن قاسم أمر اإلداريين المختصين بالمالية بالسير على سياسة العدل 
والرحمة عند جباية الجـزية والخراج من الهندوس، ونصحهم بالرفق بهم في 
جميع المعامــالت، وايجاد العالقــات، والتعامل على أســاس الحب واألمانة 

والصدق بين بعضهم بعضاً 3. ولم يكتف بذلك؛ بل 
قابل رؤساء جميع الطبقات الهندوسية فردًا فردًا 
لطمأنة قلوبهم وإزالة الشعور بالخوف من اإلدارة 
الجديدة، مؤكدًا علــى الحماية الكاملة ألموالهم 
وممتلكاتهم نظيــر دفع المحاصيــل المقررة من 
جانب اإلدارة، والتعامــل الجيد دون اإلكراه على 
شــيء، والنظر في جميع الشــكاوى المقدمة من 

جانبهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة في وقتها 4.
وتؤكد هــذه التفاصيل المذكــورة أعاله أن 

القائد محمد بن قاســم الثقفي أعطى الهندوس جميع الحقوق المشــروعة، 
وعاملهم معاملة حســنة: بالتســامح، والعدل، والصــدق، واألمانة، وبالرفق، 
واللين، وحاول بكل طرق إســعاد الهندوس وطمأنتهم علــى حريتهم الدينية 
واالجتماعيــة واالقتصادية والزراعية. وعلي هنــا أن أذكر مقتطفات من تلك 

«پس دہقان ورئیســاں رابر تحصیل مال نصب فرمودتا از شہر وروســتا اموال در ضبط آرند۔ ایشاں راقوتی  1 ـ 
واستنطہارے باشد» راجع چچ نامه، ص 209 ـ 211 ـ 213 ـ 219 ـ 220.

راجع چچ نامه، ص 209. 2 ـ 
«راســتی میان خلق وســلطان نگاہ دارید وبقدر احتمال ہرکس را خراج نہید وباہم دیگر ســاختہ باشــید  3 ـ 
ومترددنشــوید تا دالیت خراب نگــردد»، چچ نامــه، ص 211 ـ 219/أبي ظفر الندوي: تاريخ ســنده 

ص 91 ـ 92.
چچ نامه، ص 212؛ سيد صباح الدين عبد الرحمن: مذهبي رواداري، ص 15. 4 ـ 
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الرسالة التي بعث بها الوالي الحجاج إلى القائد لدى فتح منطقة «نيرون»، 
ناصحاً إياه بالمعاملة الجيدة مع الهندوس والرفق بهم في جميع المعامالت، 
قائًال: «هناك أربع دعائم لتأسيس الدولة؛ أوالها: مداراة الناس من دون أي 
تمييز عرقي أو ديني واجتماعي، ومواساتهم للتخفيف من حـزنهم ومصابهم، 
والتسامح، والمصاهرة. ثانيتها: إعطاء الناس األموال والعطايا، ثالثتها: أخذ 
الرأي الســديد ضد العدو واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحسب ذلك. رابعتها: 

مظاهر السيادة والقوة والشوكة العظيمة 1.
وال شــك أنه أخذ هذه الوصايا والتعليمات بعين االهتمام، وأسس دولته 
على هذه األُســس مع وضع نظام للعطايا والرفق بالرعايا وتحسين أحوالهم 
االجتماعية واالقتصادية. ومن هنا أصبحت أرض الســند بعد ذلك تدنو إليه 
ويطوى له بعيدها، فكثير من المناطق الهندية لم يرفع أهلها الســيوف طلباً 

للصلح الذي لم يبخل به عليهم 2.
وفي نهاية المطاف يجــب أن أوضح بعض األمور المهمة، ومنها أنه على 
الرغم من أن القائد محمد بن القاســم الثقفي ســار على سياســة التسامح 
الديني واالجتماعي واالقتصادي مع جميع الفئات من المجتمع الهندي المكون 
من البراهمة، والبوذية، والطبقة العليا والمتوســطة والدنيا؛ وألن المصادر 
المعاصرة ـ ال سيما چچ نامه ـ تذكر البراهمة أكثر من أي فئة أخرى في سياق 
التســامح الديني واالجتماعي واالقتصادي، كما جاء فــي المباحث المذكورة 
أعاله. قد يكون السبب في ذلك أن البراهمة كانوا ذوي المكانة الكبيرة في 
المجتمع، وكان لهم جولة وصولة في العملية السياســية واإلدارية والسيطرة 
الكاملة عليها قبل الفتوحات اإلسالمية لها، ومن هنا، كان هذا األمر يتطلب 

من اإلدارة اإلسالمية مداراتهم ومواساتهم وتأنيسهم وجبـر خاطرهم.
إلى جانــب ذلك كانــت اإلدارة اإلســالمية قد وجدت هــذه الفئة لدى 
الفتوحات اإلسالمية لها الصدارة في مجال السياسة والحرب، ومن هنا تمت 

چچ نامه، ص 212؛ سيد صباح الدين عبد الرحمن: مذهبي رواداري، ص 6. 1 ـ 
راجع البالذري: فتوح البلدان، ص 618. 2 ـ 
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جميــع المعاهدات والمعامالت معهــم، ومن هنا نجدهــم مذكورين في كتب 
التواريخ المعاصــرة أكثر من الفئات األخرى. وتشــهد الحــوادث التاريخية 
المذكورة أعاله، أنه تعامل مع جميع الفئات بالتسامح الكامل، وأعطى الجميع 
الحقوق الكاملة فــي جميع المجاالت مع العدالة االجتماعية. ويدلل على هذا 
شعبيته بين الناس وحسن اعتقادهم به وسمعهم وطاعتهم، وتؤكد ذلك غضبهم 

الشديد وحـزنهم العميق لدى خروج القائد من الهند 1.
وجميع المؤرخين من القدامي والمحدثين نجدهم منطلقي اللســان بذكره 
والثناء على أوصافه الحميدة، ال ســيما في ما يتعلّق باهتمامه بتحسين أحوال 

الرعية، والتســامح، والعدالة االجتماعية، ورعاية 
حقوقهم الدينية والسياسية واإلدارية واالقتصادية 2. 
ومدح كثير من المؤرخين الهندوس أعمال القائد 
محمد بن قاســم، ومنهــم المــؤرخ الكبير بيني 
پرساد الذي يذكر أعمال القائد معلقاً على إدارته 
في الســند قائًال: «ومن الشروط الالزمة لنجاح 
دولٍة ما في الهند إعطاء الرعايا الحرية الدينية 
الكاملة لممارســة معتقداتهم وشعائرهم الدينية. 
وقد أحــس القــواد المســلمون لــدى الفتوحات 
اإلســالمية بأهمية التســامح الديني والعقائدي، 

ومن هنا أقاموا سياساتهم بحسب هذه النظرية. وأكبر مثال على ذلك نجده 
في النظم اإلدارية التي قامت تحت رعاية محمد بن قاسم وإشرافه في القرن 

الثامن الميالدي في السند» 3.

راجع البالذري: فتوح البلدان، ص 440. 1 ـ 
 Francesco Gabrieli: Muḥammad ibn Qāsim ath-Thaqafī and the Arab Conquest of Sind 2 ـ 
(Journal East and West, Vol. 15, No. 3/4 (September-December 1965), pp. 287-288.

Beni Parasad: History of Jahangir, Allhbad 1973, pp. 80-81. 3 ـ 
وقد صح مــا ذكره بعض الباحثين من أن مبدأ التســامح والحرية الدينيــة االجتماعية وإدخال 
العناصر المحلية في عملية اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية ـ مهدت الطريق للتعايش 
الســلمي بين الطرفين ـ وهو األمر الذي ســاعد الجميــع لتطوير المنطقة وعمرانها وتنشــيط 
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وهكذا رأينــا ســماحة اإلدارة الجديدة وثقتهــا في القــادة والجماهير 
واستعانتها بهم، وهم في المقابل قاموا بالتعاون معها في كل شيء. وقد اتخذ 
القائد محمد بن قاســم بعض السياسات التي كانت موضع تقدير وإكبار من 
القادة والســكان المحليين على السواء 1. وتشــهد القرائن التاريخية على أن 
العالقات مع الهندوس كانت عامة مبنية على التسامح والعدالة واإلنصاف في 
جميع العصور اإلسالمية. وهذا ما سنراه في الصفحات التالية في عصري كل 

من سلطنة دهلي والدولة المغولية في ضوء الكتب الفقهية.

ا�V"Qِ وا�Q"��ء �1 ��� �0$�� د.�0:

كما ذكرُت في الصفحات الســابقة أن مسألة وضع الهندوس قد حسمها 
العلماء والفقهاء في عصر الدولة العربية لدى الفتوحات اإلسالمية لها بقيادة 
محمد بن قاســم الثقفي. ولكن يبدو أن العلماء والفقهاء في عصر ســلطنة 
دهلي اجتهدوا مرة ثانية في المســائل المتعلقة بالهندوس، ال ســيما الوضع 
الشــرعي لهم ونوعية العالقات معهم على ذلك األســاس. وقد تناولوا هذه 
القضايا في الكتب الفقهية العديدة التي دّونها العلماء والفقهاء آنذاك. وقبل 
أن أدرس القضايا المتعلقة بوضع الهندوس وعالقتهم مع الدولة والمسلمين، 
علي أن أذكر نبذة ســريعة حول تاريخ الِفقه والفقهاء في عصر سلطنة دهلي 
الستيعاب الموضوع ولطرح القضايا ومناقشتها في ضوء هذه الكتب الفقهية.

بعد سقوط الخالفة العباســية في سنة 656هـ/1258م، هاجر كثير من 
األسر العلمية إلى الهند واستقرت في دهلي التي تطورت في رعاية سالطين 

الزراعــة والتجارة العالميــة والدولية. ومن خالل هذا التعايش الســلمي قويــت العالقات بين 
الطرفيــن كما عمل علــى تضييق الفجوة، وجعــل المجتمع الهنــدي يتحمل المشــاق واألزمات 
السياسية والعســكرية التي فرضت عليه من الغزاة الخارجيين من آسيا الوسطى وبالد ما بين 

النهرين لعصور طويلة. راجع للتفصيل:
 Francesco Gabrieli: Muḥammad ibn Qāsim ath-Thaqafī and the Arab Conquest of Sind.
pp. 293-294.

تفيد المصادر أنه لما غادر محمد بن قاسم السند متوجهاً إلى مقر الخالفة األموية؛ بكى أهل  1 ـ 
الهند عليه وجعلوا له تمثاالً في منطقة كيـرج في السند. راجع البالذري، ص 618.
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دهلي سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً. ووجدت هذه األسر المهاجرة في 
دهلي الرعايــة العلمية والتــي صارت آنذاك مــن أكبر المراكــز العلمية 
والفقهية 1. ولدى تأسيس ســلطنة دهلي ظهرت المسائل والقضايا العديدة 
مما دفع السالطين إلى االعتماد على العلماء والفقهاء للبحث واالجتهاد في 
التراث اإلسالمي والقيام بالفتاوى حسب المسائل والقضايا، ومن هنا نشط 
علم الفقه وفاق بقية العلوم، وإلــى جانب ذلك، كانت دار القضاء تتطلب 
أكبــر قدر مــن الفقهــاء والقضاة لحــل القضايــا الدينيــة واالجتماعية 

واالقتصادية، مما جعل كثيرًا من العلماء يشتغلون 
في هــذا المجــال، وكان هذا األمــر يوفر لهم 
الســبيل للتوظيــف والقــرب عنــد الســلطان 
واإلدارة 2. وهكذا نالت علوم الِفقه مكانة مرموقة 
بين ســائر العلوم األخرى، وتم توسعة دراستها 
في المدارس ودار القضاء على السواء 3. فكانت 
مدارس الفقه الحنفي هي المسيطرة على باقي 
المذاهب، وجاء في المصــادر العربية أن عدد 

راجع مقالة تاريخية لظفر اإلســالم اإلصالحي: فقه إسالمي وفقهي مسائل مين سالطين دهلي  1 ـ 
كي دلچسبي في كتاب ســالطين دهلي اور شــريعت إســالمية ايك مختصر جائزه، ط: جامعة 

عليگراه اإلسالمية، 2002م، ص 11 ـ 12.
تناول برني ســيرة كثير من العلماء والفقهاء الذين غادروا بلدانهم بســبب األوضاع السياســية  2 ـ 
المتردية واســتقروا في دهلي بعد وصولهم إلى الهند، وحصلــوا على المناصب في الوزارة وفي 
القضاء، فكانوا يدرســون ويفتون، ومــن هنا صار علــم الِفقه جـزءًا ال يتجـــزأ من المقررات 
التعليمية، واهتم العلماء به، مما أسفر عن قيامهم بإخراج أعمال فقهية كثيرة ومتنوعة في عصر 
ســلطنة دهلي. راجع برني الذي أتى بكثير من العلماء والفقهاء والقضاة لعهد الســلطان بلبن. 
ضياء الدين برني: تاريخ فيروز شاهي، ترجمة أردية ســيد معين الحق، ط: أردو سائنس بورد 

الهور عام 2004م، ص 192 ـ 193.
ذكر برني إســهام العلماء والفقهاء في ترويج العلــوم الفقهية في عهد الســلطان عالء الدين  3 ـ 
الخلجي مع إعطاء التفاصيــل حول القضاء والفقهــاء ودورهم في اإلدارة. راجــع تاريخ فيروز 
شاهي، ص 512 ـ 513 ـ 514. وحول أهمية الفقهاء والقضاة في عهد السلطان غياث الدين تغلق، 

راجع المصدر السابق، ص 632.

��ى *C��D �0$�� د.�0 
>��ت ا����Z< وا�"[�#� 
ا�7�#�ة ��� د1] ا��ال`�� 
إ�A اال����د �A0 ا���07ء 
وا�Q"��ء �0�\ واال:���د 
�1 ا���اث اإل�ال�� 
 O�
��وى Q���وا�"��م 
ا����Z< وا�"[�#�.
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المدارس الفقهية التي وجدت في عاصمة دلهي ألف مدرســة منها مدرسة 
واحدة للفقه الشافعي والباقي للحنفية 1.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سالطين دهلي بصورة عامة كانوا أشد اعتناءً 
بالمسائل الفقهية وبمصاحبة الفقهاء والعلماء، فكانوا يبحثون ويتناقشون حول 
القضايا الفقهية، كما كانوا يأخذون منهم اآلراء والفتاوى حول موقف الشريعة 
اإلســالمية من القضايا المتعلقة بالحياة السياســية والدينيــة واالجتماعية 
والشــؤون اإلدارية، وكانوا يأخذون آراءهم قبل اتخاذ القرارات في المسائل 
الجديدة 2. وعلينا أن نذكر هنا مثاًال لذلك، حيث تفيد المصادر المعاصرة أن 
السلطان عالء الدين الخلجي طلب من القاضي مغيث الدين بيانوي الجلوس 
معه للبحث والحديث حول بعض القضايا والمسائل وموقف الشريعة اإلسالمية 
منها. ومن ضمن األســئلة المهمة التي طرحت عليه ما يتعلق بوضع الهندوس 
الشرعي وكيف يعّدون من أهل الذمة 3. وكذلك ُطرح سؤال آخر متعلق بوضع 

أحمد بن علي القلقشــندي: صبح األعشــى، ط: المطبعة األميرية، القاهرة عــام 1915م، ج 5،  1 ـ 
ص 69. أيضــاً راجع شــهاب الدين فضل اهللا العمري: مســالك األبصار فــي ممالك األمصار، 
تحقيق أحمد عبد القادر الشاذلي، ط: المجمع الثقافي، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة عام 

1424هـ/2003م ج 3، ص 54.
تفيد المصادر المعاصرة بأن أكثرية من سالطين دهلي كانوا يفضلون اصطحاب العلماء والفقهاء  2 ـ 
في ســفرهم وحضرهم، وكانــوا يتبادلون معهم القضايا والمســائل الفقهية، ومنهم على ســبيل 
المثال السلطان محمد بن تغلق المتوفى 752هـ/1351م، تؤكد المصادر عنه أنه تأثر بهذه الميول 
الفقهية فحفظ كتاب الهداية، وكان يصطحب الفقهاء والعلماء ســفرًا وحضرًا للبحث والمناقشة 
حول أمور الشريعة اإلســالمية والقانون، وكان يحضر إلى مائدته مائتا فقيه كل يوم للبحث في 
المســائل والنقاش فيهــا. راجع أبا العباس القلقشــندي: صبــح األعشــى، ج 5، ص 95. ومنهم 
السلطان ســكندر لودهي المتوفى 922هـ/1517م الذي كان يتبادل الحديث والمسائل الفقهية مع 
العلماء كل يوم إلى مائدة العشــاء. راجع رزق اهللا مشــتاقي: واقعات مشتاقي، روتو كراف، رقم 

المخطوط 3، مكتبة ريسرج، شعبة تاريخ جامعة عليگراه اإلسالمية، ورقة 26 ألف و26 ب.
راجع الحــوار الكامل في برني: تاريخ فيروز شــاهي، ص 425 ـ 435، وتجدر اإلشــارة هنا إلى  3 ـ 
نقطة مهمة أال وهي أن المؤرخ برني قدم من خالل فتوى الشيخ نظرية غير إسالمية حول وضع 
الهندوس في الدولة اإلسالمية. وفسر آيات ﴿ i h g f e d c ﴾ [التوبة: 29] 
أي حتى يؤدوا ما ُفــِرض عليهم دفعه من أموال مقابل حصولهم على األمان والحماية، تفســيرًا 
خاطئاً، فحســب رأيه أنه ال بد من اتخاذ اإلجراءات الشديدة لدى جباية الخراج والجـزية إلى 
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البراهمــة؛ أي رجال الدين الهندوس في عهد الســلطان فيروز شــاه تغلق، 
ســائًال: هل يمكن إعفاء البراهمة من دفع الجـزيــة؟ 1 وما العقوبة للبرهمن 
الذي فتح مركزًا خاصاً لنشر الكفر والشرك وترويجه جهارًا والذي دفع امرأة 

إلى االرتداد عن اإلسالم؟ 2
ولم تتوقف مسألة رغبة ســالطين دهلي واهتمامهم بالفقه اإلسالمي في 
عملية التعليم والتربية والبحث والمناقشة حول المسائل الفقهية؛ وإنما اهتموا 

درجة أنه لو طلب الجابي من الهندوســي أن يفتح فمه للبصق فيه فعليه أن يفعل ذلك، مطالباً 
اإلدارة بوضع الهنــدوس أمام خيارين: اعتناق اإلســالم أو الموت، وهذا ال يجــوز طبعاً وال هو 
مقبول بالمرة. وال شــك أنه تدخــل المؤرخ برني في هــذه الفتوى، ألن قضيــة وضع الهندوس 
الشــرعي حســمت منذ حصول القائد محمد بن قاســم على الفتاوى الصادرة مــن فقهاء مكة 
والمدينة في عهده. وعلى كل لم يقبل السلطان هذه الفتوى. للتفصيل راجع برني: تاريخ فيروز 

 h g f ﴿ شــاهي، ص 426. وهكذا تعــددت األقوال لدى العلماء بشــأن المعنــى المقصود
i ﴾، ومنها كما ذكــرت أن أهل الذمة يعطون الجـزية وهــم أذالء ومقهورون، ومن هنا 
نرى أنه كان موقف البعض شــديدًا من أهل الذمــة، وهم يبالغون في إذاللهــم وامتهانهم في 
الوقت الذي كان اإلســالم يدعو فيه إلى المعاملة الحســنة والطيبة، عمًال بسياسة النبي ژ ، 

والصحابة من بعده رضوان اهللا عليهم أجمعين.
اجتمع البراهمة أمام قصر الســلطان فيروز شــاه تغلق طالبين منه إعفاءهــم من الجزية على  1 ـ 
أساس أنهم رجال الدين في المعابد الهندوســية، وأكدوا له حرق أجسامهم بأنفسهم في حالة 
عدم استجابة طلباتهم. وقالوا له إنه لم يدفع أحد من أسالفهم الجـزية قبل ذلك في أي عصر 
من العصور اإلسالمية على أســاس أنهم يشتغلون بالشــؤون الدينية. وليس لديهم إمكانية دفع 
أمــوال الجـزية. فرفض الســلطان ذلك ولم يســتجب، وحضــر بعض األغنياء مــن الهندوس، 
وتحملوا على كواهلهــم أموال الجـزية عــن البراهمة. ومن هنا فهم اضطــروا إلى العودة دون 

تحقيق الغاية المنشودة. راجع للتفصيل شمس سراج عفيف: تاريخ فيروز شاهي، ص 218.
يروي المؤرخ الدرباري وهو شاهد عيان هذه الواقعة، حيث إنه وصل الخبر إلى السلطان فيروز  2 ـ 
شــاه، إنه قام برهمي بإنشــاء معبد خاص في منـزله ويدعو الناس من جميع الطوائف الدينية 
لممارسة الطقوس الدينية. وبسبب دعوته دخلت امرأة مسلمة إلى مذهبه... طرح السلطان هذه 
المسألة على الفقهاء والعلماء الذين اجتهدوا في هذه القضية وقالوا: حسب الشرع يجب علينا 
أن ندعو هذا الهندوســي إلى اعتناق اإلســالم، وفي حالة رفضه ذلك ال بد أنــه يحرق حياً... 
وجيء به إلى حضرة السلطان وحاول الفقهاء معه العتناق اإلسالم ولكنه لم يقبل ذلك ورفضه 
البتة... فحرق أمام البالط في الســاحة... وكان راوي هذه الواقعة موجودًا وشاهد هذا المنظر 
بنفسه...». راجع شمس ســراج عفيف: تاريخ فيروز شاهي، ترجمة أردية مولوي محمد فدا علي 

طالب، ط: سنگ ميل الهور 2009م، ص 217.
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أيضاً بتدوين المجموعات من الفتاوى وترتيبها في صورة كتاب، فأشرف بعض 
هؤالء السالطين على بعض المشتغلين من الفقهاء في هذا المجال شخصياً، 
وقام بعضهم اآلخر بإعدادها تحت رعاية سالطين دهلي الخاصة. وكذلك قام 
العلماء والفقهاء بشرح بعض الكتب الفقهية المنتشرة في المدارس اإلسالمية، 
ومنها مختصر القدوري، والهداية، والوقاية، وكنـز الدقائق والمنار وغيرها، 
ودونوا بعض الكتب الفقهية باللغة العربية والفارسية ومنها على سبيل المثال: 
«مطالب المؤمنين» لبدر بن تاج الهوري، و«فقه مخدومي» لمخدوم علي بن 
مهائمي، و«طرفة الفقهاء» لركــن الدين الملتاني، و«فوائد فيروز شــاهي» 
لشرف بن محمد العطائي، و«تيســير األحكام» للقاضي شهاب الدين دولت 
آبادي، و«عدة الناســك في المناسك» لعمر بن إســحاق الغـزنوي، و«كتاب 
الفرائض» لرضي الدين حســن بن محمد الصغاني، و«نصاب االحتســاب» 
للقاضي ضياء الدين ســنامي، و«زبدة األحكام فــي اختالف األئمة األعالم» 
لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الشــافعي، وغيرها 1. وتجدر اإلشارة هنا 
إلى أن عملية جمع آراء الفقهــاء وفتاواهم في المســائل المعروفة وترتيبها 
وتأليفها حسب الموضوعات كانت من النشــاطات المعروفة آنذاك في مجال 
علوم الفقه، والتي نشطت منذ القرن الرابع الهجري وتم تداولها ورواجها في 
القرنين الثامن والتاســع الهجريين. وكانت لهذه المجموعات الفقهية أهمية 
بالغة في معرفة المسائل الفقهية، وكان العلماء وأهل العلم يستفيدون من هذه 
المواد الفقهية بكل ســهولة ويسر، ال ســيما أنها كانت مفيدة للغاية للقضاة 
والمفتين. وكانت لمجموعات الفتاوى التي تعكس المسائل المعاصرة في فترة 

البحث أهمية بالغة بين العلوم األخرى 2.
وقد أســهم كل من العلمــاء والفقهاء وســالطين دهلي في تدويــن الفتاوى 
وتأليفها ونشــرها من خالل تشكيل اللجنة العلمية لإلشــراف على عملية تدوين 

للتفصيل راجع ظفر اإلســالم: فقه إســالمي وفقهي مسائل مين ســالطين دهلي كي دلچسپي،  1 ـ 
ص 20.

هناك مقالة قيمة حول أهمية الفتاوى وتطورها في العصور الوسطى، راجع: 2 ـ 
 Zafarul Islam Islahi: Origin and Development of Fatawa-Compilation in Medieval India.
(Hamdard Islamic, Karachi), 20/1, Jan - March, 1997, pp. 7-18.



205

دلهي سلطنة  عصر  في  الفقهية  الكتب  ضوء  في  والهندوس  المسلمين  بين  العالقات  مفهوم 

الفتاوى وتأليفها وترتيبها. وبدأت هذه النشاطات منذ تأسيس سلطنة دهلي وقويت 
في العصور التالية. ومن أهم المجموعات التي دونت في ذلك الوقت ـ من خالل 
التعاون بين السالطين والعلماء ـ: الفتاوى الغياثية 1، وفتاوى فيروز شاهية 2، وفتاوى 

ُتعد الفتاوى الغياثية أول مجموعة فتاوى باللغة العربية أعدها الشــيخ داؤد بن يوسف الخطيب  1 ـ 
في عهد الســلطان غياث الدين بلبن الذي مد له يد العون إلتمام هذا المشــروع الفقهي. وله 
نســخ خطية عديدة في المكتبات الهندية، وقد خرجت إلى حيـز الوجود من مصر عام 1919م. 
وقد اعتمد المؤلــف على الكتب الفقهية العديــدة إلعدادها ومن أهمها: فتــاوى ذخيرة، فتاوى 
ســمرقندي، جامع الفتاوى، مختصر الطحــاوي، الهداية، أدب القاضــي، وغيرها. وإلى جانب 
البحث والمناقشــة للمســائل الفقهية المعروفة، وضح كثيرًا من القضايا التي كانت لها أهمية 
كبيرة، مثل: استخدام اللغة الفارســية والتركية ألداء الصالة بدالً من العربية، استعمال الصيغ 
الفارســية لعملية النكاح والطالق، حق الســلطان وأهله في بيت المال، ممارســة السجدة أمام 
الســلطان، أخذ األجرة للتعليــم والتدريس، طبيعــة العالقات بين المســلمين والهندوس، إطار 
العالقات المالية بين المســلمين والهندوس، وضع الجـزية لغير الذميين حسب وضعهم المالي 
وحالة البالد، وغيرها. وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن جميع الفتــاوى التي تم تدوينها في ما بعد 
اعتمد مؤلفوهــا على فتاوى غياثية. للتفصيل حول هذه الفتاوى راجع ظفر اإلســالم: ســالطين 

دهلي اور شريعت... ص 21.
ُتعد فتاوى فيروز شــاهي من أهم المشــروعات الفقهية التي تمت في عهد الســلطان فيروز شاه  2 ـ 
تغلق الذي كان يرغب في تدوين عمل شــامل يستوعب جميع المســائل والمباحث الفقهية ويكون 
مفيدًا للعام والخاص على الســواء. ومن هنا شــكل اللجنة العلمية الخاصة المكونة من العلماء 
والفقهــاء الكبار لتدوين الفتاوى تحت إشــرافه ورعايتــه الخاصة. وتحمل هــذه الفتاوى بعض 
الخصوصية ومنها أنه تم ترتيبها في شــكل األســئلة واألجوبــة وهو الطريــق الصحيح لتدوين 
الفتــاوى. وتأتي هذه األســئلة واألجوبة باللغة الفارســية مع ذكر الفتاوى العربيــة في كثير من 
األحيان لتأييد موقــف ما وقضية ما. وقــد اعتمد العلماء فــي إعداد هذه الفتــاوى على ثمانية 
وتســعين مصدرًا من الكتب الفقهية، والتي تشتمل على جميع الفتاوى الحنفية منذ القرن الثاني 
الهجري إلى القرن السادس الهجري، ومن أهم الكتب الفقهية، فتاوى صغرى، خالصة الفتاوى، 
فتاوى ســراجية، ذخيرة الفتاوى، فتاوى قاضي خان، وفتاوى ظهيريــة وغيرها. وقد تعرضت في 
هذه المجموعة لبعض المســائل الفقهية المتعلقة بشؤون سياســية واقتصادية واجتماعية ودينية. 
وللعلم أن مجموعة فتاوى فيروز شــاهية ال تـزال غير مطبوعة ولها نســخ موجودة في مكتبة آزاد 
بجامعة عليگراه اإلســالمية، والمكتب الهندي بمكتبة لندن. وجاءت فيهــا بعض القضايا المهمة 
المتعلقة بطبيعة العالقات بين المســلمين والهندوس في فترة البحث. للتفصيل حول فتاوى فيروز 
شــاهي، راجع ظفر اإلسالم، سالطين دهلي وشــريعت.. ص 21 ـ 23. أيضاً راجع المؤلف نفسه: 
إســالمي قوانين كي ترويج وتنقيد، عهد فيروز شــاهي كي هندوســتان مين، الباب األول: عهد 

فيروز شاهي كي فقهي خدمات، ط: إدارة علوم إسالمية، عليگراه 1998م.
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تاتارخانية 1، وفتاوى إبراهيم شــاهي 2. وســوف أناقش قضيــة العالقات بين 

فتاوى تاتار خاني هو المشــروع الضخم اآلخر الذي تم تدوينه في عهد الســلطان فيروز شــاه  1 ـ 
تغلق، تحت إشراف وزيره «خان أعظم تاتار خان المتوفى 799هـ/1397م» ورعايته الكاملة. وهو 
بمثابة الموسوعة الفقهية تشــتمل على ثالثين مجلدًا أعدتها اللجنة العلمية تحت إشراف العالم 
والفقيه ابن العــالء األنصاري االندربتي الدهلــوي. وكان األمير تاتار خــان يريد أن يتم إعداد 
الموسوعة الفقهية التي تتناول المسائل الفقهية بشرح وبسط المسائل المختلف فيها بين الفقهاء 
يتم ذكرها مع المصــادر والمراجع الفقهية، ومن هنا جمعت جميع المصادر الفقهية المتاحة في 
دهلي وما يجاورها إلعداد هذه الموســوعة. ولم تطبع جميع المجلدات لهذه الموسوعة، إنما قام 
القاضي سجاد حسين بتحقيق ونشر بعضها في خمسة مجلدات تحت رعاية وزارة التعليم والتربية 
للحكومة الهندية فــي دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد عام 1984م. وســيتم اســتخدام هذه 
المجلدات المطبوعة لطــرح القضايا المتعلقة بالهندوس في داخل البحث إن شــاء اهللا. وتجدر 
اإلشــارة هنا إلى أن هذه الموسوعة قد تمت لها شهرة واسعة في شــبه القارة وخارجها آنذاك، 
ووصلت إلى العالم العربي في القرن التاســع الهجــري، وقام الفقيه إبراهيــم الحلبي الحنفي 
المتوفى 956هـ/1549م بتلخيصها تحــت عنوان: «تلخيص الفتــاوى التاتارخانية». هذا، ومؤخرًا 
قام المفتي شــبير أحمد القاسمي بتحقيق وتخريج هذه الفتاوى ونشــرها في عشرين مجلدًا من 

مكتبة زكريا بديوبند الهند. لمـزيد من التعريف حول هذه الموسوعة، راجع المراجع التالية:
ظفر اإلسالم: سالطين دهلي.. ص 23 ـ 25. مقالة لسيد رياست علي ندوي تحت عنوان «تعريف فتاوى 
تاتارخانية» مجلة معارف أردية عدد 3، مج 59، ص 165 ـ 180. حول سيرة األمير خان أعظم تاتارخان 
راجع مقالة لسيد رياســت علي الندوي: خان أعظم تاتارخان اور اسكي ياد گار علمي خدمات، معارف 

عدد 2، مج 29، ص 87 ـ 95. راجع أيضاً دراسة نقدية عن أعمال تاتار خان الفكرية في:
Fazeela Shahnawaz: A critical appraisal of Tatar Khan's literary contribution in Aspects of 
Indian History, edited by N.R. Farooqi and S.Z.H Jafri, India, Pp.189-194.

قامــت بعض اإلمارات اإلســالمية في شــمال الهند وجنوبها، إلــى جانب ســلطنة دهلي، ومنها  2 ـ 
الســلطنة الشــرقية التي قامت في منطقة جونبور الشــمالية ويطلق عليها «اإلمارة اإلســالمية 
الشرقية 796 ـ 883هـ/1394 ـ 1479م». وكان سالطين جونبور يهتمون بالعلم والعلماء ويرعونهم 
ويصرفون أمواالً كثيرًا لتنشــيط الحياة العلمية ونشــر الثقافة اإلســالمية والعمارة اإلسالمية. 
ومنهم الســلطان إبراهيم شاه الشــرقي المتوفى 843هـ/1440م، الذي أشرف على تدوين بعض 
الكتــب الفقهية في عهده، ومن أشــهرها «فتاوى إبراهيم شــاهي» التي تــم تدوينها في رعاية 
الفقيه القاضي نظام الدين أحمد بن محمد كيالني المتوفى 873هـ/1469م للســلطان المذكور. 
وال تـزال هذه الفتاوى في صورة المخطوط، ويوجد لها نســخ عديــدة في مكتبة جامعة پنجاب 
بالهور، وفي مكتبة رضا برامپـور، وخدابخش پـتنة. وتشــتمل هذه الفتاوى على قسمين مهمين: 
القســم األول يتعلق بالعبادات مكتوب باللغة الفارسية، والقسم الثاني يتعلق بالمعامالت مكتوب 
باللغة العربية. وتم االعتماد على عدد كبير من المدونات الفقهية العربية. للتفصيل راجع ظفر 

اإلسالم، سالطين دهلي... ص 25 ـ 26.
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المســلمين والهندوس معتمدًا علــى هذه الفتاوى أو بعضها الســتيعاب عصر 
ســلطنة دهلي. وقبل الدخول في غمار الموضوع، ولــدى االطالع على المواد 
الفقهية ومسائلها المختلفة ومحاولة حلها من خالل الفقهاء والعلماء، نستطيع 
القول: إن سالطين دهلي اهتموا اهتماماً بالغاً بتطوير الفقه اإلسالمي آنذاك، 
وأحاطوا بالرعاية الكاملة الفقهاء المتخصصين وأكرموهم نظير جهدهم في 
عملية تدوين الفتاوى في المجلدات، إلى جانــب تقدير أهمية هؤالء العلماء 
والفقهاء والرجوع إليهم في المســائل والقضايا الدينيــة والفقهية والبحث 
معهم عن الحلول لحل القضايا والمسائل الفقهية. وليس فقط هذا، بل أشرف 

بعض السالطين إشرافاً كامًال على تدوين مجموعة 
الفتاوى وإخراجها من خالل تشكيل اللجنة العلمية 
وفي شكل مبسط وميسر. وال شــك أن إسهامات 
الســالطين هذه كان لها دور بالــغ األهمية في 
عملية إعــداد الفتــاوى. وتركت أثــرًا كبيرًا في 
الحيــاة الثقافية العامــة. وقد أدى إلــى ازدياد 
تنشيط العلماء والفقهاء في هذا المجال، وزادت 
الرغبة عند العامة والخاصة لمعرفة وجهة النظر 
الشــرعية حــول القضايــا المتعلقة بالسياســة 

واالقتصاد واالجتماع إلخ...، وكان ذلك باعثاً كبيرًا لنشــر األحكام الفقهية 
وتوسيع نطاقها في شبه القارة الهندية آنذاك.

وM] ا����وس ا�5��� و�ال+��9 �] ا������0:

ذكرت آنفاً في الصفحات الســابقة أن هذه المســألة طرحت ألول مرة 
عندما قامت الدولة العربية تحت قيادة القائد محمد بن القاسم الثقفي. وقد 
اجتهد العلماء المعاصرون توضيحاً في هذه المسألة ووضعوهم في زمرة شبه 
أهل الكتاب، فصاروا من الذميين 1. وحســب المصــادر المعاصرة تم تنفيذ 

محمد علي بن حامد الكوفي، چچ نامه، ص 208 ـ 209 ـ 212 ـ 213. 1 ـ 

إّن �ال`�� د.�0 ا.���ا 
 �#�$�� ً�8��� ً�����ا.
ا�V"Q اإل�ال�� آ!-اك، 
وأ
�`�ا ������#� ا�?���0 
 ����J�ا�Q"��ء ا��
 9.��: ��y! 9.���3وأ
��وى Q�1 ����0 *�و#� ا�
�1 ا��(0�ات.
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جميع القوانين الخاصة بالذميين عليهم، ومن هنا حصلوا جميع الحقوق حسب 
الشريعة اإلسالمية. وقد أخذت هذه المســألة أهمية بالغة في عصر سلطنة 
دهلي، ومن ثم فقد أدلى العلماء والفقهــاء كل بدلوه في هذا األمر. فكانت 
طبقة من العلماء موافقة على وضع الهندوس في زمرة شبه أهل الكتاب، ولكن 
طبقة ثانية من العلماء كانت ترفض ذلك حســب المذهب الشــافعي. وكان 
العالم والمفتي الكبير الســيد نور الدين مبارك الغزنوي ينتمي إلى الطبقة 

الثانية 1، وكان معاصرًا للسلطان ايلتتمش المتوفى 633هـ/1236م 2.
وحسب بعض المصادر المعاصرة وصل وفد من العلماء لمقابلة السلطان 
والنقاش معه في هذا الشــأن، وأشــاروا عليــه بعدم إعطاء حقــوق الذميين 

تناول المؤرخ برني بعض النصائح التي نصحها الشيخ مبارك الغزنوي للسلطان ايلتتمش، وكان  1 ـ 
يذكرها الســلطان بلبن في مجالســه الخاصة، ومنهــا المحاولة الجادة فــي القضاء على غير 
المســلمين والكفر واإللحاد والوثنية. ولو كانت هناك مشــكلة في ذلك بســبب كثرتهم وتجد 
اإلدارة الصعوبــة في قتلهم وقمعهم فعليها أن تســعى إلى تذليلهــم وتحقيرهم إلعالء كلمة اهللا 
ألنهم أكبر عدو هللا ودينه ورســوله ژ ... وأكد على الكالم نفسه في النصيحة الثالثة، قائًال: 
«وينبغي أن يبذل كافة المجهودات في إبعاد الناس من تعليم الفلســفة والســعي إلى إذالل غير 
المسلمين من البوذيين والهندوس وتحقيرهم من األعداء ألهل السنة والجماعة، وال يسمح أبدًا 
أن ينخرط أحد منهم في المصالــح الحكومية...». للتفصيل راجع برني: تاريخ فيروز شــاهي، 
ص 96 ـ 98. ومثــل هذه النصائح التي طرحت على الســلطان للســير عليها فــي عملية الحكم 
واإلدارة مرفوضة جملة وتفصيًال، ال ســيما إصرارهم على إذالل غير المسلمين وتحقيرهم، ألنه 
مناٍف تماماً لتعاليم اإلسالم وروحه. والحقيقة أن مثل هذه النصائح لم تجد آذاناً صاغية لدى 
السالطين في عصري ســلطنة دهلي والدولة المغولية. فهم اتخذوا سياسة «الصلح مع الكل»، 
ألنهم فهموا جيدًا إنهم ال يستطيعون تأسيس دعائم الدولة والنظم السياسية واالجتماعية القوية 
إال من خالل وضع النظريات الشاملة المتعاطفة والمسالمة مع الجميع. وسار الجميع على نفس 
المنهج تقريباً، مما أدى إلى تحســين وضع الهندوس السياسي واالجتماعي واالقتصادي، فهناك 
مؤرخ معاصر للسلطان فيروز شاه تغلق يقول: «والهندوس يعيشون بكل رفاهية في رعاية الدولة 
التي تسهم في بناء وعمران المناطق الهندوسية...» راجع عفيف: تاريخ فيروز شاهي، ص 110.

كان الشــيخ نور الدين مبارك غزنــوي المتوفى 632هـ تلميذًا للشــيخ الصوفي شــهاب الدين  2 ـ 
السهروردي. وكان شيخ اإلســالم في عهد الســلطان ايلتتمش، وكان ينظر في الشؤون المتعلقة 
بالعلماء والشيوخ والدراويش واألمور الدينية األخرى. لترجمته راجع الشيخ عبد الحق المحدث 
الدهلوي، أخبار األخيار، ترجمة أردية الشيخ ســبحان محمود ورفقاه، ط: أدبي دنيا دهلي عام 

1414هـ/1994م، ص 66.
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للهندوس في الهند 1. ومن الممكن جدًا أن العالم نور الدين مبارك الغزنوي 
كان قد ذهب مع هذا الوفد إلى السلطان، وكان صاحب الكتاب نفسه يرفض 
فكرة وضــع الهندوس في زمرة الذمييــن 2. ولكن الجمهور مــن العلماء من 
الحنفية والشــافعية أفتوا بوضعهم في زمرة أهل الكتاب والتعامل معهم على 
ذلك الحساب، وكان ســالطين دهلي أنفسهم قد ســاروا على هذه الطريقة 
والتي تؤكد عليها المصــادر المعاصرة 3. وتحمل المصادر المعاصرة مصطلح 

ذمي للهنــدوس والفئات األخرى غير اإلســالمية 
آنذاك. فهناك مثًال فتوحات فيروز شــاهي، الذي 
يؤكد علــى اســتعمال مصطلــح ذمــي للهندوس 
فحســب؛ ويبرهن على تنفيذ القوانيــن المتعلقة 
بأهل الذمة عليهم 4. وحسب الفتاوى التاتارخانية 
تم تقسيم غير المسلمين في القارة الهندية إلى 
طبقات عديدة مع توضيح موقف العلماء واختالفهم 
حول ذلك، وبعضهم أفتوا بأنه ال ينبغي أن يوضع 
المشــركون من غير العرب في درجــة الذميين؛ 

ألنهم ليســوا من أهل الكتاب وال هم من المجوس 5. ثم اتفق بعض الفقهاء 

راجع خليق أحمد نظامي: ســالطين دهلي كــي مذهبي رجحانــات، ط: إدارة أدبيات دهلي عام  1 ـ 
1958م، ص 111.

«جزیہ ستدن از ہندو جائز نیست کہ ایشــاں را کتابے وپیغمبر نبودہ است» أي «ال يجوز أخذ الجزية  2 ـ 
من الهنــدوس ألنه لم ينـزل عليهم كتاب من الســماء وال جاء إليهم نبي وال رســول»، أيي ب 
راجع ضياء الدين برني: فتاوى جهانــداري، رقم مخطوط 68، مكتبة قســم التاريخ في جامعة 

عليگراه اإلسالمية، ورقة 120 ألف.
ضياء الدين برني: تاريخ فيروز شــاهي، فارســي، ط: كلكتا عام 1862م، ص 87 ـ 141 ـ 290 ـ  3 ـ 
573 ـ 575. أيضاً شــمس ســراج عفيف: تاريخ فيروز شــاهي، فارســي، ط: كلكتا عام 1891م، 

ص 180 ـ 366 ـ 382 ـ 384.
فتوحات فيروز شاهي، ص 5 ـ 9 ـ 16 ـ 17. 4 ـ 

في الواقع أن أخذ الجـزية من المجوس، لم ينص عليه في القرآن المجيد، وإنما كان سنة، من  5 ـ 
سنن النبي ژ ، إذ يشــهد بعض الصحابة أن النبي ژ كان يأخذ الجـزية من المجوس، وأنه 
أخذها مــن مجوس هجر، راجع ابــن قيم الجوزية (شــمس الدين عبــد اهللا محمد بن أبي بكر 
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على أنه من الممكن أن يتم اعتبار الهندوس كذميين لو اعترفوا بالدولة 
اإلسالمية وقوانينها ووافقوا على المعيشة تحت الحكم اإلسالمي مع عدم 
اإلعانة على قتل المسلمين وإثارة الفتن والفساد في المجتمع وعدم إعانة 
األعداء أو مكاتبتهم بأخبار الدولة اإلسالمية 1. وهناك كتب فقهية أخرى 
مثل «طرفة الفقهــاء» التي يظهـر من المســائل المذكــورة فيه أنه من 

(ت 751هـ): أحكام أهل الذمة، جزءان، ط: دمشق 1383هـ/1963م، ج 1، ص 1، وقال ژ : «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب». ابن القيم: المصدر السابق، ج 1، ص 2. وقد اتفق الفقهاء والعلماء على 
أخذ الجـزية من أهل الكتاب ـ أي اليهود والنصارى ـ ومن المجوس، ومن في حكمهم. ولكنهم 
اختلفوا فــي معنى أخذ النبي ژ الجـزية من المجوس، فهل أخذهــا منهم، ألن لهم كتاباً؟ أم 
هنــاك معنى آخر ألخذهــا منهم؟ قال اإلمــام مالك ƒ : «أخــذت منهم الجـزيــة ألنهم من 
العجم». وقال الشافعي: فكل من دان ودان آباؤه بنفسه وإن لم يدن آباؤه دين أهل الكتاب، أي 
كتاب كان قبل نــزول الفرقان، وخالف دين أهل األوثان، وعلى اإلمــام إذا أعطاه الجـزية وهو 
صاغر أن يقبلها منه عربياً كان أو عجمياً. وهكذا لم يحدد اإلمام الشافعي أهل الكتاب باليهود 
والنصارى فحســب؛ بل ذكر أي كتــاب كان قبل ذلك غير التوراة واإلنجيــل. وبينما نرى اإلمام 
الشــافعي يذهب إلى أخذ الجـزيــة من المجوس ألنهم أهــل كتاب، نرى أبــا حنيفة وأصحابه 
يؤيدون ما ذهب إليه اإلمــام مالك من أخذ الجـزية منهم ألنهم عجــم. وعلينا أن نؤيد الرأي 
القائل بأنهم ليسوا بأهل كتاب، ألنهم لو كانوا أهل كتاب لجاء ذكرهم في القرآن المجيد. قال 
تعالى: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [األنعام: 156]، 
وإنما اعتبرناهم أهل ذمة، يدفعون الجـزية، عمًال بسنة الرسول ژ . وفي ذلك يقول أبو عبيد: 
«خص النبي عرب أهل الكتاب بالجـزية دون من ال كتاب لهم منهم، ثم لم يرض من سائرهم 
إال باإلســالم أو القتل، وعم العجم من ذوي الكتاب ومن ال كتاب له بقبول الجـزية منهم وهم 

المجوس». راجع المصادر التالية:
الشافعي (أبو عبد اهللا محمد بن أدريس): كتاب األم، ج 4، ط: القاهرة 1969م، ص 97. الطبري 
(أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى 310هـ): كتاب الجهــاد، وكتاب الجـزية وأحكام المحاربين 
من كتاب اختالف الفقهاء، ط: القاهرة 1933م، ص 200 ـ 203. أبو عبيد (القاســم بن ســالم 
المتوفــى 224هـ): األموال، القاهــرة 1353هـ ص 543 ـ 544. ابن قيم الجوزية (شــمس الدين 
عبد اهللا بن أبي بكر المتوفى 751هـ): أحكام أهل الذمة، جـزءان، ط: دمشــق 1383هـ/1963م، 
ج 1، ص 1، ص 2، هذا. وقد اعتبر بعض العلماء في الهند الهندوس من أهل الكتاب مؤكدًا على 
أن األنبياء والرســل بعثوا إليهم وديانتهم موحاة من اهللا وأن كتبهم المقدسة نازلة من السماء 
وتّم التحريف فيها مثلما حدث مــع كتب اليهود والنصارى. راجع للتفصيل مرزا مظهر جانانان: 

كلمات طيبات، ص 37 ـ 38 نقًال عن خليق أحمد نظامي: الميول الدينية، ص 67.
عالم بن العالء الحنفــي: الفتاوى التاتارخانية، ط: دائرة المعــارف العثمانية، حيدر آباد عام  1 ـ 

1989م، ج 5، ص 237.
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الممكن أن يوضع الهندوس والمشركون في زمرة الذميين 1. ومن المعروف 
عن أهداف الجـزية في اإلســالم أنه بعد وضع الناس في زمرة الذميين 
تجري عليهم الجـزية ليقروا بها في دار اإلسالم، وتحمي اإلدارة المعنية 
حياتهــم وأموالهم، وانطالقاً من هذه الرؤية أشــار بعــض الفقهاء على 
سالطين الهند بوضع االهتمام الكبير بحماية حياة جميع الناس وأموالهم 
والدفاع الكامل عنهم من دون أي فرق بين مسلم وهندوسي من أي عدوان 
خارجي أو داخلي، وذلك من ضمن المســؤوليات التــي تقع على اإلدارة 
المعنية حيال الرعايا غير المسلمين 2. وعلى حسب آراء الفقهاء، فإن اهللا 

م  تعالى كما حرم سفك دم المســلم؛ فقد حر
كذلك قتل غير المسلم إذا كان معاهدًا أو ذمياً 
سواءً كان رجًال أو امرأة، فغير المسلم معصوم 
الدم والمال في اإلســالم كالمسلم، فال يجوز 
االعتداء عليــه بأي حال من األحــوال إذا كان 
صاحب عهد أو أمان أو ذمة. فقد جاء عن نبينا 
محمد ژ أنه قال: «أال من قتل نفساً معاهدة 
لها ذمة اهللا وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهللا، 
فال يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من 

مسيرة سبعين خريفاً» 3. ومن هنا ال يكون ثمة أدنى فرق بين مسلم وغير 
مسلم في مسألة دفع الدية في أنواع القتل الذي يجب فيه دفع الدية بدالً 

من القصاص 4.

شرف بن محمد العطائي: فوائد فيروز شاهي، مخطوط، جواهر كلكشن رقم، مكتبة آزاد جامعة  1 ـ 
عليگــراه اإلســالمية، ورق، ركن الدين ملتانــي، طرفة الفقهــاء، مخطوط مكتبة عالمة شــبلي 

النعماني، رقم المخطوط 98، أوراق 270 ب/ 271 ألف.
الفتاوى التاتارخانية، ج 5، ص 254 ـ 255. 2 ـ 

رواه الترمذي برقم (1403) وقال األلباني: في صحيح الترغيب والترهيب، صحيح لغيره، حديث  3 ـ 
رقم (3009).

فتاوى فيروز شاهي، أوراق  498 ب/236 ب/237 ألف. 4 ـ 
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��+2 ا���07ء وا�Q"��ء �� �o� ا������0:
كان الهندوس ـ حسب المصادر المعاصرة ـ يعيشون بكل رفاهية في رعاية 
الدولة التي كانت تسهم في بناء وعمران جميع المناطق من دون أدنى تمييز، 
وكان غير المسلمين يتمتعون بكافة الحريات الدينية واالجتماعية والثقافية 1. 
وكانوا مندمجين اندماجاً تاماً بالمسلمين مما أدى إلى ظهور المسائل الكثيرة 
في عصري ســلطنة دهلي. وعلينا أن ننظر في هذه المســائل من خالل كتب 
الفتاوى مثل الفتاوى التاتارخانية، والغياثية، وفتاوى فيروز شاهية، واألخيرة 
تم تدوينها في صورة اإلفتاء واالستفتاء، والتي تعبر عن آراء العلماء بمقتضى 
األدلة الشــرعية على جهة العموم والشــمول 2. وقد جاءت فيها تفاصيل عن 
طبيعة وضع الهندوس في العصور الوسطى. والقضايا التي تم طرحها ونقاشها 
في هذه الفتاوى تتعلّق بالمسائل الخاصة حول طبيعة العالقات بين الطرفين 
في الحياة االجتماعية والدينية واالقتصادية. وبرغم أنه تم استخدام مصطلح 
«ذمي» عامة فــي جميع الكتب الفقهيــة، ولكن يمكننــا أن نطبق ذلك على 
الهندوس. وعلينا أن نذكــر أوالً الحياة االجتماعية في ضوء هذه الفتاوى، ال 
سيما فتاوى فيروز شــاهي والتاتارخانية والغياثية وغيرها. وأذكر في التالي 
بعض األحكام حول العالقات مع غير المســلمين كما جاءت في فتاوى فيروز 

شاهي مع المقارنة بكتب الفتاوى األخرى:
سؤال: هل يجوز لمسلم أن يرد على سالم ذمي بصيغة «وعليك»؟

جواب: ال بأس في ذلك 3.
سؤال: هل يجوز لمســلم أن يتبادل الوّد والمحبة مع الذمي ويزوره، إذا 

كان جارًا أو شريكاً في عمل أو تجارة أو ما شابه؟

راجع شمس سراج عفيف: تاريخ فيروز شاهي، ص 110. 1 ـ 
قد عرفه ظفر اإلســالم فتاوى فيروز شاهي في كتابه «إســالمي قوانين كي ترويج وتنقيد، عهد  2 ـ 
فيرزشاهي كي هندوســتان مين) ط: إدارة علوم إسالمية، جامعة عليگراه اإلسالمية عام 1998م، 

ص 39 ـ 51.
فتاوى فيروز شاهي: أوراق، 484 ب، 487 ب/ وهناك كتاب فقهي آخر ترد فيه العبارة التي تؤكد  3 ـ 
على وجود االختالف بين العلماء حول هذه القضية. بعضهم يجيزونه وبعضهم يرى عدم جوازه. 
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جواب: يجوز ذلــك. وهكذا نرى أنهم أجازوا التعامــل مع الهندوس في 
البيع والشراء ومشــاركتهم في التجارة 1. وهناك مسائل أخرى تتعلّق بالتعامل 
التجاري واالقتصادي بين الطرفين. وبالجملة، يتضح من المســائل المتفرقة 
الموجودة فــي الكتب الفقهية أنه يجــوز التعامل التجــاري واالقتصادي بين 

الطرفين في الحدود الشرعية اإلسالمية.
سؤال: هل يجوز لمسلم أن يـزور ذمياً مريضاً؟

جواب: يجوز ذلك 2.
سؤال: هل يجــوز األكل والشــرب في أواني 

الذميين والمشركين؟
جواب: يجوز ولكنه مكروه 3.

سؤال: هل يجوز إعطاء صدقة الفطر والتصدق 
على الذميين الفقراء؟ وهــل يثاب المتصدق على 

فعله هذا؟
جواب: يجوز ذلك. وال بــأس بالتصدق عليهم، ويثاب المتصدق على 

فعله ذلك 4.

ويرى صاحب الكتاب أنه ال بأس من إلقاء الســالم على الهندوس عنــد الضرورة. راجع طرفة 
الفقهاء، ورقة 279 ألف.

فتاوى فيروز شاهي، ورقة، 484 ألف/ ومن ضمن مسألة حكم شراكة المسلم للذمي في باب شركة  1 ـ 
العنان أي يشــترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما، بحسب ما يتفقان، أجاز 

الفقهاء المشاركة بينهما في مثل هذه التجارة. كما جاء في الفتاوى الغياثية، ص 126.
فتاوى فيروز شاهي، ورقة 336 ب. 2 ـ 

فتاوى فيروز شاهي: ورقة 509 الف. 3 ـ 
فتاوى فيروز شاهي: ورقة 76 ب/ ومن المعلوم أن اإلسالم ال يفرق بين المسلم وغير المسلم في  4 ـ 
عملية المســاعدة المالية للفقراء والمســاكين، ولكــن ال يجوز صرف أموال الــزكاة على غير 
المســلمين. ومن هنا جميع مجموعات هــذه الفتاوى المعاصرة للبحث تؤكــد على صرف أموال 
صدقة الفطــر والكفارة. راجع طرفة الفقهــاء، ورقة 130 ب، وعلينا أن نذكــر الفتوى (جاء في 
فتاوى فيروز شــاهي التي تم التوضيح فيها أنه ليس للذمي أو الفقير حق في بيت المال، أي ال 
يجوز مساعدته المالية حسب الشريعة. راجع فتاوى فيروز شاهي، ورقة 71 ألف. ويمكن االتفاق 
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سؤال: هل يجوز شرعاً أن يقدم الطعام للذمي في الكفارة؟
جواب: نعم يجوز ذلك 1.

ســـؤال: هل يجب لشخص مســلم أن يراعي أبويه مشــركين ويخدمهما 
واإلحسان إليهما؟

جواب: نعم يجب اإلحســان إليهما واالنفاق عليهمــا إن كانا محتاجين، 
وتأمين حوائجهما المعيشــية، وتلبية طلباتهما، ومصاحبتهما بالمعروف وعدم 

اإلساءة إليهما قوالً أو فعًال وإن كانا مشركين 2.
ويتضح من هذه األســئلة واألجوبة المذكورة أعاله أن فتاوى فيرز شاهي 
وغيرها تجـيز إيجاد العالقات الجيدة مع غير المسلمين واالستمرار في التعامل 
معهم في الحياة االجتماعية. وكذلك يبيّن من خالل مقارنة اآلراء بين الفقهاء 

على هــذه الفتوى لو تم تحديــد مصادر لدخل بيت المال. والســؤال هو هــل كان لبيت المال 
مصدر واحــد للدخل أال وهو مال الزكاة؟ وفــي الحقيقة كانت هناك مصــادر إضافية ومتعددة 
لدخل بيت المال، مثل الخراج، والجـزية، والخمس، والعشر والصدقات وغيرها. ومن الطريف 
أنه تمت اإلشــارة في المصدر نفســه إلى أربعة أنواع من بيت المال: بيــت المال للغنائم، بيت 
المال ألموال الخراج والجـزيــة، وبيت المال ألموال الصدقات والــزكاة. ومن هنا ال توجد أي 
مشكلة في إنفاق األموال على الفقراء والمساكين من المسلمين والهندوس على السواء من بيوت 
األموال الخاصة بأمــوال غير الزكاة. فأوجب اإلســالم على بيــت المال اإلنفــاق على الفقراء 
والمســاكين دون التفريق في ذلك. راجع فتاوى فيروز شــاهي، أوراق 248ب/249 ألف. وهناك 
واقعة معروفة بعهد عمر الفاروق ƒ لما مر هو بباب قوم ووجد شيخاً كبيرًا أعمى من الذميين 
وكان يتســول، فأخذ عمر بيده إلى خــازن بيت المال، وقال له: انظر هــذا ونظراءه، فواهللا ما 
أنصفناه أن أكلنا شــبيبته ثم نخذله في هرمــه ﴿ t s r q ﴾ [التوبة: 60] 
وهذا من المســاكين من أهل الكتاب، فله حق في الصدقة، ورد عنه الجزية وعن أمثاله، وجعل 
له رزقاً في بيت المال. للتفصيل راجع أبو يوسف: كتاب الخراج، ط: القاهرة 1352هـ ص 126.

فتاوى فيروز شاهي: ورقة 186 ألف. 1 ـ 
فتاوى فيروز شاهي: ورقة 509 ألف. وتتفق الفتاوى األخرى على ذلك مع اإلضافة برعاية الجد  2 ـ 
والجدة من الحفيد، راجع الفتاوى التاتارخانية، ج 4، ص 258. وهناك مسألة طريفة ذكرت في 
الفتــاوى التاتارخانية تفيد أنه لو مات هندوســي وال يوجد في أوليائه غير شــخص واحد وهو 
مسلم، ففي هذه الحالة هل يمكن أن يتولى هذا المسلم مسؤولية تكفينه ودفنه؟ وحسب الفتوى 
لو لــم يوجد أحد في أســرة المتوفى لتجهيز عملية التكفين والدفن، فعلى الشــخص المســلم 

الباقي في أسرته أن يتولى هذا األمر. راجع الفتاوى التاتارخانية، ج 2، ص 173.
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أن واضعي فتاوى فيروز شــاهي متفقون مع الفقهــاء اآلخرين الذين يرجحون 
التعامل الجيد والرفق بغير المســلمين. والسؤال األخير يوضح بعض المسائل 
التي ظهرت بسبب اختالف الدين في األُسرة الواحدة المشتركة. وال شك أنه 
كانت هناك نماذج عديدة لقيام بعض األشخاص باعتناق اإلسالم مع بقاء باقي 
أفراد األُســرة على دينهم. وكانت من أبرز المســائل التي يمــر بها المجتمع 
الهندي آنذاك. وقد أكد الجواب األخير المذكور في الفتاوى أنه يجوز لمعتنقي 
اإلســالم أن يحافظوا على عالقتهم اإلنســانية مع أبويهم المشركين بل يجب 
ذلك، وكذا مع األفراد الباقين في األســرة وعليهم أن يحسنوا التعامل معهم 

ويــؤدوا حقوقهم. ولكن في الوقت نفســه تتحّدث 
القضايا المتعلقــة بحدود طاعــة الوالدين وفقه 
التعامل معها إذا تعارضت أوامرهما مع أوامر اهللا 
ورسوله مؤكدًة على أنه ال طاعة للوالدين إذا أمرا 

بمخالفة الشرع أو معصية اهللا 1.
ولما كان المجتمع الهندي مكوناً من مجموعة 
من الطوائــف الدينية من الهندوس والمســلمين 
وغيرهم والذين كانوا يعيشــون معاً ويتم التعامل 
التجــاري واالقتصادي بينهما فــي الحياة اليومية؛ 

كان مــن المســتحيل أال يرتبطا معاً من خــالل المعامالت الخاصــة والعامة 
كجيران وكسيد ومسود وكدائن ومدين. وقد ناَقَشت فتاوى فيروز شاهي وغيُرها 
مثل هذه المسائل االجتماعية التي يتضح منها أن الهندوس كانوا يحصلون على 
حقوقهم المعيشية التي كانت اإلدارة توفرها إليهم، وكانوا يتمتعون بالحصانة 

االجتماعية وضمانها لهم. وسنرى ذلك في األسئلة التالية:
ســـؤال: ما رأيكم في أنه يبيع زيد بيته لعمرو بطريقة شرعية صحيحة؛ 
ولكن الذمي، وهو الجار وله حق الشفعة في بيعه، هل يستطيع أن يمتلك هذا 

البيت من زيد بشروطه التي حّددها الفقهاء في مسألة حق الشفعة؟

فتاوى فيروز شاهي، ورقة 214 ب. 1 ـ 
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جواب: نعم يستطيع ذلك 1.
سؤال: لو كان على مســلم دينٌ مائة درهم لذمي ما، وهو يراوغ في دفع 

الدين له، فهل يجوز حبس المسلم بسبب ذلك؟
جواب: نعم يجوز ذلك 2.

سؤال: لو قام ذمي باستصالح أرض بوار وزرعها فهل سيكون مالكاً لها؟
جواب: نعم يجوز له أن يمتلك هذه األراضي 3.

سؤال: هل يجوز لغير المســلمين الذين وافقوا على دفع أموال الجـزية 
والخراج أن يبيعوا جـزءًا من أراضيهم ويتصرفوا فيها كيفما يشاءون؟

جواب: نعم يجوز لهم أن يفعلوا ذلك 4.
سؤال: لو اشــترى ذمي األراضي العشرية، فهل ينطبق عليه قانون دفع 

الخراج أم العشر؟
جواب: يجب عليه أن يدفع الخراج وليس العشر 5.

وهكــذا نرى من خالل هــذه الفتاوى أنه كان من حــق الذميين امتالك 
األراضــي والعقارات، وأن يتصرفوا فيها من خالل البيع والشــراء مثلما كان 
المسلمون يتمتعون بمثل هذه الحقوق في األراضي والعقارات. وعالوًة على ذلك 
كان لهم حق أيضاً أن يمتلكوا أرضاً بوارًا حســب قوانين الشــريعة 6. وكذلك 
نســتطيع أن نقدر التحفظ الذي تقرره الشريعة اإلســالمية لحفظ ممتلكات 
فتاوى فيروز شــاهي، ورقة 454 ألف/ وكذلك جاءت بعض المســائل حول جــواز تأجير البيوت  1 ـ 
لبعضهــم البعض، وذكــرت تحت هذه المســائل أقــوال أهل العلــم وفتاواهم، راجــع الفتاوى 

التاتارخانية، ج 5، ص 450.
فتاوى فيروز شاهي، ورقة 508 ب. 2 ـ 

فتاوى فيروز شاهي، أوراق 250 ألف، 472 ألف. 3 ـ 
فتاوى فيروز شاهي، ورقة 224 ألف. 4 ـ 
فتاوى فيروز شاهي، ورقة 255 ألف. 5 ـ 

حول الوضع الشــرعي ألراضي شــبه القــارة الهندية. راجع ظفر اإلســالم: عهد إســالمي كي  6 ـ 
هندوستان مين معاشرتو معيشــت اور حكومت كي مسائل، ط: اســالمك بك فاؤنديشن، الهند 

1430هـ/2009م، ص 115 ـ 149.
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الذميين، وال يسمح ألحد أن يتلف األشياء الخاصة بهم والتي يجوز لهم شرعاً 
أن يضعوها تحت تصرفهم. فمثًال ال يجــوز لهم إدخال الممنوعات مثل لحم 
الخنـزير والخمر في المدن اإلســالمية، ومن انتهك هذا القانون ســيعرض 
نفسه لدفع التعويضات والمساءلة القانونية أمام دار القضاء، ولكن ال يجوز 
لإلدارة أو ألحد أن يفسد هذه األشــياء ويدمرها؛ ذلك ألن هذه األشياء في 
حكم المال لدى الذميين، ومن هنا حسب الشريعة اإلسالمية ال يتغير الحكم 

بسبب حرمة هذه األشياء. ونجد ذلك في الفتوى المذكورة في التالي:
سؤال: لو عــرف ذمي أنه ال يجوز له أن يأتي بخمر ولحم الخنـزير في 

المدن اإلسالمية، ومع ذلك لم يمتنع عن اإلتيان 
بهما، فهل تعاتبه اإلدارة وتوبخه على ذلك؟

جواب: نعم ال بد منه 1.
ســـؤال: وهل يجــوز إتــالف هذه األشــياء 
المحرمة التي أدخلها ذمي إلى المدن اإلسالمية 

مع العلم أنه ال يجوز فعل ذلك؟
جواب: ال يجوز إتالف هذه األشياء، إنما يتم 
توبيخ الذمي لما فعله مــع التأكيد على أال يفعل 

مرة أخرى 2.
سؤال: لو أتلف المسلمون هذه األشياء، فهل سيدفعون الغرامة على ذلك؟

جواب: نعم ستكون عليهم الغرامة 3.
وإلى جانب بيان الوضع الديني واالجتماعي واالقتصادي، نجد في مجموعة 
الفتاوى بعض األسئلة واألجوبة حول الحرية الدينية للهندوس، والتي تدل على 

فتاوى فيروز شــاهي، ورقة 508 ألف/ وتؤكد الفتاوى الغياثية أيضاً على ذلك أنه يجوز لهم أن  1 ـ 
يســتهلكوها في مدنهم ولكنه ال يجوز لهــم أن يدخلوها في المدن اإلســالمية. للتفصيل راجع: 

الفتاوى الغياثية، ص 110.
فتاوى فيروز شاهي، ورقة 508 ألف. 2 ـ 
فتاوى فيروز شاهي، ورقة 508 ألف. 3 ـ 
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أنه كان يسمح لهم أن يمارســوا شــعائرهم الدينية مع بعض الشروط التي 
وضعها الفقهاء لهم، فكانت لهم حريــة تامة للذهاب إلى معابدهم للعبادة. 
وقد تركت اإلدارة للهندوس شــؤونهم الدينية واالجتماعية ينظمونها بالشكل 
الذي يريدونه واقتصر دور اإلدارة على اإلشــراف فقط. أما ما يتعلّق بإنشاء 
المعابد الهندوســية في المدن اإلســالمية التي أنشــأتها اإلدارة اإلسالمية، 
فكانت تشترط عليهم بعض الشروط ومنها عدم بناء معابد حديثة، وكان من 
المفترض أال يقوم الهندوسي ببناء المعابد والمنادر في المدن اإلسالمية مع 
بقاء حقهم فــي أن يبنوا ما تهدم من معابدهم القديمة 1. ونحن ســنرى هذا 

الموقف في األسئلة اآلتية:
سؤال: لو قام هندوسي بإنشــاء معبده في مدينة أنشأها المسلمون ولم 
تكن توجد فيها المعابــد والمنادر أصًال، ففي هذه الحالــة حيث إن المدن 
اإلسالمية تنشأ لممارسة الشعائر الدينية، فهل يجوز شرعاً للمسلمين واإلدارة 

أن يمنعوا الهندوسي من إنشاء المعبد الهندوسي في المدن اإلسالمية؟
جواب: نعم لهم حق في ذلك. واهللا أعلم 2.

سؤال: لو قام هندوسي بإنشاء المعبد الهندوسي في قرية ما في الدولة 
اإلســالمية والتي ال تمارس فيها الشــعائر اإلســالمية مثل صالة الجمعة أو 

العيدين، فهل يجوز شرعاً أن يمنع بذلك؟
جواب: ال يمنع من إقامة المعبد الهندوسي في مثل هذا المكان 3.

وإلى جانب السماح للهندوس بإنشاء المعابد الهندوسية وممارسة الشعائر 
الدينية حســب الفتاوى المذكورة أعــاله، كان العلماء والفقهــاء قد حرروا 
الفتاوى المتعلقة بحرية غير المسلمين بعقد الزواج حسب دينهم ومعتقداتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم دون السماح ألحد من اإلدارة والمسلمين بالتدخل فيها، 

تقــول الفتوى الموجودة فــي طرفة الفقهاء: «ال ينبغي للذمي أن ينشــئ معبــدًا جديدًا في دار  1 ـ 
اإلسالم، إنما له حق كامل أن يقوم بترميم المعابد في هذه المنطقة كيفما شاء. وال يجوز ألحد 

أن يمنعه من فعل ذلك». راجع طرفة الفقهاء، أوراق 270 ب/271 أف.
فتاوى فيروز شاهي، ورقة 214 ب. 2 ـ 

فتاوى فيروز شاهي، ورقة 218 ألف. 3 ـ 
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فمثًال لو قام أحد من الهندوس بإتمام عقد الزواج دون شهود ـ وبذلك تسمح 
له شــريعته ـ فال يمنعه من فعل ذلك 1. وكذلك لو قرر هندوســي أن يتزوج 
امرأة هندوســية كان قد طلقها مســلم أو ذمي، فال يكــون من الضروري أن 
ينتظر انتهاء أيام العدة لها، وال يجــوز للقاضي أن يمنعهما من فعل ذلك 2. 
وحسب الفتاوى التاتارخانية إذا أسلم أحد من الزوجين غير المسلمين وبقي 
أحدهما على دينه، فيتم الدعوة إلى اعتناق اإلســالم، فلو تم قبوله فتستمر 
الحياة الزوجية بطريقة شرعية وفي حالة عدم القبول، ستقع الفرقة الشرعية 
فوراً 3. وفــي الحقيقة تعكس مثل هــذه المباحث من الفتــاوى القضايا التي 

ظهرت في األســر بســبب تغيـير الدين واعتناق 
اإلسالم، وقد شعر الفقهاء بأهمية هذه المسائل 
وقدمــوا آراءهم فيها، واختاروا مــن أقوال فقهاء 
المذاهــب ما يكون أيســر للنــاس. وكذلك قدم 
الفقهاء نظرية اإلسالم للتعايش مع غير المسلمين 
والتأثير والتأثر بينهما؛ وذلــك ألنه حين يعيش 
المسلمون وغير المســلمين معاً في مكان واحد، 
فيشاهد كل واحد منهم عادات وتقاليد لآلخرين، 
وثَم تظهــر عند الكثير الرغبة فــي المعرفة عن 

دين اآلخرين، وفهم العقائد والتعليمات لديهم، وهذه سمة من سمات الحياة. 
وتوجد بعض المســائل المتعلقة بهذا األمر، تفيد أنه لو يريد غير مسلم أن 
يعلمه مسلم القرآن المجيد والكتب الفقهية، فهل يجوز لهذا المسلم أن يعلمه 

القرآن ويشرح له المسائل الفقهية؟ وقد أجاب الفقهاء بالجواز 4.
وتجدر اإلشــارة هنا إلى نقطة مهمة أال وهي أن الشــريعة اإلسالمية ال 
تعطي الحقوق الدينية واالجتماعية واالقتصادية لغير المسلمين الساكنين في 

راجع طرفة الفقهاء، ورقة 171 ألف. أيضاً الفتاوى التاتارخانية، ج 3، ص 171. 1 ـ 
الفتاوى التاتارخانية، ج 3، ص 171 ـ 173. 2 ـ 
راجع الفتاوى التاتارخانية، ج 3، ص 181. 3 ـ 

راجع فتاوى فيروز شاهي، ورقة 212 ب. طرفة الفقهاء، ورقة 271 ألف. 4 ـ 
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ظل الدولة اإلسالمية فحسب؛ بل إنها اهتمت بصيانة حقوقهم والحفاظ عليها. 
وقد ناقش العلماء والفقهاء في عصر ســلطنة دهلي هذه الموضوعات المهمة، 
ووضحوا موقفهم من حقوقهم مؤكدين أن باستطاعة الهندوس أن يطرقوا باب 
العدالة اإلســالمية في حالة الظلم واالضطهاد وعــدم الحصول على حقوقهم 
الدينية والمدنية، حتى ولــو حدث اغتصاب للحقوق في ما بينهم، فيجوز لهم 
أن يطلبوا اإلنصاف من العدالة اإلسالمية. ومن خالل المسألة المذكورة في 
الفتاوى التاتارخانية يتم التأكيد على ذلك، حيث إنه لو قصر الزوج الهندوسي 
في حقوق زوجته الهندوسية، فتستطيع الزوجة الرجوع إلى القاضي المسلم 1.

ونســتطيع القول في ضوء الموضوعــات المذكورة أعــاله: إن الهندوس 
وجميع الفئات غير اإلسالمية كانوا يتمتعون بالحقوق االجتماعية واالقتصادية، 
وكانت لهم حرية كافية وكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية في جميع أنحاء 
شبه القارة الهندية وإلى جانب التمتع بهذه الحريات كانت اإلدارة اإلسالمية 
قد وضعت تحت إشراف العلماء والفقهاء بعض القواعد والشروط التي كانت 
تتطلب منهم أن يسيروا عليها؛ وذلك لتجنب وقوع المجتمع في الفساد الخلقي 
واالجتماعي والديني. ويتضح من الفتاوى المذكورة والمسائل المطروحة في 
الصفحات الســابقة أن العلماء والفقهاء كانوا قد اهتمــوا بالقضايا المتعلقة 
بطبيعة العالقات بين المسلمين والهندوس إلى جانب القضايا األخرى، وقد 
رجحوا بعض المسائل االختالفية من وجهة نظرهم عادين إياها متماشية مع 

الزمن وظروفه وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وفي بداية األمر حاول الفقهاء البحث عن الوضع الشرعي لغير المسلمين 
الذين كانوا يعيشــون في داخل حدود الدولة اإلسالمية، ثم وضحوا موقفهم 
من طبيعة العالقات الدينية واالجتماعية والمعيشــية بين الطرفين من خالل 
وجهة النظر الفقهيــة ومنظورها. وأكثر الفقهاء في عصر ســلطنة دهلي قد 
وضحوا رأيهم حول وضع الهندوس فــي زمرة الذميين بعد اعترافهم بالدولة 
اإلسالمية وســيادتها الكاملة. وال شــك أن معظم الفقهاء المعاصرين بيّنوا 

راجع الفتاوى التاتارخانية، ج 4، ص 259. 1 ـ 
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معظم القضايا المتعلقــة بالهندوس من خالل اســتخدام مصطلح الذميين، 
فهناك مسائل قليلة تمت مناقشتها بوضوح شــديد ألحوال الهندوس مباشرة. 
وعلى كل حال يمكن تطبيق المسائل المتعلقة بالذميين على الهندوس؛ وذلك 
ألن أوضاعهم كانت ثابتة ومعترفاً بها، كما أن الكتب التاريخية المعاصرة كثر 

فيها مصطلح «ذمي» الذي تم استخدامه للهندوس.
وفي الحقيقة فإنه يبدو من خالل مطالعــة الكتب الفقهية المذكورة أنه 
لم يجتهد العلماء والفقهاء في الهند في مناقشــة قضية وضع الهندوس في 
عصر ســلطنة دهلي كما ينبغي، ربما ألنهم وجدوا أنفسهم غير مؤهلين ولم 

تتوفر لديهم أدوات االجتهاد وشــروطه، ومن هنا 
نرى أنهم لدى إعداد مجموعات الفتاوى وتدوينها 
اعتمدوا على كتب الفقــه الصحيحة الموثوق بها 
والتي تم إعدادها خارج الهند في بغداد والشام 
ومصر، ومن خــالل المواد التي وجدوها في هذه 
الكتــب الفقهيــة حــددوا موقفهم من المســائل 
والقضايا. ومن هنا ال نجد فيها إشارات واضحة 
ومحددة إلى أوضاع الهندوس في القارة الهندية. 
وكذلك ال نجد أن أي عالم مســلم هندي تطرق 

إلى هذه الموضوعات في كتاب مســتقل أو ســعى إلى دراســة هذه القضية 
وطبيعة عالقة المسلمين بالهندوس والفئات الدينية األخرى في ضوء أوضاع 
الهند السياســية والدينية واالجتماعية واالقتصادية آنذاك. أو تمت دراســة 
مقارنة للهندوسية واإلسالم في ضوء األوضاع. فإما أنهم كانوا قد رأوا أن هذه 
الدراسة لمعالجة المشــكالت بين الطرفين غير مجدية وضرورية، أو كانت 
الشريعة والقانون اإلسالمي المذكور في الكتب الفقهية في نظرهم ثابتاً في 
اتخاذ القرارات ومعالجة متطلبات المجتمع المتغير، حتى كتاب «آداب الحرب 
والشــجاعة» ـ الذي قام بإعداده فخر مدبر في عصر سلطنة دهلي 1، والذي 

اسمه الكامل فخر الدين محمد بن المنصور مبارك شاه القريشي المتوفى عام 633هـ/1236م.  1 ـ 
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يحتوي على بعض المعالجات واألدلة الضعيفة لتوضيح وضع الذميين وموقف 
الدولة منهم في الدولة اإلســالمية ـ ال نجد فيه ذكــر الهندوس وقضاياهم 
وعالقتهم بالمســلمين مباشــرة، حيــث إن صاحبــه يتحدث عــن الصابئة، 
والنصارى، واليهود... إلخ؛ ولكنه لم يذكر اســم الهنــدوس مرة في كتابه 
المذكور. وهناك رســالة صغيـرة اسمها «فوائد فيروز شــاهي» والتي دونها 
الشيخ الصوفي العالم شمس الدين يحيى في نهاية عصر سلطنة دهلي، والتي 
تناول فيها الشيخ المذكور مالبس الذميين، وهذه الرسالة مفقودة اآلن، فمن 
الصعب التأكيد على موقفه الواضح من القضايا المتعلقة بالهندوس ووضعهم 

الديني والسياسي واالجتماعي آنذاك 1.
وعلى كل يتضــح من المســائل الفقهية المذكــورة أعاله أن الشــريعة 
اإلســالمية أعطت غير المسلمين والذميين الســاكنين في الدولة اإلسالمية 
الحرية الدينية واالجتماعية والمعيشــية، مع صيانــة حقوقهم هذه في إطار 
الشريعة اإلســالمية والحفاظ عليها. كما تؤكد المسائل الفقهية أن اإلسالم 
ال يفرق بين المسلم وغير المسلم في عقوبة المجرمين الذين ينتهكون الحقوق 
اإلنســانية والقوانين ويدوســون القيــم والتعاليم المســتمدة من الشــريعة 
اإلسالمية السمحة والديانات السماوية. والمسائل الفقهية التي تمت مناقشتها 
في هذا البحث المتواضع تدل على أن الفقهاء في عصر سلطنة دهلي حاولوا 
شرح المسائل القديمة المعروفة وتوضيحها إلى جانب وضع التعبيرات الفقهية 
للمســائل المعاصرة ومن ثم حاولوا ربط تلك القضايا باألوضاع المعاصرة، 

حسب الضرورة واالحتياج.

وكان ينتمي إلى أسرة معروفة ألن أباه كان عالماً كبيرًا في عصره، وقد صار فخر الدين مدبرًا 
من رجال البالط في الدولة الغزنوية والغورية وســلطنة دهلي في الهنــد. وله بعض المؤلفات 

باللغة الفارسية أهمها: شجرة أنساب، وآداب الحرب والشجاعة. لترجمته راجع:
Khaliq Ahmed Nizami: Supplement to Elliot & Dowson's History of India, (Idarah-I Adabiyat-I 
Delhi 1981), P.27-61/ Islamic Culture, April 1938, pp 189-234; Oct. 1938, pp . 397-404.

 Khaliq Ahmad Nizami: Religion and Politics in India During the Thirteenth :للتفصيل راجــع 1 ـ 
Century (Oxford University Press, India 2002), pp. 334.
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■  أستاذ كرسي العربية والدراسات اإلسالمية بجامعة غوتنغن بألمانيا.

إن ِقلة العلم بإنجــازات الماضي التربوية تحــول دون تمييز 
ما هو تقدم حقيقي في حقل التربية وما هو محض تكرار، أو 
بعبارٍة أخرى أنه يمكن لجهلنا بالتاريخ التربوي أن نفشل في التوصل 
للمستوى الذي كان عليه أسالفنا، وأن ننشغل في الوقت ذاته بمشاكل 

مفترضة من جانبنا تقبع حلولها في مخازن المعرفة التاريخية.
من ذلك أنّ في الدراسات التربوية الغربية المعاصرة ميًال إلى 
إغفال النظريات والفلسفات والحركات الفكرية التي لم تنبثق من 
حضارة الغــرب وثقافته. ومن أمثلــة ذلك أنّ الدراســات التربوية 
الغربية عــادًة ما تنكّب علــى األســس اليونانية / الرومانية وأيضاً 
اليهودية / المســيحية للتاريخ التربوي من وجهــة النظر األوروبية، 
تاريخ تربوي أوروبي المركز، بينما ال تولي المفاهيم والممارســات 
التربوية للحضارات األخرى اهتماماً كافياً. وذلك مدعاة اســتغراب 
نظرًا إلى التحديات المعقــدة التي تواجهها المجتمعات الغربية في 
مطلع األلفية الثالثة. والحق أن تزايد التنوع العرقي والديني لكلّ 
مدينٍة كبيرٍة في أوروبا وأميركا الشــمالية (وفي معظم مؤسســات 

■   ��!�o ن������
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التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي) يحّث على تغيير المقاربة التربوية على 
الصعيدين الوطني والدولي. وفي الوقت عينه ينبغي اإلقرار بأن دراسة الفكر 
التربوي مفتاح من أجل تحسين فهمنا للثقافات والحضارات واألديان المختلفة 

ا نحن عليه. عم
وأصّح ما تنطبق المالحظة األخيرة عليه هو اإلســالم لغير سبٍب واحد؛ 
فالحاّجة ماّســة في الغرب إلى دراســٍة نقديٍة منِصفــة ومنّظمة تحيط بقيم 
اإلســالم المتنوعة ومفاهيمه ومعتقداته، وبخاّصة تلــك المتصلة بالنظريات 
والفلســفات التربوية التي وضعها العلماء المســلمون. لذا ُيعنى مقالنا هذا 
بإيضاح عّدة مســائل في النظرية التربوية في اإلســالم، ولعلّ شمولية تلك 
المســائل تجعلها محل اهتمام عاّمة القراء إلى جانب المختصين. وفيما يلي 
عرض ألغراض المقال: أّوًال: ســيوفّر تصوّرًا عن اآلراء والفلسفات التربوية 
لبعض كبار العلماء المســلمين في القرون الوســطى. ومن شأن هذه إغناؤنا 
بفهمٍ دقيٍق ألسٍس الفكر التربوي في اإلسالم وإبراز اإلسهامات الفذة والمؤثرة 
للعلماء المســلمين في حقلَي التربية والتعليم. ثانياً: سيجذب المقال االنتباه 
إلى أن كثيرًا من النظريات «اإلســالمية الكالســيكية» في التربية ال يمكن 
فهمها إّال بعد اإللمام بخصائص تطوّرها في الســياق اإلسالمي وبمنزلتها في 
مسار التاريخ الفكري لشعوب البحر المتوّسط في العصَرْين القديم والوسيط. 
وأخيرًا، يرجى أن يســاعد هذا المقال في فهم الغنى والتعقيد والتنوع الذي 
ميّز القول الفكري اإلســالمي حول النظريات والممارسات التربوية، وفي أن 
ُيشــير إلى مدى «راهنية» أو «معاَصرة» بعض األفكار التربوية التي طرحها 

العلماء المسلمون في القرون الوسطى.
من أهّم شــواهد التقوى في اإلســالم إنفاُق العمر في طلــب العلم، وهو 
أســاس التربية اإلســالمية. ومع أن بغية هذا المفهوم هي تقوية إيمان الفرد 
الديني؛ فإنّ مجاله اّتســع ليشــمل علوماً دنيوية أدبية وعلمية؛ ألنّه قصد إلى 
إثراء المجتمع اإلسالمي بشــخصيات متكاملة ثابتة األصل في اإلسالم. وهذه 
الفكرة العاّمة متّصلة بالنظرية والممارســة في التربية اإلســالمية االبتدائية 
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والمتقدمة. فهي ظاهرة في القرآن والحديث حيث ُينسب إلى النبّي محّمد ژ 
أقوال؛ مثل: «طلب العلم فريضة على كّل مسلم ومسلمة»؛ «اُطلب العلم من 
المهد إلى اللحد»؛ «اُطلبوا العلم ولو في الصين» 1. أّما اإلمام علّي ـ صهر 

النبّي ژ وصاحب المقام الرفيع عند الشيعة ـ فيُنسب إليه األبيات:
ءُما الفخُر إّال ألهِل الِعلْم إنهـم على الهدى لمن استهدى أدال
ُ 2ففُــْز بعلــمٍ َتِعْش حياً بــه أبدًا الناُس موتى وأهُل الِعلِْم أْحياء

وثّمة آثاٌر وأمثال وِحكَم عّدة ُتظهر علو شأن المعرفة والتربية في اإلسالم، 
عالوة على الشعر والنثر في آداب الشرق األوسط 3. وهي شديدة الوضوح في 

المؤلفــات العربية في القرون الوســطى الكثيرة 
المؤصلة لمســائل التربية والتعليــم. تهتدي هذه 
المصنّفات بتوجيهات القرآن والحديث في شــرح 
وسائل التعليم، وكيف ينبغي له أن يكون، وغاياته 
وســبل تحقيقهــا. ومن ذلك ســلوك األســاتذة 
والتالمذة وصفاتهم (الخلقية)، وعالقتهم بعضهم 
ببعٍض في أثناء التعلّم واإلرشادات (وتشمل منهاج 
التعلّم وتنظيمه ومحتوياته) وســبل نقل المعرفة 

وتحصيلها.

يدين الحديث النبوي ـ وهو النص المرجعي في اإلســالم ـ بكثير مــن طاقته التربوية الخالقة  1 ـ 
نة في الروايــات التي يعتقد أنها حفظت  إلى «الطبيعة النموذجية» لألحداث والرســائل المضم

ما قاله النبي وفعله وأقّره. حول مفهوم التعلم في القرآن انظر:
P. E. Walker, “Knowledge and Learning,” in The Encyclopaedia of the Quran, ed. Jane 
D. McAuliffe, 5 vols. (Leiden: Brill, 2001-5), 3: 1-5;

Sebastian Günther, “Teaching,” Ibid., 5: 200-205. وأيضاً:  
انظرها في الغزالي، إحياء علوم الدين (القاهرة: مصطفــى البابي الحلبي، 1967)، 1: 17؛  2 ـ 

وانظر ترجمتها االنجليزية في:
al-Ghazali, The Book of Knowledge, Being a Translation with Notes of the Kitab al-_ilm of 
al-Ghazzali’s (sic) Iḥyāʼ 'ulūm al-dīn, trans. Nabih Amin Faris (Lahore: S. M. Ashraf, 1962), 14.

 Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam :انظر 3 ـ 
(Leiden: Brill, 1970).
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يمكن إبداء مالحظتين عاّمتيــن حول هذه النصوص العربية من القرون 
الوســطى المتعلّقة بالتربية في اإلســالم: أوالهما: إنّ عناصر من الثقافات 
القديمة العربية والفارســية ـ بل ومــن التراث اإلغريقي ـ الهلنســتي ـ قد 
استوعبت وأُدمجت في النظرية التربوية اإلسالمية. وأكثر ما يظهر ذلك في 
مصنّفات الفالسفة المسلمين الذين بحثوا المراحل المختلفة لتطوّر الشخصية 
والطبائع البشــرية وتربية األطفال والتعلّم المتقّدم. ثانيتهما: أنّه كان من 
القرن الثامن حتّى القرن السادس عشر تراٌث متصل من المصنّفات العربية ـ 
اإلســالمية يعنى بالموضوعات التربويــة والتعليمية، ويعكــس آراء المصنّف 
الكالميــة وأصوله القومية وجــذوره الجغرافيــة. وكان من علمــاء القرون 
الوسطى المشتغلين بالتربية متكلمون وفالسفة وفقهاء وأدباء ومحدثون وعلماء 
متخصصون فــي العلوم الطبيعيــة. ولم يكن أحــد منهم مختّصــاً بالتربية 
والتعليم، مع أنّ كثيرًا منهم قد مارسهما. َبْيَد أنّ أفكارهم وفلسفاتهم التربوية 
أســهمت أّيما إسهام فيما يســّمى (تراث اإلســالم التربوي الكالسيكي أثناء 

العصر العباسي).

:���ّ"�ا��9�07 و*$ّ�ر ا�����ج �1 ���ر اإل�الم ا��
ا�� َ�ْ��ُ�ن (817 ـ 870)

ويبدو أن أّول عالم مســلم صنّف «دليًال عملياً» لألســاتذة كان الفقيه 
والقاضي المالكــي العربــي محّمد بن ســحنون القيرواني مولــدًا وإقامة 1. 
والقيروان مدينة في وسط الشمال التونسي، وهي من المدن اإلسالمية ذات 
الشأن، وكانت في زمنَ ابن سحنون مركزًا اقتصادياً وإدارياً وثقافياً مزدهرًا 

في المغرب اإلسالمي.

نية األربعة، ونســبتهم إلى الفقيه المدني مالك بن أنس  المالكية: هم أتباع أحد المذاهب الس 1 ـ 
(حوالى 715 ـ 796). وهذا المذهب شــديد االهتمام بعمل أهل المدينة، ويفّضل األخذ بالحديث 
على الرأي والقياس. أما المذاهب الثالثة األخرى فهي الحنفي (نســبة إلى مؤسسه أبي حنيفة، 
حوالى 700 ـ 767)، والشافعي (نسبة إلى مؤسسه أبي عبد اهللا الشافعي، 767 ـ 820)، والحنبلي 

(نسبة إلى أحمد بن حنبل، 780 ـ 855).
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كتاب ابن ســحنون في التربية عنوانه أدب المعلمين 1، وهو رســالة فقهية 
ُتظهر رأي فقيه مالكي (محافظ) في مسائل قد يواجهها األساتذة في المدارس 
االبتدائية أثناء قيامهم بعملهم. والكتاب ـ رغم مضي ألّف عام ونيف عليه ـ ال 
يزال َمْعلماً في تاريــخ التربية والتعليم. فهو يزودنا بفكرة عن بدايات النظرية 
التربوية وتطوّر المنهاج في اإلســالم، ويكشف عن مشكالت من القرن التاسع 
ما زالت مســتمرة حتّى يومنا هذا. والفصول األربعة األُول من (أدب المعلمين) 
مبنية على أحاديــث نبوية في فضل تعلّــم القرآن وتعليمه وفي حســن معاملة 
األســاتذة لتالمذتهم. أّما الفصول الستّة الباقية فهي أســئلة وأجوبة كان ابن 

سحنون قد سألها أباه سحنون، وهو من كبار فقهاء 
المالكية. ويزود ابن ســحنون أســاتذة المدارس 
االبتدائية (في القرون الوسطى) بتوجيهات وقواعد 
محّددة تتراوح بين مسائل في المنهاج واالمتحانات 
وبين نصائح فقهية عملية في موضوعات مثل تعيين 
األستاذ وراتبه، وتنظيم التعليم، وعمل األستاذ، مع 
التالمذة في المدرسة واإلشراف عليهم فيها، وما 
ينبغي على األستاذ عمله بينما يعود التالمذة، إلى 
منازلهــم واإلنصــاف فــي معاملتهم (ومنه ســبل 

معالجة خالفاتهم) وتجهيزات الصّف وتخّرج التالمذة 2.
والمنهــاج الذي يحيــل إليه ابن ســحنون ـ يمثّل إلى حد ما ـ المدرســة 
االبتدائية اإلسالمية في القرون الوسطى (تضّم األطفال من عمر سّت إلى سبع 

محمد بن سحنون، أدب المعلمين، تحقيق محمد العروسي المطوي، أعيد طبعه في عبد الرحٰمن  1 ـ 
عثمــان حجــازي، المذهب التربوي عند ابن ســـحنون، (بيروت: مؤسســة الرســالة، 1986)، 

111 ـ 128؛ أما الترجمة الفرنسية ففي:
Gérard Lecomte, “Le Livre des Règles de Conduite des Maîtres d’École par Ibn Sahnun,” 
Revue des Études Islamiques 21 (1953): 77-105.

 Sebastian Günther, “Advice for Teachers: The 9th Century Muslim Scholars Ibn Sahnun and 2 ـ 
 al-Jahiz on Pedagogy and Didactics,” in Ideas, Images, and Methods of Portrayal: Insights into
Classical Arabic Literature and Islam, ed. Sebastian Günther (Leiden: Brill, 2005): 95-110.
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سنوات). فهو يشمل الموضوعات الواجب تعليمها؛ كحفظ القرآن، وتالوته تالوة 
صحيحة، والفرائض، ومعرفة القراءة والكتابة، ومحاسن األخالق التي أوجبها 
اهللا. كذلك هناك موضوعات يحسن دراستها؛ مثل مبادئ اللغة العربية، والنحو، 
والخط، والحســاب، واألمثال، والتاريخ وآداب العــرب، والخطابة، وما وافَق 
األخالق من الشعر. ويقتبس ابن سحنون آثارًا نبوية ُتظهر مكانة حفظ القرآن 
وتعلّمه في الدراســة اإلســالمية التقليدية التي تميل إلى الدين (مثلما كانت 

أوروبا القرون الوسطى تشّدد على دراسة الكتاب المقّدس):
خيركم من تعّلم القرآن وعّلمه

من تعلّم القرآن في شــبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه، ومن تعلّمه في 
كبره وهو يتفلّت منه وال يتركه؛ فله أجره مرتين.

عليكم بالقرآن فإنه ينفي النفاق كما تنفي النار خبث الحديد 1.
ويؤّكد ابن سحنون في مواضع عّدة من كتابه على أنّ التواضع والصبر وحّب 
العمل مع األطفال هي كلّها صفات ضرورية لألساتذة، وهو في هذا أيضاً يؤّيد 
كالمه بشواهد من الحديث النبوي؛ لكنّه يفصح عن أن العقاب الجسدي كان 
مّما يؤدب به األطفال في اإلســالم إبان القرون الوسطى، وإْن كان يجزم بأن 

العقوبة يجب أّال تجاوز حّدها لئّال يتأذى الولد.
أّما في الجوانب العملية للتعليم والتعلم فينصح ابن سحنون األساتذة بأن 
يحثّوا تالمذتهم على الدرس فرادى وجماعات وأْن يحفّزوا أذهانهم بالمسائل 
الصعاب. من ذلك اقتراحه أن يملي التالمذة بعضهم على بعض، وأن يستفيد 
التالمذة؛ المجّدون من كتابة رســائل للكبار. وثمة ثناءٌ صريح على التنافس 
المنصف بين التالمذة، إذ يرى المصنّف أنّه يســهم في تشــكيل شــخصية 

التالمذة وفي تطوّرهم الفكري عاّمًة.
وهناك قواعد وإرشــادات تخــّص مســائل متفّرقة؛ منها أنّ األســاتذة 
المســلمين ُينصحون بــأّال يعلّموا الفتيــان والفتيات في آٍن واحــٍد؛ ألنّ في 

 Günther, “Advice,” 101 :ًابن سحنون، أدب المعلمين، 113 ـ 114؛ وانظر أيضا 1 ـ 
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االختالط مفسدة للشباب. ويظهر من هذا أّوالً أنّ التعليم لم يكن مقتصرًا 
علي الفتيان، وثانياً أنّــه كان ثّمة تعليم مختلط في المدارس االبتدائية إلى 
َحد ما. وعالوة على ذلك فإنّ ابن ســحنون ينقل عن والده نهيَه عن تعليم 
أطفال النصارى القرآن. ُيفهم من ذلك أّوالً أنّ األطفال المسلمين والنصارى 
كانوا يدرسون في الصّف نفسه، وثانياً أنّ ابن سحنون التزم بحرفية النهي 

القرآني ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 256]  1.

:����07* O����D3 �Qا�� >��ط �1 �"���ا���07< واال�

�ا�A 776 ـ 868)) �
ا�(�

ولقد صنــف األديــب والمتكلّــم المعتزلي 
المشهور أبو عثمان الجاحظ كتاباً في المعلمين 
مختلفــاً إلى حد كبير عن كتاب ابن ســحنون 2. 
والجاحظ المرّجح أنه من أصل حبشي، ولد في 
العراق، وبالتحديد في البصرة المتنوعة عرقياً 
وفكرياً مما أثّر في تفكيــره وأخصب ذهنه في 

كتاباته وسائر أعماله.
وبخالف متن ابن ســحنون الفقهي ألســاتذة 

المدرسة االبتدائية؛ فإن كتاب المعلمين للجاحظ يعالج مسائل التعليم والتعلم 

تجدر مالحظة أنه رغم اقتصار نصوص المســلمين التربوية في القرون الوســطى على تعليم  1 ـ 
الذكور، فإن ثمة دليًال ـ بخاصة في المصادر التاريخية وكتب التراجم ـ على أن النســاء لم 
يكنّ مســتبعدات قط من التعليم االبتدائي والعالي، كما أنهن لــم يكتفين بالتربية األخالقية 

في نطاق األُسرة.
المعتزلة هم أقدم المدارس الكالمية وأهمها. حازوا دعم الدولة العباســية (750 ـ 1258)  2 ـ 
أيام المأمون والمعتصم والواثق (813 ـ 847) وخســروه أيام المتوكل (847 ـ 861). لكنهم 
بقوا رّوادًا في علم الكالم رغم انحســارهم أمام األشاعرة. اشــتهر المعتزلة بجعلهم العقل 
والجدل أساس العقيدة. وقد «أعيد اكتشاف» االعتزال في بداية القرن العشرين، وبخاصة 

في مصر. انظر:
Daniel Gimaret, “Mu_tazila,” in Encyclopaedia of Islam, new ed. (Leiden: Brill, 1954 –), 7: 783-93.
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للتالمذة المتقدمين وذلك من جانب أدبي فلســفي 1. وال يكتفي الجاحظ في 
مقالته هذه بالدفاع عن أساتذة المدارس بل يقّرظهم، ويصّرح بتفضيلهم على 
ســائر أصناف المعلّمين والمؤدبين، وهو تقدير َخِفَي عن الناس حيث كانت 
منزلة أساتذة المدارس شديدة الضعة. ويصوّر الجاحظ األساتذة على أنهم 
عالمون ومثابرون وُمِجّدون، يشغفون بعملهم، ويكابدون المشاّق إذا لم يتحّسن 
ل. لذا ينبغــي على األهل أّال يلوموا األســاتذة على بالدة  تالمذتهــم كما يؤم

تلميذ؛ بل يجدر بهم تفّحص ذكاء أوالدهم.
ومما يثيــر االهتمام أن الجاحــظ يلفت النظر إلى خطر عمل األســتاذ 
بتأكيده على األثر العظيــم للكتابة في الحضارة اإلنســانية، وبجعله الكتابة 
والتدوين والحساب «عمودًا» يتوقف عليه حاضر الحضارة ومستقبلها، و«صالح 
الدين والدنيا». كذلك يصّرح بأن كبار المفكّرين األحرار وأعالم السابقين 
أنكروا الحفظ الذي يؤدي إلــى «إغفال العقل من التمييــز» واالعتماد على 
ما أتى به األســالف دون محاولة الوصول إلى استنتاجات مســتقلة. َبْيَد أن 
الجاحظ يقّر بأن قوة الحافظة حاجة ماســة للتعلّــم، وإّال لم تمكث ثمرات 

التحصيل؛ يقول:
وكرهت الحكماء الرؤســاء أصحاب االســتنباط والتفكير جودةَ الحفظ؛ 
لمكان االتكال عليه وإغفــال العقل من التمييز، حتى قالــوا: «الحفظ عذق 
الذهن»، وألن مستعمل الحفظ ال يكون إال مقلدًا، واالستنباط هو الذي يفضي 

بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة.
والقضيــة الصحيحة والحكم المحمود أنه متــى أدام الحفظ أضر ذلك 
باالستنباط، ومتى أدام االستنباط أضر ذلك بالحفظ، وإن كان الحفظ أشرف 
منزلة منه. ومتى أهمل النظر لم تسرع إليه المعاني، ومتى أهمل الحفظ لم 

تعلق بقلبه، وقل مكثها في صدره.

عمرو بن بحر البصــري الجاحظ، كتاب المعلمين في (كتابان للجاحظ: كتاب المعلمين وكتاب  1 ـ 
في الرد على المشبهة) تحقيق وتقديم إبراهيم جريس، الطبعة األولى (عكا: مطبعة السروجي، 

1980)، 57 ـ 87.
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وطبيعة الحفظ غير طبيعة االستنباط، والذي يعالجان به ويستعينان متفق 
عليه، أال وهو فراغ القلب للشــيء والشــهوة له، وبهما يكــون التمام وتظهر 

الفضيلة 1.
وُيعّدد الجاحــظ أكثر ما ينبغــي على التلميــذ تعلّمه كما يلــي: الكتابة، 
والحســاب، والِفقه، والفرائض، والقرآن، والنحو، والعروض، والشــعر. ومما 
ينبغي تعليمه أيضاً الجدلُ، ولعب الصوالجة، والفروسية، والرمي، والموسيقى، 
ف األطفالُ حجَج  والشــطرنج، وســائر األلعاب. كما ينصح الجاحظ بأن يعــر
الكُتّاب وتخلصهم باللفظ الســهل القريب المأخذ إلــى المعنى الغامض. وأن 

يعلّموا حالوة االختصار، وراحة الكفاية، ويحّذروا 
من التكلف واســتكراه العبارة. كذلك يجب عليهم 
تقديم المعنى على اللفــظ متى تعارضا. لذا على 
األســاتذة أن يزودوا التالمذة بأمثلة وأفكار بعيدة 

من التعقيد ومتصلة بعضها ببعض.
أما فيمــا يختص بعملية التربيــة والتعليم فإن 
الجاحظ ينصح األســاتذة بمراعاة قدرات التالمذة 
الذهنيــة؛ لــذا ينبغــي عليهــم أن يكلموهــم بلغة 
يفهمونها. كذلك على األساتذة أن يعاملوا تالمذتهم 

بلطــف ومحبة يتوصلون بهمــا إلى قلوبهم فــي تلقين المادة الدراســية. ويختم 
الجاحظ فى كتابه (كتاب المعلمين) بكلمة بليغة في فضل الرفق بالتالمذة، حاثّاً 
األساتذة على التلّطف والعناية بالتالمذة، وعدم إكراههم على شيٍء لئال يمقتوا 

محاسن األخالق، وعدم إهمالهم؛ ألنهم جديرون بكل عناية وأشّد اهتمام 2.

Günther, “Advice,” 122. م. ن.، 62 ـ 63؛ وانظر أيضاً:   1 ـ 
الجاحظ، كتاب المعلمين، 86 ـ 87. وانظر أيضاً: 2 ـ 

Sebastian Günther, “Al-Jahiz and the Poetics of Teaching,” in Al-Jahiz: A Humanist for 
Our Time, ed. Tarif Khalidi (Beirut: Orient-Institute, 2006, forthcoming), and “Praise to the 
Book! Al-Jahiz and Ibn Qutayba on the Excellence of the Written Word in Medieval Islam,” 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam (Franz Rosenthal Memorial Volume) 31 (2006), 
forthcoming.
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ا��907 ا�"�A0� 9Z ا��ال�-ة و�1 ا��9�07: ا��Qرا�� (ت 950)
ُيعّد أبو نصر الفارابي (المشــتهر في أوروبا القرون الوسطى بألفاربيوس) 
أحد أبرز فالســفة اإلســالم، ولّعله حقــاً أولُ مناطقته 1، ويســميه المفكرون 
المســلمون في القرون الوســطى «المعلّم الثاني» بعد المعلم األول أرســطو. 
والفارابي تركي األصل، ُولد في تركســتان؛ لكنه عاش سنوات طواالً في بغداد 
وحلب، وتوفي في دمشق عن ثمانين ونيف. والفارابي من أوائل علماء المسلمين 
الذين اقترحوا منهاجاً متكامًال لدراسة العلوم «الدخيلة»؛ أي تلك المبنية على 
الفلســفة اليونانية، والعلوم «الدينيــة»؛ أي القائمة على القرآن وتفســيره 2. 
والمنهاج الذي اقترحه الفارابي «يلحظ بنية الكون الهَرمية ويفّرق بين العلمين 
اإلنساني واإللهي» 3. ورغم أن هذه المقاربة التعليمية لم تصبح مكوّناً أساًسيا 
في الدراسة اإلسالمية الرسمية، فقد كان لها أثر في الفالسفة الذين احتذوها 

إلى حد ما في قراءاتهم الخاصة وحلقاتهم الدراسية 4.

ـ «تفوق العقل اإلنســاني على اإليمــان الديني، ولذا وضع شــتى األديان المنزلة في  آمن الفارابي ب 1 ـ 
مكانة دنيا؛ ألنها تقدم بالرموز سبيًال إلى الحقيقة لغير الفالسفة». ففي رأيه أن «الحقيقة الفلسفية 
كليــة الصحة أما الرموز فتتفاوت بيــن أمة وأخرى» وهي من أعمال األنبياء ـ الفالســفة الذين كان 

R. Walzer, “Al-Farabi,” in Encyclopaedia of Islam, 2: 778-81. :منهم النبي محمد. انظر
هذه الرؤية أجلى ما تكون في كتابه إحصاء العلوم؛ انظــر: أبا نصر الفارابي، إحصاء العلوم،  2 ـ 
تحقيق عثمان أمين، الطبعــة الثالثة (القاهرة: المطبعة األنغلومصريــة، 1968)؛ وكانت ترجمة 

ألمانية (مبنية على ترجمة التينية من القرن الثاني عشر) قد نشرت، انظرها في:
E. Wiedemann, “Über al-Farabis Aufzählung der Wissenschaften (De Scientiis),” in Aufsätze 
zur arabischen Wissenschaftsgeschichte: Mit einem Vorwort und Indices herausgegeben von 
Wolfdietrich Fischer, by Eilhard Wiedemann, 2 vols. (Hildesheim: Olms, 1970), 1: 323-50.

 Science and Civilization in Islam, with a preface by :وثمة ملخص بقلم السيد حسين نصر في
Giorgio de Santillana (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968), 60-62.

 Charles Michael Stanton, Higher Learning in Islam: The Classical Period, A.D. 700-1300 3 ـ 
(Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1990), 84.

م. ن.، 84. وانظر ايضاً: 4 ـ 
David C. Reisman, “Al-Farabi and the Philosophical Curriculum,” in The Cambridge 
Companion to Arabic Philosophy, ed. Peter Adamson and Richard C. Taylor (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005), 52-71. Sebastian Günther, “Education: Islamic Education,” 
in New Dictionary of the History of Ideas, ed. Maryanne Cline Horowitz (Detroit: Scribner’s, 
2005), 2: 640-45;
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في رسالة البرهان للفارابي أفكاٌر من نظريته التعليمية مندرجة في قسم 
المنطــق 1. يفتتح قوله في المســألة بتبيــان خطأ الذين يســتعملون ألفاظ 
ـ «التأديب» و«التعويــد». فالفارابي يرى أنّ  «التعليــم» و«التلقين» مرادفًة ل
التعليم نتيجتــه الفهُم أو َملَكُة الفهم، أما التلقين فليســت غايته اكتســاب 
المعرفة بــل تغذية الخصال المؤدية إلى الفعل. واالســتعمال الخاطئ لهذه 
األلفاظ يمنــع الناس من التمييــز الصحيح بين مختلف الســبل الضرورية 

الكتساب المعرفة والعادات والمهارات والطباع. 
كما يؤكد الفارابي أن دقة االصطالح مطلٌب رئيس 
في التعلم عامًة؛ ألنّ وضوح العبارة ثمرته وضوح 

الفكرة ومن ثَم ُحْسن التعلّم 2.
تلــك إذًا أســباب كافيــة للفارابــي ليحّدد 
«التعليــم» تحديدًا وافياً. وهــو إذ يقّر بأن ثّمة 
تعليمــاً إلهيّــاً وإنســانيّاً فإنه يحصــر اهتمامه 
بالتعليم اإلنســاني 3. وعنده أنّ التعليم اإلنساني 

 Asma Afsaruddin, “Muslim Views on Education: Parameters, الممتــاز:  المقــال  وكذلــك 
Purviews, and Possibilities,” Journal of Catholic Legal Studies 44, No. 1 (2005): 143-78.

ـ Analytica Posteriora أو Apodeictica، حيث إن كتاب  لفظ البرهــان هــو المعــادل العربــي ل 1 ـ 
البرهان ألرســطو كان معروفاً في المصادر العربية القروســطية. وكتاب أرســطو هذا من أكثر 
مصنفاته التي علّــق عليها وأعاد صياغتها العلماء المســلمون القروســطيون؛ وكتــاب البرهان 
للفارابي من أوليات تلك الصياغات. انظر للمقارنة المنطق عند الفارابي: كتاب البرهان وكتاب 
شرائط اليقين؛ مع تعاليق ابن باجة على البرهان، تحقيق ماجد فخري (بيروت: دار المشرق، 

1987)، 1 (المقدمة).
 Michael E. Marmura, “The Fortuna of the Posterior Analytics in the Arabic ايضــاً:  وانظــر 
 Middle East,” in Probing in Islamic Philosophy: Studies in the Philosophies of Ibn Sina,
 al-Ghazali and Other Major Muslim Thinkers (Binghamton, NY: Global Academic Publishing,
2005), 355-73.

أبو نصر الفارابي، كتاب البرهان في فخري، المنطق عند الفارابي، 17 ـ 96، وبخاصة 77 ـ 78. 2 ـ 
 Fuad Said Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication (Beirut: American أيضــاً:  وانظــر 
University of Beirut Press, 1989), 123-24, 126-27.

Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication, 125 الفارابي، كتاب البرهان، 82؛ وانظر أيضاً:  3 ـ 
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هو (أ) فعل بشري، (ب) يتناول المعقوالت اإلنسانية، لذا (ج) ينبغي فحصه 
في سياق الفلســفة، وليس هذا حال التعليم اإللهي. كذلك عنده أنّ التعليم 
اإلنساني فعٌل يهدف إلى غاية هي معرفة ما كان مجهوالً من قبل؛ وهو يحتاج 
إلى نوع علم ســابق ومعرفة أُولى منهما يبدأ، كما أنــه يقوم على أنّ زيادة 
العلم غريزة بشرية، وال ُتدرك تلك الغريزة إال بعد تنبه المتعلم إلى جهله 
وإلى أنّ الجهل شرط أو مكوّن رئيس في التعليم؛ ألنّه مبدأه ومنطلقه 1 لكن 
تنبيه المرء على علمٍ له منسي ال ُيسّمى «تعليماً». وفي شأن عملية التعليم 

يلحظ الفارابي أن:
التعليم قد يكون بسماع وقد يكون باحتذاء، والذي بسماع هو الذي يستعمل 
المعلم فيه القول، وهذا يسميه أرسطوطاليس التعليم المسموع. والذي يكون 
باحتذاء هــو الذي يلتئم بأن يرى المتعلم المعلم بحــاٍل ما في فعل أو غيره، 
فيتشبه به في ذلك الشيء أو يفعل مثل فعله، فيحصل للمتعلم القوة على ذلك 

الشيء أو الفعل 2.
ويضيف: وإذًا كل تعليم فهو يلتئم بشــيئين؛ بتفهيم ذلك الشــيء الذي 
ُيتعلم وإقامة معناه في النفس، ثم إيقاع التصديــق بما ُفِهم وأقيَم معناه في 
النفس. وتفهيم الشــيء على ضربيــن: أحدهما أن ُتعقل ذاتــه، والثاني بأن 
ُيتخيل بمثاله الذي يحاكيه. وإيقاع التصديق يكون بأحد طريقين: إما بطريق 

البرهان اليقيني وإما بطريق اإلقناع 3.
يمكن من هذا مالحظة أنّ التعليم ُينظر اليه على أنه عملية تفاعلية بين 

الفارابي، كتاب البرهان، 79 ـ 80؛ وانظر أيضاً: 1 ـ 
Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication, 126.

أبو نصر الفارابي، كتاب األلفاظ المستعملة في المنطق، تحقيق وتقديم محسن مهدي (بيروت:  2 ـ 
دار المشرق [المطبعة الكاثوليكية]، 1968)، 86، الفقرة 40.

أبو نصر الفارابي، كتاب تحصيل الســـعادة، تحقيق جعفر آل ياســين (بيــروت: دار األندلس،  3 ـ 
1981)، 90. وانظر الترجمة االنجليزية:

Alfarabi’s Philosophy of Plato and Aristotle, translated and with an introduction by Muhsin 
Mahdi (New York: Free Press of Glencoe, 1962), 44.
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األستاذ والتلميذ، فمســؤولية األســتاذ هي تقديم معرفة جديدة إلى التلميذ 
بأسلوب مفهوم، أما مسؤولية التلميذ فهي تفهّم الحقائق الجديدة جيدًا حتى 
يستطيع استعمالها في ســياقات مختلفة عما أَِلفَه في الدرس. كما أن أسلوب 
التعليم؛ الناجح هو الذي يضمن أنّ األســتاذ والتلميذ كليهما يشــاركان في 
العملية مشــاركة فعالة. ومن شــأن العنصر التفاعلي فــي العملية أن يجعل 

التلميذ محور التعليم ألن غايته أن ُييّسر األستاذ للتلميذ رحلته المعرفية.
يؤكد الفارابي على واجب األستاذ في جعل 
الفهم والتفكير المجرد ميسورًا للتلميذ. ويقّدم 
نصائح عدة في هذا الشأن؛ فهو مثًال يوصي بأن 
يشرح األستاذ المادة التي ســيعلّمها ويحّددها 
باستخدام شتى وسائل اإليضاح. كما يحُسن ذكر 
مختلف نواحي موضوع الدراسة وبسط مزاياه أو 
اإلشارة إلى ما يماثله نوعاً أو شكًال. وفي هذا 
الجانــب يمكن لألســاتذة االعتماد على ســبل 
وطرائق مثــل الترتيب والتصنيف واالســتقراء 
والتمثيــل والقياس؛ فهذه كلها تســاعد التلميذ 

على التآلف مع موضوع الدراســة وتســهّل عليه فهمه، وبذلك تســهم في 
إغنائه بمعرفة أو فكرة. لذا فإن استعمال وســائل التعليم المتنوعة تسهّل 
على األســتاذ عمله في إثراء ذهن التلميذ بصورة أو فكرة عن شــيء كان 
مجهوالً من قبل، وذلك مما يساعده في التعلّم. عالوة على ذلك فإنه ييّسر 
للتالمذة اكتساب معلومات جديدة. َبْيَد أنّ هذا األسلوب ينبغي هجرانه متى 
تمّرس التالمذة إلى حّد القدرة على تعلّم الموضوع «مباشرة» من األستاذ 

دون حاجة إلى مزيد شروح وتعليقات.
هنا يستشهد الفارابي مجددًا بأرسطو الذي ينقل عنه كراهة التعليم الذي 
يستبدل أعراض الشيء وصفاته الزائدة بالشيء نفسه؛ إذ إنّ في ذلك ابتعادًا 
من موضوع التعليم المطلوب فيزداد التالمذة حيرًة ال علماً. فهم ســيضيعون 

�5�� ا��Qرا�� �(�داً �#
 V�� >"�# ر�$� ا�-يD�
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وقتاً في فهم ما قاله األستاذ أو سينصرفون عن التعلّم خائبين. لذا يحسن أن 
يكون تعلّم التالمذة المتقدمين قائماً علــى وضوح الفكرة والعبارة والمقاربة 

المباشرة، هادفاً إلى الجزم واليقين التام 1.

�V: ا�� ���� (980 ـ 1037)��Q!و >Q$ا� ����* wZ��d

ُولد ابن سينا قرب بخارى بأوزبكستان راهناً، وهو فيلسوف مسلم وطبيب 
وعالم طبيعي وإداري يشــتهر في الغرب باسم أڤيســينّا. لم يغادر ابن سينا 
المشــرق اإلســالمي قط، وقد أمضى معظم ســني عمله في مدن إيران مثل 
هَمــدان وأصفهان. ومــع أن لغته األمّ كانت الفارســية، فإنــه صنّف أعماله 
الرئيسة بالعربية التي كانت لغة العلوم والثقافة في الحضارة اإلسالمية في 
القرون الوســطى. ورؤية ابن ســينا للعالَم قامت على دعامتين: (أ) الفلسفة 
اليونانية و (ب) الوحي القرآني وفضائل اإلسالم. وقد أبدع ابن سينا في تبنّيه 
أهم مبادئ الفلسفة اليونانية القديمة من خالل دمج دراسة الطبيعة بالفلسفة، 
وفي النظر إلى كمال اإلنســان على أنه كامن في العلم والعمل معاً. لذا فإن 
مفهومه العام للتعلّم يشي بافتراضات أرسطية في العمق. وابن سينا كان على 
جانب من األخــالق والدين، معتقدًا أنّ التعليم والتعلّــم ينبغي أن يؤديا إلى 
ترسيخ اإليمان في نفوس األفراد؛ َبْيَد أن قناعاته هذه ال تنافي كون كثيٍر من 

كالمه في التربية طبياً أو نفسياً في جوهره ومبناه.
ذهب ابن ســينا إلى أن عمليــة التعلّم إنما تبدأ مــن الحواس الخمس: 
السمع والبصر والشم واللمس والذوق. وهذه الحواس بلغت أوجها عند البشر 
مّما ميّزهم عن الحيوانات. كما أن وجود النفس أضفى على البشــر قدرتين 
عقليتين: العقل النظري والعقــل العملي، حيث يتحكم العقل العملي بحركات 
الجسد ويســيطر العقل النظري على مســتوى التعليل األعلى وعلى العمليات 
الفكرية داخل النفس. ومما يلفت النظر أن ابن سينا يصّرح بأنّ قوام العقل 

الفارابي، كتاب األلفاظ، 86 ـ 93؛ وانظر أيضاً: 1 ـ 
Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication, 134-37.



237

التربية نظرية  في  القدماء  المسلمين  العلماء  آراء 

النظري أربُع عمليات متمايزة محصورة بالبشر. هذه العمليات هي ـ من أدناها 
إلى أعالها:

1 ـ القدرة على اكتساب المعرفة (أي العقل الهيوالني)، وهي تخدم؛
2 ـ القدرة على استخدام المعرفة المكتَسبة ومن ثم التفكير (أي العقل 

بالملكة)، وهي تخدم؛
3 ـ القدرة على توليد النشاط العقلي لتعقل المفاهيم األكثر تعقيدًا 

(أي العقل بالفعل)، وأخيرًا؛
4 ـ القــدرة على اســتبطان المعرفة بالعالَم 
المعقول (أي العقل المستفاد، وهو الحاكم الذي 
تأتمر ســائر عمليات العقل النظري بأمره). أما 
غاية العلم فهــي تحصيل هذه القدرة وإحســان 
اســتخدامها 1. ومع أن عرض هــذه األفكار متخم 
بالتنظير والتعقيد، فإنها شــديدة الصلة بشــتى 
نواحي التعلّم العمليــة. وهي أكثر ما تكون مفيدة 
فيما يتصل بتعليــم األطفال والفتيــان، وبخاصة 
األنشطة التي تتضّمن إشراك األطفال الصغار في 

هرمية التطور العقلي هذه مبســوطة في ابن سينا، كتاب النجاة من الغرق في بحر الضالالت،  1 ـ 
تحقيق محمد تقي دانش پـزوه (طهران: دانشــكاه طهران، 1985 ـ 1986)، وبخاصة 333 ـ 343. 

وانظر أيضاً:
F. Rahman, Avicenna’s Psychology: An English Translation of Kitab al-Najat, Book II, Chapter 
VI, with Historico-Philosophical Notes and Textual Improvements on the Cairo Edition 
(London: Oxford University Press, 1952), esp. 33-38, and Rahman’s comments, 87-95.

والدراسة األخيرة أعيد نشرها في:
Fuat Sezgin et al., eds., Islamic Philosophy, vol. 34, Abū ῾Alı̄ ibn Sīnā (d. 428/1037), Text 
and Studies Collected and Reprinted (Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-
Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1999), 39-175.

Stanton, Higher Learning in Islam, 86-87, :ًوانظر أيضا
ولكن ليس ثمة مصادر هناك. وحول عالقة هذه المصطلحات بأرســطو واإلســكندر األفروديسي 

.O. N. H. Leaman, “Malaka,” in Encyclopaedia of Islam, 6: 220 :ًانظر أيضا

ذ.O ا�� ���� إ�A أن 
����0 ا��9ّ07 إ!�� *�أ �� 
ا���اس ا�C�J: ا���] 
 C�0وا�95 وا� ��وا�
وا�-وق، و.-ه ا���اس 
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تجارب حّســية؛ ألنها تســهم في تحفيزهم للتعّرف على األشــياء، ومقارنتها 
وتصنيفها من خالل اكتشافهم للعالم من حولهم.

على سبيل المثال، يظهر اهتمام ابن سينا الشديد بتعليم األوالد في كتابه 
الضخــم القانون في الطب الــذي هو خالصة علم الطب فــي زمانه مزيدًا 
ومنقّحاً بمالحظاته الشــخصية 1. وهو يتناول تعليم األطفال في ثنايا دراسته 
لمراحل الحياة األربع. أما منطلَقُه الستكشاف أهم جوانب تعليم األطفال من 
الطفولة إلى المراهقة فهو نظراته الثاقبة في شتى نواحي تطور الطفل فكرياً 

وجسدياً وعاطفياً 2. يقول:
يجب أن تكون العنايُة مصروفًة إلى مراعاة أخالق الصبي، وذلك بأن يحفظ 
كيال يعرض له غضب شــديد، خوف شديد أو غم، أو سهر، وذلك بأن يتأمل كل 
وقت ما الذي يشتهيه ويحن إليه، فيقّرب إليه، وما الذي يكرهه فينّحى عن وجهه. 
وفي ذلك منفعتان، إحداهما في نفسه؛ بأن ينشأ من الطفولة على حسن األخالق 
ويصير ذلك له ملكــة الزمة. والثانية لبدنه كما أنّ األخالق الرديئة تابعة ألنواع 
ســوء المزاج، فكذلك إذ حدث حادث عن العادة استتبعت سوء المزاج المناسب 

لها... ففي تعديل األخالق حفظ الصحة للنفس والبدن جميعاً معاً 3.

A.-M. Goichon, “Ibn Sina,” in Encyclopaedia of Islam, 3: 941-47, esp. 942. 1 ـ 
عند ابن ســينا أن المراحل العمرية أربع (أ) النمو أو الحداثة وهو إلى قريب من ثالثين سنة.  2 ـ 
(ب) الوقوف وهو الشــباب وهو إلى نحو من خمس وثالثين أو أربعين ســنة؛ (ج) االنحطاط مع 
بقاء من القوة وهو سن المكتهلين وهو إلى نحو من ستين سنة. و (د) االنحطاط مع ظهور ضعف 
في القوة وهو ســن الشيوخ وهو آخر العمر. لكن سن الحداثة ينقسم إلى (أ) سن الطفولة وهو 
أن يكون المولود بعد غيَر مســتعد األعضاء للنهوض والحــركات؛ (ب) الصبا وهو بعد النهوض 
وقبل الشدة أي قبل نبات األســنان؛ (ج) الترعرع وهو بعد الشدة ونبات األسنان قبل المراهقة؛ 
(د) الغالمية وهو إلى حين نبات الشــعر في الوجه؛ و (هـ) الفتوّة وهو حتى يقف النمو وإذ ذاك 
يبدأ طور الرجولة. انظرها في: الشيخ الرئيس أبو علي سينا، القانون في الطب، طبعة جديدة، 

تحقيق إدوار القش (بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، 1987)، 1: 25. وانظر ايضاً:
O. Cameron Gruner, A Treatise on “The Canon of Medicine” of Avicenna, Incorporating a 
Translation of the First Book (London: Luzac, 1930), 68-69.

ابن ســينا، القانون، 1: 208 ـ 209؛ الفقرة التــي كانت مثبتة في أصل المقــال اإلنجليزي منقولة  3 ـ 
Gruner, A Treatise on “The Canon of Medicine” of Avicenna, 379 بتصرف من الترجمة التي في: 
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ويؤكد ابن سينا أن مراعاة خصائص العقل البشري (كما يراها) أمٌر حيوي 
في تعليم األوالد. عالوة على ذلك، يبدو أنه يلمح إلى أنّ لكيفية تطوّر الطفل 
أثرًا في تعلمه. من ثَم يلفت النظر إلى أهمية االستقرار العاطفي؛ ألنه يحفظ 
للطفل نموّه الذهني والجســدي. من ذلك توصيته بأن يبــدأ األطفال بارتياد 
المدرسة االبتدائية متى تهيّأ عندهم قوة البدن ونضج الذهن. وفي رأيه أن هذا 
يشمل حيازة األطفال لمهارات اللغة الضرورية وقدرتهم على التركيز والفهم؛ 
وعنده أن ذلك يكون عادة في عمر ست سنوات 1. َبْيَد أن تناغم مكوّنات التعليم 

الذهنية والجسدية يظل شــرطاً رئيساً في مراحل 
التعلّــم كلهــا. لذا فهــو ينصح األســاتذة بالتنبه 
والتيقّظ إلى قدرات التالمذة «الطبيعية»، وباختيار 
مطالب دراســية تكافــئ طاقتهم الذهنيــة ومبلغ 
علمهم. فعلى األساتذة والمعلمين أن يضمنوا سهولة 
السبيل إلى المعرفة، وبخاصة عند ابتداء التعليم 
النظامي. ويتأتى منه وجــوب إزاحة العقبات كلها 
وجعل التعلّم ممتعاً للتالمذة ومثيرًا ومحفزًا. وهذا 
في رأي ابن سينا أنجح السبل لدفع التالمذة إلى 

التعلّم والتقّدم.
وفيما يلي مسألتان في منهاج التعلم عند الشروع بالمدرسة االبتدائية 
مأخوذتان من كتاب السياسة البن ســينا 2: أوالهما: وجوب تقديم دراسة 
(أ) القــرآن (أي البــدء بتحفيظــه للتالمــذة)، (ب) القــراءة والكتابة، 
و (ج) معالم الدين. ومما يســترعي االنتباه أن ابن ســينا يشير إلى مبدأ 

عبد األمير شــمس الديــن، المذهب التربوي عند ابن ســـينا من خالل فلسفته العملية،  1 ـ 
الطبعة األولى (بيروت: الشــركة العالميــة للكتاب، 1988)، 127 ـ 128، 130؛ على أســاس 

القانون البن سينا.
قــارن بالفصل المعنون «في سياســة الرجل ولَده» من كتاب السياســـة المنســوب البن ســينا  2 ـ 
والمنشور في التراث التربوي اإلســـالمي في خمس مخطوطات، تحقيق هشام نشابة (بيروت، 

دار العلم للماليين، 1988)، 25 ـ 45، وبخاصة 40 ـ 42.
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تربوي مهم في أثناء توصيته األساتذة بتعليم القراءة والكتابة في آن معاً. 
وهــو يمثّل لهذه الفكــرة بأن على األســتاذ كتابة الحــروف (على اللوح) 
ليألفها التالمذة ومن ثَم يطلب منهم نسخها حتى يحسنوا كتابتها 1. ويبدو 
أن ابن سينا يعلّل ذلك بأن دراسة النصوص الدينية تغني التالمذة الصغار 
بكل ما يحتاجون إليه في حداثتهم من بالغة وفهم لألشياء؛ وهو ما خلص 
إليــه أيضــاً عبد األمير شــمس الدين أحــُد أغــزر الباحثين المســلمين 
المعاصرين إنتاجاً حول نظرية ابن سينا التربوية. كما أنّ شتى الموضوعات 
اللغوية والفكرية الحاصلة من دراسة القرآن تبعث الفكَر على التأمل وتزيد 
طاقة التلميذ الذهنية. إضافة إلى ذلك، فإن النّص الديني عامًة هو مصدٌر 
نن. وكل  الس رئيس لتعليم األطفال محاسنَ األخالق ومكارم األفعال ومرضي
ذلك نافٌع إلعانة الفتيان على أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويبلغوا 

مراتبهم المستَحقة فيه 2.
أما ثانية هاتين المسألتين فهي أن ابن سينا ـ كسائر المفكرين المسلمين 
القرون الوسطى ـ يقدر الشــعر تقديرًا عالياً في كونه وسيلة تعليمية. والشعر 

مهم في تعليم األطفال، ألسباب عدة:
(أ) فلغته متوازنة وتراكيبه مســبوكة، محبوكة مما يقوي ذاكرة األطفال، 

ويمّرن أذهانهم، ويهيئهم الستيعاب المفاهيم األكثر تعقيدًا فيما بعد.
(ب) يعود الشعُر التالمذةَ على فصيح الكالم وبليغه، مما يعينهم على 
المحادثة الصحيحة بانتقاء األلفاظ المناســبة، ويوّســع مخيلتهم، ويفتح 

آفاقهم الفكرية.
ـ «فضل األدب ومدح العلم». (ج) يعّرف الشعر التالمذة ب

 (د) إنشاد الشعر هو في نفسه متعة تجعل التعلّم منعشاً ومرفهاً للسامع 
والمنشد كليهما. َبْيَد أن ابن سينا يجزم بأن على األستاذ في بداية التعلّم 

ابن سينا، كتاب السياســـة، 40؛ وانظر ايضاً شــمس الدين، المذهب التربوي عند ابن سينا،  1 ـ 
131 ـ 132.

شمس الدين، المذهب التربوي عند ابن سينا، 130 ـ 131. 2 ـ 
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اختيارَ قصائد قصيرة ذات بحور سهلة، ومن ثَم يتدرّج نحو قصائد أطول 
وأصعب 1.

أما فيما يتعلق بتعليم التالمذة في المدرسة، فيشدد ابن سينا على وجوب 
أن يتشارك األطفال الصف مع أتراب لهم. وهو يصّرح بتفضيله أن يكون زمالء 
الطفل في الصف من ذوي التربية الحميدة والسلوك الحسن؛ فإمضاء الوقت 
مع األطفال ذوي السلوك الحســن يحفّز الطفل ويشجعه على التعلّم والتقّدم، 
كذلــك فإن تواصــل األطفــال وتحاورهــم يفيد أذهانهــم ويســاعد في حلّ 
المشكالت 2. أخيرًا يوصي ابن سينا بأن يكون معلمو األطفال فضالء محمودين 

أولي قدرة على ممارسة التعليم، يقول:
وينبغي أن يكون مؤدب الصبي عاقًال ذا دين، 
بصيرًا برياضة األخالق، حاذقاً بتخريج الصبيان، 
وقورًا رزينــاً بعيدًا مــن الخفة والســخف، قليل 
التبّذل واالسترســال بحضرة الصبي، غير َكز وال 

جامد، حلوًا لبيباً ذا مروءة ونظافة ونزاهة 3.

�ـ�0ك  و��دkٴُ   ،O#دD�ا�  >��"�  �1 اإلرIـ�د 
ا��ال�-ة واأل��*-ة: ا�W8ا�� (1058 ـ 1111)

الغزالي متصوف ومصلح ديني؛ بل لعله أعظم 
متكلّمي اإلسالم، وهو أكبر نقّاد ابن ســينا؛ وهو يقارب مسألة التعلّم من منظور 
مختلف جدًا. ولد الغزالي في طوس قرب مدينة مشهد اإليرانية. وقد تيتّم وأخاه 
أحمد (الذي غدا متصوّفاً مرموقاً هو أيضاً) وهما بعُد صغيران. أتّم الغزالي جلّ 
تعليمه ودراســته في نيســابور وبغداد. وفي عــام 1091 تولى ـ وهو فــي الثالثة 
والثالثين ـ رئاسة التدريس بالمدرسة النظامية المؤسسة حديثاً آنذاك، التي هي 

ابن ســينا، كتاب السياســـة، 40 ـ 41؛ وانظر ايضاً شــمس الدين، المذهب التربوي عند ابن  1 ـ 
سينا، 134 ـ 135.

ابن سينا، كتاب السياسة، 41. 2 ـ 
م. س. ن. 3 ـ 
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أشــهر مؤسســات التعليم العالي في بغداد وربما العالم اإلسالمي كله في القرن 
الحادي عشــر. وظل يدرّس الِفقه هناك لبضع مئات من الطلبة حتى عام 1095. 
وفي مرحلة الحقة عاود التدريس، وإْن في نيســابور وبعدها في طوس دون بغداد. 
لذا فإن أفكاره التعليمية تفصح عن خبرة حقيقية، وُتبرز التجربة التربوية ألستاٍذ 

مرموق، وال تقتصر على أقوال شائعة أو أفكار مثالية لعالم متدين.
ُيعرف عن الغزالي قبوله بالمنطق اليونانــي أداًة تعليمية محايدة وتوصيته 
المتكلمين بذلك؛ لكــن مصنفاته الصوفية هي التي ُتظهر لنــا أمرين متعلقين 
بالتعليم: أولهما: استدخاله قيماً أخالقيًة أرسطية األصل في قالب إسالمي وعدها 
قيماً صوفية. ثانيهما: إصراره على أن ســبيل المعرفة الصوفية يبدأ بالمعتقدات 
اإلسالمية التقليدية 1. وعليه فإن «مؤلفاته واألســوة التي مثّلها أسهمت في جعل 

العلوم الدينية قوام الدراسة للراغبين بتحصيل التعليم العالي» 2.
ُيعد الغزالي اآلن أحد أعظم بناة الفلســفة التعليمية اإلســالمية وقيمها 
األخالقية؛ ففهمه للتعليم على أنه إرشــاٌد للفتيان وليس تأديباً لهم بات مبدأً 
تربوياً ذائعاً في كثير من مؤلفات القرون الوسطى في التعليم اإلسالمي، وهذا 
على ســبيل المثال ال الحصر. أما أكثر نظرياته التربوية والتعليمية تفصيًال 
فقد ضّمنها إحياء علوم الدين 3، الذي ُيعد «دليًال متكامًال للمسلم التقّي في 

Günther, “Education,” 643. 1 ـ 
Stanton, Higher Learning in Islam, 87. 2 ـ 
 M. E. Marmura, “Al-Ghazali,” in The Cambridge Companion to Arabic أيضــاً:  وانظــر 
 Philosophy, ed. Peter Adamson and Richard C. Taylor (Cambridge: Cambridge University
Press, 2005), 137-54.

من المصنفات المهمة أيضاً لدراسة النظرية التربوية في اإلسالم: 3 ـ 
(أ) كتــاب الغزالي الســابق ذو النزعة شــبه العقالنية ميـــزان العمل، تحقيق ســليمان دنيا، 

(القاهرة: دار المعارف، 1964)؛ وثمة ترجمة فرنسية له في:
Hikmat Hachem, Critère de l’action (Paris: G.-P. Maisonneuve, 1945);

(ب) أيها الولد، وقد وضعه اســتجابة لتلميذ ســابق له وفيه يشــدد على عدة أفــكار منها أن 
المعرفة تدل على قيمتها من خالل ثمرتها في الحياة؛ انظر مقدمة الترجمة االنجليزية في:

George Henry Scherer [Beirut: Imprimerie Catholique, 1951], xx;

و (ج) منهاج المتعلمين، وهي رســالة منسوبة للغزالي منشــورة في التراث التربوي اإلسالمي، 
تحقيق هشام نشابة (بيروت: دار العلم للماليين، 1988)، 55 ـ 92.
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كل شؤون حياته الدينية وعباداته وشعائره وسلوكه وتصفية نفسه والسير في 
طريق التصوف» 1. فالكتاب يعكس عمق اقتناع الغزالي بأن المعرفة والدراسة 

الدينية سبيالن للبشر في الدنيا للنجاة في اآلخرة.
وأكثر ما تنكشــف مقاربة الغزالــي الكالمية ـ الصوفيــة للتعلّم في فهمه 
ـ «القلب» واإلنسان حيث يرتبط الالحق بالسابق ارتباطاً وثيقاً. وعند الغزالي  ل
أنّ القلب «لطيفــة روحانية متصلة بالقلب الطبيعي؛ وهــذه اللطيفة هي جوهر 

اإلنســان، وهي التي تفهم وتتعلّم وَتْعلم» 2؛ لذلك 
فهو يرى أن قلب الطفل في حاجة ماسة إلى العناية 
واالهتمــام. فعنده أن قلب الطفل «جوهرة نفيســة 
ســاذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل 
ما نقش ومائل إلــى كل ما يمال به إليه، فإن عود 
الخير وعلمه نشــأ عليه وســعد في الدنيا واآلخرة 
وشــاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب، وإن 
عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان 
الوزر في رقبة القيــم عليه والوالي لــه» 3. وهذه 
الفكرة لها تكملة في نصحه بأن يعلم القلب؛ ألنه 
«كمــا أن البدن في االبتداء ال يخلــق كامًال وإنما 

يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال 
وإنما تكمل بالتربية وتهذيب األخالق والتغذية بالعلم» 4.

W. Montgomery Watt, “Al-Ghazali,” in Encyclopaedia of Islam, 2: 1038-41, esp. 1040. 1 ـ 
Leon Zolondek, Book XX of al-Ghazali’s Iḥyāʼ'ulūm al-dīn (Leiden: Brill, 1963), 3-4. 2 ـ 
 Julian Obermann, Der philosophische und religiöse Subjektivismus Ghazalis: Ein :ًوانظر أيضا
Beitrag zum Problem der Religion (Vienna: Braumüller, 1921), 313-14.

الغزالي، إحياء علـــوم الدين، 3: 92. هذه الفقرات كانت في أصل المقــال االنجليزي منقولة  3 ـ 
بتصرف من الترجمة المشار اليها في الهامش السابق، 4؛ وانظر أيضاً:

Arent J. Wensinck, La pensée de Ghazzali (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1940), 44.

الغزالي، إحياء علوم الدين، 3: 78؛ الترجمة االنجليزية، 5؛ وانظر أيضاً: 4 ـ 
Wensinck, La pense´e de Ghazzali, 45.
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ويجزم الغزالي بأنّ العلم ليس فقط اســتذكارًا للحقائق بل هو «نور 
يقذف في القلب». لذا فإن أولى غايات التعلّم وأعظمها دراسة: اإللهيات. 
ومن ثّم يحّث الغزالي التالمذة على تحصيــل الجوهر النفيس الذي هو 
علم اآلخرة ألن «أشرف العلوم العلم باهللا 8 ... فإياك أن ترغب إال فيه 
وأن تحرص إال عليــه» 1. ورغم ميل الغزالي إلى «علــم اآلخرة»، فهو ال 
يزدري بسائر العلوم؛ وإنما يجعلها أدنى مرتبة. فهو يمدح المشتغلين بها 
ـ «المتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في  ويشــبههم ب
سبيل اهللا» 2. وألن من «قصد اهللا تعالى بالعلم ـ أّي علم كان ـ نفعه ورفعه 
ال محالة»؛ فإن الغزالي يعرض عونه على الســالكين الجدد وعلى الذين 
يرشدون غيرهم في طريق العلم الصوفي 3. وهو يخصص الباب األول من 
ـ «فضــل العلم والتعليم والتعلــم» وُيتبعه في الباب  إحياء علوم الدين ل
الخامس بنصيحــة مفصلة عنوانها «أدب المتعلــم والعالم» 4. ونظرًا إلى 
الشــهرة التي حازها اإلحياء في العالم اإلســالمي منذ تصنيفه، يمكن 
القول بأنّ أفكار الغزالي التربوية وتوجيهاته التعليمية العملية المبسوطة 

فيه قد انتشرت في المجتمع اإلسالمي عامًة.
يضع الغزالي وظائف عشراً للتلميذ:

1 ـ طهارة النفس عن رذائل األخالق ومذموم األوصاف ليكون القلب وعاءً 
الئقاً للعلم.

الغزالي، إحياء علوم الدين، 1: 76؛ وانظر الترجمة اإلنجليزية: 1 ـ 
Al-Ghazali, The Book of Knowledge, Being a Translation with Notes of the Kitab al-_ilm of 
Al-Ghazzali’s (sic) Iḥyāʼ 'ulūm al-dīn, trans. Nabih Amin Faris (Lahore: S. M. Ashraf, 1962), 137.

الغزالي، إحياء علوم الدين، 1: 76؛ وانظر الترجمة اإلنجليزية: 2 ـ 
Al-Ghazali, The Book of Knowledge, Being a Translation with Notes of the Kitab al-ilm of 
Al-Ghazzali’s (sic) Iḥyāʼ 'ulūm al-dīn, trans. Nabih Amin Faris (Lahore: S. M. Ashraf, 1962), 137.

م. س. 3 ـ 
تنبغــي مالحظة أن الغزالي فــي اإلحياء يعاود مناقشــة قضايا تربوية كان ناقشــها في ميزان  4 ـ 
العمل (انظر الهامش 38) الذي هو كتاب ســبق أن صنّفه قبل تصوّفه. لكن األفكار التربوية في 

الكتابين ال تختلف إال في التفاصيل.
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2 ـ أن يقلل عالئقه من االشتغال بالدنيا، ويبعد عن األهل والوطن؛ فإن 
العالئق شاغلة وصارفة؛ ألنّ «العلم ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك» 1.

3 ـ أال يتكبر على العلم، وال يتأمر علــى معلم؛ بل يلقي إليه زمام أمره 
بالكليــة في كل تفصيل ويذعــن لنصيحته، وهو يمثّل لذلــك بقوله: «فليكن 

المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطرًا غزيرًا فتشربت جميع أجزائها» 2.
4 ـ أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ األمر عن اإلصغاء إلى اختالف 
النــاس؛ بل ينبغــي أن يتقن أوالً الطريــق الحميدة الواحــدة المرضية عند 

أستاذه، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب األخرى. 
وإن لم يكن أستاذه مستقًال باختيار رأي واحد وإنما 
عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن 

إضالله أكثر من إرشاده 3.
5 ـ أال يــدع طالــب العلــم فناً مــن العلوم 
المحمودة وال نوعاً من أنواعه إال وينظر فيه نظرًا 
يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر 
طلب التبحر فيه، وإال اشتغل باألهم منه واستوفاه، 
وتطرف من البقية؛ فــإنّ العلوم متعاونة وبعضها 

مرتبط ببعض.
6 ـ أال يخــوض في فـن مــن فنون العلم دفعـة بـــل يراعى الترتيب 

ويبتدئ باألهم.
7 ـ أال يخوض في فن حتى يســتوفي الفن الذي قبله؛ فإن العلوم مرتبة 
ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض. فينبغي أال يحكم على علم بالفساد 
لوقوع الخلف بين أصحابه فيه، وال بخطأ واحــد أو آحاد فيه وال بمخالفتهم 

موجب علمهم بالعمل.
الغزالي، إحياء علوم الدين، 1: 72. 1 ـ 

م. س.، 73. 2 ـ 
م. س.، 73 ـ 74. 3 ـ 
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8 ـ أن يعرف الســبب الذي به يدرك أشــرف العلوم، وأن ذلك يراد به 
شيئان؛ أحدهما شرف الثمرة والثاني وثاقة الدليل وقوته.

9 ـ أن يكون قصد المتعلم في الحــال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة 
وفــي المآل القرب من اهللا ســبحانه والترقي إلى جــوار المأل األعلى من 
المالئكة والمقربين، وال يقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء 

ومباهاة األقران.
10 ـ أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع القريب على 

البعيد والمهم على غيره 1.
وُيحدد الغزالي ثماني وظائف لألستاذ تكملًة لوظائف التلميذ:

1 ـ الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه 2.
ـ «صاحب الشرع» (الرسول) فال يطلب على إفادة العلم  2 ـ أن يقتدي ب
أجرًا، وال يقصد به جزاء وال شــكرًا؛ بــل يعلّم لوجــه اهللا تعالى وطلباً 

للتقرب إليه 3.
3 ـ أال يدع من نصح المتعلم شــيئاً، وذلك بــأن يمنعه من التصدي 
لرتبة قبل اســتحقاقها، والتشــاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي، ثم 
ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى اهللا تعالى دون الرياســة 

والمباهاة والمنافسة.
4 ـ أن يزجــر المتعلم عن ســوء األخالق بطريــق التعريض ما أمكن وال 
يصرح، وبطريق الرحمة ال بطريق التوبيخ؛ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة، 

ويورث الجرأة على الهجوم، بالخالف ويهيج الحرص على اإلصرار.
5 ـ ينبغي على األســتاذ أال يقبح في نفس المتعلم العلوم األخرى؛ بل أن 

يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة.

م. س.، 76. 1 ـ 

م. س.، 79. 2 ـ 

م. س.، 80. 3 ـ 
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6 ـ أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمــه، فال يلقى إليه ما ال يبلغه عقله 
فينفره؛ ألنّ نجاح التلميذ مهم من حيث يبقيه مستمتعاً بطلب العلم.

7 ـ ينبغي على األستاذ أن يلقي إلى المتعلم القاصر الجلي الالئق به، 
وال يذكر له وراء هــذا تدقيقاً وهو يدخره عنه؛ فــإن ذلك يفتر رغبته في 

الجلي ويشوش عليه قلبه 1.
8 ـ أخيرًا وليس آخرًا، على األستاذ أن يكون عامًال بعلمه، فال يكّذب قولَه 

فعلُه.
مــن الجلــّي أن نصائــح الغزالــي للتالمــذة 
واألساتذة قّمٌة ســامقة في تراث اإلسالم التعليمي 
الكالسيكي، كما أنها تصوّره لنا معلّماً شديد الوعي 
بمســؤولياته، حفيّاً بتالمذته حريصــاً على بلوغهم 
أقصى طاقتهم. كذلك فهو مهتم بحال مهنة التعليم. 
هذه المالحظات تســاعدنا في فهم الســبب الذي 
حفظ ألفكار الغزالي التعليمية مكانتها قروناً عديدة 
وأبقاها محل اهتمام التربويين إلى يومنا هذا. لذا 
فليس مفاجئاً أن تكون وظائف األستاذ والتلميذ كما 
رآها ظلّت تلهم أجياالً متوالية من المسلمين، ومنهم 

مصنفون متأخرون في القرون الوســطى اشــتغلوا بالتربية والتعليم. فعلى سبيل 
المثال، كان الفيلســوف والعالم والوزير الشيعي اإليراني نصير الدين الطوسي 
(ت 1274) يذهب إلى أن في التعليم أطرافاً ثالثة: األستاذ والتلميذ وأهل التلميذ، 
كمــا رأى أن تحصيل العلم هو في نفســه متعة قد تؤدي إلى الســعادة األبدية. 
كذلك فإن العلموي (ت 1573) ـ العالم والواعظ بالمســجد األموي في دمشــق ـ 
يشدد على أهمية الكتاب في التعليم. ولشدة ذيوع هذه األفكار اليوم فإننا ننسى 

أنها كانت أمرًا جديدًا في الماضي 2.

م. س.، 82 ـ 83. 1 ـ 
ثمة ترجمة إنجليزية لكتابين في التربية صنّفهما علماء مسلمون من القرون الوسطى المتأخرة:  2 ـ 
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ا�Jال��
ثّمة نقــاٌط عدة واضحة من دراســتنا: النقطة األولى: هــي أن العلماء 
المســلمين المتقدمين الذين صنفوا في التربية والتعليم كانوا واعين بأهمية 
التعليم الفّعال والميسور في مجتمعات سريعة التطور كالمجتمعات اإلسالمية 
بين القرنين التاسع والثاني عشر. وهذا بيّنٌ في مناقشتهم للمسائل التربوية 
التي تشّف عن معرفة بالمســائل الرئيســة، وعن مرونة فكرية وعن تفضيل 
للمنطــق التحليلي. كما يبدو أنّ هــؤالء العلماء قد أبدعوا فــي بناء نظريات 
تربوية ممكنة التطبيق في سياق ثقافي متنوع كالسياقات التى عايشوها. هذه 
الخالصات لها أهميتها في التاريخ الثقافي لإلســالم. َبْيــَد أن لها دالالتها 
أيضاً في إطار الديموقراطيات الليبرالية الحديثة التي تقّدر التعددية والتعليل 

المنطقي واالستجابة العلمية لحاجات المجتمع والفرد.
النقطة الثانية منبثقة من األولى، وتتعلّق بالمكانــة العليا التي يوليها 
ـ «أخالقيات» التعليم و«جمالياته»؛ فهم  العلماء المسلمون القرون الوسطى ل
اعتقدوا بأن المسار التربوي األخالقي أساس للنجاح التعليمي كما سبق القول. 
لذا لم يقتصر التوجيه الفكري في نقل العلم على الحقائق والمعطيات، بل إن 
مسؤولية األستاذ اتسعت ـ مثلما أنبأَنا الغزالي ـ لتشمل غرس القيم في نفوس 
التالمذة وتربيتهم على حّب الخير. ومّما يلفت النظر أيضاً أن الجاحظ وابن 
سينا والغزالي وغيرهم يقترحون تغيير اإلطار التربوي من كونه محصورًا بنقل 

إذ يضّمن العالم الحنفي اإليرانــي برهان الدين الزرنوجي (النصــف األول من القرن الثالث 
عشــر) كتابه تعليم المتعلمين طرق التعلم توجيهات دينية مفصلة في دراسة علم الكالم. وهو 
يؤكد ـ مثل كثير من معاصريــه والمتقدمين عليه ـ على نقل ما ثبتت صحتــه نقًال علمياً أميناً؛ 

انظر الترجمة في:
G. E. von Grunebaum and Theodora M. Abel, Instruction of the Student: The Method of Learning, 
(New York: King’s Crown Press, 1947).

كذلك هناك كتــاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لكبير قضاة الشافعية في 
مصر وســوريا ابن جماعة (ت 1333)؛ والكتــاب ترجمه نور محمد غفاري في سلســلة مئة كتاب 

عظيم من الحضارة اإلسالمية:
Noor Muhammad Ghifari, in the series One Hundred Great Books of Islamic Civilisation, 
vol. 10, Education and Pursuit of Knowledge (Islamabad: Pakistan Hijra Council, 1991).
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المعارف والمهارات إلى كونه مادًة ممتعة ليصبح التعلم سائغاً ومسلياً للجميع 
فال يتخلّف عنه أحد.

النقطة الثالثة: إنّ المنّظرين التربويين المســلمين في القرون الوسطى 
أعلوا من شــأن الرغبة في التعليم وحّب التعلّم. وكما يرى ابن ســحنون، فإن 
التواضع والصبــر وحب العمل مع األطفال صفات ضرورية لألســتاذ. ويصوّر 
الجاحظ األســاتذة على أنهم علماء ومجّدون َيْحَدبون على تالمذتهم؛ كذلك 
يذهب الفارابي إلى أنّ التلميذ ينبغي أن يكون مركز التعليم، ويساعده األستاذ 
بأفضل السبل ليفهم، وينطلق في رحلته العلمية. أما ابن سينا فيوصي بأّال يكون 

عند األساتذة مزايا تعليمية مناسبة فحسب؛ بل أن 
يكونــوا خيــارًا محمودين. هــذه األفكار مشــوّقة 
الجوانــب األخالقيــة  المعاصــر؛ ألنّ  للتربــوي 
والعاطفية للتعلّم أوشكت على التالشي في عالمنا 
المحكوم بالتكنولوجيا والبيروقراطية. كذلك فإن 
التربويين قد يســتفيدون من إعــادة االعتبار إلى 

فكرة أنّ التعليم مهنة تتطلّب الحَدب والتعاطف.
رغم أنّ لكل عصر ميزاتــه وأهدافه ودوافعه 
الثقافية والتربوية؛ فإنّ ظروف كل عصر وقضاياه 

هي بدورها جزء من الصورة الكبرى لتطور البشرية؛ وكذا ينبغي رؤيتها. لذا 
علينا أال نأمل في تحصيل حلول لمشاكل اليوم التربوية بمجّرد «استنباطها» 
من الماضي أو «استخراجها» من أي نظام فكري عالمي. بيد أن من الممكن 
لنــا أن نكون أنجح في معالجــة قضايا اليوم التربوية متى عرفنا ســياقاتها 
التاريخية وفهمناها؛ حقّ فهمها، ألنّ «لمســائل اليوم التعليمية جذورًا ماضية 
في معظم األحيــان»، كما الحظ فأصاب ألبرت ربل فــي مقدمة كتابه تاريخ 
التربية والتعليم 1. عالوة على ذلك، فإن الوعي الكافي بما ســبقَنا في حقل 

 Albert Reble, Geschichte der Pädagogik, 21st ed. (Stuttgart: Klett-Cotta, 2004; 1st ed., 1951), 1 ـ 
14-15.
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التربية يزيدنا ثقــة في قدرتنا علــى تقييم التقّدم الحقيقــي فيه، ومن ثّم 
ما ينبغي فعله بعدها لكي «نزداد بصيرًة».

فيمــا يتعلّق بأهميتهم فــي تطوير التربيــة والتعليم، يشــترك المفكرون 
المسلمون المتقدمون في كثير من أفكارهم العظيمة مع أعالم التراث التربوي 
الغربي مثل المعلم إيكهارت (حوالى 1260 ـ 1327). فاألخير كان مؤلفاً والهوتياً 
دومينيكيّاً وأحد عظماء المتصوفة األلمــان؛ وهو مثل الغزالي في اعتقاده بأن 
على المتعلم المبادرة إلى «االنعتاق» و«خلع نفســه» من ربقة األشياء والَخلق 
لينجح في طلب العلم 1. ويخطر بالبال أيضاً أولى الرسائل التربوية المختصة 
في التاريخ الفكري األوروبي في القرون الوسطى التي وضعها علماء إيطاليون 
من القرن الخامس عشر أمثال پـييرو پاولو ِڤيرِكيريو (1370 ـ 1444) الذي كان 
طبيباً إنســانوياً مشــتغًال بالشــرائط والطرائق الضرورية للتربيــة الذهنية 
واألخالقية والبدنية. ومثل ابن سينا، يؤكد ِڤيرِكيريو على ضرورة تكييف التعلّم 
ليالئم قدرات الطفل، وعلى الجمع بين اإلرشــاد الذهني واألخالقي والتمرين 
البدني في أصغر سن ممكنة 2. أما الالهوتي اإلنسانوي الهولندي ديزيديروس 
إيراسموس (ت 1536) فيأمل أن ُتراعى فردية التلميذ، وتقوم صداقة بينه وبين 
األســتاذ مبنية على الثقة المتبادلة. وينصحنا إيراســموس باالعتناء بالتلميذ 
واحترامه، مثلما نصحنا الجاحظ 3. كذلك فإن أستاذ اللغة اليونانية والفلسفة 
والبالغة بجامعة ڤيتبــرك فيليپ ميالنكتون (1497 ـ 1560) ـ وهو أيضاً مصلح 
بروتستانتي و«معلّم ألمانيا» (كما كان يدعى نظرًا إلصالحاته التربوية بعيدة 
األثر) ـ يستعمل مقاربة عقالنية للتعلّم كثيرة الشبه بما عند الفارابي، وبخاصة 
توسعة المنهاج في المراحل المتأخرة ليشمل حقوالً كاألدب والتاريخ والفلسفة 
والرياضيات. ويشير ميالنكتون إلى البالغة كأداة وشرٍط للتعلّم، وهو ما يذّكر 

 Winfried Böhm, Geschichte der Pädagogik: Von Platon bis zur Gegenwart (Munich: Beck, 1 ـ 
 2004), 41-42; H.-E. Tennorth, ed., Klassiker der Pädagogik, vol. 1, Von Erasmus bis Helene
Lange (Munich: Beck, 2003), 88.

Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 21-27. 2 ـ 
Böhm, Geschichte der Pädagogik, 45; Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 28-31. 3 ـ 
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بالجاحظ 1. وعلى المنوال نفسه فإن األسقف والمصلح التشيكي الكبير يوهان 
أموس كومينيوس (1592 ـ 1670) ـ وهو «أبو التربية المعاصرة»، يشــدد مثل 
أســالفه المســلمين على الحاجة إلى تعليم مهارات اللغة كلها؛ ألنها ضرورة 
للتطور الفكري. عالوة على ذلك، يرى كومينيوس أن على التربية أن تستهدف 
تزويد صغار الســن بمعرفة عميقة بالنصوص المقدســة والواجبات الدينية، 
وهذه أفكار رئيسة في التربية اإلســالمية أوصى بها ابن سحنون وغيره. لكن 
المهم أيضاً أنّ كومينيوس يصّرح بوجوب أن يتيقن األستاذ من سالسة التعليم 
وشموله وُيسره، واتفاقه مع مسار الطبيعة في أن يتالزم النمو الروحي والذهني 

 والعاطفي، وكل هذه آراء أسهب في بحثها الغزالي
وبعض الســابقين له والالحقين عليه في التراث 

التربوي اإلسالمي الغني 2.
ابتدأ هــذا المقال بإلقاء الضــوء على تطور 
التراث التربوي الكالســيكي في اإلسالم، وذلك 
إلظهار أن علماء المســلمين فى القرون الوسطى 
أغنوا البشــرية بإســهاماتهم في شــتى مجاالت 
التربيــة، وقد تبيّن فــي الصفحات الســابقة أن 
المســائل النظريــة التــي تناولهــا المفكــرون 

المسلمون فى القرون الوسطى أموٌر فكرية بامتياز. بيد أنهم يظهرون اهتماماً 
بالحكمة العمليــة في التعليم والتعلّــم، إضافة إلى العنايــة بجوانب التربية 
العاطفية واألخالقية والمعنوية. وأخيرًا فــإن المكونات الدينية والروحية في 
اكتســاب المعرفة والتعلّم شــديدة األهمية عندهم، حيث إن القرآن وفضائل 
اإلســالم تقع من التربية اإلســالمية في القلب. وإنني مؤمن بــأن التربويين 
المســلمين في القرون الوســطى قد تعقّلوا تماماً عمق العالقــة التي تربط 

Böhm, Geschichte der Pädagogik, 51; Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 32-33. 1 ـ 
 Böhm, Geschichte der Pädagogik, 53-54; Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 45-59. 2 ـ 
 Hermann Weimer, Geschichte der Pädagogik, 19., völlig neu bearb. Auflage von Juliane
Jacobi, Sammlung Göschen 2080 (Berlin: de Gruyter, 1992), 81-86.
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المعرفــة والِحْكَمتيــن النظرية والعمليــة والتعليل المنطقي وأخــالق التعلّم 
وجمالياته والمحبة والعناية والروحانية. وإذا كانت الحداثة راغبة في التعلّم 
من الماضي، وفي أن «َتفهم التربية على أنها ســيرورة بناء وجهات عاطفية 
وفكريــة كبرى إزاء الطبيعة وســائر البشــر»، كمــا عبّر المصلــح التربوي 
والفيلســوف البراغماتي األميركي الكبير جون ديــوي (1859 ـ 1952)؛ فإننا 
واثقون بقدرتنا على استعادة ما يبدو أننا فقدناه، وبذلك نرمم تصوّرنا لنظام 

تربوي يؤمن بالتطور المتكامل لإلنسان 1.

 Jim Garrison, Dewey and Eros: Wisdom and Desire in the Art of Teaching (New York: 1 ـ 
Teachers College, Columbia University, 1997), introduction, xx.



نظر وجهات 

253

■  أستاذة مشاركة في دراسة الدين مدرسة الالهوت، كلية الالهوت بجامعة أرسطو في تسالونيكي ـ اليونان.
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ُيعد الحوار بين األديان نزوعاً تفشــى حديثاً ـ نسبياً ـ بين 
الكنائس، وقد تــم القيام بالخطوات الحاســمة األولى في 
هذا االتجاه من لدن كنائس أوروبا بدءًا من عام 1960م إلى اليوم، 
مع االنطالق الرسمي للحوار بين األديان، الذي هو حوار مع األديان 
غير المســيحية، ال سيما منها اليهودية واإلســالم، وذلك بناءً على 
ميراثها اإلبراهيمي المشــترك. وكان أن أثمر هذا الحوار االعتراف 
ـ رمزياً وجوهريــاً معاً ـ باألديــان األخرى، وال ســيما منها الدين 
اإلســالمي، هذا الدين الذي ُعّد لقرون طويلة مضت ـ في أوســاط 
الكتابات الكنسية الشرقية والغربية معاً، في أفضل األحوال هرطقة 
وتحريفاً للمســيحية، وفي أســوأ األحوال ديانة المســيح الدّجال 1، 

Ziaka 2004, 207-211. 1 ـ 
قّدمت أيضاً زياكا توليفة موجزة باألدبيات الخاصة باإلسالم في األرثوذكسية المسيحية 

Ziaka 2014, 714 - 718 :خالل الحقبتين البيزنطية والرومانية. انظر

■ أ!(�0?� ز�3�#  

الكنائس  بين  الدينُي  الحوارُ 
أوروبا: في  وا�سالم 

واالنخراطات التحّديات 
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وديانـة الجهـاد فـي سبيـل نشـر الدعـوة ضـد «الكـافـر» 1.
والحال أن اختيار موضــوع الحوار الديني ما كان مــن باب الصدفة في 
شيء؛ ذلك أن المواضيع ذات االهتمام المشترك، التي ُوجدت في كل األديان 
تعبّر عن اهتمامٍ كبيٍر بالنســبة إلى البشــرية وإلى الخليقة. وقد ُعزيت إلى 
موضوع بسيط ـ الســالم عبر األرض ـ منزلة الشــرف األولى منذ البداية، 
وذلك مصداقاً لما كان عبر عنه القديس لوقا في أنشــودة الميالد: «اْلَمْجُد 

ةُ» (لوقا: 2 ـ 14). اِس اْلَمَسرَالُم، َوِبالن ِهللا ِفي األََعاِلي، َوَعلَى األَْرِض الس
وكان أن تقّدم الحوار بين األديان تقدماً حاسماً بعد الحرب العالمية 
الثانية، حينما واجهت البشــرية ما واجهته من دماٍر ومن شقاٍء؛ فكان أن 
أدركت الحاجة إلى فهم متبادل ـ تفاهم ـ وإلى عيش مشــترك ـ تعايش ـ 
بين الشــعوب واألديان. وبموازاة مــع تحرك الســاكنة العالمية (الهجرة 
واللجوء) ونمو وســائل االتصال بزغ تفاؤل وســاد في شــأن صنع السالم 
والتواصل بين الشــعوب، ولقاء األديان والثقافات. ولقد أشــار إلى ذلك 

بدقة ستيليانوس تسومبانيدس:
«هذا أوان طفقت فيه الكنائس تدرك مســيس الحاجة إلى التصالح مع 
نزوعات رئيســة ثالث: النزعة الدنيويــة (العلمانية)، والنزعة الماركســية، 
واألديان األخــرى. وفضًال عــن هذا، فإن مشــكلة التنمية البشــرية أضحت 
تناقش، وأمســت العدالة االجتماعية واالقتصادية األهــداف الجوهرية. وهي 
األهداف التي صارت الدعــوة إليها تقتضي التعاون بين رؤى مختلف ســكان 

العالم ومعتقداته» 2.

Tolan 1999, 97-117. Tolan 2003. Tounta 2011, 113-154. 1 ـ 
Τsompanidis 2015, 472. 2 ـ 
يحيل تســومبانيدس إلى جــورج ليموبوليــس (1992 ـ 44) وإلى إســهام روح االتحــاد العالمي 
للكنائس (WCC) بجنيڤ عام 1966 مع مؤتمرها الدولي: «المســيحيون في ثورات زمننا التقنية 
واالجتماعية: المؤتمر الدولي للكنيســة والمجتمع» (التقرير الرسمي، (WCC)، جنيڤ، 1967)، 
كما يحيل إلى داللة النشــور الدوري Populorum Progressio للبابا بولس السادس الصادر عام 
1967. إن الحاجــة إلى العمل جنبــاً إلى جنب من أجل الســالم والحوار بيــن األديان والناس 
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وقد كان للمجلس العالمــي للكنائس (المعروف اختصارًا تحت مســمى: 
WCC) دوٌر حاســٌم في تقّدم الحوار بين الديانات اإلبراهيمية، وهو المجلس 

الذي حــّرك ضمائــر الكنائس المشــتركة فيه إلــى التفكير تفكيرًا كنســياً 
وحدوياً، وإلى التحرك جماعياً ومحلياً، كما لعب أيضاً دورًا حاســماً المجمع 
الڤاتيكانــي الثاني بإعالنه المعــروف [اختصارًا لعبارته األولى] تحت اســم 
Nostra Aetate [عصرنا] (1965/10/28)، الذي عبّرت فيه الكنيسة الكاثوليكية 

الرومانية عن رغبتها في فتح حوار مع األديان غير المسيحية، وال سيما منها 
اإلسالم واليهودية، والسير على «درب السالم» (in viam pacis). والحال أنه 

في ذلك الزمــان كانت قد طرحت مســألة كيف 
يمكــن ـ على الوجــه األفضل ـ تنظيــم التعايش 
البشــري في المســتقبل بعامة، وما هــو الواجب 
المشــترك بين األديــان على هــذا الصعيد. كما 
شهدت هذه المرحلة كذلك ـ ألول مرة ـ اعتراف 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالحركة الكنسية 
الوحدوية؛ مما شــكّل منعطفاً حاســماً في فهمها 

لذاتها وفي موقفها من الكنائس األخرى 1.
المبــادرات  أخــذت  الزمــان  ذلــك  فــي 

والمنظمات فــي البروز ضمن كنائس أوروبا للقيــام بمهمة تحقيق التفاهم 
بين الكنائس ومســلمي أوروبا. ومن بيــن المنظمات المســتقلة يبرز عمل 
مؤتمــر الكنائــس األوروبية (المعــروف اختصارًا تحت رمــز: CEC) الذي 
تأسس عام 1959 في جنيڤ (سويسرا)، وكان يتكوّن من 125 عضوًا، وال سيما 

حاضرة أيضاً في البيئات الدينية المســلمة. لقد شّدد وزير األوقاف والشــؤون الدينية بسلطنة 
ُعمان (الســالمي، 2015، 190)، في الخطاب الذي ألقاه على الجمعية األمريكية لعلم التبشــير 
American Society of Missiology بشــيكاغو (18 يونيــو 2005) والمعنونــة: «العــدل والعقــل 

واألخــالق» على مواصلة الجهود التي بذلتها الســلطنة مــن أجل التفاهم والحــوار بين األديان 
«للبحث عن مصلحة كل الناس والتقّدم واالستقرار والسالم».

Tsompanidis 2014, 77. 1 ـ 

*"ّ�م ا���ار ��� األد#�ن 
�7� ا���ب  ً����
 ً���"*
 ����
 ،��!�Tا������7 ا�
 �#�5وا:�l ا�
�� وا:��V �� د��رٍ و�� 
 l3ٍء؛ 1?�ن أن أدر�"I
�دل �� 9�1 Aا���:� إ�
 ���5��ك � S�� Aوإ�
ا��75ب واألد#�ن.



256

نظر وجهات 

لجنته االستشارية حول اإلســالم بأوروبا (المعروفة اختصارًا تحت مسمى: 
CCEE). وداخل الكنيســة الكاثوليكية الرومانية، لعبت مؤتمرات المجلس 

البابوي للكنيسة الكاثوليكية (المعروف اختصارًا تحت مسمى: CCEI) دورًا 
مهماً، ال ســيما في التعاون بين مؤتمــر الكنائس األوروبيــة CEC واللجنة 
االستشارية حول اإلسالم بأوروبا CCEE في أبريل من عام 1978، مما شكّل 
«لحظة تاريخيــة؛ ألن هذا الضرب من التعاون لم ُيشــهد لــه نظير منذ 
عصر اإلصــالح الديني» 1. وقد شــرع العديد مــن المنظمات المســيحية 
المســتقرة بأوروبا في تطوير برامج حوارية من أجل التفاهم بين األديان، 
ال سيما مع اإلســالم. وفي خالل ذلك بدأ المسلمون يلتحقون بمختلف هذه 
المنظمات، وكان لهذه المنظمات طاقم عمل مشترك في مواقع مهمة، سواء 
نّســقت هذه المنظمات فيما بينها أم لم تنسق. وقد أمكنت مالحظة غياب 
منهجي للتنسيق مع اإلسالم خالل نصف قرن الذي سبق هذا الزمن، وكان 
ذلك نابعاً، من غياب موقــف الهوتي موّحد اتجاه اإلســالم، ومن التمثيل 
السيئ للكنائس األوروبية، ومن غياب المعرفة بما كان يحدث على الصعيد 
المحلــي داخل مختلف بلــدان أوروبا، رغم ما تحقّق من تقــّدم جّدي، وهو 
تهيــيء وإنضاج كان من شــأنه أن يســاعد على التقدم نحــو التفاهم بين 
الكنائس 2. ال ســيما خالل الســنوات األخيرة مــع التدفّــق الهائل الجديد 
لموجة طالبي اللجوء إلى أوروبا، وتنشــيط فعــل المنظمات غير الحكومية 
بوصفها «الوســيطة الممكنة والمكافئة»، حتى الكنائــس التقليدية ـ التي 
كانت تنظر إلى اإلســالم نظرة تخوف «افتراضية» و«تنميطية» ـ انخرطت 
في عمٍل إنســاني إحســاني مع كل الالجئين من غير أي تمييز، وذلك عبر 
المنظمات غير الحكومية التي أقامتها الكنائس. لكن هذا األمر لم يوّســع 
من مدى هذا العمل إلى مستوى كنسي من شأنه اعتبار جوهر األمر احترام 

Huot-Pleuroux 1995, 70, retrieved by Slomp and Vöcking 2011, 211. 1 ـ 
يقّدم سلوم وفوكين (2001، 211 ـ 232) تقديماً موسعاً وشــامًال بكل الخطوات التي اتخذت إلى  2 ـ 
عام 2011 من لــدن الهيئات المذكورة ســلفاً، وبكل المشــاكل العملية والالهوتيــة ذات الصلة 

بالكنائس وباإلسالم في أوروبا.
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الشخص البشري المسلم، وهذا يكون في المحل الذي يمكن للتقّدم الذي 
تحققه مختلــف التنظيمات الكنســية أن يكــون قادرًا كذلــك على تحقيق 

إسهامات مهمة على صعيد مختلف السياقات المحلية.
تعهّــدت الكنائس بتحقيق مقاربة تحاور بين األديان في ســياق الدول 
األوروبية الدنيوية، وذلك في جزٍء منه بســبب حاجاتهــا، وفي جزٍء آخر 
بغاية إنجاز تعهداتهــا داخل البنيات الدنيوية [العلمانيــة] األوروبية التي 
منحتها االعتراف بها، والتسهيالت لها، ولكن أيضاً النزاعات فيما بينها. 
هذا ولقد كانت إسهامات الكنيسة مهمة ومساعدة للدول الدنيوية، وذلك 

بسبب أنه:
[العلمانية]  الدنيوية؛  البنيات  «بينما وفّرت 
لمختلــف الــدول األوروبية ضمانات لممارســة 
الحرية الدينية، فإنه يبدو أنها لم تجد الحلول 
المناســبة للتفــاوض ولتدبيــر الشــأن الديني 
وللتعايش بيــن مختلف األديــان بوصفها عوامل 
لتقوية اللحمة االجتماعية؛ وذلك بدل التســبب 
في انعــزال مختلــف الطوائف الدينيــة وإقامة 
التمييــز بينها داخــل بنيات الدولــة الدنيوية. 

والحال أن عــدم التالؤم هذا واضح في دســاتير أوروبــا. ذلك أن لجنة 
الوزراء في المجلس األوروبــي ـ مثًال ـ لم ُتدخل إال مؤخرًا في قاموســها 
االصطالحي مصطلــح الحوار الداخلــي بين األديان بوصفــه ضميمة إلى 
الحوار الثقافي البيني [الحــوار بين الثقافات]. والذي هــو باٍد للعيان أن 
اللجنة تثق أكثر في الحوار بين الثقافات وفي الســهولة السياسية إليالئه 
األولويــة. والحق أنه ال تعود التوصيــات المتعلّقة بتدبيــر التربية الدينية 
والتربية علــى الحوار بين األديان، وكذلك توفير تكوين ُمْرٍض لألســاتذة 
والتالميذ معاً، إلــى أكثر من عامي 2001 ـ 2002. وهــذه التوصيات إنما 
هدفت إلى الدفاع عن حقوق اإلنســان، ودعم احتــرام االعتقادات الدينية 
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وغير الدينية لكل مواطــن أوروبي كما لمواطني الدول المجاورة، ونشــر 
فكرة التضامن، والمســاعدة على تالفي الصراع داخل إطار تربية نظامية 

وغير نظامية» 1.
وفضًال عن هذا، ساعد الحوار بين األديان الكنائس على المضي قدماً أكثر 
مما فعلت ذلك «البعثات التبشــيرية» وتنســيق مختلف الكنائــس مع المصالح 
االســتعمارية السياســية في الشــرق، والتي امتد وجودها لقرون مديدة. تبقى 
ـ بطبيعة الحال ـ مسألة إمكان قيام مقاربة إيجابية «لآلخر» الديني باستعمال 
مناهج اســتُعملت إلى حد اآلن من لــدن برامج البعثات التبشــيرية ذاتها. هل 
يمكن لبعثة دينية أن تتجاوز حماســها العقدي والتزامهــا الديني في لقائها مع 
«اآلخر» [المخالف] الديني؟ غير أنه من المهم أيضاً أن ندرك ونستوعب كيف 
فهمت بعض الدوائر الدينية في العالم اإلسالمي الواقع التاريخي، نقدياً ولكن 
أيضاً إيجابياً، بما في ذلك حتى انخراط بعثات الكنائس التبشــيرية المسيحية 
في الشرق األوســط. كان قد الحظ الشــيخ عبد اهللا بن محمد السالمي ـ وزير 

األوقاف والشؤون الدينية لسلطنة ُعمان ـ ما يلي:
«جرى الحوار بين الجماعات والمنظمات المســيحية واإلســالمية ألكثر من 
قرن، وثمة العديد من المؤسسات التربوية في الشرقين العربي واإلسالمي التي 
أقامتهــا الكنائــس البروتســتانتية والكاثوليكية لعبــت دورًا مهماً فــي النهضة 
والحداثة العربية واإلســالمية. وقد تجاوزت هذه المؤسسات النشاط التبشيري، 
وأقامــت حوارًا حقيقيــاً، وأثرت تأثيرًا موصــوالً في مختلف الجماعــات العربية 
اإلسالمية. وأود أن أشير في هذا الســياق إلى العمل الجيد الذي أنجزته ألكثر 
من قــرٍن من الزمــن الكنيســة اإلصالحية بأمريكا في ُعمان وفي شــرق شــبه 

 Ziaka 2016, 61. See “Recommendation CM/Rec (2008) 12 of the Committee of Ministers to 1 ـ 
 member states on the dimension of religious and non-religious convictions within intercultural

 education (Adopted by the Committee of Ministers on 10 December 2008 at the 1044th meeting of

 the Ministers’ Deputies) [retrieved from https: //wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1386911&Site=CM.]

 On the Toledo Guidelines and the relevant case - law of European and United Nations human

 rights bodies as well as the key guiding principles relating to religious education in state schools,

see Evans 2008, 449-473.
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الجزيــرة العربيــة. والعديد مــن الباحثين ـ غربييــن وغير غربييــن ـ انتقدوا 
االستشراق، معتبرين أعماله على الضوء السلبي للجهود االستعمارية والتبشيرية. 
وفــي الحقيقة لقــد أّدى االستشــراق خدمة جليلــة، وذلك بتعريــف األوروبيين 
واألمريكيين بالحضارة اإلســالمية، وبتأكيده على العالقات بين العالمين العربي 

واإلسالمي، كما على ِقدم عالقاتهما التي تمتد لقرون مع باقي العالم» 1.
على أنه كذلك تم إنشــاء توّجه أكاديمي داخل 
إطار الهوتــي يمتد إلى الســبعينات والثمانينات من 
القــرن الماضي، أقام حــوارًا بين األديــان مع فهم 
الثقافــات ومعرفتها بوصفه واجبــه األول، رغم عدم 
الثقة تجــاه الحوار بيــن األديان، كمــا الحظ ذلك 
«ماي» عــام 2004، وهو توّجــه ال يــزال قائماً في 
الكنائس والمنظمات الدينيــة والمدارس الالهوتية. 
وقد شــّجع هذا الحــوار باألولى المنظمات ـ شــأن 
والمبادرات  (WCC) ـ  للكنائــس  العالمــي  المجلس 
الفردية، واالنخراطات، وااللتزامات داخل الكنيسة 2.
واليــوم يبــدو الحوار بيــن األديــان ـ وعلى 
الرغم من أنــه قائم في العديد من المؤسســات 

األكاديمية ـ مطالباً باالنتقال من النظرية إلى الممارســة وإلى اإلســهام في 
تحقيق التصالــح حول المشــاكل العاجلة، وإلــى تجاوز النزاعــات الدينية 
الكثيفــة العنيفة لأللفيــة الجديدة، وفــق روح نقدية، وتوضيــح الخلط بين 
األزمنة التي ينظر بها إلى دين بحســبانه معتدياً وضحية في الوقت نفســه. 
وبموازاة ذلك، على هذه المؤسسات إيجاد مقاربة متعددة المستويات لطلبتها، 
وبعض منهم دنيــوي [علماني] التوجه، وبعضهم قساوســة، وآخــرون أعضاء 
نشــطون في الكنيســة، وما عاد يندر اليوم أن نعثر كذلــك على أعضاء من 

Al Salmi 2016, 182. 1 ـ 
May 2004 [retrieved from http: //www.wcc–coe.org/wcc/what/interreligions/cd43–03.html]. 2 ـ 
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طوائف دينيــة أخرى، بما فــي ذلك المســلمون 1. إذ عليهــا أن تعّرفهم على 
التطــور التاريخي والتاريخ الســابق للحوار بين األديان فــي صلة مع الحوار 
الكنسي/ الكنسي، وأن تجعلهم يدركون المشاكل والهُوات التي ال تزال قائمة 
على المستويين الكنسي والتبشــيري 2. كما أن عليها أن ترّسخ فيهم المبادئ 
الفرديــة للديانات اإلبراهيميــة، وأن ُتعلمهم باألبعاد االجتماعية والسياســية 
للمجتمعات اإلسالمية وبالتطور والصعوبات التي يواجهها الحوار بين األديان 
في مختلف هــذه البنيات. وأخيرًا، عليها أن تشــجع على الحــوار وعلى لقاء 
الحوار بين األديان على المســتوى العملي، في تواصل مــع الطوائف الدينية 
المحلية، من أجل إكســابهم المهارات التي يحتاجون إليها لتشجيع االحترام 
لكل كائن بشــري ونفي الرؤى النمطية و«التوتاليتارية» الدينية. ونحن نلفى 
دوماً أن البيئة الالهوتية لزمننا هذا ـ بما في ذلك أنظمة الدولة التربوية ـ 
أمســت أكثر انطوائية من تلك التي ســادت في العقود الماضية، وأن هذا هو 
السبب الذي يجعل األمر يحتاج إلى البدء بما هو بديهي وأولي مع الطالب، 
مهما بدا ذلك غير محفّز، ومهما كانت مجمل العملية التربوية بطيئة. على أن 
التالقي بأناس من مختلــف الهويات الدينية حاســم من أجــل إجالء اآلراء 
المســبقة وتبديد المخاوف، تلك المخاوف التي تســّربت بعمق إلى ال شعور 
الناس، بدءًا من التربية الدينية الجماعية والتربية الدينية القومية 3. والحال 

يحيل ريتاروجا ودرفين (2014، 82) إلى االكتشافات المشتركة في مختلف البيئات عندما يصفان  1 ـ 
تجاربهما في اإلشراف على درس عن اإلسالم موّجه فقط لتالميذ مسلمين: «إن حضور واحد منا 
في القســم يغيّر أمــرًا: من وجهة نظــر األقلية ليس درســاً «بيننا» على أي حــال من األحوال. 
والُمَدرســة مهاجرة غير أوروبية ومســلمة، عليها أن تأخذ باالهتمام الطالــب األبيض األوروبي، 

المفترض أن يكون مسيحياً، في فصلها وعلى األرجح أن تكيف تعليمها بحسب هذا المعطى».
يقّدم أولمان (2006، 137 ـ 139) مقاربة شديدة األهمية للتوترات بين الحوار والتبشير. 2 ـ 

المجتمع الفنلندي على وعي جيد بهذه المشــاكل. رغم أن فنلندا تبدو «مغلقة» اآلن أمام وصول  3 ـ 
المهاجر المســلم، فإنها لزمن طويل قامت بعمل مهم في سياق الحوار الكنسي الوحدوي عالمياً 
ومحلياً، مع تحقيق نتائج مهمة كنســية وتربوية واجتماعية في لقاء كنائس البلد، ال ســيما بين 
الكنيســتين اللوثرية واألرثوذكســية، ولكن أيضاً لضمــان تمثيلية متســاوية للكنائس ولألديان 

األخرى، بما في ذلك اإلسالم، داخل بنية الدولة.
(Vogelaar 2013, 267-301) :انظر
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أن الثمرة األساســية للحــوار األكاديمي بيــن األديان ـ المترتبة عن دراســة 
الدين ـ إنما هي تطوير مختلف المهارات وتشــجيع الحوار، ونسج «العالقة» 
مع بقية الكائنات البشرية األخرى، بوصفها عالقة نابعة من الجامعة ومتجهة 

نحو المجتمع ومن المجتمع نحو الجامعة. والحق 
أن انتقــاء أولئــك الذين ســوف يتحدثــون إلى 
الطالب ألمر مــن األهمية بمــكان؛ ألن موقفهم 
ومعرفتهــم ونيتهــم اإليجابيــة وثقافتهــم العامة 
واســتيعابهم الواسع سوف ينمو وســط الطالب، 
لمبادرات اجتماعية مهمة  وسوف يمســي مرّجحاً 
ولمواقف فــي الحياة في المســتقبل. وكذلك من 
المهــم التواصل مــع كل القساوســة الذين لهم 
عقلية منفتحــة والذين يمكن أن تســهم أفعالهم 

وتجاربهم مع التعّدد الديني في هذا التالقي بين األديان والشعوب.

وفي اليونان تم اتخاذ خطوات أكثر اســتقالالً وأكثر تقدماً نحو اللقــاءات بين الكنائس واألديان 
األخرى، ال سيما على المستوى األكاديمي، وذلك جزئياً بســبب أن كليات الالهوت كليات دنيوية 
[علمانيــة] وعمومية، ومــن ثمة فهي غيــر مراقبة مــن لدن الكنيســة. ومن عام 1970 شــرعت 
المؤسسات األكاديمية في فتح حوار مع اإلســالم واليهودية. وحديثاً جدًا، بدءًا من يوليو من عام 
2014 إلى نهايــة 2016، بدأ المــزج بيــن دروس تمرينية في مســائل التربية الدينيــة والتربية 
المدنية، وهو مزج أمســى يترّسخ تحت إشراف مدرســة الالهوت بجامعة أرسطو في تسالونيكي، 
تحت إشــراف أكاديمي لصاحبة هذه الدراسة على هذا االســتنبات بين علماء الالهوت المسيحي 

والمدرسين المسلمين والوعاظ بمدينة تراسيا، حيث توجد أقلية مسلمة تعيش في البلد.
(Ziaka 2016, 59-75) :انظر

هذا وينتمي المشروع إلى البرنامج اإلجرائي: «التربية والتكوين المستمر». وقد موّله باالشتراك 
االتحاد األوروبي والصندوق الوطني باليونان. ومؤخرًا كذلــك (2013) تم إدخال التربية الدينية 
اإلسالمية ضمن مدارس الدولة اليونانية (التي تختلف عن مدارس األقلية المسلمة)، ال سيما في 
مدينة تراسيا (اليونان). ولقد كان رواد الحوار بين األديان األسقف الحالي أللبانيا أناستاسيوس 
جيانوالتوس، أســتاذ الدراســات الدينية في مدرســة الالهوت بأثينا وعضو معــروف في مجلس 
الكنائــس العالمــي، وجيورجيو زيــكاس، أســتاذ زائر للدراســات الدينيــة في جامعة أرســطو 
بتســالونيكي، الذي كان في الماضي قد نّظم مبادرات محلية ودولية ســواء في العالم األكاديمي 
اإلسالمي أو مع الكنائس والمنظمات األخرى، شأن مؤتمر الكنائس األوروبية (المعروف اختصارًا 

تحت رمز: CEC) واليونسكو والمجلس األوروبي.

إّن ا��T�ة األ����� ���0ار 
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CZ��?ا� >dاألد#�ن �� دا ���ا!�Tق ا���ار 

1 ـ ا������� واإل�الم

إلى حين مجيء اإلسالم في القرن السابع الميالدي، عرفت المسيحية 
فقط أديان اليهودية والديانتين اإلغريقية والرومانية القديمتين، ال ســيما 
عبادات األســرار فــي العالــم اإلغريقي/ الروماني، والتي دخلــت معها في 
تنازع. وفي قرون المســيحية الثالثة األولى كانت المســيحية مضطهدة من 
لــدن اإلمبراطورية الرومانيــة، وقد طور علماء المســيحية خطابــاً دفاعياً 
تبجيلياً [عن المســيحية] كان الغرض منه إقناع إنتلجنسيا العالم اإلغريقي 
ـِ «المعاني السامية» للمسيحية (يوستينيان الفيلسوف، ثيوفيلوس األنطاكي،  ب
أثيناغــوراس األثيني). على أنه مباشــرة بعد القرن الرابــع الميالدي خبت 
جذوة العبادات القديمة وســادت المســيحية في العالم المعــروف. ولهذا 
الســبب ما عادت من حاجــة ـ باألولى ـ إلــى تطوير الهوت أديــان 1. ولو 
انتشرت المســيحية إلى خارج البلدين األساسيين للشــرق األقصى ـ الهند 
والصيــن ـ لكان علــى الالهــوت أن يتطور بحســب بنية أخرى فــي جانبه 
النســقي، وأن تمســي له صالت مع أديان أخرى وثقافــات مغايرة من غير 

حدوث تغير في جوهر الوحي المسيحي.
على أن األمور ســرعان ما تبّدلت تبدالً مفاجئاً مع بزوغ اإلسالم، وهو 
دين نافس المســيحية. والحال أن خســارات المســيحية في الشرق، وبعد 
ذلك تهديد اإلسالم للمســيحية في أوروبا، حمل الديانتين العالميتين على 
التواجه، وبطبيعة الحال على فهم سلبي لإلسالم من طرف المسيحية. كما 
أن هذه العالقة أمست نموذج الرؤية المسيحية إلى ديانات العالم األخرى. 
غير أنه بالنسبة إلى الشــرق المســيحي، فإن: «هذه العالقات كانت لها 
مســتويات عدة. كانت عالقات تنافــس وصعوبات ومــرارات، ولكنها أيضاً 

هــذا يعني: «إعادة التفكير فــي كيف حددت المســيحية ذاتها عبر صلتها مــع «اآلخر»؟ وكيف  1 ـ 
تتعامل الكنائس المسيحية مع الغيرية الدينية والتعددية في أوروبا؟»

Ziaka (2015, 215) referring to Kwok-Pui Lan 2005, 67. انظر: 
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كانت عالقات انصهار وتسامح وتفاهم متبادل، واألهم تبادل خبرات ثقافية 
كان أن توّلدت عنها خصوصية كل ثقافة على حدة، وكذلك أيضاً الســمات 

التي كانت تشترك فيها» 1.
وهكذا، فإنــه لما غزا المســلمون ســورية حوالى عــام 635م وبالد 
الرافدين حوالى عام 637م، اتصلوا بالمسيحيين في المنطقة التي طوّرت 
أهم موضوعات تعاليم المســيحية فــي ذات اهللا وصفاتــه وحرية اإلرادة 
وباقي الموضوعات ذات الصلة، والتي شــكّلت أمورًا مرجعية؛ لكنها أيضاً 
أمور خالفية بالنسبة إلى علم الكالم اإلسالمي المبكر؛ الشيء الذي أدى 

إلى الخصام والجدال مع المسلمين. والشاهد 
على ذلك أعمال يوحنا الدمشــقي (ت: 749م)، 
الــذي كان أول مــن ألــف تعاليــم المســيحية 
الالهوتيــة في نســق جامــع، منطقياً وفلســفياً، 
باالستناد أساساً إلى مقوالت أرسطو، لكنه كان 
أيضاً هو الذي كتب عن اإلسالم في إطار نبرة 
تبجيل للدين المســيحي وتوجــه الهوتي بين، 
مدشــناً بذلك عهد الهوت تبجيلي وجدلي تال 
عهده 2. وإن عمل تلميــذه الروحي ـ ثيودوروس 

أبي قرة (ت بعد 825) 3 ـ ليحمل أيضاً شــهادة على هذا األمر، وِقْس عليه 
عمل األب النســطوري طيموثاوس الجاثليق (ت: 823)، أحد أولئك الذين 
تصف أعمالهم النقاش الذي جمع بين هذا القس والخليفة المهدي حوالى 
عام 728م 4. ولقد كانت هــذه األعمال حافزًا للمفكرين المســلمين على 
التفكير المنطقي وعلى االســتدالل، ألنهم أدركوا لحينه أنه بغاية الدفاع 

Ziakas 2004, 235-397, here 239. 1 ـ 
 John of Damascus, ΠερίΑιρέσεων, PG 94, 677A-680D; Διάλεξις Σαρακηνούκαι Χριστιανού, 2 ـ 
PG 94, 1585A-1597C and PG 96 1336-1348B. Husseini 2014.

 Graff 1944-1953, vol. 2, 7-23. Abū Qurra, Κατά Αιρέσεων Ιουδαίων kαι Σαρακηνών, PG 3 ـ 
97, 1461A-1601B.

Mingana 1928, 1-192. Fowden 2004, 154-155. 4 ـ 
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عن دينهم ضد حجــج الالهوت المســيحي، فإنه كان عليهــم أن يطوّروا 
الكالم اإلسالمي تطويرًا نســقيّاً. وفي هذا األمر ســاعدهم كثيرًا الفكر 
والفلسفة اليونانيان، اللذان بدآ بالتسّرب إلى العالم اإلسالمي في بداية 
القرن الثامن الميالدي 1. وقد تعزز اتصال علماء اإلســالم بالتراث الحي 
للعالــم اإلغريقــي عــن طريــق الترجمــات التــي أنجــزت طيلــة عهد 
اإلمبراطوريتيــن اإلســالميتين األوليين: األموية والعباســية، وعبر أعمال 
الفالســفة اإلغريق والعلماء اليونان. وقد ســاعدت هــذه الترجمات على 

تطوير ِعلَْمْي الفلسفة والكالم العربيين اإلسالميين.
كان المؤلفون البيزنطيون أول مــن نقل آيات كثيرة من القرآن. واألرجح 
أن نيكيتاس البيزنطي (ق 9 ـ بداية ق 10) ـ على وجه الخصوص ـ كان عالماً 
بالعربية، وقد سعى إلى تقديم تحليل للعديد من سور القرآن باليونانية ألول 
مرة في القرن التاســع الميــالدي، وفق مقاربــة ـ بطبيعة الحــال ـ تبجيلية 
[للدين المســيحي] 2. وفقط في عــام 1141 ميالدي نقل الدارســون الغربيون 
القرآن إلى الالتينية، وكانــت توجد من قبل فقط نقول حرفية لبعض ســور 
القــرآن، نظير تلــك التي قــام بها روبــرت ڤــون رتينس بأمر مــن بطرس 
فينارابيلــس أســقف كلينــي. كان بطــرس فينارابيلس هــذا مقيماً بإســبانيا 
(األندلس)، حيث كان يسود حكم األمويين، وكانت الفلسفة اليونانية اإلسالمية 

أقدم عمل جدلي مســلم ضد المســيحية هو عمل علي بن رّبن الطبري (240هـ/855م). ويبدو أن  1 ـ 
بعض المتكلمين المســلمين األوائل ـ شــأن ضرار بن عمرو (200هـ/815م) ـ كتبوا كتابات تعترض 
على المســيحيين من أجل نســف رؤاهم (Van Ess 1968, 1-70). وقد اســتمد يوسف ڤان إس هذه 
المعلومة من كتاب الفهرســت البــن النديم. ويمكن العثــور على تقويــم بيبليوغرافي هام لمعظم 
األدبيات المسيحية / اإلســالمية وللخطابة الالهوتية من الجانبين في السلسلة التي كتبها توماس 
2009 ـ 2015 وتوماس 2008. ففــي هذه األعمال درس داڤيد توماس التعاليم الدينية المســيحية 
التي اعترض عليها اإلسالم. وتذّكر هذه الدراســات أن الكتّاب المسلمين المعترضين الذين كتبوا 
ردودًا على المســيحية، قالوا بوجــود انحراف في تعاليم المســيحية، وأنهم دافعوا عن اســتقامة 
اإليمان اإلســالمي، تماماً كما فعل المدافعون عن الدين المســيحي في العهــد البيزنطي وما بعد 
البيزنطي حيــث كتبوا بعــض الكتابات الممجــدة للمســيحية والمعارضة لإلســالم. يوجد موجز 

باالعتراضات على اإلسالم في األدبيات البيزنطية في: Ziaka 2002-2003, 119-142 (بالفرنسية).
Ζiaka 2002, 14-24 and 31-32. 2 ـ 
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مزدهــرة 1. وكان أن تم نقــل اآلداب اإلغريقيــة إلى الفكر العربي، وإنشــاء 
الفلسفة اإلسالمية (القرن التاســع الميالدي/القرن الثالث عشر الميالدي)، 
بما كان من شــأنه أن شــكل حــوارًا جوهرياً مــا زال يحنّ إليه الفالســفة 

المسلمون إلى اليوم بوصفه كان حوارًا موصوالً 2.

2 ـ ا�?��CZ األر�jذ���3

كانت البطريركية القســطنطينية الكنســية قد مهّــدت الطريق إلى 
الحــوار عبر المجهــودات التي بذلتها نحو تجســير الهوة بيــن الكنائس 

والتقريب بينها، وتحقيق السالم بين الشعوب، 
مســهمة بذلك في تشــكيل الحركة الكنســية 
 .(WCC) الوحدوية والمجلس العالمي للكنائس
وهكــذا، فإنه غــداة القــرن العشــرين دخلت 
األرثوذكســية إلــى مشــهد الحركة الكنســية 
بمنشــوري عــام 1902م وعــام 1904م، خاطب 
فيهما بطريــرك القســطنطينية يواقيم الثالث 
رؤســاء الكنائس األورثوذكســية ذات األسقف 
الرئيســي الخاص بهــا والتــي ال تخضع إلى 

سلطة قضاء األســقفية أو البطريركية [الكنائس المســتقلة]، وفي هذين 
المنشورين يحيل بطريرك القســطنطينية بتشديد منه خاص على الحاجة 
إلى دعــم وحــدة الكنائــس األورثوذكســية وإقامة حــوار مع الكنيســة 
الكاثوليكية الرومانية وكنائس ما قبل خلدقونيا والكنائس البروتستانتية. 
وكذلــك كان قد مهد الســبيل أيضاً قرار المجمع االستشــاري الكنســي 
الروســي عام 1918م بإنشــاء «شــعبة خاصة بوحدة الكنائس» 3. على أن 
العالمة الفارقة في تاريخ الكنيسة كانت هي مبادرة البطريركية الكنسية 

Laurens, H., Tolan, J. Veinstein, G. (eds.) 2009, 52-53. 1 ـ 
Ziakas 2007, 155. 2 ـ 
Borovoj 1998, 286, retrieved from Tsompanidis 2014, 45-46. 3 ـ 
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عام 1920م، والتي أتت كثمرة لمنشوري يواقيم الثالث السالفي الذكر 1. 
وحتى قبــل أن تكون قد تشــكّلت الحركتان العالميتــان التابعتان للحركة 
الكنسية الوحدوية على وجه التمام، كان قد وجه بطريرك القسطنطينية 
منشــورًا مجمعياً «إلى كنائس المســيح حيثما كانت»، وطلب من المجمع 
تجــاوز روح الريبــة، واإلبانة عــن قوة المحبــة، وذلك بإنشــاء «رابطة 
الكنائس» على غرار «رابطة األُمم» التي كانــت لتوها قد أبصرت النور. 
وقد ذكر هذا المنشــور الدوري حقيقة أنه رغم وجــود خالفات مذهبية، 
فإنه ما زال من الممكن للكنائس وللمجمع التوّحد، ال سيما حول المشاكل 
االجتماعية واألخالقية، وذلك: «بغاية بناء وتيســير وحدة جامعة ومباركة 
في الرب» 2. ومن ثمة، نالحظ كيف أن مصالح الكنيسة األرثوذكسية قد 
توسعت وتعمقت لكي تشمل كل الكنائس والجماعات الدينية ذات اإليمان 
المسيحي. ولقد شكّل التعايش الســلمي والتفاهم المتبادل والتواصل بين 
الكنائس الشــروط المســبقة األساســية لدعم الوحدة المطلوبة والعيش 

المسالم للكنائس: «ليكون الجميع واحدًا» [يوحنا: 21/17].
واليوم، فإن هذا الحوار يدعمه البطريرك الكنسي بارثولوميو األول نفسه، 
والذي إثر تنصيبــه في 2 نوڤمبر من عام 1991م، شــّدد ـ من جهة ـ على وحدة 
اإليمان األرثوذكســي، ومن جهة أخرى على المسؤولية الجســيمة في الحوار مع 
معظم األديان العالمية، والحفاظ على التراث الروحي واألخالقي العالمي الذي 
يشرف كل الكائنات البشرية. ولهذا السبب؛ فإن البطريركية الوحدوية الكنسية 

تعّد الحوار الداخلي بين األديان على وجه الخصوص ضرورياً وحيوياً  3.

شــّدد جيورجيــوس تسيتســيس (1989 ـ / 55 ـ 64) في عمله القيم على إســهام هذا المنشــور  1 ـ 
البابوي، وأحــال على النصوص المناســبة، وقد قّدمــت زيــاكا (254/2011 ـ 258) أيضاً لمحة 

تفصيلية على خطوات الحوار بين األديان التي قامت بها الكنائس بأوروبا.
 Patriarchal Encyclical 1920 «Προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού», (Tsompanidis 2 ـ 
2014, 631).

نشرت زياكا في العدد التذكاري دراسة شــاملة ومفصلة عن الحوار بين األديان بين البطريركية  3 ـ 
الكنسية الوحدوية واإلسالم إلى حدود عام 2000.

Fanari, 400 years (2001, 575-725) :انظر
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والحال أن ثمة العديد من الكنائس األورثوذكسية ذات األسقف الرئيسي 
الخاص بها، والتي ال تخضع إلى ســلطة قضاء األسقفية أو البطريركية، كما 
أن ثمة العديــد من البطريركيــات القديمة والمحدثة. لكننا ســوف نقتصر 
فقط علــى تقديم بعض النماذج عــن الكنائس والبطريركيــات، والتي يكون 

بالعالم اإلســالمي،  حضورها ونشــاطها مرتبطاً 
بوصفها تشكّل جزءًا من بحثنا الموسع 1.

الكنيســة  تــرددت  قصيــر،  زمــن  حتّــى 
األورثوذكسية ذات األســقف الرئيسي الخاص بها 
والتــي ال تخضع إلى ســلطة قضاء األســقفية أو 
البطريركية في أن تخطو خطوات نحو الحوار بين 
األديان. والحال أن هذا التردد مفهوم بالنظر إلى 
تاريخ العالقات بين المسيحيين اليونان واإلسالم 
على نحو ما ســادت بــه إلى حدود بدايــة القرن 

فيما يخّص الكنائس بفنلندا، وال ســيما الكنيســة الفنلندية اللوثرية والكنيســة األرثوذكســية  1 ـ 
الفنلندية وعالقاتهما بالمســلمين وباإلســالم، وفيما يخــص التربية على تعــدد أنماط اإليمان 
بالمدارس الفنلندية، فإن ميخائيل ساندفيســت، وهو عضو في جريدة أرثدوكســيا، وبيكا ميتسو 
رئيس تحرير أرثدوكســيا، والدكتور توفو اليتيال، وهو دكتور مجاز في الدراســات الدينية، كانا 
ودودين جدًا في تزويدي بالببليوغرافيا والمعلومات المطلوبة. نشــكرهم شكرًا صادقاً على حسن 
نيتهم وعلى مجمل المــواد الببليوغرافية باإلنجليزية التي زودونا بها. وأحســن موقع للعثور على 

http: //www.uskonnot.fi / english / :معلومات تخص الوضع الديني في فنلندا هو
كما تتوفر معلومات أيضاً حول المسألة في شبكة الكنيسة اللوثرية:

http: //evl.fi/EVLen.nsf/Documents/C2257A16002103B3C2257C1A0048D442?OpenDocume

nt&lang=EN.

وانظر ايضاً كتيباً للكنيسة الفنلندية اللوثرية موجهاً أساساً إلى المهاجرين المسلمين:
http: //sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/26C13F2F2D14B14BC225771100453087/$FILE/Christian_

guidebook.pdf.

ويمكن إيجاد بعض الحقائق حول التربية الدينية في المدارس االبتدائية على الموقع:
http: //www.suol.fi/index. php / uskonnonopetus-suomessa / religious-education-in-finland

كما ثمة مقالة عن الحوار بين األديان بالمدارس في فنلندا، ينظر:
 Anna-Leena Riitaoja & Fred Dervin 2014, 76-90 [retrieved from http: //www.tandfonline.com/

doi / abs / 10.1080 / 14708477.2013.866125].
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العشــرين. وما عمل اإلسالم ـ الذي تّمت تســويته في األذهان باإلمبراطورية 
العثمانية ـ على تجنيد اإلنتلجنســيا [النخبة المثقفة] ـ ال الدنيوية [العلمانية] 
منهــا وال الدينيــة ـ إلحداث تفاهــم إلى حــدود النصف الثاني مــن القرن 
العشــرين. وفي العقود األخيرة أســهمت الكنيســة اليونانيــة ـ عبر المجلس 
العالمي للكنائس (WCC) ومنظمات أخرى ـ على نحو أكثر فأكثر شــيوعاً في 

النشاطات ذات الصلة بالحوار بين األديان 1.
وخالل الســنوات األخيرة، كانت كنيسة قبرص نشــيطة جدًا في الحوار 
بين األديــان بالتعــاون مع كنائس الشــرق األوســط ومع المجلــس العالمي 
للكنائس (WCC). والحال أن قبرص ـ قبل كل شــيء ـ هــي الجار األوروبي 
األقرب جغرافياً إلى الشرق األدنى واألوسط. وعلى الرغم من المحن الطويلة 
التــي أعقبت تقســيم الجزيرة بيــن القبارصــة المســيحيين (العديد منهم 
ما عادوا يرغبون في أن يســموا قبارصة يونانييــن) والقبارصة األتراك، مع 
ذكريــات مؤلمة عــن احتالل جزء مــن قبرص من لــدن الفرق العســكرية 
التركية، واالرتياب الذي رافقه نحو اإلســالم ونحــو «المحتل التركي»، فإنه 
يبدو أن كنيسة قبرص تتخذ خطوات عملية نحو تجسير هوة الشقاق الديني، 
ال سيما من خالل اللقاء بمســلمين من الشرق األوسط. وفضًال عن هذا، فإن 

طائفة لبنانية ثرية تقطن في الجزيرة.
كذلك من المهم حضور قدماء بطاركة اإلســكندرية وأنطاكية والقدس 
في الحوار بين األديان. وهم بطاركة تعيش طوائفهم الدينية جنباً إلى جنب 

Stathokosta 1999. 1 ـ 
اشتهر واتسق نشاط أكاديمية الدراسات الالهوتية بمدينة ديمترياس (مدينة فولفوس باليونان)، 
التي تنظم أياماً دراسية ولقاءات وفصلين على مدار السنة ووحدات دراسية وغيرها من األنشطة 
ذات مضامين الهوتية وحوارية دينية وتربوية. ولربما كانت أعمال أكاديمية الدراسات الالهوتية 
بمتروبوليس ديمترياس، كما أكاديمية كريت األرثوذكســية المبادرة الوحيدة، ولكن ذات الداللة 
العميقة أيضاً، التي تنظمها الكنيســة المحلية والمتعلقة بالنزوع الوحدوي الكنسي وبالحوار بين 
األديان على مســتوى وحدوي تدعمه دعماً منظماً المتروبوليس باليونان. كذلك مهم هو اإلسهام 
النشــري حول هذه المســائل بأكاديمية الدراســات الالهوتية بمتروبوليــس ديمترياس، والذي 

يترأسه مدير األكاديمية بانتليس كااليتزيدس.
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مع المســلمين في قلب اإلســالم بالشرق األوســط وفي إفريقيا. ولقد كانت 
بهذا الشــأن قداســة البطريرك بارثينيوس الثالث ـ بطريك اإلســكندرية ـ 
شخصية بارزة في القرن العشرين، ومرجعية عالمية واسعة تحظى باعتراف 
كبير، وهو الذي اشــتغل بال كلٍل من أجل تحقيق التعايش الســلمي والحوار 
بين المسيحيين ومؤمني أديان أخرى، ال سيما منهم المسلمون الذين ترعرع 
بين ظهرانيهم بمصر. زيادة على ذلك، جعلت إســهامات مطران جبل لبنان 
جورج خضر في الحوار مع اإلسالم، وإســهامات القساوسة العرب الشباب، 
شأن األب الدكتور جورج مّســوح، مدير معهد الدراسات المسيحية اإلسالمية 

في جامعة البلمند بلبنان وممثــل بطريركيته في 
الحــوار العالمــي لألديــان، جعــال بطريركيــة 
أنطاكية مســؤولة بخاصة ونشــيطة في اللقاءات 
التحاورية الدولية بين األديان. وقد قال مســوح 
بكل وضوح عــام 2007م فــي خطاب لــه ألقاه 
بأبرشــية  الالهوتيــة  الدراســات  بأكاديميــة 
بأنه لئن  ديمتريوس (مدينــة فولفوس/ اليونان)، 
لم يكن ثمة أي سالم بين مســلمي لبنان ـ ُسنة 
وشــيعة معاً ـ فإنــه لن يكــون ثمة ســالم بين 
المسيحيين: «إنما جارنا هو المسلم»، كما أشار 

إلى ذلك، «فإن لم يكن المســلم على حال حسن، لن نكون نحن أيضاً على 
حال حسن. وإن هو لم يعش في سالم، فلن نعيش نحن أيضاً في سالم».

هذه النتائــج ذات أهمية قصوى لفهــم الزمن الحاضــر والصدامات 
العنيفة القائمة في الشــرق األوســط، والتــي تؤثر كذلك فــي أوروبا مع 
موجات الالجئين الكبيرة واالعتداءات اإلرهابية، والتي سوف تكون لها آثار 
متنامية لزمن طويل قادم. إن التعايش الســلمي مطلــوب ـ بطلب يكاد يبلغ 
حد اليأس بســبب واقع الحال ـ من لدن الكنائس المضطربة في الشــرق. 
والحال أن وضع بطريركية أنطاكية العربية اللســان ـ ال سيما في سورية ـ 
وضع بالغ الصعوبــة اليوم، في محيــط تجتاحه حرب طاحنة تشــتت فيها 
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الكثير من الســوريين وفّروا، مســيحيين ومســلمين على حّد ســواء. وعلى 
الرغم مــن بعض إعالنــات التعاطف التي عبّر عنها بهذا الشــأن رؤســاء 
مختلف الكنائــس؛ فإن خطابهم ال يبدو أن له تأثيــرًا أمام التقلبات الجيو 
ـ استراتيجية في المنطقة الواسعة. وهنا بالذات ينبغي لنا أن نتساءل كيف 
يمكن لكنائس أن تواجه تحديات عصرنا إذا ما هي كانت عاجزة فعلياً عن 
الحفاظ على ســالمتها داخل مناطق مكلومة، وأكثر من هذا، إذا ما كانت 
هي مستمرة في التنافس فيما بينها، وال ســيما منها تلك التي تقوم بمهام 
داخل المناطق المكلومة. وفي الحالة الســورية، فــإن العديد من المواقف 
اتخــذت وما زالت تتخذ فــي صلة مع الوضع الســيال فــي المنطقة، ومع 
النزاعات السياسية خارجها. وسعياً منها إلى نزع الوصاية المهيمنة، فإنها 
إما حافظت على التواصل مع نظام األسد، أو قطعت معه الصلة معتبرة إياه 
أصل المشكلة برمتها. وفي الواقع، فإنه ال أنصار النظام السوري وال نقاده 
بإمكانهم الحفاظ على الكنائس المحلية، التي ـ رغم ثراء طوائفها العقدي 
وشــهادتها التاريخية في البالد ـ تبدو أكثر تحالفاً بعضها مع بعض داخل 
األغلبية المســلمة من الكنائس خــارج الحدود الجغرافية لســورية، والتي 
تصرفت ـ في الكثير من المناسبات بسبل متناقضة، وفق مفاهيم التفكيك 

ما بعد االستعماري لكنائس الشرق المكلومة.
أخيرًا، سوف يكون من باب السهو عدم اعتبار ولوج بطريركية روسيا 
إلى اإلسهام في الحوار الديني بدءًا من عام 1990م 1. والمؤشر على ذلك 
الدخول هو خطاب بطريرك روســيا قداسة ألكســيوس الثاني، في أكتوبر 
من عام 2007 بمجلس أوروبا، في موضوع الحوار بين األديان. لقد شــّدد 

البطريرك على أنه:

Slomp and Vöcking (2011, 214). 1 ـ 
وقد ذكرا على نحو مهم: «لقد أقامت روســيا بالتدريج إمبراطورية اســتعمارية تمتد إلى وسط 
آسيا. ولم تحرز البعثات التبشيرية األرثوذكسية الروسية بين المسلمين إال نجاحاً محدودًا. وقد 
أفضت نهاية االتحاد الســوڤياتي إلى حقبــة جديدة فــي العالقات بين األرثوذكــس والكنائس 

المعمدانية من جهة، والمسلمين من جهة أخرى».
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«واعية هي الكنائس الروســية األرثوذكســية تمام الوعي بالعدد العظيم 
من المعتقــدات الدينية في أوروبا وفي العالم. وهــي منفتحة للحوار مع هذه 
المعتقدات، تمامــاً كما مع أتباع الدنيوية [العلمانيــة]. على أننا مقتنعون بأن 
رؤية عالم واحدة ـ بما في ذلك رؤية العالــم الدنيوية ـ ال يمكنها أن تّدعي 
أنها تملك االحتــكار في أوروبا أو في غيرها. ولهذا الســبب، نحن نؤمن بأن 
إقصــاء الدين من الفضاء العمومــي أمر غير مقبول بالمــرة. لقد آن األوان 
بالنســبة إلينا لالعتراف بأن الدواعي الدينية من حقهــا أن توجد في ذلك 
المكان، بمــا في ذلك الفضــاء العمومي. وبغاية تفادي الصــراع بين الرؤى 

الدينية في العالم برمته، نحتاج إلى حوار صريح 
بين الثقافات، حوار ينبغــي أن ينخرط فيه ممثلو 
األديــان التقليدية والتراث الدنيــوي [العلماني]. 
إنني أؤمن بأن مجلس أوروبا ـ الذي يملك القدرة 
والخبــرة بوصفــه مكانــاً للحــوار بيــن القيــم 
األوروبية ـ سوف يكون مجمعاً ومألفاً جيدًا لحوار 

من هذا الطراز» 1.
مــن  العديــد  ُوجــد  الحيــن  هــذا  ومنــذ 
التصريحات، كما العديد من اإلسهامات من لدن 

بطريركية روسيا في االتحاد األوروبي، وفي المنظمات الدولية والدينية، كما 
في المجلس العالمي للكنائس (WCC) لضمان أن يسود السالم. وواقعة وجود 
العديد من المســلمين واليهود، والعديد من األهالــي البوذيين الالميين في 

تمثيلية الكنيسة األرثوذكسية الروسية في المؤسسات األوروبية. اقتبس من: 1 ـ 
http: //orthodoxeurope.org/

للكنيســة الروســية أيضاً جريدتها الخاصة، التي بدأ نشــرها في نوڤمبر مــن عام 2002. 
ونشــرة أوروبا بيكا Europaica Bulletin هي في الوقت نفسه نشرة أخبار بطريركية الكنيسة 
الروسية، كما أنها نشــرة أخبار األنشطة البين ـ كنسية وأنشــطة الحوار الديني. وغرضها 
األساسي هو توفير معلومات حول أنشطة مكتب كنيسة روسيا مع االتحاد األوروبي واللقاءات 
الثقافية البينيــة والدينية الحوارية التي ينظمها االتحاد األوروبي ومشــاركتها في مثل هذه 

اللقاءات.
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روسيا، وال ســيما في روسيا الوسطى والشــرقية، إنما جعلت من هذا الحوار 
أمرًا حاجياً وحيوياً وضرورياً. وهذه األديان معترف بها كذلك اعترافاً رسمياً 

من لدن الفدرالية الروسية 1.

3 ـ ا�?���� ا�?����j?�� ا��و��!��

أنتج قرار المجمع الڤاتيكاني الثاني (1962 ـ 1965م) حول عالقة الكنيسة 
بالديانات غير المســيحية ـ والمتضمن في إعالن «عصرنــا» Nostra Aetate ـ 
جوًا جديدًا كامل الجدة في الكنيســة بخصوص أمر صالتها وتواصالتها مع 
األديان غير المسيحية. لقد أظهر المجمع نية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
في الشروع في «فتح» حوار مع األديان غير المسيحية، ال سيما منها اإلسالم 
واليهودية، وأن تســير على «درب الســالم» In viam pacis  2. والحال أن هذا 
الحدث مــا كان له من نظيــر فيما تقدم مــن الماضي وال مثيــل. وإلدراك 
داللته، علينا فقــط أن نعتبر بالماضــي التاريخي التصارعي، ال ســيما بين 
المســيحية واإلســالم. ذلك أن الحــروب الصليبيــة واالســتعمار والبعثات 
التبشيرية واتخاذها وسيلة مغرضة، كلها تلقي الضوء على ظروف اللقاء بين 
العالم المسيحي والعالم غير المسيحي. والحق أن الموقف الجديد للكنيسة 
الكاثوليكية كان حاسماً سواء في أمر تعاونها مع الكنائس األخرى أو في أمر 
التشجيع، في خطوة مشتركة معهم، على الحوار بين األديان. على أن االنفتاح 
الناجح للكنيســة الكاثوليكيــة الرومانية علــى األديان األخــرى مع المجمع 
الفاتيكاني الثاني لم يكن أمــرًا طرأ هكذا فجأة، وإنما يمثل التتويج النهائي 
لمســار دراســي وجدلي طويل، مســار ظــل عقودا قبــل أن يعمــد الباحثون 

طبقاً للمجلس األرثوذكســي (المجلس المقدس العظيم للكنيســة األرثوذكســية)، الذي أقيم  1 ـ 
بكوليمفاري (جزيرة كريت)، في يونيو 20 ـ 25، 2016، باألكاديمية األرثوذكسية لكريت، فإن 
الكنائس األرثوذكسية الروسية واألنطاكية والبلغارية والجورجية كانت غائبة. وبحسب فهمنا، 
فــإن غيابها يعكــس العديد مــن الدواعــي السياســية التي تنعكــس على عالقات الكنيســة 

األرثوذكسية كذلك.
 Bishop Fitzgerald (1993, 55-70) on the commitments by the Roman Catholic Church to 2 ـ 
Interreligious Dialogue from the Second Vatican Council onward.
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والمفكّرون ـ بين األنتلجنســيا األوروبية ـ إلى جعل اإلســالم «معروفاً» لدى 
الغرب، متجاوزيــن بذلك قروناً مــن الخالفات القديمــة، ومبدين تصورات 
جديدة لإلسالم موجهة إلى العالم الغربي، بما في ذلك: «الطريق الصوفي 

الجواني األصيل» الذي هو اإلسالم الصوفي أو الصوفية  1.
وبغاية تحقيــق مرامي الحوار، تم إنشــاء جهــاز مركزي في الكنيســة 
الكاثوليكية، هــو المجمع البابوي للحــوار بين األديان (المعــروف اختصارًا 
تحت اســم: PCID). وقد تم التكفل بهذا الحوار ـ بداية ـ من لدن الكنائس 
المحلية. والحال أن المجمع البابوي للحــوار بين األديان (PCID) في اتصال 

دائم مــع األجهــزة المكافئــة له لــدى المجمع 
العالمــي للكنائــس، وذلــك فيمــا يتصــل بأمر 
التواصل بين األديان والحوار، لكنه ليس يستغرق 
أنشــطة هذا المجمع كلها. فهو يشــتغل اشــتغاالً 
مســتقًال بوصفــه كنيســة، بأنشــطته الخاصــة 
الموازيــة ألنشــطة المجلــس العالمــي للكنائس 
(WCC). وفــي هــذا االتجــاه، فــإن الكنيســة 
الكاثوليكية الرومانية ماضية في تطوير أنشــطة 
مســتقلة في صالتها مع كنائس مســيحية أخرى، 

وجهازها الرســمي للحوار بيــن األديان والتواصــل مع تقاليــد األديان غير 
األوروبية هــو الجهاز اإلداري الفاتيكاني المســمى Roman Curia الذي يملك 

فروعاً كثيرة له كل فرع مكلف بجوانب من المسؤولية.
ونحن نعثر في الجريدة الرســمية «من أجل الحوار» Pro-Dialogo، التي 
هي جريدة فصليــة تصدر ثالث مــرات في الســنة بانتظام، علــى معلومات 
ومناقشــات تخص مختلف الحوارات التي أجرتها الكنيســة الكاثوليكية إلى 

نذكر من بين رواد الدراســات اإلسالمية والحوار بين المسيحية واإلســالم األعمال الهامة التي  1 ـ 
أنجزها لوي ماســينيون ولوي غارديه وجورج قنواتــي وموريس بورمانس والعديــد من العاملين 

Borrmans and Annie Laurent 2002 :اآلخرين. ينظر
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عهدنا هــذا مع مختلف أديــان العالم (اإلســالم، اليهوديــة، البوذية، ديانة 
الشنتو، إلخ...)، فضًال عن العديد من الديانات األهلية اإلفريقية. كما نعثر 
على ذلك أيضاً في جريدة «التعرف علــى مختلف الروابط التي تؤلف بيننا» 
التي تخبر القــراء عن رحالت البابا يوحنا بولس الثانــي إلى مختلف الدول 
عبر العالم ولقاءاته مع الزعماء السياســيين والدينيين لهذه البلدان. وهنا 
أيضاً نعثر على تقرير مفصل عن الســتة عشــر عاماً من الحوار المســيحي 
اإلســالمي (1978 ـ 1994). والمعهــد البابوي للدراســة العربية واإلســالم 
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (المعــروف اختصــارًا تحت 

مســمى: PISAI) مكلف أساســاً بتطور أشــكال التواصــل األكاديمية وبحوار 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية مع اإلسالم. وثمار هذا الحوار يعلن عنها في 

جريدته Islamochristiania التي شرع في نشرها منذ عام 1975.
ولقد تم إنجــاز خطوة جبــارة أخرى إلــى األمام في تواصل الكنيســة 
الكاثوليكية الرومانية مع زعماء كل الكنائس الرومانية، كما مع زعماء أديان 
العالم، مع إعالن «يوم الســالم والصالة» الذي دشــنه البابــا يوحنا بولس 
ــيزي (إيطاليا) 1. وفي  الثاني فــي 26 ـ 27 أكتوبر من عــام 1986 بمدينة أس
نقطة من نقط خطبته التي ألقاها بالمناسبة، شدد البابا يوحنا بولس الثاني 

على ما يلي:
«إن واقعة كوننــا مجتمعين هنا اليــوم ال تدفعنا إلــى البحث عن أي 
صنف من صنــوف اإلجماع الديني بيننــا، أو إلى جعــل معتقداتنا الدينية 
محل تفاوض ومساومة. كما ليست تعني أنه ينبغي على األديان أن تتصالح 
على أســاس التزام مشــترك بخطة أرضية، خطة تقوم فيمــا وراء األديان 
نفسه. ال وال هو تنازل أو تنسيب لمختلف المعتقدات الدينية؛ ألن على كل 
كائن بشــري أن يتبع بكل صدٍق ضميره بعد البحث عن الحقيقة واإلذعان 
لهــا. إن اجتماعنا مجرد إعــالن ـ وهنا بالذات يحظــى بأهمية بالغة لدى 
اإلنســان الحديث ـ أنه في إطار المعركة الكبرى لكي يسود السالم، فإن 

منذ حينئٍذ تم إحياء هذا اليوم على نحو منتظم في يناير من عام 1993 ومرًة أخرى عام 2002. 1 ـ 
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البشــرية ـ عبر غيريتهــا ـ مطالبة بأن تســتقي من جذورها األشــد عمقاً 
واألكثر حيوية، من المكان الذي يتكــوّن فيه الضمير، ومن الحيز الجواني 

الذي خلقت منه طاقة اإلنسان األخالقية» 1.
لقد تم تنظيم اللقاء األول خالل الحرب األهليــة بلبنان، والثاني خالل 
الصراع في بلــدان البلقان، والثالث في غــداة 9/11. وإن مفهوم الصالة من 
أجل الســالم العالمي، وأهمية الوحدة البشــرية، وداللة الحوار بين األديان 
لتحقيق التناغم العالمي والســالم، قد تم التشــديد عليها في أّسيزي. وإن 
ــيزي العشر للســالم إنما ترتب عن لقاء 2002، حيث طبقاً  إعالن وصايا أس

لمقتضياته التزم رؤساء الديانات العالمية بعشرة 
مبادئ للســالم في العالم. ومنــذ ذلك الحين، 
كان فعــل الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة مع 
اإلســالم ـ على مســتوى الحوار بين األديان فعًال 
طويــًال ومتنوعــاً، وذلــك بالتبع إلــى المناطق 
الجغرافيــة وإلى المبادرات التــي تتضّمنها. وقد 
أشــرنا من قبل إلى دور مؤتمر المجمع األسقفي 
الكاثوليكي الرومانــي (CCEE) وأنماط التواصل 

مع كنائس أخرى ومع المسلمين.
وإن الخطــوات التي اُتخــذت مؤخرًا من لــدن البابا فرانســيس نحو 
المصالحة لخطــوات هامة؛ إذ يبدو البابا رجل الهــوت ومفكرًا مجددًا في 
تصميمه على حمــل الشــعوب والديانــات والثقافات على تحقيــق احترام 
وتفاهم متبادلين، وعلى النفاذ إلى الحدود التي تقســم بينها. وما الطابع 
الرمزي لزيارته إلى جزيرة ليســفوس (اليونان)، في شــهر أبريل من عام 
2016م؛ برفقة بابا القسطنطينية الكنسي الوحدوي بارثولميو وأسقف أثينا 
وسائر اليونان هيرونيموس ـ إال إرسال رسالة إيجابية في زمٍن عصيٍب تمّر 

يزي، وكذلك على الئحة المشاركين، انظر  من أجل االطالع على نص األعمال الكاملة لمؤتمر أس 1 ـ 
.“Iustitia et Pax”, Assise, journée mondiale pour la paix, 1987 :نص المجلس البابوي
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به البشرية، رسالة من أجل احترام الالجئين وحقوقهم اإلنسانية من طرف 
الدول والكنائس األوروبية.

���!��4 ـ ا�?��CZ ا��و*�

الكنائس البروتســتانتية كثيرة العدد ومســتقل بعضها عــن بعض. ولهذا 
الســبب، ســوف يكون من المســتحيل ـ داخل حيّز هذه اإلســهامات الموجزة 
المخّصصة للكنائس في أوروبا ولإلســالم ـ أن نشــغل أنفســنا فــي اإلحاطة 
بتفاصيل أنشطة كل الكنائس البروتستانتية. ولهذه الحيثية سوف نحّدد غرضنا 
في وصف نشاطات الجماعات البروتستانتية التي تمثل الفروع األساسية لحركة 
اإلصالح البروتســتانتي، والتي كانت العوامل األساســية في تأســيس المجلس 

.(WCC) العالمي للكنائس
كان البروتســتانتيون قــد طــوروا نشــاطاً تبشــيرًا مكثفاً منــذ الفترة 
االســتعمارية المبكرة. لكن ألن هذه الكنائس كانت تفتقد إلى الوحدة وإلى 
هيئة مركزيــة لتنســيق النشــاط التبشــيري، فقد خلــق العمل التبشــيري 
البروتستانتي مشــاكل ضخمة لهذه الكنائس البروتستانتية نفسها بسبب من 
أن الطوائف المتعّددة كانت شــديدة التنافس فيما بينها، مما أسفر عن ظهور 
التفرقة والشــقاق بينها. ولوضع حد لهذه المشــاكل فإن عــددًا من الهيئات 
التبشــيرية عقــدت عــام 1910م المؤتمــر التبشــيري العالمــي فــي إدنبرة 
(اسكتلندا)، والذي أنشأ وطوّر وعياً كنســياً وحدوياً، وأمسى نقطة االنطالقة 
للحركــة الوحدوية الكنســية. ومنــذ عام 1948م أســهمت غالبيــة الكنائس 
البروتســتانتية في المجلس العالمي للكنائــس (WCC). ومنذ حينئذ أدرجت 
أنشــطتها في أمر المشــاكل المتعلّقة بالحوار بين األديان والسالم والتفاهم 

.(WCC) ضمن مبادرات المجلس العالمي للكنائس

(WCC  :A��� l�* ًرا���dوف ا�ا�����7 (ا��7 CZ��?ا� C0)� 5 ـ

مجلس الكنائس العالمي نشــيط فــي برامج الســالم والتفاهم بين 
مختلف عقائد أهل اإليمان في مختلف البيئات الدينية، وهو يشــارك في 
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العديد من األنشــطة فــي المؤتمر العالمــي لألديان من أجل الســالم 
(المعــروف اختصارًا تحــت تســمية: WCRP)، الذي هو أوســع تحالف 
عالمي لممثلي الديانــات ذات األغلبية، والتي تهدف إلى دعم الســالم 
العالمي 1. وكان قد بدأ المؤتمر العالمي لألديان من أجل السالم مبكرًا 
عام 1970م؛ لكي يمســي نشــيطاً في األمور المتعلقة ببسط السالم في 
المناطــق التي تعرف الحروب، شــأن ســيراليون والبوســنة وإســرائيل 
وفلســطين. ويرّكز المجلس على خلق أشــكال من التعــاون بين أصحاب 
األديــان المتعددة بغاية مواجهة أصعب المشــاكل، بما في ذلك الحروب 

المجلس  وغرض  الكوكــب.  وحماية  والمجاعة 
إبــراز الطاقــة العظيمــة للجماعــات الدينية 
وحملهــا علــى الفعل المشــترك نحــو تحقيق 

المصالحة والعدالة والسالم.
وقد طوّر المجلس العالمي للكنائس أنشطة 
مســتقلة لتحقيق الســالم في األرض المقدسة 
منــذ عــام 1948م. وبــدءًا مــن عــام 1995م 
فصاعــدًا كثّــف مــن اهتماماته بحــل الصراع 
اإلسرائيلي  ـ الفلســطيني وإحالل السالم في 
المنطقة. وفي عام 2007م ائتلف جمع الكنائس 

مــن كل أقطــاب العالــم بعّمــان ـ بــاألردن ـ مــن أجــل إيجــاد لقاء 
فلسطين/ إسرائيل للوحدة الكنســية، والذي كان غرضه األولي يتمثل في 
التزام الكنائس المنخرطة فــي إجراء الحوار بين األديــان بغاية تحقيق 
السالم والعدالة، وذلك لمصلحة كل أولئك الذين يعيشون في المنطقة. 
وإن إحدى مجهودات المجلس العالمي للكنائــس (WCC) النبيلة النزيهة 
كانت هي إعالنه ضد حرب غّزة في ديســمبر من عام 2008 ـ يناير من 
عام 2009. وقد اختتم هذا اإلعالن بدعوة إلى أن تسود العدالة والسالم 

http: //www.wcrp.org/ 1 ـ 
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بغّزة، وإلــى إنهاء الحصار االقتصادي على تلك البــالد، وإلى الحوار مع 
الزعماء السياسيين المنتخبين وقتها 1.

هذا ويعد العدد التاســع والعشرون (2001) من مجلة مجلس الكنائس 
العالمي (WCC) ـ والمســماة «الحوار الجــاري» Current Dialogue مهما 
بهذا الشــأن، وذلك ألنه مخّصص لموضــوع الدين والعنــف، وهو عدد 
ينظر في مســائل الســالم والصراع والمصالحة من وجهــة نظر أديان 

العالم اليوم 2.
وفي أكتوبر من عام 2008، ُعقد «المؤتمر االستشاري المسيحي الداخلي 
حــول فهم الــذات فــي الدين فــي عالقتــه باإلســالم وبالحوار المســيحي 
م هذا المؤتمر مــن لدن المجلس  اإلســالمي»  ـ بجنيڤ (سويســرا). وقد نُظ
العالمي للكنائس (WCC) بتعاون مع عدد من الكنائس المســيحية، من بينها 
الكنيســة األرثوذكســية، والتحالف العالمي للكنائس اإلصالحية، والتحالف 
اإلنجيلي العالمي، والكنيســة الكاثوليكية الرومانية. وقد طرح المؤتمر جملة 
من المســائل المتعلّقة بالحوار مع المســلمين، بما في ذلك حقوق اإلنســان 
والدعوة الدينيــة ومفاهيم الدنونة [العلمانية] والتعدد والجنســية، كما طرح 
للنقاش مسائل استعمال الرموز الدينية لألغراض السياسية والتدّين المؤدي 
إلى العنف. وفضًال عن هذا، تحّدث المشــاركون كذلك عن مواضيع التعاون 
المســيحي ـ اإلســالمي، وذلك في أمور ذات أهمية قصوى للبشرية، بما في 
ذلك العدالة االجتماعية واالقتصادية، والتغيرات المناخية، والسالم، وعالج 

التجارب المؤلمة، والعناية بالذاكرة [الجمعية].
وإنه لذو داللة خاصة بهذا الشــأن حوار المجلــس العالمي للكنائس 
(WCC) مع إيران؛ ففي شهر نوفمبر من عام 2007 تم تدشين مبادرة من 
أجل الحوار النسوي بإشــراف المجلس العالمي للكنائس (WCC) والمعهد 

 Retrieved from http: //www.oikoumene.org/ en/ resources/ documents/ executive–committee/ 1 ـ 
bossey– february– 2009/ 20–02–09– statement– on– the– gaza– war.html

 Christian and Muslim Women Dialogue Takes :لالطالع علــى العــدد والمضاميــن، ينظــر 2 ـ 
Shape, http: //www2.wcc– coe.org/pressreleasesen.nsf/index/pr–08–82.html
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اإليراني للحوار البيني بين األديان حول موضوع «النســاء كصانعات سالم 
عبر الدين: ورشة عمل مشتركة بين النساء المسلمات والمسيحيات». وقد 
التقت النســاء اللواتي حضرن المؤتمر (أســاتذة جامعات وطلبة ومديرون 
وأطباء ووزراء حكومة)، بمن فيهن كاتبة هذا البحث ألول مرة بطهران في 
ديســمبر من عام 2008، وقد واصلوا عملهــم بغوتنبرغ في الســويد، في 

سبتمبر من عام 2009.
 (WCC) وكان المجلس العالمــي للكنائس
قد دشــن حوارًا رســمياً مع إيــران (منذ عام 
1995) عبر مركــز الثقافة اإلســالمية للحوار 
الدينــي، وفي ديســمبر من عــام 2008 أقام 
لقــاءه الخامس بطهران، وكان مدار اشــتغاله 
على «الديــن والتعايش الســلمي». وقد كانت 
نتائــج اللقــاء ـ فيمــا يخــّص الحفــاظ على 
الســالم ـ على النحــو التالــي: الحاجة إلى 
تعايش منسجم بين الشعوب واألديان، التفاهم 

المتبادل بين مختلف العقائد الدينية، الحوار البناء وتجســير الهوة من 
أجل االحترام المتبادل والفهم المناســب لدين الغير، التقليد المشترك 
الذي يعود إلى إبراهيم بوصف هذا التقليد إلزامــاً ُيلتزم بالحفاظ على 
التعايش السلمي واحترام مختلف الجماعات الدينية، اإلسهام والمسؤولية 
المشتركة بين المسلمين والمســيحيين في األمور االجتماعية والسياسية، 
واحترام مختلف األديان، والبحث عن القيم المشــتركة المتضمنة للسلم 
ولكرامــة اإلنســان، االلتزامات المشــتركة لتجاوز األحــكام االعتباطية 

المسبقة وتقوية التفاهم المتبادل.
وفي العقد األخير اتخذ الكثيــر من المبادرات ذات ُبْعــٍد بيني بين أهل 
اإليمان من مختلف العقائد، انخرط فيها المسيحيون انخراطاً قوياً، محافظين 
على مســتوًى عاٍل مــن اإلبداعية فــي هذا المضمــار. وإن أحــد أحدث هذه 
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المبادرات كان المؤتمــر العالمي اإليماني البيني ـ آســيا 2010 ـ الذي أقيم 
بكوااللمبــور (3 ـ 7 أكتوبــر) حــول موضوع: «اإليمــان والحكمة المشــتركة 
والقانون الدولي». ومن بين المســائل التي نوقشــت في المؤتمر المشــكلة 
المتعلّقة بالوعي بحاجة الخلق إلى خطة شاملة ينبغي أن تستلهم مبادئها من 
التعاليــم األخالقية لألديــان وغيرها مــن التقاليد الروحيــة األخالقية في 
العالم. فإذن، كانت أحد األهداف األساســية تتمثّل في خلق رابط يحمل على 
التفكير في الجماعة الموّســعة ويســهم في بث روابط أخــرى موجودة محلياً 
وروابط كنســية كونية وأكاديمية ومبادرات أخرى من أجل أن يفشــو السالم 

ويشيع التصالح 1.

6 ـ ا�?��CZ وأورو�� واإل�الم

الخطوات غير المتوازية وتحديات الحاضر
كال، لم تكن إســهامات الكنائس متســاوية مــن حيث الكيــف في أمر 
الممارســات اإليجابية لالعتــراف بالغير المخالف دينياً، والحوار مع ســليل 
إبراهيم؛ ونعني بهــذا «الغير» هنا على وجه التخصيص المســلمين. وهكذا، 
فإنه حتى لو أنه ـ بالنسبة إلى الكنائس المسيحية في الشرق ـ كان النقاش 
مع اإلسالم القاعدة ألزيد من أربعة عشــر قرناً، فإنه على المستوى المحلّي 
لم تطوّر الكنائس مبادرات الحوار الداخلي بين األديان ألســباب عدة. ويعود 
األمر أساســاً إلى مختلــف الحقائق السياســية وحقائق األنظمــة والتوازنات 
السياســية في فضاءات الحياة المعنية. ويعود األمر كذلك إلى نمط التربية 
الدينية والقومية التي كانــت ُتتلقى، وإلى خلق أو عدم خلــق فضاء «التعدد 
الدينــي»، وإلى االعتــراف أو عدم االعتراف بغير المســلم، وفي الســنوات 
األخيرة إلى عدم االســتقرار الســائد في الشــرقين األدنى واألوسط. ونحن 
نالحظ سيادة مواقف كنســية مثيلة في مناطق جنوب شــرقي أوروبا حيث إن 
تكون الدول القومية ـ إثر الســقوط التدريجي لإلمبراطورية العثمانية ـ لم 

Tsompanidis 2014, 460-461. 1 ـ 
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يثمر عن قيام مبادرات نحو حوار مواٍز، وذلك سواء فيما بين الكنائس بعضها 
والبعض أو فيما بين الدول والساكنة المسلمة األهلية. ولقد كان ذلك األمر 
يعود إلى عوامل عدة. تاريخياً، نُظر إلى «المســلم التركي» لقرون بحسبانه 
«الغازي»، وذلك من لدن غير المسلمين الذين ـ بالتعريف ـ أُدركوا من لدن 
المســلمين على أنهم وكالء للمســيحية وللحداثة. وسياســياً؛ عادة ما ُعّدت 
الهويات السياســية ما قبل حديثــة ومناِزعة للقوى الدنيويــة، ومن ثمة عادة 
ما اضُطهدت، ال ســيما في المناطق الشــيوعية الســابقة (ألبانيــا، بلغاريا، 
وبلدان أخرى). على أن ثمة أيضاً دواعي اقتصاديــة وقومية واجتماعية؛ ذلك 

أن المســلمين عادة ما كانــوا مواطنين «فقراء»، 
وعــادة ما كانوا من أُســٍر لغويــة مختلفة، بحيث 
إنهم حتى وإن هم كانوا مواطنين في البلد الذي 
ُيفترض أنه معترف بهم بوصفهم «أقليات دينية»؛ 
فإنهم لم يكونوا يســتمتعون ـ أساســاً بسبب من 
مخاوف قومية ـ بالمشاركة المتساوية فيما يخص 
الحقوق والواجبات إزاء الدول التي ينتمون إليها 
ويعيشــون فيها والتي كانوا مواطنيــن فيها. أكثر 
من هذا، كان العديد من النزعات األرثوذكســية 

القومية ـ مثيل الكنيسة األرثوذكسية اليونانية ـ مترددة وغير مضيافة، أو قل 
حتــى معادية لإلســالم، وهي نزعــات كانت تحــدث بالتوازي مــع الظرفية 
التاريخية، والتي كانت تصدر عن مختلف األســاقفة حتــى اليوم. ومرد ذلك 
األمر إلى واقع كون العديد منهم يتصرفون بمحض إرادتهم المستقلة في فعل 
ما يتصــورون أنه فــي مصلحة رعاياهــم؛ ومن ثمــة في مصلحة الكنيســة، 
ويتحدثــون لصالح أو ضد كل مخالــف كائناً من كان: مســلماً أم يهودياً أم 

شاذًا جنسياً أم ملحدًا، والالئحة طويلة ومعروفة.
وبالمــوازاة مع ذلك، فإنــه ضمن العديد مــن الكنائس البروتســتانتية 
بعضها فقط تمكّن من تطوير حوار مع اإلســالم، بينمــا األخريات بقين غير 
فاعالت تجاه المخالف دينياً. ذلك أنه في بلدان غرب وشمال أوروبا، اتخذت 
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العديد من الكنائس القومية مبادرات وخطوات للقاء مع اإلســالم، ال ســيما 
بعد عام 2000 وعلى نحو أقوى بعد عام 2010، عندما تنامى ظهور المهاجرين 
والالجئين المسلمين في فرنســا وألمانيا والسويد والنرويج ومختلف البلدان 
األوروبية الغربية والشمالية. وحدث أن دّشــنت الكنيسة الكاثوليكية الطريق 
نحو إقامة الحوار مع «اآلخر» الديني أساســاً بســبب بنيتهــا اإلدارية، حيث 
أقامت الحوار بين أشــكال اإليمان وقامت بدعمه، علــى األقل أو على األكثر، 
على نحو متشــابه في معظم الكنائس الكاثوليكية عبر العالم، لكن من غير 
أن تترك هامــش تباين، ومع ذلك وجــدت تفاوتات كبيرة فــي بلدان ال تعّد 

«تقليدياً» كاثوليكية.
بطبيعة الحال، لم يظهر المجهود المبذول لفهم مســلمي أوروبا والشرق 
األوسط وآسيا، والمسلمين كافة، واالستئناس بهم على حين غّرة؛ وإنما يمثل 
أصــًال فهماً متميــزًا للعالم من لــدن الكنائــس إثر ســقوط اإلمبراطوريات 
القديمــة، والبعثــات التبشــيرية العتيقة التي ســرعان ما توجهت ـ بســبب 
الظروف المســتجدة التــي تطورت فــي العديد مــن مناطــق العالم ـ نحو 
«الشهادة المســيحية» 1. هذا الضرب من «الشــاهد» الذي يستمر في األخذ 

منذ الثمانينات من القرن العشــرين، يعد بطرس فاســيليادس (انظر: Vassiliadis 2007)، وهو  1 ـ 
أســتاذ زائر بجامعة أرسطو  في تسالونيكي، واحدًا من أكبر الوســطاء في «البراديغم» الجديد 
لرســالة ”Christian testimony“ في الفتــرة ما بعد الحديثــة. وقد اقتفى أثر أســقف ألبانيا، 
أناستاسيوس جيانولتوس وإيون بريا فتبنى مفهوم «الشهادة المسيحية» وسار به ُقدماً. وهو يشّدد 
 the على ضرورة إجراء حوار بين المســيحيين وبين األديان، وال ســيما على النهضــة الليتورجية
liturgical renaissance. وقد واصل زميلي ستيليانوس تسومبانيديس هذا التقليد في إطار الالهوت 

Τsompanidis 2015, 103, 293 :الوحدوي والحوار. ينظر عمل
حول المسألة المبحوثة: مساهمة الالهوت الوحدوي والكنيسة األرثوذكسية داخل إطار المجلس 
العالمي للكنائس في شــأن التعدد الديني وأساساً العالقة مع اإلســالم، وموضوع إعادة تشكيل 
الحركة الوحدويــة والعالقات داخــل الكنائس ومع األديان األخرى. وال ســيما فــي الصفحتين 
334 ـ 335 حيــث يحاجج في أن: «األصوليــة، التي هي بادية في كل التقاليد المســيحية، حتى 
حين ال تظهر في إعالنهــا الصريح معاداتها لوحدة الكنائس، تشــكّل تحّدياً للحركة الكنســية 
الوحدوية. والتحدي ال ينبع فقط من المســيحية نفســها ـ وقد اتخذ شــكل ألــوان متعددة من 
األصولية والتعّصب ـ وإنما هو مرتبط أكثر بإحياء أو «عودة» األديان الكبرى ـ ال سيما اإلسالم، 
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باالهتمام ما أمر به اإلنجيــل: «َفاْذَهُبوا َوَتلِْمُذوا َجِميــَع األَُمِم» (متّى: 28. 19)، 
ولكنه أمســى يتحرك في إطار تنافســي ضمن هوامش المطالب «الدنيوية» 
و«ما بعــد الكولونياليــة» الجديدة للــدول األوروبية. وفضًال عــن هذا، فإن 
العديد من المبشــرين ـ خالل النصف الثاني من القرن العشــرين، بشمال 
إفريقيا؛ شأن اآلباء البيض، الذين كانت لهم معرفة عميقة باإلسالم، وكذلك 
باللغة العربية، بل وحتى في بعض األحوال باللهجات البربرية المحلّية ـ دخلوا 
في صراع مع البعثات التبشــيرية البروتســتانتية في المنطقة، بسبب لجوئها 
إلى التعميد المتسرع للمسلمين، والذي كان ُيَعرض حياة البعض إلى الخطر 

في البلــدان المســلمة، مثــل موريتانيــا، خالل 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي. ولهذا 
الســبب، فإن أولئك العارفين باإلسالم وجدوا أن 
تقديم روح «الشاهد المسيحي» أولى من تقديم 
«التنصير» و«الدعــوة»؛ وهو ما كانــت تهتم به 
البعثات التبشيرية البروتستانتية التي كانت تأتي 

في معظمها من الواليات المتحدة األمريكية.
والحاصل أننا نالحظ ظهــور مقاربة جديدة 
متميــزة للديــن مدعومــة نســقياً داخــل الدول 
األوروبية منذ حوالى 1960م فصاعدًا. وقد نشأت 

ـ على األكثــر أو على األقل ـ عن النماذج الدنيويــة، واتبعت ـ بهذا القدر أو 
ذاك ـ من لدن الكنائس. وفي هذا الوقت، فإنه في معظم البيئات اإلسالمية، 
أمست «البعثات التبشيرية» الســابقة تركز اليوم على «الشاهد المسيحي». 
هذا بينما األمور مختلفــة بعض االختالف في القارة اإلفريقية، ال ســيما في 
المناطــق التي تقع جنــوب الصحراء، ولكن أيضاً في آســيا، حيــث البعثات 
الرســالية تتصرف ـ بهذا القدر أو ذاك ـ وفق الممارسة الدعوية التبشيرية 

ولكن أيضاً البوذية والهندوسية (...). ولسوف يتميز القرن الواحد والعشرون ـ كما تم التشديد 
على ذلك في جوانب عدة ـ بالتعددية الدينية. والجواب عن السؤال كيف سيكون رّد فعل الحركة 

الكنسية الوحدوية وكل كنيسة على ذلك يبقى أحد أكبر التحديات».
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التقليدية التي تســتمر إلــى حد معين في المنافســة والتنازع مــع «البعثات 
التبشيرية» األخرى لمختلف الكنائس ومع «الدعوة اإلسالمية» 1.

وإن القضيــة الكبرى اليوم هــي التواصل ولقاء الجماعــات الدينية في 
الفضاءات العمومية األوروبية المشــتركة. وإذا كان حتى الســاعة تم توجيه 
النقاش نحو ســبل إدماج المســلمين داخــل الدولــة األوروبيــة «الدنيوية» 
[العلمانيــة]؛ فإنــه قد يبدو مــن المهم أيضــاً االعتداد بمبــادرات الكنائس 
المحلية للقاء بين المســيحيين والمســلمين والتناقش فيمــا بينهم والتفاهم 
بعضهم مع بعض. ورغم أن المسيحيين والمســلمين معاً ينطلقون من هويتين 
مختلفتين دينياً وثقافياً ولغوياً؛ فإنهما يتقاســمان هوية واحدة، هوية اإليمان، 
وال ســيما التراث التوراتي المشــترك، وبحســب هذا األمر يتقاسمان كذلك 
فهما مشــتركاً للمســار التاريخي للعالم بحســب ســبيل قويم يقود إلى آخر 
الزمــان. والحقيقة أنه يحتاج التحاور بين األديــان ـ اليوم أكثر من أي وقت 
مضــى ـ إلى نقــل وزن المبــادرات ما بيــن أنماط اإليمــان المتعــددة إلى 
الجماعات المحلية مع أبعــاد إيمانية بينية. والحال إن مبادرات هذا شــأنها 
م أن نظمت في زمــن متأخر مــن لدن الكنائــس، وعادة بوســاطة من  تقــد
الجامعات والفضاءات األكاديمية األخرى، ولكن أيضاً من لدن مؤسسات ذات 
ســمعة نذرت نفسها إلى الحوار بين أشــكال اإليمان المتنوعة في العديد من 
الكنائس األوروبية نفسها، كنائس في معظمها بروتستانتية وكاثوليكية. لكن، 
ما تــم ذلك فــي كل الكنائس، وال ســيما ما تم فــي العديد مــن الكنائس 
المحلية. ولهذا، فــإن ما هو مطلوب إنمــا هو مقاربة «من األســفل»: تربية 

 (Salmi (2016, 161)) يقّدم الســالمي مقاربة مهمة حول التبشير المســيحي والدعوة اإلســالمية 1 ـ 
والذي يفهم مسألة الدعوة ـ التي هي موضوع واسع عريض شــوّش على الصالت بين المسلمين 
والمسيحيين وما زال يشوش ـ بحســبانها: «رغبة إيجابية متبادلة في تضمين اآلخر في الخيرية 
الربانية (ال سيما بالمعنى القيمي أساســاً) التي يعتقد فيها ويعمل عليها المسيحيون والمسلمون 
على حد سواء. على أن لب المسألة ما كان هو واجب «دعوة» اآلخر إلى تصحيح إيمانه وتنقيته 
من الشــوائب، ال وال هو تقديم الشهادة أو نشر «الرســالة»، وال حتى كان هو القيم األخالقية 
التي يذكرها المسلمون والمسيحيون مع العامل المشترك الذي يجمع بينهما، والذي هو اإليمان 

وتوحيد الجهد، وإنما هو صراع المصالح والهيمنة واختالل التوازن في العالقة».
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القساوســة في مجال التفاهم بين أنحاء اإليمان وتنظيم ذلك، وتكوينهم في 
مجال الطابــع التربوي والديني، وإجــراء اللقاء مع الزعماء المســلمين من 
مختلف الجماعات المسيحية بأوروبا. ونحن نؤمن بأن النتيجة يمكن أن تكون 
ذات داللة وفق تعابير االحترام المتبادل وتقّدم المجتمعات وكســر الطابوات 
في أمر التعدد الديني. وبالموازاة مع ذلك، فإن سلك القساوسة العادي يوفر 
األدوات االجتماعيــة لتزكيــة روح التصالح بالنســبة إلــى كل أولئك الذين 
يمارسون الدين، بمن فيهم األئمة المســلمون وأهل اإلفتاء، أو أي من زعماء 
مختلــف الجماعات المســلمة. وإن لقاء مثل هــذا، وإن مجهودًا هذا شــأنه، 

لينبغي أن يكون من األيســر إنجازه داخل الُبنى 
الدنيويــة [العلمانية]، لصالح الــدول المنخرطة 
كما لصالح مواطنيها أيضاً، سواء أكانوا يمارسون 
ديانة بعينها أم ال يمارسون أية ديانة. وإن هيئات 
الالجئين والمهاجرين المسلمين التي تلتفت إلى 
كنائس أوروبا إليجاد ملجأ وموئل أمست أمرًا أكثر 
اعتيادًا اليوم. وإن مشــكلة دعوة الالجئين الذين 
وصلــوا مؤخرًا إلــى اعتنــاق المســيحية بأوروبا 
إراديــاً، ولكــن أيضاً دعــوة العديد من  اعتناقاً 

األوروبيين إلى الدخول في دين اإلســالم، لتبقى كذلــك ذات أهمية كبرى. 
وثمة مشكلة أكبر وأصعب حًال مثل مشــكلة بروز األحزاب اليمينية المتطرفة 
فــي العديد مــن الــدول األوروبية. وهــو أمٌر مرتبــٌط باألوســاط األصولية 
المسيحية، وأحياناً حتى ببعض المنظمات الكنسية. هذه هي ذي األمور التي 
عدها البعض أكبر المشاكل التي ينبغي أن تستأثر باهتمام كنائس أوروبا، في 

صلة باإلسالم، لكن كذلك في صلة بوجودها الحقيقي للعقود القادمة.
وألني قدمت إلى هذا المجال من حقل التربية؛ فإنني رّكزت على إسهام 
التربية المشــتركة بين المسلمين والمسيحيين والقساوســة ورجال القانون 
وعلمــاء الالهوت واألئمة، ســواء أكانــوا يزاولون الطقــوس الدينية أم ال، 
وذلك في المشاكل المشتركة، ســواء أكانت دينية أم سياسية أم اجتماعية. 
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والحق أن تربيــة دينية تحترم التعــدد الديني، وتجعل مــن الدين موضوع 
دراســة مطورًة التفكير النقدي والمســؤولية المشــتركة؛ لربمــا كانت هي 
الدرب المضيء الوحيد للمجتمعات العلمانية فــي أوروبا. وعاجًال أم آجًال، 
فإن النقــد الديني ســوف يكون كذلك موضوع مناقشــة في عالم الشــرق 
األوسط، ما دام ثمة نموذج وسبيل ممهد لالتباع. وإنما الحوار بين األديان 
أداة تربوية وإنسانية. وهو يحتاج ـ من جهته ـ إلى اكتساب منزلة اجتماعية 
وكنســية لفهم وتجاوز مقاربة «استشــراقية» للتعدد الديني، ومباشرة فهم 
مرٍض لآلخر، والقبول به، مع إيالء األولوية للمسؤولية والتعاون المشتركين 
بيــن مختلف الجماعــات الدينية في أوروبــا، وذلك كله ســعياً  إلى تحقيق 

مصلحة مستقبل أبنائنا ومستقبل العالم.
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■  مديرة معهد التبادل الدولي بجامعة طوكيو الدولية.

1 ـ ��م ��ءة 
	ار األد��ن

يقال: إن اإلسالم هو الدين األبعد عن اليابانيين ليفهموه، 
بينما بعــض تعاليم اإلســالم فــي الواقع تشــبه التدريس 
التقليــدي الياباني لمبــادئ األخــالق االجتماعية. كمــا يقال: إن 
التوحيد في اإلسالم يتناقض في شكل اإليمان مع العقيدة الشركية 
المتواجدة في الشــنتو الياباني، بينما يبدو أن ذلك في واقع األمر 
مجرد اختــالف فقط في طريقــة التعبير عن اإليمــان، ويرمز إلى 
ـ 1.6 إلى  المضمون نفســه. وإن اإلســالم يتمتع بكونه قوة دينيــة ِب
2 بليون تابع، فمــن المهم أن نفهم دينهم لكــي نعرف وضع عالم 
اليوم. وعلــى رغم ذلك، لم يتحقق فهم اإلســالم فــي اليابان إال 
ضئيًال في الســنوات األخيرة. ففي محاضرتي هذه، دعونا نفكر في 
إمكانية فهــم اليابان لإلســالم وقدرتها على تجنب مخاطر ســوء 

الفهم والنظرة المتحيرة إلى الدين.
في عــام 2002، شــاركُت أنا فــي «المنتــدى األول للحوار بين 
اليابان والعالم اإلسالمي» والذي عقد في دولة البحرين تحت رعاية 

■   (Kazuko Shiojiri) ي���	�� 	زو���

والقيادات  المسلمين  بين  الحوار 
اليابان في  الدينية 
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مركز البحرين للدراسات والبحوث. وكان هذا المنتدى يعد األول من نوعه في 
تاريخ الحوار الحضاري بين اليابان والدول اإلســالمية. ومن ثم شاهدنا كثيرًا 
من النــدوات والمنتديــات المنعقدة على المفهوم نفســه لإلســالم في تقدم 

الحوار السلمي وفهم الديانات األخرى.
ومنذ ذلك الحين حضرت عديدًا من الندوات والمنتديات المنعقدة داخل 
اليابان وخارجها، حيث كان عدد كبير من المشاركين يعتاد حضورهم، وكانت 
وجوه الحاضرين هنا لألشــخاص نفســهم تقريباً. ويجادل الكثيرون في أن 
الحوار بين األديان ال يســهم إســهاماً فعاالً في تعزيز التفاهم المتبادل بين 
األديان، إذا لم يتم توســيع نطاق حضوره. ورغم ذلك، من الضرورة الملحة 
في الوقت الراهن أن نعرف اآلخرين ونفهم الثقافات األخرى، حينما يبدو أن 

العالم كله يغرق في فوضى المجتمعات المتغيرة.
ومن أجل تطوير التعايش الســلمي وفهم اآلخرين ال بد من فهم اإلسالم 
والمســلمين بصورة صحيحــة، وهو مــن أهم الموضوعــات األكثــر إلحاحاً 
وإخالصاً، ليس لليابان فحسب بل للعالم كله، ولو أنه دائماً من الصعب جدًا 

أن نحصل على المعرفة الموضوعية لإلسالم.
في المجتمع اليابانــي على وجه الخصوص، ُيعد اإلســالم ديناً بعيدًا 
وغريباً يصعب علــى المرء أن يتفهمــه. ومن أجل تحقيــق التفاهم بيننا 
بصورٍة مرضيٍة ينبغي أن نقترح نمطاً جديدًا ومتحدياً لحوار األديان، ليس 
فقط ما بين المســلمين الذين يعيشــون فــي اليابان، بل أيضــاً ما بين 
البوذيين الذين يشــكلون غالبية الســكان فــي اليابان. ويبدو اإلســالم 
للبوذيين عادة دينــاً غير مبال وغريباً يصعب عليهم أن يدرســوه درســاً 

موضوعياً ويفهموه فهماً موضوعياً.


�� وا�5�ك��2 ـ ا�

في الحديث عن األديان العالميــة، يذكر كثير من الباحثين أن تأثير 
المناخ ُيعد عامًال من العوامل الرئيســة لوالدة أديان. وعلى سبيل المثال 
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يصر بعض العلمــاء اليابانيين على أن البلــدان أو المناطق مثل اليابان، 
التــي لديهــا الرطوبــة المرتقعة واألمطــار الغزيــرة والنعــم الطبيعية 
المتوفرة، قد نشــأت فيها الديانات الشــركية. ويســمح الدين الشــركي 
بعبادة آلهة متعددة في الجبال واألنهار والسماء والبحر والبرك والينابيع 
والغابات واألشــجار واألحجــار إلى آخــره. وعلى خالف ذلــك، في مثل 
المناطق الوعرة والجافة في الشرق األوسط، والتي لديها قليل من هطول 
األمطار وقــدر محدود من المنتجــات الزراعية، يصبح الســكان يعتنقون 
اإليمان باهللا التوحيدي، اهللا الواحــد العلي القادر. ويصر هؤالء الباحثون 

أيضاً على أن الشــرك عموماً هو إيمان تعددي 
ومتســامح يقبل أي شيء إلدراجه في عقائده أو 
شــعائره. ومن ناحية أخرى، فــإن التوحيد هو 
إيمان محصور وغير متسامح بصورة صارمة في 

االعتراف بآلهة أو عقائد أخرى.
ربما تبــدو هــذه المزاعــم صحيحة ألول 
وهلة، ولكنها خاطئة ألسباب كثيرة. فال يمكن 
أن نغفل عــن تأثيــر المنــاخ والجيولوجيا أو 
الخصوصية اإلقليمية في المناطق المعينة على 
خصائص ثقافاتها. بل إنــه ليس من الصحيح 

أن يجعلوا من مجرد المناخ اإلقليمي عامًال يفصل بين الشــرك والتوحيد. 
كما أنه ليس من المســلم به أن يكون الشرك دائماً متســامحاً وشامًال، 

والتوحيد دائماً محصورًا وغير متسامح.
إنّ اليابان بالفعل تتمتع بنعمة الطبيعــة ومناظرها الجميلة وذلك بفضل 
وجود الفصول األربعة المتعاقبة، باإلضافة إلــى وفرة المحاصيل والمأكوالت 
البحرية والمنتجــات الجبلية. وذلك قد يؤدي إلى عــّد هذه الخصائص أحد 

أسباب والدة تقاليد الشرك في اليابان.

 S#�7��� أ:< *$�#� ا�
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بحثاً في تاريخ األديان في العالم يمكننا أن نفهم أنه من السهل لإلنسان 
أن يقع في عقيدة الشــرك، ومن الصعــب عليه أن يحافظ علــى إيمانه بإله 
واحد، وذلك في أي وقٍت أو أي مــكاٍن كان. ورغماً من ذلك، في هذا العالم 
قد تم تنفيذ ذلك العمل الصعب المسمى «الثورة التوحيدية»، والتي أكملتها 
الديانات الثــالث المنطلقة من الخطوط التقليدية نفســها، وهــي اليهودية 

والمسيحية واإلسالم.
لذلك، ليس هناك أســاس مكتمل للرأي المزعوم بأن بلــدًا مثل اليابان 
موهوباً بنعمــة الطبيعة الوافرة، لم تنشــأ فيــه عقيدة التوحيــد أو لم تكن 
تتناسب مع اليابانيين. ويقبل الشــرك الياباني أصًال عبادة عدد من اآللهة؛ 

إذ يقال إن «هناك ثمانية ماليين إله».
ومن المفيــد أن نعرف أن أســلوب التعبد في الشــنتو يتعلق بطقوس 
التوحيــد. وعلى ســبيل المثال، يبدو عمومــاً أن معبد الشــنتو ُيعد مركز 
عقيدة الشــرك، إال أن كل معبد يقدم إلهاً واحدًا فقط فيقدســه، بحيث 
ال توجد صور أو تماثيل لآللهة األخرى. وفي الشــرك التقليدي الياباني، 
ال يقوم اليابانيون أبدًا بعبادة آلهة مجتمعة في وقٍت واحٍد، وال تعلّق صور 

أو تماثيل اآللهة لطقوسهم.
إنّ ذلك هو الواقع في الشــرك الياباني، إال أنه نوع خاص من الشــرك 
وفريد في العالم ويمكن تسميته Kathenotheism: تحويًال من التوحيد. يتمثل 
هذا التوحيد المتحول الفريد في معبد «جينغو» في مدينة «إيسي»، وهو أحد 

أقدم وأقدس المعابد في اليابان.
كما ذكرُت من قبل، فإن اإلسالم ُيعد ديناً بعيدًا جدًا في نظر اليابانيين 
إلى األديان، ففي العقيدة اإلسالمية أيضاً يوجد عديد من التعاليم والمبادئ 
التي تماثــل ما يوجد في البوذية التقليدية والشــنتوية مثــل تعاليم األخالق 
واآلداب االجتماعية. ولكن النظامين الدينيين للتوحيد والشــرك يرمزان إلى 

جوهر التدين نفسه تقريباً.
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إنّ غير قليل من العلمــاء المعاصرين الباحثين فــي البوذية ينظر نظرًا 
قاسياً إلى اإلسالم؛ فقد قال أحدهم ـ نقًال عن تعليق «ناكامورا هاجيمي» ـ : 
«ال يمكن أبدًا أن أعتقد أن اهللا خالق الكــون الذي حّملنا مثل هذه اآلالم هو 
رحٰمن رحيم على اإلطالق»؛ و«في كثيٍر من األديان التي تتمســك باهللا خالق 
العالم، توجد فيها فجوة فاصلة مطلقة بين اهللا واإلنســان، مهما كان اهللا قد 
أنقذه. أما في البوذية، فيصبح اإلنســان العادي بوذا جديدًا بعدما قد أنقذه 
البوذا»، قال هــذا الباحث البوذي: إنه إذا كانت هنــاك فجوة فاصلة مطلقة 

بين اهللا واإلنســان كما يشــير إليه اإلسالم، فإن 
رحمة ذلك اهللا ليست مطلقة.

ليس فقــط اإلســالم هو الــذي توجــد فيه 
الفجــوة الفاصلة بين اهللا واإلنســان، فذلك يعّد 
إحدى الخصائص لليهودية والمســيحية واإلسالم 
كلها. ومــن النظرة البوذية ينتقــدون أيضاً عدم 
وجوب االعتــراف بأن تطبيــق الرحمــة البوذية 
يتناسب مع اإلسالم الذي تختلف طبيعته وعقيدته 

اختالفاً تاماً عما كان يتمتع به البوذا.
ومع ذلك، تــم تكوين عديد من األفــكار والعقائد لحل مســألة الفصل 
المطلق بين اهللا والناس مثل التفكير في األشخاص المختارين في اليهودية، 
وعقيــدة الثالوث األقــدس في المســيحية، والقــرآن بوصفه كلمــة اهللا في 
اإلســالم. وإن فكرة أن اهللا هو المطلق تتشابه مع فكرة Darmah في البوذية. 
وإن Darmah هو الحقيقــة األبدية والقانــون، والتي يجب حتــى على البوذا 
األعلى أن يطيعها. ليس من السهل أن نقرر شيئاً في هذا الموضوع، ولكن إذا 
رأيناه مــن وجهة النظر هــذه، فأعتقد أن هنــاك يختفي تقريبــاً االختالف 

والفرق بين الشرك وبين التوحيد.

إّن اإل�الم ُ#7�ُّ د#��ً ��7�اً 
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إنّ اليابــان ليس لديها تاريــخ عدائي مع معظم الدول اإلســالمية، فقد 
تكون اليابان األقرب لفهم الحضارة واألديان غيــر األوروبية فهماً موضوعياً. 
إن اليابانيين في الوقت الحاضر لديهم األرض الكاملة لقبول اإلســالم كما 
قبلوا المسيحية بكونها جزءًا من تعليمهم. ولو بفضل حب االستطالع للشؤون 
الغريبة واألجنبيــة، إن التعرف هو الخطوة المهمــة األولى نحو التفاهم بين 
الثقافــات. وحــان الوقــت اآلن للمزيــد مــن تطويــر المعرفــة الموضوعية 

والصحيحة عن اإلسالم.
وأعرض عليكم هنــا مثًال من أمثال األنشــطة الجديدة التــي قامت بها 
الجمعية اليابانية للدراسات الدينية. وتشجيعاً من هذه الجمعية، فقد تأسس 
مركــز التعليم في الثقافــة الدينية (CERC، الذي باشــر عملــه اعتبارًا من 
9 يناير 2011) بهدف المزيد من التحسين النوعي للتعليم في الثقافة الدينية 
في اليابــان. ويهدف هذا المركــز على وجه الخصوص إلــى تعزيز المعرفة 
األساســية حول الثقافات الدينية، وإلى تحســين القدرة علــى فهم الثقافات 

الدينية اليابانية والعالمية على مستوى التعليم العالي.
ويقوم هذا المركز بما يلي:

1 ـ األنشطة المتعلقة بإصدار شهادة «متخصص في الثقافة الدينية».
2 ـ األنشطة لتطوير التعليم في الثقافة الدينية.

يقوم المركز بإصدار «شــهادة متخصص في الثقافة الدينية» لمدرســي 
المــدارس والموظفيــن الذيــن يحتاجــون للحصــول علــى المعرفــة الغنية 

والموضوعية عن الثقافة الدينية.
إنّ أهلية االختصاص في الثقافــة الدينية يمنحها المركز CERC ألولئك 
الذين حصلــوا على عــدٍد معيٍن مــن اعتمــادات الجامعة واجتــازوا امتحان 
الشــهادة. وتتوزع في أماكن أخرى معلومات عن عدد االعتمادات والشــهادات 
المطلوبــة. وينبغي على حاملي شــهادة االختصــاص في التعليــم الديني أال 
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يستخدموه كأداة النتقاد أو ترويج أو إغراء لدين معين. ويمكن أن يستخدموا 
هذه الشــهادة لتعزيز حياتهم المهنية ولقيامهم بالواجب المبعوث كمدرسي 

المدارس مثًال.
لقد توصلُت من خالل دراسة األديان العالمية إلى أن مسألة التوافق بين 
التوحيد وبيــن التعدد يمكن أن نراهــا في كل دين. من وجهــة النظر هذه، 
لدينا اآلن اقتراح جديد من شــأنه أن يناشــدنا عدم انتقاد بعضنا بعضاً في 
تقســيم األديان إلى فئتين، ويناشــدنا تطوير التفاهم المتبادل العالمي فيما 
بين األديــان. إن هذه التجربة الجديدة لحوار األديان بيــن البوذية اليابانية 
باإلضافة إلى الشنتوية اليابانية وبين اإلسالم، قد تسهم في حل بعض جوانب 
المخــاوف الملحوظة من اإلســالم في اليابان. وفي ســبيل مواصلــة الحوار 
الســلمي بين األديان وتطوير التفاهم المتبــادل في اليابان بيــن اليابانيين 
والمسلمين، يجب علين ا اآلن أن نسعى إلى إزالة النظر المتحير وسوء الفهم 
تجاه اإلسالم، وكذلك أعتقد أنه من الضرورة أن نعمل على مواصلة مثل هذا 

الحوار، مهما كان صعباً وعصيباً.
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■  أكاديمي في جامعة بسكرة، الجزائر.

:���"�

إن موضوع الحريات األساســية ـ ومنها حريــة الرأي وحرية 
العقيدة ـ مــن أهم وأعقــد القضايا التي شــغلت وما زالت 
تشغل كل المجتمعات في جانبها النظري والتطبيقي على حد سواء.

وإذا كانــت الحرية نزعة فطرية في البشــر؛ فــإن االتفاق على 
إيجاد تعريف موحد لها أمر يصعب تحقيقه؛ وذلك بســبب االختالف 
بين الثقافات؛ فمــا يعد من قبيل الحريات فــي مجتمعٍ ما قد ال يعد 
بالضرورة كذلك في مجتمع آخر. ورغم تباين المجتمعات في نظرتها 
لمفهوم حرية الرأي وحريــة المعتقد؛ فإن كل مجتمــع يقر بضرورة 
وجود ضوابط أو قيود لممارسة الحريات بأنواعها األساسية والثانوية. 
نة  مع العلم أن «هذه الحريات ونتائجها، مقررة بنصوص الكتاب والس
منذ أربعة عشــر قرناً، في حين لــم تتقرر في أوروبــا إال في مطلع 

القرن الميالدي الماضي» 1.

عبد الحليم الجندي، نحو تقنين جديد للمعامالت والعقوبات في الفقه اإلســالمي،  1 ـ 
مطابع األهرام، القاهرة 1394هـ/1974م، ص 36.

■ ��0 أ:"�  

وحماية  ضمان  في  ا�سالم  دور 
ا"ساسية ا�نسان  حرّيات 

ـ نموذجًا  المعتقد  حرّية  ـ 
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وقد جاءت رسالة اإلسالم منذ بزوغ فجره في شبه جزيرة العرب محتِرمة 
إرادة اإلنســان في اختيار ما يبدو له أنه معتقد قد يكون أساســاً يستمد منه 
منهجه الفكري في الحياة، وهي بذلك ترســي مبدأ أصيًال ومقصدًا مهماً من 

مقاصدها، وهو حرية المعتقد.
واإلسالم مثلما منح اإلنســان حريته في اختيار معتقده ـ بعد أن بيّن له طريق 
الخير والشــر، وبعد أن كّرمه بالعقل، وأرسل إليه الرســل لتوجيهه لما فيه خيره 
وصالحه ـ قد أوجب عليه اختياره طريق اإليمان واإلســالم، مصداقاً لقوله تعالى: 
﴿ ? @ K J I H G F E D C B A ﴾ [آل عمران: 85]، 
فهذه اآلية فيها إشارة مهمة، وهي أن المراد بحرية االعتقاد هو عدم إكراه اإلنسان 
على عقيدة اإلسالم، وليس مراده إقرار اإلنسان على اختيار طريق الكفر؛ فاإلنسان 
حر في اختيار عقيدته، ولكن الواجب أن يختار عقله وقلبه طريق اإليمان واإلسالم.

وألهل الكتاب خصوصية في اإلسالم، ومظاهر احترام اختيارهم معتقداتهم 
كثيرة، أهمها أن اإلسالم يســمح بتعايش مختلف األديان داخل دياره مع ضمان 
الحرية ألصحــاب هذه األديــان فــي المحافظة علــى معتقداتهم، وممارســة 
شــعائرهم الدينية، وحرية تصرفاتهم المدنية زمن الســلم وزمن الحرب على 

حد سواء، وكل ذلك تحت قاعدة: «لهم ما لنا، وعليهم ما علينا».
وتجســيدًا لذلك نجد أن النبي محمــدًا ژ ومنذ وصولــه إلى المدينة 
المنورة يضع دســتورًا يقّر ليهود المدينة بالحريــة الدينية  1، كما يعترف لهم 
بأنهم يشكلون مع المسلمين أمة واحدة 2. وكذلك حين فتحت القدس في زمن 
عمر بن الخطاب ƒ َضمن للمسيحيين من سكان القدس األمان على حياتهم 
وكنائســهم. يقول محمد الخضر حســين: «وإبقاء المحكومين على شــرائعهم 
وعوائدهم منظر من مناظر السياسة العالية، وباب من أبواب العدالة يدخلون 

من قبله إلى أكناف الحرية» 3.

عتيق الرحمن العثماني، «دراسة للمعاهدات في العهد النبوي»، المؤرخ العربي، العدد السادس  1 ـ 
عشر 1981، بغداد، ص 283.

المرجع السابق، ص 284. 2 ـ 
محمد الخضر حسين: محاضرات إسالمية، المطبعة التعاونية، القاهرة، 1974م، ص 45. 3 ـ 
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ه ُســنة كونية ناتجة عن إرادة اهللا تعالى  االختالف وَيعد إن اإلســالم يقر
ومشــيئته في جعــل عبــاده متباينين فــي خصائصهــم وســماتهم وأفكارهم 
وتصوراتهم، ومن ثمة ترك حرية العقيدة في رحاب الرؤية الصحيحة لمنطق 
الحق والعدل واإلنصاف واالقتناع، بمعنى َمن تقبل اإلسالم ومن لم يتقبله هو 
 ﴾ L K J I H G FE D C B ﴿ :حر، مصداقاً لقوله تعالى
[الكهف: 29]، كما أن اإلســالم لم يرغم أحدًا على اعتناقه كما قال تعالى: 

﴿ > = < ? ﴾ [الكافرون: 6].
وباختصار يمكــن القول: إن اإلســالم كفل 
الحق في حرية المعتقد، وأيضاً ضمن ما يتفرع 
على هــذه الحريــة؛ أي حق اإلنســان في إقامة 
شــعائره منفردًا أو مجتمعاً، ولكن طلب االمتناع 
عن القيام بكل ما من شــأنه اإلخــالل بالنظام 
العام في المجتمع؛ أي عدم نشــر الفســاد بين 
المسلمين وعدم االعتداء على حرمة هذا الدين.

ومما سبق يمكننا طرح التساؤالت التالية:
· ما مفهوم حرية المعتقد في اإلسالم وما هي أسسها؟

· ما مدى تطبيقها في الميدان العملي؟
· إلى أي مدى يمكن عّدها آليًة فّعالًة في نشر السالم واألمن في العالم؟

:������ �	�
أوالً: �

1 ـ مفهوم الحرية:
) بفتح الحاء المهملة  يشتق لفظ «حرية» في المعاجم اللغوية من فعل (َحر

والراء. وقد وردت بمعاٍن مختلفة مجملها في اآلتي:
ة:  (بالضم): نقيض العبد واألسير، وجمعها: أحراٌر وِحراٌر. والُحر الُحر ·
 نقيض األمة. وجمعها: َحَراِئُر. وتحريــر الرقبة: ِعتْقُها. ويقال لمن أُعِتَق: َحر

 �� �
إّن اإل�الم ��� ا�
 �()	' ا��&%$�، وأ	"�ً !�
 ،'	(
�� 	%�)ع .-, �+ه ا�
أي (� اإل�12ن �� إ��0' 
9&�8)ه ��7ـ)داً أو �%4�&�ً، 
و�=� >-; اال�%�7ع .� ا�$��م 
� 2A9@ اإل?الل � �� �=B
.D�%4�م ا�&�م �� ا��E7��B
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العبد َيَحر حرارًة (بالفتح) أي صار ُحّرًا. وجاء في األثر «شــراركم الذين ال 
رُهم» أي: أنهم إذا أعتقوه استخدموه، فإذا أراد فراقهم ادَعوْا ِرقه. ُيعتَُق ُمَحر

· وتحرير الولد: أن تفرده لطاعة اهللا وخدمة المسجد أو المعبد. ومنها 
قوله تعالــى: ﴿ z y x w v u t s r q } | { ~ے ¡ 

¢ £ ¤ ﴾ [آل عمران: 35].

: الكريم. والُحر من كل شيء: خياره وأعتقه وطيّبه، ومنه يقال:  والُحر ·
ةٌ: أي ال  أي ال رمل فيه. ورملــة ُحر : أي عتيق األصل. وطين ُحــر : فرس ُحــر

طين فيها.
· وُحِريُة القوم: أشرافهم 1.

وأما اصطالحاً فقد اختلف العلماء في تعريفاتهم للحرية بحســب الســياق 
الذي يرد فيه موضوع كالمهم، واألرجــح أن معناها إنما يراعي المعنى األصيل 
لها في اللغة، فالُحر ضد الزائف. يقول عالل الفاسي: «واإلنسان الحر هو غير 

الزائف، الذي ُتتَصوّر فيه الفطرة اإلنسانية متغلّبة على الطبيعة الحيوانية» 2.
والحريــة تعبير عــن الســلوك الواعي لإلنســان الذي ينســجم مع كامل 
ميوالته، وكامل مناحي تكوين شخصيته اإلنســانية، وتنتهي إلى تمجيد الخالق 
واحترام الدين. يقول عالل الفاســي في هذا الشــأن: «الحريــة تعني أن يفعل 
اإلنســان ما يعتقد أنه مكلّف به، وما فيه الخير لصالح البشر أجمعين، وإيمان 

اإلنسان أنه مكلف هو أول خطوة في حريته» 3.
وقد عرف بعض المفكرين الحرية بأنها: «قدرة اإلنسان على فعل الشيء 
أو تركه بإرادته الذاتية، وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل، وُيصِدر 
بها أفعاله بعيدًا عن ســيطرة اآلخرين؛ ألنه ليس مملوكاً ألحد، ال في نفسه، 

وال في بلده، وال في قومه، وال في أمته 4.
انظر ابن منظور: لسان العرب، دار الرشاد الحديثة، بيروت، (دون ط وت)، ج 4، ص 177. 1 ـ 

عالل الفاســي: مقاصد الشريعة اإلســـالمية ومكارمها، ط 5، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،،  2 ـ 
1993م، ص 251.

نفس المرجع، ص 248. 3 ـ 
القيم اإلسالمية، (المكتبة اإللكترونية الشاملة)، ص 21، نقًال عن المرجع السابق. 4 ـ 
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وتتنوّع مجــاالت الحرية إلــى فكرية، سياســية، اقتصاديــة، اجتماعية، 
دينية...، وأيضاً تختلف من حضارة ألخرى ومن دين آلخر، ومن معتقد وفكر 
لمعتقد وفكر آخر، ومن ثمة لم يحصل اتفاق على تحديد معناها، بمعنى أنه 

لم يوضع لها تعريف جامع مانع متفق عليه.
غير أن اإلســالم ـ عكــس اإلعالنــات والمواثيق الدولية، وفــي مقدمها 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان ـ ال يطلق الحريات فــي هذه المجاالت بل 
هي مقيدة بأوامر الشــرع ونواهيه، كما أن اإلنســان هو عبد هللا، فالحرية ال 
يمكن فهمها فهماً صحيحاً في اإلســالم إال بربطها بمفهوم العبودية هللا الذي 

هــو األصــل، بمعنــى أن الحريــة هــي: «اإلذن 
لإلنســان بالتصــّرف في شــؤونه كلهــا، بما ال 

يخالف الشريعة اإلسالمية» 1.
نعم لقد كفل اإلسالم حرية اإلنسان، وراعى 
ذلك في تشريعاته وأحكامه، ولكنه لم يطلق هذه 
الحرية؛ بل جعل لها ضوابــط تحكمها، وأحكاماً 
تقيّدهــا؛ حتى تتحقــق مقاصدها الخيــرة للفرد 

والجماعة. وتتمثل هذه الضوابط في اآلتي 2:
· أال تؤدي حرية الفرد إلــى اإلضرار بالمجتمع وبحرية اآلخرين؛ فحرية 
الفرد وحقوقه شــرطها فإن تضيــع معها حرية وحقوق اآلخريــن، وهي تنتهي 
حيث تبدأ حرية اآلخرين، واإلسالم لم يمنح الحرية للفرد على حساب حرية 

باقي األفراد داخل المجتمع.
· أن تكون الحرية منضبطة بحدود الشــرع؛ فالحرية الحقة هي الحرية 
المندرجة في حمــى الدين، والمقيــدة بضوابط الشــرع، والموافقة لمقصد 

خالد منصور الدريس، مفهوم الحرية كقاعدة من قواعد النظام السياسي في اإلسالم، صحيفة  1 ـ 
www.akherkhabar.net :آخر خبر إلكترونية 12 أكتوبر 2011، متوفر على الموقع

الكيالني، نصر محمد الكيالني، الحرية الدينية في اإلســـالم بين الشـــريعة والعقيدة 3/3،  2 ـ 
www.Islamtoday.net :شوال 1429 / أكتوبر 2008 متوفر على الموقع
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الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، بما يعود على الفرد والمجتمع بل 
واإلنسانية باألمن والسعادة والسالم.

· أن تكون هذه الحرية قائمة على أســاس من قاعدة التوحيد والعبودية 
هللا: فال حرية لإلنسان إال بتوحيد اهللا وعبوديته وحده.

وفي هذا الشــأن يقول اإلمام محمود شــلتوت: «هذا هو وضع اإلنسان في 
نظر اإلسالم، وهو وضع يدل داللة واضحة على أن اإلسالم يرى أن اإلنسان ذو 
حرية واختيــار في حياته؛ فهو يفعل الخير مختارًا فيثاب، ويفعل الشــر مختارًا 
فيعاقب، وبتلك الحريــة وهذا االختيار كلفه اهللا وأرســل إليه الرســل لتهديه 
وترشده، ثم تركه وما يختار لنفسه من مسالك الخير أو الشر، ال يدفعه بقوة 
خارجة عن نفســه إلى خير أو شــر، ولو شــاء ذلك لخلقه بطبيعة الخير فال 
يعرف شــرًا، أو بطبيعة الشــر فال يعرف خيرًا، وعندئذ ال يكون اإلنسان الذي 

جعله خليفًة في األرض...» 1.
وعلى كل فقد نادى اإلســالم بإلحاح ـ قبل غيره من الديانات، والفلسفات، 
واإلعالنات، والنصوص والمواثيق ـ بالحرية والمســاواة ووضع آليات تحقيقها، 
وأقام موازين الحق والعدل والرحمة واإلنصاف لحمايتها، ودعا إلى التعاون على 

البر والخير واإلصالح لتكريسها، كل ذلك في ظل المحبة والوئام والسالم.

2 ـ مفهوم العقيدة:
· العقيدة في اللغة: من العقد وهو الربط، واإلبرام، واإلحكام، والتوثق، 
والشــد بقوة، والتماســك، والتراص، واإلثبات ومنه اليقين والجزم. والعقد 

نقيض الحل، ويقال: عقد، يعقد، عقدًا ومنه عقدة النكاح واليمين.
· والعقيدة اصطالحاً: تطلق على اإليمــان الجازم والحكم القاطع الذي 
، وهي ما يؤمن به اإلنســاُن ويعقد عليــه قلَبه وضميَره،  ال يتطرق إليه شــك
ويتخذه مذهباً وديناً يدين به، فإذا كان هذا اإليمان الجازم والحكم القاطع 

محمد شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، الطبعة 12، دار الشروق، بيروت 1403هـ/1983م، ص 49. 1 ـ 
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ــنة والجماعة، وإن كان  صحيحاً كانــت العقيدة صحيحة، كاعتقــاد أهل الس
باطًال كانت العقيدةُ باطلة كاعتقاد فرق البدع والضالل.

· والعقيدة في الدين: ما يقصد به االعتقاد دون العمل كعقيدة وجود اهللا 
وبعث الرســل. والخالصة أن: ما عقد اإلنسان عليه قلبه جازماً به فهو عقيدة 

سواء أكان حقاً أم باطًال 1.


�#� ا�7"��ة �1 اإل�الم و��*?Wا*�� األ�����: �!�?� :ً��!�j

1 ـ مكانتها:
إن اإلســالم هو الدين الوحيد الذي يســمح 
بوجود ســائر األديان واالتجاهات ويمنحها الحرية 
الكاملة في ممارســة الشعائر والطقوس والعبادات 
المرتبطة بها، وتنفيذ تعاليمها وأحكامها، دون أن 

يفرض على أتباع هذه الديانات شعائره وأحكامه.
ولم يحدث علــى مر األزمــان أن انفرد دين 
بالسلطة ومنح مخالفيه في االعتقاد أسباب البقاء 
واالزدهار مثل اإلسالم، الذي يرتكز ـ في إقراره 

مبدأ حرية المعتقد لغير المســلمين ـ على اإلقرار بحتمية الخالف، وعّد ُسنة 
كونية، وأيضاً االعتراف بأن حرية االختيار أساس التكريم اإللهي لإلنسان.

وما ســبق ذكــره عــرف التطبيق علــى أرض الواقــع؛ فقد عمــل النبي 
محمد ژ على تجسيد ذلك من خالل العهود 2 التي أبرمها، ومنها هذا العهد 
الذي أبرمه مع نصــارى نجران بضمــان حريتهم الدينية ومــا يتعلّق بها من 
شعائر وطقوس، وجاء ذلك في العهد المنقول إلينا في كتاب أبي الحارث بن 

علقمة أسقف نجران، وهذا نصه:

ناصر العقل، مباحث في عقيدة أهل الســـنة والجماعة وموقف الحركات اإلسالمية المعاصرة  1 ـ 
منها، ط 1، دار الوطن للنشر 1412هـ ص 9 ـ 10.

انظر نص عدد من هذه العهود في عتيق الرحمن العثماني، مرجع سابق، ص 292 وما يليها. 2 ـ 
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بســم اهللا الرحمــن الرحيم مــن محمد النبــي... إلى األســقف أبي 
الحارث، وأســاقفة نجــران وكهنتهــم، ومن تبعهــم ورهبانهــم: «إن لهم 
ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من ِبيَعهــم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار 
اهللا ورسوله، ال يغير أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، وال كاهن 
من كهانتــه وال يغير حق من حقوقهم وال ســلطانهم، وال شــيء مما كانوا 
عليه. على ذلك جوار اهللا ورســوله أبدًا، ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم 
غير مثقلين بظلم وال ظالمين»، وأيضاً مع يهود المدينة والتي سمحت لهم 
أن يعيشــوا في ســالم تام مع المســلمين في مجتمع المدينة لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم، كما أمر رسول اهللا ژ عامله باليمن بأّال يجبر أحدًا من 
النصارى أو اليهود على ترك دينه، وكتب له قائًال: «من كان على يهوديته 

أو نصرانيته فال يفتن عنها» 1.
وقد أثبتت الوقائع أن النبي ژ فيما عقد مــن صلح في األراضي التي 
تم فتحها عامل أصحابها معاملة حســنة، ودون إمالء شــروط بدافع االنتقام 
واإلذالل أو اســتعراض للقوة، كان يقرهم على عقائدهم وممارسة شعائرهم، 

ويأمر برعايتهم والمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم.

2 ـ مرتكزاتها:
لقد عمل المسلمون على استمالة األمم والشــعوب التي اختلطوا بها إلى 
اإلسالم، وذلك بما آتاهم اهللا من حجة ظاهرة وُخلق قويم ودين ميّسر. ولم 
يلجأ هؤالء إطالقاً إلى إجبار الشــعوب أو األفراد الذيــن تحت حكمهم على 

التّخلي عن معتقداتهم إيماناً وممارسة، وذلك على أساس اآلتي:
أ ) االختالف بين البشر سنة كونية أزلية وفطرة إنسانية:

إن تاريخ الوجود اإلنســاني هو تاريخ التنوع في االعتقادات والمذاهب 
واآلراء واألفكار، وكذلك التعّدد الشــامل في مظاهر الحياة المادية، وهو 

عتيق الرحمن العثماني، مرجع سابق، ص 282. 1 ـ 
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ما يتماشــى مع أهداف الخلق والوجود؛ ذلك أنه لم يأت خالفاً للمشــيئة 
نة اهللا تبديًال 1. ة اهللا في خلقه، ولن تجد لساإللهية، وإنما هي ُسن

وأمام هذا التنوع الشامل في المجال العقائدي وغير العقائدي، هل يوجد 
وضع تشريعي إسالمي مالئم ومســتوعب للعقائد المخالفة، أو بعبارة أخرى: 
هل يعطي اإلسالم صفة المشــروعية لهذه األخيرة، أم يسلبها منها بحيث ال 

يعترف بكل ما يخالفه في عقيدته وشريعته؟
إن ما أثبتته الوقائع وما شــهد به غير المســلمين ممن عاشوا في أحضان 

المســلمين، وممــن اطلعــوا على اإلســالم وتراث 
اإلسالم، يدل داللة واضحة على أن غير المسلمين 
لم يشــهدوا أجواء الحرية في ممارســة عقائدهم 

ولم يهنأوا باألمن إال في ظالل اإلسالم.
هذا مؤكد. وما هو مؤكد أيضاً أن التصورات 
والمفاهيم التي ازدحمت بها أذهان عدد غير قليل 
من الناس العاديين وأيضاً المهتمين في األوساط 
التاريخيــة، الثقافية والقانونيــة حول مدعى نفي 
اآلخر، الذي فرضته مســيرة طويلــة من حوادث 

العنــف والصراع والحــروب، مثــل ما حصل في بعــض األديان الســماوية، 
كالمســيحية واليهوديــة، وفــي غيــر الســماوية كالبوذية والكونفوشيوســية 
والهندوســية...، التي ُعرف عنها فــي مراحل تاريخية بعيــدة وقريبة ـ ومن 
خالل وقائع معلومة ـ ســعيُها المســتمر لنفــي اآلخر والعمل علــى صهره في 
بوتقتها بالضغــط واإلكراه 2؛ لها ما يبررها، ولكن ليس بالنســبة لإلســالم 
الذي من مبادئه أن اختالف البشــر إلى أجناس وعقائد وطبائع شتى هو ُسنة 
كونية. ومن ثمة فاختالف البشــر في عقائدهم هو أيضاً ُسنة كونية مرتبطة 

محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، دار الكتاب ـ الجزائر 1408هـ/1988م، ص 256. 1 ـ 
نقًال عن أحمد البغــدادي، «التنوع الفكري والديني وحرية المعتقد»، مجلة النبأ، عدد 55، ذو  2 ـ 

الحجة 1421/ مارس 2001.
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بحكمته تعالى، قال ابن كثير: «هذا إخبار عن األمم المختلفة األديان باعتبار 
ما بعث اهللا به رســله الكرام من الشــرائع المختلفة في األحكام المتفقة في 
التوحيد» 1، وقال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ❁ 
- . / 0 ﴾ [هــود: 118، 119]. وقــال ابن كثير عن قــول اهللا: ﴿ ( * 
+ ❁ - . / 0 ﴾: «أي: وال يــزال الخلف بيــن الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم... قال الحســن البصري: الناس 

مختلفون على أديان شتى إّال من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف» 2.
ولما كان االختالف والتّعّدد آية من آيــات اهللا؛ كان لزاماً االعتراف 
به، كما يؤكد ذلك حسن الشافعي حين يقول: «أحكام األصول اإلسالمية 
تؤسس التعددية في ضمير المســلم بحيث تجعل عالقته باآلخر تقوم على 
العدل واإلنصاف الواجب والبر واإلكرام نحو كل البشــر» 3، ويرى عمران 
نزال في كتابه (شــرعية االختالف بين المســلمين) أن شرعية االختالف 
ة اإلســالمية وفاعليتهــا وقدرتها علــى التجديد في  تمثل معيار قــوة األم
لت األمة اإلسالمية شرعية  الحاضر والمســتقبل، وأنه في اللحظة التي فع
االختالف بين المفكّرين والعلماء والمدارس اإلســالمية بصورة صحيحة، 
كانت األمة في قمة قوتها وفاعليتها بل وفتوحها الخارجية، وهو ما تزامن 
مع القرون الثالثة األولى، بينما أخذت شــرعية االختالف بين المسلمين 
تضيق منــذ القرن الرابع بشــكٍل متزايــٍد، فكان من نتائجــه إغالق باب 
االجتهاد، وظهور كتب الِفرق والملل والنحل، التــي تدين اآلخر الداخلي 

قبل اآلخر الخارجي» 4.

نقًال عن منذر السقار، حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم، متوفر على الموقع: 1 ـ 
www.eld3wah.net

الجامع ألحكام القرآن، ج 10، ص 161، نقًال عن المرجع السابق. 2 ـ 
حسن الشافعي، ثقافات األديان السماوية أكدت احترام مبدأ االختالف والتنوع، مؤتمر الدوحة  3 ـ 
الرابع لحوار األديان، دور األديان في بناء اإلنسان، الدوحة ـ قطر 25 ـ 27 أبريل 2006، متوفر 

http: //www.dicid.org :على الموقع
محمد زاهد جول: شرعية االختالف شـــرط للنهضة، 1429/12/27هـ ـ 2008/12/24م، متوفّر  4 ـ 

www.almultaka.net :على الموقع
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الدعوة إلى اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة السواء: ب) 
على الرغم من أن اإلسالم دعا غير المسلمين إلى اعتناقه ديناً، وحثهم 
على ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فإنه لم يلجأ على اإلطالق إلى أسلوب 
اإلكراه والضغط. وكان بحسب الدعاة ـ الذين هم على إدراك تام بأن هداية 
الجميع أمر مستحيٌل أن يقفوا عند واجب االستمرار في دعوتهم وطلب أسباب 
هداية الناس، على أســاس أن مهمتهم هي البالغ فحسب، واهللا يتولى حساب 
 yx w v u ﴿ :المعرضين، مصداقــاً لقوله تعالى مخاطبــاً نبيه
z } | { ~ے ¡ ¢ £ ﴾ [آل عمران: 20]، قال القرطبي: 

«فــإن تولوا أي أعرضــوا عن النظر واالســتدالل 
واإليمان، فإنما عليك البــالغ، أي ليس عليك إال 
التبليغ، وأما الهداية فإلينا» 1، وقوله تعالى أيضاً 
مخاطباً نبيه محمد ژ : ﴿ ° ± ² ³ 

̧ ﴾ [الغاشية: 21، 22].  ¶ µ ❁

قال الشــوكاني في ســياق شــرحه لقول اهللا 
تعالى: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [الرعد: 40]، 
«أي: فليس عليك إال تبليغ أحكام الرسالة، وال 
يلزمك حصول اإلجابة منهم لمــا بلّغته إليهم، 

﴿ ¼ ½ ﴾، أي: محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس ذلك 
عليك» 2.

وهذا المبدأ الذي يحمل فكرة التســامح كان أحد العوامل الرئيســة في 
نشر اإلسالم حتى وصل إلى ربوع العالم المختلفة، وال يزال في ازدياد، وهي 
حقيقة أكدهــا كثير من علمــاء الغرب ومفكريــه، فقد نقل عن المستشــرق 
الهولندي دوزي (Reinhart Dozy) قوله: «إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة 

القرطبي (محمد بن أحمد): الجامع ألحكام القرآن، مؤسســة مناهل العرفان، بيروت، (بدون ط  1 ـ 
وت)، (161/10)

فتح القدير، ج 3، ص 90، نقًال عن السقار، مرجع سابق. 2 ـ 

�A0 ا��9o �� أن اإل�الم 
 Aا������0 إ� ��o د��
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ألهل الذمة أدى إلى إقبالهم على اإلســالم، وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة 
مما لم يألفوه فــي دياناتهم الســابقة» 1، ويذهب في االتجاه نفســه المؤرخ 
والفيلسوف األمريكي وليام جيمس ديورانت (William James Durant) فيقول: 
«وعلى الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون األولون 
ـ أو بســبب هذه الخطة ـ اعتنق الديــن الجديَد معظُم المســيحيين وجميع 
الزرادشتيين والوثنيين إال عددًا قليًال منهم.. واستحوذ الدين اإلسالمي على 
قلوب مئات الشــعوب في البلدان الممتدة من الصين وإندونيسيا إلى مراكش 
واألندلس، وتملّك خيالهم، وسيطر على أخالقهم، وصاغ حياتهم، وبعث آماالً 

تخفّف عنهم بؤس الحياة ومتاعبها» 2.
ج) عدم اإلكراه في الدين وضرورة االقتناع:

إن االختالف في العقيدة ُســنّة جارية بين البشــرية منــذ األزل، وأيضاً 
الصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة الدنيا هو ُسنّة ماضية كذلك، ولو 
أراد اهللا للبشــرية أال يتخلّف أحــد منهم عن اإليمان لــكان ذلك؛ ولكنه لم 
يفعل، فطبيعياً أن يسعى من رأى الحق والصواب في دينه أن ينشط في دعوة 
النــاس إليه، وأن يرى كل انتصــار وتقدم لعقيدته انتصارًا وتقدماً لنفســه، 
وهذا أمر قابل لإلدراك بسهولة؛ ألنه معهود في جميع المجتمعات اإلنسانية، 
هذا فضًال عــن أن بعض األديان تحــض معتنقيها للعمل على نشــرها وإقناع 
اآلخرين بها، كما هو شــأن اإلســالم الــذي يقول نبيــه ژ : «وأَيم اهللا ألن 

يهدي اهللا بك رجًال واحداً خيٌر لك مما طلعت عليه شمس وغربت» 3.
من هذا المنطلق أقر اإلسالم حرية اإلنسان في االعتقاد مؤسساً في ذلك 
قاعدة عامة واضحة، جلية وقطعية، مؤكدة في عديد من اآليات القرآنية، منها 
قوله تعالى: ﴿ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴾ [البقرة: 256] وقوله أيضاً: 

رينهرت دوزي، نظرات في تاريخ اإلسالم عصري صدر اإلسالم وملوك الطوائف في األندلس،  1 ـ 
ترجمة كامل كيالني، دار ومكتبة بيبليون ـ بيروت 2005.

ويليام جيمس ديورَانت، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيب محُمود وآخرين، دار الجيل، بيروت ـ  2 ـ 
لبنان، 1408هـ/1988م (133/13).

نقًال عن أحمد البغدادي، مرجع سابق. 3 ـ 
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 E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿
F ﴾ [يونس: 99].

إن عقيــدة اإلســالم ال تتحقّــق إال بالقناعة 
واالطمئنان النفســي لما يعتقد، وال تتحقق حرية 
المعتقــد للفرد إال عندما تكــون بمحض االختيار 
والقناعة الذاتية. هذه القاعدة قال عنها المؤرخ 
 :(Arnold Toynbee) اإلنجليــزي أرنولــد توينبــي
«لقد جاء بها اإلسالم من زمن بعيد، ولم نقبلها 
نحن هنا في بريطانيا إال في وقت متأخر جدًا» 1.

 ،﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ وســبب نزول هذه اآلية
المسلمون 2  التفسير والشريعة  التي اختلف علماء 

جودت ســعيد، كن كابن آدم، دار الفكر ـ دمشــق، ط 1998/1 ص 57، نقــًال عن حيدر البصري،  1 ـ 
«من حقوق اإلنسان في اإلسالم»، مجلة النبأ، عدد 63، شعبان 1422/نوفمبر 2001.

وقد اختلف علماء التفسير في تفسير هذه اآلية إلى ستة آراء هي: 2 ـ 
الرأي األول: هذه اآلية منســوخة، وإنما نـزلت قبل أن يفرض القتال، وروي هذا عن ابن مسعود 

وكثير من المفسرين.
الرأي الثاني: ال يكره أهل الكتاب علــى الدين إذا بذلوا الجزية، ولكنهــم يقرون على دينهم. 
وقالــوا: اآلية في خاص من الكفار، ولم ينســخ منها شــيء، وهو قول الشــعبي وقتادة وحســن 

والضحاك.
الرأي الثالث: نزلت في المرأة مــن أهل المدينة كان ال يعيش لها ولد، فكانت تنذر وتقول: إن 
عاش لي ولــد ألهودنه، فــإذا عاش لهــا ولد جعلته بيــن اليهــود، فلما جاء اإلســالم، وأجلى 
رســول اهللا بني النضير إلى الشــام، بقي بينهم عدد مــن أوالد األنصار قد هودوا، فاســتأذنوا 
رســول اهللا في اســتردادهم، فنزلت اآليــة ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾ فمن شــاء منهــم أن يدخل في 
اإلسالم فليدخل، ومن لم يشأ فال إكراه في الدين، وروي هذا عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن 

جبير، ومجاهد.
الرأي الرابع: نـزلت هذه اآلية في رجل من األنصــار، يقال له: أبو حصين كان له ابنان، فقدم 
تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنا الحصين، فدعوهما 
إلى النصرانية، فتنصرا ومضيا معهم إلى الشــام، فأتى أبوهما رسول اهللا ژ مشتكياً أمرهما، 

ورغب في أن يبعث رسول اهللا ژ من يردهما، فنزلت: ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾، وهو قول السدي.
الرأي الخامس: هو ال تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبرًا مكرهاً.
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في تفســيرها، يدلل علــى حرية اختيار اإلنســان لعقيدته وضمان ممارســته 
الشــعائر المرتبطة بهذه العقيــدة؛ فقد روى ابن كثير في تفســيره عن ابن 
جرير هــذه الرواية: «نزلت اآليــة في رجل من األنصار من بني ســالم بن 
عوف يقال له الحصيني، كان له ابنان نصرانيــان، فقال للنبي محمد ژ : 
«أال اســتكرههما، فإنهما قد أبيا إال النصرانية»، ويضيف السدي عن ذلك 
«أنهما قد تنصرا على أيدي تجار من الشــام يحملون زبيباً، فلما عزما على 
الذهاب معهـــم أراد أبوهما أن يســتكرههما، وطلب من رســول اهللا ژ أن 
يبعث في طلبهمــا» فنزلت هذه اآلية، ولــم يؤمر يومئذ بقتــال أهل الكتاب 
وقال: «أبعدهما اهللا همــا أول من كفر» ولم يبعث في طلبهما 1. كما تشــير 
الروايــات إلى أن عمر بن الخطــاب ƒ كان له عبٌد نصرانٌي يدعى أســق 
وكان يعرض عليه اإلسالم فيأبى، فيقول له عمر: ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾، ويقول 
له: «يا أسق لو أسلمت الســتعنا بك على بعض أمور المسلمين» 2، وقد ذهب 
كثير من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب 3، وأيضاً الشيء نفسه وقع 
مــع الخليفــة العباســي المنصــور حينمــا ذهــب لزيــارة طبيبــه الخاص 
جيورجيس بن يختشوع الجنديسابوري، عندما اشتد مرضه، فاستأذنه األخير 
في بلده ليدفن مع آبائــه، فعرض عليه الخليفة اإلســالم ليدخل الجنة فرد 
عليــه قائًال: «رضيت أن أكــون مع آبائي فــي جنة أو نار» 4. فمــاذا كان رد 
الخليفــة المنصور يا تــرى؟ رده كان آية في التســامح، حيــث اقتصر على 

الرأي السادس: أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كبارًا، وإن 
كانوا مجوســاً صغارًا أو كبارًا أو وثنيين، فإنهم يجبرون على اإلســالم؛ ألن من سباهم ال ينتفع 
بهم مع كونهــم وثنيين؛ ألنــه ال تــؤكل ذبائحهم، وال توطــأ نســاؤهم، ويدينون بــأكل الميتة 
والنجاسات وغيرهما، ويستقذرهم المالك لهم، ويتعذر عليه االنتفاع بهم من جهة الملك، فجاز 

له اإلجبار.
انظر: زكريا حسينى محمد، ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾، مجلة التوحيد، عدد 107، 2001/2/15، متوفر 

www.altawhed.com :على الموقع
تفسير ابن كثير، دار الثقافة ـ الجزائر، 1990، ج 1، ص 333. 1 ـ 

المرجع السابق نفسه. 2 ـ 

المرجع السابق نفسه. 3 ـ 
محمد عبده، اإلسالم والنصرانية، ط 2، باريس 1990، ص 10. 4 ـ 
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الضحك، وأمر بتجهيزه ووصله بعشرة آالف دينار وأوصى من معه بحمله إذا 
مات في الطريق إلى مدافن آبائه كما طلب 1.

وقيل: إنها نزلت يشــأن إجالء بني النضير عــن الحجاز، وكان قد تهوّد 
بعضهم، فأراد صحابة رســول اهللا ژ إبقاء ما كان عندهم مــن أوالد، فلم 
يوافقهم رســول اهللا، بل أمر بأن يخيّروهــم، فمن اختــار اليهودية أجلي مع 

اليهود وال يكره على اإلسالم، ومن اختار اإلسالم بقي مع المسلمين 2.
إن احترام إرادة اإلنســان في اختيار ما يراه من معتقد، وكفالة اإلســالم 
لذلك هو مبدأ تتجلى فيه مظاهر تكريم اإلنســان في أوضح صوره، كما يقول 

ســيد قطب في تفســيره لمبدأ عــدم اإلكراه في 
الديــن: «ومن هــذا المبــدأ يتجلّــى تكريم اهللا 
لإلنســان واحترام إرادته وفكره ومشاعره، وترك 
أمره لنفســه فيمــا يختص بالهــدى والضالل في 
االعتقاد، وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه. وهذه 
هي أخص خصائــص التحرر اإلنســاني» 3، بل إن 
ســيد قطب يذهب أبعــد من ذلك حيــث يرى أن 
حرية االعتقاد هي أول حقوق اإلنســان وبها تثبت 

إنسانيته، وسلبها إنما هو سلب لهذه اإلنسانية 4.
ومن تكريم اهللا للجنس البشــري ما وهبه من العقــل الذي يميّز به بين 
الحق والباطل، وبموجبه وهبه الحرية واإلرادة الحرة الختيار ما يشــاء، كما 
تؤكد اآليــة الكريمــة: ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [اإلنســان: 3]. 
أوحى اهللا تعالى لرســوله بهذه اآليات وغيرها وعلمه أن من سنته في البشر 
أن تختلف عقولهم وأفكارهم في فهم الديــن: فيؤمن بعض ويكفر بعض، فما 
كان يتمناه رسول اهللا من إيمان جميع الناس مخالف لمقتضى مشيئته تعالى 

المرجع السابق نفسه. 1 ـ 
محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، مرجع سابق. 2 ـ 

نصر محمد الكيالني، مرجع سابق. 3 ـ 
المرجع السابق نفسه. 4 ـ 

��ام إرادة اإل!��ن �1 
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في اختالف استعداد الناس لإليمان، وهو «منوط باستعمال عقولهم وأنظارهم 
في آيات اهللا في خلقه، والتمييز بين هداية الدين وضاللة الكفر» 1.

وقد امتثل المسلمون لهذه القاعدة، فلم يلزموا أحدًا باإلسالم إكراهاً، ومن 
ذلــك أن عمر بن الخطاب قال لعجوز نصرانية: أســلمي تســلمي، إن اهللا بعث 
محمدًا بالحق. فقالت: أنا عجوز كبيرة، والموت أقــرب إليّ ! فقال عمر: اللهم 
اشهد، وتال قوله تعالى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ 2. وفي هذا الشأن يقول السدي في 
تفســيره، متحدثاً عن الحكمة في عدم اإلكراه على الديــن: «هذا بيان لكمال 
هذا الدين اإلسالمي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل 
والعلم، ودين الفطرة والحكمة، ودين الصالح واإلصالح، ودين الحق والرشد، 
فلكماله وقبول الفطر له، ال يحتاج إلى اإلكراه عليه؛ ألن اإلكراه إنما يقع على 
ما تنفر منه القلوب، ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته، 

وإال فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله، فإنه لعناده» 3.
واإليمان ابتــداءً هو عمل قلبــي، فليس بمؤمــن من لم ينطــو قلبه على 
اإليمان، ولــو نطق به كرهاً فإنــه ال يغير في حقيقة قائلــه وال حكمه، وعليه 
فالمكره على اإلســالم ال يصح إســالمه، وال تلزمه أحكامه فــي الدنيا، وال 
ينفعه فــي اآلخرة كما يؤكد ذلك اإلمام محمد بن الحســن الشــيباني: «لم 
ينقل عن النبي وال عــن أحد من خلفائه أنه أجبر أحــدًا من أهل الذمة على 
اإلســالم... وإذا أكره على اإلســالم من ال يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن 
فأسلم، لم يثبت له حكم اإلسالم حتى يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعاً، 
مثل أن يثبت على اإلســالم بعد زوال اإلكراه عنه، وإن مات قبل ذلك فحكمه 
حكم الكفار، وإن رجع إلى دين الكفر لم يجز قتله وال إكراهه على اإلسالم. 
ولنــا أنه أكره علــى ما ال يجــوز إكراهه عليه، فلــم يثبت حكمــه في حقه، 
كالمسلم إذا أكره على الكفر» 4. والرأي نفســه نجده عند ابن قدامة: «وإذا 

محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، مرجع سابق. 1 ـ 
نقًال عن السقار، مرجع سابق. 2 ـ 

نقًال عن نصر الكيالني، مرجع سابق. 3 ـ 

نقًال عن نصر الكيالني، مرجع سابق. 4 ـ 
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أُكره على اإلســالم من ال يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم، لم يثبت 
له حكم اإلسالم حتى يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعاً» 1.

وهــذا ما حصل بالفعــل زمن الحاكــم بأمــر اهللا الذي يصفــه المؤرخ 
اإلنجليزي آرثور ســتانلي تريتــون (Arthur Stanley Tritton) بالخبل والجنون، 
وقد كان من خبله أن أكره كثيرين من أهل الذمة على اإلســالم، فسمح لهم 

الخليفة الظاهر بالعودة إلى دينهم، فارتد منهم كثير سنة 418هـ 2.
ولما أُجبر على التظاهر باإلسالم موســى بن ميمون فر إلى مصر، وعاد 

إلــى دينــه، ولــم يعــّده القاضــي عبد الرحٰمن 
البيســاني مرتــدًا، بل قــال: «رجل يكــره على 
اإلســالم ال يصح إسالمه شــرعاً»، وعلق تريتون 
على ذلــك بقولــه: «وهذه عبــارة تنطــوي على 

التسامح الجميل» 3.
وقد فهم المســلمون هــذا المبــدأ وطبقوه، 
المســلمين حرية  فتركــوا لرعاياهــم من غيــر 
يأمروا  التعبدية، ولم  الشعائر  االعتقاد وممارسة 
أحدًا باعتناق اإلسالم قســرًا وكرهاً. على أساس 

أن المبدأ األساسي في اإلســالم والذي ال مراء فيه هو هذا المبدأ التشريعي 
الذي ينفي أية مشــروعية لإلكراه في الدين، ويشــدد على أن الناس جميعاً 
ليسوا موضوعاً لإلكراه على اعتناق اإلسالم، وإذا كان اإلسالم فضًال عن أنه 
يسلب مشروعية اإلكراه؛ فإن النصوص التشــريعية، وواقع التاريخ يثبتان أن 

دار اإلسالم تتسع لغير المسلمين وتوفّيهم حقوقهم بصورة كاملة.
وهذا يدل بجالء على أن اإلسالم دينٌ يســتوعب مبدأ التنوع في العقائد 

موفق الدين بن قدامة، المغني.، ط 1، دار إحياء التراث العربي 1405هـ/1985م، (29/9). 1 ـ 
أرتير ســتانلي تريتــون، أهل الذمة في اإلسالم، ترجمة وتحقيق حسن حبشــي، دار المعارف ـ  2 ـ 

القاهرة 1967، ص 214، نقًال عن المرجع نفسه.
تريتون، مرجع سابق. 3 ـ 
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دون أن يكون لهذا التنوع أي مساس بالحقوق األخرى، بل جميع هذه الحقوق 
مكفولــة بمقتضى روح الديــن وجوهره الثابــت، وهذه حقيقــة أكدها اإلمام 
علي بن أبي طالب ƒ حينما قال: «الناس صنفــان، إما أخ لك في الدين، 

أو نظير لك في الخلق» 1.
هذا ومن الصحيح والمشروع محاولة إقناع اآلخرين والتأثير على نفوسهم 
باتجاه العقيــدة التي يؤمن بها ويســعى لنشــرها، ولكن ما هــو غير مقبول 
اســتخدام بعض الناس اإلكراه لفرض العقيدة أو المذهب الذي يؤمن به على 
اآلخرين إمــا عن جهل أو نتيجة تعصــب. ومن يفعل ذلك إنما يعترف بفشــل 
منهجه في اســتقطاب الناس وإقناعهم، أو يستغل العقيدة كغطاء لعدوانه على 
الناس، وكم عانت البشــرية وتحملت من المآسي في حروب وصراعات دامية 

تحت شعارات دينية، مذهبية وفكرية 2.

أحمد البغدادي، مرجع سابق. 1 ـ 
فعلى سبيل المثال، في العصور الوسطى قاسى المســيحيون أفرادًا وجماعات الكثير من أساليب  2 ـ 
القمع وعدم التسامح باسم الكنيســة والدين: فقد حكم مجلس األساقفة بالحرمان من الكنيسة 
على حنين بن إسحاق النصراني العبادي نتيجة محاســدة بينه وبين الطيفوري النصراني، ومات 
حنين غّمــاً الضطهاد أهل طائفته له مع عزتــه وعلو قدره عند الخليفة العباســي المتوكل. ومن 
جهته سن الملك الفرنســي شــارلمان قانوناً يقضي بإعدام كل من يرفض أن يتنّصر، ولما قاد 
حملته القاسية على السكسونيين والجرمان أعلن أن غايته إنما هي تنصيرهم. ولمحاكم التفتيش 
التي أنشــأتها الكنيسة سمعة سيئة جدًا وســجل قاتم، فقد اجتهدت في فرض آراء الكنيسة على 
الناس باســم الدين، والتنكيل بكل من يرفض أو يعارض شيئاً من تلك اآلراء، فنصبت المشانق 
وأشــعلت النيران إلحراق المخالفين، ويقدر أن من عاقبت هــذه المحاكم يبلغ عددهم 300000 
أحرق منهم 32000 أحياء، كان منهم العالم الطبيعي المعروف برونو، نقمت منه الكنيســة آراء 
من أشــدها قوله بتعدد العوالم، وحكمت عليه بالقتل، واقترحت بأال تراق قطرة من دمه، وذلك 
يعني أن يحرق حياً، وكذلك كان. وهكذا عوقب العالم الطبيعي الشهير غاليليو بالقتل؛ ألنه كان 
يعتقد بــدوران األرض حول الشــمس. وفي بداية العصــور الحديثة وبعد ســقوط غرناطة اجتاح 
اإلســبان مناطق المغرب اإلســالمي ولم يراعوا ذمة في أحد وال حرمة لمكان عبادة: فمســاجد 
بجاية وجوامعها هدمت تحت مرأى ومسمع بدرو نفارو وبأمر منه، وكذلك كان الحال في وهران 
والمرســى الكبير ومســتغانم وأيضاً في مدينة الجزائر رغم المعاهدة الموقعة مع المدينة عام 
1510، وتكررت التصرفات نفســها في بداية الفتــرة المعاصرة حينما دخلت القوات الفرنســية 
الغازية مدينة الجزائر ورغم توقيع معاهدة استســالم المدينة بين الداي حسين وقائد الجيوش 
الفرنسية دوبرمون، حيث تعهد األخير بشــرفه بعدم التعرض ألماكن العبادة والمؤسسات التابعة 
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وصفوة القــول هنــا أن الرؤية اإلســالمية تعطي العذر لمــن لم يعتنق 
اإلســالم بســبب عدم توفر القناعة الكافية لديه، ولكنها ال تسمح في مقابل 

ذلك بالدعوة إلى العمل ضد الدين اإلسالمي قوالً أو فعًال.

��M :ً�T��jن 
�#� ���ر�� ا�Z�75� وا�5�اZ] ا��#���

وإذا لم ُيكره اإلســالم غير المســلمين على 
الدخول فيه، فإنــه يكون بذلك قــد ترك الناس 
علــى أديانهــم، وأول مقتضياتــه الســماح لهــم 
بممارسة طقوس عباداتهم وضمان سالمة دور تلك 

العبادة، قال اهللا تعالى: ﴿ 9 : ; > = 
 E  D  C  B  A  @  ?  >

H G F ﴾ [الحج: 40].
وهذا بالفعل ما ضمنه المسلمون وحرصوا على 
وضعه موضــع التنفيذ وقت الســلم وزمن الحرب، 

ومن ثمة كانوا الســبّاقين في تقنين الحرب وخلقنتها، وهذا هو جوهر وموضوع 
القانون الدولي اإلنســاني وقانون حقوق اإلنســان 1: فقد كتــب النبي ژ ألهل 

لها كمــا نّصت على ذلك المادة الخامســة من المعاهــدة المذكورة. ولكن قبــل أن يجف حبر 
المعاهدة عمدت السلطات الغازية للتعرض لدور العبادة من مساجد وجوامع حيث حولت بعضها 
إلى كنائس والبعض اآلخر إلى إســطبالت للجنود وهدم البعض اآلخر وبكل بســاطة، بحيث لم 
يبق في المدينة مما مجموعه 106 مســاجد وجوامع إال عددًا قليًال يعد على أصابع اليد الواحدة. 
وأتبع كل ذلك بمصادرة األوقاف وضمها إلى األمالك العامة وفق مرسوم 31 سبتمبر 1831. انظر 
حول هذا الموضوع: علي أجقو، المغرب األوسط من مجتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة األمة، 

ط 3.، منشورات باتنيت ـ الجزائر 2000.
كان الخلفــاء يوصون قــادة الجهــاد أن يتصّرفــوا بما يكفــل ذلك، جــاء في وصيــة أبي بكر  1 ـ 
الصديق ƒ ألسامة بن زيد ^ والتي ُتعد أول قانون دولي للحرب سبقت اتفاقيات جنيف لعام 
1949 بأربعة عشــر قرنا: «إني موصيك بعشــر: ال تقتلن امرأة، وال صبياً وال كبيــرًا هرماً، وال 
تقطع شجرًا مثمرًا، وال تخربن عامرًا وال تعقرن شــاة وال بعيرًا إال لمأكلة، وال تغرقن نخًال وال 
تحرقنه، وال تغلوا، وال تجبنوا، وســوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفســهم في الصوامع، فدعوهم 
وما فرغوا أنفســهم له»، محمد رشــيد رضــا، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشـــدين، دار 

الكتاب العربي، بيروت 2005، ص 85.
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نجران أماناً شمل سالمة كنائسهم وعدم التدخل في شؤونهم المدنية والدينية، 
وفي هذا الشأن يقول ابن ســعد: «وكتب رسول اهللا ژ ألسقف بني الحارث بن 
كعب وأســاقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: أن لهم ما تحت أيديهم 
من قليل وكثير، من بيعهــم وصلواتهم ورهبانهم، وجوار اهللا ورســوله، ال يغير 

أسقف عن أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته، وال كاهن عن كهانته» 1.
ويرجع العديد من الفقهاء عقد الرسول ژ لهذا العهد وغيره مع اليهود 
والنصارى، خشــية التضييق من بعده على غير المسلمين في حرية ممارستهم 

لشعائرهم الدينية 2.
ووفق هذا النهج سار الخلفاء الراشدون من بعده، فقد فعل ذلك الخليفة 
عمر بن الخطاب ƒ في العهــدة العمرية التي كتبها ألهــل إيليا (القدس)، 
والتي جاء فيها: «بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمير 
المؤمنين أهل إيلياء من األمان، أعطاهم أماناً ألنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم 
وصلبانهم ســقيمها وبريئها وسائر ملتها، أال ُتسكن كنائســهم، وال ُتهدم، وال 
ُينتقص منها وال من حيزها، وال من صليبهم، وال من شــيء من أموالهم. وال 
يكرهوا على دينهم، وال ُيضار أحد منهم... وعلى ما في هذا الكتاب عهد اهللا 

وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين» 3.
وحرصاً من الخليفة عمر على حقوق المســيحيين رفض الصالة في كنيسة 
القيامة 4 حين زارها وجلس في صحنها، فلما حان وقت الصالة قال للبطريرك: 
أريد الصــالة. فأجابه: «صل موضعك»، فامتنع عمــر وصلّى على الدرجة التي 

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 1، ص 266، نقًال عن منذر السقار، مرجع سابق. 1 ـ 
وفاء دريدي ووسيلة مرزوقي، «حرية ممارسة الشعائر الدينية زمن النزاعات المسلحة ـ دراسة  2 ـ 
مقارنة بين الشريعة اإلســالمية والقانون الدولي اإلنســاني»، مجلة العلوم القانونية، الوادي ـ 

الجزائر، العدد الثاني، صفر 1432هـ/ يناير 2011م، ص 155.
الطبري، تاريخ األمم والملوك، 159/3، صالح بن حسين العابد، حقوق غير المسلمين في بالد  3 ـ 

اإلسالم، ط 4، دار اشبيلية، 1429هـ/2008م، ص 27.
كان يطلق عليها كنيســة القمامة؛ ألن اليهود كانوا يلقون في مكانها القذر قبل أن تطهره هيالنة  4 ـ 
أم اإلمبرطور قسطنطين، وتتخذه كنيسة. انظر: تاريخ ابن خلدون، ج 1، ص 435، نقًال عن منذر 

السقار، مرجع سابق.
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على باب الكنيسة منفردًا، فلما قضى صالته قال للبطريرك: «لو صلّيُت داخل 
الكنيسة أخذها المسلمون بعدي، وقالوا: هنا صلّى عمر» 1.

وكتــب لهم أال يجمــع على الدرجــة للصــالة وال يؤذن عليهــا، ثم قال 
للبطريرك أرني موضعاً أبني فيه مســجدًا فقال: على الصخرة التي كلّم اهللا 

عليها يعقوب» 2.
 (Émile Dermenghem) وقد أشاد بهذا الموقف المستشرق إميل ديرمنغهم
بقوله: «وفاض القــرآن والحديــث بالتوجيهــات إلى التســامح، ولقد طبق 
الفاتحون المســلمون األولون هذه التوجيهات بدقة، عندما دخل عمر القدس 

أصــدر أمــره للمســلمين أال يســببوا أي إزعاج 
البطريق  أو لكنائسهم، وعندما دعاه  للمسيحيين 
للصالة في كنيســة القيامة امتنع، وعلل امتناعه 
بخشــيته أن يتخــذ المســلمون مــن صالته في 
الكنيسة سابقة، فيغلبوا النصارى على الكنيسة» 3.
وحيــن فتــح خالد بــن الوليد دمشــق كتب 
ألهلها: «بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى 
خالد بن الوليد أهل دمشــق إذا دخلها أماناً على 
وأموالهم وكنائسهم وســور مدينتهم ال  أنفســهم 
يهدم، وال يســكن شــيء من دورهم، لهم بذلك 
عهد اهللا وذمة رسول اهللا والخلفاء والمؤمنين» 4، 

كما تضمــن كتابه ألهــل عانات عــدم التعرض لهم في ممارســة شــعائرهم 

نقًال عن منذر السقار، المرجع السابق. 1 ـ 
تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج 2، ص 266، نقًال عن المرجع نفسه. 2 ـ 

إميــل درمنغهم، حياة محمـــد (La vie de Mahomet)، ترجمة عادل زعيتر، ط 2، المؤسســة  3 ـ 
العربية للدراسات والنشر ـ بيروت، 1988، وانظر أيضاً:

Émile Dermenghem, «Vies des saints musulmans», Revue de l’histoire des religions, Année 

1957, vol. 152, n°152-1, p. 115 et suiv. et Mahomet et la Tradition Islamique, Edit. du Seuil- 

Paris 2003, 160p.

البالذري في فتوح البلدان، ص 166، نقًال عن المرجع نفسه. 4 ـ 
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وإظهارها: «ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ســاعة شاءوا من ليل أو نهار، 
إال في أوقات الصالة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم» 1. وكتب عمر بن 

عبد العزيز إلى عماله: «ال تهدموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار» 2.
ومما يؤكد ذلك ما قاله البطريرك النســطوري ياف الثالث في رســالة 
بعث بها إلى ســمعان مطران ريفردشير ورئيس أســاقفة فارس: «وإن العرب 
الذين منحهم اهللا ســلطان الدنيا يشــاهدون ما أنتم عليه، وهو بينكم، كما 
تعلمون ذلك حق العلم، ومع ذلك فهم ال يحاربون العقيدة المسيحية، بل على 
العكس يعطفون على ديننا ويكرمون قسسنا وقديسي الرب، ويجودون بالفضل 

على الكنائس واألديار» 3.
وبالفعل حين أخل بعض حكام المسلمين بهذه العهود عّد المسلمون ذلك 
ظلماً، وأمر أئمة العــدل بإزالته وإبطاله، ومنــه أن الوليد بن عبد الملك لّما 
أخذ كنيســة يوحنا من النصارى قهرًا، وضمها إلى المســجد، عّد المسلمون 
ذلك من الغصب، فلما ولي عمر بن عبد العزيز شــكا إليــه النصارى ذلك، 
فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم، فاسترضاهم المسلمون، 
وصالحوهم، فرضوا 4، كما شــكا النصارى أيضاً إلى عمر بن عبد العزيز في 
شأن كنيســة أخرى في دمشــق كان بعض أمراء بني أمية أقطعها لبني نصر، 

فردها إليهم 5.
ومما يؤكد هذا النهج التســامحي للمســلمين مع غيرهم ممن يخالفونهم 
في العقيدة أنهم لم يتدّخلوا في الشــؤون التفصيلية لهم، ولم يجبروهم على 
التحاكم أمام المســلمين وإن طلبوا منهم االنصياع لألحكام العامة للشــريعة 
المتعلّقة بسالمة المجتمع وأمنه. وينقل بدر الدين العيني عن محمد بن مسلم 

نقًال عن المرجع نفسه. 1 ـ 
نقًال عن السقار، مرجع سابق. 2 ـ 

توماس أرنولد، الدعوة إلى اإلســالم، ص 102، نقًال عن صالح بن حسين العابد، مرجع سابق،  3 ـ 
ص 27 ـ 28.

البالذري، فتوح البلدان، ص 171 ـ 172. 4 ـ 
المرجع نفسه، ص 169. 5 ـ 
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ــنة أن يرد أهــل الذمة في حقوقهــم ومعامالتهم  الزهري قوله: «مضت الس
ومواريثهم إلى أهــل دينهم، إال أن يأتــوا راغبين في حكمنــا، فنحكم بينهم 
بكتاب اهللا تعالى» 1. وفي الســياق نفســه يقول آدم متز (Adam Metz): «ولّما 
كان الشرع اإلســالمي خاصاً بالمسلمين، فقد خلت الدولة اإلسالمية بين أهل 
الملل األخــرى وبيــن محاكمهم الخاصــة بهم، والــذي نعلمه مــن أمر هذه 
المحاكم أنها كانت محاكم كنسية، وكان رؤســاء المحاكم الروحيون يقومون 
فيها مقام كبار القضاة أيضــاً، وقد كتبوا كثيرًا من كتب القانون، ولم تقتصر 
أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث 

وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما ال شأن للدولة به» 2

 A0� ا�8�ب  ��0ـ�ء  Iـ��دات   ��  �0Tأ�  :ً�7�را
*���t وإ!��!�� اإل�الم

شــهد أهل الكتاب ـ مــن مســيحيين ويهود 
وغيرهم من أهل النحل والملــل األخرى ـ أفضل 
أجواء لممارسة شعائرهم الدينية في ظل عيشهم 
داخــل المجتمع اإلســالمي، كما عبــر عن ذلك 
الكثير من علمــاء الغرب ومفكريــه، الذين أتيح 
لهم دراســة القــرآن والســنة النبوية الشــريفة 

هات المراجع اإلســالمية. وقد فتح لهم هــذا االطالع آفاق  واالطالع علــى أُم
المعرفة والوصول إلــى حقائق األمور، ممــا دفعهم إلى التصــدي للحمالت 

التشويهية المغرضة واالفتراءات التي ال َتُمُت إلى الحقيقة والواقع بصلٍة.
ونظرًا للقائمة الطويلة لهؤالء، سنكتفي ـ زيادة على ما ذكرناه ـ باستعراض 
نماذج على سبيل الحصر: فقد قالت سيغريد هونكه (Sigrid Hunke) األلمانية: 
«هذا ما أمر به القــرآن الكريم، وبناء على ذلك فــإن العرب لم يفرضوا على 
الشعوب المغلوبة الدخول في اإلســالم، فالمسيحيون والزرادشــتيون واليهود ـ 

أحمد العيني، عمدة القاري في شرح البخاري، ج 16، ص 161، نقًال عن السقار، مرجع سابق. 1 ـ 
آدم متز، مرجع سابق، ج 2، ص 93. 2 ـ 
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الِذينَ القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها ـ سمح (اإلسالم) 
لهم جميعاً ـ دون أي عائق يمنعهم ـ بممارســة شــعائر دينهم دون أدنى أذى 1، 
ومن جهته كتب بطريرك بيت المقدس بيده رسالته إلى بطريرك القسطنطينية 
قال فيها: «إن العرب (المســلمين) يمتازون بالعدل، ال يظلموننا البتة، وهم ال 
 (Gustave Le Bon) يســتخدمون معنا أي عنف» 2. ومن جهته قال غوستاڤ لوبون
في كتابه (حضــارة العرب): «إن القوة لم تكن عامًال في انتشــار القرآن، فقد 
ترك العرُب المغلوبين أحرارًا في أديانهم... فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب 
النصرانية اإلســالم واتخذ العربيــة لغة له؛ فذلك لمــا كان يتصف به العرب 
الغالبون مــن ضروب العدل الذي لــم يكن للناس عهد بمثلــه، ولما كان عليه 
اإلســالم أن الســهولة التي لم تعرفها األديان األخرى» 3، ويضيف قائال: «وما 
جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من األسباب السريعة 
في اتساع فتوحاتهم وفي سهولة اقتناع كثير من األمم بدينهم ولغتهم... والحق 
أن األُمم لم تعرف فاتحين رحماء متســامحين مثل العرب، وال ديناً سمحاً مثل 
دينهــم» 4. ويوافقــه متــز حين يقــول: «ولمــا كان الشــرع اإلســالمي خاصاً 
بالمسلمين، فقد خلت الدولة اإلســالمية بين أهل الملل األخرى وبين محاكمهم 
الخاصة، والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنســية، وكان 
رؤســاء المحاكم الروحيون يقومون فيهــا مقام كبار القضاة أيضــاً، وقد كتبوا 
كثيرًا مــن كتب القانون، ولم تقتصر أحكامهم على مســائل الــزواج، بل كانت 
تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين 
وحدهم مما ال شــأن للدولة به» 5، ويقول أيضاً: «أما في األندلس، فعندنا أكثر 
من مصدر جديــر بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفســهم، 

نقًال عن عبد الوهاب زاهد، اإلسالم دين السالم، متوفر على الموقع: 1 ـ 
http: //www.quran.or.kr/zahid/Islam

نقًال عن المرجع نفسه. 2 ـ 
ويليام جيمس ديورَانت، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيب محُمود وآخرين، دار الجيل ـ بيروت  3 ـ 

1408هـ/1988م، ج 12، 131.
المرجع نفسه، ص 132. 4 ـ 
أدم متز، مرجع سابق. 5 ـ 



319

ا"ساسية ا�نسان  حرّيات  وحماية  ضمان  في  ا�سالم  دور 

وأنهم لم يكونــوا يلجأون للقاضــي إال في مســائل القتل» 1. ومــن جهته يقول 
الكاتب اإلسباني بالسكو إبانييز (Blasco Ibáñez) بعباراٍت واضحٍة وصريحٍة في 
روايته (في ظالل الكنيســة) (Dans l’ombre de la cathédrale) في معرض حديثه 
عن الفتح اإلسالمي لألندلس: «فقبلوا في المدن التي ملكوها كنائس النصارى 
وبيع اليهود، ولم يخش المســجُد معابد األديان التي سبقته، فعرف لها حقها، 

واستقر إلى جانبها، غير حاسد لها، وال راغب في السيادة عليها» 2.
وبخصــوص وضع غيــر المســلمين أو أهل الذمــة في زمــن الخالفة 
العثمانية فالواقع ال يختلف عما كان عليه في العصور اإلســالمية الســابقة 

من حيث تمتّعهم بالحريــة وحرية العقيدة، كما 
يؤكد ذلك ريتشــارد ستيبز بعبارات ال تحمل أي 
ـ اإلغريق  لبس: «لقد سمحوا للنصارى جميعاً: 
يعيشــوا محافظين على  أن  منهــم والالتيــن ـ 
دينهم، وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا، بأن 
فــي  شــعائرهم  ألداء  كنائســهم  منحوهــم 
القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جدًا، على 
حين أستطيع أن أؤكد بحق ـ بدليل اثنتي عشرة 
ســنة قضيتها في إســبانيا ـ أننــا ال نرغم على 
مشــاهدة حفالتهم البابوية فحسب، بل إننا في 

خطر علــى حياتنــا وأحفادنا» 3، وفي نفس الســياق كتب الفنــان والمفكر 
الفرنســي المســلم إتيان دينيه (Etienne Dinent) ناصر الدين دينيه 4 في 

المرجع السابق، ص 95. 1 ـ 
مصطفى أبو زيد فهمي، فن الحكم في اإلســـالم، المكتب المصري الحديث ـ القاهرة، 1981،  2 ـ 

ص 387.
األقليات الدينية والحل اإلســـالمي، ص 56 ـ 57، نقــًال عن صالح بن حســين العابد، مرجع  3 ـ 

سابق، ص 31.
ولد «ألفونــس إتيان دينيه» بباريــس في 28 مارس 1861 مــن عائلة يرجع أصلهــا إلى مقاطعة  4 ـ 
«لوارييه»، وكان أبوه محامياً لدى محكمة «الســان».. وكان جده المهندس ابن وكيل الملك في 
«فونتــان بلو» أما أمــه «لويز ماري أديل بوشــيه».. فقد كانــت أيضاً بنت محامٍ مشــهور.. بعد 
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كتابه: «محمد رسول اهللا»: «المســلمون ـ على عكس ما يعتقده الكثيرون ـ 
لم يســتخدموا القوة قط خارج حدود الحجاز إلكراه غيرهم على اإلسالم، 
وإن وجود المسيحيين في إسبانيا لدليل واضح على ذلك، فقد ظلوا آمنين 
على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك فيها المسلمون بالدهم،... ثم 
إذا بهؤالء المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان في هذه البالد، 

فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاءً تاماً على المسلمين» 1.
والواقع أن ما قاله هؤالء العلمــاء والمفكرون الغربيون وغيرهم كثير 
حول عدل اإلســالم وســماحته ومنح مخالفيه في االعتقاد أســباب البقاء 
والعيش الكريم وضمان حرياتهم وصيانتها ومنع أتباعه من االعتداء على 
هــؤالء المخالفيــن فــي أنفســهم وأموالهــم ودور عبادتهــم، وقد جعل 
رســول اهللا محمد ژ من نفســه خصماً لدودًا لمن آذى معاهدًا أو ظلمه 

الدراســة الثانوية التي توجت بحصوله علــى الباكالوريا تم قبوله في مدرســة الفنون الجميلة 
بباريس، ولدى تخرجه من المدرســة لقي عمله األول «األم كلوتيلد» اهتماماً كبيرًا في أوســاط 
النقاد فــي صالون عام 1882 بباريس. في عام 1913 شــرح اهللا صدره لإلســالم وتقلد االســم 
الجديد ناصر الدين. وقد أثار اعتناقه اإلسالم حملة خفية من االفتراءات واشتدت خاصة عندما 
أصر على إســالمه. لقد وصفه األوروبيون بأنه «خائن الغرب» ومع ذلك كان اختياره هذا نابعاً 
عن إيمان منطقي وعميق ودراية تامة بمســعاه الجديد حيث كان جادًا ومخلصاً في اختياره هذا. 
وفي شــهر مايو 1929، وعن عمر يناهز 68 سنة، عزم ناصر الدين على إتمام شطر دينه بالحج 
إلى مكــة المكرمة وهذا بالرغم من تخوفاته وخشــيته بأال يتمكن من التغلــب على التعب وعلى 
مشــاق هذه الرحلة الطويلة. وقــد كتب من مدينة جدة يقــول: «هذه الرحلة تركت في نفســي 
انطباعات لم أشعر بما هو أســمى منها في كل حياتي. فال أحد في العالم يمكنه أن يعطي فكرة 
عما شاهدته من جوانب هذه العقيدة الوحدانية من حيث المساواة واالخوة بين حوالى 250,000 
من الناس من مختلف األجنــاس كانوا مزدحميــن الواحد بجانب اآلخر في صحراء موحشــة». 
وبالفعل وبعد وقٍت قصير من رجوعه من الديار المقدسـة في 24 ديسمبر 1929 رزح الحاج نصر 
الدين دينيه تحت نوبة مرضية كانــت قاضية على حياته وأقيمت له صالة الجنازة في مســجد 
باريس. وبحسب أمنيته فقد نقل جثمانه بعدها إلى بو سعادة حيث ُدفن في 12 يناير 1930 مشيعاً 
بعدد كبير من األصدقاء حيث يرقد اآلن 5 مع صديقه المرحوم ســليمان بن إبـراهيم بمقبرة 

حي «الدشرة القبلية» بمدينة بو سعادة تنفيذًا لوصيته.
ايتيان دينيه، محمد رســـول اهللا، ترجمة عبد الحليم محمد ومحمــد عبد الحليم محمود، ط 3،  1 ـ 

القاهرة 1959، ص 232، نقًال عن صالح بن حسين العابد، مرجع سابق، ص 32.
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حينما قال: «أال من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» 1.

وهكذا فــإن مبادئ اإلســالم وتعاليمه فــي الوقت الذي تربي اإلنســان 
المســلم على التزام ديــن اهللا وتوحيده، فإنهــا توّجهه بأن يحترم اإلنســان 

بوصفه إنساناً، مهما كان دينه أو مذهبه.
وبفضل تلك المبادئ كان بقاء غير المســلمين على دينهم قروناً متتالية، 

وال يزالون في مصر والشام وسائر بالد المشرق والمغرب.

��ج:��ا�
إن اإلســالم لم يفرض عقيدتــه بالقوة على 
النــاس، واختار منهــج اإلقناع بالتي هي أحســن 
وســمح ألصحاب العقائد األخرى بأن يعيشوا في 
المجتمــع اإلســالمي دون التعدي علــى حقوقهم 
األساســية والفرعيــة، بمعنــى أن اإلســالم فتح 
المجال لإلنســان ليفكر ويجتهد ويبــدع ويعبّر؛ 
ولكن ضمــن ضوابط محــددة تحفــظ المجتمع 

وتصون أمنه واستقراره وسالمة أفراده.
وما يجــب التأكيد عليه أن مبدأ اإلســالم ال يقوم إال على المســاواة في 
الحقوق، ولو اختلف الناس في العقيدة، فالحياة اآلمنة الحرة العادلة حق من 
حقوق اإلنســان، وال يتحقق له العيش بأمن وســالم إال إذا أمن على ما يعتقد 

بحرية كاملة، دون إكراه أحٍد على ما يريد.
والمتأمل في مفهوم الحرية في الفكر السياسي الغربي يجد أن كثيرًا من 
مضامين هذا المفهوم من حيث األصل العام تندرج عند علماء اإلســالم تحت 
مســمى المباح، ومعنــاه: التخييــر بين الفعل والتــرك، والقاعــدة األصولية 

رواه أبو داود والبيهقي، نقًال عن عتيق الرحمن العثماني، دراســة للمعاهدات في العهد النبوي،  1 ـ 
المؤرخ العربي، العدد السادس عشر، 1981، بغداد، ص 282.
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المعروفــة تقول: «األصل في األشــياء اإلباحــة»، وهي تعني أن اإلنســان حر 
مسموح له بالتصرف في الحياة كيفما يشاء ما لم يرتكب محظورًا شرعياً.

وعليه فإن القائلين بأن اإلســالم قام على اإلكراه بحد الســيف وعاش 
في ظاللــه، فإن ذلك يعبّــر عن نظرة مجتــزأة ومواقــف تنقصها الحجة 
والمعرفة، أما المؤكد بحق فهو أن اإلســالم يدعو إلى السالم ويعّد السلم 
هو األصل والحرب هي االســتثناء، قال 4 : ﴿ { ~ ے ¡ 
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ً[البقرة: 208]، وقال أيضا ﴾ ¤ £ ¢
Õ Ô ﴾ [األنفــال: 61]، فنرى أن اإلســالم يأمر بمحاربة مــن ال يزال يقاتل 
المســلمين ويريد االعتداء، وينهى عن موادة أمثال هــؤالء، أما الذين لم 
يقاتلوا المؤمنين ولــم يخرجوهم من ديارهم، فاهللا ســبحانه يأمر ببرهم 
واإلقســاط إليهم؛ ألن الجهاد والحرب حكم ثانوي اضطراري، وأن السلم 

وإشاعة السالم هو المقصد وهو الغاية.
وكلما ظهــرت حقائق اإلســالم وفهمت أهدافــه؛ كان ذلك عامــًال دافعاً 
باتجاه التقدم اإلنســاني، والتقــارب بين األفراد والجماعــات، والقضاء على 
األزمات والعــداوات والنزاعات، وهي حقيقة أكدها الكاتــب اإلنكليزي برنارد 
شو (Bernard Shaw) بقوله: «إن أوروبا اآلن ابتدأت تحس بحكمة محمد وبدأت 
تعشق دينه، كما أنها ســتبرئ العقيدة اإلســالمية مما اتهمت به من أراجيف 
رجال أوروبا في العصور الوسطى، وسيكون دين محمد هو النظام الذي يؤسس 
عليــه دعائم الســالم والســعادة، ويســتند إلى فلســفة في حــل المعضالت 
والمشــكالت، وإن كثيرين من المواطنين األوروبيين اآلخرين يقدسون تعاليم 
اإلســالم، ولذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي، فأقول: إن بوادر العصر اإلسالمي 

األوروبي قريبة جدًا» 1.

عبد الحميد السايح، دور الحضارة العربية اإلســـالمية في التقدم اإلنساني (وحدة الدين في  1 ـ 
الحضارة العربية اإلسالمية)، المؤرخ العربي، العدد التاسع عشر، 1981، بغداد، ص 62.
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■  مستشار المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ـ مصر.

كانت وال تزال إشكالية إدراك «المصالح الكبرى» والسعي 
مــن أجل تحقيق هــذه المصالــح قابعًة في مركــز األزمة 
الحضارية الشــاملة التي تحيــط بمجتمعات األمة اإلســالمية منذ 
انكســارها في مواجهة هيمنة الحضارة الغربيــة الحديثة قبل نحو 

قرنين من الزمان.
وتجلت هذه اإلشــكالية عملياً فــي تدني قــدرة الوعي الجمعي 
لألُمة على التمييز بحسم بين توجه السلطات، والرأي العام للسواد 
األعظم من األمــة. وظهر كذلك في مســائل تتعلق بالمــال العام، 
والخزينة العامة للدولة. وفي ربِط مصائر السلطة بمصير األمة في 
مجموعها. وغلب الدمج بين هذا وذاك على اإلدراك العام في معظم 
األحوال. كما تجلّت اإلشــكالية أيضاً على المســتوى النظري؛ حيث 
تنوعت صيغ التعبير عن المعنى المجرد لمفهوم «المصالح الكبرى» 

بتنوع الخلفيات المعرفية للنخب التي انشغلت بهذه القضية.
فاألصوليــون بحثــوا ـ وال يزالــون يبحثون ـ عــن المصالح 
الكبرى تحت عنوان: «المقاصد العامة للشريعة». وهم يحّددونها 

■   9!�o ����ا� إ��ا.�9 

المصالح  «إدراك»  إشكالية 
ل\ُّمة الكبرى 
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في كليات عامة تشمل: الدين، والعقل، والنفس، والنسل، والمال. ويتوسلون 
إليهــا بمفهوم أصولي آخر هو «فــرض الكفاية» الذي يتعلّــق غالباً بما هو 
مشــترك وعام. ورجال الحكم والسياســة يقولــون: إن مهمتهم الكبرى هي 
تحقيق «المصالح القومية» التي تعبّر عن أهداف الدولة/األمة في عالقاتها 
الخارجية، وأيضاً تحقيــق «المصالح العامة»، أو «المنافع العمومية»، التي 
تعبّــر عن مقاصــد الدولة/األُمة الداخليــة بما يحفظ بقاءها، ويســهم في 
تقدمها. وهم يشيرون إلى هذه المصالح أو المنافع بعموميات تتناول: حفظ 
األمن واالســتقرار، وصون الســيادة الوطنية واالســتقالل، وتحقيق التنمية 

الشاملة والسعادة العامة.
أما علماء االجتماع فيســتقرئون العادات واألعراف واألنماط الســلوكية، 
ويحاولون أن يستنبطوا منها المصالح الكبرى لألُمة، ويرّكزونها في «العيش 
المشترك»، ويجتهدون في البحث عن طرائق الوصول إليها بحسب ما تكشف 
عنها ســيرورة المجتمع وصيرورته. وأما الفالســفة والمتكلمون فيعبّرون عن 
المصالح الكبرى بمفهوم «الخير العام»، و«مكارم األخالق»، أو «ما يتشوقه 

كل شيء ويتم به وجوده»، بحسب تعبير ابن سينا.
وألهمية مفهوم «المصلحة» مع ما ُيضاف إليه من نعوت متعددة؛ يكثُر 
اســتعماله في الخطابــات المختلفة: األصولــي، والسياســي، والقانوني، 
واالجتماعي، والفلسفي؛ إال أن كثرة اســتعماله ال تؤشر إلى وضوح معناه، 
كما ال تعني وجود اتفاق بين منتجي تلك الخطابات على مضمون اصطالحي 

محدد له.
وليس من مهمتي هنا الدخول في معترك المناقشات المفهومية بشأن 
تعريــف المصلحة وتحديد ماهيتهــا أو معياريتها؛ إال بالقــدر الذي أراه 
ضرورياً لبيان مضمــون «المصالح الكبرى» وكيفيــة تحقيقها، وهذا ما 
ســأبدأ به بعد هــذه المقدمة، ثــم أنتقل إلــى تفاصيــل أطروحتي في 
اإلشـــكالية األساســـية لهذا الموضوع وهي: إن معنى المصالح الكبرى 
لألُمة في ســياق هذا الموضوع هو: «األهداف التي تؤمــن بها األُمة، أو 



325

ل\ُّمة الكبرى  المصالح  «إدراك»  إشكالية 

تضعها لنفســها، وتكون جــزءًا من مشــروع عام قابــل للتحقيق». وهذه 
المصالح منها مــا هو ثابت، ومنها ما هو متغيــر؛ والمصالح الثابتة هي 
عبارة عن منظومة القيم اإلنسانية / اإلســالمية العليا، وأهمها: العدالة، 
والحرية، والكرامة، والسلم العام. وإن طريق التعرف على هذه المصالح 
هو النّص والعقل معاً. أما طــرق الوصول إليها بمعنى تحقيقها فيمر عبر 
عديد من «مؤسسات التنشئة»، التي تقوم بغرس هذه الثوابت في الوعي 
العام وفــي الضمير الجمعي من خالل: األُســرة، والمســجد، والجماعة 
األهلية، والمدرســة، واإلعالم، والقانون، والفنون واآلداب على اختالف 

ألوانها.
المتغيــرة فهــي مجموعة  وأمــا المصالــح 
األهداف المادية الكبرى التي تمس حياة السواد 
األعظم من أبنــاء األُمة، وتحظــى بإجماع هذا 
السواد األعظم على ضرورة تحقيقها في مرحلة 
زمنية معينة قد ال تتعداها، أو في سياق اجتماعي 
وسياســي خاص قد ال تتجــاوزه. وطرق التعرف 
عليها متعددة ومتطــورة في آٍن واحــٍد، وأهمها: 
اإلحصاءات العامة، ونتائج قياسات الرأي العام، 
البحــوث  ونتائــج  النزيهــة،  واالســتفتاءات 
والحوارات والمناقشــات الحرة فــي المنتديات 

العامة، ومــا تقرره أو تشــرعه المجالــس النيابيــة الممثلــة إلرادة األُمة 
والمعبّرة عنها، وما تتضمنه التقارير والمقاييس الدولية بهذا الخصوص.

وتتنوع طرق الوصول إلى المصالح الكبــرى المتغيّرة، ولكنها تتركز في 
جملة عمليــات «التعبئة العامة» لمســاندة الســلطة المنتخبــة والمعبّرة عن 
السواد األعظم من أبناء األُمة. ومن المفترض أن تسهم المؤسسات الحكومية 
والمرافــق العامة، ومؤسســات المجتمع المدنــي في جهــود التعبئة من أجل 

تحقيق تلك المصالح، وضمانها للسواد األعظم من األُمة.

أل.��� �Q��م «ا�����0» 
 �� Vف إ���]#ُ �� [�
 �ُT?# 7�دة؛�!�7ت �
��ت �$J�1 ا� V���7�ا�
��Q0: األ����، Jا��
وا������، وا�"�!�!�، 
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إال أن T3�ة ا��V���7 ال 
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1 ـ ��7#�� «ا�����0 ا�?�ى» و��اء��ت ا������

باستذكار طريقة األصوليين في تعريف «المصلحة»؛ يتبيّن أنها إما أن 
تكون عبارة عن جلب منفعة أو دفــع مضرة. ومقياس المنفعة هو: اللذة، أو 
الفرح. ومقياس الضرر هو: األلُم، أو الغَم. وألن الشارع قصد بها أن تكون 
مصالح على اإلطالق؛ فال بد أن تكون على هذا الوجه أبدية، وكلية، وعامة 
في جميع أنــواع التكليــف، والمكلفين، وجميــع األحوال 1. وحــد المصلحة 
بالُعرف هو أنها «الســبب المؤدي إلى الصالح والنفــع؛ كالتجارة المؤدية 
ها بالشرع فهو أنها «الســبب المؤدي إلى مقصود الشارع:  للربح». أما حد

عبارًة، أو عادًة» 2.
هذا جملة ما ذهب إليه قدماء األصوليين في تعريف المصلحة، وتابعهم 
على ذلك مْحدثوهم؛ ولكــن اإلمام الغزالي انفرد من بين القدماء بتقســيم 
المصلحة إلى: عامة؛ وهي التي تشــمل الخلق كافــة. ومصلحة األغلب؛ وهي 
تضم فئة أو مجموعة كبيرة من األُمة. ومصلحة شخص معيّن في واقعة نادرة. 
ومثال المصلحة العامة عنده هو: «قتل المبتــدع الداعي إلى بدعته إذا غلب 
على الظــن ضرره»، و«قتل الزنديق المتســتّر بعد التمكــن منه، وعدم قبول 
توبته». أما مصلحة األغلب فمثالها عنده هو: «تضمين الصناع، فالتضمين به 
مصلحة لعامة أرباب الســلع، فليســوا هم كل األمة وال كافــة الخلق». ومثال 
المصلحــة الخاصة النادرة هــو: «نكاح زوجــة المفقود، وانقضــاءُ عدِة َمْن 
تباعدت عدُتها باألشــهر» 3 ولما كان «المثال الشارح» كاشفاً عن لب المعنى 
المراد؛ فإن إدامة النظر في نوعية هذه األمثلة التي ســاقها الغزالي تكشف 

أبو إسحق الشــاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، وعليه شرح الشــيخ عبد اهللا دراز (بيروت:  1 ـ 
دار المعرفة، د. ت.)، ج 1، ص 37.

نجم الدين الطوفي، رســالة في رعاية المصلحــة، تحقيق وتعليق: أحمد عبد الرحيم الســايح  2 ـ 
(بيروت: الدار المصرية اللبنانية، 1413هـ/1993م)، ص 25.

أبو حامد الغزالي، شــفاء الغليــل في بيان الشــبه والمخيل ومســالك التعليل (بغــداد: مطبعة  3 ـ 
اإلرشــاد، 1971م)، ص 210. وانظر له أيضاً: المســتصفى مــن علم األصول، دراســة وتحقيق: 

حمزة بن زهير حافظ (جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة د. ت.)، ص 498 ـ 502.
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عن أنها قيدت دالالت التقسيم الذي اقترحه، وقزمته عوضاً عن أن تسهم في 
فتحه على آفاقه األوسع، وخاصة أن مقلدي األصوليين ومحدثيهم تعاقبوا على 
نقل تلك األمثلة دون تجديٍد له شــأن ُيذكر فيها. وكان هذا دأب أغلبهم، وال 

يزال، إلى الساعة.
ومن بين ُمْحَدِثي األصوليين انفرد الشيخ محمد مصطفى شلبي بتقسيم 
المصلحة إلى «ثابتة» علــى الدوام وفي كل مكان، و«متغيرة» بتغيّر الزمان 
والبيئات واألشــخاص. ورتَب الشيخ شــلبي على ذلك نتيجة بالغة األهمية 
وهي: تقديم المصلحة المتغيرة علــى النص واإلجماع في أبواب المعامالت 

والعادات. وخالصة حجتــه هنا هي: أن أهل كل 
زمــان أدرى بشــؤون دنياهــم عمــًال بالحديث 
الشــريف المشــهور في هــذا الباب، مــع بقاء 
تقديم النص واإلجماع في أبواب العبادات؛ ألن 
ثابتــة 1. وقد حاول د. حســين حامد  مصالحها 
حسان تفنيد ما ذهب إليه الشيخ شلبي، ورد ما 
ذهب إليه بأن فرق بين مناط الحكم الشرعي، 
والحكم الشرعي في ذات نفسه. وانتهى إلى أن 
ما يتغيّر هو مناط الحكم، وأن الحكم الشرعي 

ثابت ال يتغيّر. وســاق حججاً منطقيــة وأصولية تؤيد رأيــه، وضرب أمثلة 
شــارحة لما رآه 2. ولكــن ما انتهى إليــه كالهما ظل يدور فــي مجمله في 
«البيت األصولــي المغلق»، وفي إطــار المصالح الفردية فــي المعامالت 
والعادات؛ دون المصالح العامة والمشــتركة. ولم تتطور لدى أيهما قسمُة 
المصالح إلى «ثابتة» و«متغيرة»، لتصل إلى تصنيف الِقيَم العليا بوصفها 
مصالح ثابتة واجبة التحقيق، والنظر إلى المصالح المشــتركة، والمنافع 

محمد مصطفى شــلبي، تعليل األحكام: عــرض وتحليل لطريقــة التعليــل وتطوراتها في عصور  1 ـ 
االجتهاد والتقليد (القاهرة: دار النهضة العربية، بيروت، 1401هـ/1981م)، ص 321.

حســين حامد حســان، ِفقه المصلحة وتطبيقاته المعاصــرة (جدة: المعهد اإلســالمي للبحوث  2 ـ 
والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية. د. ت.) ص 15، 16.
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العامة؛ بوصفها أهدافاً كبرى يتعين علــى األمة تحقيقها. وهذا ما اجتهدت 
فيه، وذهبت إليه هنا.

وألهمية ما انتهى إليه الشــيخ شــلبي ـ مــن زاوية التجديــد األصولي ـ 
ســجلُت هنا مزيــدًا مــن التأمالت فيمــا قدمه بخصــوص «تعليــل األحكام 
الشرعية» بالحكمة؛ وهي المصلحة، وفي شأن تقدير هذه «المصلحة». وكيف 
ربط هذا كله بمعطيات الواقع المعاصر لمجتمعات األُمة اإلســالمية، وأزمات 

اإلنسان المعاصر على وجه العموم.
برَهنَ الشيخ شلبي على جواز تعليل األحكام الشرعية بالحكمة، وتابع 
قدماء األصوليين في التأكيد على أن الحكمة هي المقصد، وأن المقصد 
هو المصلحة باعتبار أن مدار أحكام الشريعة هو: رعاية المصالح، ودرء 

المفاسد.
ونعى الشــيخ على المتأخرين موقفهم الرافــض للتعليل بالمصلحة من 
باب سد ذرائع تضييع األحكام الشــرعية. وأوضح أن موقف هؤالء لم يثمْر 
ســدًا للذريعة وال عمًال بالشــريعة. وأوضَح أيضاً أن ســد الذرائع نوع من 
المصلحِة وليس قســماً من الذريعة. وإن المصلحة المتنــازع عليها وامتنع 
التصريح بها ســدًا للذريعة أدْت في الواقع إلى: «عزل الشــريعة عن خلق 
اهللا، لما وجدوا جموَدها، وعدم مســايرتها للزمن، بســبب وقوف الفقهاء 
المقلدين عنــد رؤى أئمتهم فــي كل شــيء... فتحللوا (النــاس) منها إلى 
القوانين الوضعية» 1. كمــا أدى موقفهم إلى قفل باب الترقي في وجه األمة 
بمنعهــم من تحصيــل مصالحهم، وفتح بــاب الطعن على الشــريعة. وقال 
ـ وكأنه يصــف بعض ما يحــدث اليوم في أكثــر من بلد من بلــدان األُمة 
اإلســالمية ـ: «ومع أن منَع العمل بالمصلحة لم يحقق المقصود منه، فقد 
كان عند كل ظالم مســتهتر من يمهُد له الطريَق إلى رغبته ممن انتســب 

إلى الِفقه باسم الشريعة» 2.

محمد مصطفى شلبي، تعليل.، مرجع سابق، ص 383. 1 ـ 
المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
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وبقدر فرحنا باجتهاد الشيخ شــلبي وجهده النقدي وتجديده في هذا 
الموضوع؛ فإننا ال نوافقه الرأي فيما اســتنتجه مــن أن رفض المتأخرين 
من األصوليين لألخــذ بالتعليل بالحكمة (المصلحــة) ـ على النحو الذي 
شرحه في رســالته ـ هو الذي أدى إلى عزل الشريعة عن خلق اهللا، وقفل 
باب الترقي في األمة. فهذا االســتنتاج ال يؤيده مــا كان عليه الحال قبل 
المتأخرين، وال يؤيده أيضاً ما آل إليه الحال في واقعها وحاضرها الذي 

ال يخلو من المجتهدين والمجددين.
فــي الماضــي؛ رأَيــَت كيــف أحــال قدماء 
األصولييــن إلى اإلمام النظر فــي عموم مصالح 
األُمة، وأقالوا أنفســهم وعمــوم األمة من ورائهم 
من كل ما له صلة بالقرارات الكبرى في المجال 
العام، وعّدوا هذا هو «مجال السياسة الشرعية» 
الذي ال مدخل لهم فيــه، وال لعموم األمة؛ وكان 
خطأهــم أنهم عــدوا اإلمام (حتــى بافتراض أنه 
جامع لشروط اإلمامة المعتبرة شرعاً) هو صاحب 
االختصــاص وحده فــي تقدير المصالــح العامة 

لألُمة ورعايتها عملياً. والذي حدث هو أن التزام «اإلمام» بمعايير المصلحة 
العامة التي أرساها األصوليون كان أقل بكثيٍر من توقعاتهم. وهم لم يطوروا 
طريقة عملية لكيفية محاسبته وتحميله المســؤولية عن تضييع مصالح األمة 
في حال تفريطه في العمل بتلك المعاييــر، أو تقصيره في تطبيقها. بل ظهر 

منهم من سوغ له عدم االلتزام بتلك المعايير حتى لو أهدرها بالجملة.
أما في واقع األُمة وحاضرها؛ فليس عزل الشريعة عن خلق اهللا وقفل باب 
الترقي ـ بتعبير الشيخ شــلبي ـ وليد جمود الرافضين للتعليل بالمصلحة، وال 
لتقليديتهم فحســب؛ ألن حكماً كهذا يعني أنهم وْحدهــم وبإجماع آرائهم هم 
أصحاب القــول الفصل في هذا الموضــوع، وهذا غير مطابــق للواقع؛ إذ إن 
المصالح ـ العام منها والخاص ـ كانت وال تزال بالغة التعقيد والتركيب في 

 2�3 lَ#َ؛ رأ�M�1 ا���
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واقع مجتمعات جميــع األُمم، ومنها أُمتنــا. فهناك مصالــح عامة تخّص كل 
مجتمع، وأخرى مشــتركة تخص عموم مجتمعات األمة اإلسالمية في جملتها، 
إضافة للمصالح الخاصة والفردية. وهناك مؤسســات رســمية مســؤولة عن 
رعاية هذه المصالــح تقديرًا وتنفيذًا ومراقبًة ومحاســبًة، ولــو من الناحية 
الرســمية أو الدســتورية والقانونيــة على األقل، كما هو ســائد فــي األزمنة 
الحديثة والمعاصرة. ثــم لو كان األمر متوقفاً على وجــود اجتهاد أصولي أو 
فقهي عام يقــول بوجوب التعليــل بالحكمة والمصلحة، فقد فعل هذا الشــيخ 
شلبي نفسه على أحسن ما يكون في وقته، وفعله آخرون كثيرون غيره من قبله 
ومن بعده 1؛ ومع هذا ظلت المشــكلة وبقيت الشــكاية! وال بد إذن من البحث 
عن أسباب أخرى تفسر «عزل الشريعة عن خلق اهللا» وقفل باب ترقي األُمة، 

وعدم االلتزام العملي بمعايير المصلحة وضوابطها الشرعية.
وبعد أن مّحصُت ودققُت في هذه المســألة، وجــدُت أن من أهم هذه 

األسباب اآلتي:
1 ـ االنفصــال والخصام بيــن طريقــة األصوليين والفقهــاء في إدراك 
المصالح، وبين طريقة السياسيين من أهل الحكم واإلدارة العامة. وانفصال 
طريقة هؤالء وأولئك عن طريقة علماء االجتماع والفالســفة وعلماء الكالم. 
فلكل منهم عالمه الخاص المنغلق عليه. وال توجد بينهم قواسم مشتركة، وال 
أطر مؤسسية تؤلف بين آرائهم، وال جســور انتقال تسمح بالغدو والرواح بين 

حقولهم المعرفية والتطبيقية؛ حتى صار أغلب حصيد علمهم «غير نافع».
2 ـ إن النظر األصولي ما عاد يكفي وحــده في تعريف المصلحة تعريفاً 
إجرائياً في واقع األمة المعاصر؛ وال ســيما فيما يخص تمييز ما هو «مصلحة 
خاصــة» عما هو «مصلحــة عامة». وما عــادت الفائدة العمليــة لهذا النظر 
تتخطى مستوى المرجعية النظرية؛ وهو مســتوى يكاد يكون بديهياً ومنطقياً. 
وما علينا إال أن نرجع البصر كرتين في مجمل ما أنتجته اجتهادات الراسخين 

راجع في ذلك عرضاً موجزًا في: إبراهيم البيومي غانم، قراءة جديدة في رسالة تعليل األحكام  1 ـ 
للشيخ شلبي، جريدة الحياة اللندنية، 2014/11/8م.
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من قدماء األصوليين ومحدثيهــم في هذا الباب 1؛ حتــى نتبيّن أن المضمون 
العملي الميداني ضئيل جدًا، وال تكاد تتنزل اجتهاداتهم من عليائها النظري 
إلى أرض الواقع وتعقيداته. وهذا من موضوعات االجتهاد والتجديد المطلوب 

اليوم قبل الغد.
3 ـ االستبداد السياســي واالحتكار واإلقصاء الذي يمارسه أغلب الحكام 
تجاه أغلب جميع فئات األمة وجماعاتها، واعتمادهم على خبراء ومستشارين ال 
صلة لهم بتلك المرجعيات األصولية (وأعداء لها أحياناً)، وأخذهم بسياســات 
تقريب أهل الثقــة، وإبعاد أهل الخبــرة، وإقصاء أصحاب الــرأي المخالف. 

ويــؤدي االســتبداد إلى تهيئــة المناخ المناســب 
والمريح لنمو الفســاد والمظالم، والتســاهل في 
الشــورى، والتحلل من معايير المصالح المعتبرة؛ 

عامة وخاصة.
تلك األســباب مجتمعة ـ إلى جانب أســباب 
أخرى ال مجــال لتناولها هنا ـ هي ما أســهم في 
تجميــد المعايير الشــرعية األصوليــة، وتعطيل 
فائدتها في التعرف على المصلحة ورعايتها. ولم 
تسهم االجتهادات الجديدة لألصوليين المحدثين 

في حل هذه المشكلة، رغم شروحاتهم البارعة، وأمثالهم الواضحة.
وما آلَ إليه أمر المصلحة العامة من ســوء في التقديــر، وكوارث وقعت 
لألمة وال تزال تقع بســبب انحصار هذا التقدير في يد «ولي األمر»؛ بحسب 
تســمية بعض قدماء األصولييــن ومتأخريهــم؛ أو «القائد الملهم»؛ بحســب 
تســمية كثير من اإلعالميين وصنّاع الرأي المعاصرين، أو فــي يد فئة قليلة 
محتكرة للسلطة والثروة؛ بحســب التحليل االقتصادي السياسي الحديث؛ كل 

يقول اإلمام الشــاطبي وهو من األصوليين الراســخين في هذا العلم: «فهم المصالح والمفاسد  1 ـ 
الراجعــة إلى الدنيا علــى مقتضى ما غلب؛ فــإذا كان الغالــب جهة المصلحة فهــي المصلحة 
المفهومة عرفاً، وإذا غلبت الجهة األخرى فهي المفســدة المفهومة عرفاً، ويقال إنه مفسدة على 

ما جرت به العادة»، انظر: الموافقات، مرجع سابق، ج 2، ص 26.

إّن ا��y� األ���� �� ��د 
#?�Q و
�ه �1 *7�2# 
 ً�Q#�7* ��0ا���
إ:�ا��Zً �1 وا+] األ�� 
ا����7�؛ وال ���� ���1 
 �. �� W���* wJ#
 �. ��� «���d ��0��»
.«���� ��0��»



332

آفــــاق

هذا يفترض تجديد االجتهاد في مســألة المصلحة برؤية تســتوعب متغيرات 
الواقع وتواجه تحدياته.

وبتدقيق النظر وإدامتــه في الواقع المعاصر في مجتمعــات األُمة، يتبيّن 
بجالٍء أن اإلســهام األكبر في تعيين مفهوم «المصلحة العامة» أو «الكبرى» 
أضحى من اختصاص مؤسســات رسمية وســلطات عامة في الدولة؛ وبخاصٍة 
ســلطتها التنفيذيــة، التي تطغــى بقوة األمــر الواقــع على بقية الســلطات 
والمؤسســات. وما عاد للخطاب الشرعي األصولي أو الفقهي من مستمعين أو 
متبعين أو متأثرين به من غالب رجال الحكم والسياسة وإدارة الشؤون العامة 
في األُمة. هذا ما يشــهد به واقع الحال، الذي يشــهد أيضاً بأن «المصلحة» 
باتت هي المفهوم األساسي في علم السياســة الوضعي في الحضارة الغربية 
الطاغيــة، وأن علم األخــالق الوضعي والعقالنيــة الحديثــة ـ كذلك ـ باتا 
المرجعيــة المعرفية أو الفلســفية، لتعريف المصلحة، وليــس «النّص»، وال 
«مقاصد الشريعة»، وال ما هو معتبر، أو ما هو مهدر، أو ما هو خاٍل من هذا 
ومن ذاك، أو غير ذلك من العدة المفاهيمية التي يســتخدمها األصولي وهو 
ينظر في علمه الراســخ الموروث؛ بينما الواقع من حوله يجري في مســالك 

أخرى وال يدري عنها شيئاً له قيمة.
معيار األخــالق في العقالنيــة الحديثة هــو: «المنفعة واللــذة»، وليس 
وراءهما شيء. هذا المعيار الذي ال يفرق بين المصلحة واألخالق يتناقض مع 
المعيار األصولي للمصلحة؛ ألن مما يترتب على ذلك أن اللذة وما يسببها هو 
«الخير»، وأن األلم وما يســببه هو «الشــر»، وأن كل نفع فضيلة وكل ضرر 
رذيلة. والمصلحة وحدها بهذا المعنى هي المحرك للســلوك اإلنســاني كما 
ذهب إلــى ذلك ديتريش ڤون هولبــاخ 1. كما أن اللذة واأللم، هما الســيدان 
وحدهمــا اللذان يحكمــان أفعالنا كما يقــول بنتام 2، وهذا كلــه يتناقض مع 

 Holbach, Paul Henri Third Baron, 1723-1789: The System of Nature, or, Laws of the Moral 1 ـ 
and Physical World; Diderot, Denis, 1713-1784; Robinson, H. D. Published 1835.

 Jeremy Bentham; An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Batoche Books, 2 ـ 
Kitchener 2000) see, pp. 31-35.
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المعايير األصولية للخير والشر والمنفعة واللذة، ومن ثم «المصلحة». وربما 
هذا ما دفــع الرئيس علي عزت بيغوفتــش إلى التبرم ممــا آلَ إليه األمر في 
الفلســفة المعاصرة عامة، وقد وصفها بأنها «أنانية مهذبــة». وأّكد على أن 
صوغ «مصلحة مشــتركة» بمعايير هذه المرجعية ـ التــي تختزل األخالق في 
المصلحة ـ ال يمكن أن تكون عامة أو شــاملة، ألنها قد تستدعي استغالل أو 
اســتعباد مجموعــة أو فئة أو طبقة أو شــعب آخــر، وفي هــذه الحالة تأخذ 
المصلحة شكًال إجرامياً صريحاً 1. وبســبب هذا التحيز ليس ما يمنع ثمة من 
تأليه «المصلحة العامة»، أو «الدولة»، بحسب رأي تولستوي 2. وهذا كله مما 

تحرمه المرجعية اإلســالمية وال تجيزه المعايير 
األصولية للمصلحة العامة.

وحب الحصيد هنا هــو: إن واقع الحال في 
األُمة يشــير إلى أن تعييــن المصلحة ـ وخاصة 
إذا كانت عامة، أو كبرى ـ مســؤولية مؤسسات 
عامة حداثية، يغلب عليها االســتبداد واالحتكار 
السلطوي، وأن اإلطار المرجعي السائد والغالب 
لم يعد هو اإلطار األصولــي بمعاييره المعروفة 
في تحديد المصلحة. وما نحن بحاجة إليه حقاً 

هو تجديــد االجتهاد فــي إدراك «المصالح العامة» لألُمــة. وأن االجتهاد 
الجديد في هذا الموضــوع يتطلب أول ما يتطلب بــذل النظر في أكثر من 
اتجاه معرفي، وعدم قصــره على جملة ما انتهى إليــه العقل األصولي من 
تقســيمات وتحديدات للمصلحة؛ لم تنل فيها المصلحة العامة أو الشاملة 

نصيباً مساوياً ألهميتها الكبرى.
وما أقترحه اجتهادًا ـ وقد ســبق التنويه إليه ـ هــو أن المصالح الكبرى 

علي عزت بيغوفتش، اإلســالم بين الشــرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس (بيروت: مؤسسة  1 ـ 
باڤاريا، 1414هـ/1994م). ص 205.

 Leo Tolstoy: “The Christian Teaching,” ed. Leo Wiener, vol. 22: The Complete Works of 2 ـ 
Count Tolstoy (New York: AMS Press. 1968.
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لألمة تنقســم إلى قسمين: أحدهما: قســم «المصالح الثابتة»، ورعاية هذه 
المصالح واجبــة وجوباً كلياً، وعاماً وأبدياً. ويشــمل هذا القســم: الكرامة، 
والحرية، والعدالة، والســلم العام. وهذه المصالح في مجموعها هي مصالح 
«معنوية» ابتداءً، وتؤدي إلى مصالح مادية بالتبعية. والثاني: قسم «المصالح 
المتغيرة»، ورعايتهــا واجبة أيضاً وجوبــاً كلياً وعاماً، ويتوقــف وجوبها على 
وجودها أو عدمها. ويشــمل هذا القســم وفق معطيات واقــع األمة المعاصر: 
التحرر من االستعمار، والوحدة، والدفاع المشترك واألمن الجماعي، ومحاربة 
الفساد واالســتبداد والعنف. والطريق الرئيس لمعرفة هذه المصالح الكبرى 
المتغيرة هو «الرأي العام» الذي يعبر عنه الســواد األعظم من األمة، وتمثله 
مؤسســات قانونية منتخبة، في كل عصــر ومصر بوعي وبحريــة، إضافة إلى 

الوسائل األخرى التي سبقت اإلشارة إليها.

�� �ألُ����Tا� tى ا������2 ـ 3

ال تتضمن اجتهادات قدماء األصوليين ومحدثيهم ما يفيد أنهم اجتهدوا في 
تأصيل مفاهيم/ قيم الكرامة، والحرية، والعدالة، والسلم العام؛ اجتهادًا يصل 
بهذه المنظومة من المصالح المعنوية (مجتمعة) إلى مســتواها اإلنساني العام 
الذي تشــير إليه ســياقات ورودها في نصوص القرآن والسنة الصحيحة 1. وهي 
ســياقات تؤكد في مجملها على أن هذه المصالح فطرية وإنســانية عامة، وأنها 
تشكل أصول الرؤية اإلسالمية للعالم، وتدخل في صميم الرسالة العالمية التي 
ُكلفت األمة بحملهــا وأدائها بما يحقق مصالحها ومصالــح بقية األمم؛ ليتحقق 

معنى قوله تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107].

قصدُت عــدم اجتهادهم في تلــك القيم بجملتها كمنظومــة متكاملة، وإال فإنهــم تناولوا موضوع  1 ـ 
الكرامــة مثًال في مباحث متفرقــة، منها: مباحث الحــق؛ حيث توضح أســاس الحقوق، ومباحث 
الحكم التخييري، وهي توضح أساس الحريات، ومباحث الحكم االقتضائي التي توضح الواجبات. 
ولعل المطلوب هــو تجميع هذه المفردات والعناوين في ســياق منظومة واحــدة، حتى نتمكن من 
تظهير الرؤية اإلســالمية المتكاملة لمفهوم الكرامة اإلنســانية بأبعادها المختلفة. انظر: محمد 
محفوظ، مفهوم الكرامة اإلنسانية في القرآن الكريم، مجلة الكلمة، العدد 69، السنة 17، خريف 

2010م/1431هـ. وكذلك األمر في مفهوم الحرية الذي ُكتبت فيه عدة دراسات.
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هذه المصالح/ القيم المعنوية مستجمعة لكل شروط المصلحة المعتبرة 
بمعايير أصول الِفقه؛ فهي عامة وليست شخصية، وتجلب النفع ألكبر عدد 
من الناس، وال تخالف مقاصد الشــريعة وال نصوص الكتاب والســنة؛ بل 
هي جزء منها وتســهم فــي تحقيق مقاصدها. وهي أيضاً تتســم بســمتين 
جوهريتين: األولى: هي أن عموميتها تشمل جميع األمم بتكويناتها الفردية 
واالجتماعية والدينية والمذهبية والعرقية المختلفــة، وتحظى بإجماٍع عامٍ 
حول وجوب اإليمان بها والسعي لتحقيقها. والثانية: هي أن هذه المصالح 
تشــكل في مجموعها معياريــة حاكمة لغيرهــا من المصالح والســلوكيات 

والتصرفــات الفرديــة والجماعية فــي مواجهة 
الغيــر، وال يصح أن تكون محكومــة بها من أي 
وجه، وال بــأي اعتبار. هي مقيــاس االقتراب أو 
االبتعاد عن مقتضيات الخطاب المؤســس لهذه 
المصالح، فــال يجوز ـ مبدئيــاً ـ أن تنقلب هي 
إلى موضوع للقياس أو التقييم إال بغرض التأكد 

من تحققها، أو مدى االلتزام بها.
وبأَْيَســر نظر في مجموع هذه المصالح يتبين 
أن الرابــط األساســي بينهــا هو ربــاط «الفطرة 
اإلنســانية»؛ فلكل أُمــة، أو شــعب، أو مجتمع، أو 
جماعــة، أو فرد حق فطري وشــرعي أصيل وثابت 
في «الكرامة»، وليس هناك ما يبرر شرعاً حرمان 

اآلخرين الذين يجمعهم رباط الفطرة اإلنســانية من هــذه «الكرامة». واألمر 
ذاته مطرد في شــأن كل من: «الحرية»، و«العدالة»، و«السلم العام». ولكن 
اإلقرار بهــذه الحقوق وحده ال يكفــي العتبارها تمثل «مصلحــة عامة» لجميع 
األمــم والمجتمعــات والجماعات واألفــراد؛ إذ ال بد من الوعي بهــا. واإلقرار 
والوعي ال يكفيان إلدراك هذه المصالح الكبرى، أو العامة؛ إذ ال بد من وجود 
دافع للحصول عليهــا، وحمايتها، وتعميم القدرة علــى النفاذ إليها، والتضحية 
من أجلها عند فقدها أو االنتقاص منها أو المساس بها. ويتجلى هذا الدافع في 

ال *�[�� ا:���دات +���ء 
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الوجود االجتماعي في صورة نظــام عام يكفل هذا المصالح الكبرى، ويضمنها 
في حالة اإلخالل بأي منهــا. وما لم يوجد هذا النظام ســتظل تلك المصالح 

مجرد طوبيا، قد تحلم بها البشرية؛ ولكنها قد ال تدركها بالضرورة.

1) الكرامة مصلحة واإلهانة مفسدة
صوُن الكرامِة اإلنسانيِة، والتأكيُد على انتماء بني آدم كلهم ألصٍل واحد؛ 
هما أعظم مصلحة معنوية مشــتركة بين البشــر جميعاً؛ على اختالف أممهم 
وتنوع شــعوبهم ومذاهبهم وثقافاتهم. وإدراك هذه المصلحة والوعي بها يقع 
في صميم المصالــح الكبرى لألمة اإلســالمية؛ ألن فيها نفعهــا ونفع عموم 
البشر سواء بسواء؛ وذلك بموجب توجيهات القرآن الكريم وُسنة النبي ژ ؛ 
ــنة يتجلى أن الكرامة اإلنســانية لصيقة بجوهر إنســانية  فمــن الكتاب والس
اإلنســان، وأنها انتقلــت إليه بــإرادة اهللا 4 . ومــن هنا اكتســبت حرمتها 

وقدسيتها، وأن اإلنسان إذا انتزعت منه كرامته فقد أعز ما َيملك.
وليس في عموم الرساالت السماوية وال في عموم الفلسفات والسياسات 
الوضعية ما يقــرر هذه الحقيقة بقــوة ووضوح، مثلما يقررها اإلســالم في 
أصوله العامة، ويحث على صونها في تشريعاته المفصلة. وأساُس ذلك هو 
 h g f e d c b a ` _ ﴿ :قــولُ اهللا تعالــى
o n m l k j i ﴾ [اإلســراء: 70]، وقوله تعالى: 
 R Q PO N M L K J I H G F E ﴿
Z Y X W VU T S ﴾ [الحجــرات: 13]. وقــولُ الرســول ژ : «كلكم 
آلدمَ، وآدُم من تراٍب» 1. ومن هــذه النصوص ومما فــي معناها يتبيّن أن 
تكريَم اإلنســاِن في اإلســالم ســابٌق على ارتباِطه بأي نوٍع مــن الروابط 
االجتماعيــِة أو الدينيــِة، أو السياســيِة، أو الثقافيــِة، أو االقتصاديِة، أو 
المهنيــِة، أو غير ذلك من الروابــِط التي تؤطُر الوجــوَد الحياتي له، أو 

أخرجه أبو داود في ســننه، في كتاب اآلداب. باب التفاخر باألحســاب، حديث رقم/5116. ورواه  1 ـ 
اإلمام أحمد في مسنده، ج 2، ص 631، حديث رقم 8721.
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تصنفه ضمن تراتبيٍة طبقيٍة. وهذا يعني أن اإلســالَم ينظُر لإلنساِن على 
أنه مكرٌم في ذاِته ولذاِته، وأن كرامته مصلحــة يجب أن ُتدرك وتصان، 

وال يْمَسْسهَا سوء.
ورغم مركزية «مفهوم الكرامة» ووضوحه في المرجعية اإلسالمية على 
هذا النحو ـ وفي غيرهــا من المرجعيــات الدينية والفلســفية ـ فإن هذه 
الكرامة كانــت وال تزال تتعرض لكثير من االنتهــاكات في مجتمعات األُمة 
اإلســالمية وفي غيرها، ولم تدخل في صلب األنظمة القانونية والدستورية 
الحديثة إال في أعقاب الحرب العالميــة الثانية، بعد أن اكتوى العالم بنار 

الصراعات، ولم يجد دعاة اإلصالح مخرجاً إال 
في البــدء باإلقــرار بالكرامة كنقطــة انطالق 
إلعادة بناء كيان اإلنسان. ومن هنا دخل مفهوم 
الكرامة اإلنسانية في نصوص القانون الدولي، 
وفي ميثاق األمم المتحــدة، والعهود واإلعالنات 

المؤسسة للمنظمات اإلقليمية والعالمية.
اإلنســان»  لحقوق  العالمــي  ـ «اإلعــالن  َف
الصادر عن الجمعية العامة لألُمم المتحدة في 
10 ديســمبر 1948م نــص فــي مقدمتــه على 

ضرورة: «االعتراف بالكرامة اإلنســـانية غير المنفصلــة عن طبيعة كل 
إنسان في العائلة اإلنسانية، وعن حقوقهم المتساوية التي تشكل األساس 
ت مادته األولى على أنــه: «يولد الناس أحرارًا  للســلم في العالم». ونص
متســاوين بالكرامة والحقوق موهوبون بالعقل والضمير، وعليهم التصرف 
تجاه اآلخريــن بذهنية األخــوة». وحرمت المــادة الخامســة: «تعريض 
اإلنســان للتعذيــب وللعقوبــات، أو للمعاملــة الفظــة غير اإلنســانية أو 

المهينة».
وتوالى النص على الكرامــة وصونها في كثير مــن المواثيق واإلعالنات 
العالمية وفي الدســاتير الوطنية ومنها: ميثاق الحقوق المدنية والسياســية، 

��ُن ا�?�ا�ِ� اإل!��!�ِ�، 
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وميثاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية األوروبية لحقوق 
اإلنسان في سنة 1950م، وفي سنة 1987م، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 
والشعوب الصادر في 1987م. وجرى النّص على «الكرامة» أيضاً في كثير من 
الدســاتير المعاصرة، ومنهــا القانون األساســي األلماني الصادر في ســنة 
1949م؛ الذي نــّص في مادته األولى على أن: «كرامة الكائن اإلنســاني غير 
قابلة للمساس بها... وعليه يعترف الشــعب األلماني لإلنسان بحقوق مصونة 
وغير قابلة للتصرف بها، كأســاس لكل جماعة إنسانية للســلم والعدالة في 
العالم». وفّســرت المحكمة الدســتورية األلمانية محتوى هذه المادة على أن 
كرامة اإلنسان هي في الوقت نفســه برنامج دستوري ومبدأ في أساس الدولة 

األلمانية، وحق أساسي لإلنسان ال يمكن خرقه 1.
ولم يتأخر واضعو الدساتير العربية كثيرًا حتى أدرجوا فيها النّص على 
صون الكرامة اإلنسانية. ومن مفارقات التاريخ ومآسيه أن الدستور السوري 
الصادر في ســنة 1950م هو من أســبق الدســاتير العربية فــي النص على 
احترام الكرامة اإلنسانية وحمايتها (م/7)، وأُعيد التأكيد على المعنى نفسه 
في نســخته الصادرة في ســنة 2016م، بينما كان اإلنسان السوري وال يزال 
هو األوفر نصيبــاً من الهوان وانتهــاك كافة حقوقه وأولهــا «حق الحياة». 
ولخصت الثورة الســورية هذه المفارقة في أحد أبرز شعاراتها الذي يقول: 

«الموت وال المذلة».
وهذا يعني أن وضع نصوص دســتورية وقانونية غاية في الدقة والبالغة 
واإلحكام لحماية الكرامة اإلنسانية ال يضمن أن هذه الكرامة باتت في مأمن 
من خطر االنتهاك؛ فبين النص والواقع فارق كبيــر، والعيب كل العيب ليس 
في النصوص بقدر ما هو في النفوس، وفي الســلطات االستبدادية التي تأبى 

التسليم بتكريم اهللا لإلنسان بوصفه إنساناً.

هايل نصر، في الكرامة اإلنســانية، مركز الدراسات واألبحاث العلمانية في العالم العربي، على  1 ـ 
http: //www.ssrcaw.org/ar/print.art :اإلنترنت
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2) الحرية مصلحة واالستبداد مفسدة
تنبع المصلحة الكبرى لألمة في «الحرية» من كونها هي النواة الصلبة 
لبناء ذات اإلنسان المسؤول؛ فالحرية هي التي تؤســس المسؤولية، والذات 
الحرة هي الذات المســؤولة، وهذه هــي المؤهلة للقيــام بمختلف التكاليف 
الشــرعية من األوامر والنواهي. ودون وجود هذه الــذوات الحرة تعجز األمة 

عن إدراك مصالحها، وعن بناء حضارتها، وعن أداء رسالتها.
والحريــة المقصودة هنا تبدأ بإقرار كرامة اإلنســان بتكريم اهللا له كما 
ســلف. وبهذا تصبح الحريــة مرادفــة الكتمال إنســانيته. ورغــم أن قدماء 

المتكلميــن واألصولييــن والفقهــاء والمتصوفــة 
واللغوييــن لم يشــبعوا مفهــوم الحريــة تحقيقاً 
وتأصيــًال بوصفها قيمــة عليا تتضامــن مع قيم 
الكرامــة والعدالة والمســاواة، وبوصفها مصلحة 
جماعية وفرديــة في آن واحــد؛ إال أنك تجد في 
القرآن الكريــم تأكيدًا على جوهــر الحرية بهذا 

ع. المعنى الُموَس
صحيح أن لفظ «الحرية» لم يرد في القرآن 
حرفياً، ولكــن وردت فيه مشــتقات مثل: تحرير، 

ومحرر، والحر. وتدل آيات كثيرة في القرآن على أن الحرية ذات أولوية على 
ما عداها من القيم والحقوق التي يجب أن تكون موضع احترام ورعاية. ومن 
ذلك على ســبيل المثال ما ورد في القرآن بشأن التحذير من «الفتنة»ـ وهي 
تعني سلب الحرية ـ في سياق مقارن مع «القتل»، وهو يعني سلب الحياة؛ قال 
تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ,- . 
 ﴾ =  <  ;  :9  8  7  65  4  3  2  1  0  /
 IH G F E DC B A @ ? > ﴿ :[البقرة: 91]، وقال تعالى
 XW V U T S R Q P O N M L K J
 gf e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y
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 t s r q p o n m l k j i h
zy x w vu } | { ﴾ [البقرة: 217]؛ أي أن حياة 
اإلنسان وهو مســلوُب الحرية، عاجٌز عن االختيار بمحض إرادته، تكوُن أكبَر 
ضررًا وأشد خطرًا من القتل الذي يسلب هذا اإلنسان حياته ويلحقه بالموتى. 

وثمة آيات كريمة كثيرة تقرر حرية العقيدة واإليمان.
ومن هذا المنظور تتجلّى قيمة الحرية ومركزيتها في الرؤية اإلسالمية. 
ولهذا السبب نفسه حض اإلســالم على تحرير اإلنسان من كل القيود التي 
تحد من حريته، ومنهــا: قيود الــرق، والعبودية، وقيوِد االســتبداد، وقيوِد 
التقليد (لآلباء أو للســابقين، أو للغير)، وقيوِد الجهل والخرافات واألهواء، 
وقيود الشرك باهللا، والتحرر من كل هذا هو مصلحة مؤكدة للفرد، ومصلحة 

كبرى لألمة.
هذا النزوع إلى الحريــة نجده ـ أيضاً ـ في أبــواب مختلفة من مرويات 
السنة النبوية، ومنها «باب العتق»، أو «كتاب العتق». وقد يظن سريُع النظر 
أن معنى العتق ومقصوده في ســياق هذا الباب من كتــب الحديث النبوي هو 
حرية شــخص من الرق أو من عبوديته لشــخص آخر فحســب؛ ولكن إدامة 
النظر في هذا الباب يكشف عن اتساع المعنى المقصود وشموله لكل ما فيه 

اختيار لإلنسان.
ولنأخــذ مثًال على ذلــك مما ورد في «كتــاب العتق» في شــرح صحيح 
مسلم بن الحجاج القشيري؛ فقد ورد فيه: «قال أهل اللغة: العتُق هو الحرية. 
وإنما قيل لمن أعتق نســمة: إنه أعتق رقبًة، وفك رقبــًة؛ فُخصت الرقبة دون 
ســائر األعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع؛ ألن حكم الســيد عليه، وملكه، 
كحبل في رقبة العبــد، وكالغل المانع من الخروج، فــإذا أعتق فكأنه أطلقت 

رقبته من ذلك. واهللا أعلم» 1.
واضٌح من ذلك إن المقصود بالعتق أوسع بكثير من مجرد تحرير العبد 
من تبعيته لسيده؛ فالهدف هو أن يصل إلى مســتوى الوالية على نفسه في 

صحيح مسلم بشرح النووي (القاهرة: المطبعة المصرية ومكتبتها ـ ب. ت.) الجزء العاشر، ص 135. 1 ـ 
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االختيار والتقرير والتفكير والتعبير والتنقل والتملك وغير ذلك من مظاهر 
امتالك الحرية وممارســتها 1. وال معنى للقيم العليــا األخرى مثل: العدالة، 
والمساواة، والكرامة إال أن تكون بين ذوات حرة. بل إن كمال اإليمان باهللا 
تعالى مرتبط بوجود هذه الــذوات الحرة. ولهذا أنفق الرســول ژ قرابة 
الثالثة عشــر عاماً ـ التي قضاها في مكة ـ في إرســاء العقيــدة والتوحيد 
واإليمان في نفوس المســلمين، وكانت هي مرحلة بناء الذات الحرة الواعية 

العزيزة باهللا.
ونجد فــي آراء واجتهادات علماء الســلف 
الكبار ـ من أمثــال اإلمام أبــي حنيفة واإلمام 
الغزالي ـ ما يدل على إدراكهم العميق للحرية 
بوصفها مصلحة معتبرة؛ فمن غير الجائز عند 
أبي حنيفة الحجر على السفيه 2، وعلُة ذلك هي 
أن الحجر إهدار آلدمية هذا السفيه! و«إلحاق 
له بالبهائم»، والضرر اإلنســاني الذي يترتب 
نتيجة الحجر عليه أكبر بكثير من الضرر الذي 
يترتب على ســوء تصرفه في أمواله، وال يجوز 
دفع الضرر األقل بضرر أكبر منه. أما الغزالي 

فقد حذر من أخطار تعدي الســلطة السياســية على الحرية الفردية؛ ألن 
هذا التعدي أعظم خطرًا من العبوديــة المعروفة؛ فالعبودية تعني امتالك 
يمين العبد من قبــل الجهات األقــوى اقتصادياً، أما الطغيان السياســي 
ـ الذي يســميه الغزالي «الجاه» ـ فهدفه اإلخضــاع اإلرادي لألحرار من 

قارن ما انتهيُت إليه هنا مع ما انتهى إليه: فرانتز روزنتال في كتابه: مفهوم الحرية في اإلسالم:  1 ـ 
دراســة في مشــكالت المصطلح وأبعاده في التراث العربي اإلســالمي، ترجمة: رضوان السيد، 
ومعن زيادة (بيروت: دار المدار اإلســالمي، ط 2، 2007م) ص 57 ـ ص 64؛ حيث رّكز على تتبع 
اآلثار التي تشــير إلى المعنى الضيق لتحرير الرقيق من العبودية، ولم يتطرق إلى ما جاء في 

كتب الحديث، ومنها ما جاء في صحيح مسلم.
محمد أبو زهرة، أبو حنيفة: حياته وعصــره ـ آراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي، 1997م)  2 ـ 

ص 350 ـ 355.

7�_ أو�] ���إّن ا��"��د 
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قبل أولئك الذيــن يمتلكون الســلطة. إن هذا اإلخضــاع ال يعني عبودية 
أجســامهم وحدها، بل عبودية العقول أيضاً 1، وفي هــذا تضييع لمصلحة 

كبرى لألفراد ولألمة في مجموعها.

3) العدل أعظم مصلحة والظلم أفدح مفسدة
«العدلُ» اسم من أسماء اهللا الحسنى، وجوهره هو «إعطاءُ كل ذي حٍق 
حقَه». ونقيُض العــدل «الظلم». واهللا حرم الظلَم على نفســه، وجعله بين 
الناس محرماً، وأمرهم بــأال يتظالموا؛ لما في الظلم مــن إهدار مصالح 
عظمى وجلب مضار ومفاســد كبرى. والظلم لغة هو: وضع الشيء في غير 
موضعه، ومن هنا فساده. وفي االصطالح: العدل: هو االعتدال واالستقامة، 

وهو الميل إلى الحق 2.
ومركزية قيمة العدل ودوامــه بوصفه مصلحة ثابتة ال تتغير بتغير الزمان 
والمكان واألحوال؛ هي مما أكدت عليه آيات الكتاب وســنة النبي في ســياق 
أصوِل اإليمان باهللا واليوم اآلخر، والبعث، والحساب، والثواب والعقاب. وهي 

أيضاً مما أوسعه ـ تأصيًال ـ قدماء العلماء 3 ومحدثوهم 4.
ت آيات القــرآن الكريم على العدالة بوصفها قيمــة مطلقة ومصلحة  نص
 ¯ ® ¬ « ª ©  ﴿ :بشــرية عامة وثابتة، ومن ذلك قوله تعالى

روزنتال، مفهوم الحرية.، مرجع سابق، ص 158. 1 ـ 
الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشــاوي (القاهــرة: دار الفضيلة. د.ت)،  2 ـ 

ص 124.
انظر مثًال النصوص التي جمعها وحققها الدكتور محمد عمارة ونشــرها في جزأين تحت عنوان:  3 ـ 
«رســائل العدل والتوحيد» وهي تتناول قضايا كثيــرة منها قضايا: الحريــة، والعدل، والجبر، 
واالختيار. أمــا الجزء األول فيضم نصوصاً لكل من اإلمام الحســن البصري، واإلمام القاســم 
الرسي، والقاضي عبد الجبار بن أحمد، والشريف المرتضي. بينما يضم الجزء الثاني نصوصاً 

لإلمام يحيى بن الحسين (القاهرة: دار الهالل، 1971م).
انظر على ســبيل المثال: ســيد قطب، العدالة االجتماعية في اإلســالم (القاهــرة: بيروت: دار  4 ـ 
الشــروق، 1400هـ/1980م، الطبعة الشرعية السابعة)؛ وعبد السالم ياســين، العدل (مطبوعات 

األفق، 1420هـ/2000م. الطبعة األولى).
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 l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
Å Ä ﴾ [النساء: 58]. وقوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' 
 7 6 5 4 3 2 1 0/ . - , + * ) (
 H G F E D C B A @ ?> = < ; : 98
 ~ } | { z y x ﴿ :[النساء: 135] 1. وقال تعالى ﴾I
 ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے
̧ ﴾ [المائــدة: 8]. ومفهوم هذه اآليات في   ¶ μ ´ ³ ²± °

الجوهريين  العدالــة  ظاهرها يتضمــن عنصــري 
وهما: الوظيفة التي هــي إعطاء كل ذي حق حقه، 
والنظام الــذي يعني إيجاد المرفــق العام القائم 

على حماية هذه المثالية 2.
ما ســبق يعني أن العدالة ـ كمصلحة كبرى 
لألُمة ـ ال تقتصر على والية القضاء، وإنما هي 
عنصر من عناصر اســتخدام الســلطة أياً كان 
نوعها. فالســلطة يجب أن تكون عادلــة دائماً. 
وتتناغــم العدالة مع القيم األخــرى؛ فهي التي 

تمكن المواطن من التمتع بالحرية، وهي التي تشــعره بالمســاواة. وتظل 
قيمة الحرية وقيمة المســاواة رهناً بالعدالة، وليس العكس. وهذا يعني أن 
العدالة ترتفع إلــى مرتبة القيمة العليــا 3. وإذا كان جوهر السياســة هو 
«تصرف واختيار»؛ فما العمل عند وقــوع التصادم أو التعارض بين قيمتين 

وهذه اآلية وضعتها كلية القانــون بجامعة هارڤارد األمريكية، في مدخلهــا ضمن مجموعة أقوال  1 ـ 
خالدة عن العدالة.

شــهاب الدين بن أبي الربيع، ســلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق وتعليق ودراسة: حامد  2 ـ 
عبد اهللا ربيع (القاهــرة: دار الشــعب، 1400هـ/1980م)، والمعنى المقتبس مــن تعليقات حامد 

ربيع، ج 1، ص 201.
المرجع السابق، ج 1، ص 155. 3 ـ 
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أو هدفين: هل نضحــي بالحرية لحســاب العدالة؟ أو بالعدالة لحســاب 
المساواة؟ أو بها جميعاً لحســاب مبدأ آخر؟ إن مثل هذا التصادم ال يمكن 
حله إال بالتفرقة بين مستوى المصالح الفردية ومستوى المصالح الجماعية 
الكبــرى. فالصراع يظهــر في نطــاق المصالــح الفردية، أمــا المصالح 
الجماعية الكبرى لألمة فقانونها العام هــو التناغم، وهي مصالح ال تقبل 

المناقشة حول تفضيل أو تقديم واحدة منها على األخرى.
والخطوة األولى في تحقيق العدالة بوصفها من المصالح الكبرى لألُمة 
هي: أن يتّم غرســها في الوجدان العام عبر كل وسائل التنشئة والتربية. ثم 
يجب النــّص عليها في الدســاتير والقوانين العامة. وقد تضمنت الدســاتير 
العربيــة الحديثة نصوصاً صريحــة تؤكد على «العدالــة» بوصفها أصًال من 
أصول الحكم، ومعيــارًا لتعريف الحقوق والواجبات. كمــا أن أغلب األحزاب 
والقوى السياســية تنادي بتطبيق العدالة في وثائقها التأسيسية وفي برامجها 

االنتخابية، وتعلن أنها تسعى لتحقيقها.
وليست العبرة برفع شعار العدالة، وال النّص عليها في مواد الدستور، 
أو القانــون، وال العبرة بإدراجها في خطط الحكومــة أو برامج األحزاب؛ 
وإنمــا المهم هو النجاح في تنفيذ سياســات عامة تكفــل تحقيق العدالة 
فعلياً علــى أرض الواقع. وأوضح عالمات تحقق العدالة هو أن يشــعر بها 
الســواد األعظم، وأن يتعزز الســالم االجتماعي واالســتقرار السياســي. 
وتكشــف هذا كله اســتطالعاُت الرأي العــام الموثوقــة. ويحدث العكس 
عندما تفشل الحكومات في تطبيق تلك السياسات. وقد كشفت الممارسة 
الفعلية لتشريعات العدالة في دول األُمة اإلســالمية (الحديثة) عن وجود 
فجوة كبيرة بين «النّص والممارسة» لصالح القوي على حساب الضعيف، 
ولصالح الغني على حساب الفقير، ولصالح الخارج على حساب الداخل. 
وزادت هــذه الفجوة بمعدالت متســارعة منذ نهايات القرن الرابع عشــر 
الهجري (العشــرين الميــالدي) في ظــل سياســات االنفتــاح والتحرير 
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االقتصــادي والخصخصة وإلغــاء الدعم، الــذي كانت الدولــة الوطنية 
الحديثة تقدمه لقطاعات شعبية واسعة؛ في محاولة منها للحد من اآلثار 

السلبية لتلك السياسات.
إنّ ما حدث على مستوى السياسات التنفيذية لمبدأ العدالة المنصوص 
عليه دســتورياً هو أنه تــم االنتقال مــن «العدالة االجتماعيــة» بمضمونها 
االقتصادي، إلى مفهوم آخر هو «الرعاية االجتماعية». والفرق كبير وواضح 
بين المفهومين؛ فالثاني يهدف لمعالجة اآلثــار الجانبية لعمليات اإلصالح 
االقتصادي، أما األول فهو ركن من أركان االقتصاد السياســي للدولة. وقد 

تدهورت العدالــة االجتماعية بهذا المعنى خالل 
نصف القرن األخير؛ فانتقلت السياســات العامة 
من اإلقرار بحــق الفقراء في نصيــب عادل من 
الثروة، إلى التركيز علــى أن يكون لهم نصيب 
معتبر من حصيلة الضرائب التصاعدية، ثم إلى 
التركيــز علــى إدخالهم فــي شــبكات الضمان 
االجتماعي، وأخيرًا التركيز على أصحاب القلوب 
الرحيمة وما يجــود به المحســنون من تبرعات 

وصدقات تطوعية.
العدالة بمفهــوم الرعاية هي جزء من االقتصــاد االجتماعي الذي له 
منطق مغاير لفلســفة اقتصاد السوق، التي تؤمن بها هذه الحكومة أو تلك 
في مجتمعات األمــة. وتحتاج عدالة الرعاية هذه إلــى ثقافة فاعلة تحض 
على المبادرات الخيرية واألعمــال التطوعية من أجل النفــع العام. ويقع 
العبء األكبر في سياسة الرعاية االجتماعية على المجتمع ال الدولة؛ بينما 
العبء األكبر في «العدالة االجتماعية» يقع على الدولة ذاتها عندما تكون 
العدالة جزءًا من السياســة االقتصادية التي تتبناها، وتظهر في سياسات 
الضرائب التصاعدية مثًال، وتحديد أولويات اإلنفاق العام لصالح الفقراء 

ال األغنياء.
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4) السالم العام: مصلحة كبرى داخل األُمة وخارجها
جــاء «الســلم» و«الســالم» و«الســالمة» في لســان العــرب بمعنى: 
«البراءة»، و«العافية» 1. والســالم اسم من أسماء اهللا الحسنى، فهو سبحانه 
«الســالم». وهذا المعنى اللغوي والقرآنــي هو مرجعية الحيــاة االجتماعية 
اإلنسانية اآلمنة المزدهرة. وقد ورد لفظ «السالم» بصيغ متنوعة في القرآن 
 w v u t ﴿ : 8 الكريم في مائة وأربعيــن موضعاً؛ منها قولــه
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §
º ¹¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [النســاء: 94]. ومنهــا 
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ : 4 قوله

Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì ﴾ [النور: 27].
ويدور معنى السالم في القرآن على دالالت رئيسة تشمل مختلف الجوانب 
اإليمانية والحياتية؛ فهو ـ إلى جانب أنه اسم من أسماء اهللا الحسنى ـ يعبّر 
عن صفاء القلب، وتعاون اإلنسان، وهدوء البال، وطمأنينة النفس، وهو تحية 
عامة بين الناس، وهو يعني أيضاً السالمة من الشر 2. وإلى جانب هذا؛ فإن 
«السالم اإلسالمي» هو األصل في العالقات بين جميع المخلوقات، وسواه من 
الحروب والنزاعات هو االستثناء الذي يجب إنهاؤه والعودة من أقصر الطرق 

إلى حالة السالم األصلية.
ـ «الســالم العام» بالحــروب الخارجية، أو  وفي حالة وجود مهــددات ِل
بالحروب األهلية؛ يتعذر تحقيق المصالح العليا أو الكبرى لألُمة في الداخل 
ـ «التهديد» يرتبط بالوعيد والتخوف 3. وعندما  وفي الخارج؛ كلياً أو جزئياً. ف
تتهدد «حالة السالم» ـ كلياً أو جزئياً ـ فإن «السالم االجتماعي العام» يكون 
مهددًا هو أيضاً بالزوال ليحل محله «العنــف» و«االضطراب»، وإهدار أغلب 

ابن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، 2003)، مادة سلم، ج 7، ص 241 ـ 247. 1 ـ 
مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2004) مادة «سلم». 2 ـ 

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مجلد 6، ص 4631. 3 ـ 
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المصالح العامــة والفردية. ويصل العنــف ذروته بانفراط شــبكة العالقات 
التعاونية وضياع المصالح المشتركة، وانهيار منظومات القيم التي يؤمن بها 

أبناء المجتمع، ويتقاسمون االلتزام بها لصون المصالح العامة 1.
إنّ «السالم» له موقع مركزي في المرجعية اإليمانية ألبناء مجتمعات األمة 
اإلســالمية، وله أيضاً موقع مركزي في ضمير البشــر جميعــاً. ومقتضى الرؤيِة 
اإلسالميِة للعالِم التي تقوُم على أساِس عقيدِة التوحيد الديني، ووحدة البشرية، 
 ﴾ d c b a ` ﴿ :هــو أن يعم الســالم العالم. قــال تعالــى

[األنبيــاء: 10]، والرحمــة هــي أعلى مراحل الســالم 
العام. السالم اإلسالمي العام هو مركٌب هيكلٌي في 
صلِب البناء العالمي الذي ينشــده اإلسالُم. وهذا 
السالم ليس أمرًا طارئاً أو استثنائيّاً، ومن ثم فإن 

الحرب هي االستثناء الذي يرد األمر إلى نصابه.
أْولَى األمم بالدعوة إلى السالم وقيادة العالم 
نحوه هي األمة اإلسالمية؛ يقول اهللا تعالى مخاطباً 
المؤمنين: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ 
 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤
¬ ® ﴾ [البقــرة: 208]. ويقــول 8 : ﴿ ... © 

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ﴾ [النساء: 90]. 
وما يدعو إليه اإلســالم هو «الســالم العادل» بداهًة؛ إذ إنــه ينفي الظلم 
جملًة. وطرق الوصول للســالم العام بين شــعوب العالم المعاصر متعددة، 
منها: «تدين» أصحاب كل دين؛ بحسب رأي الشــيخ المراغي شيخ األزهر 
في رسالته إلى مؤتمر األديان العالمي بلندن في سنة 1936م 2، أو «القتال 

أشار إلى تلك المهددات بالتفصيل: قرار األُمم المتحدة رقم A/RES/53/243 بشأن ثقافة السالم  1 ـ 
في 6 أكتوبر 1999م

محمد مصطفى المراغي، رسالة لمؤتمر األديان العالمي في موضوع الزمالة اإلنسانية (القاهرة:  2 ـ 
مطبعة الرغائب، 1355هـ/1936م).

:�ء «ا��90» و«ا��الم» 
و«ا��ال��» �1 ���ن 
ا�7�ب ��A�7: «ا��اءة»، 
و«ا���1�7»، وا��الم ا�9 
 ��1 ،Aأ���ء اهللا ا���� ��
��!V «ا��الم»، و.-ا �
ا��A�7 ا��80ي وا�"�آ!� .� 
��:��7 ا����ة 
اال:������ اإل!��!�� 
اآل��� ا��Wد.�ة.
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بغية الســالم واالطمئنان وتركيز الحياة على موازين العدل والمســاواة»؛ 
بحسب رأي الشــيخ شــلتوت 1. والقوة في واقع العالقات الدولية؛ كانت وال 
تزال؛ هي أكســجين المصالح القومية الكبرى ألي أمــة، وهي الدم الذي 
يغذيها. وما ذهب إليه الشيخ شــلتوت ال يختلف كثيرًا عما سبق أن اقترحه 
الفيلســوف األلماني كانط في رسالته حول السالم الدائم؛ حيث ذهب إلى 

أن السالم يجب أن يفرض فرضاً بقوة الدولة 2.
ولكن تبدو دعوة الشــيخ المراغــي لتحقيق الســالم العالمي عن طريق 
التدين طوباوية، وتبدو دعوة الشيخ شــلتوت لتحقيقه عن طريق القتال «غير 
ممكنة حاليــاً» في واقع األمة الراهن. وليس من الحكمة في شــيء أن تحدد 
أُمة من األُمم مصلحة مــن مصالحها الكبرى على النطاق العالمي اســتنادًا 
فحسب إلى «مثل عليا»؛ حتى ولو كانت هذه المثل «عالمية وإنسانية عامة»؛ 

فلن يقود هذا إال إلى الفشل في تحقيق هذه المصلحة.
وســواء كان «التديــن»، أو كان «القتــال» هو الطريقــة األمثل لتحقيق 
الســالم العام؛ فإن الكتابة بمرجعية إســالمية في الســالم وكيفية تحقيقه 
بوصفه مصلحة كبــرى وثابتة لألمة ال تزال شــحيحة جدًا، وأقــل كثيرًا مما 
يمثله مبدأ «الســالم» من ثقل في األصول المرجعية العليا لإلسالم 3. ولكن 
في الوقت نفسه ال يغيُب أن أحوال الضعف والتمزق الداخلي بين بعض شعوب 
األُمــة؛ كل هذا يعــوق أية دعوة للســالم، وال يجعــل لها معنى عمليــاً قابًال 
للتنفيذ، ويصادر أي دور يمكن أن تقوم به األُمة في تحقيق حلم اإلنسانية في 

«السالم العام»؛ ويدفع قطاعات من أبنائها إلى سلوك مسالك العنف.

محمود شــلتوت (شــيخ األزهر)، القرآن والقتال، تقديم د. محمد عمــارة (القاهرة: كتيب هدية  1 ـ 
مجلة األزهر، عدد رجب 1435هـ). ص 34.

الســيد ولد أباه، نظرية كانط في الســالم الدائم: قــراءة يورغان هابرمــاس، مجلة التفاهم  2 ـ 
(مسقط) العدد 43 ـ 1435هـ/2014م.

إلى جانب رسالة الشيخ المراغي، ورسالة الشيخ شلتوت المشار إليهما؛ ال يوجد سوى عدد قليل  3 ـ 
جدًا من المؤلفات التي كتبها علماء مسلمون في أصالة «السالم» واعتباره مصلحة كبرى وثابتة 

لألُمة، وجزءًا من رسالتها العالمية.
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�d*��: �1 ا�����t ا�?�ى ا���8ّ��ة

يتعــذرُ على األُمــة إدراك مصالحهــا الكبــرى المتغيرة في حــال كانت 
«المصالح الكبرى الثابتــة» فيها مهدرة، أو منقوصة بقــدر كبير؛ فليس من 
المتصــور أن يجــري انتقــاص أو انتهــاك المصالــح الكبــرى الثابتــة في 
«الكرامة»، أو «العدالة»، أو «الحرية»، أو «السالم العام» 1 تحت أي مبرر؛ 
ثم تتمكن هذه األمــة من وضع أهداف تحقق مصالحهــا الكبرى «المتغيرة» 

في الوقت عينه.
األُمــة األمريكية  أُمتنــا بحــال  وقياس حــال 
ـ مثــًال ـ يؤكــد مــا ســبق؛ إذ مــا كان للواليات 
المتحــدة أن تــدرك مصالحهــا القوميــة الكبرى 
بدرجــٍة عاليٍة مــن النجاح لــو كانت ُتهــَدرُ فيها 
الكرامــة، والعدالــة، والحريــة،  قيمُ / مصالــُح: 
والســلم الداخلي العام. واإلقرار بشــيوع انتهاكات 
المصالح الثابتة في أمتنا ليس دعوة لالستســالم، 
أو االستقالة، أو اليأس؛ بقدر ما هي دعوة المتالك 
أدوات رؤية المصالــح الكبرى وتطويرها بعيدًا عن 

معوقات االستبداد والفساد والقنوط.
المصالح الكبرى المتغيرة المقصود بها ـ كما أسلفنا ـ مجموعة األهداف 
العامة التي تتعين زماناً ومكاناً، وتمس حياة السواد األعظم من أبناء األُمة، 
وتحظى بإجماع هذا الســواد األعظم علــى ضرورة تحقيقها فــي فترة زمنية 

معينة، أو في سياق اجتماعي وسياسي خاص.
وإدراك مثل هذه المصالــح في مجتمعات األُمــة المعاصرة، وصوغ رؤية 
عامة لتحقيقهــا؛ يفترض ـ أول ما يفترض ـ إنجــاز المصالح الكبرى الثابتة 

انتهاك تلك القيم/المصالــح الكبرى الثابتة توثقه ـ بانتظام ـ التقاريــر الدولية التي تصدرها  1 ـ 
المنظمــات المعنية بحقوق اإلنســان، والحريات، واألقليات، والســالم واألمن اإلنســاني العام، 

والتنمية.

��اء �3ن «ا���#�»، أو �3ن 
 >T#"� األ��ل» .� ا�$��«ا�"
��"�_ ا��الم ا��7م؛ 1�ن �
���:��7 إ�ال���  ����ا�?
 V"�"�* ��Q�3�1 ا��الم و
��0 3�ى �� VQ���
�� �أل�� ال *Wال ��jو
����I :�اً.
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بقدر كاف لتهيئة المنــاخ المالئم لصوغ رؤية عامة عــن المصالح المتغيّرة 
وتحقيقها. ثم إن إدراك هذه المصالح األخيرة يفتــرض توافر قدٍر واٍف من 
المعلومات واإلحصاءات القومية التي تتم بشــكٍل منظمٍ، ونتائج مسوح الرأي 
العام، واالســتفتاءات الحرة، والبحــوث المتخصصة، وما تقرره أو تشــرعه 
المجالس النيابية الممثلــة إلرادة األمة والمعبّرة عنها تعبيــرًا حرًا وصادقاً؛ 
حتــى تكون مدافعــة بحق عــن مصالحها. إلى جانــب ما تتضمنــه التقارير 
والمقاييس الدولية مــن معلومات وبيانــات موثقة وذات صلــة بقضايا األُمة 
وأحوالها العامــة. إن توافر كل هذا يفتــرض بدوره مناخاً ســائدًا في األُمة 
ُتحترم فيه الكرامة اإلنسانية، وتزدهر فيه الحريات العامة، وتتحقق العدالة 

الناجزة، ويستتب السلم العام.
اإلشكالية العملية تتمثل في أن وسائل إدراك المصالح الكبرى في راهن 
الواقع الذي تحياه شــعوب األُمــة؛ وأن أدوات صــوغ رؤية عامة بشــأن هذه 
المصالح: إما غير متوافرة، أو مشكوك في دقتها، أو ال مصداقية لبعضها، أو 
متضاربة وغير متســقة، أو قديمة فات وقتها، أو هي بعيدة عن التداول الحر 

للمعلومات ومنتديات األفكار واالجتهادات الخاصة بالشأن العام.
إنّ من اليســير على مفكٍر كبيٍر، أو سياسي مخضرم، أو مثقٍف المعٍ، أو 
حاكمٍ ملهمٍ، أو حزٍب سياســي؛ أن يبادر بوضع قائمــة من األهداف الكبرى 
التي يتصور أنها هي المصالح العامة التي يتعين على األُمة االنشــغال بها، 
وحشــد كل طاقاتها من أجل تحقيقها. وقد يسوُق هذا أو ذاك بعض الحجج 
واألدلة العقلية والمنطقية التي تبرهن على صواب اختياراته لتلك األهداف/
المصالح دون غيرهــا في وقت بعينــه. ولكن كل هذا يغلــب عليه الظن ال 
القطع. وثمة تجارب معاصرة تؤكد على أن صنع القرار بشــأن أغلب قضايا 
المجال العام ـ وخاصــة «المصالح الكبرى» ـ لم يســتكمل أدواته الكفيلة 
بــإدراك هــذه المصالــح اإلدراك األقرب للواقــع، والمســتوعب لتعقيداته 
ومســتلزماته. تجلى هــذا الخلل ـ على ســبيل المثال ـ فــي جملة األهداف 
الكبرى التي ما فتئت كل جماعة ثورية أو حتى انقالبية تؤكد على أولويتها، 
وتعلن إيمانها بها وســعيها من أجل تحقيقها منــذ منتصف القرن الماضي. 
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وأكثر تلك األهداف شــهرة: التحرر من االســتعمار، وفك روابــط التبعية، 
والوحــدة العربيــة، والجامعة اإلســالمية، والســوق المشــتركة، والدفاع 
المشــترك، ومحاربــة الفســاد، والتنميــة الشــاملة، وتطبيــق الشــريعة، 
والديموقراطية. وغير ذلك من األهداف والمصالح الكبرى التي لم تتحقق 

في الواقع، وسارت األحداث في اتجاه معاكس ألغلبها.
فعوضــاً عن الوحــدة العربية، أو الجامعة اإلســالمية ِمــن قبلها؛ بزغت 
النزعات العرقية والعنصرية والقطرية الضيقة المضادة للوحدة، وتصاعدت 
هذه النزعات بشكٍل ســلبٍي ومروٍع على نحو غير مسبوق. وبدالً من االستقالل 

الوطني وفــك روابط التبعية، اســتدعت حكومات 
ونخب عربية وإسالمية القوى األجنبية دون خجل 
الحتالل بلدانهــا وقتل فريق مــن أبنائها، وفعلت 
ذلك بال وازع من ضمير إنساني، أو رادع وطني. 
وما من دعوة أو حركة مقاومة لالستبداد والفساد 
والتحــول للديموقراطية إال وانقلبــت إلى ما هو 
أشد استبدادًا، وأفتك فســادًا. حتى أغلب دعوات 
تطبيق الشــريعة ـ بوصفها أعز ما يطلُب السواد 
األعظم مــن أبناء األُمــة ـ آلت إلــى التنكر لها 
جزئياً أو كلياً من جانب بعض الذين حملوا رايتها 
طويًال. أما إقامة «ســوق مشــتركة» إســالمية أو 
عربيــة على األقــل فلــم تنجــز إال مزيــدًا من 

القطيعة، وانخفاض المبادالت التجارية واالقتصادية بين بلدان األُمة، ومزيدًا 
من تلك المبادالت مع الدول األجنبية. وانتهى السعي إلنشاء نظام دفاعي أو 
أمني مشــترك ضد األخطار الخارجية إلى إســناد مهمة الدفــاع عن الذات 
القطريــة أو الوطنية فــي عديد من بلــدان األُمة إلــى القوى االســتعمارية 
القديمة. ولم تسفر الدعوة للمواطنة ودولة القانون إال عن «شبه دولة» فيها 
مزيد من التمييز واالمتيازات ألصحاب الثروة والســلطة على حساب مصالح 
الســواد األعظــم مــن المواطنين. ولــم نعرف فيــم انحازت بعــض النظم 
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لالشتراكية في فترة من الفترات، ولماذا عدلت عنها إلى الليبرالية في فترة 
أخرى، ولم تنجز األهــداف الكبرى التي أعلنتها الجماعــات الحاكمة ال في 

االختيار األول وال في االختيار الثاني.
في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة في مجتمعات األُمة لم يعد يكفي اللجوء 
إلى القواعد األصولية العامة التي تتحدث عن مطلق المصلحة وتمييزها نظرياً 
عن مطلق المفسدة؛ دون االســتعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف معارف 
العصر. ولم يعد يكفي تحليل هؤالء الخبراء في تحديد هذه المصالح الكبرى 
دون إشراك الســواد األعظم من المجتمع. وال ثقة في آراء السواد األعظم ما 
لم يكــن لديه وعــي كاٍف يكون وليــد معلومــات موثوقة وحــوارات حرة حول 
القضايا العامــة والمصالح الكبــرى، وأولوياتها، وأفضل البدائــل لتحقيقها. 

ويتعذر الوصول إلى مثل هذا الوعي إال في مناخ «الحرية».
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■  أكاديمي بجامعة منوبة، تونس.

لئن تعددت الدراسات حول األندلس؛ فإنها جاءت ُمهتمة 
في الغالب بتاريــخ األندلُس في عموميتــه، أي األندلُس 
كوحدة ُجغرافيــة، ولعلنا في هذا اإلطار ُيمكــن أن نذُكر العديد 
من األمثلة ككتاب «الحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلُس» 1 
لحســن علي حســن، أو «دولة اإلســالم في األندلس» 2 لُمحمد 
عبد اهللا عنّان وغيرها، أو من خالل ُمقاربة الموضوع زمنياً ومن 
أمثلة ذلك هناك كتٌب تهتم بفترة الفتح ككتاب «فجر األندلس» 3 
لحســين مؤنس، وأخرى بالدولة األموية ثم عهد ملوك الطوائف 
ككتاب «ملــوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلســالم» 4 لدوزي، 

علي حسن (حسن)، الحضارة اإلســـالمية في المغرب واألندلس، القاهرة، مكتبة  1 ـ 
الخانجي، 1980.

عنان (محمد عبد اهللا)، دولة اإلسالم في األندلس، القاهرة، الهيئة العامة المصرية  2 ـ 
للكتاب، 2001.

مؤنس (حسين)، فجر األندلس، بيروت، دار المناهل، 2002. 3 ـ 
دوزي (رينهرت)، ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم، ترجمة كامل الكيالني،  4 ـ 

مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 1933.

■   ��I�I �#�م ا���


ا�سالمي الحضور  من  أَوُجٌه 
البرتغالية ميرتلة  مدينة  في 
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وأخرى تهتم بدولة الُمرابطين والموحدين باألندلس ككتاب «األندلس في 
نهاية الُمرابطين وُمستهل الموحدين» 1 لعصمت عبد اللطيف دندش.

ُيفّســر بعـض المؤرخيـن ـ ومن بينهـم المؤرخة اإلســبانيـة سوزانـا 
كومــاث ـ هذه النزعــة ـ أي ُمقاربة الموضــوع في عموميتــه أو زمنياً ـ 
بطبيعة المصادر اإلخبارية التي ال تســمـح بقيام دراســات جهوية حول 
األندلُس في ظل غياب المادة الضرورية لمثل هذه الدراســات 2؛ َبْيَد أن 
هذا التبرير ـ ومن خالل عملية الجرد التي قمنا بها للمصادر اإلخبارية 
حول الغرب األندلسي ـ يبدو ُمتهافتاً؛ فإن كان هذا األخير لم يُحز على 
القســم األكبر من اهتمــام المصادر؛ فقــد حظي باهتمــام ملحوظ من 

اإلخباريين 3.
من ُهنــا ُيمكــن التأكيد علــى إمكانية قيــام دراســات جهوية حول 
األندلس، ليس فقط لتوفر المادة اإلخبارية الضرورية؛ بل كذلك لتطوّر 
األبحاث األثريــة عموماً في غرب األندلــس؛ أي: الُبرتغال حالياً ومدينة 
ميرتلــة خصوصاً، وهــو ما يظهر فــي ازدياد المنشــورات حــول غـرب 
األندلُس في الســنوات األخيرة، التي ُيمكن أن نذُكر منها خصوصاً كتاب 
«الُبرتغال اإلسالمية» 4 لكريستوف بيكارد، أو «كورة باجة ومجال ميرتلة 
بين العصــور القديمــة المتأخرة واالســترداد المســيحي» 5 لســانتياغو 
ماثياس، و«الخزف اإلسالمي بميرتلة» 6 لسوزانا كوماث، باإلضـافة إلـى 

دندش (عصمــت عبد اللطيف)، األندلس فـــي نهاية الُمرابطين وُمســـتهل الموحدين: عصر  1 ـ 
الطوائف الثاني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1988.

 Gómez Martínez (Susana), La cerámica islámica de Mértola producción y comercio, Madrid, 2 ـ 
Universidad Complutense de Madrid, 2004, p. 115.

انظر بحثنا: «البرتغال ومدينة ميرتلة في المصادر اإلخبارية العربية» (قيد الطبع). 3 ـ 
 Picard (Christophe), Le Portugal musulman, VIIIe-XIIIe siècles, Paris, Maisonneuve & Larose, 4 ـ 
2002.

 Macias (Santiago), La küra de Beja et le territoire de Mértola entre l’antiquité tardive et la 5 ـ 
reconquête chrétienne, Lyon, Université Lumière-Lyon 2, 2005.

G. Susana, La cerámica islámica de Mértola producción y comercio 6 ـ 



355

البرتغالية ميرتلة  مدينة  في  ا�سالمي  الحضور  من  أَوُجٌه 

عديد من المقاالت األخرى 1، أما باللغة العربيـة فتبقـى هـذه الدراســات 
محدودة جداً 2.

من ُهنا تنطلــُق ُمحاولتُنــا المتواضعة لإلســهام في تطوير الدراســات 
العربية الجهوية حول األندلُــس، وبالتحديد غربه من خــالل مدينة ميرتلة 3 
Mértola؛ حيث إن هذا القســم لــم يحظ بعنايــة كبيرة من قبــل الباحثين 

العرب، ُمحاولة نرمي من خاللها لُمقاربة التاريخ األندلُســي بطريقة علمية، 
بعيدة عن العواطف، ومفهــوم «الجنة الضائعة»، الذي كثيــرًا ما حول وجهة 
الباحثين من كتابة التاريخ إلى كتابة «حكايات» تســتجيب لتطلعات القارئ، 

وما يحملهُ من أحالم حول «الفردوس المفقود».

1 ـ ا���+] وا�(8�ا��1

أ ـ الموقع
تقــُع مدينــة ميرتلة فــي الجنوب الشــرقي 
للبرتغال، علــى ُبعد نحو 230 كلــم من العاصمة 
لشــبونة، وحوالى 50 كلم عن مدينــة باجة، في 
حيــن ال تبُعد عن الحدود اإلســبانية إال 15 كلم، 
وُيشــكل االمتداد الحضري للمدينة القديمة شبه 

انظر خصوصــاً: دوريــة «األركيولوجية الوســيطة» Arqueologia Medieval الصــادرة عن مركز  1 ـ 
الدراسات اإلسالمية والمتوسطية بميرتلة.

ُيمكــنُ حصُرها تقريباً في كتابي محمد محمود النشــار: تأســـيس مملكة البرتغال: السياســـة  2 ـ 
الخارجية اللفونســـو هنريكز ملك البرتغال، القاهرة، عين للدراســات والبحوث اإلنســانية 
واالجتماعية، 1995؛ ودراسات في تاريخ إسبانيا والبرتغال في العصور الوسطى، القاهرة، عين 
للدراســات والبحــوث اإلنســانية واالجتماعيــة، 1995؛ ثم كتــاب محمد عبد اهللا عنــان: اآلثار 
األندلســـية الباقية في اســـبانيا والبرتغال، القاهــرة، عين للدراســات والبحوث اإلنســانية 
واالجتماعية، 1995؛ فكتاب سحر السيد عبد العزيز، تاريخ بطليوس اإلسالمية وغرب األندلس 
في العصر اإلسالمي، مؤسسة شــباب الجامعة، اإلســكندرية، 2002؛ أو مقال محمد القاضي، 

«البرتغال اإلسالمية»، مجلة التسامح، عدد 20، خريف 2007.
ورد ذكر المدينة في المصادر العربية بثالث صيغ مختلفة: ميرتلة، مرتلة، مارتلة. 3 ـ 
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جزيرة، إذ تقُع على ُمرتفع، عند لقاء وادي يانة ورافد «أويراش»، مما يجعل 
الماء يحيُط بها من ثالث جهات.

ب ـ التضاريس
تتسم ميرتلة بمشهٍد طبيعي ذي تضاريس متوسطة االرتفاع، مع الحضور 
الُمكثف للهضاب؛ إذ إن المدينــة القديمة تقع على إحدى هذه الهضاب، أما 
أعلى نقطة فتوجد على مســتوى 86 مترًا، موقع انتصاب القصر (القلعة)، كما 
يتميّز المشــهد الطبيعي بأهميــة المجاري النهريــة، إذ يلعــُب وادي يانة ـ 

بروافده الُمتعددة كرافد «أويراش» ـ دورًا مهماً في تحديد المجال.

ج ـ وادي يانة أو النهر الغؤور
ينطلُق وادي يانة Guadiana من األراضي اإلســبانية، َويُصب في الُمحيط 
األطلســي على مســتوى الحدود البرتغالية اإلســبانية، قاطعاً نحو 744 كلم، 

يتراوح عمقهُ بين 14 مترًا و 22 مترًا، ويصل حتى 30 متراً 1.
أما بالنسبة للناحية المالحية فغالبية أقسام الوادي غير قابلة للمالحة، 
 Vila Real de إال على مستوى مدينة ميرتلة، حتى «ڤيال ريال دي سان أنطونيو
Santo António». ما جعــل وادي يانــة يلعب دورًا مهماً فــي التطور التاريخي 

للمدينة، حيُث ُيعّد الشريان األساســي للمواصالت في المنطقة 2، فهو يربط 
كامل جهة باجة Beja عبر ميرتلة بالبحر األبيض المتوسط، فقد كان للتجارة 
النهرية أهمية كبيرة، وإن اختلفت من عصر آلخر، ففي الفترة الرومانية كان 
يتم تصدير المواد الفالحية التي تنتجها المناطق المحلية كحصن شهربة أو 
ســيربا، في حين تم في فتــرات أخرى تصديــر المعادن كالذهــب والفضة 

 Barros Maria (de Fatima), A cheia diluvial do rio Guadiana de 1976 e os trabalhos 1 ـ 
 arqueologicos da Veiga em Mértola, Mértola, Campo arqueologico de Mértola y Escola

profissional de Jesus Caraça, 1999, pp. 29-61.

 Da Silva Pereira Mateus (Rui Jorge), Politicas de salvaguarda do centro historico de Mértola, 2 ـ 
Evora, Universidad de Evora, 2004, p. 304.
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والنحاس التــي تنتجها مناجم ألجوســترال وســان دومنغو، أما فــي الفترة 
اإلسالمية فكان يتم تصدير المواد الخزفية.

وقع ذكر وادي يانة في المصادر العربية في ُمناســبات ُمختلفة، األولى: 
عند اإلدريسي في إطار ذكر المسافات بين مدينتي كركوى وقلعة رباح يقول: 
«وهذا النهر يأتي من مروج فوقها، فيُمر بقرية يانة إلى قلعة رباح، ثُم يصير 
منها إلى حصن رندة ومنهُ إلى ماردة، ثُم يمُر ببطليوس Badajoz فيصير منها 
إلى مقربة من شريشــة، ثم يصيــر إلى حصــن مارتلة، فيُصــب في البحر 
الُمظلم» 1، ثم ذكرُه في موقع آخر تحت اسم «النهر الغؤور»، يقول: «ومدينة 

بطليوس مدينــة جليلة في بســيط األرض وعليها 
ســور منيع... وهي على ضفة نهر يانة، وهو نهر 
كبير وُيســمى النهر الغؤور؛ ألنهُ يكون في موضع 
يحمل السفُن، ثم يغور تحت األرض حتى ال ُيوجد 
منهُ قطرة، فُســمي الغؤور لذلــك، وينتهي جريهُ 
إلــى حصن مارتلــة، ويصــب قريباً مــن جزيرة 

شلطيش» 2.
كما ذكر الحميري هذا الوادي في ُمناسبتين، 
في إطار تعريفه بمدينة ميرتلة؛ بدايًة تحت اسم 

«نهر بطليوس» يقول: «مارتلة على نهر بطليوس بجزيرة األندلس» 3، ثم اسم 
«آنة»، يقول: «ميرتلة: مدينة باألندلس شــرقي مدينة باجــة، بينهما أربعون 

ميًال، وهي على آنة» 4.
إذن من خالل ما ســبق يمكننا التأكيد على األهمية الحيوية لوادي يانة 

اإلدريســي (أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا بن إدريس الحســني)، نزهة المشتاق في  1 ـ 
اختراق اآلفاق، اليدن، مطبعة اليدن، 1863، ص 186.

المصدر السابق، ص 183. 2 ـ 
الحميري (محمد بن عبد المنعــم)، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق إحســان عباس،  3 ـ 

لبنان، مكتبة لبنان، 1984، ص 52.
المصدر السابق، ص 569. 4 ـ 
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بالنســبة لميرتلة على مــر التاريخ، حيث يمكــنُ أن نحور مقولــة هيرودوت 
الشهيرة حول عالقة النيل بمصر بالقول: «ميرتلة هبُة يانة».

2 ـ ا���ر#} اإل�ال�� ���#�� ���*�0

أ ـ المصادر العربية
حاولنا في إطار هذه الدراســة الُمتعلّقة بتاريخ مدينة ميرتلة اإلســالمي 
البحث في حضور هذه األخيرة في المصادر اإلسالمية، وهو األمر الذي قادنا 

للنتائج التالية:
أخذًا بمنهجيــة اإلخباريين وُكتاب التراجــم والُجغرافييــن، القائمة في 
الغالب على االهتمام بمراكز السلطة، وُمقارنًة بحجم ميرتلة في مجالها، إذ 
ُتصنف من ُمدن «الُمســتوى الثالث»، ـ يمكن التأكيد ـ وعلى عكس ما ذهب 
إليه عــدد من الباحثيــن 1، على أهميــة حُضور هــذه األخيرة فــي المصادر 
العربية 2، خصوصاً في عصر الطوائف الثانــي 3 ـ والعصر الموحدي، أما عن 
طبيعــة األخبار الــواردة في هــذه المصــادر فيُمكن تقســيُمها إلــى: أخبار 
سياسية / عسكرية، وأخبار ُجغرافية، وأخبار فكرية / أدبية، مع اإلشارة إلى أن 
األخبار السياسية / العســكرية هي التي كانت طاغية في غالب األحيان، تلتها 

األخبار الُجغرافية، ثُم األخبار الفكرية / األدبية.

ب ـ ميرتلة اإلسالمية
رغم غياب معلومات دقيقة حول فتح الُمســلمين لمدينــة ميرتلة، فيمكنُ 
الترجيح أنها ُفتحت فترة فتح أقرب «مدينة مركز» إليها؛ أي مدينة باجة عن 

من هؤالء الباحثين يمكن أن نذكر «سانتياغو ماثياس»، «سوزانا كوماث». 1 ـ 
أحصينا ذكر ميرتلة 43 مرًة في المصادر العربية بُمختلف أنواعها. 2 ـ 

ُيطلق بعض المؤرخين تســمية «عصر الطوائف الثاني» على الفترة الممتدة ما بين سقوط دولة  3 ـ 
المرابطين باألندلــس إلى بداية حكم الموحديــن باألندلس؛ أي تقريباً مــن 510هـ/1116م إلى 

546هـ/1151م والتي شهدت فيها األندلس ظهور ما ُيقارب العشرين إمارة طائفية.
لمزيد التفاصيل حول عصــر الطوائف الثاني انظر: ـ عبد اللطيــف دندش (عصمت)، األندلس 

في نهاية الُمرابطين وُمستهل الموحدين: عصر الطوائف الثاني، (مرجع سابق).
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طريق عبد العزيز بن موســى بن نُصير، الذي أرســلهُ والدُه على رأس جيش 
إلخماد الثورة التي قامت في أشــبيلية، بدعم من مدينتي لبلة وباجة 1 تقريباً 

سنة 94هـ/713م.
يبدو أن ميرتلة انخرطت في سلسلة الثورات التي قامت في غرب األندلس 
على األُمراء والُخلفاء األمويـين، خصوصاً منها تلك التي قامت بمدينة باجة، 
على غرار ثورة العالء بن ُمغيث الُجذاق ســنة 146هـ/763م 2، وثورة حيوة بن 
مالمــس، كذلــك فــي عهــد عبد الرحٰمــن الداخــل 3، باإلضافة إلــى ثورة 
عبد الملك بن أبي الجواد الثائر بباجــة وميرتلة 4 في عهد األمير عبد اهللا بن 

أُمية 5. ولعــل تعدد الثورات ـ ســواء فــي الفترة 
األموية أو في الفترات الالحقــة ـ يقترُن بتركيز 
الُجغرافييــن على مناعــة مدينة  أو  اإلخبارييــن 
ميرتلة، يقول اإلدريسي: «حصن مارتلة المشهور 
بالمنعة والحصانــة» 6، أو قول ياقوت الحموي في 
تعريفه للمدينــة: «حصن من حصــون باجة وهو 
أحمــى ُحصــون المغــرب، وأمنعهــا مــن األبنية 

القديمة على نهر آنا» 7.
ــُر قيام دولة طائفية  هذه الحصانة رُبما ُتفس

مجهول، أخبار مجموعة، تحقيق إبراهيم األبياري، القاهرة، دار الكتاب المصري، 1989. 1 ـ 
ابن عــذاري المراكشــي (أبو العبــاس أحمد بن محمــد)، البيان المغرب فـــي أخبار األندلس  2 ـ 
والمغرب، تحقيق ج. س. كوالن وإ. ليڤي برڤنسال وإحســان عباس، بيروت، دار الثقافة، 1983، 

ج 2، ص 52.
هو عبد الرحٰمن بن معاوية بن هشــام بن عبد الملك، أول األُمراء األمويين باألندلس، حكم بين  3 ـ 

138هـ/756م و 172هـ/788م.
ابن عذاري، مصدر سابق، ج 2، ص 125. 4 ـ 

هو أبو محمد عبد اهللا بن محمد، ســابع األمراء األمويين باألندلــس، وحكم بين 276هـ/889م ـ  5 ـ 
300هـ/912م.

اإلدريسي، نزهة الُمشتاق، مصدر سابق، ص 179. 6 ـ 
الحموي (ياقوت بن عبد اهللا)، معجـم الُبلـدان، بيروت، دار صادر، 1977، ج 5، ص 242. 7 ـ 
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بالمدينة رغم حجمها الُمتواضــع في عصر الطوائــف األول، وهي إمارة بني 
طيفور التي تواصلت من 424هـ/1033م إلى 435هـ/1044م 1، لتُلحق فيما بعد 
بدولة بني عباد حتى ســقُوطها في يد الُمرابطين سنة 483هـ/1091م، عندما 

سلمها الُمعتد باهللا بن الُمعتمد الُمتحّصن بها إلى هؤالء 2.
بعد حديث المصــادر اإلخبارية عن ســيطرة الُمرابطين علــى المدينة، 
تصمُت عن ذكرها ما ُيقارُب نصف قرن؛ أي إلى حدود ســنة 539هـ/1144م، 
تاريخ قيام ثورة الُمريدين بزعامة أحمد بن الحســين بن قسي 3، الذي جعل 
مدينة ميرتلة عاصمًة لُحكمه، وكاد ُيسيطر انطالقاً منها على كامل األندلس، 

لوال تدخل الموّحدين سنة 541هـ/1147م.
لئن كانت مدينة ميرتلة من بين أوائل الُمدن التي سيطر عليها الموحدون 
في األندلس؛ فإن ســيطرتهم النهائية عليها لم تكن إال في الثامن عشر من 
جمادى األولى سنة 552هـ/1157م، يقول ابن عذاري: «وفي هذه الحركة خرج 
تاشــفين اللمتوني من مرتلة... وهذه البلدة ـ أعنــي مرتلة ـ أولُ مدينة خرج 

عنها الُملثمون، وآخُر بلدٍة ثار فيها الُمرتّدون على الموّحدين» 4.
عرفــت ميرتلــة في ظــل حكــم الموّحديــن نوعاً مــن االزدهــار، يُعود 
بالخصوص للجوء ســكان باجــة إليها، بعد ســقوط مدينتهم نهائيــاً في يد 
المســيحيين في شــهر ذي الحجة ســنة 573هـ/يونيو 1178م، فبسقوط هذه 
األخيرة تطور حجم مدينة ميرتلة من الناحية اإلدارية؛ إذ أخذت مكانة باجة 
فــي الجنوب الغربي مــن دولــة الموحدين، ومــن الناحيــة المعمارية؛ وهو 

ابن بسام (أبو الحســن علي بن بسام الشــنتريني)، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق  1 ـ 
إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، 1997، ج 2، ص 20.

عبد الواحد المراكشــي (محيي الدين أبو محمــد)، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق  2 ـ 
وتقديــم محمــد زينهــم محمــد عــزب، القاهــرة، دار الفرجانــي للنشــر والتوزيــع، 1994، 

ص 125 ـ 126.
انُظــر ترجمة أحمد بن قســي عنــد ابن األبــار، (أبو عبــد اهللا محمد بن عبد اهللا بــن أبي بكر  3 ـ 
القضاعي البلنسي)، الحـلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة، دار المعارف، 1985، ج 2، 

ص 197 ـ 201.
ابن عذاري، البيان الُمغرب، مصدر سابق، ج 2، ص 57. 4 ـ 
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ما يظهر خصوصــاً في مجموعة المعالم األثرية التــي تعود إلى هذه الفترة، 
والتي سنتعرُف عليها الحقاً.

من ناحية أخرى وفي إطار تتبعنا لحضور ميرتلــة في المصادر العربية، 
فإن هذا الخبــر األخير الذي ذكرناُه حول لُجوء ســكان مدينــة باجة إليها، 
والــذي أوردُه ابن عــذاري في البيان الُمغـــرب 1، يعّد آخر خبــر ُيذكر حول 
المدينــة فــي المصــادر التاريخيــة العربيــة، لتبقى الفتــرة الُممتــدة بين 
573هـ/1178م و 635هـ/1238م ـ تاريخ ُسقوطها في يد قوات «سانشو الثاني» 
Sancho II  2؛ أي حوالى ستين سنة ـ فجوًة تاريخية، ال ُيساعُد في تقليصها إال 

حمــالت الحفريات األثريــة، التــي أثبتت ـ من 
خالل الكميات المهمة من األدوات الخزفية التي 
ُعثر عليها ـ تواصل انخراط مدينة ميرتلة الكامل 

في الحركة التجارية بالبحر األبيض الُمتوسط.

3 ـ  ا��9��7 اإل�ال��� �1 ��#�� ���*�0

ميرتلة  بمدينــة  التاريخية  المعالــم  تتعــّدد 
بتعدد الحضارات التــي تعاقبت عليها، من عصور 
ما قبل التاريخ، إلــى الفترة الرومانية، فالعصور 

المسيحية ثم الحضور اإلسالمي، الذي سنحاول في هذا العنصر الكشف عن 
بعض أوجهه من خــالل تقديم المعالم اإلســالمية، تقديــم اعتمدنا خالله 
منهجيًة تقوم على الموقــع الُجغرافي للمعلــم، فبدأنا بتلك التــي تقع خارج 

أسوار المدينة القديمة، ثم التي بداخلها.

ابن عذاري، البيان الُمغرب، قسم الموحدين، مصدر سابق، ص 134. 1 ـ 
سانشو الثاني: هو ملك الُبرتغال الخامس، كان في العشرين من عمره عندما تولى العرش سنة  2 ـ 
1223، ُيلقب بــذي الثوب الكهنوتي؛ نظرًا لقُربــه من رجال الدين، وقد تمكــن البرتغاليون في 
عصره من الســيطرة على عديد من القالع والُمدن اإلســالمية الهامة في غــرب األندلس، على 
غرار «إلفاس» سنة 1226؛ «سيربا» أو حصن شــهربة، باإلضافة إلى ميرتلة سنة 1238م، ورغم 
هذه الفتوحات المهمة التي حققها سانشــو الثاني فقد ُخلع في سنة 1245م نظرًا ألنهُ لم ينجب 

ولياً للعهد، فنُصب مكانهُ أخوُه ألفونسو الثالث.
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أ ـ المقبـرة اإلسالميـة
تحتــل المقبرة اإلســالمية بميرتلــة موقع ما يســمى اليوم «روســيو دو 
كارمو»، خارج أســوار المدينة القديمة، من الناحية الشــمالية، ُممتدة على 
حوالــي 21500م2  1، وهــو الموقع نفســه الذي وجدنــا به «بازيليــك العصر 
المســيحي الُمبكــر»، من هنا فــإن الترجيحــات تذهب إلــى أن تاريخ هذه 
المقبرة يعود إلــى بداية الحضور اإلســالمي في المدينــة؛ أي تقريباً بداية 
القرن الثامن الميالدي، حيث إن الُمســلمين وجدوا في المقبرة المســيحية 
موقعاً ُمناسباً لدفن موتاهم، فلم يتحّرجوا من ُمشاركة المسيحيين مقبرتهم، 
وهو األمر الذي أثبتتهُ األبحاث األثرية، فقد تّم العثور في الموقع نفسه على 

هياكل عظمية إسالمية، وأخرى مسيحية، تعود تقريباً إلى الفترة نفسها 2.
ُعثر في المقبرة اإلســالمية بميرتلــة على حوالى 99 قبــرًا، ال تحمل منها 
شواهد سوى ستة قبور، منها اليوم أربعة «بالمتحف الوطني األثري البرتغالي»، 
وواحد فــي متحف «يابــرة» Evora، أمــا األخير فنجــُده بالمتحف اإلســالمي 
بميرتلة 3، وتعود أقدم هذه الشواهد إلى ُمنتصف القرن العاشر الميالدي، وهي 
إلسحاق بن فارس األنصاري، المتوفى في رجب من سنة 346هـ/957م، في حين 
إن أحدثها تعود إلى بداية القرن الثاني عشــر الميالدي، وهي للشــيخ أبي بكر 

يحيي بن عبد اهللا الحواري، الُمتوفى في ذي الحجة من سنة 598هـ/1202م.

ب ـ سور المدينة واألبواب
ُيحيط الســور بمدينة ميرتلة من أربع جهات، ويبلُــغ طولهُ حوالى 1000 
متر، لتبلغ المســاحة الداخلية التي يحيط بها ما يقارب 6 هكتارات، ويشتمل 

على أربعة أبواب هي:
باب باجة الذي يقع في الناحية الشــمالية، وُيعد البوابة الرئيســة للمدينة، 

 Candon (Morales), A necropole islamica de Mértola, Museu de Mértola, (Arte Islamica), 1 ـ 
Mértola, Campo Arqueologico de Mértola, 2001, p. 85.

G. Susana, La cerámica islámica de Mértola producción y comercio, p. 207. 2 ـ 
 Macias (Santiago), «Société et vie matérielle à l’époque almohade dans le Gharb al-andalus», 3 ـ 
 In Averroès et l’averroisme, par André Bazzana, Nicolas Bériou, Pierre Guichard, Universitaire

de Lyon, 2005, p. 37.
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يفتح ُمباشرًة باتجاه طريق باجة، ثم باب «كنيسة الرحمة» أو «ميساري كورديا»، 
الذي يقع في الناحية الجنوبية الشرقية، ُيسمى كذلك «باب الوادي»؛ نظرًا ألنهُ 
يفتُح على الوادي ُمباشــرًة، وهو ما ُيرجــح أن عملية الولوج بالنســبة للتجار أو 
الصيادين أو الجنود كانت تتم عبر هذا الباب القريب كذلك من ميناء ميرتلة 1، 
يليه باب «الثقب» أو «بوراكو» من الناحية المقابلة؛ أي الجهة الجنوبية الغربية، 
ُمقابل رافد «أويراش»، ويبدو أنهُ من خالل هذا الباب كانت تتم عملية التواصل 
 ،Faro فارو ،Silves على غرار شلب ،Algarve بين مدينة ميرتلة وبقية ُمدن الغرب
وغيرها من الُمدن الساحلية في جنوب البرتغال على الُمحيط األطلسي، ثم الباب 

«الُمزيف» أو «باب الغــدر»، الذي يقع في الناحية 
الشــمالية الغربية، ويعد أحد أبواب القصر، ويؤرُخ 
إنشاؤُه بنهاية القرن الثالث عشــر الميالدي 2، أما 
وظيفتهُ فقــد كانت ُمرتبطة باألنشــطة العســكرية 
لفرسان سانت يعقوب، كالقيام بهجمات خاطفة على 
المناطق الُمحيطة بميرتلة، والتي لم تســقط حتى 
1250م، كمــا أن هذا الباب كان ُيمثــل نظرياً بوابة 

النجاة األخيرة في حالة سقُوط المدينة.
تبــدو ظاهرة التحصيــن بجهة ميرتلــة ظاهرة 

قديمة، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خالل حصــن آخر يحيط بالمدينة، ويعود 
إلى العصر الحديدي، ما بين القرنين الرابع والخامس قبل الميالد، أما بالنسبة 
للفترة اإلســالمية، فقد حضــر ذكر ميرتلة فــي المصادر اإلخباريــة في الغالب 
ُمترافقــاً بالحديث عــن حصنهــا، «المشــهور بالمنعــة والحصانة» كمــا يقول 
اإلدريسي 3، وهو «أحمى حصون المغرب وأمنعها» على حد عبارة ياقوت الحموي 4.

إذن من هاتين اإلشــارتين ُيمكن التأكيد على ُحســن وضعية وبناء ســور 
ميرتلة في الفترة اإلسالمية، فقد عرف حمالت ترميم ُمتواصلة لعلها ارتبطت 

زيارة ميدانية للموقع بتاريخ: 2010/07/04. 1 ـ 
M. Santiago, La küra de beja et le territoire de mértola, p. 266. 2 ـ 

اإلدريسي، ُنزهة الُمشتاق، (المغرب وأرض السودان)، ص 179. 3 ـ 
الحموي، معجم البلدان، مصدر سابق، ج 5، ص 242. 4 ـ 
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بكُل ثورة قامت بالمدينة؛ أي في إطار اســتعدادات الثائرين إلنجاح ثورتهم، 
وهو األمر الذي يجعل بعض الباحثين يذهبون للحديث عن أشغال مهمة قامت 
بالســور فــي النصــف الثانــي من القــرن التاســع ميــالدي؛ أي مــع ثورة 
عبد الملك بن أبــي الجواد 1، وهو الذي يذكرُه ابن عــذاري في إطار الحديث 
عن «جملة الثــوار ببالد األندلس في أيــام األمير عبد اهللا بــن أُمية، يقول: 
«ومنهم عبد الملك بن أبي الجواد، اقتعد مدينة باجة وملكها، وتحصن بحصن 

مارتلة، ولهُ حظ من المنعة تشييدًا وُعدة» 2.
كذلك يبدو أن سور المدينة عرف عمليات ترميم واسعة، خصوصاً الجهة 
الشــمالية منهُ، وُتؤرُخ هذه األشغال بســنة 1171م، وهي السنة التي أمر فيها 
أبو حفــص أخو الخليفة أبي يعقــوب ببناء الُبرج الشــمالي الغربي، كما أنها 
الفترة نفسها التي يعود إليها إنشاء الحي الموحدي الُمحاذي للسور، ما يعني 
أن إنشــاء هذا الحي ما كان ليتم لو لم ُيدعم تحصين السور 3، خصوصاً في 

تلك الفترة التي تصاعدت فيها التهديدات المسيحية.

ج ـ الجـامع
يقُع جامع ميرتلة داخل أســوار المدينة من الناحية الشــمالية، أسفل ُمرتفع 

القصر، ُمشرفاً على جزء مهم من المدينة، حيث ُتوجد اليوم «كنيسة ماتريز».
ال ُيــؤرُخ على وجــه الدقة تاريــخ بناء الجامــع، فرغم أن بعــض الباحثين 
كـ «توراش بالباش» 4، و«كريستيان أيوارت» 5، يؤرخاِن بناءُه بالقرن الثاني عشر، 
اعتمادًا على الشــكل المعماري الموحدي المســتعمل في البنــاء، فإننا نرى هذا 
التحديد غير دقيق؛ ألنه إن حضرت اللمســة المعماريــة الموحدية في الجامع، 
فإن ذلك ال يعني بالضــرورة أنهُ يعود إلى العصر الموحــدي؛ أي القرن الثاني 

M. Santiago, La küra de beja et le territoire de mértola, p. 260. 1 ـ 
ابن عذاري، البيان الُمغرب، مصدر سابق، ج 2، ص 125. 2 ـ 

M. Santiago, La küra de beja et le territoire de mértola, p. 260-261. 3 ـ 
 Torres (Balbás. L), «El mihrab almohade de Mértola (Portugal)», Al-Andalus, N°.20, 1955, 4 ـ 
pp. 188-195.

 Ewert (Christian), «La mezquita de Mértola (Portugal)», Cuadernos de la Alhambra, N°.9, 5 ـ 
1973, pp. 3-36.
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عشــر، خاصًة وأن العديد مــن المباني في تلــك الفترة عرفــت عمليات ترميم 
وإعادة بناء واسعة، كذلك فإن عدم العثور خالل الحفريات األثرية على مساجد 
أخرى بميرتلة يؤكد أن هذا الجامع هو نفسهُ الذي استعمله المارتليون منذ الفتح 
اإلسالمي، فقد فتحت حمالت الحفريات الُمختلفة بموقع الجامع إمكانية الحديث 
عن وجود معبد روماني، تــُدل عليه قطعة مرمرية، وبعض األعمدة التي تعود إلى 
الفتــرة الرومانية 1 أو كنيســة تعود إلــى الفترة المســيحية الُمبكــرة 2؛ أي أن 

الُمســلمين حولوا هذه الكنيســة إلى جامع، كذلك 
ومن خالل حمــالت الحفريات ظهــر إمكانية وجود 

محراب يعود إلى الفترة األموية 3.
من جهٍة أخرى ومن خالل بحثنــا في المصادر 
التاريخية أمكننا الوقوف ألول مرة على خطيب جامع 
ميرتلة في النصــف الثاني من القرن الثاني عشــر 
ميالدي، أال وهو ُعمر بــن ُمحمد بن فرج األنصاري، 
يكنى أبا حاتم، يقول عنــهُ ُمحمد بن عبد الملك في 
الســفر الخامس من كتاب الذيـــل: «روى عن أبي 
عبد اهللا بن أبي العافية، روى عنهُ أبو عمران الزاهد 

المارتلي، ُمقيم أشــبيلية، وكان ُمقرئــاً ُمجودًا، فاضًال ديناً، فقيهــاً حافظاً، أديباً 
صالحاً، وخطــب بجامع بلده مارتلة وولي الصالة به» 4، كمــا ترجم لهُ ابن األبار 
بالقول: «من أهل ميرتلة بغــرب األندلس، ُيكنى أبا حاتم، كان ُمقرئاً، أديباً وولي 
الصالة والُخطبة ببلده، روى عنهُ أبو عمران الميرتلــي الزاهد» 5. كما وقفنا على 
شــخصية ميرتلية أخرى تعود إلى الفترة نفســها؛ أي أواخر القرن الثاني عشــر، 
بداية القرن الثالث عشــر، وهو أبو عبد اهللا بن مالك المارتلــي في إطار ترجمة 
G. Susana, La cerámica islámica de Mértola producción y comercio, p. 186. 1 ـ 
Torres (Claudio), «Mértola, Vila Museu», Museologia, N°.1, 2007, p. 7. 2 ـ 

زيارة ميدانية إلى موقع الجامع برفقة األستاذة سوزانا كوماث، بتاريخ 2010/08/26. 3 ـ 
ابن عبد الملك المراكشــي (أبو عبد اهللا محمد)، الســـفر الخامس من كتـــاب الذيل والتكملة  4 ـ 

الموصول والصلة، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، 1965، ص 465.
ابن األبار (ُمحمد بن عبد اهللا القضاعي)، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبد الســالم الهراس،  5 ـ 

لبنان، دار الفكر، 1995، ج 3، ص 154.
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إبراهيم بن ُمحمد األصبحي، الــذي روى عن هذا األخير، و«أخــذ عنهُ القراءات 
السبع، وأجاز لهُ في شوال سنة ثمان وسبعين وخمسمائة (1183م)» 1.

هكذا إذن ومما سبق يمكنُ القول: إن عملية إعادة البناء التي عرفها الجامع 
في الفتــرة الموحدية ترافقت مع تطور حجمه، ودورِه، الــذي يبدو أنهُ قد تجاوز 
الدور الديني إلى الــدور العلمي الفكري، أســوًة بالجوامع األندلســية الكبيرة، 
فنحنُ نجُد أشــهر صوفّي العصر ـ أي: أبا عمران المارتلي أو الميرتلي 2 ـ تلميذًا 
لإلمام أبي حاتم، من خالل روايتِه عنهُ، وأبو عمران هذا هو الذي ســيكون فيما 
بعد أستاذًا ألشــهر المتصوفين في التاريخ اإلسالمي؛ أي ُمحيي الدين بن العربي 
الذي ترجم لهُ فــي كتابه «رســالة روح القُُدس» 3، وهذا أمــر ُمرتبط باألحداث 
السياســية والعســكرية التي عرفتها منطقة غرب األندلــس؛ أي عملية االنزياح 
 Afonso Henriques «الُمتواصلــة للمركــز أمام تقدم قــوات «ألفونســو هنريكــز
وحلفائه على حساب الُمســلمين، حيث إننا في حالة ميرتلة نجُد هذه العملية قد 

تمت بعد سقوط باجة أول مرٍة سنة 568هـ/1172م، ثم نهائياً في سنة 1178م.
ُيعّد جامع ميرتلــة الموقع الوحيد فــي الُبرتغال الذي مــن المؤكد أنهُ كان 
جامعاً في الفترة اإلسالمية، كما تجدرُ اإلشارةُ بدايًة إلى أن البنية المعمارية لما 
ُيسمى اليوم بكنيسة «ماتريز» ال تعكُس في الغالب البنية الحقيقية لهذا الجامع 
في العصر الموحدي، وهو األمر الذي كشــفت عنهُ لوحة «دوارت دارماش» التي 

ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة، مصدر سابق، ص 209. 1 ـ 
أبو عمران الميرتلي: هو أبو ُعمران موسى بن حسين بن ُعمران الزاهد، ُيعرف بالميرتلي، وأصلهُ  2 ـ 
من ثغر ميرتلة، سار بإشــبيلية في طريق الُزهاد، وكان الُملوُك يزورونهُ وال يلتفت إليهم، وتوفي 

سنة أربع وستمائة (1207م). وقد ُترجم لهُ:
ـ  ابن األبار (ُمحمد بن عبد اهللا القضاعــي)، الُمقتضب من كتاب تحفة القادم، تحقيق إبراهيم 

األبياري وطه حسين، مصر، وزارة التربية والتعليم، د. ت، ص 92.
ـ  ابن سعيد المغربي (علي بن موســى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد اليحصبي)، الُمغرب في 

ُحلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، 1964، ج 1، ص ص 406، 407.
ـ  ابن سعيد (أبو الحسن علي بن موسى االندلســي)، الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة 

السابعة، تحقيق إبراهيم األبياري، مصر، دار المعارف، 1998، ص 136.
ابن العربي (ُمحيي الدين)، شـــرح رســـالة ُروح الُقدس، تحقيق محمود الغراب، مصر، مطبعة  3 ـ 

نصر، 1994، ص 91.
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قام برســمها في بداية القرن السادس عشــر 1، فقد عرف الجامع في نهاية هذا 
القرن عملية إعادة بناء واســعة طمســت مالمحهُ الموحدية، وهو ما كشــفت عنهُ 
نصوص ُفرســان ســانت يعقوب، هذه النصوص التي أظهرت خطأ االعتقاد الذي 
كان قائماً لســنوات عديدة، والــذي كان يؤكد أن تخطيط الكنيســة الحالي هو 

نفسهُ تخطيط الجامع الموحدي 2.
لئن كانت الواجهة الجنوبية هي الواجهة الرئيسة في كنيسة «ماتريز»؛ فإن 
الشــك يبقى قائماً حول مكانتها في الجامع الموحدي؛ نظــرًا لوجود بوابة أخرى 
ـ «دورات دارماش»، ومع ذلك  تفتح على الحي الموحدي، تظهر في رســم آخــر ل

فإننا نُرجح أن الواجهة الرئيســة الحالية للكنيسة 
هي نفُســها كانت الواجهة الرئيســة للجامع؛ وذلك 
نظرًا ألن البــاب الموجود بهــذه الواجهة يفتُح على 
الجزء األكبر مــن مدينــة ميرتلة، ممــا يرجح أن 
البوابــة الثانيــة قــد أُنشــئت بهدف تســهيل ولوج 
القاطنين بالحــي الموحدي إلى الجامــع، كما أنهُ 
يظهر من خالل تقريــب صــورة «دورات دارماش» 
وجود ما يبدو أنهُ نقيشــة تذكارية، نجدها عادًة في 

المعالم اإلسالمية ُقرب المدخل الرئيس.
يظهر كذلك من خالل لوحة «دورات دارماش» 
وجــود غرفــة صغيرة فــي الجهــة الشــرقية، وهو 

ما يؤكدُه اليــوم بقاء الباب المــؤدي من الجامع إلــى هذه الغرفة الُمســتطيلة 
الشكل، ذات السقف األحادي الُمنحدر، والُمغطى بالقرميد، أما بالنسبة لدورها 
ونظرًا ألنها توجد فــي حائط «القبلــة»، ُمحاذية للمحراب مــن الجهة اليمنى، 
فنحن نعتقد بأنها كانت «ُغرفة اإلمام»؛ أي الغرفة التي يخرُج منها اإلمام إللقاء 

ُخطبة الجمعة، أو إلمامة الناس عند الصالة.

M. Santiago, «Société et vie matérielle à l’époque almohade dans le Gharb al-andalus», p. 36. 1 ـ 
 Barros (Joaquim), As comendas de Mértola e Alcaria Ruiva, As :حول هــذه النصــوص انظــر 2 ـ 
 visitaçoes e os tombos da Ordem de Santiago (1482-1607), Mértola, Campo Arquiéologico de

Mértola, 1996.
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تتميُز الواجهة الشــمالية بوجود ثالثة أبواب، ذات تخطيط موحدي، لم 
يبق منها ســوى الباب الثالث الذي يقع في أقصى الجهة اليُسرى؛ نظرًا ألنهُ 
في عملية البناء تم توســيع هذه الناحية بنحو ثالثة أمتار مما جعل البوابتين 
الوســطى والثالثة ُملحقتين بالكنيسة، ويشــكّل اليوم هذا الباب األخير بوابة 
غرفة القساوسة والرهبان، وال زال هذا الباب ُمحافظاً على كامل خصوصياته 
المعمارية الموحدية، باســتثناء الدعامة اليُســرى، التي رُبمــا وقع تدميُرها 
خالل عمليات الترميم، أما الباب األوســط فلم يبق منهُ ســوى الجزء األعلى 
الذي يتخذ شــكًال ُمقوســاً، ولعل أهم ما ُيميز هذا الباب هي تلك المنطقة 
الصغيرة الُمحاذية لهُ من الجهة اليسرى، التي تبدو وكأنها القطعة الوحيدة 

الباقية من جدار الجامع.
ال ُيمكن اليوم الوقوف على ُمميزات الواجهة الغربية بكنيســة «ماتريز»، 
غيــر أنهُ ومن خالل رســم «دارماش» لهــذه الواجهة التي تفتــح على الحي 
الموحدي، يمكننا الوقوف على بوابة ذات شكل ُمقوس، ُمزينة بخطوط أُفقية، 
باإلضافــة إلــى الصومعة التي يظهــر أنها كانت ُمســتقلة عن البنــاء العام 

للجامع، وتتخذ شكًال ُمربعاً.
تبلغُ المســاحة الداخلية لكنيســة «ماتريز» نحو 300م2، وهي المساحة 
نفسها التي ُيرجح أن قاعة الصالة كانت تبلغُها 1، ويحضر اليوم بالكنيسة 12 
عمودًا، في حين أن تخطيط الجامع كان يقوم على 20 عمودًا، ويذّكر خصوصاً 
بتخطيط جامع موحــدي آخر هو جامع «تينملل» الموجــود بالمغرب، بالقرب 
من قبر «المهدي بن تومرت»، والذي تم إنشــاؤُه تقريباً في الفترة نفســها؛ 

أي: النصف الثاني من القرن الثاني عشر.
ُيعّد محراب جامع ميرتلة ـ الذي لم يتم اكتشافه إال في أربعينات القرن 
العشــرين في إطار عمليات الترميم التــي عرفتها الكنيســة 2 ـ قطعة فريدة 
ووحيدة في فن العمارة اإلسالمية في الُبرتغال، ويتخذ هذا المحراب ـ الذي 

Ibid, p. 271. 1 ـ 
M. Santiago, Mértola, le dernier port de la Méditerranée, p. 276. 2 ـ 
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يبلغُ طولهُ تقريباً نحو أربعة أمتار 1 ـ شكًال ُمستطيًال طولياً، تعلوُه قبة عريضة 
نســبياً. كما نُالحُظ داخل حائط المحراب ـ الذي يتخُذ بدورِه شــكًال نصف 
أسطواني ـ وُجود تجويف طولي، ُمزين ببقايا زخرفات من معجون المرمر ذي 
اللون األحمر الشــفقي، كما يقــوم تزييــن الحائطين الجانبييــن للمحراب 

والحائــط الرئيس علــى زخرفات نباتيــة أو فن 
التوريــق؛ أي زخارف ُمَشــكلة من أشــكال أوراق 
النباتات، ويؤكد «توراش بالباس» أن تزويق هذا 
المحراب وتصميمهُ ُيشــبه إلى حد كبير محراب 

جامع المرية الكبير 2.

د ـ القـصبـة
تقــع القصبة فــي أقصــى الجهة الشــمالية 
الغربية لمدينة ميرتلة، بُمحاذاة السور، في أسفل 

الربوة التــي يقع عليهــا القصر، حيــُث يوجد الحــي الموحدي الــذي ُترجح 
الحفريات األثرية أنهُ يعود إلى أواخر سبعينات القرن الثاني عشر، وبالتحديد 
ســنة 1178م، وهي الســنة التي اســتولى فيها المســيحيون بقيادة «ألفونســو 
هنريكز» على مدينة باجــة بصفة نهائية، يقول ابن عذاري: «و تمادى ســكنى 
باجة علــى ما ذكرتهُ إلى أن رحــل الخليفة عــن األندلس، وتــرك والياً على 
أشــبيلية أخاُه أبا علي الحسن، فمشــى النظر على بعض ما تقدم إلى أن نكث 
العهد اللعيــن ابن الرنك، وخرج بجمعــه إلى باجة، ونازلهــا... ثم أقلع عنها 
ووصل إلى جهة أشــبيلية ودخل قرية طريانة، وتغلب وحــرق القطائع في وادي 
أشبيلية وانصرف فوجد باجة البائســة قد أقفرها أهلُها وخرجوا منها بأوالدهم 
وعيالهم، وتفرقت جميُع أموالهــم وفروا على وجوههم إلــى مرتلة، وذلك في 
شهر ُمحرم من عام أربعة وسبعين وخمسمائة (يونيو 1178م)» 3، فمن هنا يمكن 

Ewert Christian, «La Mezquita de Mértola», p. 28. 1 ـ 
Torres, Balbás, «El mihrab almohade de Mértola (Portugal)», p. 193. 2 ـ 

ابن عذاري، البيان الُمغرب، مصدر سابق، قسم الموحدين، ص 134. 3 ـ 
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القول إن نزوح ســكان مدينة باجة ولجوءهم إلى ميرتلة قد فرض إنشــاء هذا 
الحي الموحدي الستيعاب وُفود الُمهاجرين.

يقوم تخطيط هذا الحي على خمســة ُطرق، تحدُه الثالث طرق األولى، على 
التوالي من الجهات الشــمالية، والغربيــة، والجنوبية، في حيــن أن الطريقين 
اآلخرين يقطعانِه بصفــة عرضية، فنجــُد الطريق األول ُمنتظماً، ويتخذ شــكًال 
ُمســتقيماً، في حين نجُد الطريق العرضي الثاني ُمتعرجاً، في توافق مع ُمميزات 
أنهج وأزقة المدينة العربية التقليدية. ويضم هذا الحي ـ بحسب ما كشفت عنهُ 
الحفريات ـ خمسة عشــر منزالً، تختلُف من حيث المســاحة من منزٍل إلى آخر 
بحسب ُمستوى العائلة التي كانت تقطنهُ، ُمتميزًة بطابعها الُمتوسطي، الذي يقوم 

على استعمال القرميد، وصحن تتوسطهُ مساحة ُمخصصة لنباتات الزينة.

هـ ـ القصـر
يقع القصر أو القلعة على ُمرتفع في الجهة الشــمالية الغربية من مدينة 
ميرتلة، ناحية رافد «أويراش»، ويفصل بينهُ وبين بقية مكونات المدينة ُمنحدر 
حاد يمنع إنشــاء أي بناء، األمر الذي يجعل اختيارُه كمركز للســلطة على مر 
العصور أمرًا ُمبررًا؛ ألنه يشرف على كامل المدينة، ونظرًا ألن السلطة قائمة 
على عالقة فوقية بين الحاكم والمحكوم، تتجّســد فــي جملة من الرموز التي 
لعلنا نجدهــا هنا في موقع القصر الــذي يرمز إلى علوية الحاكم، وقداســة 

السلطة، التي يفرُض الوصول إليها صعود ذلك الُمنحدر الحاد.
وقع ذكــر القصر في المصــادر العربية مرتين: المــرة األولى في إطار 
الحديث عن استســالم الُمعتد باهللا بن الُمعتمد بن عبــاد، الُمتحّصن بحصن 
ميرتلــة للُمرابطين تقريبــاً في ســنة 1095م، يقول عبد الواحد المراكشــي: 
«وانتُهبــت قصــور الُمعتمد نهبــاً قبيحاً، وأُخذ هــو قبضاً باليــد، وُجبر على 
ُمخاطبــة ابنيــه: الُمعتد بــاهللا، والراضي بــاهللا، وكانا بمعقلين مــن معاقل 
األندلس المشــهورة، ولو شــاء أن يمتنعا بهمــا لم يصل أحــٌد إليهما، أحد 
الحصنين يســمى رندة، واآلخــر مارُتلة... ونــزال عن الحصنيــن بعد عهود 
ُمبرمة، ومواثيق ُمحكمة، فأما الُمعتد باهللا فإن القائد الواصل إليه قبض عند 
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نزوله على ُكل ما كان يملكهُ، وأما الراضي باهللا، فعند خروجه من قصره ُقتل 
غيلًة وأُخفي جسدُه» 1.

أما المرة الثانية التي ذُكر فيهــا القصر، والتي ُتعّد األهم فقد كانت في 
إطار الحديث عن «ثورة الُمريدين»، التي استمدت زخمها من الفكر الصوفي 
الُمنتشــر في تلك الفترة 2، هذه الثورة التي قامت في أعقاب دولة الُمرابطين 
باألندلس، وكانت بقيادة أبي القاسم أحمد بن قسي 3، الذي سيطر رجالهُ على 
المدينة في ســنة 1144م، يقول ابن الخطيب: «وتوجه ابن قســي إلى مرتلة، 

فاحتل قصبتها المنيعة ُغرة ربيع األول عام 539هـ 
(ســبتمبر 1144)، وبــث للحيــن عقيدتهُ وتســمى 
إماماً» 4، وهو الخبر الذي يؤكدُه ابن األبار بأكثر 
تفصيل يقول: «وأمرهــم (ابن قســي) أن يغدروا 
قلعة ميرتلة ـ وهــي إحدى القــالع المنيعة بغرب 
األندلــس ـ في وقت رســمهُ لهم في هذه الســنة 
القارضة ُملك اللمتونيين بمقتل تاشــفين أميرهم، 
في رمضان منها، فكمنوا بالربض ـ وهم ســبعون 
رُجًال ـ ســحر ليلة الثاني عشــر من صفر 539هـ 
(14 آوت 1144)، بعد أن قتلوا بوّاب القلعة، وأعلنوا 

بدعوة ابن قسي، وأقاموا على ذلك إلى أن وصلهم في غرة شهر ربيع األول في 
جمع وافر من الُمريدين شــعارهم التهليل والتكبير، فصعد إلى قصبتها واحتل 

قصرها، وشرع في ُمخاطبة أعيان البالد ُمحبباً وللفتنة ُمحزباً» 5.

المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، مصدر سابق، ص 125 ـ 126. 1 ـ 
حول هذه الثــورة انظر: القســم األول من كتاب «خلـــع النعلين واقتبـــاس النور من موضع  2 ـ 
القدمين»، ألحمد بن قســي، دراســة وتحقيق محمد األمرانــي، مراكش، كليــة اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، 1997، ص 13 ـ 151.
انظر ترجمة أحمد بن قسي عند: ابن األبار، الحلة السيراء، مصدر سابق، ج 2، ص 197 ـ 201. 3 ـ 

ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن أحمد السليماني)، أعمال األعالم،  4 ـ 
تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال، بيروت، دار المكشوف، 1956 ص 251.

ابن األبار، الحلة السيراء، مصدر سابق، ج 2، ص 198 ـ 199. 5 ـ 
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وثقافات مدن 

إذن من هنا يمكننا التأكيد على ما ذهبنا إليه ســابقاً؛ أي أن القصر أو 
القلعة كانت مركز الُحكم في الفترة اإلســالمية ســواءٌ مع الراضي باهللا بن 
الُمعتمد بــن عباد، أواخــر عصر الطوائــف األول أو مع ابن قســي في عصر 
الطوائف الثاني، وهو األمر الذي يمكن أن نســحبهُ علــى بقية الفترات التي 
تمتعت فيها المدينة باســتقالل ذاتي؛ أي مع عبد الملك بن أبي الجواد الذي 
ثار بالمدينة بداية القرن التاســع ميالدي 1، أو ابن طيفــور الذي أقام دويلة 
طائفية بها بداية عصر ملوك الطوائف األول؛ أي من ســنة 1033م إلى ســنة 
1044م 2، وأبي ُمحمد ســيداري بن عبد الوهاب بن الوزيــر الذي «تغلب على 
أبي القاسم بن قسي في شعبان سنة أربعين وخمسمائة (1145)» 3، ثم تاشفين 
اللمتوني الذي تمكّن من إعادة االســتيالء على ميرتلة من يد الموحدين بين 

سنة 1147 إلى سنة 1157م 4.
يوجد بقصر ميرتلة ســتة أبــراج؛ ُبرجان ُيحيطــان بالمدخل الرئيس، 
وُبرج من الناحية الشــمالية الشــرقية ُيطل على الحي الموحدي، وُبرجان 
قليال االرتفــاع في الركنين الجنوبيين األيمن واأليســر، في حين أن الُبرج 
األخير ـ وهــو الُبرج األهم واألكبر ـ يوجد في الناحية الشــمالية الغربية، 
على الُمنحدر الذي ُيطل على رافــد «أويراش»، ولعل تميز هذا الُبرج يعود 
لموقعه االستراتيجي إذ إنهُ يطل على طريق باجة؛ أي على النقطة الوحيدة 
التي تربط «شبه جزيرة ميرتلة» باألرض؛ أي أنها ما يمكن أن نعّده نقطة 
ضعف المدينة من الناحية العســكرية، ففي حيــن أن بقية الجهات محمية 
بمتاريس مائيــة طبيعية هي وادي يانة ورافد «أويــراش»؛ فإن هذه النقطة 
ُمعرضة أكثر للخطر، من هنــا وجب أن يكون الُبرج الذي يحميها شــديد 

التحصين والجاهزية 5.

ابن عذاري، البيان الُمغرب، مصدر سابق، ج 2، ص 198. 1 ـ 
الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مصدر سابق، ج 2، ص 20. 2 ـ 

ابن األبار، الحلة السيراء، مصدر سابق، ج 2، ص 271. 3 ـ 
ابن عذاري، البيان الُمغرب، قسم الموحدين، مصدر سابق، ص 57. 4 ـ 

زيارة ميدانية للموقع بتاريخ: 2010/07/06. 5 ـ 
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كانت هــذه إذن جولة فــي أوجــه الحضور اإلســالمي بمدينــة ميرتلة 
البرتغالية، حضور يعكس انفتاح هذه المدينة التي يلُفها وادي يانة ُمعانقاً في 
قبلة لم تنته منذ األزل، قبلة منحت المدينة ـ رغم حجمها الصغير ـ الحماية 
من خــالل ما يمثله الوادي من ســور طبيعي، وبثت فيهــا روح الحياة وثقافة 
المتوسط منذ العصور القديمة إلى الفترة اإلسالمية، حيث لم ينقطع اتصال 
المدينة بالعالم المتوسطي وتياراته االقتصادية والثقافية إال بسقوطها في يد 
فرسان سانت يعقوب سنة 1238م، سقُوط أرخ لنهاية الحضور اإلسالمي بغرب 
األندلس، مع ضياع أحد أحصن قالعه، وِلتحول المدينة من ميناء منفتح على 
جميع األجناس واألعراق حيث تختلط لغات الباعــة والتجار، إلى ُمجرد قلعة 

عسكرية ال ُتسمع فيها إال أبواق الحرب وصليُل ُسيوف الفرسان.





والعالم ا�سالم 
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■  سوزان مارشاند، أستاذة أميركية من أصل ألماني، مختصة بالثقافات المقارنة.

إلدراك ماهية المستشــرق األلماني منتصف القرن التاسع 
عشــر، أو إدراك ماذا يعني أن تكون مستشــرقاً في ألمانيا 
في تلك الفترة، علينا أن نَُعود أنفسنا على التآلف مع عالم أكاديمي 
يختلف تمام االختالف عن عالمنا األكاديمي اليوم، بل يختلف كثيرًا 
حتى عن العالم األكاديمي في ألمانيا ذاتها في نهاية القرن التاسع 
عشر. وهنا نلجأ مرًة أخرى إلى اللورد أكتون الذي رسم صورة معبّرة 

عن هذا العالم فقال:
في تلـــك األيـــام كان النمط المألـــوف للعالـــم األلماني 
ُيستخلص من ذلك الرجل الذي يشتكي من أن المكتبة ال تمنحه 
سوى ثالث عشرة ساعة للقراءة في اليوم، من ذلك الرجل الذي 
يقضي ثالثين سنة في قراءة مجلٍد واحٍد، وذلك الرجل الذي بدأ 
يكتب عن هوميروس ســـنة 1806، وال يزال يكتب عن هوميروس 
ســـنة 1870... بدايًة فهو دارس لإلغريق مرتبط بآفاق قديمة... 

ترجمة رضوان السيد للفصل الثاني من كتاب سوزان مارشاند: االستشراق األلماني  ٭ 
في زمن اإلمبراطورية (2009)، ص 72 ـ 86.

■   �!�Iزان ��ر��

الفارغة: الكأس  نصف 
االستشراق *مهنة 
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والعالم ا�سالم 

فهو يدير ظهره بقوة وصرامة لهذا العالم المعاصر، بما يحمله هذا العالم 
من أسئلة عالقة لم تتم تســـويتها ومن معلومات يستعصي الوصول إليها. 
رجل يعشق اإلقامة في فضاء يأمل أن يكد فيه ويهبه حياته. فقد كان على 
غرار هيغل الذي أنهى كتابه في سعة وراحة [بجامعة] يينا خالل المعركة، 
ثم ذهب في الصباح يبحث عن ناشـــر فتفاجأ بالشـــوارع المليئة بالجنود 
الفرنسيين. فلم يترك ألصوات العالم المتألمة مجاًال لتشغله وتلهيه. رجل 
غالباً ما كان ينهض بقوى ضعيفة، وينطلق من فقر مدقع، يســـير حافي 
القدمين إلى المدرسة يتوّســـل طريقه عبر أراضي األسالف على نحو ما 
كان يفعل األستاذ هازه [كارل هازه أســـتاذ الفيلولوجيا بجامعة يينا ] ، ثم 

يقضي حياته متقشفاً مقتصداً في معاشه 1.
إنه وإن كان هذا الوصــف يعطي صورة عامة عن العلمــاء األلمان؛ فإن 
هذه الصــورة ُتعّد ـ في نظرنا ـ مناســبة للمستشــرقين المقصودين في هذا 
الفصل؛ لذا استحقت الصدارة والبدء بها. ففي الفقرات التالية سنلتقي بعدد 
كبير من الدارسين والعلماء، ممن ألغوا ذواتهم وعملوا بجد ودون كلل، علماء 
ارتبطوا بآفاٍق قديمٍة واســتنكفوا عن الدخول في النزاعات الدينية مســلحين 
بمعارفهــم الفيلولوجية. إنهم علماء ودارســون عاملهم اللــورد أكتون معاملة 
األبطال؛ ألن هؤالء المستشــرقين الغاضبين ـ الذين سنتحّدث عنهم في هذا 
الفصــل ـ كانوا بالفعــل كذلك. وَبَدهــّي أن هدف مهمتنا هنا ليس اإلشــادة 
بهؤالء أو تحقيرهم؛ بل هدفنا هو إدراك الســبب الذي حداهم إلى االشتغال 
على النحو الذي اشــتغلوا به، والســبب الذي دعاهم إلى اعتقاد ما اعتقدوا 
فيه. ثم نعرض في األخير للعواقب الناجمة عن هذا الصنف من االستشــراق 

الذي أنتجه هؤالء.
دعونا نســتهل بتقييم عــام لهذا الصنف مــن األفراد الذيــن اختاروا 
االستشــراق مهنة. ونرى مهماً هنا أن نســتحضر أنّ المرء الراغب في أن 
يصبح مستشــرقاً ـ على النحو الذي حددنا به مصطلح االستشــراق ـ ، كان 

Acton, German Schools of History, p. 26. 1 ـ 
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عليه القيام باختيار شخصي واســتثمار قدر كبير من الوقت والمال، إضافة 
إلى اســتعداد لتحمــل صنف معين مــن األخطــار. فلكي يصبــح الدارس 
مستشرقاً ألمانياً يجب أن تتوافر فيه مزايا مؤثرة وتكوينات معرفية خاصة، 
وهذا بعد أن يكون قــد اجتاز مرحلــة التعليم الذاتي، وتكَــون في معارف 
االستشراق الفرعية التي تخرج عن دائرة التكوين العام. وقد استقطب هذا 
المجال عــددًا مهّماً من أبنــاء الكهّان والقساوســة، أكثر مما اســتقطبت 
الدراســات الكالســيكية. ولعل الســبب األرجح لهذا االســتقطاب هو ُبعد 
االستشــراق النســبي عن المؤسســات الثقافيــة، وقربه مــن االهتمامات 

والمنظمــات الدينيــة. كمــا اســتقطب مجــال 
االستشــراق عددًا مهماً من المتنصرين اليهود. 
وحتى وإن كان هذا المجال قد جذب أيضاً عددًا 
مــن أبنــاء البيروقراطييــن ومعلمــي المدارس 
الثانوية، فإن عددًا مهماً من المستشرقين كانوا 
المتوســطة  المــالك  طبقــة  مــن  يتحــدرون 
(Besitzbürgertum)، وهــو أمر نادر الحدوث في 
أوساط الكالســيكيين. هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى فإن حضور المنتمين للطبقة األرستقراطية 
في هــذا المجــال كان أقوى مــن حضورهم في 

الدراســات الكالســيكية؛ وذلــك ألســباب وجيهــة. فالعمــل فــي الهيئات 
الدبلوماسية ظل في مجمله مقصورًا على النبالء، في حين كان الدبلوماسيون 
المعينون في الشرق يستغلون أوقاتهم في قراءة الدراسات االستشراقية بغاية 
تثقيف أنفسهم. مع اإلشــارة إلى أن الكتب كانت غالية الثمن، والسفر إلى 
مقرات المكتبات الكبــرى في باريس وليدن ولنــدن كان باهظ الكلفة. وإذا 
كان غير األوروبيين يحتلون أهمية خاصة في هــذا المجال ـ بكونهم معلمين 
للغات ومرشدين ووســطاء ومزودين بالمواد ـ فإنهم لم يظهروا إال نادرًا في 
المنشــورات والمطبوعات (بل لم تذكر أســماؤهم !). فقبل ســنة 1854 كان 
هناك عدد قليل جدًا من الرّحالة األلمان اإلنــاث اللواتي ألفنَ كتباً موجهة 
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للجمهور الواسع (لعل أكثرهنّ ذكرًا وشهرة إيدا بفايفر 1 وإيدا هان ـ هان) 2، 
كما لم يكن هناك سوى القليل من النساء غير األوروبيات اللواتي قمن بدور 
الوســاطة (مثل «محبوبة» خليلة هرمان فون بوكلر موسكاو األثيرة) 3؛ ذلك 

أن النساء لم يكنّ ُيقبلن عموماً في عالم المستشرقين 4.
وخالصة القــول إنه لم يكن ســهًال أن يصبح المرء مستشــرقاً في تلك 
الفترة، كما لم يكن ســهًال االستمرار في هذا المسار، ونذكر في هذا الشأن 
ـ على ســبيل المثال ـ حالة يوستيس أولســـهاوزن 5 الذي لم يعثر في جامعة 
برلين أثناء بحثه عن أستاذ يعلمه سنة 1819 ســوى على شخص واحد، اسمه 
بيرنشـــتاين (G. H. Bernstein)، الذي كان المختص الوحيد في الدراســات 
الســامية؛ وحتى هذا األســتاذ رفض إلقاء محاضراته على طالب واحد؛ ثم 
جّرب أولسهاوزن حظه مع أستاذ آخر مختص في الدراسات الفارسية القديمة، 
وهو فريدريش ڤلكـــن 6؛ َبْيَد أنّ هذا األخير كان منشــغًال في عمله على رأس 
مكتبة الجامعــة، وأخيرًا وافق ج. إدلر (J. I. Idler) على المســاعدة في تكوين 
هذا المستشــرق المرتقب (كان إدلر قــد درس على يد والــده القس الملم 
باللغة العبرية). وبحسب ما ورد في رثاء أولسهاوزن فإن هذا المستشرق كان 
رجًال عصامياً كون نفســه بنفسه. ومن حســن حظ أولسهاوزن أنه التقى في 

Ida Laura Pfeiffer (1797-1854) مستكشفة نمساوية رحلت كثيرًا، وألفت عددًا من الكتب التي  1 ـ 
نالت حظوة شــعبية، وترجمت في حينها إلى ســبع لغات. ســتكون موضوعاً لقسم في الفصل 

التالي. (المترجم)
Ida Countess von Hahn-Hahn (1805-1880) كاتبة ألمانية تنتمي ألُسرٍة أرستقراطيٍة. (المترجم) 2 ـ 

Hermann von Pückler Muskau (1785-1871). 3 ـ 
نبيل ألماني اشــتهر برحالته إلى أوروبا والشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. وقد دون رحالته 
ونشرها تحت اسم مستعار، وقد ثمنت مؤلفاته على نطاق واسع. مما يروى عنه أنه وقع في غرام 
فتاة إثيوبية كانت معروضة للبيع في سوق النخاســة في القاهرة حيث اشتراها وأطلق عليها اسم 

محبوبة (المترجم).
Eckart Klessmann, Fürst Pückler und Machbbuba (Berlin, 1998) :انظر فيما يخص محبوبة 4 ـ 

Justus Olshausen (1800-1882) مستشــرق ألماني له إســهامات في الدراســات الســامية  5 ـ 
والفارسية. 

Friedrich Wilken (1777-1840) مؤرخ ومستشرق ألماني. 6 ـ 
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باريس بألكسندر فون هومبولت، الذي خلف لديه انطباعاً حسناً؛ فهومبولت 
هذا كان إجرائياً وعملياً فــي تطوير كفاءات أولسهاوزن وتهيئته ليمتهن حرفة 
االستشــراق، على غرار ما فعله مع الكثيــر من المستشــرقين اآلخرين. إثر 
ذلك، ُعين أولســـهاوزن أســتاذًا محاضرًا في جامعة كيل 1 قبل أن يتم رسالة 
الدكتوراه؛ ونشــر أول مؤلف له ســنة 1826، تحت عنوان: «تحريرات العهد 
القديــم» 2؛ وهو عبارة عــن محاولة لتخليــص الكتب المقدســة من األدران 
والشــوائب (Schlacken) التي لحقتهــا وغطت عليها على مــر القرون. ولعل 
أعظم الطموحات التي راودت أولســـهاوزن كانت متمثلة ـ بحسب ما ورد في 

رثائه ـ «في إقــرار جوهر العهد القديم العبراني 
على أســاس نــص خالــص وثابــت علــى صيغة 
واحدة»، ثم القيــام بعد ذلك على إقرار عالقاته 
ـ [التحريرات]،  اللســانية، وهي الغاية األصليــة ل
والتي ظلّت كذلك إلى حيــن مماته 3. وعلى غرار 
الكثيــر مــن نظرائه المستشــرقين، فقــد اختار 
المستشــرقين؛  وســط  من  الزواج  أولســـهاوزن 
فزوجتــه األولى تنتمي ألُســرة يوهان ميخائليس 
(حفيدة شــقيق ميخائليس)، وزوجتــه الثانية هي 
ماري ميخائليس حفيدة األستاذ بجامعة غوتنغن.

استمر أولســـهاوزن يعمل بسالســة من دون عوائق على الرغم من قلة 
الطلبة والزمالء الذين يمكن أن يناقش معهم انشغاله بالدراسات الفارسية 
والبابلية التي كان ســاعياً في تطويرها. وقد استمر على هذا النهج السلس 
إلى أن ارتكب خطأً سياســياً، حيث ُفصل من عمله بســبب حماسته الزائدة 
لثورة 1848 الليبراليــة. إال أنه انتخب عضوًا ممثًال في المجمع الدســتوري 

Kiel تقع جامعة كييل في مدينة كييل شمال ألمانيا، وقد تأسست سنة 1665.  1 ـ 
Emendationenzum Alten Testament :العنوان األصلي للكتاب باللغة األلمانية 2 ـ 

 Schrader, “Gedächtnisrede auf Justus Olshausen,” in Abhandlungen der Königlichen Akademie 3 ـ 
der Wissenschaften zu Berlin 1883 (Berlin, 1884), pp. 1-21, quotation p. 9.
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لهولشتاين، وبعد انتخابه أعاد أوســمته إلى الحكومة الدانماركية. وعندما 
انتهت الثورة فقد منصبــه األكاديمي في الجامعة، غير أن ألكســـندر فون 
هومبولت ســاعده ثانيًة في الحصول على منصب في المكتبة، ثم سعى في 
تقلده منصب مستشار لدى وزارة الثقافة البروسية. وعلى نحو ما هو مألوف 
في السن التي بلغها أولسهاوزن؛ فقد دأب ردحاً من الزمن على الكتابة في 
التاريخ القديم للشــعوب الســامية والهندو ـ آريــة، مبتعــدًا تدريجياً عن 
دراســات العهد القديم. أما مخططه النموذجي عن القيام بدراسات واسعة 
النطــاق فقــد كان يؤّجله إلى حيــن االنتهاء التــام من األعمال اللســانية 
األساســية التي يعتقــد بأنها المهمــة األولــى الملقاة على عاتــق الدارس 
الحقيقي. وبحســب ما كتبــه إيبرهارد شـــرادر ـ المختص في الدراســات 
األشــورية والمعجب بأولســـهاوزن ـ ســـنة 1883: «فقد ظل حتى األسابيع 
األخيرة التي اشــتد فيها عليه مرض الموت يشــغل نفســه بدراســاٍت تشي 
بتحوله إلى دراســة اللغة الفهلوية» 1. ونعتقد بأن ما ذكر كاٍف لرسم صورة 

لما كان عليه المستشرق األلماني في منتصف القرن الثامن عشر.
ظل جل األكاديميين المستشــرقين حتى مطلع القرن التاســع عشــر 
ـ على غرار أولسهاوزن ـ يتكونون في مجال الالهوت، ويتقلدون مناصبهم 
العلمية فــي كليات الالهــوت، حتى وإن كانــت عالقاتهم برجــال الدين 
المحافظين والمســؤولين عن الكنائس متوترة في أغلب األحوال. غير أن 
بعضهم حاول الحصول على منصب في كليات الفلســفة؛ رغبة في تحرير 
النفس من تدريس الراغبين في أن يصبحوا كهاناً وقساوســة أو مفسرين 
للعهد القديم، وأيضــاً تخليص النفس من رقابة الكنيســة وتدخلها. ومع 
ذلك فقد كانت هناك أســباب وجيهة تدعو المستشرقين للبقاء في مجال 
الالهوت. ذلك أن مجــال الالهــوت كان ُيعد في مطلع القــرن موضوعاً 
علمياً وبقي معتبرًا كذلك حتى منتصف القرن التاســع عشر، حيث احتشد 
بأســاتذة كاريزماتيين ابتداءً من الرومانســي أوغست نياندر ذي النزعة 

المصدر السابق، ص 15. 1 ـ 
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التقَوية، وانتهاءً بالتاريخاني البروتســتانتي فرديناند كريستيان بور. مع 
اإلشارة إلى أن نسبة الطلبة المنخرطين في كليات الالهوت قد ظلت إلى 
غاية 1830 في حدود نســبة 38,5 في المائة مقارنًة بعدد طلبة الجامعات 
األلمانية  1. وعلى الرغم من التراجع المستمر لهذه النسبة خالل السبعين 
ســنة التالية ـ لســبب يرجع في جانب منه إلى تناقص أعداد القساوسة 
ن عالياً، وظل  والكهان ـ فإن علم الالهوت ظل يمثل قوة ثقافية كبرى ُتثم
مجــاالً يحظى باالحتــرام من بيــن الحقــول العلمية حتى غايــة 1914  2. 
أما بالنسبة للمستشرقين؛ فقد كان علم الالهوت أرضية مناسبة للتكوين؛ 

بينما كانت الجماعة المنتمية له األكثر مالءمة 
للمستشرقين. ذلك أن جل هؤالء بقوا متمّسكين 
بإيمانهــم، حيث كانوا يتأرجحــون ذهاباً وإياباً 
الدينــي  والعمــل  األكاديمــي  العمــل  بيــن 
اإلكليريكــي، وبيــن العمل في مجال الفلســفة 
ديلمان  أوغســـت  تكــون  فمثــال  والالهــوت. 
(1823 ـ 1894) ليصبح عالم الهوت على غرار 
ل في مرحلة ما الدراســات  والده، غير أنه فض
الفيلولوجية النقدية اإلثيوبية على تأويل الكتب 

المقدســة. فبينما كان ُيدرس في كلية الالهوت بجامعة توبنغن اســتُدعي 
لتدريس اللغات الســامية واللغة السنســكريتية في كلية الفلسفة بجامعة 

كيل، ثم عاد فأنهى حياته العلمية في كلية الالهوت بجامعة برلين 3.

 John Edward Toews, Hegelianism: The Path toward Dialectical Humanism, 1805-1841 (New 1 ـ 
York, 1980), p. 213.

 Friedrich :انظر فيما يخص أهميــة علم الالهــوت ودوره الثقافي في نهاية القرن التاســع عشــر 2 ـ 
 Wilhelm Graf, “Rettung der Persönlichkeit,” in Kultur und Kulturwissenschaften um 1900, ed.

Rüdiger von Bruch, Friedrich Wilhelm Graf, and Gangolf Hübinger (Stuttgart, 1989), pp. 103-31.

 Littmann, “August Dillmann, 1823-1894” [1940], in idem, Ein Jahrhundert Orientalistik: 3 ـ 
 Lebensbilder aus der Feder von Enno Littmann und Verzeichnis seiner Schriften (Wiesbaden,

1955), pp. 1-4.
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ويجدر أن نشــير هنا إلى أن العلماء والدارسين غالباً ما تخوفوا من 
إصدار تعليقات أو مالحظات حول القضايا السياســة والدينية المعاصرة 
لهم. إذ كانــوا يرون في التعالي عن الجدل الدائــر حول األحداث اآلنية 
طريقاً أسلم لهم من مســاندة هذا الطرف أو ذاك. َبْيَد أنّ المستشرقين 
األلمان في منتصف القرن التاســع عشــر أبدوا نفورًا قوياً من اســتثمار 
الوقت والجهد في دراسة آسيا المعاصرة. ففي الحقبة الواقعة بين سنتي 
1820 و 1880 كانت اللغات الشــرقية الحديثة ال ُتدرس إال فيما ندر، وال 
تحظى ســوى باحترام ضئيل. أما أولئك الذين اكتســبوا احترام زمالئهم 
فقد كانــوا مختصين في الشــرق القديــم، وبخاصة في الشــرق األدنى 
القديم. مع اإلشــارة إلى أن القليل منهم هم من جرى توظيفهم من قبل 
وزارة الخارجيــة، وقلــة قليلــة منهم هم من اســتطاعوا تعبيــد طريقهم 
بأنفســهم مثل يوهان غوتفريـــد ڤيتزشـــتاين (1815 ـ 1905) 1. ذلك أن 
فيتزشـــتاين هذا كان قد ُعين قنصًال ممثًال لدولة بروسيا في دمشق من 
دون راتب، مما حمله على كتابة مقاالت كان ينشــرها في الصحف باسم 
مســتعار، ودفعه إلى االنخراط في تجارة مربحة يبيــع فيها المخطوطات 
العربية للجامعــات األلمانية حتى يزيــد من دخله. غير أنه اســتقال من 
منصبه سنة 1861، إثر المذبحة التي أودت بحياة ما ينوف على ستة آالف 
مسيحي في المدينة الســورية خالل السنة السابقة. وقد استمر بعد ذلك 
في نشر المقاالت ومارس التدريس لعدة ســنوات في جامعة برلين بصفة 
محاضر خارجي غير رسمي. وفي سنة 1870 جرى إرساله إلى تونس قصد 
مســاعدة األهالي في الثورة على الحكم الفرنســي 2، على أســاس إلهاء 

Johann Gottfried Wetzstein. 1 ـ 
تجب اإلشــارة إلى أن تونس لم تكن في الســنة الواردة في النــص (1870) واقعة تحت الحكم  2 ـ 
المباشر الفرنســي، حيث إن الحماية الفرنسية لم تفرض على تونس إال سنة 1881. وربما قصد 
المرجع الذي اعتمدته المؤلفة اإلشــارة إلى إثــارة القالقل في حدود تونس مــع الجزائر التي 
كانت خاضعة للحكم الفرنســي. وهو ما حــدث بالفعل، حيث إن القالقل علــى الحدود واعتداء 
القبائل التونســية على األراضي الفرنســية في الجزائــر هي التي اتخذتها الحكومة الفرنســية 

ذريعًة الحتالل تونس (المترجم).
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القوات الفرنسية وإبعادها عن الجبهة البروسية ـ الفرنسية 1. وفي الواقع، 
فإنّ مســاره المهنــي كان المعــاً، غيــر أن الكثير من الدارســين ـ ممن 
عاصروه في منتصف القرن التاسع عشــر ـ كانوا يفضلون الهيبة العلمية 
على العمل الحكومي. وعلى أي حال فإن هــذا الصنف من العمل كان في 
مجمله بيد الطبقة األرستقراطية، إضافة إلى انغماس هؤالء الدارسين في 
صنف من الوضعانية التاريخانية. فالنســبة لدارسين ـ أمثال فرانز بوب 
وكريستيان الســـن وهاينريش إيڤالد وكارل الخمان ـ فــإن سياسة بالد 
المشــرق هي من اختصــاص وزارة الخارجية وجمعيات التبشــير ورجال 

األعمــال الذيــن يتعاملــون مــع الشــرق. أما 
المستشــرقون فلهــم قضايــا مختلفــة تتعلــق 
بالتاريخ أو الالهوت التي عليهم التعامل معها.

ومــن البدهي أن يكون التعامــل مع القضايا 
غيــر الخالفيــة التــي تهــم التاريــخ الثقافــي 
والسياســي القديم أكثر يســرًا مــن التعامل مع 
الكتب المقدســة، ووفقاً لذلك فإن المستشرقين 
قد اتجهوا في هذه الفتــرة ـ على غرار نظرائهم 
الكالسيكيين ـ إلى التركيز حصرياً على الماضي 
القديم وعلى دراسة التاريخ العلماني 2. إذ أضحى 
االنفالت من قبضة الســلطات اإلكليريكية ـ التي 

كانت لها اليد العليا فــي التعيينات في كليات الالهــوت ـ هو الهدف األكبر 
للمستشرقين األقل أرثوذكسية. وفي الواقع، إن حركة في هذا االتجاه أضحت 
ملموسة منذ أواخر القرن الثامن عشــر، غير أن وتيرتها تسارعت بعد ذلك، 
خاصــة بعــد ســنة 1820. ففي ســنة 1809 أســس المستشــرق النمســاوي 

 Ingeborg Huhn, Der Orientalist Johann Gottfried Wetzstein als preußischer Konsul in Damaskus 1 ـ 
(1849-1861) (Berlin, 1989), pp. 1-7, 53-6.

كان عمل الخمان علــى العهد القديم مثيرًا للخــالف. أما أعماله عن الكالســيكيات واأللمانية  2 ـ 
القديمة فقد جلبت له شهرة واسعة.
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(والماســوني) جوزيف فون هامر ـ بورغشـــتال مجلة تحت عنــوان: «كنوز 
الشرق» 1 تناولت موضوعات ضمت الفلسفة والشعر والتاريخ والفلك والرحلة 
األدبية، بينما استثنت الالهوت. غير أن هذه المجلة توقفت عن الصدور حين 
غــادر راعيها األرســتقراطي مدينة ڤيينا ليســتقر في بولنــدا ويدير أعماله 
منها 2. وحين عزمت جماعة من المستشــرقين المرموقين على تأســيس مجلة 
علمية في العقد الرابع من القرن التاسع عشر آلت إلى تقليد نموذج هامر ـ 
بورغشـــتال (حتى وإن كان أفراد من هذه الجماعة قد نددوا في وقت ســابق 
بطابــع الهواية لمجلــة «كنوز الشــرق»). وهكذا تأسســت «مجلــة الجمعية 
االستشراقية األلمانية عام 1847» 3 والتي أقصت بشكل واضح الالهوت، حيث 
كانت تنشــر مقاالت في الفيلولوجيا المحضة، حتى وإن كان أعضاء الجمعية 
القائمة عليها قد تلقوا تكوينهم في علم الالهوت، وقضوا جل حياتهم العملية 

في نقد كتب التوراة 4.
كانت المهمة ذات األولوية في عمل الدارســين ـ ممــن تعلّموا ليكونوا 
إنســيين مســيحيين ـ هي إنجاز الترجمات التــي يقومون بهــا على الوجه 
الصحيح. ففي منتصف القرن التاسع عشر كان الدارسون المفتتنون بنماذج 
الخمان ونيبور في البحث العلمــي يطغون على غيرهم مــن ذوي التكوين 
الفلسفي؛ بسبب أن اللغة هي الوســيلة لوضع جينيالوجيات صحيحة وقابلة 
للتدقيق، وليس علم وظائف األعضاء أو علم األحياء هو ما يمكنه ذلك. أما 
المصنوعات اليدوية والفنية (باستثناء القطع النقدية) فلم تكن معتبرة في 
حد ذاتها شهاداٍت موثوقاً فيها خاصة أن المجموعات المتوافرة منها، كانت 

Fundgruben des Orients. 1 ـ 
 Hannes D. Galter, “Fundgruben des Orients: Die Anfänge der Orientforschung in Österreich,” 2 ـ 
 in Joseph von Hammer-Purgstall: Grenzgänger zwischen Orient und Okzident, ed. Hannes

D. Galter and Siegfied Hass (Graz, 2008), p. 99.

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 3 ـ 
 Carl Brockelmann, “Die morgenländischen Studien in Deutschland,” in ZDMG 76, Heft 1 4 ـ 
(1922): 10-11.

 Freise, Entwicklung der orientalischen Zeitschriften, :انظر فيما يخص المجالت السابقة عليها
pp. 62-82.
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ـ كما هو معلوم ـ مجموعات فردية (جمعها أفــراد أو في ملك أفراد) وغير 
تامة، في حين ظلت التقنيات المستعملة في تحديد تواريخ األشياء الصغيرة 
محط خالف. وقد ادعــى أدولف أيرمان (Adolf Erman) ـ وهو يســتحضر 
التجارب التي قام بها في متحف برلين خالل عقدي الثمانينات والتسعينات 
من القرن التاسع عشر ـ أن فريقه تعلم بسرعة كيفية تحديد تواريخ القطع 
واألشــياء المهمة؛ «أما األشــياء الصغيــرة ـ مثل الجواهــر والتعاويذ وما 
شــابهها ـ فكانت تطرح علينا صعوبات جمة؛ ألنه في ذلك الوقت لم يكن 
أحد يعرف شيئاً عنها. لقد قمنا بما استطعنا القيام به، واعتقدنا أن القطع 

ذات التقنية الضعيفة والسيئة تنتمي عموماً إلى 
اللغة  عصور االنحطــاط» 1، ولهــذا فقد ظلّــت 
ـ بالنســبة لمعظم الدارسين ـ هي «أعظم واقع 
حدث فــي عصور ما قبل التاريخ» حســب تعبير 
كريســـتيان بونســـين 2. وهي المفتاح لفهم أي 

حضارة وإدراك كل الحضارات.
لم يكن أمرًا مفاجئاً حينئذ أنّ ُجل الطاقات 
المســخرة في البحــث العلمي في تلــك الفترة 
كانت تصرف عملياً في محاوالت لتنقية المعاجم 

والفهارس المعجمية وكتب النحو المتوافرة. وهو أمر لم يكن يسيرًا أو سهل 
المنال؛ فحســب ما كتبه ريمون شڤاب بأسلوب رشيق: «كان الرائد في هذا 
المجال كمن يشــق طريقه في الغابات والخمائل، عليــه أن يتوقف عند كل 
خطوة ليخترع فأســاً جديدة 3؛ ذلك أن سذاجة جيل الرومانسيين التي بلغت 
درجتها المثلى في الحماس المبالغ حين اعتقدوا أن هوميروس ينتمي لشعب 
الكلت (السلت)، قد اندثرت، وتركت مكانها ألعماٍل ذات نزعة شكية مثيرة. 

 Adolf Erman, Mein Werden und meine Wirkung: Erinnerungen eines alten Berliner Gelehrten 1 ـ 
(Leipzig, 1929), pp. 195-6.

C. J. Bunsen, Ägyptens Stelle in die Weltgeschichte 1: 20. 2 ـ 
Schwab, Oriental Renaissance, p. 90. 3 ـ 
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فتيودور مومســـن عندما قام بــأول تنقيــب له فــي الكتابات المنقوشــة 
(النقيشات) 1 رفض 1003 كتابة منقوشة من نقوش نابولي 2. وقد جرى تطبيق 
نزعة الشــك ذاتها على فك رمــوز الكتابــة الهيروغليفية التــي كانت أول 
اختراق قام به شامبليون سنة 1822، الذي ُعّد عمله نقطة تحول في معرفة 
تاريخ مصر القديمة، وعلى إثره بدأ البحث العلمــي في المصريات. وواقع 
األمر أن شامبليون قضى زهاء عامين آخريــن في التنقيح العلمي الكتشافه 
حتى يقنع كارل أوتفريد مولر 3 الشــهير في الدراسات الكالسيكية. غير أن 
العديد من الدارســين األلمان ظلوا ـ طيلة سنوات عدة ـ يرفضون التصديق 
بما توصل إليه شامبليون. ومن هؤالء يوليوس كالبروت 4 الذي رفض رفضاً 
باتاً فك رموز الهيروغليفية الذي ادعاه شامبليون، وكذلك عالم المصريات 
غوستاف سيفارت 5. وقد كان هذا األخير قد عين أستاذًا مشاركاً في جامعة 
اليبــزغ ســنة 1830 ليقــوم بتدريــس األركيولوجيــا. غير أن هذا األســتاذ 
المسيحي المتشــبث بعقيدته ـ كان يدأب كل مساء على إلقاء خطب الوعظ 
بالكنيســة الملحقة بالجامعة. فقد شــرح جورج إيبرس 6 ـ في المرثية التي 
قالها فــي حقه متعاطفاً معه ـ أســباب مقاومة غوســـتاف سيفارت لطريقة 
شــامبليون، وصنف األخطــاء التي كان مــن الصعب على القــادم الجديد 

للميدان تفاديها:

نرى مفيدًا أن نشير إلى أن ترجمة inscriptions ـ التي يقصد بها الكتابات المحفورة على الحجر  1 ـ 
في المعالــم التاريخية ـ غير متفق على مقابــل واحد لها في اللغة العربية. غير أن الشــائع هو 

مفرد النقش والجمع نقائش ونقوش (المترجم).
Acton, “German Schools of History,” p. 21. 2 ـ 
Karl Otfried Müller (1798-1840)  باحث ألماني عّالمة في الدراسات الكالسيكية، ومختص في  3 ـ 

الميثولوجيا اإلغريقية، وكان معجباً على الخصوص بحضارة إسبارطة.
Julius Heinrich Klaporth (1783-1835) مستشــرق وإثنوغرافــي ألماني مختص في اللســانيات،  4 ـ 

أسهم في دراسات آسيا الشرقية.
Gustav Seyffarth (1776-1885) عالم ألماني مختص في المصريات، هاجر إلى الواليات المتحدة  5 ـ 

وأضحى حامًال لجنسيتها.
Georg Ebers (1837-1898) عالم مصريات ألماني. اشــتهر باكتشــاف برديات مصرية حول  6 ـ 

الطب.
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بكونه الممثل الوحيد لهذا المجال في ألمانيا، الذي لم ينصحه أحد 
ولم يتلق التنبيه من أحد، والذي اســـتفزه عديد من أناس ال يعرفون عنه 
شيئا سوى أنه عامل مجد في عمله، وليس باستطاعتهم مجاراته في عالم 
المصريات، فحملوه على الدفاع عن نفســـه؛ وتعلم سريعاً كيف يبالغ في 
تقدير قيمة ما يتوصل إليه. لكن هل هناك باحث من الدارســـين الشباب 
الذي لم يخامره الشعور أثناء أول استكشاف يقوم به بنفسه، ألول مرة أن 

ما أنجزه سيهّز العالم؟ 1
أبدًا  يقبــل  لــم  ســـيفارت  فــإن  ولألســف 
بالتصحيحات المتبّصــرة التي قام بها غريمه في 
إلــى الواليات  الميدان. وهكــذا اختــار الهجرة 
المتحدة بســبب عدم رضاه عن قصور الدارسين 
األلمــان في تقديــر أعماله حق قدرهــا، وهناك 
تقلــد منصبــاً أكاديميــاً في كوليـــج كونكورديا 
بمدينة ســـان لويس. وعلــى الرغم مــن عمره 
الطويل الممتد 89 سنة (توفي سنة 1885) ـ الذي 
الوثائــق  مــن  العديــد  ترجمــة  فيــه  عايــش 

والمخطوطات؛ من قبيل «كتاب الموتى»، ونشــر الكثير مــن المعاجم وكتب 
النحو، وسمع فيه عن الحفريات واســعة النطاق التي ُتجرى في مصر ـ فإنه 
لم يسافر أبدًا إلى الشرق، ولم يسلّم بأي حال بأن شامبليون كان على حق 2.

واألكيد أن عدم الرضى الذي انتــاب سيفارت كان ناجماً عن النجاح 
الباهــر الذي حققه طالب في جامعة اليبزغ: كارل ريتشـــارد ليبسيوس 3 
الذي يعــّد النموذج األمثل للمستشــرق الناجح. فعلــى النقيض من كارل 

 Georg Ebers, “Gustav Seyffarth, sein Leben und seiner Versuch einer gerechten Würdigung 1 ـ 
seiner Thätigkeit auf dem Gebiete der Ägyptologie,” in ZDMG 41 (1887): 207.

المصدر السابق، صفحات 16 ـ 20. 2 ـ 
Karl Richard Lepsius (1810-1884) عالم مصريات بروسي ودارس لسانيات، يعّد من المؤسسين  3 ـ 

األول لـألركيولوجيا الحديثة.
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ريتر أو فرانز بوب لم يعش كارل ليبسيوس طفولة رومانسية حتى يتنصل 
منها ليلتحق بعلم المصريات من دون أن يكــون له اهتمام ظاهر بالوحي 
القديم أو األسرار الكهنوتية. والواقع أن أحد المعلقين على مساره العلمي 
ـ «التكنوقراط» الذي يتعامل مــع المصريات كما لو  ذهب بعيدًا ليلقبــه ِب
كانت صنفاً من صفقة تجارية يجب إنجازها مــن دون أن تراوده عاطفة 
نحوها 1؛ فقد كانت رسالة الدكتوراه التي أعّدها مبنية على تحليل نصوص 
التينية إيتروســكية، ومن ثَم يمكــن القول: إنه خطا خطواته في مســار 
الدراســات الكالســيكية. لكنّ هذا المســار قــد تغير حيــن تعرف على 
كريستيان بونســـن الذي كان وثيق الصلة بعدد مــن الجهات؛ ومع ذلك 
فقد كان االثنان يختلفان مزاجاً وسلوكاً؛ فبونسن كان يسعى بوضوح وراء 
وســيلة تثبت حقيقة اإلنجيل، ويبحث عن مكان مشــترك يجمع الحاميين 
والســاميين وساللة يافث. أما ليبســـيوس فكان أكثر ترددًا وأقل جموحاً 
حول إقامة دين عظيم أو ادعاءات إيســتوغرافية. ورغــم اختالفهما هذا، 
فقد كانا يكمل أحدهما اآلخر؛ فليبسيوس قدم يد المساعدة لبونسن في 
الدراسات المصرية، بينما عمل بونسن على حصول ليبسيوس على رعاية 
ملك بروســيا فريدريش فلهلم الخامس. وهكذا حصل ليبســـيوس على 
مبالــغ مالية مهمة من الملك ســنة 1842 لتمويل بعثة إلــى مصر، والتي 
كانت أنجــح بعثة قام بهــا األلمان إلى مطلــع القرن العشــرين، وكانت 
نتائجها األكثر تفصيًال ودقة في أركيولوجيا الشرق. وحين عاد ليبسيوس 
ألقى سلســلة محاضرات حظيت بنجاح شــعبي. أما الرســائل التي كتبها 
خالل أســفاره فقد نشــرت عدة مــرات، وُترجمت إلى لغــات أخرى. مع 
اإلشــارة أيضــاً إلى أن قســم المصريــات في متحــف برلين قــد امتأل 
بالمصنوعات اليدوية والتحف التي اقتناها ليبسيوس أثناء بعثته؛ إذ كانت 
تلك المقتنيات ســبباً في النجاح الذي حققه المتحف عند افتتاحه ســنة 
1850. أما الملك فريدريش فلهلم الخامس فقد عيّنه أســتاذًا فوق العادة 

 Dietrich Wildung, “Prioritäten Ägyptologie, 1884-1984,” in Karl Richard Lepsius (1810-1884), 1 ـ 
p. 213.
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في جامعة برلين سنة 1842، رغم إصرار الجامعة على عدم احتياجها إلى 
أستاذ في علم المصريات 1.

كان ليبسيوس في الواقع هو المؤســس لعلــم المصريات في األراضي 
الجرمانية؛ غيــر أن توجهاته لم تكن «عصرية»؛ فقــد لجأ ـ أثناء تحايله 
في الحصول على تمويل بعثته إلى مصــر ـ إلى التأكيد على «مدى األهمية 
االستثنائية التي تكتسيها التمثالت السيئة لكرونولوجية مصر والتاريخ على 
فهم [التاريخ والكرونولوجيا] التوراتية»، األمــر الذي عجز فريق نابوليون 
عن القيام به 2. وعلى أي حال فقد كان المتحف الذي أنشــأه مصمماً على 

تصور عصــري، والواقع ـ بحســب مــا ورد في 
رســالة بعث بها ليبسيوس لمدير المتحف فون 
أولفـــر ســنة 1845 ـ أن معرضــه كان متفردًا 
«ال توجد أُمة أخرى يمكنها أن تحدد تاريخ كل 
معلمة على حــدة بدقة متناهيــة، وتكون متأكدة 
تماماً ممــا تقدمــه» 3. والواقع يشــهد على أن 
ليبســـيوس كان محقاً في دعــواه؛ إذ ُعد عمله 
األكثر تطــورًا وتقدماً في زمنــه. لكن إن نحن 
رأينــاه من منظــور اســتعادي ســيتضح لنا أن 

التقنيات التي اســتعملها فــي تحديد التواريــخ كانت غير متطــورة (حيث 
اســتعمل بكل بســاطة الخراطيش الملكيــة، وربطها بالئحــة الملوك التي 
وضعها مانيتــون) 4، فهــذه التقنيات هــي التي قــد حددت قيمة األشــياء 

 M. Reiner Lepsius, “Richard Lepsius und seine Familie,” pp. 34-40; Suzanne Marchand, Down 1 ـ 
from Olympus, pp. 47-9, 62-5.

 Lepsius, “Denkschrift über die auf Befehl seiner Majestät Königs Friedrich Wilhelm IV zu 2 ـ 
 unternehmende wissenschaftliche Reise nach Ägypten,” May 24, 1842, in B-AWA, Kap. VIII.

II-VIII, 260.

 Lepsius to Olfers July 11, 1845, in Lepsius, Letters from Egypt, Ethiopia and the Peninsula of 3 ـ 
Sinai, trans. Leonora and Joanna B. Horner (London, 1853), p. 324.

Lepsius, Letters from Egypt, 134. 4 ـ 
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المعروضة في المتحــف وتواريخها. هذا إضافة إلى أن رغبة ليبســيوس في 
التوفيــق بين التاريخ واألصالــة وبين إرضاء الحس الجمالــي قد حملته في 
غالب األمر علــى ترميم التحف والمصنوعات وإتمــام التالف منه. وهو أمر 
عّده الجيل التالــي من علماء اآلثار هرطقة 1، وبســبب إصراره على االعتقاد 
في حقيقة الكتب المقدســة؛ فإنه لــم يصادق على االســتقالل التام للغات 
السامية والهندو ـ أوروبية أو بوجود حضارة تعود للعصر الحجري في مصر 2، 
وقد ُعد واحد من أعمال ليبســيوس األولى (رســائل إلى األستاذ روسوليني 
حول الحروف الهيروغليفية) 3 عمًال متمماً لمنظومة شـــامبليون. وهكذا ظل 
فريدريش كروزر ـ إلى غاية سنة 1848 ـ متشــككاً في كثير من التفاصيل 4. 
بل تطلب األمر زمناً أطول حتى يتمكن الدارســون األلمان من قراءة الكتابة 
الهيروغليفية بسهولة وتغدو المصادر المصرية محورية في دارساتهم، خاصة 
منــذ أن أصبحت المصــادر التوراتيــة والكالســيكية معروفة لديهــم جيدًا 
والوصول إليها أكثر يســرًا. فقد عبّر دو الغارد عن رأيه ـ في رســالة كتبها 
ســنة 1867 ـ بقوله: «بقدر ما يتعلق األمر بالمســائل التي تتعدى األســماء 

والتواريخ؛ فإن الهيروغليفية هي مجرد هراء ال أقل وال أكثر 5.
لم تكن الدراسات المصرية مجاالً يتفرد لوحده بالتعقيد والخالف؛ فقد 
كتــب توماس هايد بحثاً علمياً عن تاريخ الفرس القديم والديانة الفارســية 
القديمة سنة 1700، غير أن الحجج التي اعتمدها كان قد استقاها من ُكتاب 
إغريق وعرب وفــرس متأخرين، وذلك وفقاً لما أشــار إليــه مارتن هوغ في 
ثمانينات القرن التاسع عشــر. وواقع األمر أن توماس هايد امتلك بعضاً من 

Erman, Mein Werden, pp. 192-7. 1 ـ 
 Richard Lepsius, “Über die Annahme eines sogenannten praechistorischen Steinalters in 2 ـ 
 Ägypten,” in Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 8, (1870): 89-97, 113-21;

 Erika Endesfelder, “Der Beitrag von Richard Lepsius zur Erforschung der altägyptischen

Geschichte,” in Karl Richard Lepsius (1810-1884), pp. 244-6.

Lettres à Mr. Le Professeur H. Rossellini sur l’alphabet hiéroglyphique :العنوان األصلي باللغة الفرنسية 3 ـ 
Creuser, Aus dem Leben, pp. 153-4, 103-4. 4 ـ 
Paul de Lagarde to Heinrich Rückert, June 18, 1867 in Lagarde, Erinnerungen über Rückert, p. 31. 5 ـ 
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مخطوطات زند أفستا؛ لكنه كان عاجزًا عن قراءتها. فعلى هذا األساس ارتأى 
هوغ أن أنكويتل، يستحق التقدير؛ حيث يرجع له الفضل في إعطاء األوروبيين 
فكرة محدودة عــن محتوى ذلك العمل؛ َبْيَد أنّ عملــه الفيلولوجي الرديء قد 
أدى إلى «أخطاء وأغالط فادحــة، أثارت تصورات خاطئــة، لم تقتصر على 
النقاط الفرعية؛ بل شــملت أيضاً قضايــا ذات أهمية كبرى لــدى المهتمين 
بالديانة الزرادشتية.» مع اإلشــارة إلى أن وليام جونز كان قد قرر في وقت 
سابق أن ترجمة أنكويتل مفبركة على أساس أن محتواها يتناقض مع المنطق 
الســليم؛ فالمفترض أن الفرس القدامى كانوا أكثر حكمــة من ذلك 1. ولعل 

أول عمل نقدي خص النصوص الفارسية القديمة 
هو ذاك الذي قام بــه إيميل بيرنوف 2 في مؤلف 
يحمل عنوان «تعليق على ياســنا» 3 الذي ظهر ما 
بين 1833 و 1835؛ غير أن عالم اللسانيات الكبير 
هذا توفي بعد ســنوات قليلة فقط. وعلى أي حال، 
فقــد كان كتابــه غالي الثمــن بالنســبة للطلبة 
األلمــان، ومن ثــم، فقــد وهن هــذا التخصص 
المعرفي وتراجع طيلة عقود. وكذلك ســار تطور 
الدراســات األشــورية ببــطء. فعلــى الرغم من 

الخطوات األولى التي اتخذت منــذ 1802 ـ والتي ثبت أنها كانت في االتجاه 
الصحيح ـ فإن المترجمين الفرنســيين والبريطانيين لــم يتفقوا على كيفية 
قراءة المخطوطات األكادية إال ســنة 1857. في حين تطلب األمر زمناً أطول 
حتى يقتنع الدارســون األلمــان، بل وإلى غايــة عقد الســبعينات من القرن 
التاسع عشر ظل الكثير من المستشــرقين االحترافيين يعتقدون أن الدراسات 

 Haug, Essays on the Sacred Languages, Writings and Religion of the Parsis (London, 1878), 1 ـ 
pp. 16-19, quotation p. 19.

Emile-Louis Burnouf (1821-1907) مستشرق فرنســي أثر في تطور النزعة اآلرية. ومما اشتهر  2 ـ 
به وضعه ألول قاموس للغتين الفرنســية والسنسكريتية. والكتاب المشــار إليه في النص يحمل 

.“Commentary on Yasna” :عنوان
Yasna المبدأ األول في عبادة زرادشت. (المترجم) 3 ـ 
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األشورية غير دقيقة، ومن ثم فقد أهملوا هذا التخّصص الفرعي لالستشراق 
(انظر الفصل الخامس).

بغض النظــر عن دقائــق اللغــة؛ فقد كانــت هناك مشــاكل إضافيــة تتعلّق 
باســتخالص الوقائع واألحــداث أو المعلومــات «الَحَدثية» من األدبيات الشــرقية 
والنصوص الدينية ومقارنتها مع النصوص التوراتية والكالســيكية التي هي األكثر 
كثافة والمعروفة على نحو أفضل. كما أن تنافس المستشــرقين من أجل الرفع من 
قيمة نصوص األمم التي يشــتغلون عليها وتفضيلها على نصوص األُمم األخرى؛ قد 
أدخلهم في حلقة مفرغة من االســتنكار والشــجب والجدل حول موثوقية النصوص 
الجديدة وإمكانية االعتماد على النصوص الشــرقية غير التقليدية. ففي سنة 1826 
اشــتكى يوليوس كالبروت من أن ممارســات الهندوس ودوغمائياتهــم «تبدو وقد 
استهلكت واستنفدت كل قدراتهم الفكرية، على نحٍو ال يمكن معه إنقاذ أي شيء من 
قدرتهم العقلية، أو جعلهم يتفتحون على أي شــيء يتعلّق بأحداث الجنس البشري». 
ثم يتابــع كالبروت في الصفحات التالية: «من الضــروري االعتراف بأن األمل في 
اســتخالص معلومات إضافية عن التاريخ القديم للبشــرية من سرديات اآلسيويين 
ـ تزيد على تلك التي نجدها في أســفار موســى أو نصوص البابليين والمصريين 
واإلغريــق ـ هو أمل مغرق في الغطرســة» 1. وبحســب مــا كتبه الملحــق بالبعثة 
التجارية البروســية [في اليابان] المكلّــف بتأريخ األحداث ســنة 1860: «تكمن 
أســباب انعدام الوضوح [في تفســيرات األوروبيين للثقافة اليابانية] في معرفتنا 
الناقصة باللغة والنصوص اليابانية وجهلنا باألُسس الدينية واألخالقية [األجنبية 
عنا] التي تنبني عليها ثقافة اليابان، وأيضاً في صعوبة التحكم والســيطرة التي 
تكمن في انغــالق اليابانيين» 2. وعلــى الرغم من وجود بارقة أمــل ما من وجهة 
النظر السائدة سنة 1860 في إمكانية أن تنفتح اليابان ثقافياً وحتى تجارياً؛ فإن 
التقرير المشــار إليه قد أكد على أن عــداء اليابانيين لألوروبييــن يجعل ذلك 
االنفتاح غير وارد. أما كتابة تاريخ العلوم في الهند أو حتى تاريخ الهند بناء على 
المصادر الهندية؛ فقد جادل تيودور بونفي في شأن هذا التاريخ بأنه غير ممكن 
Klaproth, Mémoires relatifs à l’Asie, pp. 396, 411. 1 ـ 
 Einleitendes zum Verständnis der Japanischen Zustände, in Die Preußische Expedition nach 2 ـ 
Ost-Asian, nach amtlichen Quellen, vol. 1 (Berlin, 1864: reprint London 2001), p. 3.
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بسبب «انعدام االحترام لهذا الموضوع»، وبسهولة ال يمكن للمؤرخين أن يخبرونا 
كيف ومتى تْشــَرع تلك التقاليد في التغير 1. وبأي حال، فلم يكن جيل الوضعيين 
يعتقد أنه كشف كل أسرار الشــرق، رغم أن الكثير من هذا الجيل كان يأمل في 

أن يعمل الزمن والدراسة الجادة على رفع الحجب عن تلك األسرار.
ومما زاد من تعقيد األمــور وجعلها أكثر صعوبة وضع أقــدم المصادر موضع 
الشــك والريبة على نحو متزايــد. ويصدق هذا علــى الكتب المقدســة اليهودية 

والمسيحية، خاصة بالنسبة للبروتستانت؛ فقد سبق 
أن رأينا أن أدولف إيرمان قد ســاوره الشــك الذي 
أحاط به مصداقية هيرودوت. وكذلك وضعت تقارير 
المبشــرين وســرديات الرحالت األولى تحت مجهر 
التدقيق؛ فمثًال نصح بيتر فون بوهلين باتخاذ كامل 
االحتياط والحذر حين اســتعمال تقارير المبشرين؛ 
رغم أن بعــض التقاريــر القديمة ـ مثــل تلك التي 
حررها أبراهام روجر ـ كانت قد أعدت بعناية فائقة؛ 
بينما تميزت تقارير أخرى باحتقــار وازدراء لديانة 
الهنود وثقافتهم. بل حتى تلك التقارير الموثوق بها 

ـ والتي ُعنيــت بالكتابة عن اللســانيات المحلية واألنماط الثقافيــة ـ قيل: إنه ال 
يمكن أن تؤخذ بوصفها انعكاســاً للثقافــة الهندية في كليتها 2. وفي ســياق قريب 
انتقد تقريٌر صادٌر عن البعثة البروســية تعامَل المبشرين اليسوعيين المغرض مع 
تاريخ اليابان «الذي يبتعد كثيرًا عن الحقيقة في ســبيل تمجيد الكنيسة واإلعالء 
من نظامها...» 3. وكيفما كان األمر فلم يخامر كل الناس الشــعور نفســه؛ بل ما 
شعروا بأن عليهم التغلب على عائق المعرفة التقليدية. فحسب ما جادل به يورغن 
أوســـترهامل ـ فيما يخص المعلومات التي أوردها كارل ريتر ـ فإن هذا الجغرافي 
اعتمد بشــكل كبير على الدراسات التي أعدها المبشــرون في القرن السابع عشر 

Theodor Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft und Philologie in Deutschland, pp. 401-2. 1 ـ 
Peter von Bohlen, Das alte Indien, pp. 77-80. 2 ـ 
 Geographische Lage und Beschaffenheit: Mythologie, Geschichte, in Die Preussische Expedition 3 ـ 
nach Ost-Asien, p. 17, n. 15.
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(التي اعتمدت على المعلومات الصينية)، وظل يأخذ ســرد ماركو بولو على محمل 
الجــد. وكذلــك اســتغل فرديناند فون رختهوفـــن ـ تلميــذ كارل ريتر ـ تقارير 
اليســوعيين لصالحه، وعلى حسب ما حاج به أوســـترهامل؛ فإن تأييد الدارسين 
األلمان للمعرفة القديمة ســاعدهم في تجاوز األدبيــات االزدرائية التي كتبها في 
وقٍت متأخٍر تجــار تنقصهم المعرفة 1. وفي الوقت الذي أكــد فيه يوجين بيرنوف 
وكريستيان الرســـن في مقالهما عن بالي 2 على علو النتائج الممنهجة التي خلصا 
إليها، فإنهمــا أقرا ببنــاء عملهما على تقارير المبشــرين الكاثوليــك في القرن 
الســابع عشــر، وعلى الحدس الرائع لهؤالء وقوائم المفردات التي جمعوها 3. ومع 
ذلك يبقــى التيار العــام الذي حدده أرنالـــدو موميغليانو حول اإلســطوغرافية 
القديمــة قائماً في هذه الفترة. فخطوة إثر خطوة بدأت الدراســات االستشــراقية 
تشكل ذاتها حصرياً حول النماذج األوروبية المعاصرة ذات السلطة حول «العلم» 4.
أما الذي أســهم في تشــكيل قواعد جديدة للدراســات على نحــو تدريجي، 
وإحــداث قطيعة مع الســلطات والنصــوص التقليديــة؛ فــكان ـ دون ريب ـ تلك 
المكانــة االقتصادية والسياســية الجديــدة التي حققتهــا أوروبا علــى الصعيد 
العالمي. ذلك أن القــوة اإلمبريالية مكنت األوروبيين من الســفر وجمع التحف 
والقطع األثرية وغيرها والتفاعل مع المثقفين من األهالي على نطاق غير مسبوق. 
فالثروة التي جنتها أوروبا جعلت ممكناً إرســالُ العديد من الدارســين والرحالة 
وجامعــي التحــف، ومكّنــت أيضــاً من نقــل العديــد مــن النصوص الشــرقية 
والمصنوعات اليدوية والنباتات والحيوات إلى أوروبا قصد إجراء أبحاث إضافية 
عليها. ففي سنة 1855 الحظ جول موهل وجود عدد كبير من الدارسين األوروبيين 
يشــتغلون في المكتبات الشــرقية أو يجمعــون المخطوطــات والمصنوعات بغاية 
اســتغاللها في أوروبا «في وقت من األوقات حين كان مركز الحضارة في بغداد، 

 Osterhammel, “Forschungsreise und Kolonialprogramm: Ferdinand von Richthofen und die 1 ـ 
Erschließung Chinas im 19. Jahrhundert,” in Archivfür Kulturgeschichte 69, Heft 1 (1987): 166, 182.

Pali. 2 ـ 
 Eugene Burnouf and Christian Larsen, Essai sur le Pali, ou Langue sacrée de la presqu’ile 3 ـ 
au-delà du Gange (Paris, 1826), p. 8.

 Arnaldo Momigliano, “The Place of Ancient Historiography in Modern Historiography,” in 4 ـ 
idem, Settimo Contributoalladegli Studi Classici e del Mondo Antico (Rome, 1984), pp. 28-33.
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كان الخلفاء يرســلون البعثات إلى أوروبا قصد شراء المخطوطات اإلغريقية التي 
كان الغرب البربري يهملها، أما اآلن؛ فإن أوروبا ترســل مبعوثي المكتبات إلنقاذ 
ما تبقى من أدبيات العرب القديمة التي سعى إليها الخلفاء أنفسهم وجمعوها» 1. 
فهذه األشــياء التي اقتنيت وجمعت بطرق متغطرسة ـ وقيل عنها بقول بالغي إنها 
«إنقــاذ الحضارة من الهمجية» ـ هــي التي بنيت عليها كل الدراســات األوروبية 

االستشراقية الحديثة، ومن بنيها االستشراق األلماني.
غيــر أن كل هذا ال يفســر ســبب إقبــال بعض 
األفراد على الدراســات الشــرقية وتكريس أنفسهم 
للعمل فيهــا، خاصة في تلك األوقــات التي لم يكن 
مجالها يتيح سوى القليل من مناصب العمل، ومتابعة 
العمل فيه ال تحظى سوى بقليل من الهيبة والتقدير. 
فإذا مــا نحــن ألقينــا نظرة عامــة وســريعة على 
المســارات المهنية لهؤالء األفراد، سيبدو لنا أن ما 
أعطى زخماً إضافياً لهؤالء الدارسين في متابعة هذا 
المســار ـ الــذي غالباً ما لفــه الغمــوض وصعوبة 
الوصول إلى المصادر ـ هــي تلك الثقة في أن عالم 

المعرفة ســيثمن قيمة المعلومات الجديدة ولو بعد تردد وفق ما فعله في السابق. 
ولم يكن، بأي حــال من األحوال ـ كل العاملين في الميــدان لجمع القطع األثرية 
والمخطوطــات ـ الذين ذكرهم موهــل، من األلمان، ومع ذلك فقــد كان األلمان 
حريصين بسبب الضآلة النسبية للمواد الشــرقية في األراضي الجرمانية؛ وهكذا 
لم يكــن هناك عالم أكاديمــي آخر يرغب في مــلء الهوة أكثر ممــا كان العالم 
األكاديمي األلماني. ولعل هذا ما أدى بإدوارد شـــولتزتو ڤان إلى أن ُيقتل على يد 
األكراد وهو يحاول نســخ منقوشــات مســمارية. وهو أيضاً ما دفع إسحاق شميت 
(إضافة إلى حافز التبشير) إلى القيام بتلك األبحاث المتقدة بالعاطفة والحماسة 
في أراضي التبت وكالموك ومنغوليا، والتي أصيب على إثرها بالعمى سنة 1842  2.

Jules Mohl, “Année 1854-1855,” in idem, Rapports 2: 13. 1 ـ 
 Tuska Benes, In Babel’s Shadow: Language, Philosophy, and :انظر فيما يخص ســيرة شــميت 2 ـ 
the Nation in Nineteenth- Century Germany, (Detroit, 2008), p. 92.

إّن ا�-ي أ��9 �1 *5?�< 
+�ا�� :�#�ة �0�را��ت 
�A0 !�� *�ر#(�، وإ
�اث 
+$��7 �] ا��0$�ت 
 l!�3 �0�#�؛"�وا����ص ا�
*n0 ا��?�!� اال+���د#� 
وا������� ا�(�#�ة

 A0� ����� أورو""
 ��ا�
ا���7� ا�����7



396

والعالم ا�سالم 

هناك البعض ممن بنى شهرته على اكتشاف مواد وأشياء جديدة مثلما كان حال 
قسطنطين تيشيندورف 1؛ ففي ســنة 1844 ـ وكان يعمل آنذاك محاضرًا زائرًا (غير 
رسمي) في جامعة اليبزغ ـ عثر على أربع وأربعين صفحة من العهد القديم المكتوب 
باللغة اإلغريقية (الســبعينية) في كومــة أوراق متعفنة كانت مخزونة في كنيســة 
القديسة كاترين بجبل سيناء. إثر ذلك حمل مكتشفه إلى اليبزغ حيث نشره سنة 
1846 تحــت عنوان: «مدونــة فريديريكو أوغوســتانيوس 2، على اســم راعيه ملك 
ساكسونيا. وفي سنة 1854 نشــر أول طبعة نقدية موسعة لإلنجيل الالتيني تحت 
عنوان: ”The Vulgate Amiatinus“ (الذي اشتغل على إعداده في مدينة فلورانس). 
وقد أكسب ذلك العالم المفسر هيبة إضافية، فحين سافر في ثالث رحلة له إلى 
جبل سيناء ســنة 1859 (التي تمت بتمويل القيصر ألكســندر الثاني) ُعرض عليه 
نص أضحى يعرف الحقاً بمخطوط سيناء ”The Codex Siniaticus“؛ وهو عبارة عن 
مخطوط إغريقي يعــود تاريخه إلى القرن الرابع الميالدي، يتضمن أقســاماً من 
العهدين القديــم والجديد. وإلى غاية هذه النقطة من مســار األحداث ال يعرف 
فيما إذا كان تيشيندورڤ قد سرق المخطوط أم استعاره أم أنه حصل على موافقة 
الرهبان ليقدموه هدية إلــى القيصر. وكيفما كان األمر فقد انتهى المخطوط في 
«المكتبة اإلمبراطورية البروســية» التي صارت تحتوي على أعظم النصوص قيمة 
فيما يخص دراسة اإلنجيل. وقد حصل تيشيندورف على كرسي أكاديمي في جامعة 
اليبزغ، وتمتع بامتياز إضافة لقب فون إلى اسمه الذي منحه إياه القيصر ألكسندر. 
وقد قام تيشـــيندورف ـ بناءً على ما اكتشفه ـ بنشــر طبعة نقدية للعهد الجديد 
وعدد من الكتب دون فيها رحالته 3، وتشبه حكاية تيشيندورڤ بالنسبة لمواطنيه 
األلمان حكاية هوراســـيو ألجر 4 لدى األمريكيين المعاصرين؛ إذ ظل ممكناً في 
ذلك العالم االجتماعي الســاكن أن يتسلق المرء إلى القمة ليس عن طريق جمع 

المال والثروة؛ ولكن عبر ما يكتشفه ومن خالل قراءة النصوص الجديدة.
َخَبــَر أولئك الذين تمكنوا من شــق طريقهــم في عالم االستشــراق منافع هذا 
Constantine Tischendorf (1815-1874) عالم مختص في التوراة، اشتهر باكتشافه أقدم مخطوطة لإلنجيل. 1 ـ 
 Codex Frederico Augustanus. 2 ـ 
 Matthew Black and Robert Davison, Constantine Tischendorf and the Greek New Testament 3 ـ 
pp. 8-14 ,(Glasgow, 1981). تجدر اإلشــارة إلى أن الروس باعوا مخطوط ســيناء إلى المتحف 

البريطاني مقابل مائة ألف جنيه (100.000). المصدر نفسه، ص 14.
Horatio Alger. 4 ـ 
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العالم الصغير شــديد الترابط، وَخَبُروا أيضاً تكاليفه ومشــقاته. فمن حســن حظ 
ن  الطالب النرويجي كريســـتيان السن أن مرشده وأســتاذه فريدريش شليغل قد ثم
عمله حول الملحمة الشعرية السنسكريتية «راماياما»، مما مكنه من الحصول على ما 
يكفي من المال إلى حين حصوله على منحة دراسية من وزارة الثقافة البروسية، ثم 
على منصب أكاديمي فــي جامعة بون. غير أن هذه المســاعدة كانت لها عواقب على 
كريستيان الســـن؛ فعلى الرغم من المســاعدة التي تلقاها من شـــليغل في إعداد 
أطروحته حول بالي؛ فإنه تحمل أيضاً تأنيب شــليغل وتقريعه حــول نفقاته المالية، 
حيث بلغ به األمر أن طلب من المشــرف على رســالة الدكتوراه التفتيش على ماليته 
ونفقاته 1. كما كان المستشرقون مرتبطين ومتعلقين بالدارسين األجانب وبالمسؤولين 

في المســتعمرات للوصول إلى المصادر التي يكتنفها 
الغموض. أما المشكل الذي واجه السن فقد تمثل في 
تعاملــه مع الــدارس الفرنســي انطـــوان ليونارد دو 
شيزي 2، الذي اشتهر بغيرته وعدم استعداده للعمل مع 
الباحثيــن األلمــان، وحرصه على االحتفــاظ بمصادر 
المكتبة األساســية فــي منزلــه حتى يقلــل من طرق 
الوصــول إليها، وهــذا يعني زيــادة الصعوبــات على 
الدارســين 3. وهكذا أضحى الكثير من المشاريع غير 

ممكن أو مستحيل التحقيق بسبب الوصول إلى المصادر. ففي أوائل عقد الخمسينات 
من القرن التاسع عشــر اضطر الباحث پول دو الغارد إلى تعليق مخطط يرمي إلى 
نشــر طبعة من العهد الجديد مؤسســة على المصادر الشــرقية، حين منعه الباحث 
البريطاني وليام كورتون 4 من الوصول إلى مخطوطات سورية كان يحتفظ بها 5. وهذا 

Briefwechsel A. W. von Schlegel: Christian lassen, ed. W. Kirfel (Bonn, 1914), pp. 181-99. 1 ـ 
Antoine Leonard de Chezy (1773-1832) مستشــرق فرنسي، اشــتهر بترجمته لمجنون ليلى عن  2 ـ 

الفارسية (المترجم).
Lassen to A. W. Schlegel, July 2, 1825, in Briefwechsel A. W. von Schlegel / Christian Lassen, p. 138. 3 ـ 
Willian Cureton (1808-1864) مستشرق إنجليزي اشتهر بمعرفته باللغة السريانية وترجمة نصوص  4 ـ 

منها (المترجم).
 Alfred Rahlfs, Paul de Lagardes wissenschaftliches Lebenswerk im Rahmen einer Geschichte 5 ـ 
seines Lebens Dargestellt (Berlin, 1928), p. 42.
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الباحث ذاته ـ الذي اعتراه اليأس وهو يسعى إلى الحصول على مخطوطات محفوظة 
بباريس ـ قد طلب من وزير الثقافة البروســي ـ بعد مرور أسبوع على انتصار بروسيا 
على فرنســا في معركة ســيدان ـ أن يجبر الفرنســيين على إعارة الباحث دو الغارد 
المخطوطة لفتــرة زمنية غير محدودة؟ 1. وهــذا إضافة إلى التكلفــة المرتفعة التي 
كانت عامًال في هذا الباب؛ إذ كانت كتب النحو األساسية األولى غالية الثمن وغير 
متوافرة للباحثين الموجودين فــي األماكن النائية والمعزولة، مثلما كان حال الباحث 
پيتر فون بوهلين المقيم في كونيغسبرغ. وهكذا اســتجاب فريدريش ريكرت للطلب 
الذي تلقاه من بوهلين، بإرسال نسخ من معاجم وكتب نسخها بيده؛ مثل معجم اللغة 

السنسكريتية الضخم الذي وضعه هوراس هايمان ويلسون 2.
يبدو أن الوضعية التاريخيــة ـ من بعض األوجه ـ قد أثّرت عملياً لغير صالح 
المستشــرقين مقارنة مع فعلها لصالح دارسي الكالســيكيات؛ فالمستشرقون ذوو 
االختصاص الفيلولوجي ـ الذين نادرًا ما ُســمح لهــم بالتخصص الدقيق في لغة 
واحدة ـ لم يكن بوســعهم االدعاء بأنهم وصلوا إلى درجة الكمال في تأويل وفهم 
كثير من نصوص «اآلخرين»، وذلك لســبٍب واحٍد، وهــو أن نصوصاً جديدًة غير 
معروفــة وقطعاً أثرية كانت تكتشــف تقريباً كل يوم. ومن ثــم، فلم يكن بإمكان 
مؤرخ وضعي يحترم نفسه أن يفترض في نفسه القدرة على كتابة تاريخ شامل عن 
األدب الهندي أو الفــن األرمني. وهكذا ظل الكثير من المستشــرقين أقرب إلى 
«ماكينات لســانية» منهم إلى باحثين توليفيين على غرار نموذج تيودور مومسن 
أو أوغست بڤيزماير 3، الذي ترجم زهاء ست آالف وخمسمائة صفحة من نصوص 
صينية ويابانيــة، كان يأخذها اعتباطاً من رفوف مكتبة هابســبورغ اإلمبراطورية. 
ذلك أن بڤيزماير هذا ـ وهو ابــن صاحب نزل، الذي تكون في علوم الطب وتعلم 
بنفســه اللغتين الصينية واليابانية ولغات أخرى ـ كان قــد قام بترجمة مقتطفات 
من الشعر الروسي وشــعر األينو. وبفضل نشــره لكتاب وضعه عن النحو التركي 
سنة 1848 فقد حظي بوظيفة في أكاديمية االستشراق، حيث رتب لتمويل المطبعة 

اإلمبراطورية حتى تقتني سبائك الرموز الصينية واليابانية 4.
Sieg, Deutschland Prophet, p. 103. 1 ـ 
Heinrich Rückert, “Friedrich Rückert als Gelehrter”, p. 220. 2 ـ 

August Pfizmaier (1808-1887) دارس ألماني مختص في الدراسات الصينية واليابانية. 3 ـ 
 R. L. Walker, “August Pfizmaier’s Translation from the Chinese,” in Journal of American 4 ـ 
Oriental Society 69, (1949), 216 -17.
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وإذا كان مقبوالً على نطاق واســع أن الطريق إلى التقــدم العلمي يمر عبر 
البراعة اللســانية الفائقة؛ فإن هذا األمر كان نادرًا بالنسبة لغير المختصين في 
الدراسات العبرانية. فـڤلهلم شوت 1 ـ الذي حصل سنة 1838 على منصب لتدريس 
اللغتين الصينية والتتارية ولغات شرق آسيا ـ كان قد تعلّم اللغة الصينية ـ بحسب 
رواية زميل له ـ من شــخصين من العموم ينتميان إلى قريتين تقعان تحت إدارة 
مدينة كانتون، أحدهما كان يعمل طباخاً؛ وقد فرض هذان الشــخصان أنفســهما 
على المكتشــف بغية الحصول على المال وإظهار أنفسهما مثلما تعرض الحيوانات 
البرية في أوروبا 2. وبدهي أن أياً من أصناف الهواية وانعدام االحترافية لم يكن 
ليبهر أساتذة الجامعات األلمانية؛ فعلى الرغم من الروح المقاولتية والعديد من 
المنشــورات؛ فإن شوت وبفيزماير لم يتمكنا من كسب احترام معاصريهما، فهما 

اآلن شخصيتان طواهما النسيان ال يذكران في الدراسات االستشراقية.
على الرغم من كل هذه المشــاق، فقد نمت حرفة االستشراق؛ فحين تأسست 
مجلة «الجمعية االستشــراقية األلمانية» (DMG) ســنة 1845، كان عدد أعضائها 
أربعة وخمسين عضوًا جلهم من أساتذة الجامعات والدبلوماسيين، أو من مسؤولين 
في الدولة وأساتذة الثانويات وقساوسة ذوي رتب عالية؛ كما كان من بينهم بائعو 
كتب مرموقــون. وفي ســنة 1880 قدمــت الجمعية عضوها الســادس والســبعين 
وتســعمائة (976)، في حين فتحت الجمعيــة مجال االنخــراط لحاخامات اليهود 
والمحاضرين غير الرسميين في الجامعات والمدرسين من غير أساتذة الثانويات، 
وكذا القساوســة العاديين وأرباب المكتبات والعاملين في صفوف الجيش، وأيضاً 
فتحت أبوابها للمدرســين الخصوصيين وآخرين من المقيميــن فيما وراء البحار 3. 
ومع ذلك يجــب أن ننظر بحــذٍر وتمعٍن فــي تلك القــوى التي أســهمت في نمو 
االستشــراق األلماني، عوض االفتراض أن النمو جاء نتيجة التوســع الكولونيالي 
الجرماني وطموحاته، أو نتيجة النمو الطبيعي لتخصص معرفي بسبب أن الحاالت 

الطارئة وخصوصيات األفراد من شأنها هي أيضاً أن تصنع التاريخ.

Wilhelm Schott (1802-1889) مستشرق ألماني مختص في الدراسات الصينية. 1 ـ 
Klaproth quoted in Benes, In Babel’s Shadow, pp. 93-4. 2 ـ 
 Die Deutsche morgenländische Gesellschaft, 1845 1895 ـ, in EinÜberblick (Leipzig, انظــر:  3 ـ 
1895), pp. 42-85.



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.


