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هذا الكتاب..
■ الدولة المدنية ،الدولة الوطنية ،الدولة  -األمة ...مفاهيم ،مصطلحات ،صيغ في التدبير السياسي
تعبر عن واقع كيانات سياسية
وتلبي عملياً نفس المعنى ،فهي ّ
للمجتمعات اإلنسانية ،تلتقي فيما بينها ّ
تستند إلى مجموعة من األسس ،مفتاحها مفهوم المواطن (والمواطنة) ،والشعب مصدر السلطة،
الحيز الخاص ،واستقالل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية (ما يسمى
الحيز العام عن ّ
واستقالل ّ
بفصل الدين عن الدولة ،ولكن ليس فصل الدين عن المجتمع) ،واستقالل السلطات الثالث (التنفيذية،
التشريعية ،القضائية) عن بعضها البعض.
■ الدولة الدينية ،بالمقابل ،تعتبر أنها الوحيدة القادرة على إقامة وحدة عضوية بين النظام الروحي
والنظام الدنيوي ،باعتبارها ترتكز في أدائها لوظائفها إلى أساس ُم َّنزل .وهذا األساس هو الوحيد القادر
على توحيد القوانين الطبيعية التي خلقها هللا مع القوانين الوضعية التي تستند إليها ،وال تخرج عنها إال

بحدود تأويلها .ولذلك ،فإن مصدر التشريع هو الشريعة ،باعتبارها ُم َّنزلة ،وباعتبار أن الحاكمية هي هلل
وحده.
■ هذا التعريف لكل من الدولة المدنية والدولة الدينية هو مقاربة أولية ،نعتبرها كافية .لكن هذه المقاربة
تنوع اإلجتهادات والتطبيقات في هذا الحقل ،بنتيجة تضافر عوامل عدة:
– بطبيعة الحال – ال تراعي ّ
الشرط الموضوعي السائد ،التكوين اإلجتماعي ،المسار التاريخي ،البيئة الثقافية ...ما يجعل الواقع
العملي أكثر تنوعاً وتعقيدًا ،خاصة إذا أخذنا اإلعتبار أن تحديد صيغة الدولة هو – في التحليل األخير
– نتاج لعملية صراع وتجاذب في المجتمع قد تبقى مفتوحة على جوالت الحقة ،أو تتوج بحصيلة ما،

توافقية أو أقل توافقية ،مستقرة نسبياً أو قلقة ،بحسب ما تتمخض عنه نسبة القوى السياسية ،المجتمعية،
المنخرطة في هذا الصراع.

■ أن الحدود الفاصلة ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية واضحة تماماً ،وجوهرها يدور حول منبع

التشريع ،ومصدر السيادة ،والمساواة في المواطنة .وفي القلب من كل هذا يقف الشعب كمرجعية عليا،
والمواطن كقيمة قائمة بذاتها .غير أن هذه الحدود الواضحة ال يجب أن تتحول إلى خطوط جامدة،

فاإلنفتاح على اآلخر والتفاعل معه يوسع مساحات التالقي ويعزرها ،لكنه ال يلغي المساحات الخاصة،
وان قَّلصها.
■ يحتدم النقاش في المنطقة العربية حول صيغة الدولة التي سينتظم من خاللها اإلجتماع السياسي.
وفي حلبة الصراع تتواجه في أكثر من بلد (بما فيه المناطق الفلسطينية) ،تتواجه دساتير معتمدة

ومشاريع دساتير ،أو تعديالت جوهرية على دساتير قائمة ،أو مشاريع قوانين خاصة باألحوال
الشخصية وغيرها من قضايا المجتمع .وقد يتهيأ للبعض أن رؤية اإلسالم السياسي بشكل عام تشق
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طريقها نسبياً في ب لداننا ،باعتبارها حققت نتائج وتعد نفسها بالمزيد .ولهذا الرأي ما يسنده بكل تأكيد في

حقائق المشهد الجارية فصوله أمام أي مراقب متابع.

■ ومع ذلك ،فباعتقادنا أنه من المبكر التنبؤ بمآل هذا الحراك ،حيث ال يجب التقليل من شأن
الهزائم أو التراجعات التي مني بها اإلسالم السياسي في بعض البلدان (مصر ،تونس،

سوريا ،)..،فمشكلة قوى اإلسالم السياسي (وال نتكلم هنا عن اإلتجاهات التكفيرية المندحرة التي
منها الدين براء) أنها تبرع في المعارضة وتفشل في الحكم ،الفتقادها إلى البرنامج الملبي للواقع

واحتياجاته من جهة ،وخلطها بين الدعوي والسياسي من جهة أخرى ،وتفردها بممارسة السلطة

إحتكارياً ،من جهة ثالثة ،في الوقت الذي يتطلب فيه الوضع العربي ،وفي كل بلد على حدة،
أقصى درجات التعاون بين قوى واتجاهات متعددة المشارب والرؤى على قاعدة برنامج مشترك
يستظل بالديمقراطية المنفتحة على التعددية ،برنامج محوره إستكمال مهام التحرر الوطني
والحرية والحياة الكريمة والعدالة اإلجتماعية.

■ ضمن هذه الرؤية نضع هذا الكتاب ،وهو الثالث من إصدارات «دليل المعرفة» ،بين أيدي جميع
المناضلين والناشطين والمهتمين من مختلف الحركات والمؤسسات والجهات المنخرطة في

النضال الوطني والمطلبي والديمقراطي في األحزاب والنقابات واإلتحادات ،كما وفي حراك
المجتمع المدني ،يحدونا األمل بتعميم الفائدة من خالل المساهمة بإنارة الطريق أمام جميع
الساعين إلى التحرر الوطني والتقدم والديمقراطية.

■ يضم هذا الكتاب بين دفتيه  7فصول تتناول قضايا العلمانية واإلسالم السياسي والدولة
المدنية من مختلف جوانبها .الفصالن األول والثاني هما من إعداد الهيئات المختصة في الجبهة

الديمقراطية لتحرير فلسطين ،ويشكالن إحدى المواد التدريسية لطالب المرحلة المتوسطة

بقسميها األول والثاني في معهد العلوم اإلجتماعية .أما الفصول الخمسة األخرى فهي بقلم

مفكرين وباحثين ومختصين في الحقل الذي يجوله الكتاب .واذا كانت مسئوليتنا كاملة عن

الفصلين األول والثاني ،فأنها ال تقل عن ذلك بالنسبة للفصول األخرى وان لم تكن من إعدادنا،

فلوال التقائنا معها أو مع معظم ما ورد فيها ،لما كنا أدرجناها في الكتاب■

المحرر
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مقدمة
يضم هذا الفصل  4دراسات من إنتاج الهيئات المختصة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،تشكل مجتمعة

الجزء الرئيسي من موضوع «العلمانية والدولة المدنية» ،المدرج في منهاج المرحلة المتوسطة األولى لمعهد العلوم
اإلجتماعية:

تعرف العلمانية القائمة على اإلستقاللية المتبادلة بين
 10« -1موضوعات في العلمانية»( ،)2010دراسة ّ
المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة ،وليس إستقالل الدين عن المجتمع .وفي هذا اإلطار تتناول الدراسة النماذج
المختلفة في تطبيق العلمانية في بلدان الغرب عموماً ،كما وسريانها كنظام سياسي على عدد كبير من الدول

المسلمة ،مسلطة الضوء على دور العلمانية ،كتدبير عملي ،في ضمان حياد الدولة على قاعدة مفهومي الحرية

والمساواة في المواطنة.
تعمق البحث باإلضاءة دور العلمانية في توحيد المجتمع بمختلف
« -2مباديء ،ومرتكزات أساسية» (ّ ،)2010
مكوناته على أساس المواطنة ،تأكيداً على مرجعية الصالح العام في أفق ديمقراطي ،وعلى وظيفة السياسة في صنع

اإلجماع الوطني إنطالقاً من فرضية أن الدولة تتعالى فوق الهويات الجزئية ،دينية كانت أم قومية إثنية ،فالدولة
ينبغي أن تكون للكل ،أي لجميع مواطنيها.

« -3في حال الدولة المدنية» ( ،)2015دراسة تنطلق من إعتبار الدولة المدنية نتاج لعملية تاريخية واكبت صعود
تطور ،وانتصرت مع تقدم نمط اإلنتاج الرأسمالي ليحل مكان نمط اإلنتاج
البورجوازية في المجتمعات الغربية األكثر
اً

اإلقطاعي .غير أن إنتصار الدولة المدنية في البلدان المذكورة لم َيُق ْد تلقائياً إلى إنتصار المواطن بنفس المستوى،
من خالل تطبيق مبدأ المساواة في المواطنة ،فقد إستلزم األمر خوض نضاالت شاقة قبل إنتزاع المساواة القانونية
والسياسية ،ومن ثم العدالة اإلجتماعية ،ومازال الصراع مفتوحاً من أجل إنجاز المساواة اإلجتماعية.

« -4الدولة الوطنية الحديثة» ( ،)2015دراسة (مع عدد من المالحق) ترصد – بالنسبة لعدد من الدول العربية –

تقوض بنيان «الدولة الوطنية» عامة ،ليتناول السياق التاريخي الذي أدى إلى تعثر بناء الدولة الوطنية
مسار ّ
الحديثة مالحظاً أن الحداثة السياسية لم تدخل بعد بالعمق المطلوب ،في صلب مجتمعاتنا السياسية ،على مستوى
البنية الفوقية التي تعتبر «الدولة» أهم مكوناتها قاطبة ،فضالً عن إفتقارها – أي الدولة بالمجتمعات التي تقوم

عليها -إلى البنية التحتية الندراجها – بهذا القدر أو ذاك – في مصاف «اإلقتصاديات الريعية» ،وصوالً إلى

«الدولة الريعية» في كثير من األحيان.

أما المالحق الثالثة فتتناول مايلي :أ) الصياغات األولى لألصولية اإلسالمية على يد أبو األعلى المودودي الذي
إعتبر أن اإلسالم هو نظام يتناول وجوه الحياة كلها ،والشريعة قلبه وتشمل هذه الوجوه كلها؛ ب) أهم األفكار الواردة

في كتاب «تنظيم الدولة اإلسالمية »..إنطالقاً من مساءلة داعش بوصفها ظاهرة سياسية إجتماعية أيديولوجية وليدة
السياق العربي المتدهور؛ ج) الدولة الوطنية بعالقتها مع مبدأ السيادة،ودينامية تطور هذا المبدأ منذ إق ارره في

معاهدة وستفاليا عام ■ 1648

المحرر
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 10موضوعات في العلمانية
()1
في التعريف
■ يمكن النظر إلى مفهوم العلمانيـة علـى أنـه مجموعـة مـن األفكـار والمبـاديء العامـة التـي ال تتبنـى عقيـدة بعينهـا
ظ ْم
(دينيــة أو غيــر دينيــة) ،كمــا ال تطــرح تصــور للمضــمون اإلجتمــاعي الطبقــي لنظــام سياســي مــا واآلليــات التــي تَ ـ ْن ُ
ح اركـه .العلمانيــة مفهــوم (وقواعــد عمــل) فــي بنيــة النظــام السياســي جــاء كحصــاد لفعاليــات فكريــة واجتماعيــة وتاريخيـة
عبر الزمن في دورة التحوالت اإلجتماعية للمجتمعات الغربية بإتجاه التأصيل المستمر للحياة الديمقراطية علـى أسـس
المواطنة والمساواة والحرية .العلمانية تعكس صيرورة تاريخية أكثر منها رؤية للعالم ،إنها رأي في الدولة وليست
رأياً في العقيدة (دينية كانت أو غير دينية).
■ هنــاك الكثيــر مــن المقاربــات والتعريفــات للعلمانيــة ،إال أن التعريــف األدق والمتفــق عليــه علميــا هــو الــذي يقــارب
العلمانيــة مــن زاويــة دعوتهــا إلــى الفصــل بــين المؤسســات السياســية للدولــة وبــين المؤسســات الدينيــة ،أي عــادة مــا

يختصر بشعار «فصل الدين عن الدولة».

وبالتــدقيق ،يمكــن أن نجــد العديــد مــن الــدول واالح ـزاب والمجموعــات المختلفــة ومــن مواقــع متباينــة ،عقيــدة أو فك ـ ار أو

ثقافة ،تلتزم العلمانية ،تطبقها وتدعو اليها .وعليه يمكن أن تنطلق العلمانية من مواقع إشتراكية ،يسارية ،أرسـمالية أو
دينية (ومن هنا مصـطلح «العلمانيـة المؤمنـة») .وهـذا أمـر طبيعـي بـالنظر إلـى التعريـف الـذي سـبق للعلمانيـة .إذ أن

هناك عقائد وأفكار ومنظومات فكرية متعددة قد تكون متناقضة مع بعضها البعض في كثير من األمور ،لكنها تتفـق
وتتقاطع فيما بينها عند حدود الدعوة للفصل بين مؤسسات الدين ومؤسسات الدولة.
■ جهــات عــدة وتأكيــداً لوجهــة نظرهــا ،تحــاول نســف العلمانيــة مــن خــالل إلباســها ثــوب عقائــدي أو فلســفي معــين.
تفرغ من جميـع مضـامينها وتختصـر بأنهـا تسـاوي معـاداة الـدين أو
وبالتحديد على مستوى التعريف ،نجد أن العلمانية ّ
اإللحاد ،وهذا ما يفعله عدد ال يستهان به من مؤدلجي اإلسـالم السياسـي الـذين يرفضـون العلمانيـة مـن هـذا الجانـب،
علما أن نظرة بسيطة إلى عدد من الدول والمجموعات واألحزاب والشخصيات التي ترفع شعار العلمانية وتلتزم بها،
تشــير إلــى أنهــا ترفــع هــذا الشــعار م ـن موقــع التــدين واإليمــان ..ومنهــا – علــى ســبيل المثــال -بريطانيــا ذات النظــام
السياســي العلمــاني ،حيـث تعتبــر الملكــة رئيســة الكنيســة األنغليكانيــة وحارســة اإليمــان ،وهــي التــي تُعـّـين رئــيس أســاقفة
الكنيسة ..
■ أما على المستوى العملي والتطبيقي – وخالفـاً لتقـوالت ومـزاعم بعـض منظـري اإلسـالم السياسـي – فـإن العلمانيـة

ـاء للــدين أو معاداتــه بــدليل وجــود أمــاكن العبــادة واقامــة الشــعائر مــن كنــائس ومســاجد
ال تعنــي ولــم يترتــب عليهــا إقصـ ً
ومعابد يهودية وبوذية وغيرها من المؤسسات ذات الوظـائف المتعـددة التابعـة للمؤسسـة الدينيـة عمومـاً .هـذا مـا يمكـن
رصــده بســهولة – وفــي إطــار مــا يســمى بضــمان وكفالــة «حريــة العقيــدة» و«حريــة الضــمير»  -فــي بلــدان األنظمــة

ـدين ال
العلمانية سواء فـي أوروبـا ،أميركـا ،اسـيا ،وافريقيـا ،فضـالً عـن المنطقـة العربيـة .كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن الت ّ
يقـل أو يضــعف فــي الــدول والمؤسسـات التــي تأخــذ بالعلمانيــة ،كمـا أنــه لــم يثبــت حتـى اآلن أن التــدين زاد فــي البلــدان
التي ال تطبق العلمانية..
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■ العلمانية باختصار شديد هي تعبير عن تطور تاريخي معين حصـل فـي المجتمـع اإل نسـاني وأوجـب األخـذ بهـا
والتعامل معها .وهو التطور الذي أدخـل علـى النظـام السياسـي الحـدي مفهـوم المواطنـة بـدالً مـن مفهـوم الرعيـة،
والديمقراطيــة بــدالً مــن األوتوقراطيــة ،والشــعب مصــد اًر للســيادة والشــرعية بــدالً مــن الشــرعية المســتندة إلــى الحــق
اإللهي من خالل أنظمة اإلستبداد الملكي وغيرها ■

()2
العلمانية  ..نماذج متعددة

نشأت العلمانية في سياق تطور مجتمعي وفي سياقات تاريخية محددة إختلفت بين بلد واخر تبعاً لدرجـة تقدمـه وتبعـاً

لمنحى الصراعات الداخلية التي نشبت في كل بلد من البلدان .من هنا إختالف الصيغ التي تجسـد العلمانيـة مـن بلـد
إلى اخر ،ففي اإلتحاد األوروبي ( 27دولة) هنالك  3نماذج تطبيقية للعلمانية:
■ النمــوذج البســي الــذي يعتمــد الفصــل المؤسســي الكامــل بــين مؤسســات الدولــة والمؤسســات الدينيــة والــذي تطبقــه
فرنسا (في العام  1905تم إقرار قانون الفصل بين الدين والدولة ،وأضحت العلمانية قيمة تأسيسية مـن قـيم الميثـاق
الجمهــوري) ،الســويد (فــي العــام  2000ألغــت الســويد وضــع كنيســة الدولــة التــي كانــت تتمتــع بــه الكنيســة اللوثريــة)،

بلجيكــا ،هولنــدا ( واألخي ـرة منــذ العــام  ...)1795وهــذا النمــوذج يحظــر تمويــل المؤسســات الدينيــة مــن الدولــة ،حيــث
يترتب على األولى أن تعتمد على مصادرها الخاصة إلدامة عمل مؤسساتها.

■ النموذج الذي تسمح فيه الدولـة بوضـع متميـز للمؤسسـات الدينيـة يبـيح – علـى سـبيل المثـال  -تمويـل جـزء ال
يســتهان بــه مــن موازنــة المؤسســات الدينيــة مــن خــالل أقنيــة الدولــة (بواســطة ض ـريبة خاصــة تجبــى إختياري ـاً) ،دونمــا
مســاس بقاعــدة الفصــل إياهــا ،مثــال :الماني ـا (حيــث يحــق للــديانات المعتــرف بهــا أن تطبــق إعطــاء دروس الــدين فــي
المدارس ،بما في ذلك الدين اإلسالمي) ،النمسا ،اللوكسمبورغ..
■ النموذج الـذي يعتمـد وضـع كنيسـة الدولـة (و/أو اإلشـارة إلـى المكانـة الخاصـة لمـذهب بعينـه فـي إطـار الدسـتور
كمــا فــي اليونــان – علــى ســبيل المثــال – حيــث تكــرس األرثوذكســية دين ـاً للدولــة) ،مــا يجعــل الدولــة (أو رأس الدولــة)

تضــفي علــى نفســها مســحة معينــة تكســبها وهج ـاً روحي ـاً ،ثقافي ـاً ورمزي ـاً ،لكنهــا أيض ـاً – وبالمقابــل  -ال تمــس بقاعــدة
الفصل بين مؤسسات الدين ومؤسسات الدولة ،كما هو حال :إنكلترا ،اليونان ،الدانمارك ،فنلندا ،إسبانيا (نظم دستور
 1978ثم قانون  1980حول الحرية الدينية ،الفصل بين السلطة السياسية والكنيسة)..

■ إنطالقـاً مـن هـذا ،فـإن الـدول ذات النظـام العلمـاني تقـوم علـى مؤسسـات المجتمـع السياسـي أي مؤسسـات الدولـة
المعروف ــة بمس ــتوياتها الثالث ــة التشـ ـريعي والقض ــائي والتنفي ــذي (األمنـ ـي والخ ــدماتي بم ــا ف ــي ذل ــك مؤسس ــات الش ــئون
اإلجتماعيــة والتربيــة والتعلــيم ،)...وكــذلك األحــزاب السياســية ...كمــا أنهــا تق ــوم علــى مؤسســـات المجتمـــع المـــدني

(النقابــات ،المنظمــات األهليــة ،المؤسســات الدينيــة بمــا فــي ذلــك مــا يتبعهــا مــن مؤسســات ثقافيــة واجتماعيــة وتعبويــة

الــ ..)...وعليــه فــإن إســتقاللية الدولــة عــن الــدين ال تلغــي أوجــه التكامــل القائمــة فــي بعــض القطاعــات الخدميــة فــي

المجتمع (التربوية ،الثقافية ،اإلجتماعية )..بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية■
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()3
العلمانية والمجتمعات المسلمة

علـى الضـد مـن مـزاعم بعـض األوسـاط التـي تـدعي عـدم توافـق العلمانيـة وانسـجامها مـع واقـع الـدول ذات المجتمعــات

المسلمة ،فإن وقائع الحياة تدحض هذا اإلدعاء وتؤكد أن  %45من المسلمين في العالم إنمـا يعيشـون فـي دول ذات
أنظمة علمانية ومنها:

■ تركيا ( 70مليون مواطن مسلم) التي فضـالً عـن كونهـا ذات نظـام علمـاني يقودهـا حـزب «العدالـة والتنميـة» الـذي
هــو حــزب متحــدر مــن أصــول إســالم  -سياســية ،لكنــه يتقيــد بالنظــام العلمــاني الــذي أرســاه مصــطفى كمــال أتــاتورك

ومازال يتعهد اإللتزام بهذا النظام والدفاع عنه.
■ أندونيسيا ( 220مليون مسلم من أصل تعداد سكاني يبلـغ  240مليـون) وهـي الدولـة األولـى فـي العـالم مـن حيـث
تعداد السكان المسلمين وال ينص دستورها أصالً على الدين اإلسالمي ناهيك عن الشريعة.

■ أوزبكستان ( 30مليون) ،روسيا ( 23مليون مسلم من أصل  140مليـون) ،ساحل العاج .. ،الهند ( 150مليـون
مسلم من أصل أكثر من مليار مواطن ،وثالث دولة من حيث تعداد المسلمين بعد أندونيسيا والباكستان)...

[إن تجربة حزب العدالة والتنميـة كحـزب حـاكم فـي دولـة علمانيـة كتركيـا (ذات اإلجتمـاي التعـددي قوميـاً ومـذهبياً)

تستحق معالجة على حدة .ولمن قد يتبادر إلى ذهنه أن ثمة تناقض بـين هويـة هـذا الحـزب بمرجعيتـه اإلسـالمية
وبين إحترامه وتقيده بأصول علمانية النظام نحيله إلى ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية عبدهللا غول – الرجل

الثاني في حزب «العدالة والتنمية» – فـي خطـاب اإلفتتـاو لواليتـه – أيلـول (سـبتمبر)  ،2007كمثـال لعـدم صـحة
إفتراض هذا التناقض وامكانية تجاوزه في الحياة السياسية العملية ..يقول غول في الخطاب المذكور:

«العلمانيــة هـ ي حريــة عــيم أنمــا حيــاة مختلفــة .الجمهوريــة التركيــة هــي دولــة ديمقراطيــة وعلمانيــة إجتماعيــة

تحكمهــا ســيادة القــانون .اإللت ـزام بمبــدأ العلمانيــة هــو الوســيلة األنســب كــي تقضــي منــذ البدايــة علــى النزاعــات

وعناصر المشاجرات التي تظهر بين وقت وآخر في كل مجتمع .وعندما نفكر في الحقائق والحساسـيات المتأصـلة

فـي جغرافيتنــا ،نفهــم فــي صــورة أفضـل مبــدأ العلمانيــة التــي تضــمن حريـة التــدين والمعتقــد .يجــب أن يكــون هــدفنا

األساســي تــأمين الظــروف التــي تقــود إلــى مســاواة كاملــة علــى أســاس الجنــدر ومشــاركة فاعلــة للم ـرأة فــي كــل

المجاالت»] ■

()4
حياد الدولة

■ إن العلمانيــة ليســت معاديــة للــدين ،وهــي تــدعو الســتقالل الدولــة عــن الــدين ومؤسســاته ،األمــر الــذي يخــدم الــدين
بالمحصلة ،ذلك أن التجربة التاريخية تؤكد أن السلطان أي السلطة السياسية ..هو الذي كان يستغل الدين في سبيل
تأكيد شرعيته والدفاع عن مصالح نظامه ال ....حتى عندما كان هذا اإلستخدام يلحق أبلغ اإلساءات إلى الدين.

وبالنتيجة فإن الدين ليس حالً للمشكالت التي تعانيها الدول ،ذلك أن له وظائف أخرى في المجتمعات البشـرية فائقـة

األهميـة والحيويــة ،اخـذين باإلعتبــار أن الـدين مــذاهب وطوائــف واتجاهـات وتيــارات ،فـإذا كــان الـنص المقــدس واحــداً

فــي الــدين الواحــد ،فــإن تفســيره يتبــاين وتأويلــه يتمــايز واإلجتهــاد فيــه يتنــاقض فــي بعــض األحيــان ،ألن هــذا التفســير

13

والتأويل واإلجتهاد يتم على أيدي البشر وفي عقولهم ،والبشـر مصـالح وأمزجـة وأهـواء الـ ...وفـي كـل هـذا مـا يؤسـس
للتناقض والتجاذب والصراع.
■ إن تفســير الــنص الــديني ملــك للبشــر وخاضــع لمشــيئتهم ،وكــان فــي التــاري .مــدعاة لص ـراعات حــادة فــي جميــع
األديــان ..وهــذه الص ـراعات بجوهرهــا هــي ص ـراعات سياســية  /إجتماعيــة ،لكنهــا ترتــدي لبــوس الــدين لتحقيــق أهــداف
ومصالح بعينها على حساب أهداف ومصالح أخرى.
إن المؤسسات الدينية لمختلف المذاهب ،أو – بكالم اخـر– المجتمعـات ذات التعدديـة الدينيـة والمذهبيـة تسـتطيع مـن
خالل علمانية الدولة أن تحيد نفسها عن الصراعات السياسية المتدثرة برداء الدين والمذاهب ،ما يسمح بإرساء أسـس
الســلم األهلــي فــي المجتمــع .ومــا ينطبــق علــى التعدديــة المذهبيــة ينطبــق – مــن بــاب أول ـى – علــى التعدديــة اإلثنيــة

والعرقية ال■ ....

()5
العلمانية ومفهوما «الحرية والمساواة»

■ هذه هي الخلفية الرئيسية التي يجب أن ننطلق منها عندما نتحدث عن العلمانية ..وفي الحديث عن العلمانيـة ال
يمكننــا إال أن نتحــدث عــن مفهــومين متالزمــين يش ــكالن ركيزت ــي العلمانيــة التــي ال تســتقيم ب ــدونهما ،وهم ــا :الحريـــة
والمسـاواة .واعتمـاد هـذين المبــدأين سيؤسـس لمجتمـع سـليم تســود فيـه المسـاواة والحريـة بــين جميـع أبنـاء الـوطن الــذين

يعتبرون متساوين أمام القانون ويصبح بالتالي اإلنتماء للوطن هو األساس الذي يجب أن يحكم تصـرفات االفـراد فـي
عالقاتهم فيما بينهم وفي عالقتهم مع مؤسسات الدولة.
■ إن المواطنة بهذا المعنى تعني عالقة الدولة مع شعبها ومواطنيها واحترام خياراتهم في ممارسة معتقداتهم الدينيـة
وغيــر الدينيــة وخصوصــياتهم الثقافيــة واإلثنيــة الــ ....وهــذا يعنــي أن الدولــة التــي ترعــى الحريــة والمســاواة بــين جميــع

مواطنيهــا دون تمييــز ،إنمــا تحكــم بشــكل فعلــي مــن خــالل الشــعب الــذي يعتبــر صــاحب الســيادة أوالً وأخي ـ اًر ومصــدر

السلطات التـي تمـارس بآليـة «التمثيـل» أو «اإلنتـداب» باسـمه ،وذلـك مـن خـالل اإلنتخابـات الدوريـة التـي ترتكـز إلـى
قوانين عصرية قائمة على مبدأ المساواة وبالتالي صياغة وسن القوانين في كافة الحقول والمجاالت.

■ هن ـا ،عنــدما نــدعو إلــى فصــل المؤسســة الدينــة عــن مؤسســات الدولــة ،إنطالقــا مــن مفهــومي (وقيمتــي) الحريــة
والمساواة ،فهذا يعني حكما فصل السلطات الـثالث عـن بعضـها :القضـائية ،التشـريعية ،والتنفيذيـة ...إن الفصـل بـين
هــذه الســلطات ال يمكــن أن يــتم إال مــن خــالل فصــل المؤسســة الدينيــة عــن مؤسســات الدولــة ،وان كــان مــن حــق
المؤسسات الدينية – على سبيل المثال  -أن تقيم جامعات دينيـة (خاصـة بهـا) فهـذا ال يجـب أن يكـون علـى حسـاب
الجامعات المدنية بالمناهج التعليمية المعتمدة من قبل الدولة.

وعنــدما يقــال أيــن ســلطة المؤسســات الدينيــة فاإلجابــة هــي :أن لــدى جميــع الــديانات والمــذاهب مؤسســاتها الخاصــة
المنفصلة عن الدولة (وهي مؤسسات متنوعة اإلختصاصـات :تربويـة ،ثقافيـة ،صـحية ،إجتماعيـة ولمختلـف قطاعـات

الش ــباب والمـ ـرأة والمس ــنين والمع ــاقين ال ــ )...والت ــي تم ــارس إختصاص ــاتها وص ــالحياتها بص ــورة إنفرداي ــة وب ــدون أي

تــدخالت مــن الدولــة ..أمــا التنظــيم اإلجمــالي لشــؤون المجتمــع التربويــة والصــحية واإلقتصــادية واألمنيــة وغيرهــا والتــي
تعني جميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم ،فهي من ضمن صالحيات الدولة ومسؤولياتها■...

14

()6
اإلشتراكية العلمية ومفهوما «الحرية والمساواة»

■ العلمانية هي تدبير عملي يمس عالقة الدين بالدولة .واإلشتراكية العلمية (الماركسية) هي منهج ونظرية علمية
لتطور تاري .المجتمعات .وكالهما – أي العلمانية واإلشتراكية العلمية – يتشاركان مفهومي (قيمتي) الحرية

والمساواة ،اللذين تربط الماركسية بينهما ويعتبران من أبرز مميزاتها.

إن المحطة الفاصلة في التاري – .بحسب رؤية ماركس – هي العبور من «مملكة الضرورة» إلى «مملكة

الحرية» .ذلك أنه ال حرية ممكنة للبشر ،إال في سياق وبعد تحررهم من قيود الحاجات المادية األساسية.

والحال هكذا ،فإن الرأسمالية مهدت الطريق أمام إمكانية الحرية ،ألنها نمط اإلنتاج الوحيد في تاري .البشرية الذي

تجاوز حالة الندرة (الشحة) ،أي أنه أتاح أخي اًر بأن تنتج المجتمعات من الفوائض ما يسمح بسد الحاجات األساسية
لجميع البشر من غذاء وصحة وعلم وحد أدنى من الحياة الكريمة ،لكن بشرط إزالة العائق األكبر أمام تحقيق هذه

األهداف الذي هو الرأسمالية ذاتها وركيزتها األساسية :الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج والتبادل ،نقيض طابعها

اإلجتماعي الجماعي (موضوعياً).

■ إذن «مملكة الحرية» تلك هي «مملكة المساواة» حيث تزول الطبقات وتضمحل الدولة (كأداة سيطرة وقمع بيد
من يملك وسائل اإلنتاج والتبادل تجاه من ال يملكها) ،بحيث ينتهي التناقض بين الفرد والمجتمع وينظم البشر

حياتهم في نظام تعاوني حيث «التطور الحر للفرد هو التطور الحر للمجموي».

من دون حسبان مبدأ المساواة على أنه المبدأ األساس في اإلشتراكية العلمية (الماركسية) لن يمكننا فهم تحليل
ماركس النقدي للديمقراطية السياسية في الدولة الديمقراطية البورجوازية ،حيث المساواة القانونية والسياسية
المنصوص عليها ليست سوى الوجه اآلخر لالمساواة – أي للتمايزات والفروقات الطبقية السائدة في المجتمع .بل

تموه على ،وتخفي ذلك الشكل من الالمساواة في
يمكن القول أن الديمقراطية السياسية في الدولة البورجوازية ّ
المجتمع الذي يسمح باستمرار واعادة إنتاج شروط تعميق الفروق اإلجتماعية والطبقية.

وهكذا كان مؤسسو اإلشتراكية العلمية ينظرون إلى اإلشتراكية باعتبارها تجاوز للديمقراطية السياسية (مع اإلحتفاظ
بكل ما حققته من إنجازات ومكاسب تاريخية للبشرية) بواسطة الديمقراطية اإلجتماعية .ذلك أن أكبر خطر يتهدد
النظام القائم على الديمقراطية السياسية وحدها هو ال ديمقراطية العالقات اإلجتماعية ،أي طابعها الالمساواتي

التمييزي الطبقي■

()7
مثل العلمانية وأبعادها األربعة

■ العلمانيــة تعنــي فصــل المجــال المجتمعــي إلــى دائ ـرتين :األولــى عامـــة (تعتبــر محاي ـدة تجــاه الــدين والمعتقــدات)،
واألخرى خاصة (يمكن في داخلها التعبير الحر عن المعتقد) ،وباإلمكان إختزال العلمانية بمثل متساوي األضالع:

 –1الضــلع األول فيــه هــو عــدم تســل الــدين (أو أي نــوع اخــر مــن المعتقــدات) علــى الدولــة ،ومؤسســات المجتمــع

واألمـة والفـرد -2 .الضـلع الثـاني هـو حريــة الضـمير والعبـادة والـدين والعقيــدة ،وذلـك فـي التطبيـق المجتمعـي ولــيس
كمجــرد حريــة شخصــية باطنيــة -3 .الضــلع الثالــث هــو المســاواة فــي الحقــوق بــين األديــان والمعتقــدات مــع ضــرورة

تطبيق هذه المساواة واقعياً في المجتمع.
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■ إنطالقاً من هذا المثلث القائم على عدم التسل والحرية والمساواة تكتسب العلمانية أربعة أبعاد:
 –1الدولــة :بمعنــى تحقيــق إســتقالل متبــادل بــين الدولــة والــدين .فالدولــة الحديثــة تشــكل مجــاالً للســلطة الزمنيــة ،بينمــا
الدين مجاله السلطة الروحية .ويستند هذا اإلستقالل المتبادل إلى المساواة المدنية والسياسية بين المواطنين.

 –2مؤسسـات المجتمــع :هـذا البعــد يعنـي تحديــد دور الـدين كسـلطة مســتقلة قائمـة علــى مؤسسـات خاصــة بهـا تلعــب
دو اًر في الحياة المجتمعية في مجاالت واسعة تبدأ من منظومـة القـيم واألخالقيـات اإلجتماعيـة وتنتهـي بشـئون العقيـدة

واإليمان وقضايا الضـمير مـرو اًر بمجـاالت التربيـة والتعلـيم بكافـة مسـتوياته ومؤسسـات البحـث والنشـر بالوسـائل كافـة،
وملفات التربية والرفاه اإلجتماعي والصحة والتوجه إلى مختلف القطاعات اإلجتماعية..

 –3الهوية الوطنية :التي تتشكل باألساس حول التراث الوطني المشترك والقيم الوطنيـة الموحـدة التـي تجمـع وتـؤطر
أبناء الجماعة الوطنية.

 –4الفــرد :حيــث تعنــي العلمانيــة الفصــل بــين اإلنتمــاء الــوطني وبــين اإلنتمــاء الــديني أو اإلعتقــادي ،وســيادة الحريــة
اإلختيارية فيما يتعلق باألطر الفكرية والمرجعيات الدينية أو الفلسفية التي ينتمي إليها الفرد■

()8
اإلسالم السياسي  ..تيارات

بشكل عام يخترق اإلسالم السياسي تياران رئيسيان :التيـار السـلفي والتيـار األصـولي ،ولكـل منهمـا تاريخـه ،نشـأته

ومساره:

■ التيار السلفي :في القرن الثامن عشر برز إتجاه سلفي على يد محمد بن عبـد الوهـاب أطلقـت عليـه الحقـاً تسـمية
الوهابية ،ويدعو هذا اإلتجاه إلى تنقية الدين من التداخالت األخرى (الشوائب والبدع) .الوهابية في هـذا المعنـى هـي
حركـة إصـالحية ضـمن االسـالم وليســت منشـقة عنـه .وقـد تحالفـت الوهابيــة مـع عائلـة وقبيلـة عبـد العزيـز ال ســعود
وأسسا معا دولة العربية السعودية ،وهي (أي الوهابية) حركـة بدويـة ريفيـة صـحراوية منسـجمة مـع اإلسـالم التقليـدي.

هذه الحركة تعاطت مع شؤون العقيدة واإليمان فقط وليس لديها مشروعا سياسـيا خاصـاً بهـا باعتبارهـا إحـدى ركيزتـي
الدولة السعودية ،فهي تجسد تالقي مشروع التجديد الديني المتحالف مع العصبية القبلية.

■ التياراألصولي :نشأت األصولية في عشرينيات القـرن الماضـي كظـاهرة منشـقة عـن اإلسـالم التقليـدي ،وهـي حركـة
إنتشــرت فــي المــدن وطالبــت بإقامــة الدولــة اإلســالمية ( الخالفــة اإلســالمية) ،واعتمــدت القــول المــأثور «اإلســالم ديــن

ودنيـا» (المنســوب إلــى حسـن البنــا مؤســس اإلخـوان المســلمين فــي العـام  .)1928وهــذا القــول تدحضـه عديــد الم ارجــع
الدينيــة المعتمــدة والبحثيــة المختصــة التــي تعتب ـر (بعــد عصــر الرســول وانقطــاع الــوحي) الدولــة ظــاهرة مدنيــة وليســت
دينية (من محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي ،مرو اًر بمحمد شحرور وخليل عبد الكريم وجودت سعيد وانتهـاء بمحمـد

حسن األمين الذي يرفع لواء ما يسمى بـ «العلمانية المؤمنة».)..

■ التيـار السـلفي الجهــادي :التطـور الـذي وقـع فــي أفغانسـتان وعلـى أرض باكسـتان ونشــوء حركـة مجاهـدين مســلحة
في مواجهة الوجود العسكري السوفياتي ،وبدعم من الواليات المتحدة والسعودية ودول أخرى ..أكد حضور ثقل سلفي
فــي صــفوف حركــة المجاهــدين .فــي هــذا اإلطــار إلتقــت الســلفية علــى أرض أفغانســتان مــع الحركــة األصــولية الت ـي
حاورتها وتفاعلت معها وزرعت في السلفية مفهومها الخاص لفكـرة «الجهـاد» ،مـا نجـم عنـه نشـوء السـلفية الجهاديـة
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كانشقاق عن التيار األم (السـلفية) قـاده عبـد هللا عـزام والحقـاً أسـامة بـن الدن ومـن ثـم أيمـن الظـواهري ،وتحـدرت منـه

منظمات «القاعدة» بمختلف تسمياتها.

■ ظــاهرة إســالم الصــحوة اإلجتماعيــة (أو اإلحيائيــة الجديــدة) :هــذه الظــاهرة التــي تجتــاح موجاتهــا اليــوم الكثيــر مــن
الفئات اإلجتماعية في البلدان العربية والمسلمة ،ليست إسالماً سـلفياً وال أصـولياً .ففـي تركيزهـا علـى «أسـلمة» ظـاهر
الحي ـزين الخــاص والعــام امــن الملــبس والمظهــر وشــعائر الحيــاة اليوميــة ،إلــى تعمــيم العبــادات
الحيــاة اإلجتماعيــة فــي ّ

وفرض مظاهرها في العالنية العامة ،وصوالً إلى النفور من سفور المرأة واإلختالط بـين الجنسـين واعـالن هـذا النفـور

كوجه من وجوه «التكفير اإلجتمـاعي»] تبـدو هـذه «األسـلمة الشـكلية» بمظاهرهـا الخارجيـة ك ـ «صـحوة إسـالمية» ،أو
«إسالماً إحيائياً».

■ ال تنتمــي هــذه الظــاهرة (أي «اإلســالم اإلجتمــاعي») إلــى تيــار إســالمي سياســي بعينــه ،لكــن األصــولية اإلســالمية
تعيش فـي قلبهـا وفـي ثناياهـا ،فـاإلخوان المسـلمون هـم مـن أبـرز دعـاة هـذه الصـحوة ومنشـئوها فـي الحيـاة اإلجتماعيـة
العامـة وينطلقـون مــن فرضــية إسـتجابتها لتـأثيرهم وسياســاتهم العامـة وتصــويتها لصـالحهم فــي اإلنتخابـات  ..علمـاً أن

هــذه الفرضــية الت ــي ترمــي إلــى المص ــادرة السياســية المســبقة لقطاع ــات إجتماعيــة واســعة عل ــى موقــف هــذا اإلتج ــاه

األصولي ،إنما تنطوي على قدر من المبالغة ذات األغراض التعبوية ،إن لم يكن المغالطة المقصودة.

وفي حقيقة األمر ،فإن هذه الظاهرة «المجتمعية» النازعة إلى الدين ليست مصنفة سياسياً بشكل مسبق ،بل تحدد
إنحيازها السياسي على قاعدة مدى إستجابة البرامج المقدمة من مختلف القوى السياسية لمصلحتها الوطنية وهمومهـا
المعيشية والديمقراطية في إطـار مجتمـع تسـوده الحريـة والمسـاواة ..مـن هنـا التحـدي المرفـوع أمـام قـوى اليسـار والتقـدم

فــي المجتمــع لتكــون بمســتوى مــا يترتــب علــى هــذا التحــدي ،وذل ـك مــن خــالل التطــوير البرنــامجي واألداء النضــالي
السياسي والعملي المنسجم مع هذا البرنامج وعلى قاعدة الممارسة التي توائم بين القول والعمل■

()9

تديين السياسة وتسييس الدين

■ أن تلجأ مكونات تيار اإلسالم السياسي إلى استخدام الدين في خدمة أهداف ومآرب سياسية خاصة ،أمر متوقع،
فوحده العنوان الجامع لهذا التيار يوميء إلى هذا المنحى .واألمر نفسه يسري على أنظمة سياسية دينية

«ثيوقراطية» (كالسعودية مثالً حيث ال يقوم النظام السياسي على دستور باعتبار أن «القران هو دستورنا») حيث
يؤسس الدين (عقيدة ونصاً) لمنظومة تبريرية متكاملة للدولة القائمة.

أيضاً ..أن تلجأ بعض جهات تيار اإلسالم السياسي إلى استخدام الدين في تصورها الخاص لـ «هندسة المجتمع»
الحيز الشخصي ،أمر ال يفاجئنا تماماً عندما تقدم
الحيز العام (الشرطة ،القضاء )..بخصوصيات ّ
من خالل إقحام ّ
عليه جهات ال تحمل هم التحرر الوطني من نير الغاصب المحتل ..لكنه – بالمقابل – يفاجئنا كثي اًر عندما يأتي

من تنظيم – على إنضوائه تحت راية اإلسالم السياسي – بات ينتمي إلى حركة التحرر الوطني الفلسطيني واكتسب

موقعيته إنطالقاً من كفاحه وتضحياته في هذا المضمار.

■ ما ينبغي تسليط الضوء عليه هو تعاظم ظاهرة المسارعة إلى إحالل الفتوى الدينية محل الرأي أو الموقف

السياسي في القضايا العامة (المهمة واألقل أهمية) التي تنتسب إلى يوميات التجاذب السياسي .وهذا ما باتت تلجأ
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إليه أنظمة رسمية (ال تنتمي إلى نسق الدولة الدينية الثيوقراطية) وقوى سياسية (من تيار اإلسالم السياسي) من
خالل هيئات وشخصيات دينية تعود بمرجعيتها إلى هذه األنظمة وتلك القوى.

ومن أجل مزيد من التحديد ،نستشهد بما قامت به الدولة في مصر عندما استخدمت الدين من أجل تسويغ سياستها

أثناء والية السادات ..فاستدعت األزهر وهيئاته لتأييد واسناد التحول الذي حدث في سياستها تجاه إسرائيل ،فكانت
المؤسسة الدينية الرسمية جاهزة بشدة للدفاع عن هذا التحول منذ زيارة السادات إلى القدس في تشرين
الثاني(نوفمبر)  1977وحتى التوقيع على معاهدة السالم المصرية – االسرائيلية في اذار (مارس) .1979

لقد ساهم المناخ الذي إقترن بحضور الدين دفاعاً عن السياسة الخارجية في تغذية الميل الذي كان قد بدأ على
المستوى الداخلي في مصر منذ هزيمة  67وعلى خلفية تشجيع السلطة للقوى اإلسالمية على مواجهة اإلتجاهات
الناصرية واليسارية في الجامعات والشارع ..ما أسهم في تسريع وتيرة وانضاج شروط التقدم إلى أسلمة المجتمع،
وخلق فرصة فريدة إستغلها اإلسالم السياسي لتديين السياسة الداخلية.
■ بعد مضي ثالثة عقود ،نالحظ بأن المستوى الرسمي في مصر يلجأ – مرة أخرى -إلى استخدام الدين لتبرير
سياسة الدولة في قضية ال ترقى إلى أهمية التحوالت الجذرية التي أحدثها السادات على سياسة مصر الخارجية
والصراع العربي – االسرائيلي ..وفي هذا نقصد ما يتصل بإقامة ما سمي – من باب السجال اإلعالمي – بـ

«الجدار الفوالذي» الذي شرعت السلطات المصرية ببنائه في كانون الثاني (يناير)  2010في المنطقة الحدودية
الفاصلة بين مصر وغزة.

إعتبارات إقامة هذا الجدار ،كما معارضته هي – بطبيعة الحال – سياسية ،ولسنا في معرض الخوض فيها في هذه

العجالة ،دون أن يعني ذلك وقوفنا على الحياد حيالها .غير أن ما يهمنا في هذا السياق هو تسليط الضوء على

حولت موضوع الخالف
مدلوالت تلك الحملة بين األطراف المتواجهة (أطر اإلخوان مقابل أطر السلطة) التي ّ
السياسي إلى «حرب» فتاوى دينية.

وهكذا جرى تديين قضية محض سياسية بكل ما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على مستوى الرأي العام
يشبون في ظل إنسداد األفق السياسي أمامهم ،فال يجدون والحال
وخاصة وسط الشباب ،أبناء الجيل الجديد الذين ّ
اء بسواء في خدمة موقفين سياسيين متناقضين) سبيالً لتشكيل وعيهم واتجاهاتهم
هكذا إال الدين (الذي يوظف سو ً
بإزاء السياسة والمجتمع والثقافة.
[في إطار الصراي السياسي الدائر حول «الجدار الفوالذي» بمواكبة سجالية نشطة وتراشق إعالمي محموم..

تواترت الوقائع والفتاوى التالية التي تراوحت بين التأكيد على التطبيق السليم للشريعة وصوالً إلى ..التحريم
فالتكفير:

 اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الشيخ يوسف القرضاوي ،الشيخ عبد المجيد الزنداني« )..حرم» الجدار

وأعلن أن «مواصلة بنائه محرم شرعاً ومخالف ألواصر األخوة والجوار» وطالب السلطة المصرية بأن «تنأى

بنفسها عن هذا العمل المحرم شرعاً».

 مجمع البحو

اإلسالمية – بالمقابل  -وفي إجتماي ترأسه شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي إعتبر الجدار

«تطبيقاً للشريعة اإلسالمية ..التي كفلت لكل دولة حقوقها وأمنها وكرامتها» ورمى المعترضين على الجدار بأنهم
«يخالفون ما أقرته شريعة اإلسالم».
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 أما الشيخ علي عبد الباقي األمين العام لمجمع البحو اإلسالمية فقد ذهب إلى اعتبار أن إقامة الجدار هو
«فرض ديني» لحماية األمن المصري .وفسر ذلك بأنه « ..واجب على ولي األمر أن يحمي شعبه بشر عدم
اإلعتداء على حقوق اآلخرين».

 ورد معارضو الجدار بوابل من «الفتاوى» تحرم ما أحله «شيوخ الدولة» :الشيخ عبد الصبور شاهين أفاد بأن
«هذا الجدار فيه شبهة اإلقتراب من الكفر ألنه يحمي أمن العدو الصهيوني».

 جبهة علماء األزهر (التي تضم رجال دين متشددين) أعلنت أن الجدار هو «الكفر بعينه» مستندة في موقفها

التكفيري على أن «الجدار هو في حقيقته إعالء لمقتضيات السياسة اإلستعمارية التي وضعت الخطو الوهمية
لتمزيق األمة حتى يسهل إبتالي دولها مرة ثانية».

 واعتبرت جبهة علماء األزهر هذا سبباً كامناً لتكفير المدافعين عن الجدار بعد اتهامهم بأنهم «يحكمون في
األمة بما يوجب الكفر» و «ينقضون عهد هللا» و « يفسدون في األرض»]■

()10

الحداثة مقابل األصولية

■ إن األزمــة التــي شــهدتها المجتمعــات العربيــة وخاصــة علــى مســتوى االنظمــة الرســمية لناحيــة فشـل مشــروع الحداثــة
والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وفشل مشروع تحرير فلسطين واقامة دولة الوحدة العربيـة… وهزيمـة العـام ( 67التـي

عب ـرت بوضــوح عــن هــذا المســار اإلنحــداري) ،أدى إلــى حصــول ردة فعــل ســلبية علــى مســتوى الموقــف الجمــاهيري
ّ
القوى
السياسية (بشـكل خـاص األحـزاب القوميـة التقدميـة ،ال سـيما تلـك المتوضـعة فـي السـلطة)
والمجتمعي العام من
التــي رفعــت شــعارات التصــدي لهــذه المهــام القوميــة واإلجتماعيــة الكبــرى ،األمــر الــذي أفقــد هــذه القــوى مســاندة وتأييــد

قطاع ــات جماهيري ــة واجتماعي ــة واس ــعة .وعلي ــه ،ش ــهدت فتـ ـرة م ــا بع ــد هزيم ــة  67عملي ــة ف ــرز سياس ــي عل ــى قاع ــدة

برنامجية أخرى عادت بالفائدة بشكل خاص على تيار اإلسالم السياسي.

■ من جهة أخرى ،إستفاد هذا التيار من دعم وتشجيع تلك األنظمة التي إرتدت عن خيارات مرحلة النهوض القومي
(المثال األبرز واألكثر تـأثي اًر قطريـاً وفـي المـدى العربـي هـو مثـال النظـام المصـري فـي عهـد السـادات الـذي إرتـد عـن
خيارات واستراتيجية مرحلة الناصرية) ،وذلك في سياق التوظيف السياسي لمواجهة التيار الجماهيري القومي التقـدمي

واليساري المتحفز للنهوض دفاعاً عن وتطوي اًر لمكتسـبات المرحلـة الناصـرية .كمـا اسـتفاد تيـار اإلسـالم السياسـي إلـى

أبعد حدود من الدعم القديم والمتجد د من أنظمة اليمين العربي (السعودية بخاصـة) التـي قـرأت فـي تـداعيات حـرب ال ـ

 67مدخالً واسعاً لحسم الصراع العائد إلى خمسينيات وستينيات القـرن الماضـي بينهـا وبـين االنظمـة العربيـة التقدميـة
لجهة إلحاق الهزيمة بها وببرامجها ذات األبعاد الوحدوية القومية ،والبنيوية التحديثية ،واإلجتماعية التقدمية.

■ عــادت هــذه التطــورات الحاســمة بمــا فــي ذلــك البيئــة العامــة التــي نشــأت مــن خاللهــا (أيض ـاً بأبعادهــا اإلجتماعيــة

جمــة علــى تيــار اإلســالم السياســي وبخاصــة جناحــه األصــولي ،فضـالً عــن إســالم الصــحوة
والثقافيــة والنفســية) بفوائــد ّ
اإلجتماعيــة أو اإلســالم اإلجتمــاعي ،واألخيــر لــيس حركــة سياســية ،لكنــه ظــاهرة إســتغلت مــن قبــل اإلســالم السياســي
وبالذات إتجاهاته األصولية كما جرت اإلشارة.

[في هذا اإلطار يالحظ إنتشار ظاهرة المساجد االهليـة فـي مصـر (أكثـر مـن  100ألـف مسـجد خارجـة عـن اإلدارة
المباشرة للدولة) ،وهناك جماعات ومؤسسات تمول وتقاد من قبل مؤسسات اإلسالم السياسي إسـتطاعت أن تسـد
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الفراغ الذي أحدثه غياب الدولة اإلجتماعي واإلقتصادي وانسحابها من مختلف زوايا المجتمـع تحـت وطـأة ضـغو

«برامج اإلصالو(!) واعادة التكييف الهيكلي» بتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي].

■ لقــد تمــت هــذه العمليــة السياســية اإلجتماعيــة وعنوانهــا تقــدم مواقــع اإلســالم السياســي علــى مــدى اإلقلــيم فــي إطــار
إنتساب هذه القوى إلى هياكل سياسية وتنظيمية متجاوزة للحدود القطرية ،إن لم يكن للمنطقة العربيـة .كمـا تمـت هـذه

العملية – وهذا هو األهم – بالتحالف التام مـع حلقـات رئيسـية مـن نسـق األنظمـة اليمينيـة العربيـة وبـدعم قـوي وثابـت
منهــا .وان بــرزت فــي مرحلــة الحقــة إهتـ اززات أو حتــى خالفــات فــي معادلــة العالقــات والتحالفــات (ال يجــوز بأيــة حــال
التقليــل مــن أهميتهــا أو تأثيرهــا) ،فإنهــا ال تلغــي واقــع مســاحات التالقــي الملموســة بــين هــذه األنظمــة وقــوى اإلســالم

السياسي ،سواء على مسـتوى التقـاطع التكتيكـي المباشـر أو األهـداف السياسـية بعيـدة المـدى .هـذا فضـالً عـن تالقيهـا
في الرؤية اإلقتصادية والعالقة مع أقطاب العولمة الفاعلة دولياً (من الواليات المتحدة إلى .)..

إن هــذا المشــهد – بتالوينــه وتماي ازتــه – ال يخلــو فــي عديــد البلــدان العربيــة ،مــن توافــق ضــمني (أو شــبه معلــن) علــى

«تقاسم وظيفي»  -إذا جاز التعبير – بين اإلسالم السياسي واألنظمة على قاعـدة إنفـراد األخيـرة – عمليـاً – بمقاليـد
السلطة السياسية ،مقابل حرية حركة وعمل مضمونة لألولى في المدى المجتمعي ومؤسساته.

■ أخي ـ اًر ،ومــن بــين القضــايا الرئيســية التــي تســتخلص ممــا ســبق ،هــو تقــدم إتجاهــات اإلســالم السياســي وبرنامجهــا
السياســي اإلجتمــاعي علــى مســتوى المنطقــة ككــل علــى حســاب موقــع ونفــوذ وبرنــامج مكونــات حركــة التحــرر الــوطني
واإلجتمــاعي ،مــا أدى بــدوره إلــى تراجــع زخــم وديناميــة حركــة وبرنــامج التحــدي والحداثــة والتقــدم اإلجتمــاعي فــي

المنطقة.

أم ــا بالنس ــبة للمجتم ــع الفلس ــطيني والحال ــة الخاص ــة الت ــي نعيش ــها ف ــي ظ ــل اإلح ــتالل والع ــدوان واإلق ــتالع ،فاإلس ــالم
السياسي (من خالل حركتي حماس والجهاد) لعب دو اًر كفاحياً مهماً فـي اإلنتفاضـة الكبـرى ( ،)1993 – 1987كمـا
فــي إنتفاضــة اإلســتقالل ( )2005 – 2000كــرس موقعــه ومكانتــه كاتجــاه رئيســي فاعــل فــي صــفوف حركــة التحــرر
الــوطني لشــعب فلســطين ،وهــو يحــاول أن ينهــل مــن وعــاء التــدين اإلجتمــاعي مــع تعزي ـزه ودعمــه لتجيي ـره فــي خدمــة

مشروعه وبرنامجه وأهدافه السياسية ،مستفيداً في الوقت نفسه مـن تقديماتـه الواسـعة فـي المجـال اإلجتمـاعي ،أي فـي
المجال الضاغط بشدة على المجتمع الفلسطيني والحالة الخاصة التي يعيشها في ظل اإلحتالل والعدوان■

2010
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مباديء ومرتكزات أساسية
()1
في التعريف

■ تكاد العلمانية أن تكـون مـن أكثـر المفـاهيم والقضـايا إثـارة للجـدل واإلجتهـاد ،لـيس بـين المؤيـدين والمعارضـين لهـا
فحســب ،بــل حتــى داخــل الصــف الواحــد ،س ـواء المؤيــد لهــا ،أو المعــارض ،فــال التأييــد لهــا ينطلــق مــن ذات األســس

والمرتكزات ،وال معارضتها تتخذ شـكالً ومحتـوى واحـداً ،بـل ثمـة أطيـاف مختلفـة ومتباينـة لمعارضـيها ،مثلمـا هـو حـال

مؤيديها أيضاً .ويبـدأ الجـدل حولهـا مـن تنـاول أصـل التسـمية وتـاري .المفهـوم ،فمـنهم مـن يشـتقها مـن العلـم (علمانيـة،
(العلمانيـة ،بفــتح العـين) ،ومثـل هـذا الخـالف يغـدو شـكلياً وال قيمـة كبيـرة
بكسـر العـين) ،ومـنهم مـن يشـتقها مـن العـالم َ
لـه ،إذا عرفنــا أن العلمانيــة ليســت شــعا اًر مجــرداً ،أو مفهومـاً يختصــر بكلمــات محــددة ،بــل هــي حالــة متحولــة ،تنطــوي
على تواري .عديدة ،وتطبيقات وتعيينات شتى ،لكل منها تمايزاته وتحديداته المختلفة عن اآلخر.

ونجد في «ويكيبيديا» (الموسوعة الحرة) تعريفاً للعلمانية بمعنى «فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة
العامة ،وعدم إجبار الكـل علـى إعتنـاق وتبنـي معتقـد أو ديـن أو تقليـد معـين ألسـباب ذاتيـة غيـر موضـوعية» .أي أن

الــدين لــن يفصــل عــن الحيــاة والمجتمــع ،بــل عــن الدولــة ومؤسســاتها فق ـ  ،فالدولــة ال تمــارس الســلطة الدينيــة،

والمؤسسات الدينية ال تمارس السلطة السياسية.

وتحيلنــا األلفــاظ األجنبيــة المســتخدمة لهــا علــى بعــض تعييناتهــا ،فعبــارة  Secularismتعنــي :غيــر دينــي ،دنيــوي أو
مــدني ،أو العــالم الزمنــي فــي تمي ـزه عــن العــالم الروحــي ،ثــم صــارت تســتخدم بمعنــى فصــل الــدين عــن الدولــة ،وهــي

معتمــدة فــي بعــض البلــدان ،وخصوص ـاً األنغلوساكســونية؛ أمــا فــي البلــدان المتــأثرة بالتجربــة الفرنســية فيســتخدم غالب ـاً
مصطلح الالئكية ( laiqueأو  )laiciteبمعنى الـذي ينتمـي للشـعب ،أو ابـن الشـعب غيـر المـتعلم ،أو عامـة النـاس
في تميـزهم عـن رجـال الـدين (المتعلمـين) أو فئـة اإلكليـروس ،وهـم فـي المسـيحية ،مجموعـة رجـال الـدين ممـن يمثلـون

مراتب في السلك الكنسي.
وفي جذر الكلمة اليوناني  laosتشير العلمانيـة إلـى وحـدة الشـعب المرتكـزة إلـى التمتـع بحريـة المعتقـد ،والمسـاواة بـين

كل المـواطنين أيـاً كانـت قناعـاتهم الروحيـة ،أو جنسـهم أو أصـلهم ،والتطلـع للصـالح العـام ،والخيـر المشـترك للجميـع،

كمبرر وحيد لوجود الدولة.

الحيـز العـام مـن النفـوذ الممـارس باسـم أحـد األديـان أو المـذاهب ،أو باسـم إحـدى
■ إن العلمانية هـي تحريـر مجمـل ّ
الحيز العام مـن أي تقطيـع (أو عـزل) بـين شـتى الفئـات اإلجتماعيـة ،أو أتبـاع المـذاهب
األيديولوجيات ،وهكذا يصان ّ
الدينية المتعددة.
فالعلمانيــة تهــتم بمبــدأ توحيــد النــاس ضــمن الدولــة علــى قاعــدة المواطنــة ،وهــي تفتــرض تميي ـ اًز قانوني ـاً بــين حيــاة

اإلنسان الخاصة ،كما يعيشها هو (مثل البعـد الروحـي ،القناعـات ،المـذاهب) ،وبـين بعـده العـام كمـواطن ،حيـث تؤكـد
العلمانيــة علــى وحــدة أنــاس أح ـرار متســاوين ،مســتهدفة الوحــدة األصــلية للشــعب ذي الســيادة المرتك ـزة إلــى المســاواة

الصارمة في الحقوق بين أعضائه تجاه كل ما يعارض هذه المساواة .وهي تشير إلى مرجعية الصالح العام في أفق

ديمقراطي .فالعلماني هو ببساطة المواطن الحر الـذي يقـر ألخيـه المـواطن بحريـة المعتقـد الـديني أو المعتقـدي بشـكل
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عام ،أو الفلسفي ،من دون أن يؤثر ذلك على مواطنيته ،وحقوقه وواجباته تجاه وطنه.

وف ــي فهمنــا للعلمانيــة علين ــا أن نــدرك أن معــاني المص ــطلحات ومــدلوالتها ،ال يتخــذ محتــوى ثابتـ ـاً وأزليــاً ،بــل يتب ــدل
ويتحــول ،إلــى أن الــت جميعهــا (المصــطلحات) إلــى التمييــز بــين أمــور العقــل والسياســة والمجتمــع ،فــي مقابــل األمــور

الدينية (رمو اًز ومؤسسات وسلطات) ،والى أن توضعت الحرية الدينيـة ،مـن حريـة معتقـد وحريـة ممارسـة ،كواحـدة مـن

الحريات الشخصية والعامة كحق حرية الرأي والتعبير والمعتقد والضمير.

وهذا يصح بدءاً من فرنسا التي أجرت فصالً تاماً بين الدولة ومؤسساتها من جهة ،وبين المؤسسات الدينية من جهـة
دور ،مباش ـ اًر وغيــر
ثانيــة ،إلــى الواليــات المتحــدة التــي تعــرف حالــة تــدين كبي ـرة ،وحضــو اًر بــار اًز للــدين ،حيــث يلعــب اً

مباشر ،في الحياة السياسية والمجتمعية دون المساس بالفصل التام بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.

يعرف العلمانية بأنها مفهـوم سياسـي يتعلـق بحسـم مسـألة دور الـدين السياسـي فـي المجتمـع والدولـة ،وذلـك
وهناك من ّ
بجعل الدين شأناً شخصياً بين الفرد وخالقه من جانـب ،وجعـل السياسـة شـأناً مختصـاً بقضـية السـلطة وعالقـة الحـاكم
بالمواطن من جانب اخر.

■ إن الحرص على فضاء مشترك بين الناس يتجاوز إختالفـاتهم ،ال يتعـارض مـع اإلقـرار بوجـود هـذه اإلختالفـات،
شريطة أن يؤكـد النظـام العـام علـى عـدم المـس بالقـانون المشـترك الـذي يسـمح بإمكانيـة التعـايش الحـر واحـالل الوئـام

بين الناس المختلفين في إطار العيش المشترك .ومن هنا فإن مبدأ فصـل مؤسسـات الدولـة عـن أي مؤسسـات دينيـة،
هــو اآلليــة القانونيــة المؤسســة للعلمانيــة المؤسســاتية التــي تضــمن وحــدها ،لــيس حريــة المعتقــد فحســب ،ولكــن أيض ـاً
المساواة الصارمة بين المعتقدات .وعليه ،فالعلمانية هي توزيع السلطة العامـة علـى مجمـوي الشـعب السـيد ،ضـمن

اإلحترام الصارم لحرية المعتقد والمساواة.

وهي ،أي العلمانية ،في نهاية المطاف ،أحد أشكال التعبيـر عـن نضـج التجربـة السياسـية واإلنسـانية ومكسـب إنسـاني
وحضاري عام ،لم يتحقق إال بعد تجارب مريرة وتضحيات جسيمة ،شهد فيها العالم حروباً أهلية طائفية ،وتاريخاً مـن

اإلضـطهاد باســم األديــان والمــذاهب ،أمــا الدولــة القائمــة علــى مبــاديء العلمانيــة فهــي دولــة كــل المـواطنين بصــرف
النظر عن الجنس أو الـدين أو العقيـدة ،والنظـام السياسـي الـذي يعتمـد العلمانيـة ينشـيء مسـاحة بديهيـة ،تسـمح لكـل
فرد بالتمتع بحرية الرأي ،وتحدد هذه المساحة من قبل السلطة السياسية ،التي تضع القوانين وتطبقها■

()2

العلمانية  ..أنساق عدة
■ إن العلمانيــة ليســت نســقاً واحــداً ،نهائي ـاً ومغلق ـاً ،بــل هــي حركــة إجتماعيــة تنشــأ فــي كــل مــوطن متــأثرة بإطارهــا
المحلي ،وتأتي كإنعكاس لمعطياته ،فهناك أنساق عدة من العلمانية ،لكل منها خصائصها المحلية.

ففي فرنسا نشأت حساسية وطنيـة لـدى البورجوازيـة الصـاعدة إزاء مؤسسـة دينيـة قويـة ومصـممة علـى اسـتتباع الدولـة
لها ،بعـد أن منحـت لنفسـها سـلطة عاتيـة حيـال سـلطة الدولـة الناهضـة ،ونالـت نفـوذاً إقتصـادياً (عبـر ضـريبة العشـر)

وفكري ـاً وثقافي ـاً عبــر ســيطرتها علــى مؤسســات التعلــيم وغيرهــا مــن الم ارفــق .وأخــذ العــداء بــين الطــرفين موقف ـاً ص ـريحاً
مباشـ اًر بعــد أن وقــف رجــال الــدين مــع قــوى الثــورة المضــادة عــام  .1793وعليــه ،أخــذت العلمانيــة فــي فرنســا ،طابع ـاً

مضاداَ للكنيسة( ،)anticlericalوشكالً شديد الخصوصية ،بهدف إخضاع الكنيسـة الكاثوليكيـة لسـلطة الدولـة حيـث

وقوضــت ســلطة اإلكليــروس ،وألغــت ض ـريبة العشــر،
دخلــت الثــورة الفرنســية فــي حــرب ضــدها ،وصــادرت أمالكهــاَّ ،
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وعممت السلطة المدنية على التربية والتعليم..
أما النم األنغلو ساكسوني ،فالدولة فيه لم تدخل في صراع مع الكنيسة ،بل إن الملك في بريطانيا يظل رمزياً أرسـاً
للكنيسة .كما حرصت الدولة المدنية ،في أميركا ،على حماية الدين من أي عدوان على مساحته ،دون أن يلغي ذلك
علمانيتهـا .وبـرغم أن الدولـة األميركيـة ال تمـّـول أي نشـاط دينـي مـن ميزانيتهـا الفيدراليــة ،وال تشـترط حلـف يمـين دينــي
محــدد فــي المحــاكم ،فــإن المجتمــع األميركــي يعتبــر مــن أكثــر المجتمعــات تــديناً ،مــا يؤكــد أن العلمانيــة ليســت موقف ـاً
مضــاداً للــدين ( %82مــن األميــركيين يعتبــرون أنفســهم متــدينين ،مقابــل  %55فــي إنكلتـرا %54 ،فــي ألمانيــا%48 ،
فــي فرنســا) .أمــا مــن يــؤدون الصــالة األســبوعية فــي الكنــائس فهــم ( %45فــي أميركــا %18 ،فــي ألمانيــا %14 ،فــي

بريطانيا ،و %10في فرنسا).
■ وعلـى العمــوم ،فــإن العلمانيــة تعكـس «صــيرورة تاريخيــة أكثــر منهــا رؤيــة للعــالم» ،صــحيح أن منشــأها كــان فــي
أوروبــا ولكنهــا تجــاوزت هــذا المنشــأ ،وأفضــت إلــى تحقيــق تح ـوالت بالغــة األهميــة والعمــق فــي جــل أرجــاء المعمــورة،

(الحيــز)
وصــارت ،كمــا الحداثــة ،شــأناً مــن شــؤون حياتنــا التــي ال مفــر منهــا فــي ســياق تنظــيم عالقــة الــدين بالمجــال
ّ

العام.

يشكل مبدأ المواطنة أحد أهم المفاهيم التي ترس .األسـس السياسـية للعلمانيـة ،كمـا أن العلمانيـة هـي مفتـاح المواطنـة
الكاملة بين البشـر .إذن ليسـت العلمانيـة وصـفة بسـيطة ،تختصـر إلـى ترتيـب معـين يتعلـق بفصـل المؤسسـات الدينيـة
عن مؤسسات الدولة ،كما هـو شـائع ،ويلحـظ الـبعض أن االهتمـام األول فـي النظـام العلمـاني يتجـه إلـى مـا يضـمن

المســاواة التامــة بــين م ـواطنين ،متحــدرين مــن أديــان واثنيــات أو مــذاهب مختلفــة ،عبــر ترتيــب العالقــة بــين الــدين

والدولــة علــى أســاس الفصــل بينهمــا كنصــابين أو حقلــين مســتقلين ،حيــث يكــون هنــاك مقــر عــام للســيادة والعموميــة

الوطنية :الدولة ،مع ترك الدين يعمل بحرية في حقول المجتمع المدني .بمعنى اخر ،إن «العلمانيـة رأي فـي الدولـة

وليست رأياً في الدين» ،أي رفـض خضـوع الدولـة لتـأثير حصـري ،أو منفـرد لفريـق ،أكثـري أو أقلـوي؛ مـن المـواطنين
(سواء حزباً واحداً ،أو مؤسسة دينية واحدة) ■

()3

اإلجتهاد والمعرفة والدين
■ إلى ذلك ،كانت العلمانية في جزء من صيرورتها حركة إنفكاك الفلسفة وتميزها عـن علـم الالهـوت ،ثـم إنفصـال
المؤسسات التعليمية عن اإلطار الكنسي ،وباتـت تعنـي تأسـيس وتـدريس العلـوم الطبيعيـة واإلجتماعيـة التـي ال عالقـة
لها بالالهوت ،من الطب إلـى الهندسـة ،ومـن الجغرافيـا إلـى الجيولوجيـا ،ومـن علـم الحيـوان والنبـات إلـى علـم األحيـاء

(البيولوجيا).
وعلى ذلك ،كانت المدرسـة «العلمانيـة» محطـة هامـة جـداً فـي إنعتـاق اإلنسـان ،الفـرد ،مـن هيمنـة وسـطوة المؤسسـات
الدينية ،وتحقق إمكانية سيادته على نفسه ،وتنور معرفته بوصفه إنساناً راشداً ،وامكانية تحريـر الثقافـة وامـتالك المـرء
للمعرفة ،المعرفة الكلية ،بدءاً من األساطير مرو اًر باألديان وصوالً إلى مجموع التراث العلمي والثقـافي للبشـرية ككـل،

فالسمة الرئيسة للمعرفة هي أنها كونية .تتجسد العلمانية في التعليم بصـفتها إحت ارمـاً ورهانـاً علـى اإلسـتقاللية والعقـل،
وتــرك التلميــذ وطالــب العلــم يصــل تــدريجياً إلــى إمــتالك أفكــاره وملكــة الحكــم الســليم علــى األمــور بشــكل مســتقل كــي

ويعبر عن شخصيته.
يتمكن من اإلختيار باستقاللية وحرية ما يعكس قناعاته ّ
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■ بهــذا المعنــى فــإن المدرســة «العلمانيــة» هــي عامــة ،مفتوحــة للجميــع ،ال يحــق ألي جهــة ،أن تســتخدمها لفــرض
رؤيتها المنحازة أو الدعوة إليها .أي ال مكان في التعلـيم العلمـاني للسـعي التبشـيري ،الصـريح أو المسـتبطن ،مثلمـا ال

مكــان في ــه لمحــاوالت الح ــط م ــن شــأن المعتق ــد ،بــل يت ــيح إنفتاحـ ـاً روحيــاً ،وي ــولي إهتمام ــه ال ـرئيس بتط ــوير المعرفـــة
المحايــدة ،مــن دون أن يعنــي الحيــاد هنــا ،عــدم محاربــة الخ ارفــة والالعقالنيــة ،أو م ارعــاة عــدم التســامح والتعصــب..
ال...

فــي الواقــع لــم يحصــل عنــدنا ،فــي العــالم العربــي ،إنفصــال نهــائي بــين الــدين والمدرســة ،أو بــين التعلــيم العــام وســطوة
الــنص الــديني ،وال زال الــدين يمــارس حضــو اًر وتــأثي اًر كبي ـرين علــى التعلــيم والعمليــة التربويــة بصــفة عامــة ،وي ارعــي

مدرســة مــع
القــائمون علــى المؤسســات التعليميــة فــي أغلــب بلــدان العــالم العربــي ،إنســجام أو توافــق الم ـواد التعليميــة اُل َّ

السلطتين المسيطرتين ،أال وهما السلطة السياسية والسلطة الدينية.

النظــام التعليمــي المتبــع فــي إطــار ضــمور هــامش الحريــات والممارســات الديمقراطيــة ،إلــى جانــب عوامــل أخــرى ،أدى

إلى حالة ركود ثقافي وجمود فكري تكاد تؤثر سلباً على الواقع العربي الراهن ،فهامش الحرية الضـيق أو المعـدوم فـي
العــالم العربــي لــم يســاعد فــي طــرح كثيــر مــن القضــايا والمشــكالت المتصــلة بهــذا الواقــع علــى بســاط البحــث والنقــاش
العام ،ومنها ما يتعلق بالدين والظاهرة الدينية ،وهـو مـا أفضـى بالمحصـلة إلـى ضـحالة ونـدرة فـي الثقافـة والنقـد الجـاد

ألمراض الواقع اإلجتماعي ومشكالته ،ويطاول ذلك مختلف األنشطة والمجاالت الثقافية والفكرية.
■ يــرى العديــد مــن المفك ـرين والمعنيــين بالشــأن العــام أن صــلب اإلشــكالية فــي حالــة الركــود والجمــود التــي تكتنــف
مجتمعاتنا ،إنما تكمن في إنتكاس حرية اإلجتهاد فـي تأويـل الـنص الـديني ،وعليـه فهـو يـرى أن إعـادة تأسـيس حريـة

اإلجتهــاد ضــرورة ملحــة ألنــه مــن دونهــا ال مجــال لتأســيس الحريــات العامــة المختلفــة .ويعتقــد أصــحاب هــذا ال ـرأي أن
حرية اإلجتهاد هي الحجر األسـاس الـذي عليـه يمكـن أن نعيـد الحيويـة واإلبـداع إلـى مجتمعاتنـا الجامـدة والعـاجزة عـن
اللحاق باألمم األخرى .ويضيف هؤالء أن إعادة تأسيس حرية اإلجتهاد وفق رؤيـة تاريخانيـة للظـاهرة الدينيـة ،سـيؤمن
إعادة تأسيس التعددية في المجتمع.

وفي الواقع فإننا نجد الكثير من األسانيد التي تحض على اإلجتهاد وعدم الركون إلى النقل والتقليد في اإلرث الـديني

نفسـه ،أحمــد بـن حنبــل يقـول« :ال تقلــدني وال تقلـد مالكـاً وال الشـافعي وأبــو حنيفـة وتعلــم كمـا تعلمنـا» .وقــال الجــوزي:

« فــي التقليــد إبطــال لمنفعــة العقــل ألنــه إنمــا خلــق للتــدبر والتأمــل ،وقبــيح لمــن أعطــي شــمعة يستضــيء بهــا أن يطفئهــا
ويمشــي فــي الظــالم» .وقــال األفغــاني« :الــدين ُيجــل عــن مخالفــة العلــم الحــديث ،فــإن وقعــت المخالفــة وجــب تأويــل
الدين».وقال أبو حنيفة« :كالمنا هذا رأي فمن كان لديه خيـر منـه فليـأت بـه» .ومحمـد عبـده يقـول« :المسـلم الحـق
هو الذي يعتمد على العقل في شؤون الدنيا» ،و«إذا تعارض العقل والنقل ،أخذ بما يدل عليه العقل».

■ بيــد أن ذلــك كلــه لــم ينفــع حتــى اآلن فــي قيــام إجتهــاد حقيقــي يمكــن أن يحــدث تغييـ اًر ذا معنــى فــي «الفكــر الــديني
النصية الحرفية واإلطالقية والالتاريخية ،فضالً عـن النزعـة اإلسـتعالئية اإلقصـائية»،
المتعصب الذي يتسم بالجمود و ّ
كما يقـول محمود أمـين العـالم .فالمعضـلة الرئيسـة التـي سـتواجه مثـل هـذا الطـرح (اإلجتهـاد) ،هـو المحافظـة الشـديدة
الشــائعة والســائدة فــي موض ـوع حريــة الفكــر واإلبــداع ،والتواطــؤ المعلــن أو غيــر المعلــن ،بــين معظــم األنظمــة العربيــة

والمؤسسات الدينية القائمة .وكل ذلك في ظل تعلـيم مدرسـي يعتمـد أسـاليب وط ارئـق تلقينيـة ،ال تحفـز إسـتخدام العقـل
والتفكير الحر في مختلف م ارحـل التعلـيم ،وفـي ظـل فضـاء ثقـافي عـام ،شـبه مغلـق بآفـاق محـدودة وأسـقف واطئـة ،ال
يفسح في المجال أمام نقاش حر وجريء للمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا.

24

وهو ما يرشحنا إلى اإلستمرار في الدوران داخل حلقـة مفرغـة ،أو فـي نهـوض جزئـي ،كمـا حـدث فـي أواخـر القـرن ال ـ

 19وأوائل القرن الـ  ،20ومن ثم العودة إلـى النكـوص مجـدداً ،واإلرتـداد إلـى عهـود سـالفة .فـي حـين يفتـرض بـالتعليم
والثقافة أن يسعيان إلى التحرر الفكري وتحفيز إسـتقاللية المحاكمـة العقليـة ،والحـس النقـدي لـدى الطـالب والمتعلمـين
ومتعاطي الثقافة والعلـم عمومـاً .وذلـك مـن منطلـق أن الغايـات واألهـداف األساسـية للمدرسـة والعلـم يجـب أن تتمحـور
حول تنمية الثقافة واعمال العقل وتنشيط الفكر النقدي نحو افاق ثقافيـة ومعرفيـة أرحـب ،منفتحـة علـى الكـون والحريـة
باتساعهما.

إن العلم يستخدم العقل في إدراك الظواهر وتحليلها واستنباط قوانين واليات لفهم هذه الظـواهر ،واسـتخدامها وتطويرهـا

وفق ترابط متشابك فيما بينها ،واعمال العقل يعنـي أن يكـون العقـل أسـاس فهمنـا للظـواهر الكونيـة والمحليـة ،الماضـية
والحالية ،وأال يكون عليه من قيد سوى العقل ذاته.

وعندما تقول العلمانية بفصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ،فمـن المفـروغ منـه أن هـذا الفصـل جـاء تتويجـاً
لمســيرة طويلــة ،بــدأت بتغييــر نظـرة اإلنســان لذاتــه ،علــى طريــق إد اركــه بأنــه ســيد مصــيره ،وقــادر علــى صــنع مســتقبله

بيديه ،باإلعتماد على قدرات عقله والعلم.
■ يتفق الرأي على أن الغرب لم يحقق نهضـته وانجا ازتـه فـي شـتى المجـاالت :اإلداريـة والحقوقيـة والتربويـة والعلميـة
والصناعية واإلقتصادية ،إال حينما تحرر من سيطرة وسطوة المؤسسة الدينية وتفسيراتها المتشددة للدين ،وأقـام الدولـة
المدنية العلمانيـة .مع التأكيد على أن فصل الدين عن الدولة ،ال يعني فصله عن المجتمع أو الحد منه ومـن دوره

فــي حيــاة البشــر ،واضــعاف مكانتــه فــي منظومــة القــيم األخالقيــة والمســلكية .وعلــى ســبيل المثــال ،فــالقيم اإلنســانية
واألخالقيـ ـ ــة التـ ـ ــي ن ـ ـ ــادت بهـ ـ ــا مختل ـ ـ ــف األديـ ـ ــان ،السـ ـ ــماوية وغي ـ ـ ــر السـ ـ ــماوية (الهندوس ـ ـ ــية ،البوذيـ ـ ــة ،الش ـ ـ ــنتوية،

الكونفوشيوســية ،)..يظــل لهــا حضــو اًر كبيـ اًر ومتميـ اًز فــي وجــدان البشــر وحيــاتهم عمومـاً ،وخصوصـاً دورهــا فــي توجيــه

وارشاد مسلكياتهم وتعامالتهم الحياتية.

يرى المفكر األلماني هابرماس أن أفكار المساواة والعدل الحديثة هي إستخالصات علمانيـة مـن التعـاليم والوصـايا
الدينية .ويضيف بأن «نزعة المساواة الكونية التي بزغت منها ُمثُـل الحريـة واإلنعتـاق والديمقراطيـة» هـي إرث مباشـر
من األخالق الدينية الخاصة بالعدل والمحبة والتسامح.
■ من جانب آخر فإن فصل الدين عن المجتمع ،غير ممكن وهو أصالً غيـر مطلـوب ،فللمجتمـع آلياتـه الخاصـة
في استقبال القضايا المتصلة بشئون العقيدة واإليمان وما تحتويه من منطلقـات .ولكـن ينبغـي أن ال يتعـارض هـذا
مــع النظــر إلــى العلــم والتعامــل معــه كقيمــة عليــا بحــد ذاتــه ،فضـالً عـن كونــه وســيلة ناجعــة وأكيــدة للتصــدي لمختلــف
المشــكالت التــي تجابههــا المجتمعــات العربيــة ،التــي هــي أحــوج مــا تكــون إلــى ثــورة علميــة شــاملة ومتكاملــة تطــاول

مختلف أوجه حياتها ونشاطاتها ،في اإلقتصاد كما في المجتمع ،وفي الثقافة كما في التعليم والبحث العلمـي ،وصـوالً
إلى السياسة وبناء الدول.
فالعلمانيــة ،أو م
العلمانيــة ،محايــدة تجــاه األديــان وليســت ضــدها ،كمــا يــزعم أصــحاب اإلتجاهــات الســلفية والحركــات
َ
األصولية ،بل هي منهج علمي يضمن العمل وفق الية ديمقراطية وعقالنية للحوار في المجتمـع وتـداول السـلطة فـي
الدولــة بطريقــة ســلمية ،وبهــذا المعنــى يمكــن أن تكــون أداة عمليــة لتــوفير التطــور الحقيقــي لمجتمعاتنــا ،وتــوفير المنــاخ
الصــحي لخلــق أجيــال تنمــو فــي ظــل مبــاديء الحريــة والمســاواة والقبــول بــاآلخر ورفــض التعصــب والجهــل واإلقصــاء

والعنصرية ■
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()4
العلمانية والعقالنية والديمقراطية

■ تقت ــرن ه ــذه المف ــردات – ع ــادة  -ببعض ــها بعضـ ـاً كمتالزم ــات تس ــتدعي ك ــل واح ــدة منه ــا األخ ــرى ،وال توج ــد إال

بوجودها ،فالعلمانية والعقالنية تكادان أن تكونا صنوين ،ألنهما تقومان على احترام العقل والبعد عن التسليم الغيبـي
المجــرد أو التلقــائي غيــر النقــدي فــي أم ـور الحيــاة الفكريــة والسياســية واإلجتماعيــة .الفكــرة العلمانيــة تتجنــب المطلــق

وتبقى في المجـال النسـبي والنقـدي المتجـدد ،وتـؤمن أن ال سـلطان علـى العقـل اإلنسـاني إال العقـل ذاتـه ،أمـا إيمـان

اإلنسان فهو شأن خاص.

النظـرة الدينيـة المتعصـبة (حالهـا كحـال أي تعصـب عقيـدي أو فكـري) تـرفض حـوار األفكـار ،فالطاعـة ألولـي األمـر،

وهي في خصـومة أكيـدة مـع العقـل والعقالنيـة التـي تتعامـل مـع بـدائل هـي بنـت الحـوار والصـراع والعقـل النقـدي ،ذلـك
العقل الذي يطرح األسئلة على الوجود والكون والعالقات اإلجتماعية ،وعالقة الفرد بالجماعة وبخالقه.

ولكن حتى يقوم العقل بوظائفه ،فهو يحتاج إلى بيئة مناسبة وصديقة ،توفر له ذلك ،وهـذا ال يتحقـق إال فـي مناخـات

المقيد ال يستطيع النفاذ إلى جوهر المشكالت المطروحة عليه ،وسيكون بالتالي معطالً ،جزئياً أو
من الحرية ،فالعقل ّ
كلياً ،عن أداء واجبه .وعندما يتم الفصل بين المقدس والدنيوي ،فهذا ييسر عمل العقل والقيـام بوظائفـه ،إذ لـن يكـون
ثمة تعارض أو تناحرٍ ،
انئذ ،بين العقل والمقدس ،وسيكون لكل منهما مجاله الحيوي الخاص به.
يقـول إبن المقفع« :الـدين يسـلم باإليمـان والـرأي يثبـت بالخصـومة ،فمـن جعـل الـدين خصـومة ،فقـد جعـل الـدين أريـاً،
ومن جعل الرأي ديناً فقد جعل رأيه شريعة».

الثقة بالنفس واعتماد التفكير ،عوامل مكتسـبة مـن البيئـة المحيطـة ،والبيئـة العقالنيـة تمـنح اإلنسـان ثقـة فـي ذاتـه ،كمـا
أن النظــام التعليمــي الجيــد ،يــدرب العقــل علــى التفكيــر ،والطمــوح بــامتالك ناصــية العلــم ،ليعــود العلــم فيمنحــه الثقــة

والجدارة ،بعكس البيئة الشمولية المنغلقة على ذاتها ،حيث ثمة مرجعيات دوغمائية ال تعرف التبدل أو اإلنزياح.
■ الحريــة ال تتعــين بوصــفها كــذلك إال حــين تتــرجم إلــى ديمقراطيــة سياســية ،تشــكل ضــمانة للعقــل الحــر والتعبيــر
الحر ،من خالل آليات دستورية وقانونية محددة.

العلمانية بال ديمقراطية تتحول إلى حكم نخبة ضيقة تتصرف على هواها ،وقد تميز بين الناس على أساس معارضـة

ومواالة ،وعلى أساس اإلنتماء الحزبي.
الــتحكم بالمجتمعــات بأســاليب غيــر ديمقراطيــة ينســف أســس المواطنــة ،وأهمهــا المســاواة ،ويــؤول تــدريجياً إلــى تفريــغ
العلمانية من محتواها األساس وهو حق اإلنسان في تناول كل المسائل بحرية.
يطالب ماهر الشريف ،مثالً ،بثورة ثقافية تطاول مجال فهم الدين ،وتتعامل مع العلمانية ليس بوصفها عقيدة مضادة
للــدين ،إنمــا باعتبارهــا مبــاديء لتنظــيم اإلجتمــاع البشــري ،قاعــدة عمــل ،أو إحــالل مبــاديء يــأتي فــي مقــدمها إحــالل

مفهــوم المواطنــة ،الــذي يكــرس وجــود الم ـواطن ،الفــرد ،المســتقل بشخصــه وتفكي ـره ،محــل مفهــوم الرعيــة ،واعتبــار أن
الشعب هو مصدر السلطة ،وأن العالقة بين اإلنسان وربه هي عالقة فردية ال تحتاج إلى وسيط أو رقيـب ،واإلبتعـاد
عن التكفير وضمان حرية التفكيـر والبحـث فـي كـل المسـائل ،بمـا فيهـا المسـائل الدينيـة .أمـا السياسـة التـي تقـوم علـى
تكريس األحادية ،فهي تفضي إلى نزوع مضاد للعلمانية حكماً ،إذ أنها تريد ،والحال هذه ،التسليم بهـا كمصـدر وحيـد
لقناعات الناس ومواقفهم ،والتسليم هو نقيض العلم والعقل والديمقراطية.
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وهــذا ينطبــق علــى سياســة الــدول ،كمــا ينطبــق علــى سياســة األح ـزاب ،فــاألحزاب التــي تريــد مــن أعضــائها ،اإللت ـزام
المطلــق بــآراء ومواقــف القيــادة ،وال تســمح للتنــوع والتعــدد فــي ال ـرأي والتعبيــر داخلهــا ،والتمتــع بعقــل نقــدي فعــال يقبــل

بـاآلخر والحـوار معـه ،تكــون نموذجـاً ألحـزاب السـلطة فــي ممارسـاتها وســلوكياتها ،وال تشـكل فــي أي حـال ،بــديالً عــن

تلك السلطات وأحزابها أو تطوي اًر لها.

■ الدولــة القائمــة علــى أســاس علمــاني هــي دولــة كــل المـواطنين ،بصــرف النظــر عــن جنســهم أو لــونهم أو عقيــدتهم،
وهـي أصـالً ال تــنهض علــى اإليمــان ،إنمــا علــى المواطنــة ،والفصـل بــين الــدين والسياســة ،وابعــاد الثابــت (الــدين) عــن
المتحول (السياسة) ،والعلمانية هي مفتاح المواطنة الكاملة.

فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ،كيف يمكن أن نؤمن حياد الدولة بين األديان والمذاهب وتعاملها المتساوي بين جميـع

المواطنين ،بوصـفهم كـذلك ،مواطنـون ال تمييـز بيـنهم ،وليسـوا كرعايـا لهـذه المرجعيـة الدينيـة أو تلـك ،أو لهـذا المسـتبد

أو ذاك ،حتى يتم تجنب أسلوب اإلقصاء واإلستبعاد لطرف من األطراف اإلجتماعية أو تهميشه؟

المجتمــع المــدني والدولــة القائمــة علــى التعدديــة السياســية والتــداول الســلمي للســلطة ،ووجــود ثقافــة ديمقراطيــة وفكــر
سياس ــي حـ ــر وم ــرن ،وتعـ ــدد لمنـ ــابر التعبي ــر الطليـ ــق والصـ ــحافة الحـ ـرة ،ووجـ ــود األح ـ ـزاب السياســـية ،وحريـ ــة الم ـ ـرأة
ومساواتها ،هي التي تشكل أنسب الشروط والمناخات لجعل العلمانية ممكنة على أرض الواقع.

وبهذا المعنى ال تجد العلمانية حقها في الوجود إال في مجتمعات تعرف قيمة اإلنسان وتحترم حقوقه وتقدس حرياتـه.

أمــا فــي فتـرات التخلــف ،فمــن الطبيعــي أن تنحســر قــيم الديمقراطيــة وتصــبح المطالبــة بحقــوق اإلنســان واحتـرام حرياتــه
تهمة ،تقع تحت طائلة المحاسبة والعقاب.

■ إن األغلبيــة الســاحقة مــن دول العــالم ،هــي دول علمانيــة ،أو تأخــذ بمبــدأ العلمانيــة ،إلــى هــذا الحــد أو ذاك .وعلــى
الض ــد م ــن مـ ـزاعم بع ــض األوس ــاط الت ــي ت ــدعي ع ــدم تواف ــق العلماني ــة وانس ــجامها م ــع واق ــع ال ــدول ذات المجتمع ــات

المســلمة ،فــإن وقــائع الحيــاة تــدحض هــذا اإلدعــاء وتؤكــد أن  %50مــن المســلمين فــي العــالم ،إن لــم يكــن أكثــر ،إنمــا

يعيشون في دول ذات أنظمة علمانية.

ثـم أال تشـكل العلمانيـة جانبـاً رئيسـاً مـن حيــاة الـدول المسـلمة؟ مــن خـالل التعلـيم المــدني والقـوانين الوضـعية والبرلمــان

والدسـتور والديمقراطيـة ،والتعلــيم الجـامعي ،والنظــام اإلقتصـادي ..أال يــدفعنا كــل هــذا الشـيوي للعلمانيــة والعلمنــة فــي
مختلف مناحي الحياة إلى السؤال عن سبب نجاحها أو اإلضطرار إليها؟

ثمــة مثــال ينطــوي علــى مفارقــة تــدعو للتأمــل العميــق ،فشــبه القــارة الهنديــة إنقســمت عــام  1947إلــى كيــانين ،الهنــد
(الدولة العلمانية) وباكستان (الدولة الدينية) التي إنفصلت عنها – فيمـا بعـد  -بـنغالدش فـي العـام  ..1971تـرى مـا
هو الجواب في حال المقارنة بينهما؟

الجـواب واضـح .خاصــة إذا أخـذنا باإلعتبــار الكلفـة البشـرية والماديـة الباهظــة لهـذا اإلنقسـام ،سـواء فـي مرحلــة تنفيــذه

المباشــر ف ـي العــام  1947امليــون قتيــل بنتيجــة عمليــات التطهيــر العرقــي (بمضــمون وبســبب الهويــة الطائفيــة) بــين
الطرفين  +حركة هجرة سكانية باإلتجاهين بعديد الماليين وما ترتب عليها من خسائر مادية واجتماعيـة فادحـة] ..أو

فــي الحــروب األربعــة التــي إنــدلعت بعــد االنقســام وبســببه ..وبقــاء مشــكلة كشــمير بــؤرة للنـزاع المحلــي اإلقليمــي ،جرحـاً
مفتوحاً على نزاع ممتد..
■ والحال هذه ،فإن العلمنة ترتبط بالحداثة وبمستوى تقدم عملية بناء المؤسسات الحديثة وأنماطها وكمـا يقـول برهـان
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غليــون ،فالعلمنــة «جــزء ال يتج ـ أز مــن الصــيرورة الحضــارية الحديثــة» بمعنــى أنــه «ال يمكــن تصــور دولــة حديثــة أو
قيامهــا م ــن دون مب ــاديء أهمهــا :فص ــل الس ــلطات ،وض ــبط المســؤوليات ،ونش ــوء بني ــة مؤسســية تع ــزل الس ــلطة ع ــن
العالقات الشخصية .وال يمكن كذلك وجود إقتصاد حـديث إعتمـاداً علـى مفـاهيم الربـا والخـراج والزكـاة والصـدقة ()...

ذلك أن المعرفة العلميـة تفتـرض بنـاء المعرفـة اإلختباريـة علـى حسـاب المعرفـة النقليـة واإللهاميـة ،وال يمكـن بنـاء

مجتمـع يتمتــع فيــه الفــرد باألهليــة السياســية ،ويشــارك بــروح المسـؤولية فــي تقريــر شــؤون الجماعــة ،علــى أســاس مفهــوم

الراعي والرعية والطاعة األبوية أو الدينية» [برهـان غليـون« :مـن العلمانيـة إلـى العلمنـة» ،مجلـة اآلداب اللبنانيـة:

.]2007/11/10

ويعتبــر غليــون أن التجربــة العربيــة المعاصـرة تقــدم مثــاالً ســاطعاً علــى اإلرتــداد عــن نظــام العلمانيــة ،علــى الــرغم مــن

كونها قطعت أشواطاً طويلة ،فالتأويل الحديث للدين «ال يمكن أن يعيش في الفراغ ،إنما هو جزء من مشروع الحداثة
المجتمعيــة ،وال قيمــة للصــالح الــديني ،الــذي يشــكل إســتجابة تاريخيــة لحاجــات األف ـراد إلــى اإلنخ ـراط فــي الحداثــة
والتفاعل معها ،إذا كان النظام المجتمعي الناجم عنها ،يحرم األفراد إستقاللهم الذاتي ويمـنعهم مـن التعبيـر عـن رأيهـم

ويدمر حسهم النقدي وال يسمح لهم بالمبادرة الشخصية لتحقيق مصالحهم وبناء أنفسهم ومستقبلهم».

ويعتقد غليون بأن أزمـة مجتمعاتنـا العربيـة ناجمـة عـن «القطيعـة المتناميـة بـين الـوعي الحـديث مـن جهـة ،والممارسـة
السياســية والمجتمعيــة التــي تــزداد صــدماً لتلــك التطلعــات ،ومــا يــنجم عنهــا مــن ن ازعــات بــين النخبــة المتنافســة للســيطرة

على الفضاء العمومي» عازياً ذلك إلى «تراجع النظام الحـديث عـن أهـم شـرط مؤسـس للحداثـة ،اي الحريـة ،المتمثلـة
في مجموعة الحقوق األساسية ،كحق التعبير والتنظيم والمسـؤولية الفرديـة .وأمـام إرتـداد الدولـة عـن الحداثـة ،أي عـن
العلمنــة السياســية ،وانحــدارها فــي ممارســاتها إلــى مســتوى المقب ـرة الجماعيــة للحريــات الفرديــة والحقــوق اإلنســانية ،فــي

سبيل العودة نحو صيغ سلفية متطرفـة فـي عـدائها لقـيم الحداثـة ومعالمهـا؛ صـيغ تجمـع بـين اإلستسـالم لسـيطرة أمـراء
الدين ،وأحياناً أمراء الدين والحرب معاً ،والتخلي اإلرادي والحماسي من قبـل الفـرد عـن حريتـه ومسـؤولياته العموميـة»
[غليون ،المصدر السابق] ■
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العلمانية والدين والدولة

■ يبدو غريباً ونحن في القرن الـ  21أن يوجد من يدعو إلى قيام الدولة الدينية ،التي تنزع بطبيعتهـا إلـى أن تكـون
مقيدة أو حتى مستبدة ،يكون الحاكم فيها ظـل الخـالق فـي األرض ،يحكـم ويصـدر
دولة غير ديمقراطية أو ديمقراطية ّ

التشريعات والقـوانين ،ويرسـم السياسـات ،ومـن يطيعـه فكأنـه قـد أطـاع الخـالق ،ومـن خالفـه فـي الـرأي أو حاربـه ،فإنمـا
يخالفـه ويحاربــه ،مـع أنــه مجـرد بشــر ،قـد يصــيب وقــد يخطـيء ،لكنــه يضـفي علــى نفسـه صــفات القداسـة ليصــبح هــو

الوكيل والمتحدث الشرعي الوحيد.
إن جعل الدين أساساً في الفلسفة السياسية ألي دولة ،ينزل الدين من عليائه ليستثمر (أو يستخدم) سياسياً مـن
هــذا الطــرف أو ذاك .وهــو مــا يثيــر مشــكالت بحــق مبــدأ المواطنــة ومبــدأ المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــين جميــع

البشر المنضوين في إطار وطن محدد .والحال ،فإن العلمانية ليست مناهضة للدين ،بل هي تحفظ لـه هيبتـه وسـموه

كونه حاجة روحية أصيلة في النفس البشرية ،مبتعدة بـه عـن سـوق الم ازيـدات السياسـية .واذا صـح ،فـيمكن القـول أن

العلمانية متناقضة مع الدين المجيـر سياسـياً ألنـه يطـرو تصـو اًر فكريـاً لنظـام سياسـي يختـزل دور الـدين ويحشـره
في صراعات دنيوية هو ،ويجب أن يكون في منأى عنها.
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■ هــذا ال يعنــي معارضــة وجــود أحـزاب دينيــة مــن حيــث المبــدأ ،فثمــة كثيــر مــن األحـزاب ذات المرجعيــة الدينيــة فــي
أوروبا وأمريكـا (أحـزاب الديمقراطيـة المسـيحية فـي إيطاليـا وألمانيـا وعـدد اخـر مـن الـدول) وحتـى فـي بلـد مسـلم كتركيـا

(حــزب العدالــة والتنميــة) ولكــن هــذه األح ـزاب جميعهــا تشــكل جــزءاً ال يتج ـ أز مــن نســيج المجتمــع الم ـدني والسياســي
العلماني في بلدانها ،وال تطرح العودة بمجتمعها إلى نسق الدولة الدينية.

إن هــذه األحـزاب تتعــاطى مــع الــدين كمرجعيــة عقيديــة فكريــة ولــيس كمرجعيــة تشــريعية قانونيــة .إنهــا تتعــاطى مــع

الــدين كمنظوم ــة قــيم ومف ــاهيم أخالقيــة واجتماعي ــة ،تلب ــي أيضــاً الحاج ــة الروحيــة ل ــدى اإلنســان والمجتم ــع .وه ــي ال
تتعــاطى مــع الــدين كمنظومــة تشـريعية تنــزع إلــى الحلــول مكــان المرجعيــات التشـريعية ذات اإلختصــاص المنبثقــة عــن
عملية ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب ،مصدر السلطة والسيادة في المجتمع وعلى أرض الوطن.

كما أن دعاة الدولة الدينية يرفضـون مبـدأ أن تكـون عالقـة اإلنسـان بربـه مسـألة شخصـية تخـص كـل فـرد علـى حـدة،
ويتطلعون إلـى التوسـط بـين البشـر وربهـم ،كمرجـع وحيـد معتمـد ،فتسـييس الـدين يفضـي إلـى خطـر الخلـ بـين الـدين

(المقدس) وبين الرأي في الدين (وهو إنساني) يحتمل الصواب والخطأ ،بينما دعـاة تسـييس الـدين يسـعون إلـى فـرض

رأيهم فرضاً ،بوصفه صحيح الدين ،وليس باعتباره واحداً من اراء واجتهادات شتى.

■ إن أغلب التيارات األصولية الحديثة في اإلسالم تنطلق من مقولة مفادها أن «اإلسالم دين ودنيا» ،وفي التأصيل
البرنــامجي لهــذه المقولــة ،أو للدولــة اإلســالمية (التــي ينــاط بهــا تطبيــق الش ـريعة ،وتقــوم علــى أساســها) ،عمــدت حركــة

اإلخوان المسلمين في مصـر إلـى إقتـراح «هيئـة فقهيـة» تشـرف علـى عمـل السـلطة التنفيذيـة والتشـريعية ،أي يصـبح
دورها أشبه بالدور الذي يلعبه المرشد األعلى للدولة اإلسالمية في إيران ،القائمة على أساس «والية الفقيه».

أما لدى التطبيقات المعاصرة ألحـزاب إسـالمية ،حكمـت فـي دول هنـا أو هنـاك ،فإننـا نقـع علـى طيـف متعـدد ألنظمـة
متباينة ،بدءاً من نظام «طالبان» للخالفة في أفغانستان ،الذي حاول إعادتها قروناً إلى الوراء ،مرو اًر بحزب «العدالة
والتنمية» التركي ،الذي مازال يولف بين اإلسالم الروحي والعلمانية السياسية مؤكداً إحترامه للنظام العلماني وتمسـكه
بمب ــاديء أت ــاتورك العلماني ــة ..وق ــد ينته ــي ب ارش ــد الغنوش ــي ،وه ــو اإلس ــالمي التونس ــي المع ــروف ،وأح ــد ق ــادة ح ــزب

«النهضة» ،الـداعي إلـى اإلقتـداء بحـزب «العدالـة والتنميـة» التركـي ،وتبنـي نهجـه السياسـي والفكـري فـي التوفيـق بـين
جذوره الدينية والنظام العلماني الديمقراطي.

■ الدولة الدينية ال يمكنها إال أن تنزع إلى التسلط واإلستبداد أيضاً لكونها تفترض أنهـا تسـتمد شـرعيتها مـن مصـدر
ق
ساءل.
فو بشري ال ُيحاسب وال ُي َ
وظيفـة السياسـة هـي صـنع اإلجمـاي الـوطني .الدولـة الوطنيـة الحديثـة ال تتطلـب إال إجماعـاً عامـاً علـى قـيم عليــا

مشتركة تتصل بوحدة الـبالد واإل نتمـاء لهـا ،ووحـدة مؤسسـاتها ،واحتكارهـا السـيادة فـي مجالهـا اإلقليمـي والتمثيـل

الدولي ،أي أنها تتعـالى فـوق الهويـات الجزئيـة ،دينيـة كانـت أم قوميـة إثنيـة ،فالـدين متحيـز لجمهـور المـؤمنين،

واإلثنية متحيزة لقاعدتها .أما الدولة فيجب أن تكون للكل ،لجميع مواطنيها.

وعلي ــه ،يط ــرح السـ ـؤال :ه ــل تس ــتطيع ق ــوى «اإلس ــالم السياس ــي» عل ــى اختالفه ــا ،أن تحق ــق المس ــاواة ف ــي مجتمعاتن ــا
المعاصرة؟ أال يبدو هذا ممتنع منطقيـاً ،أيضـاً ،قبـل تعـذره سياسـياً وعمليـاً .فعنـدما يـتم تكفيـر الخصـوم واقصـاؤهم إلـى

خــارج مربعــات الشــرعية ،الدينيــة أو الوطنيــة فــإن ذلــك ال ينــتج أي ســيادة أو إنجــازات ،بــل يخلــق تــوترات وص ـراعات

تطــيح بأيــة إنجــازات ،أمــا تحييــد الــدين عــن الصـراعات السياســية ،فيعنــي إبقــاء الصـراع فــي مســتوى الخالفــات القابلــة
للحوار والحلول على قاعدة التسوية واجتراح الحلول الوسط على قاعدة القاسم المشترك■
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()6
العلمانية و«الهوية»

■ يلفت النظر ،محاولة بعض قوى «اإلسالم السياسي» الترويج لمقولة سلبية عن العلمانية باعتبارها عملية «سلب
للهوية العربية واإلسـالمية» وكجـزء ممـا يسـمى ب ـ«الغـزو الثقـافي» الم ارفـق للهيمنـة والسـيطرة الغربيـة المتجـددة علـى

المنطقة العربية .وغالباً ما نقع على دعاوى من قبيـل «مكافحـة اإللحـاد والعلمانيـة والشـيوعية والصـهيونية» موضـوعة
في «قفة» فكرية وثقافية واحدة ،من دون أي تمييز بين مفهوم واخر.
إن هذا الموقف ينطلق من رؤية تقيم خصوصية إسالمية إستثنائية ،تتعامل مع الدين كمقولة معيارية ،أولية ونهائية،

تحــدد هوي ـ ة عربيــة معاديــة للغــرب بكــل مــا فيــه مــن أفكــار وتقاليــد واليــات قانونيــة ودســتورية وسياســية ،وال تــولي هــذه
الرؤية إهتماماً يذكر ببناء منظومة فكرية وثقافية عربية ،تنطلق مـن خصوصـيات الواقـع العربـي المعـاش ،لكنهـا تبقـى
منفتحــة ،فــي الوقــت نفســه ،علــى الحضــارات والثقافــات األخــرى ،ومـن دون أن تهــتم ،أيضـاً ،بــدرس تجــارب الشــعوب
والثقافــات األخــرى ،التــي خضــعت لعالقــات هيمنــة غربيــة (الصــين ،الهنــد ،اليابــان ،كوريــا وكــذلك بلــدان مســلمة علــى

غرار تركيا ،أندونيسيا ،ساحل العاج ،أوزبكستان ال )...والوقوف على األسباب التي سمحت لها بالتفلت مـن الهيمنـة
الخارجية والنهوض بواقع مجتمعاتها إقتصادياً وسياسياً وثقافياً ...ال..
كمكون ينسب
■ في هذا السياق ،نجد أن ألطف وأرقى نقد من موقع ديني أصولي للعلمانية ،إنطلق من النظر إليها
ّ
إلى سياق حضـاري وتـاريخي خـارجي ،فهـي «وليـدة الغـرب ومسـتنبت مسـتورد مفـروض علـى المجتمعـات العربيـة مـن
النخب الحاكمة (المتغربة) المتحالفة معه» .هـذا هـو رأي عبـد الوهـاب المسـيري ،الـذي تعامـل
قبل الغرب ،ومن قبل ُ
مــع العلمانيــة علــى أنهــا «متتاليــة تاريخيــة تطــورت بشــكل حصــري فــي الســياق الغربــي ،وعكســت األزمــات والحلــول
والصراعات والمساومات السياسية والفكرية والنظرة الفلسفية المتكونة وتوترات عالقة السلطة الدينية بالزمنية ..ال.».

ميز المسيري بين «علمانية شاملة» (تشكل رؤيـة تفسـيرية شـاملة للعـالم والكـون ،وترتكـز إلـى
■ على هذا األساس ّ
عناصــر ماديــة وعقالنيــة صــلبة وأداتيــة ت ـرفض أي مرجعيــة أخــرى) ،معتب ـ اًر أن هــذه العلمانيــة منحــازة ضــد األديــان،

وتتفشى في كل مجاالت الحيـاة اإلجتماعيـة واإلقتصـادية والمعامالتيـة واألخالقيـة ،ولـذلك فهـي مرفوضـة عنـده ،وبـين
«علمانية جزئية» ينحصر تطبيقها في المجال السياسي فقط ،وهي مقبولة لديه.

وقد يستنتج قاريء المسيري أن العلمانية والحداثة واإلستعمار وما بعد الحداثة والعولمة ،ليست سوى مسميات لشـيء
واحـد هــو نمـط التطــور والســيطرة الغربيـة فــي العــالم سياسـياً وفكريـاً وعلميـاً .فـي حــين أن التأمــل الهـاديء والنظــر إلــى

العلمانية في سياق صيرورتها التاريخية ،مـن تـاري« .صـلح وسـتفاليا» ( )1648الـذي أرسـى المفهـوم الحـديث للدولـة

الوطنيــة وســيادة الدولــة الوطنيــة ضــمن حــدودها ،والــذي أوقــف «حــرب الثالثــين عام ـاً» فــي وســط أوروبــا التــي أودت

بحياة ثلث سكان ألمانيـا ،واضـعاً حـد للحـروب الدينيـة األوروبيـة بعـد  131سـنة مـن إنـدالعها ،أي بعـد إعـالن مـارتن

لـــوثر عــام  1517عــن ال ـ ـ «موضـــوعات الــــ  »95التــي قــادت تحــت شــعار «اإلصــالح» إل ــى إنشــقاق فــي الكنيســة
الكاثوليكية وتأسيس المذهب البروتستانتي..

نقول ،بدءاً من مندرجات «صلح وستفاليا» ،ومن ثم تطور هذه المندرجات إلى عنوان «فصل الكنيسـة عـن الدولـة»،
وصوالً إلى التعاطي مع العلمانية على أساس كونها مجرد «اإليمان بإمكان إصالو أحوال الناس مـن خـالل الطـرق

المادية الدنيوية (نسبة إلى الـدنيا) ،دون التصـدي لييمـان ،سـواء بـالقبول أو الـرفض» ..أي الحيـاد تجـاه األديـان،
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عرفها جون لوك.
كما ّ
وهناك مـن يـرد علـى المسـيري واصـفاً العلمانيـة «كصـيرورة تاريخيـة أكثـر منهـا رؤيـة للعـالم» .وهـي وان نشـأت فـي
أوروبا ،إال أنها تجاوزت منشأها إلى مختلف أرجاء المعمورة ،وصارت /كما الحداثة ،شـأناً مـن شـؤون حياتنـا التـي ال
مفر منها في سياق ترتيب عالقة الدين بالمجال العام.

■ أما اإلصرار على أن العلمانية خاصية ثقافية متعلقة بالغرب وحده ،فهذا غير صحيح ،ويهدف إلـى التأكيـد علـى
أنها غير قابلة للنتقال إلـى ثقافـات أخـرى ،خالفـاً للمنطـق والعقـل .وهنـاك عـدد كبيـر مـن الكتـاب والمفكـرين الغـربيين
أنفســهم ،مــن ي ـرفض مثــل هــذا التصــنيف المســتند إلــى أن العلمانيــة «خصوصــية ثقافيــة غربيــة» ،ويــورد هنــري بينــا-

روي [في كتابه «ما هي العلمانية؟» الصادر عن المؤسسة العربية للتحدي الفكـري ودار األهـالي ،]2005 ،بـأن
التمــايز بــين اإلنســان الفــرد وبــين الشــخص العــام (المـواطن) يعبــر عــن إمــتالك روح الحريــة ،ولــيس خصوصــية ثقافيــة

غربية.

ويضـيف هنــري بينــا-رويـ ( )Henri Pena Ruizبـأن أي حضــارة لــم تفـرز مثــل هــذه الحريـة بشــكل عفــوي ،فمــن

يقارن بـين اإلسالم المنفتح والمتسامح فـي مملكـة قرطبـة (وفيلسـوفها إبـن رشـد) فـي القـرنين ال ـ  10وال ـ  11م ،وبـين
المسيحية المتزمتة والمتعصبة في حقبة محاكم التفتيش (القرن الـ  15وما بعده) ،سيقف على خصائص للحضارات
ال عالقة لها بعقيدة دينية بعينها بقدر ما هي نتاج لتطور إجتماعي ومجتمعي موضوعي.

ويــذهب بينـــا -رويـــ إلــى حــد إعتبــار أن الغــرب وصــل إلــى العلمانيــة ،فــي كثيــر مــن وجوههــا ،علــى نحــو مضـــاد

لخصــائص الثقافــة المتــأثرة بالــدين المســيحي ،وانقطــاع عــن التقاليــد الغربيــة مــن قبيــل :محــاكم التفتــيش ،وملكيــة الحــق

اإللهــي ،وادانــة الكنيســة لحريــة ال ـرأي والمعتقــد حتــى بدايــة القــرن الـ ـ  ،20بمعنــى أنــه لــم ينبثــق جيــل علمــاني بطريقــة
تلقائية وتطورية «طبيعية» ،بل تطلب األمر صراعاً موصوالً وقطعاً قبل بلوغ العلمانية بر األمان.
ويرى بينا -روي أن «المساواة لم تكن إختراعاً مسـيحياً ،بـل كانـت موضـوعاً أساسـياً فـي الفلسـفة السياسـية اليونانيـة،

فنجدها عند أفالطون وأرسطو ،وكـذلك عنـد الـرواقيين ،كمـا يعـود الفضـل بإقامـة النمـوذج السياسـي والقـانوني للمسـاواة

وحقوق اإلنسان إلى المثل األعلى لعصر التنوير الذي سبق وهيأت له اإلنسانية العقالنية».

■ يعتبر برهان غليون أن العلمنة هي «إتجاه قاهر وموضوعي لتسييد القيم الدنيوية المتعلقة بتحسين شروط الحياة

على األرض ،ومن ثم إلى تقديم الرأي (كمرادف للعقل) على النقل في المعرفة الدينيـة والزمنيـة معـاً» .وهـي بوصـفها

كــذلك «تشــكل إتجاهـاً عامـاً موضــوعياً ال يمكــن أن يخلــو منــه أي مجتمــع حــديث مــن دون أن يــدين نفســه بالهامشــية
التاريخية أو يعرض حداثته للضطراب والتشويه».

ويضيف أن «هذا هو منحى التطور الذي ساد تجارب المجتمعات اآلسيوية التـي تنتشـر فيهـا ديانـات متعـددة مختلفـة
تسيطر عليها الكونفوشيوسية والبوذية ( )...وهذا مـا حصـل أيضـاً إلـى حـد كبيـر فـي التجربـة العربيـة واإلسـالمية منـذ
القرن الـ  19حتى نهايات القرن الـ .»..20

ويوضح غليون أنه تم اإلنتقال في البالد العربية نحو نظم ودول حديثة بسالسة ،ولم تحدث أي صدامات تـذكر بـين
السلطة الدينية والسلطة السياسية ،ويعتبر أن الحركة اإلصالحية الدينية في النصـف الثـاني مـن القـرن ال ـ  19وبدايـة

القرن الـ  20لعبت في ذلـك دو اًر مميـ اًز فـي تجـاوز الصـدام بـين قـيم الحداثـة الوافـدة وقـيم التـراث الـديني المتأصـلة فـي
التربة المحلية ،إضافة إلى وشائج القربى الطبقية واإلجتماعية العميقة التي كانت تجمع بين النخب والعائالت الدينية
والنخب والعائالت السياسية خالل تلك الحقبة ،التي يصفها بـ«الحقبة الليبرالية العربية».
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لكــن األمــر ســيختلف تمام ـاً ،حســب غليــون ،مــع نشــوء الــنظم القوميــة والثوريــة المعاديــة للســتعمار ،منــذ خمســينيات
القــرن الماضــي ،التــي وضــعت النخــب الدينيــة والسياســية الليبراليــة مع ـاً فــي صــف الرجعيــة ،وألحقــت الســلطة الدينيــة
وكافــة األنشــطة الممكنــة فــي المجتمــع بهــا – أي بهــذه الــنظم – مــن خــالل إســتخدام كافــة الوســائل بمــا فيهــا العنــف

واإلكراه المادي والمعنوي ..ال..
■ هن ــاك م ــن ي ــرى ب ــأن إنفص ــال السياس ــة ع ــن ال ــدين ،ك ــان ف ــي الج ــوهر ،ه ــو الواق ــع المع ــاش ف ــي مس ــيرة الت ــاري.
اإلسالمي ،وبأن التجربة اإلسالمية نفسها تشير إلى أن «الدولة اإلسالمية» في عهـود إزدهارهـا ،األمـوي والعباسـي

واألندلســي مــثالً ،كانــت أقــرب إلــى الدولــة المدنيــة منهــا إلــى مثــال الدولــة الدينيــة ،حيــث كــان الــدين هــو الشــعار
الفضــفاض الع ـريض الــذي تتحــرك تحتــه سياســات المص ــالح العليــا للدولــة والح ــروب والص ـراعات التــي يــتم تفســيرها
وفهمهـا وفـق عناصـر المصـلحة السياسـية البحتـة .وكـان الشـعار الـديني وسـيلة للتوظيـف السياسـي وسـاهم فـي إنجــاح
المشاريع السياسية وتوطيد أركان الدولة لكثير من الحكام والخلفاء المسلمين.
بيد أن جوهر التسـييس اليـومي والعالقـات التـي تنسـج حولـه كـان بعيـداً عـن تحكـم الـدين .لـذلك فـإن التطلـع نحـو حلـم
«الدولة اإلسالمية» كما يرسمه الحركيون اإلسالميون اليـوم ،واإلستشـهاد بم ارحـل إزدهارهـا ونسـبة ذلـك اإلزدهـار إلـى
أن النمــوذج المعتمــد كــان «الــدين والدولــة» هــو ق ـراءة قاص ـرة وافت ارضــية وفوقيــة للتــاري .العربــي واإلســالمي .وهــي ال

تاريخية أيضاً ألنها تستثني تجربة  14قرناً من التسييس اإلسالمي (المدني والعلماني في جوهره) لكنه غيـر المعـادي
للــدين بــل المتحــالف معــه [خالــد الحــروب« :اإلســالميون العــرب والمســألة العلمانيــة» .جريــدة «الحيــاة» اللندنيــة،
.]2008/8/24

■ كثيــرون فــي اإلســالم مــن رواد اإلصــالح الــديني فــي أواخــر القــرن الـ ـ  19ومطلــع القــرن الـ ـ  ،20ممــن لــم يجــدوا
تعارضاً بين الدين والعلمانية:


من اإلمـام محمـد عبـده الـذي قـال بـأن «األمـة هـي صـاحبة الحـق فـي السـيطرة علـى الحـاكم ،وهـو حـاكم
مدني من جميع الوجـوه ..أمـا الفكـرة الشـائعة عـن توحيـد اإلسـالم بـين السـلطتين المدنيـة والدينيـة فهـي

خطأ محض ودخيلة على اإلسالم..» ..



إلى عبد الـرحمن الكـواكبي الـذي إعتبـر أن «األمـم الحيـة مـا أخـذت فـي الترقـي إال بعـد أن عزلـت شـؤون
الدين عن شؤون الحياة ،وجعلـت الـدين أمـ اًر وجـدانياً محضـاً ال عالقـة لـه بشـؤون الحيـاة الجاريـة علـى

نواميس الطبيعة»..


إلــى علــي عبــد الـرازق الــذي خلــص إلــى القــول بــأن «ال آيــات القـرآن المجيــد ،وال الفلســفة النبويــة ،تلــزم

المســلمين بــأي نــوي مــن أنـواي الحكــم ( )...وأن هللا تــرك للمســلمين أن يختــاروا مــا يناســبهم مــن أن ـواي

الحكـم» ،واسـتنتج أن بإمكـان المسـلمين إقامـة نظـامهم السياســي علـى أسـاس أحـدث نظريـات العقـل البشــري

وخبرة األمم..


وصوالً إلى رجال دين معاصرين ،مثـل أحمد بدر حسون ،مفتـي سـورية ،الـذي قـال خـالل زيـارة لـه أللمانيـا
( )2007/11/1بأنه ال يرى أي تعارض بين الدين والعلمانية ،وبأن العلمانية ليست ضد الدين ،بل تعطـي
لكل إنسان كرامته وحقوقه ،ووصف نفسه بأنه «مسلم علماني ،ولست ضد العلم والعلمانية»■
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في حال الدولة المدنية
()1

الدولة المدنية
 -1الدولة المدنية ،نتاج لتطور تاريخي شهدته المجتمعات البشرية ،وهي ضرورة موضوعية من أجل مالقاة
متطلبات الدولة العصرية ،الدولة الحديثة التي من وحدة وتماسك مجتمعها تستمد وحدتها وتماسكها ،وهي الدولة
القائمة على المباديء /األسس التالية:

■ المساواة ،بالدستور والقانون ،في المواطنة لجميع أبناء الشعب بكافة مكوناته بغض النظر عن اإلنتماء الديني،
المذهبي ،الجندري ،الجهوي ،اإلثني ،اللغوي ،اإلعاقي ال...

■ الحرية ،حرية الرأي والضمير في قضايا ومجاالت الفكر والسياسة واإليمان والمعتقدات – ضمن ما يسمى

بالحّيز الخاص  ،-إنما بحدود إحترام اآلخر ،أي عدم التجاوز على حرية الرأي عند اآلخر– أكان فرداً أم جماعة –
أو التطاول على معتقداته أو حتى المساس بها.

■ حياد الحيز العام القائم على الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية ضمن إختصاص كل منهما (ما
يسمى بفصل الدين عن الدولة) وعلى قاعدة إستقاللهما ،وهو إستقالل ال يلغي ،بل يستوعب مساحة تداخل بينهما
معينة وفي مجاالت محددة في المجتمع المدني والمساهمة في تنظيم الحياة اإلجتماعية ،في األحوال
بقضايا ّ
الشخصية واندراج المقاييس والقيم الدينية في قضايا الحق العام والقانون العام ال...
■ الشعب هو مصدر السلطة وبالتالي فهو منشيء التشريع من خالل المؤسسات التي م
تعبر عن إرادته ،أي إرادة
مجموع المواطنين في الدولة الذين يرتبطون فيما بينهم بعقد إجتماعي توافقي؛ وهو التشريع القائم على الجمع بين

يقدر الشعب
المتغير ،تبعاً لتطور الشروط الموضوعية – المجتمعية والثقافية التي تمليه ،ضمن ما ّ
الثابت و ّ
(كشخصية معنوية إعتبارية وقانونية في ان) – من خالل ممثليه المنتخبين ديمقراطياً – أنه يقع في دائرة الصالح
يلبي تطلعاته■
العام الذي ّ

 –2الدولة المدنية ،إذن ،نتاج لعملية تاريخية ،مضمونها إجتماعي ،أو صراعي سياسي – إجتماعي ،واكبت صعود
البورجوازية في المجتمعات الغربية ذات التشكيلة اإلقتصادية – اإلجتماعية األكثر تطو اًر ،وانتصرت – أي الدولة

المدنية – مع تقدم نمط اإلنتاج الرأسمالي ليحل مكان نمط اإلنتاج اإلقطاعي ،أي مكان التشكيلة اإلقتصادية –
اإلجتماعية اآلفلة.
عبرت الدولة المدنية عن مصالح البورجوازية الليبرالية ،وعكست الفكر الليبرالي القائم على ركيزتي الحرية
بداية ّ
والمساواة بمضمون إجتماعي محدد يعكس مصالح الطبقة التي رفعت شعارهما .وفي هذا السياق نشير إلى 3
محطات تاريخية فائقة األهمية:

33

■  :1688تاري .صدور «إعالن الحقوق» الذي من خالله منح برلمان إنجلت ار نفسه صالحيات واسعة حيال رأس

الدولة (الملك) ،فأرسى األسس األولى للديمقراطية البرلمانية في الغرب وان في إطار نظام سياسي ملكي –

أرستقراطي ،ما أدى إلى إنتقال إنجلت ار إلى نظام الملكية الدستورية الذي يملك فيه رأس الدولة دون أن يحكم.

■ :1776تاري« .إعالن اإلستقالل» الذي قاد إلى إنعتاق الواليات المتحدة من نير اإلستعمار البريطاني ،حيث تم
التأكيد على أن البشر ولدوا متساوين وبحقوق غير قابلة للتصرف أو المصادرة :حق الحياة والحرية والنزوي إلى

السعادة .ومن أجل تأمين هذه الحقوق تقوم حكومات تستمد سلطتها الشرعية والقانونية من موافقة المواطنين ،ما
يترتب عليه ،في حال إخالل الحكومة بهذه المسؤوليات ،تخويل الشعب بتغييرها أو إلغائها ،واقامة حكومة جديدة

على أساس من هذه المباديء.
■  :1789إنتصار الثورة في فرنسا على نظام الحكم الملكي تحت ثالثية :حرية ،مساواة ،أخوة ،واألخيرة بمعنى
التضامن األخوي تعبر عن المضمون اإلجتماعي التعاضدي لشعار المساواة.

هذه المحطات التاريخية الثالث شهدت والدة الدولة المدنية في ثالثة بلدان مفتاحية :األولى (إنجلترا) بافتتاح عملية

إصالح واسعة للنظام القائم ،والثالثة (فرنسا) باإلطاحة به ،والثانية (الواليات المتحدة) بإقامة اإلستقالل بعد

التخلص من اإلستعمار؛ هذه المحطات على تمايز مساراتها تاريخياً ،إلتقت فيما بينها عند تقاطع إطالق عملية
ذات بعد كوني تمثلت بنموذج الدولة المدنية الديمقراطية التعددية القائمة على الحرية والمساواة ،وان بمضمون

إجتماعي يعكس محصلة التوازن الطبقي الذي نشأ جراء وفي سياق العملية التغييرية /الثورية الواسعة التي إحتلت
فيها موقع الصدارة البورجوازية الصاعدة ،المتحدرة من منابت شتى■
 -3غير أن إنتصار الدولة المدنية في البلدان المذكورة لم َيُق ْد تلقائياً إلى إنتصار المواطن بنفس المستوى ،من
خالل تعميم تطبيق مبدأ المساواة في المواطنة .لقد إستلزم األمر عقوداً من الزمن من أجل التطبيق العملي
– على سبيل المثال – لحق اإلقتراع العام الذي يساوي بين المواطنين ،من خالل إلغاء حق اإلنتخاب المقتصر

المالّك ،أو على دافعي الحد األدنى من الضرائب ،أو اإلنتخابات على درجتين (لجمعيات إبتدائية تضطلع
على ُ
فيما بعد بدور إنتخاب ممثلي الشعب؛ ما يعني الفصل بين اإلنتخابات كحق ،واإلنتخابات كوظيفة ،ما يلغي –

عملياً  -أو يقلص األولى ،لصالح الثانية) ...ومن أجل منح المرأة حق اإلنتخاب والترشيح أسوة بالرجل ،ولخفض

سن إكتساب حق اإلنتخاب والترشيح لتشمل هذه العملية قطاعات أوسع من الشباب.

كذلك إستلزم األمر فترة طويلة تخللتها حروب أهلية مكلفة دماً وماالً واجتماعاً من أجل إلغاء العبودية في الواليات
المتحدة (بكلفة  4/3مليون قتيل) وعديد المستعمرات ،قبل أن تنتقل إلى دول أخرى (واخرها موريتانيا في ستينيات
ق ،)20 .ومن ثم الكتساب وممارسة كامل الحقوق المدنية (الواليات المتحدة ،حيث ما زالت تداعياتها قائمة حتى
اآلن) ،أو إللغاء مظاهر التمييز العنصري (األبارتهايد ،كما كان الحال في جنوب إفريقيا)..

كما إستغرقت المساواة القانونية والسياسية طويالً قبل أن تستقر على وجهة التقدم نحو إنتصار فكرة المواطن على
أساس المساواة في المواطنة ،كذلك إستلزم التقدم نحو المساواة اإلجتماعية خوض نضاالت ال تقل عن األولى
سيما في بلدان أنظمة «الرفاه
ضراوة ودموية قبل أن تُدفع خطوات إلى األمام بمضمون العدالة اإلجتماعية (ال ّ
اإلجتماعي») ،باعتبار أن ما هو أبعد  -أي المساواة اإلجتماعية ،القائمة على ملكية المجتمع العامة لوسائل
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لما تستكمل شروط
اإلنتاج ،وان على قاعدة «لكل حسب عمله»  -هدف وطموح ينتسب إلى مرحلة تاريخية ّ
إنعقادها بعد ،وهي مرحلة اإلشتراكية المتقدمة في صيرورة اإلرتقاء التاريخي للمجتمعات البشرية■
 -4مع إتساع نمط اإلنتاج الرأسمالي ،تعاظمه وانتقاله إلى مرحلته العليا ،مرحلة اإلمبريالية ،جرى تعميم نموذج
حولت هذا النموذج إلى ظاهرة كونية
الدولة المدنية الديمقراطية التعددية على أكثر من بلد في مجرى عملية تاريخية َّ

تشمل عدد كبير من الدول في العالم.

مكونات
إن التطور المتفاوت المتأصل كقانون في نمط اإلنتاج الرأسمالي السائد ،في مرحلته اإلمبريالية ،ال يضع ّ
البنى الفوقية (ومنها ،إن لم يكن أهمها الدولة) على نسق واحد .إن أي عملية تاريخية – مبدئياً وعملياً – معرضة
للتقدم كما للنتكاس ،لكن المنحى العام على المستوى الكوني ،صاعد لجهة التقدم – وان بتفاوت  -على مستوى
إعتماد نموذج الدولة المدنية القائمة على الديمقراطية والحرية والمساواة السياسية والعدالة اإلجتماعية.

إن هذا المنحى التطوري الصاعد – وان كان بوتيرة دون الطموح والمرتجى – ال يلغي واقع الصراع القائم في بعض

بلدان الدولة المدنية .لكن طبيعة هذا الصراع تختلف عما تشهده بلدان أخرى تقع خارج نصاب الدولة الديمقراطية

التعددية ،فهي ال تدور حول الهوية أو طبيعة الدولة أو مصير الكيان ،بل على قضايا التطور العام ورفع تحديات

المستقبل ،إلى جانب معالجة المشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية ال ...وان نشبت صراعات تطال الهوية والكيان

إسكتلندا في بريطانيا العظمى ،أو الفلمنك والفالون في بلجيكا ،فإنها تدار
كما هو حال كاتالونيا في إسبانيا ،أو ُ
بطرق ديمقراطية تنزع إلى تحقيق التوافق الوطني ،وعندما يتعذر ذلك يتم اإلحتكام فيها إلى الية األكثرية واألقلية
(كما كان الحال في تشيكوسلوفاكيا ،التي إنقسمت إلى دولتين :تشيكيا – أو التشيك – من جهة ،وسلوفاكيا من جهة

أخرى) ،وليس إلى خيار الحرب األهلية ،التي ال تنتج سوى خاسرين■

()2

اإلسالم السياسي والدولة المدنية
 -1ال تواكب الدول العربية عموماً ،هذا التطور العام باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ،بل سجلت –
بالتحديد  -في السنوات األخيرة ،ومنذ إندالع اإلنتفاضات الشعبية التي إجتاحت عدداً من الدول العربية منذ نهاية
العام  ،2010شهدت – باستثناء ما شكلته التجربة التونسية  -تراجعاً حاداً تأرجح بين إنهيار بنى الدولة القائمة
وتفككها وتعاظم نفوذ ودور قوى اإلسالم السياسي على مدارسها وأنواعها ،أو تعاظم أهمية المرجعية الدينية في
النص الدستوري (مصر).

إن طبيعة الدولة :مدنية أم دينية مطروحة بقوة على جدول أعمال المجتمعات العربية وقواها السياسية ،فقوى الشد

العكسي تدفع باتجاه الدولة الدينية ،واتجاهات أخرى تتبنى مقولة الدولة المدنية المطعمة دينياً .وثمة قوى وازنة

تناضل من أجل الدفاع عن ،وأحياناً تطوير صيغة الدولة المدنية حيث هي قائمة ،أو إرساء أسسها حيث مازال

الصراع يدور حولها■

وبنية اإللتفاف على مفهوم «الدولة المدنية» ،لجأت بعض اإلتجاهات المؤثرة في بيئة اإلسالم
 -2من موقع ّ
السياسي (كما حركة اإلخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس في فترة صعودهما الجماهيري وتمددهما

اإلنتخابي) إلى إنتحال القبول ،ال بل إدعاء السعي إلقامة الدولة المدنية ،إما ألغراض اإلستقطاب السياسي

والجماهيري بتقديم نفسها كطرف وسطي معتدل ال يستتبع وصوله إلى السلطة إنشاء بنية تشريعية متطرفة ذات
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طابع شمولي ،أو /و تجنباً للشتباك الدعوي والسياسي مع قوى أخرى – صاعدة بدورها – ضمن تيار اإلسالم
السياسي (كاإلتجاهات السلفية ،أو السلفية الجهادية )..الداعية صراحة إلى إقامة الدولة الدينية.

في هذا اإلدعاء بقبول الدولة المدنية كلما وجدت في ذلك تلبية لمصلحة انية ،كانت هذه القوى تتجنب تعريف هذه

حدين
الدولة بسماتها ،أي بما يفترض أن تكون أو تطبع عليه ،إذ كانت تكتفي بموضعتها في مكان ما بين ّ

مستثنيين :فهي ليست دولة يمسك بمقاليدها الكهنوت ،ألن اإلسالم ال يملك هذه البنية أصالً كما هو حال
المسيحية؛ وهي ليست دولة عسكرية بقبضة الجيش او المؤسسة األمنية عموماً ،وبالتالي فهي دولة مدنية ،طالما
أنها ليست كهنوتية وال عسكرية(!)■

 -3إن هذا التعريف للدولة المدنية بما ال يجب أن تكون عليه ،ال يخفي بالطبع موقف اإلسالم السياسي الواضح

فيما يتصل بسعيه إلقامة الدولة الدينية التي تجسد «حاكمية هللا» على األرض ..فهو ال يعترف بمقولة «الشعب

هو مصدر التشريع» ،باعتبار أن النص الديني هو مصدر التشريع ،ألنه – أي النص الديني  -هو الوحيد القادر
على توحيد القوانين التي خلقها هللا مع القوانين الصادرة عن البشر ،فاألخيرة ال بد أن تكون صادرة عن األولى ،أو

تستند إليها ،وفي أحسن الحاالت تقوم بتأويلها.

اإلسالم السياسي ال يعترف بحياد الحيز العام القائم على الفصل بين الدين والدولة ،فاإلسالم دين ودولة بحسب

حسن البنا .أما المساواة في المواطنة ،فهي بسبب التمييز في «درجة المواطنة» ال تقوم إال على أساس اإلنتماء
إلى الدين الواحد ،وصوالً إلى المذهب الواحد ،وعلى أساس جندري (جنس  -إجتماعي) في كل األحوال .أما الحرية
فحدودها (وقيودها) هي العقيدة كما تفهمها المراجع الدينية على خلفية إجتهادات وتأويالت يصعب – للوهلة األولى

عبر عن مصالح فئات إجتماعية بعينها■
 -التمييز فيها ،أو الفصل بين ما هو ديني أو – بالمقابل  -سياسي ُم ّ

()3

الجبهة الديمقراطية والدولة المدنية

 -1في أدبياتها تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن تكون دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ،دولة
مدنية ديمقراطية .هذا ما أتى على ذكره بوضوح البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية ونظامها الداخلي في أكثر من

موقع ،وبالتحديد في سياق إبراز نضال الجبهة الديمقراطية من أجل:
■ «اإلستقالل الوطني وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية والحريات العامة
والمساواة وحقوق المواطنين ،وصوالً إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين
وبين المرأة والرجل» (البرنامج السياسي ،مقدمة الفصل الثاني).

■ و«من أجل التحرر الوطني والعدالة اإلجتماعية والمساواة في المواطنة في إطار الدولة الديمقراطية
المدنية( »...،النظام الداخلي ،الفقرة  8من الفصل بعنوان «( )1الحزب :التعريف واألهداف»).

في تبني هدف النضال من أجل «دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة» ،يالحظ أعاله إضافة « ..المساواة بين

المواطنين وبين المرأة والرجل» ،التي قد تبدو – للبعض ربما – أن ال لزوم لها ،باعتبار أن ما سبقها يؤدي الغرض
ويفي بالمعنى .أما اإلجابة على هذا ،فهي بكل بساطة مايلي :إن البلدان العربية التي تقدم نفسها كدول ذات أنظمة

مدنية ،أكدت بالتجربة والممارسة أن النص على مبدأ المواطنة في دساتيرها لم يجنبها مفاسد ومخاطر ظاهرة التمييز

36

السلبي وعدم المساواة بين المواطنين ،التي أجحفت بوضع ومكانة وحقوق عديد المكونات اإلثنية والثقافية والدينية
في هذه البلدان.

وبالتالي ،فإن المقصود بهذه اإلضافة ،التي قد يعتبرها البعض إستطراداً نافالً ،هو تحصين النص من زاوية التأكيد

المزدوج على أن مبدأ المواطنة يعني بوضوح ،بالنص كما بالممارسة العملية ،المساواة بين المواطنين ،كما أنه يعني

أيضاً وبالتخصيص المساواة بين المرأة والرجل■
 -2إن رفع الظلم واإلجحاف والتمييز وعدم المساواة الالحق بالمرأة في مجتمعاتنا العربية – مع مالحظة التمايز في

أوضاع المرأة بين بلد واخر – ال يكون – كما يشيع البعض – برد «حقوق المرأة الشرعية» عندما تُسلب منها،
وهي غالباً ما تسلب منها؛ كما ال يكون – وحده  -بإقامة أحكام العدل وميزان اإلنصاف والنزاهة ..التي تمنح المرأة
تعبر عن بنية
حقوقها ...فكل هذه األحكام – بالنتيجة – وبمعزل عن النعوت الجميلة التي تضفى عليها ،إنما ّ
قانونية بمرجعيات نصوصية واضحة ،تعيدنا في العادة إلى مضمون «الحقوق الشرعية» وما يندرج في إطارها.

صن /المصطلح المنيع ،الذي ُيغلق الباب أمام شتّى الممارسات والتفسيرات التي تنال
وبالمقابل ،فإن المفهوم المح َّ
من حقوق المرأة ،هو« :المساواة» ،والمساواة في كافة المجاالت.

قد يعتقد البعض ،ومن موقع المناصرة والتأييد لتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ،كأساس ومرجعية للبنية

القانونية الناظمة للعالقات البينية وشؤون المجتمع ،أن هذا المبدأ سيصطدم في مكان ما بالنص الشرعي .وعلى
تسليمنا بهذه الفرضية ،فإننا نعلم يقيناً ،أن المرجعيات المختصة – عندما تتوفر اإلرادة السياسية – قادرة على إيجاد

المخارج واجتراح الحلول التي تنتج بنية قانونية ملبية لمتطلبات واحتياجات المجتمعات العصرية ،الحديثة ..إنطالقاً
من مواءمة النص الشرعي مع غايته ومقاصده؛ التي ال يمكن أن تكون ،وال يجب أن تكون إال في خدمة تطور
المجتمع القائم على ركيزتي الحرية والمساواة ،على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.

ودليلنا على هذا سوابق عدة تمتد من حقل المال واإلقتصاد ،حيث القبول عملياً بالفائدة (المقابل العصري للربا) التي
تشكل أهم أعمدة النظام المالي /المصرفي في عالمنا المعاصر ال...؛ إلى قانون العقوبات ،حيث إلغاء تطبيق
المذل حيال بعض مكونات
الحدود كالرجم وقطع اليد ال ...بالنسبة لبعض الجرائم الموصوفة؛ مرو اًر بإسقاط التمييز ُ
مجتمعاتنا ،حيث إلغاء دفع الجزية ،باعتبار أن قانون الخدمة الوطنية يسري تطبيقه على جميع المواطنين ال...؛
نتهاء بتجاوز حد الردة ،كونه يعود إلى ظرف تاريخي محدد غير قابل للتكرار ،كان يملي الدفاع عن الدولة
وا ً
اإلسالمية الفتية المنطلقة بكل زخمها في مطلع عهد الخلفاء الراشدين ،وهذا ما يؤكده – على أية حال – النص
على «حرية المعتقد والضمير» الذي ورد في الفصل  6من الدستور التونسي الجديد ( )2014/8/26الذي يؤدي
في ما يؤدي إليه إلى تجاوز «حد الردة» وابطال مفاعيله■

 -3إن إلصاق صفة التعميم على موقف اإلسالم السياسي الرافض عملياً للدولة المدنية ،وان ناور أحياناً بادعاء
صوب موقفه األولي السلبي
قبولها ،ال يلغي حقيقة وجود إستثناءات ،كما هو حال حزب النهضة في تونس ،عندما ّ
من الدولة المدنية بمضمونها الحقيقي ،بموافقته على الدستور الجديد ،الذي بعد أن أكد في توطئته على «..

المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات» ،ينص بوضوح قاطع على أن «تونس دولة مدنية،

تقوم على المواطنة ،وارادة الشعب ،وعلوية القانون» في الفصل 2من الدستور ،وهو فصل ركني ثابت – بحسب

ما ورد فيه – ال يجوز إدخال أي تعديل عليه.
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والمسلم به ،أنه لوال إحتدام الصراع المجتمعي والسياسي في الحالة التونسية على قضايا جوهرية ،لم يكن أقلها

سخونة موضوع الدولة المدنية ،ونسبة القوى التي تشكلت فعلياً في مجرى هذا الصراع لجهة الدفع بهذا الخيار ،لما
حسمت األمور بنتيجة إعتماد صيغة الدستور الجديد .وعلى خلفية هذا الصراع ،والمام ٍ
كاف بوضع المجتمع
التونسي باصطفافاته وتوازناته ،تمتعت قيادة حزب النهضة بدرجة كافية من النضج والمسئولية الوطنية للتعاطي
الواقعي مع الخيارات التي إعتمدتها غالبية الشعب التونسي في إقرار الدستور بصيغته المحدثة■
 -4ولعل اإلستخالص المباشر والمفيد من وقائع الحالة التونسية يؤكد ،مرة أخرى ،وأقله ،على أمرين:

■ األول – أن الحوار الدائر حول خيار الدولة المدنية ،كي يثمر ،يجب أن يدار على أوسع نطاق في المجتمع

بمختلف دوائره وفي صفوف الحركة الجماهيرية ،وال يجب أن يقتصر على أو ينحصر في الطوابق العليا بالدائرة

المتحيزة لصالح المواقف المساومة على الدولة المدنية ،المناقصة عليها،
المغلقة للجان اإلختصاص الحيادية شكالً و ّ
والجاهزة لتقديم تنازالت تخدم بأشكال مختلفة الطرح اآلخر :الدولة الدينية ،أو الدولة ذات السمات الدينية ،أو الدولة

المطعمة دينياً.

معينة من قلب تيار اإلسالم السياسي ،قوى تتحلى بدرجة معقولة من التفكير الواقعي المستنير،
■ الثاني -إن قوى ّ
وكما ّبينت التجربة ،هي قوى جاهزة – في التحليل األخير – للتعاطي مع الواقع المجتمعي بقابلياته واستعداداته،
لكن أيضاً بتوازناته ،من خالل اإلقدام على خطوات ملموسة تتقدم على طريق اإلقتراب من مفهوم الدولة المدنية،
خطوات تنطوي على القبول بتطوير البنية القانونية للمنظومة الدينية باإلتجاه اإلصالحي الحداثي ،العصري ،أي
التقدمي في نهاية المطاف■
 -5إن التوقف أمام الدولة المدنية الستئناف الحوار حولها في الحالة الفلسطينية ،يكتسي أهميته أيضاً من زاوية

الدراسة المعمقة لنتائج أعمال «لجنة صياغة دستور دولة فلسطين» التي أنجزت أعمالها بعرض «فلسفة ومرتكزات

عمل اللجنة» و«مسودة الدستور» للنقاش في الدائرة الضيقة المختصة في أيلول (سبتمبر)  ،2015قبل أن تعود
لللتئام مرة أخرى للبحث في المالحظات والتدقيقات التي سترفع إليها.

في هذا السياق يسترعي اإلنتباه أسلوب صياغة ما يتصل بـ «المساواة» في «فلسفة ومرتكزات عمل لجنة صياغة
الدستور» التي تجنبت إستخدام صيغة «المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ،والمساواة بين الرجل والمرأة»
()2

في الفقرتين ر( ،)1و ز

ذات الصلة بالموضوع ،لصالح إعتماد صيغة «عدم التمييز» (أو فكرة «الشركة التامة»)

بإزاء أي تأويل أو
التي ال تضاهي من حيث الوضوح القطعي وال تصل إلى مستوى صيغة «المساواة»
المحصنة ّ
ّ
إجتهاد اخر ينتقص من مضمون المساواة أو يضعفه■

2015

) « )1ر – اإلنطالق من مفهوم المواطنة في العالقة بين الفلسطينيين والدولة ،بحي

تم إستبعاد وتجنب األمور التي قد تقلل من قيمة

هذه المواطنة أو تؤدي إلى خلق نوي من التمييز والتفرقة ما بين الفلسطينيين وذلك إلى جانب التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني

وحق الالجئين الفلسطينيين في الحصول على كافة حقوقهم الفردية والجماعية وفي مقدمتها حقهم بالعودة إلى الديار األصلية وفق

ق اررات الشرعية الدولية وأساسها القرار .»194

) « )2ز – إعتماد فكرة وفلسفة الشراكة التامة بين الرجل والمرأة لقناعتنا بأنهما شركاء على قدم المساواة في النضال وشركاء في
البناء وشركاء في صنع القرار ،وكذلك عدم التمييز بناء على النوي اإلجتماعي».
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الدولة الوطنية الحديثة
()1
من «الدولة الوطنية» إلى «دولة الخالفة»

تقوض بنيان «الدولة الوطنية» عامة،
■ بالنسبة لعدد من الدول العربية يتفق الجميع تقريباً على التسليم بانهيار أو ّ
كما عرفناها في النصف الثاني من القرن الماضي ،التي لم يبق من مالمحها المعهودة سوى هياكل مؤسسات
مفرغة من ماهية الدولة المنشودة .هذا ناهيكم طبعاً عن مسار التفتت والتشظي الذي تشهده العديد من
وأجهزة ّ
الدول ،والذي بدأ مع الصومال منذ أوائل التسعينيات ،وبات ُيخشى أن تؤول إليه دول عربية أخرى.

الخالف إذن ليس حول حدوث ذلك ،إنما قد ُيختلف بشأن أسبابه ومآالته؟ هل يعود إلى التناقضات البنيوية التي
رافقت عملية تكوين هذه الدولة ،باعتبار أنها جاءت ،على نحو رئيسي ،كإرث ونتاج إستعماري (إتفاق سايكس
بيكو) ،وليس كحصيلة لعملية تراكم وتطور داخلية ،كما هو شأن الدولة الوطنية التي تسارع إنبثاقها في أوروبا عقب

حرب الثالثين عاماً ( 1648 - 1618 /النموذج الويستفالي).

تفجرها وتحّللها إلى مكوناتها وعناصرها األولية من إنتماءات ونوازع
ثم ما هو المآل الذي ينتظر هذه الدول ،بعد ّ
مذهبية وقبلية واثنية ومناطقية وأيديولوجية؟ وسط غياب أي مشروع أو رؤية إستراتيجية جامعة وفاعلة على األرض،
تحمل إمكانية إعادة توحيد هذه العناصر المف ّككة في صيغة ومنظومة سياسية جديدة .إن تنظيمات «داعش»
و«القاعدة» وتفريخاتهما المختلفة ،الحالمة ببناء دولة «الخالفة اإلسالمية» ،تبدو في وجه من وجوهها الرئيسة
كانعكاس (وان يكن متطرفاً وبدائياً) لهذا اإلنهيار الحاصل للدولة الوطنية.
■ والحال هذه ،فإن العرب لم يهتدوا إلى مفهوم الدولة بمضمونها المعاصر (الحديث) إال بعد اإلطالع واإلنفتاح

على التجارب السياسية الغربية الحديثة ،مع األخذ بعين اإلعتبار أن ظهور هذا المفهوم في سياقه الغربي ،إرتبط –

بجانب مهم منه  ،-بالصراع بين السلطة المدنية ممثلة في اإلمبراطورية أو في الملكية ،وبين السلطة الدينية ممثلة
في الكنيسة ،ولذلك فهو يعني «حالة الحكم السياسي» (المدني) ،مقابل «حالة الحكم الديني» التي تمثلها الكنيسة،

والتي كانت– لفترة من الزمن  -تهيمن في ان على الشؤون الدينية والسياسية للناس.

وعلى ذلك ،يجد الباحث المغربي إدريس الكنبوري أنه من الناحية الفلسفية ،فإن اإلسالميين عندما يستعملون عبارة

«الدولة» يكونون قد سقطوا في تناقض صريح مع البنية المفاهيمية التي يزعمون أنهم ينطلقون منها ،ألن العبارة
تعني وفق الفهم السابق «الحكم السياسي» ،فيما هم يعنون بها «الحكم الديني والسياسي» معاً ،إستناداً إلى المقولة

المتداولة بأن «اإلسالم دين ودولة» ،ويضيف موضحاً أننا عندما نستعمل مثال عبارة ( )Etat Civilنترجمها بعبارة

«الحالة المدنية» للشخص ،بينما هي تعني في األصل «حالة الحكم المدني» ،النقيض لحكم رجال الدين (صحيفة
«العرب».)2015/07/24 ،

العقل السياسي (اإلسالمي) في الواقع ،ومنذ سقوط اإلمبراطورية العثمانية ،كآخر تجسيد للخالفة اإلسالمية في بداية

ظل مشدوداً إلى قضية «إستعادة الخالفة» ،بوصفها
القرن الماضي ،وعلى رغم تسليمه بهذا الواقع الجديد ،إال أنه ّ
يتعين العمل من أجله وتحويله إلى واقع ملموس على األرض .وقد وجد هذا العقل ،أو «الوجدان العربي
حلماً ّ
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واإلسالمي»  ،نفسه في صراع مع ذاته إزاء نموذجين متجاورين ومتناقضين؛ األول هو الدولة الوطنية الحديثة،
والثاني هو مسألة الخالفة ،فعاش في مفارقة أو إشكالية كبرى لم يفلح في الفكاك منها.

■وضع حسن البنا ،مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين ،فكرة إستعادة الخالفة اإلسالمية على رأس أولوياته ،لكنه
سماه «الفهم الشامل ليسالم» ،بوصفه
إعتبرها بمثابة «هدف إستراتيجي» ،ال بد أن تسبقه خطوات في إطار ما ّ
«عبادة وقيادة ،ودين ودولة ،ومصحف وسيف».
وتجدر اإلشارة في هذا السياق ،إلى ظهور كتاب الشيخ علي عبدالرازق« :اإلسالم وأصول الحكم» ،وما أثاره في
تلك اآلونة من جدل بين فريقين؛ يقول األول منهما بأن اإلسالم «لم يؤسس دولة بالمعنى الحديث» ،فيما يرى

البنا من أنصار هذا الرأي طبعاً.
الثاني أن اإلسالم «يتضمن قواعد بناء الحكم السياسي ،ومنه الدولة» ،وكان ّ

بيد أن المثال األبرز للدعوة إلى دولة الخالفة على نحو جلي ال مواربة فيه ،كان مؤسس «الجماعة اإلسالمية» في
الباكستان أبو األعلى المودودي .فهو أول من إستخدم عبارة «الدولة اإلسالمية» ألنه كان يرى ضرورة إنفصال

المسلمين عن الهندوس في الهند ،وانشاء دولة خاصة بهم.

يمر
بيد أن المودودي لم يطالب بدولة لمسلمي الهند فحسب ،إنطالقاً من إفتراض خصوصية الظروف التي كان ّ
بها هؤالء ،بل ذهب إلى حد جعل األمر (أي الدعوة إلى قيام دولة إسالمية) قاعدة للعمل السياسي في البلدان

المسلمة بشكل عام ،ثم قام اخرون باستنساخ هذا المفهوم وجعله مطلباً لهم ،حتى في مناخ سياسي مختلف ،ال بل

حتى في مجتمعات متجانسة ومنسجمة دينياً وعرقياً.

وبالفعل ،فقد أثّر المودودي على الكثير من أتباع الحركات اإلسالمية في العالم العربي ،وصارت نظريته في الدولة
اإلسالمية األساس الذي بنت عليه تلك الحركات مواقفها السياسية ،على رغم أنه تعرض النتقادات قوية حتى داخل

الهند نفسها  -قبل إنشاء باكستان  -بالنظر إلى الغلو الذي طبع نزعته السياسية في تفسير النصوص القرانية،

وكان من بين منتقديه أبوالحسن الندوي ،ووحيد الدين خان مؤلف «اإلسالم يتحدى».

■ ومثلما كان سقوط «دولة الخالفة» في البداية عامالً ساهم في تصاعد الرهان والتعويل على بناء الدولة الوطنية
الحديثة ،فإن تراجع وفشل األخيرة في التقدم نحو تحقيق أهدافها المعلنة ،سواء في الشعارات والقضايا الكبرى

(مواجهة اإلستعمار واإلمبريالية ،إقامة الوحدة العربية ،بناء اإلقتصاد على نحو يضمن النمو والتنمية المستدامة،)..
أم في القضايا األقل أهمية بالنسبة إلى القائمين عليها (مثل تحقيق حد أدنى من التنمية ،تأمين الخدمات األساسية

للمواطن ،العدالة اإلجتماعية ودولة القانون ..ال ،).كان يفضي في محصلته إلى عودة الحلم بإعادة إحياء وبناء
دولة الخالفة من جديد.

حد سواء ،قامت باألساس علي فكرة العداء
ومن النافل التذكير هنا أن الحركات اإلسالمية ،قديمها وجديدها على ّ
أن األخيرة كانت نتاجاً لتجربة غربية علمانية خالصة ،ال تتوافق مع النصوص الدينية،
للدولة الوطنية ،على أساس ّ
فضالً عن إعتمادها على قوانين وضعية ،وعدم إحتكامها للشريعة.

على الرغم من ذلك ،فقد إنتهت تلك الحركات إلى الجمع بين «الدولة» و«الخالفة» ،في مفهوم مشترك هو «الدولة

مقومات أو أسس قيام دولة الخالفة بمعايير أو
اإلسالمية» أو «دولة الخالفة» .وكان ّ
مؤدى هذا الجمع ،هو ربط ّ
محددات قيام الدولة ذاتها .فإذا كانت الدولة – بتعريف وواقع المجتمعات الطبقية  -هي «نظام اإلكراه الشرعي»،
ّ
فإن الخالفة ينبغي أن تكون أيضا مبنية على هذا النظام عينه ،أي اإلكراه (.)Coercion
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وهكذا أخلت «الخالفة» مكانها لمفهوم متوحش للدولة ،مفهوم يوظف فكرة الخالفة في خدمة وحشية الدولة ،مثلما
وظفت النازية فكرة التعالي (التفوق) العرقي ،أداة في يد الدولة المتوحشة ،كما يقول الكنبوري في مقال اخر«توحم
الدولة :صدى الخالفة المتخيلة في الذهنية السلفية المتشددة» («العرب».)2015/7/3 ،

(المتغولة) لنفسها ،على صعيد القهر والظلم واإلكراه،
وفي المحصلة ،فإن أبشع ما كانت تبيحه «الدولة الوطنية»
ّ
جسدتها على أرض الواقع «الدولة اإلسالمية في العراق
إنتقل ّ
بجرة «يد سحرية» ،إلى «دولة الخالفة» ،كما ّ

لتكيف نفسها مع «خالفة متخيلة» في ذهنية سلفية متشددة،
والشام»؛ إنها واقعية «الدولة المتوحشة» التي إنتقلت ّ
دموية واقصائية■

()2

تعثر بناء الدولة الوطنية الحديثة
 ■–1قام «إتفاق سايكس  -بيكو» ( )1916بين بريطانيا وفرنسا على مبدأ تقسيم وتقاسم إرث اإلمبراطورية
العثمانية بينهما على مسطرة مصالحهما اإلستعمارية ،وذلك على الضد من مطالب وتطلعات الوحدة القومية

المطروحة في حينه بحدود المشرق العربي (سوريا الطبيعية  +بالد الرافدين) التي كانت تحملها النخب العربية
الملتقية مع األسرة الهاشمية في مواجهة الدولة العثمانية.
وفي سياق عملية التقسيم والتقاسم هذه ،حاول اإلستعمار (البريطاني والفرنسي) بداية أن ينشيء كيانات سياسية
قطرية متوافقة إلى أبعد حدود مع مكونات البنية اإلجتماعية السائدة من قبلية وعشائرية وطائفية وقومية (كردية
بالتحديد ،حيث أتى مؤتمر سيفر –  – 1920لينص على إقامة دولة كردية) ،لكنه العتبارات إستعمارية مصلحية
(نفطية ،إستراتيجية )..أو ذات صلة بمتطلبات نجاح المشروع الصهيوني على أرض فلسطين ،إضطر اإلستعمار

إلى إعادة النظر بحدود هذه الكيانات ،خاصة بعد تم ّكن الحركة القومية التركية بقيادة أتاتورك من هزيمة المخطط
الغربي لتجزئة الكيان التركي في اسيا الصغرى ،ما أدى – من بين أمور أخرى – إلى إلغاء مشروع إقامة الدولة
الكردية (مؤتمر لوزان – .)1923

وبالتالي ،لم يول اإلستعمار اإلهتمام الكافي للمكونات اإلجتماعية والديموغرافية والثقافية داخل أطر األشكال
الهندسية التي رسمها كحدود لهذه الدولة المستحدثة أو تلك ،وبما يضمن إستقرارها المديد؛ هذا إضافة إلى أنها لم
تستجب  -أصالً – وكما سبقت اإلشارة ،لتطلعات الوحدة القومية.
■ يتفق معظم الباحثين والمهتمين على أن «معاهدة /صلح ويستفاليا» ( ،)1648التي أنهت ما كان أحد مظاهره
أسست لفكرة الدولة الوطنية (القومية)،
(ليس إال) الحروب الدينية في أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت ،هي التي ّ
أو الدولة  /األمة ،بعيداً عن أي إنتماء ديني أو طائفي أو عرقي ،وما إلى ذلك.

متميز عما سبق ،مسار إنفصال ما هو
أطلقت عملية نشوء الدولة الوطنية الحديثة ،كإطار سياسي -قانوني ّ
سياسي عن ما هو ديني ،وذلك بعد أن أضعفت سلطة الكنيسة ،وبدء تحّقق نوع من اإلستقالل النسبي لألنساق
والسلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية عن الدين ،وعن بعضها البعض في الوقت عينه.
ومن الخطأ اإلعتقاد ،طبعاً ،أن المجتمعات األوروبية إنتظمت في إطار الوالء الوطني لدولها الناشئة على نحو
سهل وتلقائي ،بل لقد وقعت صدامات وتجاذبات عنيفة داخل المجتمعات الجديدة ،وبين تلك الدول بعضها مع
تدرجي ،والء الفرد للدولة الوطنية المشكلة حديثاً .وقد أفضى
البعض اآلخر ،قبل أن يتبلور شيئاً فشيئاً ،وعلى نحو ّ
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م
المحددة للحقوق والواجبات ،والتي إنطوت على تقنين أو
ذلك ،في المحصلة ،إلى تبلور مفهوم وفكرة المواطنة

ظل ثمة والءات فرعية ،أو ما دون
قوننة «الوالء الوطني» وفق ضوابط والتزامات قانونية واجتماعية وسياسية .وقد ّ
وطنية ،قائمة في غير دولة أوروبية ،لكنها تبقى اإلستثناء وليس القاعدة ،وهي ال تقوى ،في أي حال على إضعاف
صيغة الدولة الوطنية (القومية) التي ما إنفكت تترس .وتستقر.
أن حرب الثالثين عاماً كانت بدأت عام  ،1618كاستجابات متعارضة لنتائج حركات اإلصالح الديني
■ ُيذكر ّ
وظهور البروتستانتية كقوة سياسية عسكرية على أراضي اإلمبراطورية الرومانية المقدسة (أي المقاطعات والممالك
واإلمارات الواقعة في وسط أوروبا التي تشكل حالياً المانيا والنمسا ،إضافة إلى أجزاء من هنغاريا ،تشيكيا،

وبولندا )..التي كان يحكمها الملك فيرديناند الثالث من آل هابسبورغ ( ،)Habsburgذو المذهب الكاثوليكي ،وهي
نفس الساللة الحاكمة في إسبانيا .وقد إشترك في هذه الحرب ،على جانبي خط الصراع ،أكثر من  100مقاطعة

وامارة ألمانية ،إضافة إلى القوى األوروبية العظمى في ذلك الوقت :فرنسا ،إسبانيا ،والسويد.

حد أن يقوم الوزير األول (بين  )1642- 1624لملك
وقد شهد مسار هذه الحرب تحوالت جذرية ،وصلت إلى ّ
فرنسا الكاثوليكي ،الكاردينال ريشوليو ( ،)Richelieuبتمويل جيوش األمراء األلمان البروتستانت ضد ال هابسبورغ
الكاثوليك ،ثم إرسال الجيوش الفرنسية (الكاثوليكية) لتقاتل إلى جانب البروتستانت ( .)1635وفي الواقع ،فقد كان

هدف ريشوليو الفعلي هو منع قيام حالة إستراتيجية (كيانية ،سياسية ،عسكرية) وسط أوروبا (أي شرق فرنسا)

بقيادة ال منازع لها آلل هابسبورغ ،الحاكمين أيضاً في إسبانيا (جنوب فرنسا) الحاكمة بدورها لألراضي الواطئة –
هولندا (شمال شرق فرنسا) .وبنتيجة هذه الحرب تم تدمير مناطق واسعة في ألمانيا ،وأُعيد رسم التوازنات السياسية
في القارة ،فخرجت منها منتصرة فرنسا ومعها السويد ،وبالمقابل لحقت هزيمة بملوك هابسبورغ الحاكمين في مدريد

وفيينا■
 -2صيرورة طويلة ومعقدة

متعرجة ومعّقدة،
تطور داخلية ّ
■ على ذلك ،فقد إنبثقت الدولة الوطنية الحديثة (الدولة القومية) وفق صيرورة والية ّ
وجاء ظهورها كمحصلة لعملية تاريخية طويلة وّلدتها سلسلة حروب دموية ضارية عانت منها المجتمعات األوروبية،
قبل أن تفضي إلى إبرام معاهدة السيادة واإلستقالل المذكورة (وستفاليا) .في حين أن هذه الصيرورة ،أو هذا
التطور ،الذي إستغرق تحققه مئات السنين في أوروبا لم يحصل في بالدنا .وعلى الرغم من نشوء الدول المستقلة

حديثاً ،إال أنها لم تبلغ بعد المستوى المطلوب للدولة الوطنية ،ال من حيث الوالء الوطني ،وال من حيث سيادة
القانون .إذ ثمة والءات ،ما قبل دولتية ،إثنية ودينية ومذهبية وعشائرية واقليمية جهوية ،مازالت طاغية.
وعليه ،يمكن القول أن الحداثة السياسية لم تدخل بعد بالعمق المطلوب ،في صلب مجتمعاتنا السياسية ،على

مستوى البنى الفوقية التي تعتبر «الدولة» أهم مكوناتها قاطبة ،فضالً عن إفتقادها إلى البنية التحتية إلندراجها -
بهذا القدر أو ذاك – في مصاف «اإلقتصاديات الريعية» ،ال بل «الدولة الريعية» في كثير من األحيان .وما

نشهده في هذا الزمن من صراعات ونزاعات سياسية حادة ،واقتتال أهلي ،خير دليل على ذلك.

■ وبصرف النظر عما إعترى مسار الثورة الفرنسية من تعرجات وعمليات هبوط وصعود في الفترات والمراحل
شكل النموذج الفرنسي للدولة-األمة ،أساس التنميط النظري الغربي لهذه الدولة .وكانت
المتعاقبة لها ،فقد ّ
األتم في عملية اإلندماج القومي ،فضالً عن تقديمها مثالً
«الجمهورية الفرنسية» التي إنبثقت عن الثورة ،النموذج ّ
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مقدمها مفهوم المواطنة ،والحقوق
أعلى يحتذى على صعيد المضامين والقيم التي أفرزتها الجمهورية الوليدة ،وفي ّ
األساسية لينسان .وقد لعب عصر األنوار أو التنوير األوروبي عامة ،والفرنسي بشكل خاص ،دوره المؤكد في

إكساب عملية«علمنة الدولة الفرنسية» مضامين أكثر تشدداً من تلك المضامين التي عرفتها الدول األوروبية
األخرى■
 -3معضالت الدولة الحديثة في العالم العربي

وعلى أية حال ،يمكن إجمال عوامل أربعة رئيسة لعبت دورها في تعثر ،أو تأخر نشوء الدولة الوطنية الحديثة في
عدد كبير من الدول العربية ،وهي:

أ) في المنشأ :الدور الخارجي أو الفوقي القسري في إقامة الدول أو الكيانات الوطنية أو القطرية التي شكلت

وفق إتفاق سايكس -بيكو؛ فعدا عن طابع هذا اإلتفاق اإلستعماري ،لجهة المصالح واألهداف المتوخاة منه ،أو
المنوطة به ،فهو لم يأت حصيلة تطور موضوعي إجتماعي -إقتصادي -سياسي لشعوب هذه المنطقة ،ولم يترافق

مع عملية إصالح ديني ،على غرار ما حصل في المجتمعات الغربية ،بل وعلى النقيض من ذلك ،فقد إتصف
المبسط في «صناعة الدول واألوطان» ،حيث لم ُيع ْر إتفاق سايكس  -بيكو اإلهتمام الالزم
بطابعه «الهندسي»
ّ
للمكونات اإلجتماعية والديموغرافية والثقافية بانعكاسها على حدود الكيانات السياسية التي تأسست في إطاره ،ما

أدى إلى نشوء عديد المشكالت داخل هذه الكيانات وفيما بينها ،بلغت مستوى «المعضلة البنيوية» في بعض

األحيان.

م
المكمل لهذا
ب) في إمتداد «إتفاق سايكس  -بيكو» ( ،)1916أتى «وعد بلفور» ( )1917ليشكل الوجه اآلخر،
اإلتفاق في إعادة تأسيس وصوغ الكيانات السياسية في المشرق العربي على تركة اإلمبراطورية العثمانية،

وبمنطق التقسيم اإلقليمي والتقاسم اإلستعماري.

شرعت أبواب
أتى «وعد بلفور» ومعه «صك اإلنتداب البريطاني لفلسطين» ليطلقا عملية قيام دولة إسرائيل التي َّ
اإلقليم على مصراعيها أمام صراع ممتد فلسطيني وعربي – إسرائيلي لم يرتسم بعد أفق مرئي إلنتهائه ،رغم مرور

حوالي القرن على إندالعه ( .)1920وما يهمنا في هذا السياق هو التالي:

لقد شكل قيام دولة إسرائيل والصراع العربي – اإلسرائيلي المفتوح الذي أطلقه ،عائقاً موضوعياً أمام تنمية ونهوض

مجتمعاتنا العربية ودولها من جهة ،كما ش ّكل مشجباً (فريداً) ُعّلقت عليه عناصر الفشل واإلخفاق والهزائم التي
تسببت بها األنظمة العربية والهياكل الضعيفة للدول التي أقامتها ،بأنظمتها الملكية أو الجمهورية ،والتي لم تهدأ
ّ
الص ارعات فيما بينها أبداً ،وعلى نحو أعاق ،أو َّ
حد عملياً ،إمكانيات النهوض الداخلي فيها ،وحال دون بلوغها
مستوى للتعاون والتنسيق فيما بينها ،كانت ومازالت تتطلبه إحتياجات التطور اإلقتصادي واإلجتماعي ،فضالً عن
ضرورات إستكمال مهام التحرر الوطني.

ج) الرفض الشعبي والسياسي للدول والكيانات التي إنبثقت عن «إتفاق سايكس بيكو» وفي السياق «وعد

بلفور» ،في فلسطين خاصة (حيث دارت ومازالت المواجهة مع المشروع الصهيوني فصوالً) ،وفي سوريا (حيث
قسمها إلى  4دويالت)،
إندلعت ثورة  1925التي أفضت إلى توحيد الدولة السورية بعد أن كان اإلنتداب الفرنسي قد َّ

وظهور األحزاب القومية التي تطلعت إلى بناء الدولة الواحدة (الشاملة أو بحدود سوريا الطبيعية) ،وقد وصلت
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بعض هذه األحزاب إلى السلطة في غير بلد عربي ،وأقامت مشاريع لوحدات ثنائية أو ثالثية ،أخفقت جميعها ولم
يكتب ألي منها النجاح أو اإلستمرار.

بمعنى اخر ،فإن التيارات القومية ذات التوجهات الوحدوية ،فشلت في بناء دولة الوحدة المنشودة .كما أخفقت أيضاً
ومعها القوى السياسية األخرى ،في ترسي .أسس ومرتكزات الدولة الوطنية أو القطرية ،داخل الحدود التي رسمها لها
حادة تبعاً
سايكس -بيكو ،حيث نشهد اآلن إهتزاز هذه الحدود واجتياح الوالءات ما قبل الوطنية ،ونشوب صراعات ّ
لهذه الوالءات في قلب المجتمعات التي تتشكل منها تلك الدول.
د) عدم قيام حركة إصالو ديني تعمل على مواءمة وتكييف النص الديني مع معطيات ومتطلبات العصر الحدي .

من هنا ،فال زال التعارض ،بل التضاد ،قائماً حتى لحظتنا هذه ،بين المنطلق ،أو المرجعية الدينية والفقهية ،وبين
أسس وركائز بناء الدولة الوطنية ،فضالً عن محتوى وشكل هذه الدولة .وهنا يمكن الحديث عن الدور السلبي الذي
لعبته على هذا الصعيد ،أغلب قوى وحركات «اإلسالم السياسي» ،والتي تصاعد وجودها ونشاطها داخل الدول

والكيانات «الوطنية» المشكلة حديثاً ،في وقت لم تخف فيه عداءها لمفهوم الدولة الوطنية (القومية) من أساسه.

تحن إلى دولة الخالفة اآلفلة ،التي قامت وتقوم على أساس ديني ،وليس على أساس وطني جامع.
فهي ظلت ّ
مع ظهور وتوسع المنظمات التكفيرية والسلفية المتشددة ،أخذ هذا الدور يكبر ويشتد .فخطورة هذه المنظمات والبيئة
التي تولدها ،ليست في تحديها وحدة أراضي الدولة ،ووحدة سكانها ،وسيادتها وحدودها وحسب ،بل أيضاً إنفصالها

التام عن العصر ،وعن كامل معطياته وديناميته وتعاكسها مع منطق تطوره.

والحال هذه ،فإن ما نشهده راهناً من حروب وصراعات محلية واقليمية ودولية في بعض دولنا العربية ،وعليها ،يبدو
في أحد جوانبه وكأنه تكرار للحروب الدينية التي شهدتها أوروبا في القرنين الـ  16و الـ  ،17قبل أن تفضي إلى

بناء الدولة الوطنية الحديثة.

مرت بها الشعوب األوروبية قبل أن تصحو
الكرة والصيرورة ذاتها التي ّ
تُرى هل سيتوجب على مجتمعاتنا أن تعيد ّ
وتتفق على ضرر هذا النهج ،وال بد من اإلهتداء ،عاجالً أم اجالً ،إلى صوغ عقد وطني  -إجتماعي جديد ،يقوم

على بناء دولة تكون لكل مكونات المجتمع التي تعيش داخلها ،وباختصار ،دولة ديمقراطية لكل مواطنيها وعلى
أساس المساواة التامة في المواطنة ،دون أي تفريق على أساس ديني أو إثني أو مذهبي■

2015
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مالحق

 - Iالصياغات األولى لألصولية اإلسالمية

أرسى أركان األصولية اإلسالمية وصياغاتها األولى في ثالثينيات القرن العشرين ،الباكستاني أبو األعلى

المودودي ،في إطار الصراع من أجل التحرر من سيطرة إمبراطورية الهند وانشاء دولة ال تقتصر على كونها «دولة
المسلمين» ،بل تتعداها إلى «دولة إسالمية» .والرجل هو ،في ما يبدو ،مبتكر الصيغة والفكرة (على قول سيد ولي

رضا نصر وروي جاكسون).

وكتب المودودي ،اإلسالم ليس «ديناً» على المعنى السائر ،بل هو نظام يتناول وجوه الحياة كلها ،والشريعة قلبه
وتشمل هذه الوجوه كلها ،وتقضي في األواصر العائلية والشؤون اإلجتماعية واإلقتصادية واإلدارية ،وفي حقوق
الناس وواجباتهم ونظام القضاء وقوانين الحرب والسلم والعالقات الدولية.

ويقترو المودودي «الديمقراطية اإللهية» ،وينكر نقل الحاكمية أو الوالية ،وهي من حقوق هللا وحده ،إلى الشعب،
ولكنه يقر للشعب الحق في إختيار رؤسائه وقادته .ويعمم «الجهاد» من منظور كوني وعالمي أفقه الخالفة أو

دولة اإلسالم العالمية.

لقد شقت هذه اآلراء طريقها في العالم اإلسالمي ،وترددت بعض أصدائها في دعوة «اإلخوان المسلمين» في مصر،
وفي تدريس علماء إيران الشيعية ،وحزب الدعوة الذي إنطلق من العراق ،والمست كتابات ومناقشات سيد قطب،

محمد باقر الصدر ،ومرشد الثورة اإلسالمية في إيران اية هللا الخميني■

مارسيل غوشيه

رئيس تحرير مجلة «لوديبا» الفرنسية2015/3 ،

 – IIمراجعة كتاب« :تنظيم الدولة اإلسالمية»

[بقدر ما أسال تنظيم الدولة اإلسالمية (داعم) من دماء ،وبقدر ما أثارت معاركه من غبار ،فقد أثار أسئلة،

على غرار :من أي بيئة جاء هذا التنظيم؟ من أي مرجعية إستمد أفكاره وسلوكياته الهمجية؟ من أي معين نضح
كل هذا العنف وكل هذه القسوة؟ كيف غدا ،بين ليلة وضحاها ،قوة كبيرة تزلزل دوالً وكيانات وتهددها؟ ما هي
أهدافه الحقيقية؟ ومن هم أعداؤه الفعليون؟ من يقف وراءه؟ وما االستراتيجية التي تملي عليه تحركاته وتحدد

بوصلة معاركه متعددة الساحات واألشكال؟]■

()1
■ في كتابهما «تنظيم الدولة اإلسالمية  -األزمة السنية والصراي على الجهادية العالمية»[مؤسسة فريدرم
إيبرت (مكتب عمان) ،]2015 :1 .يسعى المؤلفان حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان إلى مساءلة «داعش»

بوصفها ظاهرة سياسية إجتماعية أيديولوجية طبيعية .وكلمة «طبيعية» ال تعني إستحساناً أو قبوالً ،ولكن تعني
أساساً أن هذا التنظيم المتطرف ليس نبتة شيطانية بزغت فجأة في أرضنا ،وليس أداة جاهزة مسبقة الصنع غرسها

«خارج» ما في خاصرتنا وبغفلة منا ..إنه أوالً وليد السياق العربي المتدهور ،بما يضم من فساد سياسي قائم،
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ومنظومات فقهية وفكرية جامدة ،واختالالت إجتماعية واقتصادية كبيرة ..واذا كان «داعش» قد صار محط إستثمار

لقوى إقليمية ودولية ،فهذا ال ينفي أنه إبن الواقع العربي المأزوم والمكشوف ،بسبب وهنه ،على تدخالت الخارج..

■ في هذا اإلطار ولـ«تبديد هالة الغموض ومواجهة القراءات المتضاربة حول تنظيم الدولة اإلسالمية» ،قام
تطور التنظيم والمراحل والتحوالت التي مر بها ،واألسباب التي أدت إلى تراجعه في
المؤلفان برصد وتحليل مسار ّ
األعوام الماضية قبل صعوده الثاني األخير ،كما حاوال «إستنطاق المساحات المشتركة والخالفات الحقيقية
والمفترضة بينه وبين تنظيم القاعدة المركزي ،واألسباب التي أدت إلى إنشطار القاعدة والصراع بين التيارين».

تناول الكتاب البنية الداخلية والهيكلية للتنظيم ،وكيف تطور عبر األعوام الماضية من جماعة بسيطة إلى تنظيم

يحاكي نظام الدولة المعاصرة ،ومقاربة ذلك مع الميراث الفقهي اإلسالمي.
وحاول الكتاب قراءة المؤشرات الرئيسية التي يمكنها تقديم «رؤية حول طبيعة المرحلة القادمة ،على صعيد التحالف
الدولي واإلقليمي والحرب الراهنة ،وعلى صعيد تنظيم الدولة اإلسالمية ،ومستقبل الخالفات في أروقة القاعدة،

وداخل التيار السلفي الجهادي عموماً»■

()2

■ إذا كان القتال في أفغانستان هو المشهد التمهيدي ،فإن قصة «داعش» الحقيقية بدأت في العراق ،ومن المؤكد
أن نسب التنظيم المتطرف ينحدر من أبو مصعب الزرقاوي ،السلفي الجهادي األردني ،الذي أسس في العراق

«جماعة التوحيد والجهاد» ،قبل أن ينضم إلى القاعدة تحت مسمى «قاعدة الجهاد في بالد الرافدين» ،وسرعان ما

تبدى طموح الزرقاوي في اإلستقالل فأسس «مجلس شورى المجاهدين» الذي تحول بعد مقتله ( )2006إلى «دولة
العراق اإلسالمية» بزعامة أبو عمر البغدادي..

بقية القصة معروفة :في العام  2010قتل أبو عمر البغدادي ليحل مكانه أبو بكر البغدادي ،الذي دخل إلى المشهد

السوري في العام  2012محوالً إسم تنظيمه إلى «دولة العراق والشام اإلسالمية» ،ومعلناً فيما بعد قيام «الخالفة»،
المعروفة باسم «تنظيم الدولة اإلسالمية».

■ بنوة «داعم» للزرقاوي تفسر الكثير من المالمح الفارقة لهذا التنظيم ،فاألصولي التكفيري األردني ذهب أبعد
من القاعدة في إعتماد العنف وسياسة القسوة ،بل أن القاعدة على شراستها بدت قياساً عليه براغماتية ومتسمة بشيء
من المرونة(!) .إختلف الزرقاوي مع القاعدة في الرؤية واإلستراتيجية ،ومن أهم نقاط الخالف أن الزرقاوي أعطى
األولوية لمجابهة «العدو القريب  -الشيعة» الذي راه أعظم خط اًر من «العدو البعيد  -الواليات المتحدة» ،وذلك
على خالف القاعدة التي ظلت أولويتها هي الصراع المفتوح مع األميركيين.

مهدوا األرض أمام مؤسسه
■ المفارقة أن األميركيين الذين يعلنون اليوم الحرب على «داعش» هم الذين كانوا قد ّ
في العراق ،فبعد اإلحتالل األميركي إنفجرت المسألة الطائفية ،ال سيما بعد إصرار المحتلين على النظر إلى
العراقيين بوصفهم طوائف وعشائر وكيانات يحتاج التعايش بينها إلى تسويات قائمة على المحاصصة والتوازن

غيبت البعد الوطني ،وألغت مفاهيم الوطن والشعب والهوية الوطنية ،هي التي أتاحت
الهش .هذه السياسة التي ّ
صعداً الصراع الطائفي إلى مستوى صراع «هوياتي»
للزرقاوي أن يبرز ازعماً التحدث باسم المظلومية السنيةُ ،م ّ
جذري.
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■ ال تكتمل حكاية الجذور إال بتسليط الضوء على المرجعيات الفقهية والفكرية للزرقاوي ولخلفائه من بعده.
فالمرجعية األكثر أهمية تتمثل في كتاب «مسائل في فقه الجهاد» ألبي عبدهللا المهاجر ،شي .الزرقاوي األثير،

تفسر الفتاوى الفقهية والدينية لداعش ،مثل إعتبار الدول العربية الحالية دار حرب ،ورفض
وهو أحد أهم الكتب التي ّ
عهود األمان ،إال بموافقة الدولة اإلسالمية ،واعتبار كل من ال يدين بالطاعة لها مستباح الدم ،ومن ليس مسلماً
بمثابة كافر حربي ،وعدم التمييز بين عسكري ومدني ،وتسويغ أي نوع من األسلحة ،وتبرير الذبح والتمثيل بالقتلى
واعدام األسرى والمقابر الجماعية ،وكل ما يخطر في البال من أحكام تعتمدها داعش ،وتستند إليها في ما تقوم به■

()3

■ يلحظ الكتاب مسا اًر بيانياً تصاعدياً في البنية الهيكلية الداخلية لتنظيم «الدولة اإلسالمية» ،فقد بدأ بصورة
عنقودية بسيطة شبيهة بالجماعات اإلسالمية المحلية ،ثم بدأ يتطور مع تشكيل جماعة «التوحيد والجهاد» بإضافة

مؤسسات وهيئات متخصصة ،ووصل إلى مرحلة أكثر تطو اًر مع إنضمامه إلى القاعدة المركزية «قاعدة الجهاد في
بالد الرافدين».

إ نتقل التنظيم نحو الصيغة المؤسسية التي تحاكي ما جاء في كتب التراث اإلسالمي مع اإلعالن عن «دولة العراق
اإلسالمية» ،بعد مقتل الزرقاوي ،عبر تشكيل و ازرات وتعيين والة على المناطق التي يسيطر عليها التنظيم ،في

محاولة للنتقال من صيغة التنظيم إلى بنية الدولة ،إال أن الطفرة الحقيقية حدثت مع تولي أبي بكر البغدادي ،إذ تم
تطوير عمل األجهزة المختلفة وتأطيرها مؤسسياً ومنحها مهمات محددة ودقيقة تجمع بين طبيعة المؤسسات في

الدولة المعاصرة وطبيعة التنظيم وظروف عمله ،وهو ما جعلنا أمام حالة هجينة تزاوج بين صورة الدولة والتنظيمات

السرية في الوقت نفسه.
■ لم يحدث التطور على الصعيد المؤسسي فحسب ،بل تواكب مع إعادة هيكلة القيادة وتصعيد القيادات المحترفة
المحلية ،عسكرياً وأمنياً واقتصادياً ،والالفت هو نجاح التنظيم حتى اآلن في دمج العنصرين المكونين له ،المحلي

والخارجي ،فبرغم سيطرة العراقيين على المفاصل األساسية ،إال أن القادمين من الخارج وجدوا لهم مكاناً في بنية
التنظيم والية عمله ،وربما من هنا تأتي أهمية «الخالفة» بوصفها اإلطار الشرعي للدمج.

ومع ذلك فالتنظيم يواجه تحديات كبيرة ،واذا كان نجح ،بفضل إنتصاراته ،في خلق نموذج جاذب لدى شرائح معينة،
ال
فأن اإلنكسارات العسكرية سوف تصيبه في مقتل وتفقده جاذبيته ،وكذلك فالجماعة التي يتحدث باسمها ،مستغ ً
إحساسها بالمظلومية ،لم تبد في معظمها قبوالً ألفكاره وسياساته وأحكامه ،والقسوة والترهيب واعمال السيف ليست

هي الوسائل الكفيلة باإلقناع الحقيقي ،وال بتكوين حاضنة فعلية متينة ومستمرة.

يشكك الكتاب باستراتيجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» ،فواشنطن ال تزال تسطح المسألة مكتفية ببعدها
األمني ،فيما «داعم» يعكس مشكلة أكثر عمقاً تتمثل في عجز الدولة الوطنية اآليلة للتفكك ،مع ما رافق ذلك
من إنفجار للطائفية وصراي الهويات ما قبل الحديثة■
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III

-

الدولة الوطنية (القومية) واقرار مبدأ السيادة

[ الدولة الوطنية في اللغات األوروبية هي الدولة القومية من حي وحدة الدال والمدلول ،أي وحدة المصطلح

( )nationalووحدة المضمون .التمييز يرد فق بلغة الضاد حي الفارق بين الدولة الوطنية بحدودها القطرية
المرسمة ،والدولة القومية هدف القوى واإلتجاهات الساعية إلى تحقيق وحدة بين أكثر من قطر عربي .من هنا
َّ
وجب إيراد المصطلحين معاً ،أي الوطني والقومي ،تأكيداً على تطابقهما في المرحلة الراهنة ،حي
شرو تجاوز الكيان الوطني إلى كيان قومي] ■

ال تتوفر

 ■-1ترافق نشوء الدولة الوطنية (القومية) الحديثة مع ترسيم مبدأ «سيادة الدولة» ،أي حق الدولة في ممارسة

وظائفها وصالحياتها واختصاصاتها داخل إقليمها الوطني دون تدخل من أية دولة أخرى .كما أقرت «معاهدة
وستفاليا» ( )1648مبدأ السيادة في العالقات الدولية ،كمبدأ يكفل المساواة والتكافؤ بين الدول ،ويمنع تدخل دول
في شؤون دول أخرى .وبات مفهوم السيادة ،بشقيه الداخلي والخارجي ،يحكم العالقات بين الدول ،مؤسساً لنظام

جديد في العالقات الدولية ،بوصفه نظام عالقات بين الدول القومية المستقلة ذات السيادة المطلقة في مجاالتها

الحصرية.

قومنة الكنائس
مر ظهور الدولة الوطنية بطورين :األول ما قبل الثورة الفرنسية ( ،)1789وتركز على عملية « ْ
■ ّ
اإلصالحية» المنشقة عن الكنيسة الكاثوليكية الجامعة ،واإلعتراف بتشكلها ككنائس مستقلة تحت سيادة ملوكها.
وتمثل الطور الثاني في قيام الثورة الفرنسية ،وما أحدثته من تغيير جوهري في مبدأ السيادة ،الذي نقلته من
الملك إلى األمة عبر ممثليها في «الجمعية الوطنية».

ومع هذه الثورة أخذ نموذج «الدولة -األمة» يتبلور حول مفهوم الدولة الوطنية (القومية) الديموقراطية العلمانية.

ولما كانت فرنسا كاثوليكي ًة ،فإن عملية العلمنة فيها للستقالل عن الكنيسة بهيكليتها الممركزة عالمياً وسلطتها،
كانت األشد راديكالي ًة؛ في حين لم تكن الدول التي نشأت في العالم البروتستانتي بحاجة إلى هذه الراديكالية .ولهذا

األشد
كان الصراع بين العلمانيين الفرنسيين المرتكزين مرجعياً إلى «القيم الجمهورية» وبين اإلكليركيين ،هو الصراع
ّ
اوة ،واألكثر إستم ار اًر ،إذ أنه إستمر حتى مطلع القرن الـ  20في مرحلة الجمهورية الفرنسية الثالثة ،فحسمه
ضر ً
البرلمان في  1905/12/9على يد «قانون الفصل بين الكنائس والدولة»

■ ()Loi du 9 Decembre 1905 concernant la separation des Eglises et de l,Etat

 ■-2جاءت بعد ذلك «معاهدة مونتيفيديو» ( )1933لتؤكد على هذا المبدأ أو المفهوم عندما إعتبرت أن جميع
الدول متساوية وتتمتع بنفس الحقوق وبنفس األهلية لممارستها ،وبأنه ال حق ألية دولة بالتدخل في الشؤون

وحدد المباديء التي على منظمة
الداخلية لدولة أخرى .وت ّبنى ميثاق االمم المتحدة الموّقع عام  1945هذا المفهومّ ،
األمم المتحدة والدول األعضاء العمل بموجبها لتحقيق مقاصد المنظمة ،وهي -1 :مبدأ المساواة في السيادة؛ -2
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألية دولة؛  -3مبدأ اإلمتناي عن التهديد أو إستخدام القوة ضد وحدة أو

سالمة أراضي أو اإلستقالل السياسي ألية دولة.

■غير أن هذا الموقف بدأ يتغير بعد النصف الثاني من القرن العشرين .فالدول بدأت تقبل ،من أجل صالح
المجتمع الدولي ،بعض القيود والحدود على تصرفاتها الداخلية والخارجية .فأخضعت بعض صالحياتها السيادية
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لبعض القيود ،وتم ذلك إما بحكم المعاهدات أو اإلتفاقات الدولية ،أو بحكم ق اررات المنظمات الدولية (العالمية أو
اإلقليمية) ،أو بمقتضى قرار ذاتي منها .ونتيجة لذلك لم تعد السيادة التي تتمتع بها الدولة مطلقة.

المتغيرات المصاحبة للعولمة وثورة
إن نشوء المنظمات الدولية بجميع أنواعها ،وتطور العالقات بين الدول ،و ّ
التكنولوجيا هي التي حتّمت «تكييف مبدأ السيادة» ،وبالتالي «تقييد الحقوق والصالحيات والوظائف السيادية
للدولة بما يكفل مصالح المجتمع الدولي» .وبذلك لم يعد التدخل في الشؤن الداخلية للدولة أم اًر غير مشروع ،كما

كان في الماضي ،بل بات أم اًر جائ اًز تبرره الحقائق الراهنة .ومن أبرز نواحي الشؤون الداخلية للدولة التي طالها
التدخل الدولي هي عالقة الدولة مع رعاياها خاصة في مجال حقوق االنسان والحريات العامة ،والسياسات المالية
اإلقتصادية واإلدارية للدولة .وطال التدخل أيضاً جميع نواحي العالقات االقتصادية بين الدول■
تحد من السلطات والصالحيات السيادية للدول نجدها في ميثاق
 ■ -3أبرز مظاهر التدخل في شؤون الدول ،والتي ّ
األمم المتحدة الذي جعل صالحيات واختصاصات هذه المنظمة تشمل باإلضافة للنواحي السياسية واالمنية
المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وغيرها ،التي كانت تعتبر تقليدياً من صميم اإلختصاص الداخلي للدول.

المعدلة
ونجدها أيضاً في معاهدة ماسترخت ( 1991 - )Maastrichtالمنشئة للتحاد االوروبي ،والمعاهدات
ّ
لها ،والتي أقامت مؤسسات إتحادية فوق المؤسسات الوطنية للدول األعضاء.
المصدقة لهذا
وكذلك نجدها في نظام «المحكمة الجنائية الدولية» ( )ICCالذي جعل أصحاب السيادة في الدول
ّ
النظام ،من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء والنواب والموظفين الرسميين ،خاضعين الختصاص المحكمة

في حال إرتكابهم جرائم دولية.
■ أخي ارً ،وفي إطار ماذكر ال تفوتنا اإلشارة إلى سوء إستغالل منظومة التدخل ألغراض إيجابية ،من قبل القوى

اإلمبريالية والواليات المتحدة بخاصة ،تحت شعار ،»Humanitarian Intervention« :أي «التدخل

اإلنساني» ،لتمرير مخططاتها ومآربها السياسية كدولة إمبريالية من خالل إستخدام القوة العسكرية (الجوية بشكل

خاص) ،كما جرى في أكثر من واقعة ومكان في التاري .الحديث (الصومال ،كوسوفو■ )..

2015
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مقدمة
يضم هذا الفصل  6دراسات ،منها أربع دراسات من إنتاج الهيئات المختصة في الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ،تشكل مجتمعة الجزء الرئيسي من موضوع «العلمانية والدولة المدنية» المدرج في منهاج المرحلة

المتوسطة الثانية لمعهد العلوم اإلجتماعية:

« -1إصالو الخطاب الديني ومناهج التعليم» ( ،)2015دراسة تخلص – في قسمها األول – إلى أن إصالح

الخطاب الديني ال يمكن أن يتم بمعزل عن اإلصالح السياسي ،الذي يقود إلى قيام دولة المواطنة التي تكفل
لمواطنيها الحريات الديمقراطية ،وتقوم على مباديء العدالة اإلجتماعية والمساواة التامة ،ومبدأ تداول السلطة.
القسم الثاني من الدراسة يتوقف أمام المناهج الدراسية في عدد كبير من الدول العربية ،وبشكل خاص كتب التربية
اإلسالمية ،واللغة العربية ،والدراسات اإلجتماعية ،التي تكرس اإلنغالق ومحدودية التفكير ،وتغيب عنها ثقافة
التعددية ،والحداثة ،واإلعتراف باآلخر.

« -2عالقة الدين بالدولة في مشروي الدستور الفلسطيني» ( ،)2003دراسة تجري مقارنة مع ما ورد في

الدساتير العربية في موضوع اإلحالة إلى الدين ،لتسجل أن هذه اإلحاالت في مشروع الدستور الفلسطيني إنما ترد

بدالالت مختلفة ،فهي تندرج أحياناً في سياق العلمانية والدولة المدنية؛ بينما هي – في أحيان أخرى – تقترب من
تلك الدساتير العربية التي تبرز عالقة التشريع بالشريعة من خالل النص على «مباديء الشريعة مصدر رئيسي

للتشريع».
وتخلص الدراسة – في هذا الموضوع  -إلى ضرورة العودة إلى مرجعية «إعالن اإلستقالل الفلسطيني» الذي ينص

بوضوح على الدولة المدنية القائمة على المساواة بين المواطنين ،بما فيه المساواة بين الرجل والمرأة.

« -3في الحالة الفلسطينية :بين الفكر الوطني العلماني وفكر اإلسالم السياسي» ( ،)2009دراسة تتناول حال
التجاذب في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية بين الفكر الوطني العلماني الذي واكب منذ عقود النضال الوطني

التحرري من جهة ،وفكر اإلسالم السياسي الذي إقتحم بقوة ساحة العمل الوطني منذ مطلع ثمانينيات ق،20 .
وكرس موقعه كقطب فاعل ومؤثر في المعادلة الوطنية.
ّ
« -4حماس بين ال حدود الديني وحدود الوطني» ( ،)2017مساهمة توضح بعض جوانب النقلة المهمة في الفكر

السياسي لحركة حماس على يد «وثيقة المباديء والسياسات العامة» التي صدرت عن مؤتمرها األخير ،لجهة

محاولة حماس إعادة تعريف نفسها من حركة إسالمية دينية ذات بعد وطني تحرري إلى حركة تحررية وطنية
بمرجعية دينية .وتؤكد هذه المساهمة على أن الحكم على مدى جدية هذه النقلة يرتهن بالتطبيق.
« -5خطورة الجماعات التكفيرية على المجتمع الفلسطيني» ( ،)2009مساهمة تتوقف أمام خطورة الجماعات
التكفيرية (بمثالي قطاع غزة ومخيمات لبنان) على المجتمع الفلسطيني وعلى عموم الحركة الوطنية بما فيه

اإلتجاهات اإلسالمية بداخلها ،وما يتوجب على الحركة الفلسطينية بجميع مكوناتها القيام به الحتواء التأثيرات

الضارة لهذه الجماعات ،على مجمل المسيرة الوطنية ،فضالً عن تهديدها لتماسك البنية الداخلية للمجتمع
الفلسطيني.
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« -6الشبكات السلفية في شمال لبنان ..حالة مخيم نهر البارد» ( ،)2004جزء من دراسة ميدانية وتحليلية

واسعة تعاين وضع الحركات والتجمعات اإلسالمية في مخيمي عين الحلوة ونهر البارد لالجئين الفلسطينيين في
لبنان ،وتسلط الضوء على األسباب العميقة التي قادت إلى كارثة تدمير مخيم نهر البارد في العام  2007بعد أن
سيطرت عليه مجموعة «فتح اإلسالم» التكفيرية ،والمشكالت األمنية الممتدة التي مازال يعاني منها مخيم عين
الحلوة حتى يومنا■

المحرر
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إصالو الخطاب الديني ومناهج التعليم
()1
إصالو الخطاب الديني
 ■-1إكتفى كثير من رجال الدين المسلمين بالرد على تنظيم «الدولة اإلسالمية» (داعش) بنزع الشرعية اإلسالمية
يمت إلى اإلسالم بصلة ،وقد ّنزهوا اإلسالم ،في العديد من المحاضرات
عن هذا التنظيم وممارساته ،مؤكدين أنه ال ّ
والخطب والبيانات ،وبرامج اإلذاعات والفضائيات على تنوعها ،عما يقوم به داعش من قتل وحرق وسبي وتدمير
للمقامات الدينية واآلثار التاريخية ،وأكدوا بالمقابل ،أن اإلسالم ،هو على الدوام ،دين محبة واخاء وتسامح ،يحترم
إنسانية الفرد ،وحريته وحقوقه ،وان رسالته بعثت أساساً لهذا الغرض .واستفاضوا في هذا االتجاه مستندين إلى
نصوص وأحاديث ومراجع ووقائع تاريخية للرد على ممارسات داعش ،باعتبارها تشويها للسالم ورسالته اإلنسانية
الروحية ،ومقاصده األخالقية.
■ في الوقت نفسه ،إنبرى علماء في اإلجتماع والتربية وعلم النفس ،والتاري .والفلسفة إلى التأكيد أن داعش لم يشكل
نبتاً شيطانياً ،وأ ن أفكاره كانت تعيش بيننا قبل والدته ،وأن أسس هذه األفكار مزروعة بأشكال مختلفة في برامجنا
التربوية ،وأنشطتنا الثقافية في أكثر من بلد عربي .هي في جوهرها ال تتعارض كثي اًر مع مفاهيم داعش وقيمه ،بل

تؤسس لها وتبرر سلوك هذا التنظيم وتتواطأ معه ،وان بغير وعي.

كما قدم باحثون ما يثبت أن برامج التعليم ،ال توفر المناخ الصحيح الذي يمكن عبره القول أن اإلسالم دين محبة
واخاء وتسامح .ففي هذه البرامج نصوص تقوم على تمييز المسلم وتفضيله على غيره من البشر ،كتحريم مال
حرم عليه بالمقابل مال غير المسلمين ،بغض النظر عن دينهم ومذهبهم .ودعوا في هذا
المسلم على المسلم ،وال تُ ّ
السياق إلى إعادة النظر ببعض المفاهيم الخاصة بالتعليم والتربية ،ليس في المدارس المدنية فحسب ،بل وكذلك في
المدارس والمعاهد والجامعات الدينية ،وتنقية هذه البرامج مما علق بها من مفاهيم وقيم باتت خارج السياق العام
للمفاهيم المجتمعية السائدة كوني ًا ،في أبعادها اإلنسانية واألخالقية ،ومما علق بها أيضاً من مفاهيم ومعلومات

خرافية تتنافى والعقل واإلكتشافات العلمية وتطور العلوم الصلبة والطبيعية والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية سواء

بسواء.

■ النقاش ،خلص في اإلجمال إلى الدعوة بضرورة إصالح الخطاب الديني ،دعوة صدرت على لسان مفكرين
وفالسفة ومثقفين وكتاب وأدباء وشعراء ،ومسؤولين كبار في العالم العربي ،منهم على سبيل المثال الرئيس

المصري ،الذي رمى كرة اإلصالح الديني في ملعب األزهر وعلمائه ،معتب اًر أن إصالح الخطاب الديني بات

ضرورة تمليها المصالح الوطنية والقومية ،كما تمليها اليات التصدي للرهاب الديني ،الذي تمثل «داعش» عنوانه

الرئيس في المنطقة .بل إن البعض تجاوز هذه الدعوة نحو إطالق سؤال حاسم «هل المشكلة تكمن في الخطاب
الديني ،وفي النص الديني وثقافته فحسب ،أم أنها تكمن في الشرط اإلجتماعي اإلقتصادي المتدهور في الدول

توجهات نحو برامج وخطط واليات تقودنا إلى تجاوز الواقع
العربية؟» ،السؤال مازال ينتظر رداً شافياً يكون بمثابة ّ
العربي الراهن ،بشقيه السياسي والديني■

55

 ■-2الدعوة إلى إصالح الخطاب الديني طرحت في السياق سلسلة من األسئلة المتفرعة؛ إصالحه في أي إتجاه،
إلى أي مدى ،ماذا بشأن النص الديني المقدس وما هو الموقف منه ،ومن هي الجهات المعنية القيام بهذا

اإلصالح ،وما هي أدوات تعميم نتائجه ،وهل يمكن الخوض في نقاش قضايا اإلصالح الديني وخطابه في أجواء
تفتقد إلى الديمقراطية ،وال تتوفر فيها الضمانات الضرورية للمفكرين والباحثين إلدارة نقاش حر ،يستجيب لمتطلبات
العقل وضروراته ،دون أن يلحق بهم األذى الشخصي (كما لحق بالكاتب فرج فودة ،واألديب ،حامل جائزة نوبل

نجيب محفوظ ،والمفكر سيد القمني واخرين) ،وتكفيرهم أو تعريض رزقهم للخطر وتشريدهم خارج أوطانهم (كما
جرى للمفكر واألستاذ الجامعي نصر حامد أبو زيد) ،هل من الممكن الخوض في قضايا اإلصالح وضروراته،

واإلشارة إلى معيقاته ،إال إذا توفرت الضمانات الكافية لوضع األصبع على الجرح وتشخيص المرض تشخيصاً

فرغ هذه العملية من مضمونها،
يموه على عملية اإلصالح وأن ُي ّ
سليماً ،وأليس غياب هذه الشروط من شأنه أن ّ
وأليس من شأن هذا أن يلحق الضرر بالخطاب الديني نفسه الذي سيبدو ،وكأنه عصي على التطور ومجاراة الزمن
وحاجات البشر.

ظم سلسلة من الورش
■األزهر ،باعتباره المرجعية العلمية
المتميزة في العالم اإلسالمي االسني بشكل خاص] ن ّ
ّ
تناولت جوانب مختلفة من الخطاب الديني وكيفية إصالحه ،وكخالصة لنقاشاته ،خرج بنتيجة تقول إن عوامل تجديد
الخطاب الديني ال تكمن في اإلسالم ذاته ،فالنص الديني المقدس هو نص تاريخي بامتياز ،يحوي بين طياته الية

تطور ذاتي قوية ،تم ّكنه من مواكبة التغيرات في المجتمعات اإلنسانية .ورأى علماء األزهر أن هذه اآللية تعتبر
أساساً اخر من أسس مقاومة التطرف واإلرهاب القائم على ثقافة ماضوية ،حبيسة زمن مضى ومقاومة لفكرة
المستقبل بكل ضراوة.

وقد دعا هؤالء في الختام إلى ضرورة قراءة جديدة للنص الديني ،تكون راسخة في التسامح .لكن األزهر ،في الوقت

نفسه ،كما سجل عليه المفكرون والمراقبون ،تردد في خوض تجديد قراءة النص الديني ،وتجديد الخطاب الديني
ألسباب ،أهمها أن األزهر يشكل ،إلى جانب كونه صرحاً علمياً ،رم اًز من رموز السلطة الدينية ،وأن السلطة

بطبيعتها محافظة تتوجس من التجديد ،وتتردد في خوض غماره ،خوفاً من اإلنزالقات الفكرية ،وحتى ال يطاول هذا
التجديد أسسها السلطوية وما توفره من مصالح وامتيازات للمستفيدين منها ،والمتحلقين حولها .وهو األمر الذي قاد
بعض المفكرين للقول إن عملية تجديد الخطاب الديني يفترض أن تأتي من خارج المؤسسة الدينية الرسمية ،بل

حملوا هذه المؤسسة ،كاألزهر وغيره ،مسؤولية ما لحق بالخطاب الديني من عالمات قدم وتخلف عن مواكبة التطور
ّ
اإلنساني ،ما أفسح في المجال لبروز قوى بديلة وتيارات إسالمية ،كداعش ،ترى في قيام دولة الخالفة ،على األسس
التي قامت عليها ،في العراق وسوريا ،الطريق نحو إحياء الدين واحياء خطابه■

تحول الدين إلى مذاهب وملل مختلفة ،عملية
 ■-3وقد ذهب اخرون إلى القول إن تجديد الخطاب الديني ،في ظل ّ
عصية ،يصعب تناولها دون الدخول ،وبالجرأة المطلوبة ،في نقد ظاهرة المذهبية كظاهرة
شديدة التعقيد ،عسيرة ،بل
ّ
تاريخية إجتماعية ،وتفكيكها ،وتفكيك إنعكاساتها السلبية على المجتمع ،ووحدته ،وتطوره ،دينياً وثقافياً وسياسياً.

تميز الباحث والمفكر السوري جاد الكريم جباعي في معالجته لمفهوم «المذهب» وترجماته
■ في هذا السياق ّ
وتمظهره ،فقال :إن المذهب ،في سياق تشكله التاريخي ،شيء غير «الدين» (بالـ التعريف) ،إنه مذهب في
الدين ،أو تأويل للدين غاياته دنيوية ،إجتماعية ،أو سياسية.
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وأضاف :إن المذهب ال ُيعنى باإليمان بل إن عنايته تنصب على الوالء والبراء ،والمذهب ال يعترف بحرية الفرد
واستقالله ،وفرادته ،وكيانه اإلنساني .وال يخاطب فيه سوى المتعبد ،والمريد ،والمخطيء ،الذي عليه أن يطلب
الصفح والمغفرة من ذنوب ليست ذنوباً؛ وعليه فإن المذهب يوغر صدر المرء على من ال يشاركه العقيدة ذاتها،
ويفسد روحه بالكراهية والبغضاء ،ويجعل منه مادة للسلطة ،ورعية للسلطان ألن المذهب يقترن بالسلطة ومباطن

اإل ستبداد ،وهو تعبير عن مركزية إثنية ،أو عن عصبية تدور حول شمسها الخاصة ،تتنكر لكل ما عداها ،وتعتبر
إنتصاراتها إنتصارات إلهية ألنها إنتصارات للمذهب على ما عداه.
■ ويخلص جباعي إلى القول إن في األديان مذاهب قريبة من األصل الذي إنبثقت منه إلى هذا الحد أو ذاك ،أو
بعيدة عنه إلى هذا الحد أو ذاك؛ كل واحد منها يسمي نفسه ،ويسمي أتباعه «الدين» ،وليس ديناً من األديان ،بل

هو «الدين» ،وكل ما عداه ليس بدين ،إنتصاراته إنتصارات إلهية ،هي إنتصار الحق على الباطل ،وانتصارات
اآلخرين ما هي إال إنتصارات الباطل« ،وان للباطل جولة وللحق ألف جولة» .ويرى جباعي أن هذا الفهم هو
مصدر الحروب المذهبية ،فيها يتم القتل على الهوية ،وهو مصدر الصراعات المذهبية ،التي تقوم على كره اآلخر،

ومنافسته على كل شيء بما في ذلك على الحياة نفسها ،ونهب أمواله ،وحرق أمالكه ،ما دام ال ينتمي إلى المذهب
نفسه.
■ لذلك وكخالصة يمكن القول بالصعوبة الشديدة لتجديد الخطاب الديني ما دام هذا الخطاب أسير المذهبية،

وما دام النص أسير التفسير المذهبي ،وما دامت السلطة السياسية تستند في نزعاتها السلطوية إلى خلفيات

مذهبية■

■■■
■ هل يمكن العودة إلى السلف ،كمصدر لتجديد الخطاب الديني؟ بعض المدارس اإلسالمية رأى في «العصر
الذهبي» ،عصر «الخلفاء الراشدين» ،نموذجاً لما يمكن أن يستند إليه تجديد الخطاب الديني ،كمرتكز حتى لقيام
الدولة اإلسالمية .لكن مثل هذا المبدأ يحمل في طياته نقاط ضعفه ،فالعودة إلى السلف ،كعملية مفتوحة على
الزمان ،تتيح لكل طرف أن يختار من تاري .السلف الحقبة التي تخدم مصالحه ،خاصة وأن التاري .اإلسالمي،
حافل بالحقب المتناقضة في أسسها السلطوية ،وتاري .بعض الحكام حافل بممارسات ملطخة ،سبقت قيام تنظيم

داعش بقرون ،مما يتيح لداعش وغيره أن يعتبر تجارب هؤالء الحكام ،الذين حكموا باسم الدين ،مثاله الديني،
ونموذجه التاريخي الذي يتيح له أن يمارس سياسة مغالية في البطش والقهر واالستبداد ،وأن يقدم هذا كله باعتباره
نموذجاً للدولة اإلسالمية المنشودة.
■هذا األمر يعيدنا إلى نقطة الصفر ،في جدل يدور حول نفسه ،ما يدفعنا للقول إن إصالو الخطاب الديني ال
يمكن أن يتم بمعزل عن اإلصالو السياسي ،الذي يقود إلى قيام دولة المواطنة التي تكفل لمواطنيها الحريات

الديمقراطية ،بما في ذلك حرية التفكير وحرية الرأي والضمير ،وتقوم على مباديء العدالة االجتماعية والمساواة
التامة ،ومبدأ تداول السلطة■
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()2

م
مكونات التطرف في المناهج التعليمية والتربية الدينية

ومكونات إعتدال ،والثقافة العربية اإلسالمية ليست خارج هذا
مكونات تطرف
ّ
 ■-1في كل ثقافة من الثقافات هناك ّ
مكونات اإلعتدال والتعايش واإلعتراف باآلخر في هذه الثقافة  ،قامت
السياق ،فعندما سيطرت ،في حقب سابقةّ ،
مدن حضارية عامرة في األندلس واسيا ،ناهيكم عن الحواضر المعتبرة في بغداد ودمشق ،التي عاش اليهود

والمسيحيون فيها تحت الحكم اإلسالمي في تعايش مشهود حتى بمعايير القرون الحديثة .وعندما سقطت دولة
المسلمين في األندلس لجأ اليهود معهم إلى دول المغرب العربي ودول البلقان ،خوفاً من اإلضطهاد الذي يمكن أن

يتعرضوا إليه على يد الحكم الديني المنتصر تحت راية «محاكم التفتيش».

مكونات التطرف في الثقافة ذاتها ،وخصوصاً في مناهج التربية والتعليم ،فضالً عن المدارس
أما عندما ّ
تتفشى ّ
والمعاهد والجامعات الدينية المنغلقة والمتعصبة ،في ظل أنظمة حكم تسلطية وفاسدة وفاشلة ،فمن الطبيعي أن

تكون النتيجة هي ما نشهده في هذه األيام ،حيث تسود جماعات وتيارات التطرف والتوحش التي مّثلت «الداعشية»
أردأ تعبيراتها.

■ في هذا الصدد ،يالحظ المتابعون أن المناهج الدراسية في معظم الدول العربية ،وبشكل خاص كتب التربية
تكرس اإلنغالق ،ومحدودية التفكير ،وتغيب عنها ثقافة التعددية
اإلسالمية ،واللغة العربية ،والدراسات اإلجتماعيةّ ،
واإلعتراف باآلخر .ومثل هذه المالحظة ليست جديدة ،لكنها باتت تكتسي حساسية فائقة في ظل التطورات السياسية
األخيرة في المنطقة وصعود الجماعات المتطرفة.

ويتم ذلك عبر تظهير الذات المسلمة كمتعالية على اآلخر ،غير المسلم ،على نحو يؤسس للشعور بالتفوق عليه.

تسوغ ممارسة العنف ضد اآلخر بوصفه كاف اًر ،وذلك عوضاً عن
يتم ذلك عبر تكريس ثقافة إقصائية متطرفة ّ
كما ّ
أن ترسي هذه المناهج قواعد المساواة التامة بين البشر ،على أساس المواطنة والهوية الوطنية الحديثة المشتركة،
القائمة على التنوع واحترام اآلخر المختلف ،أياً تكن ماهية هذا اإلختالف.
نتحول إلى تكفيريين
■ ولكن ّ
رب معترض يقول ،إننا منذ عشرات السنين ونحن ندرس هذا المضمون التعليمي ولم ّ
تدرس في مدارسها تلك المناهج
أو إرهابيين!؟ .وقد يضيف اخر أن ثمة أنظمة تعتبر نفسها «علمانية» ولم ّ
«الملتبسة» ،ومع ذلك فقد إنتشرت فيها الجماعات اإلرهابية ،ما أن ضعفت «قبضتها الحديدية» الممسكة بالحكم؟

ويزيد البعض متحدثاً عن أن األمر ال يتعلق بالمناهج أو المدارس فحسب ،بل يتصل كذلك بالبيئة اإلجتماعية
والثقافية ودورها في تربية الطفل وتنشئته ،إضافة إلى دور المدارس والمعاهد والجمعيات الدينية ،الرسمية وغير

متشددين ،أو
سيط اًر عليه من قبل خطباء
ّ
الرسمية .وكذلك الدور الذي يلعبه الجامع ،وخصوصاً عندما يكون ُم ّ
متشددة ،كما كان الحال أخي اًر في تونس ،وهو ما ينطبق على غيرها من الدول ،ماضياً وحاض اًر.
جماعات
ّ
ويحيل كثير من المحللين أمر التطرف بمجمله إلى أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ،محلية واقليمية ودولية،

يعتبرون أنها هي التي تقف وراء والدة وظهور الجماعات اإلرهابية« ،داعش» و«القاعدة» وأشباههما ،وليس
األسباب المتصلة بالدين أو الثقافة فحسب .ويعتقد أصحاب هذا الرأي كذلك أن التطرف المتأصل لدى هذه

الجماعات هو ما يقود تفسيرها للنصوص الدينية ،وليست األخيرة هي ما يوّلد تطرفها وصوالً إلى توحشها.
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■ في الواقع ،فإن إنتشار اإلستبداد والفساد وغياب الديموقراطية والعدالة اإلجتماعية وحكم القانون ،كلها عوامل

كرد على الغبن والظلم والعنف والتهميش الذي يلحق
أساسية لظهور الجماعات اإلرهابية وممارسة العنف والتطرف ّ
بقطاعات شعبية واسعة ،سواء على يد األنظمة الحاكمة ،أو على يد بعض الدول النافذة إقليمياً ودولياً ،الواليات

المتحدة واسرائيل على سبيل المثال.

سر قدرة «داعش» و«السلفية الجهادية» عموماً على «النبش في موارد
لكن هذا ال يقّلل من أهمية التساؤل عن ّ
ومنابع التطرف والتشدد الفكري واإلجتماعي القائمة أصالً في مجتمعاتنا» .والتساؤل كذلك عن «مطواعية النصوص
التحضر
المضادة ،ألي شكل من أشكال
الدينية والقدرة على توظيفها لتقوية النوازع والغرائز الوحشية المنافية و
ّ
ّ
واإلنفتاح على العالم والعلم والبشر».
ويخلص كثيرون إلى أن «داعش» وما شابهه من تنظيمات متطرفة ،تستفيد من نصوص دينية «ملتبسة» ،تتيح
الدموي وجعله جهاداً وجس اًر إلى
غطاء دينياً مقدساً» ،وبالتالي «شرعنة السلوك ّ
إلباس العنف المنفلت الذي تمارسه « ً
الجنة».
ّ

أن غير المسلمين مجرد ُكّفار ال يستحقون سوى اإلزدراء ،فإن الفرق بينهم وبين
فعندما يتعلم طالب المدارس ّ
«الدواعش» يصبح في التطبيق ،أو في القدرة على التنفيذ ال أكثر .إذ أن كثي اًر من «دعاة الدين» وخطباء الجوامع

تمكنهم من تطبيقه أو «ترجمته» على أرض
يقدمون خطاباً داعشياً ،لكنهم ال يملكون «السيف» أو األدوات التي ّ
ّ
الواقع■

 ■-2الحظت الباحثة األردنية دالل سالمة ،في ورقة بحثية نشرتها مؤخ اًر حول «الداعشية في المناهج والكتب
(المعدلة حديثاً) لمواد التربية
األردنية والعربية» (جريدة «الغد» االردنية ،)2015/7/2 ،أن الكتب الجديدة
ّ
اإلسالمية واللغة العربية والتربية الوطنية واإلجتماعية للصفوف الثالثة األولى في المدارس األردنية تفتقر إلى ثقافة

التسامح الديني وقبول اآلخر ،واإلعتراف بحقه في الوجود ،بل هي ترفضه ،وتتعامل مع العقيدة اإلسالمية بوصفها
«الحقيقة الجاهزة المكتملة المطلقة ،غير القابلة للنقاش» ،ويوصم كل ما عداها من عقائد بالضالل.
وفي ضوء تجربتها وخبرتها الشخصية في التعليم ،كمعلمة لغة عربية في المدارس األردنية لمدة  13سنة ،تورد

توضح أثر التربية والمناهج التعليمية على الناشئة.
الباحثة العديد من األمثلة التي ّ
ففي منهاج اللغة العربية القديم للصف السابع ،كما تقول سالمة ،كان هناك موضوع تعبير مقرر على الطلبة
درست هذا الصف أكثر من ست مرات،
كتابته ،يتعلق باإلختالفات بين الشعوب في عادات األكل واللباس .وهي ّ
في محافظات وفترات زمنية مختلفة.

وتضيف دالل سالمة قائلة« :كان محزنا أن أق أر في كل سنة موضوعات تعبير ينقسم فيها العالم إلى قسمين،
ويتحول فيها الحديث عن اإلختالف في عادات الطعام إلى مقارنات قاسية بين الكّفار الذين
مسلمين وكّفار.
ّ
يشربون الخمر ،ويأكلون لحوم الخنزير والحيوانات المقتولة خنقاً ،من ناحية ،والمسلمين الذي ال يأكلون أو يشربون

إال طاه اًر» .أما اإلختالف في عادات اللباس« ،فيصبح مقارنة بين المسلمين الذين تلتزم نساؤهم بمالبس محتشمة،

والكّفار الذين يسمح رجالهم لنسائهم بالخروج إلى الشوارع شبه عاريات» .وتقول الباحثة األردنية إن هناك من
الطالبات ،من كانت تذهب بعيداً« ،فتقارن بين المسلمين الذين يحافظون على روابطهم العائلية ،والكّفار الذين
يطردون بناتهم من المنزل بمجرد بلوغهن الثامنة عشرة».
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محجبة ،كان التساؤل األول الذي تواجه به دالل سالمة من قبل التلميذات في المدارس التي
■ وبوصفها غير
ّ
كانت تنقل إليها يتعلق بـ«إن كانت مسيحية؟» .وتوضح أنها في واحدة من تلك المدارس ،كان لديها زميلتان
بينهن« ،إن المعلمات
إحداهن بعد نقلها إلى المدرسة بأيام أنها سمعت التلميذات
مسيحيتان ،أخبرتها
يتحدثن في ما ّ
ّ
ّ
المرات مباشرة من
المسيحيات في المدرسة إرتفع عددهن بقدومها إلى ثالث» .كما ُو ّجه إليها هذا السؤال في إحدى ّ
تلميذ في الصف الثالث .وتتساءل قائلة« :ما الذي يعرفه طفل في الثامنة عن الفرق بين المسيحية واإلسالم ،ليكون

موضع تساؤل بالنسبة إليه دين المعلمة التي جاءت لتحل في صفه حصة واحدة بدالً من معلمته الغائبة؟».
■ وتخلص الباحثة إلى القول إنه ليس هناك في أي موضع في هذه الكتب ما يشير إلى ضرورة تقبل إختالف
المعتقدات الدينية وغير الدينية األخرى ،والتعايش مع أصحابها ،بل نجد العكس ،إذ يتعلم التالميذ ،منذ الصفوف
األولى ،أنه من بين الكتب السماوية الثالثة ،القران واإلنجيل والتوراة ،فإن القران هو الكتاب السماوي الوحيد «الذي
حفظه هللا تعالى من التغيير والتحريف» .أي أن األطفال يتعلمون صراحة ،أن «األديان السماوية األخرى هي أديان

مضللة»(!).

وتعتبر الباحثة أن األطفال يتلقون هذا النوع من التنشئة في وقت ُيستخدم فيه الدين ،كما إستخدم دوماً ،أداة إلثارة
النزاعات وادارتها ،ومن هنا يأتي خطر أن تظل المدرسة إمتداداً لهذا النوع من التنشئة ،وتبرز تالياً أهمية أن يلتفت
المحتوى التعليمي الذي يقدم لتالميذ المدارس إلى ضرورة تعريفهم بالتنوع الذي عليه العالم ،وبمشروعية هذا التنوع،
وحق أصحابه في الوجود.

وتوضح سالمة أن الدرس األول في كتاب التربية الوطنية واإلجتماعية للصف األول هو عن اإلختالف ،حيث يتعلم
األطفال أن البشر مختلفون ،وأن عليهم تقبل إختالفاتهم والتعايش معها .وتقول إنه من هذا المقرر الذي يفترض به
أن يعّلم التالميذ مفاهيم أساسية ،مثل العائلة والوطن والمواطنة والحقوق والواجبات والمؤسسات الوطنية ،فقد ربط
ذلك كله باإلسالم ،ايات أو أحاديث نبوية أو قصص دينية .وتعتبر الباحثة أن المشكلة هنا ليست في ربط القيم

باإلسالم ،بل في ربطها الحصري به ،وجعل األمر يبدو في وعي األطفال كما لو أن اإلسالم هو مصدرها الوحيد،
المكونات
ويفوت على التالميذ إدراك حقيقة أساسية ،هي أن هذه القيم هي
ّ
ما ينفي عنها عموميتها اإلنسانيةّ ،
األساسية لنظم إيمانية أخرى ،دينية وغير دينية.
قدم لكل درس بآية قرانية يتعلق مضمونها بالحقيقة
وتزيد فتقول إنه «حتى في كتب العلوم ،سنجد شحنة دينية ،إذ ُي ّ
العلمية التي يعرضها الدرس ،بما يجعل األمر يبدو كما لو أنه ليست فقط القيم النابعة من اإلسالم حص اًر ،بل
الحقائق العلمية أيضاً»(!)■

 ■-3في دراسة أخرى عن «الداعشية في المناهج والكتب المدرسية األردنية» لـ د .ذوقان عبيدات (جريدة «الغد»
االردنية ،)2015/7/2 ،وشملت جميع كتب اللغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية الوطنية ،وكتاب الثقافة العامة
للمرحلة الثانوية ،يشير الباحث إلى أن «مناهجنا ال تهتم بالمعارف ،بل بمعلومات لن تبقى» .فهي تفتقد إلى قضية

قادر على استخدامها وتوظيفها ،ونقلها إلى اآلخرين في أي
«تحويل المعلومات إلى معارف ،بحيث يكون الطالب ًا
وقت.

يعرفون التعلم بأنه ما يبقى مع الطالب بعد أن يترك المدرسة
ويلفت الباحث إلى أن المختصين في العلوم التربوية ّ
أو الجامعة ،وليس ما حفظه الطالب ليلة إمتحان التوجيهي(!) .فإذا كانت المناهج سردية ،واإلمتحانات تقيس
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المعلومات ،فمن الطبيعي أن نتوقع ماذا يحدث في مدارسنا« :معلم يفسر ويشرح ،وطالب يدرس ويحفظ ،وو ازرة
رسب».
تمتحن َفتُ َّ
نجح أو تُ ّ
كما تكشف دراسة الباحث أن الثقافة الدينية واسعة اإلنتشار في الكتب ،غير ذات الصلة بالتربية اإلسالمية ،مثل
كتب العربي والتربية الوطنية والثقافة العامة .ويسوق مثاالً على ذلك من كتاب الثقافة العامة ،حيث تم حشد أكثر

من  85اية قرانية ،وعشرات األحاديث النبوية ،في وحدة دراسية واحدة ،ال عالقة لها بالموضوع ،إذ كانت الوحدة
في الفلسفة والمعرفة.
■ يوضح الباحث كيف ينتشر الفكر الداعشي بشكل واسع في كتب التربية الوطنية واللغة العربية والتربية
مادة في مقرر الثقافة العامة تهاجم العلم الحديث والعلوم ،التي «تبعد الناس عن الدين واإليمان
اإلسالمية .فهناك ّ

والشرف ،وتدمر البيئة» .كما تهاجم المنطق والفلسفة ،وتسّفه اراء فالسفة كبار أمثال كانت وديكارت .فـ «أعظم
معرفة هي التي تأتي مع الوحي ،ألنها من خارج اإلنسان» (كتاب الثقافة العامة :مستوى أول وثاني ،ص .)17

■ وتغيب في كتب اللغة العربية أشعار إنسانية كأشعار عرار وأشعار عمر بن الفارض ،أو إبن عربي أو أبي

العالء المعري وغيرهم .كما تغيب النصوص األدبية المثيرة ،والنوادر والطرائف ذات التأثير في بناء إتجاهات

أخالقية وانسانية .وتغيب كذلك أشعار عاطفية كأشعار نزار قباني وحتى عنترة وعبلة وقيس بن الملوح ،وحتى روائع
عمر بن أبي ربيعة.
أم ا كتب التربية الوطنية والتربية اإلسالمية فتصف األحزاب اإلسالمية بأنها تستند إلى القران الكريم والسنة وتطبيق
الشريعة .وتعتبر الجهاد ،فرض عين .وتمتد دروس الجهاد في جميع سنوات الدراسة .والجهاد في سبيل هللا ،يتضمن

هداية العالم بأجمعه ،وازالة أية عقبات أمام إنتشار الدعوة اإلسالمية.

يقيم الطالب اآلخرين ،بمدى إلتزامهم بأحكام الشريعة اإلسالمية ،دون أي
وفي مجال تقييم الناس ،يطلب المنهاج أن ّ
إشارة للمسؤوليات القانونية أو األخالقية لألفراد.
ويقدم المنهاج صورة مهزوزة للمرأة المسلمة ،من قبيل أن من واجبها الطاعة ،ومن حق الرجل عليها الطاعة ،وحقها

النفقة ،وال يجوز أن تخرج من بيتها ،دون إذن ،إالّ في حاالت الحريق ،ودون عطور وبمالبس إسالمية ،كما يحق

لزوجها زجرها وتأنيبها ■
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عالقة الدين بالدولة في مشروي الدستور الفلسطيني

()1

[مقارنة مع الدساتير العربية]
()1
اإلحالة على الدين  ..سياقات متمايزة
 -1عديــدة هــي اإلحــاالت علــى الــدين عمومـاً واإلســالم بخاصــة فــي مشــروع الدســتور الفلســطيني ،لكنهــا تــرد بــدالالت

مختلفـة .فهي تنـدرج أحيانـاً فـي سـياق العلمانيـة والدولـة المدنيـة وبأقلـه ال تتعـارض معهـا ..العلمانيـة بمـا هـي رؤيـة
وممارســة تقــوم علــى فصــل مؤسســات الــدين عــن مؤسســات الدولــة مــن موقــع إحتـرام الــدين (وســائر المعتقــدات) وحريــة

ممارسـة شـعائره .وفـي أحيــان أخـرى تتعــاكس مـع العلمانيــة وسـياقها باعتمادهـا عناصــر الدولـة ذات المالمـح الدينيــة
فيما يتعلق بالجانب التشريعي بالذات .وفي هذا اإلطار نالحظ ما يلي :

■ أوالً -ثمـــة إحـــاالت تطـــرو اإلســـالم بداللـــة اإلنتمـــاء لمنظومـــة ثقافيـــة وحضـــارية ،كمــا فــي المــادة « :2الشــعب
الفلسطيني جزء من األمتين العربية واإلسالمية .»..وهذا ما يمكن أن ينطبق على المادة « :5اللغة العربية هي اللغـة
الرســمية واإلســالم هــو الــدين الرســمي فــي فلســطين» ،حيــث المكانــة الرســمية لكــل مــن الــدين واللغــة ال ـواردة فــي نفــس

السـياق ونســبهما إلــى فلســطين المقصــودة ككيــان ببعــده الـوطني والمعنــوي والرمــزي ،إنمــا ينــدرج بداللــة اإلنتمــاء الثقــافي

والحضاري للشعب الفلسطيني بأسره .وهو اإلنتماء الذي يأخذ باإلعتبار موقع اإلسـالم مـن زاويـة إنتشـاره فـي المجتمـع
وكعنصر بارز في البنية الثقافية والمجتمعية والروحية والقيمية السائدة.
كما تجدر المالحظة أن الكـالم يـدور عـن «الـدين الرسـمي فـي فلسـطين» ولـيس «الـدين الرسـمي للدولـة» الـذي تترتـب
عليــه – فــي مبنــى الدولــة ذاتهــا – إمتــدادات مؤسســية مــا معنيــة بالعالقــة مــع الم ـواطن ومختلــف فئــات المجتمــع مــن
الصــعب بحك ــم القـ ـوانين الت ــي تحكمه ــا أن تك ــون محاي ــدة أو غي ــر تمييزي ــة (سـ ـواء عل ــى مس ــتوى اإلنتم ــاء الط ــائفي أو

الجندري أي على مستوى المساواة بين الرجل والمرأة).

■ ثانياً -ثمة إحـاالت أخـرى ،مباشـرة وصـريحة ،بداللـة الحريـات الدينيـة والمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات وأمـام
القانون:
 المادة  ..« :5ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية ،المساواة في الحقوق والواجبات». -المــادة « :19كــل الفلســطينيين سـواء أمــام القــانون ،وهــم يتمتعــون بــالحقوق المدنيــة والسياســية ،ويتحملــون الواجبــات

العامة دونما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.»..

 المـادة  ..« :20وتعمــل الدولـة علــى كفالـة الحقــوق والحريــات الدينيـة والمدنيــة والسياسـية واإلقتصــادية واإلجتماعيــةوالثقافية لكل المواطنين ،وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».

)(1

المسودة الثالثة التي تتضمن جميع التعديالت حتى تاريخ .2003/5/4

63

 المادة « :36حرية العقيدة مكفولـة ،ولكـل إنسـان الحـق فـي ممارسـة شـعائر العبـادة وفقـاً ألحكـام الدسـتور والقـانون.تكفل الدولة حرية الوصول إلى األماكن المقدسة الخاضعة لسيادتها في إطار القانون .تكفل الدولة لكل أتباع األديان
الس ــماوية حرمـــة أم ــاكن العب ــادة المقدس ــة ،طبقـ ـاً لللتـ ـزام الت ــاريخي للش ــعب الفلســـطيني ،واإللت ازم ــات الدولي ــة لدول ــة

فلسطين».

وال نملك ،من موقعنا الديمقراطي والعلماني ،سوى االنسجام مع هذه المواد ..نقول هذا باإلطـار العـام ،إذ ال نقـام
في واقع إنتماء جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى منظومة ثقافية حضارية تنتسب إلـى العروبـة واإلسـالم .كمـا ال

نقام بضرورة ضمان الحريات الدينيـة والمسـاواة بـين أبنـاء الشـعب الواحـد أمـام القـانون وفـي الحقـوق والواجبـات
وباعتبــار هــذه المســاواة تكــرس أولويــة مكانــة وصــفة المواطنــة وأســبقيتها علــى أيــة صــفة ومكانــة أخــرى بمــا فيهــا

اإلنتماء الديني ،الذي لو عقد له لواء األسبقية لكان نفى – من حي المبدأ – إمكانية المساواة بـين أبنـاء الـوطن
الواحد■
 -2مــع تســجيلنا النســجام المـواد الدســتورية اآلنــف ذكرهــا مــع رؤيتنــا المدنيــة والعلمانيــة للدولــة ،فالعلمانيــة رؤيــة تمــس
مبنى الدولة وال تشمل المجتمع بصرف النظر عن درجة تبادل التأثر والتأثير بين المستويين ،يسترعي اإلنتباه التوسع
الملفـت فــي تنـاول مســألة حريــة العقيـدة والعبــادات فـي عــدد مــن مـواد مشــروع الدسـتور ،مــا يعــود بتقـديرنا إلــى إعتبــارين
إثنين:
■ األول خارجي وجوهره قومي يتصل بالصراع الدائر حول األماكن الدينية اليهودية ،الحقيقي منهـا أو المزعـوم (فـي
القــدس والخليــل ونــابلس وبيــت لحــم ،)..مــن زاويــة ســعي إس ـرائيل المعلــن الســتيطان وضــم هــذه األمــاكن ومحيطهــا

والطــرق الموصــلة إليهــا ،مــا يجعــل الدولــة الفلســطينية ُمضــطرة (فــي وثيقتهــا األم – الدســتور – التــي باإلســتناد إليهــا

تُجتــرح القـوانين وتُشــتق السياســات) ،كمــا وأيــة جهــة فلســطينية أخــرى ،إلــى إبــراز وتأكيــد إلت ـزام الدولــة التــام فــي نطــاق
واليتها الدستورية وحدودها السيادية بواجبها في رعاية األماكن الدينية لكل األديـان ،وضـمان إمكانيـة وحريـة الوصـول
إليها بالنسبة لجميع معتنقي هذه األديان.
■ والثــاني داخلــي وخلفيتــه مجتمعيــة مــن زاويــة حــرص المشــترع الــذي يقــف وراء الــنص (كونــه يتوجــه إلــى مجتمــع
تعــددي تتن ــوع في ــه الــرؤى والمواق ــف ب ــإزاء عالقــة ال ــدين بالدول ــة مــن مواق ــع فكري ــة وسياســية مختلف ــة) عل ــى الطمأن ــة
واإلحت ـواء وخلــق شــيء مــن الت ـوازن بــين بعــض الم ـواد أو حتــى فــي صــياغة المــادة نفســها التــي تنطــوي علــى دالالت

الدولــة ذات المواصــفات الدينيــة التــي ال يقتصــر مضــمون عالقتهــا بالــدين علــى رعايــة الشــعائر والعبــادات وحمايتهــا

وضمان حريتها ،بل أيضاً على إعتماد الشرائع وتطبيقها (بهذا القدر أو ذاك) ■
 -3وهــذا مــا نالحظــه بوضــوح علــى يــد المــادة « :7مبــاديء الشــريعة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريع .وألتبــاع
الرســاالت الســماوية تنظــيم أحـوالهم الشخصــية وشــؤونهم الدينيــة وفقـاً لشـرائعهم ومللهــم الدينيــة فــي إطــار القــانون ،وبمــا

يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واسـتقالله» .وهي المادة ذات التـأثير األهـم فـي مسـودة الدسـتور علـى منحـى عالقـة
الدين بالدولـة القادمـة .وموقـع المـادة  7المفصـلي فـي هـذا السـياق يـنعكس علـى مـواد الدسـتور الخمـس األخـرى التـي

توقفنا أمامهـا ( )36 ،20 ،19 ،5 ،2لجهـة إضـعاف دالالتهـا العلمانيـة سـواء فيمـا يتصـل بالحريـات الدينيـة والمسـاواة
أم ــام الق ــانون وف ــي الحق ــوق والواجب ــات ..أو بانتم ــاء الش ــعب والمجتم ــع لمنظوم ــة ثقافي ــة وحض ــارية تس ــتظل اإلس ــالم

والعروبة بعمقهما التاريخي ،فالمادة «( 5اإلسالم هو الدين الرسـمي فـي فلسـطين») علـى سـبيل المثـال تتخـذ مضـموناً

64

مختلف ـاً علــى خلفيــة المــادة «( 7مبــاديء الش ـريعة االســالمية مصــدر رئيســي للتش ـريع») ينحــى بهــا نحــو اإلقت ـراب مــن
الدولـ ـ ــة ذات المواصـ ـ ــفات الدينيـ ـ ــة (بالتش ـ ـ ـريع ولـ ـ ــيس بالشـ ـ ــعائر) بـ ـ ــدالً مـ ـ ــن التقـ ـ ــدم نحـ ـ ــو الدولـ ـ ــة ذات المواصـ ـ ــفات
المدنية/العلمانية■

 -4العلمانيــة فــي مقاربــة أولــى هــي فصــل (مؤسســات) الــدين عــن (مؤسســات) الدولــة .غيــر أن الخــط الفاصــل بــين
المنحيين الديني والمدني/العلماني للدولة (وفي الدولة) ال تحدده – حص اًر – إحالة الدستور على الدين من عدمها بل

طبيعــة مــا تجــري اإلحالــة عليــه  :هــل هــي العقيــدة اإليمانيــة مــع مــا يترتــب عليهــا مــن إنتمــاء روحــي ووجــداني وعمــق
ظ ْم العالقــات فـي المجتمــع مــن جهـة أخــرى ،ومـن شــعائر تقــام
ثقـافي وحضــاري مـن جهــة ،وقواعـد أخالقيــة وســلوكية تَ ْـن ُ
وعبــادات تمــارس بحريــة مــن جهــة ثالثــة ..أم مجموعــة مــن القواعــد الناظمــة لســلوك الســلطة السياســية فــي إطــار

الشريعة بحيث تضحى األخيرة هي مرجعية السلطة أي نظامها المعياري الذي ال يمكن أن يجد أصوله إال في أحكام
الشرع ،تلك األحكام التي بدورها ،ال يمكن إقامتها بدون وسيلة السلطة السياسية.

إن ما يحسم غلبة المنحى المدني/العلماني على المنحى الديني في الدستور (وامتداداً في الدولة) هو هذا التمايز بين
معينة في مبنى الدولـة ،بحيـث ال يجـري
العقيدة وميدانها المجتمع بأسره وبين السلطة السياسية النابعة من مستويات ّ

التوظيف السياسي للدين بالتركيز على جانبه التشريعي والتنظيمي ،فتتحول السياسة إلى «سياسـة شـرعية» ذات نزعـة

ماضوية .إن إنضبا الدين للسلطة السياسية يضعنا أمام ممارسة مدنية/علمانية ،بينما التوظيف السياسـي للـدين
بالتركيز على جانبه التشريعي والتنظيمي يقود إلى ممارسة دينية للسلطة السياسية.

إذن ،النقطة التي تحسم بالمنحى الديني للدستور (وبالتالي للدولة) ال تحددها وحدها اإلحالة علـى الـدين بسـياقات
مختلفة كما أسلفنا ،بل النص الصـريح علـى عالقـة التشـريع بالشـريعة التـي تكسـب تلـك اإلحـاالت مضـموناً يقربهـا

(أو يبعدها) من مواصفات دستور الدولة الدينية بقدر ما تتأكد (أو تتراجع) مقـوالت الشـريعة فـي البنيـة التشـريعية

 /القانونية عموماً.

هذا طبعاً مع إستدراك مهم  :مراعاة الفروقـات الكبيـرة بـين مختلـف الصـيغ التـي يمكـن أن يـرد فيهـا ذكـر الشـريعة كمـا
نالحظ في مختلف الدساتير العربيـة ،ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن نتـائج مـؤثرة علـى مسـتوى اإلجتمـاع السياسـي والـديني
والمدني .هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه مـن خـالل نمـاذج مسـتقاة مـن ثالثـة دسـاتير عربيـة هـي دسـاتير المملكـة
العربية السعودية ،والمملكة المغربية ،والجماهيرية الليبية■

()2
موقع الدين في دساتير السعودية والمغرب وليبيا
 -1في السعودية يؤدي «النظام األساسي للحكم» (اذار/مارس  )1992وظيفة الدستور باعتبار أن دستور المملكة

ه ــو « كت ــاب هللا تع ــالى وس ــنة رس ــوله( »..الم ــادة  .)1أم ــا النظ ــام األساسـ ــي فهـــو كناي ــة ع ــن دس ــتور لدول ــة ديني ــة
(ثيوقراطيــة) مكتملــة الســمات حيــث «الحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية يســتمد ســلطته مــن كتــاب هللا تعــالى وســنة
رسـوله وهمـا الحاكمـان علـى هـذا النظـام (أي النظـام األساسـي) وجميـع أنظمـة الدولـة» (المـادة  .)7وتطغـى اإلحـاالت

المباشـرة والمتـواترة علــى الــدين والعقيــدة ،والشــورى ،والكتــاب والســنة والش ـريعة القائمــة عليهمــا الــ ...علــى نــص النظــام
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األساسي (ومنطقه الداخلي) في  25من أصل  71مادة معينـة موزعـة علـى سـتة أبـواب مـن أصـل أبوابـه التسـعة (أي
ما عدا ثالثة أبواب تبحث في  12مادة معنية بالمالية والرقابة واألحكام العامة).
السعودية دولة دينية (وليس فقط دولة ذات منحـى او توجـه دينـي) تقـوم علـى « البيعـة» كآليـة السـتالم السـلطة لكـن

ضمن ساللة األسرة الحاكمة (المادتان  ،)6 ،5وعلى « الشورى» كأداة لممارسة السلطة حيث «يقوم الحكـم ..علـى

أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة اإلسـالمية» (مـادة  ،)8وعلـى تطبيـق «الشـريعة» (ولـيس فقـط إعتمادهـا
كمرجعية معيارية ضابطة لسلوك السلطة) في إدارة وتنظيم شؤون الدولة والمجتمع والعالقـة بينهمـا .وهـذا مـا تشـير
إليه بوضوح المواد التالية في النظام األساسي:

 المادة  « :23تحمي الدولة عقيدة اإلسالم وتطبق شريعته». الم ــادة « :26تحم ــي الدول ــة حق ــوق اإلنس ــان وف ــق الشـ ـريعة اإلس ــالمية» (علمـ ـاً أن النص ــوص المتعلق ــة ب ــاإلرثوالمرأة ..من الصعب تفسيرها ضمن منظور يناسب حقوق اإلنسان بالمعنى الحديث للكلمة).
 المادة « :17الملكية ورأس المال والعمل ..تؤدي وظيفة إجتماعية وفق الشريعة اإلسالمية». المادة « :46ال سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة االسالمية». المــادة « :48وفقـاً للنظــام تطبــق المحــاكم علــى القضــايا المطروحــة أمامهــا أحكــام الشـريعة اإلســالمية وفقـاً لمــا دلعليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة».
 المــادة « :55يق ــوم المل ــك بسياس ــة األم ــة سياســـة شـــرعية طبقـ ـاً الحكــام اإلس ــالم ويش ــرف عل ــى تطبي ــق الشـ ـريعةاإلسالمية واألنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البالد والدفاع عنها».
 المادة « :67تختص السلطة التنظيمية بوضع األنظمة واللوائح ..وفقاً لقواعد الشريعة اإلسالمية». -المادة  ..« :57الوزراء األعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشـريعة اإلسـالمية

واألنظمة السياسية العامة للدولة»■

 -2علـى النقــيض مــن النظــام األساســي للحكــم فـي الســعودية التــي تتــدافع مـواده إلبـراز اإلحــاالت علــى الــدين وبوجهــة
تجعل من هذا النظام الية لتطبيق الشريعة ،تغيب عن الدستور المغربي حي «الملك أميـر المـؤمنين» غيابـاً مطلقـاً

أية إشارة إلى الشريعة اإلسالمية أو الى موقعها في التشريع بشكل عام.

وهــذا مــا يجعــل المــادة الت ـي تــتكلم فــي دســتور المغــرب عــن «اإلســالم ديــن الدولــة ،والدولــة تضــمن لكــل واحــد حريــة

ممارســة شــؤونه الدينيــة» (الفصــل الســادس) تؤشــر إلــى طــرح اإلســالم بوجهــة العقيــدة أي مجموعــة العبــادات والشــعائر
التــي تضــمن الدولــة حريــة ممارســتها ،ولــيس بمفهــوم «السياســـة الشـــرعية» ومــا تتضــمنه مــن قواعــد ناظمــة لســلوك

وممارسة السلطة في الشأن التشريعي ،وما يستتبعه من تطبيقات.

اإلحالة األخرى على اإلسـالم كمـا وردت فـي «تصـدير الدسـتور» تنـدرج فـي سـياق تأكيـد اإلنتمـاء إلـى منظومـة ثقافيـة

وحضــارية « :المملكــة المغربيــة دولــة إســالمية ذات ســيادة كاملــة ،لغتهــا الرســمية هــي اللغــة العربيــة ،وهــي جــزء مــن
المغرب العربي الكبير».
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اإلحالتــان الثالثــة والرابعــة تتكلمــان عــن عــدم إمكانيــة المجادلــة أو طلــب مراجعــة تلــك النصــوص فــي الدســتور المتعلقــة
بالــدين اإلســالمي وكــذلك األمــر بالنســبة للنظــام الملكــي« :النظــام الملكــي للدولــة وكــذلك النصــوص المتعلقــة بالــدين

اإلسـالمي ال يمكـن أن تتناولهـا المراجعـة» (الفصـل  106مـن البـاب  12حـول مراجعـة الدسـتور) .و«ال يمكـن متابعـة
أي عضو مـن أعضـاء البرلمـان وال البحـث عنـه وال إلقـاء القـبض عليـه وال إعتقالـه وال محاكمتـه بمناسـبة إبـداء أريـه أو

قيامه بتصويت خالل مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظـام الملكـي أو الـدين اإلسـالمي
أو يخل باإلحترام الواجب للملك» (الفصل .)39
أما اإلحالة الخامسة واألخيرة فهي ليست على اإلسالم بل علـى الـدين عمومـاً ،وتطـرح موقـع«أميـر المـؤمنين» كحـام
لحمى الدين ،ما يحدد فهم الدستور لوظيفة إمارة المؤمنين على هذا المستوى بحماية اإلنتماءات الدينية المتعـددة

لمـواطني الدولــة« :الملـك أميـر المــؤمنين والممثـل األسـمى لألمــة ورمـز وحـدتها وضــمان دوام الدولـة واسـتمرارها ،وهــو
حــامي حمــى الــدين الســاهر علــى إحتـرام الدســتور ،ولــه صــيانة حقــوق وحريــات المـواطنين والجماعــات والهيئــات .وهــو
الضامن الستقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة» (الفصل  19من الباب الثاني :الملكية)■
 -3دســتور الجماهيريــة الليبيــة كنايــة عــن أربــع وثــائق« -1 :قـرار مــؤتمر الشــعب العــام بــإعالن قيــام ســلطة الشــعب
والق اررات المنفذة له» (« -2 .)1977/3/2الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان» ( 2من شهر الصـيف .)1988

« -3قانون رقم ( )5لسنة  1991بشأن تطبيق مباديء الوثيقة الخضراء» ( 17-11من شهر الصيف -4 .)1991

«قانون رقم ( )20بشأن تعزيز الحرية» (.)1991/9/1

ال يتضــمن دســتور الجماهيريــة إحــاالت علــى اإلســالم أو الش ـريعة اإلســالمية بــل علــى الــدين والق ـران الك ـريم باعتبــاره
مصــد اًر للهدايــة والشـريعة للمجتمــع ،فالشــعب العربــي الليبــي «مســتعيناً بــاهلل متمســكاً بكتابــه الكـريم أبــداً مصــد اًر للهدايــة

وشـ ـريعة للمجتم ــع يص ــدر ه ــذا اإلع ــالن ..ثانيـ ـاً :القـ ـران الكـ ـريم ه ــو شـ ـريعة المجتم ــع ف ــي الجماهيري ــة العربي ــة الليبي ــة
اإلشــتراكية» (مــن «وثيقــة إعــالن قيــام ســلطة الشــعب»)« .وأبنــاء المجتمــع الجمــاهيري (الليبــي) يحتكمــون إلــى ش ـريعة
مقدســة ذات أحكــام ثابتــة ال تخضــع للتغييــر أو التب ــديل وهــي ال ــدين أو العــرف» (الفق ـرة  10مــن «الوثيقــة الخضــراء

الكبرى لحقوق اإلنسان»).

هذه اإلحاالت المقلة على الـدين فـي دسـتور الجماهيريـة ال تسـتند إلـى وال تسـتكمل بنصـوص تـؤدي إلـى اسـتخراج

حكــم يمكــن إســتنباطه منهــا وتطبيقــه عملي ـاً ،فــال ذكــر للســنة وال للش ـريعة اإلســالمية ،ذلــك أن الق ـران هــو «ش ـريعة
المجتمع ..وللمجتمع» ،أما الشـريعة المقدسـة (التـي ال تتضـمن السـنة .وهـذا مـا يجعلهـا تختلـف عـن الشـريعة بـالمفهوم

اإلسالمي المعتمد أي القـوانين اإلسـالمية) ذات األحكـام الثابتـة فهـي القـران أو العـرف (أي مجموعـة التقاليـد المعمـول
ظ ْم العالقات البينية اإلنسانية .هذا فضالً عن تطبيق العرف في بعض صنوف القضاء).
بها في المجتمع التي تَْن ُ
وتتسم النظرة إلى الدين في دستور الجماهيرية بنزعة إنسية واضحة (أو أنسنة )Humanism :تركز علـى اإلنسـان
واإليمان والقـيم الروحيـة واإلنسـانية ،فأبنـاء المجتمـع الجمـاهيري «يعلنـون أن الـدين إيمـان مطلـق بالغيـب وقيمـة روحيـة
مقدس ــة خاص ــة بك ــل إنس ــان عام ــة لك ــل الن ــاس( »..الفقـ ـرة  10م ــن «الوثيق ــة الخضـ ـراء الكب ــرى لحق ــوق اإلنس ــان»).

و«المجتمع الجماهيري مجتمع الفضيلة والقيم النبيلة يقدس المثل والقيم اإلنسانية تطلعاً إلى مجتمع إنساني( »..الفقـرة
 16من نفس الوثيقة).
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أما عالقة اإلنسان بالخالق فهي مباشرة دون وسيط .إذن ،فهي تتجـاوز المؤسسـة الدينيـة وال تـأتي علـى ذكرهـا ،ال بـل

يجــري تحـريم نزعــة إحتكــار الــدين واســتغالله ..واســتغالله ممــن؟ الجـواب واضــح :مــن المؤسســة الدينيــة أو مــن يحــاول
مصــادرة الــدين علــى عن ـوان سياســي معــين (أي اإلســالم السياســي ،والنــزوع إلــى أســلمة السياســة وتســييس الــدين أي

معين) ..« :فهو (أي الدين) عالقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ،ويح ّـرم
وضعه في خدمة برنامج او مأرب سياسي ّ
المجتم ــع الجم ــاهيري (نس ــبة إل ــى الجماهيري ــة الليبي ــة) إحتك ــار ال ــدين واس ــتغالله إلث ــارة الف ــتن ،والتعص ــب ،والتش ــيع،

والتحزب ،واإلقتتال» (الفقرة  10من «الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان») .و«الـدين عالقـة مباشـرة مـع الخـالق
دون وســيط ومحـ ّـرم إدعــاء إحتكــار الــدين أو إســتغالله فــي أي غــرض» (المــادة الخامســة مــن «قــانون رقــم  20لســنة
 1991بشأن تعزيز الحرية»).
تحــت عنـوان مبــدأي لكــن فضــفاض« :الق ـرآن الكــريم هــو شــريعة المجتمــع» يركــز علــى الجوانــب الروحيــة واإليمانيــة

والقيمية للدين ،إنما ال تترتب عليه أحكام محددة وال تشتق منه تشريعات بعينها وال يأتي علـى ذكـر السـنة وال الشـريعة
اإلسالمية ..يتسم دستور الجماهيرية بتوجـه علمـاني واضـح ويؤسـس لمنظومـة تجـذب التشـريعات السـابقة عليـه إلـى

مساره والى التوافق معه« :تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور «الوثيقـة الخضـراء الكبـرى لحقـوق اإلنسـان» فـي
عصــر الجمــاهير بمــا يتفــق ومبــاديء هــذه الوثيقــة .وال يجــوز إصــدار تش ـريعات تتعــارض مــع تلــك المبــاديء» (المــادة

األولى من «قانون رقم  5لسنة  1991بشأن تطبيق مباديء الوثيقة الخضراء لحقوق االنسان»).

ومـن أبـرز تعبيـرات هـذا النـزوع العلمـاني هـو اإلطـار التشـريعي والقـانوني الـذي يلحظـه دسـتور الجماهيريـة فـي مســألة

المساواة بين المرأة والرجل وحقوق المرأة عموماً ،ما يؤكـد العالقـة المباشـرة بـين الديمقراطيـة والعلمانيـة والحداثـة مـن
جهة وحقوق المرأة على قاعدة المساواة من جهة أخرى « :المواطنـون فـي الجماهيريـة العظمـى ذكـور وانـاث متسـاوون
في الحقوق وال يجوز المساس بحقوقهم» (المادة األولى من «قانون رقم  20لسنة  1991بشأن تعزيز الحرية»).

وهنا تجدر مالحظة «التمييز اإليجابي» في المـادة المـذكورة التـي تـتكلم عـن المسـاواة فـي الحقـوق دون التطـرق إلـى

المساواة في الواجبات ،ذلك أن معاناة المرأة في مجتمعاتنا ال تتعلق بعدم مساواتها في الواجبات فهي تضـطلع بـالكثير

منها ،بل تكمن أساساً في عدم مساواتها بالحقوق التي تفتقد إلى جوانب مهمة منها.

كمــا تجــدر مالحظــة مــدخل المســاواة اإل نســانية (ولــيس أي مــدخل اخــر) والســياق األخالقــي (الظلــم ،العســف )..فــي
ن
ـاء فـي كـل مـا
تسويغ المساواة بقضايا الزواج والطالق والحضانة« :إن أبنـاء المجتمـع الجمـاهيري متسـاوو رجـاالً ونس ً
هو إنساني وألن التفريق في الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره ،فإنهم يقررون أن الزواج مشـاركة

متكافئــة بــين ط ـرفين متســاويين ال يجــوز ألي منهمــا أن يتــزوج اآلخــر بــرغم إرادتــه أو يطلقــه دون إتفــاق إرادتيهمــا ،أو

وفــق حكــم محاكمــة عادلــة ،وأنــه مــن العســف أن يحــرم األبنــاء مــن أمهــم وأن تحــرم األم مــن بيتهــا» (الفق ـرة  21مــن

«الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق االنسان»).

هــذا دون أن نغفــل مــا نــص عليــه الدســتور مــن حقــوق للم ـرأة فــي قضــايا األس ـرة واالح ـوال الشخصــية كمــا وردت فــي

«قــانون رقــم  20لســنة  1991بشــأن تعزيــز الحريــة»« :لكــل م ـواطن ومواطنــة الح ــق فــي تك ــوين أسـ ـرة أساســها عقــد
(الزواج) القائم على رضا الطـرفين وال ينحـل إال برضـاهما أو بحكـم مـن محكمـة مختصـة» (المـادة « .)25الحضـانة

حق األم ما دامـت أهـالً لـذلك فـال يجـوز حرمـان األم مـن أطفالهـا وحرمـان األطفـال مـن أمهـم» (المـادة « .)26للمـرأة
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الحاضنة حـق البقـاء فـي بيـت الزوجيـة مـدة الحضـانة وللرجـل حـق اإلحتفـاظ بممتلكاتـه الشخصـية .وال يجـوز أن يتخـذ
الخلع أو داخالً في تقدير مؤخر الصداق» (المادة .)27
البيت أو محتوياته أو جزء منه مقابالً للطالق أو ُ
إن سياق المساواة في الحقوق بقضايا األحوال الشخصية واألسرية في الدستور الليبي واضح إلى درجة أنه ال ُيضطر

المشــترع كمــا فــي حــال مشــروع الدســتور الفلســطيني لســقف طموح ـه بحمايــة «حقــوق الم ـرأة الشــرعية» بمــا فيهــا حــق

«اإلرث الشرعي» باعتبار أن حتى هذا الحق التمييزي بالتعريف وغيـره مـن «الحقـوق الشـرعية» للمـرأة تقتضـي حمايـة
أمام الضغط األسري والمجتمعي النازع الى مزيد من تقليصها ..« :حقوق المرأة الدستورية والشـرعية مصـونة ويعاقـب

القانون على المساس بها ،ويحمي حقها في اإلرث الشرعي» (المادة  23من مشروع الدستور الفلسطيني)■

()3

موقع الدين في دساتير مصر واليمن وسوريا والسودان
 -1نواصل القراءة في الدساتير العربيـة مـن زاويـة أسـلوب وصـيغة تناولهـا لعالقـة الـدين بالدولـة توسـيعاً لـدائرة النقـاش
لما ورد بهذا الخصوص في مسودة الدستور الفلسطيني .على هذا المستوى ،ومع إستثناء دول القرن االفريقـي الـثالث

األعضاء في جامعة الدول العربية (الصومال ،جيبوتي وجزر القمـر) وفلسـطين – بطبيعـة الحـال – باعتبـار دسـتورها

لعمــان والســعودية) يــأتي
مــازال فــي طــور المشــروع ،نجــد أنفســنا أمــام ثمانيــة عشــر دســتو اًر (ونظام ـاً أساســياً بالنســبة ُ
نصــفها فق ـ علــى ذكــر الشــريعة بصــي مختلفــة تتــدرج مــن األكثــر إلــى األقــل تشــدداً علــى النحــو التــالي :الســعودية،

الســودان ،الــيمنُ ،عمــان ،ومــن ثــم وعلــى نفــس الســوية ســائر دول مجلــس التعــاون الخليجــي (الكويــت ،اإلمــارات ،قطــر
والبحرين) وأخي اًر مصر.

إن واقع عدم تطرق نصف هذه الدساتير للشريعة ( 9مقابل  )9في سياق «السياسة الشرعية» والتمـايز الواضـح بـين
مختلف صيغها عندما ترد ،يؤكد كون هذه المسألة (أي إيراد الشريعة وصيغة إيرادها) موضـع تجـاذب وصـراع وتبـاين

واجتهــاد فــي المجتمــع الواحــد أيضـاً ،مســألة تعكــس إذن نســبة القــوى بــين إتجاهــات إجتماعيــة /طبقيــة وسياســية /فكريــة
مختلفــة .إنهــا ليســت مســألة نازلــة مــن عـ ٍـل مــن زاويــة المعطــى الــذي يجــري التســليم بــه مــن موقــع إيمــاني /عقيــدي أو
تبريــري (الجــو الســائد ،التقاليــد الموروثــة ،الموجــة التــي يصــعب جبههــا أو الداعــي أصـالً لمواجهتهــا) ،بــل مســألة وثيقــة

اإلنتساب لمجريات الصراع على األرض ،والموازين المقررة في مآلـه .وباختصـار فهـي ليسـت مسـألة دينيـة بـالمعنى

العقيدي بقدر ما هي مسألة دنيوية ،ال بل شديدة الدنيوية في واقع الحال بالمعنى السياسي الكامل للكلمة■
 -2إن إيراد الشريعة بأي من صيغها في الدستور ليست قضية ناجمة عن طبيعة األمور ،بـل هـي كمـا ذكرنـا قضـية

سياسية ،إذن نسبية ،متحركة وخاضعة لتوازنات داخليـة وعوامـل أخـرى .فتعـديل الدسـتور المصـري فـي العـام 1971

فــي فت ـرة حكــم ال ـرئيس الســادات فــي ســياق محاولــة النظــام إســتمالة إتجاهــات اإلســالم السياســي لتقــف إلــى جانبــه ضــد

الناصريين واإلتجاهات التقدمية واليسارية عموماً ،هذا التعديل أضـاف (مـا لـم يـرد فـي الدسـاتير المصـرية السـابقة منـذ

الدستور الذي وضع في العام  1923في عهد الملـك فـؤاد األول) الفقـرة التاليـة« :مبـاديء الشـريعة اإلسـالمية مصـدر

رئيسي للتشريع» (المادة  .)2وازداد هـذا المنحـى الـديني تشـدداً فـي تعـديل  1980/5/22بإدخـال «ال ـ» التعريـف علـى
كلمة مصدر ،فباتت الفقرة كما يلي« :مباديء الشريعة (هي) الـ مصدر الـ رئيسي للتشريع».
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ومع هذا تبقى الصيغة المتبناة من دستور جمهورية مصر العربية هي األكثر إنفتاحاً من بين الصيغ التي ربطـت فـي

دساتيرها بين التشريع والشريعة ،ليس قياساً على النظـام األساسـي للسـعودية أو دسـتور السـودان وحسـب المغـرقين فـي

تشــددهما أو دســـتور الـــيمن ( )94/1/10النــازع إلــى حص ـرية مصــدر أو مرجــع التش ـريع« :الش ـريعة مصــدر جميـــع
التشريعات» (مادة  ،)3بل أيضاً مقارنة بدسـاتير البحـرين ،اإلمـارات ،قطـر والكويـت التـي فتحـت علـى مصـادر أخـرى
بنصها على أن «الشريعة مصدر رئيسي للتشريع» ..نقول صيغة الدستور المصري تبقى األكثر مرونة وانفتاحاً (رغم
إدخال «الـ» التعريف على مصدر التشريع) ألنها الوحيدة التي تتكلم عـن مباديء الشريعة ولـيس الشـريعة فحسـب،

وفي هذا فرق كبير سنأتي عليه عند تناول مسودة مشروع الدستور الفلسطيني■

 -3وفي موضوع ينتمي إلى النسـق ذاتـه رغـم إخـتالف عنوانـه لكـن باتجـاه معـاكس ومـن موقـع مواجهـة نزعـة التشـدد

واحتوائهـا نـأتى علــى نمـوذج دســتور الجمهوريــة العربيــة السـورية .فعنــدما حاولـت بعــض القـوى األصــولية فـي ســوريا

الضغط بتحركات في الشارع إلدخال تعديل علـى مشـروع دسـتور العـام  1973بـإعالن «اإلسـالم ديـن الدولـة» أي مـا

يتجاوز صيغة «دين رئيس الجمهورية اإلسالم» تشدداً ،وهي الصيغة التـي إسـتعادتها المـادة  1/3مـن مشـروع دسـتور
 1973عـ ــن الدسـ ــاتير السـ ــورية السـ ــابقة العائـ ــدة ألع ـ ـوام  1953 ،1930و  ..1964تـ ــم التصـ ــدي لهـ ــذه التحركـ ــات

بتحركات مقابلة ،ثبتت بنتيجتها الصيغة المقترحة في مشروع الدستور تأكيداً لطابعه العلماني.

وبالفعــل فــإن الطــابع المــدني/العلماني لدســتور س ـوريا شــديد الوضــوح ونصــه مــن بــين النصــوص المتقدمــة فــي نســق
الدســاتير العربيــة التســعة ذات الوجهــة المدنية/العلمانيــة ،باســتثناء الدســتور اللبنــاني ،وان فقــد األخيــر بدرجــة مــا ميزتــه

العلمانية العتماد نظام الطائفية السياسية .فاإلحاالت على الدين في الدستور السوري تقتصر على المادة  1/3اآلنف
ذكرهــا وعلــى الفق ـرة  2مــن نفــس المــادة « :الفقــه اإلســالمي مصــدر رئيســي للتش ـريع» .والفقــه ،كمــا هــو معــروف ،مــن

صـنع البشـر ولـيس مـن ل ُـدن هللا كمـا هـو حـال الشـريعة بمـا هـي أحكـام ثابتـة (بـالنص أو باإلجتهـاد) ذات شـأن مقـدس
وليست موضوعاً للختيار البشري.
الفقـه إجتهـاد بشـري ال مـن أصـول العقيـدة .والفقـه يخلـو مـن أي بـاب يتضـمن أيـة أحكـام تتصـل بشـأن الحكـم واإلدارة،

فهــو مــنهج يقــوم علــى شــرح شــئون العقيــدة ضــمن فرعــي «العبــادات» (الف ـرائض) و «المعــامالت» (التجاريــة وعقــود

الزواج) المكونين له ،فتصبح عالقة الفقه بالتشريع والحال هكذا ،عالقة إختيار بشري محكوم بشرطي الزمان والمكان

وف ــي س ــياق مجتمع ــي ت ــاريخي مح ــدد ..إذن نس ــبي وال يتع ــارض ،ب ــل يمك ــن أن ينس ــجم م ــع ج ــوهر العلمن ــة بمختل ــف

تعبيراتها ،حيث حق البشر مكفول بالتشريع ألنفسهم وهم أحرار في ذلك■

التغي ـرات السياســية المنحكمــة إلــى ت ـوازن القــوى (فــي مجــرى
 -4دســـتور الســـودان أيض ـاً يقــدم مثــاالً علــى إنعكــاس ّ
التجاذب والصراع) على موقع الشريعة اإلسالمية من التشريع .فالتغيير الذي ط أر على صـياغة المـادة ( 4مـن دسـتور
جمهوريــة الســودان اإلنتقــالي لعــام  )1985بمنحــى المزيــد مــن التشــدد فــي المــادة ( 65مــن دســتور  )1998/3/29أتــى
في سياق إحكام «ثورة اإل نقاذ اإلسالمية» قبضتها على مقاليد الحكم.

تحول ــت الم ــادة  4م ــن الدس ــتور الق ــديم« :الشـ ـريعة اإلس ــالمية والع ــرف مص ــدران أساس ــيان للتشـ ـريع واألحـ ـوال
وعلي ــه ّ
تحولــت إلــى المــادة  65مــن الدســتور الجديــد « :الش ـريعة
الشخصــية لغيــر المســلمين يحكمهــا القــانون الخــاص بهــم»ّ ،
إستفتاء ودستو اًر وعرفاً هي مصادر التشريع ،وال يجـوز التشـريع تجـاو اًز لتلـك األصـول ،ولكنـه
اإلسالمية واجماع األمة
ً
يهتدي برأي األمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها ،ثم بقرار والة أمرها».
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يسعى الدستور السوداني جاهداً ويفشل (على عكس النموذج السعودي) في إجتراح نص ناظم لدولة دينية تقوم على

مبدأ «الحاكمية في الدولة هلل خالق البشر( »..المادة  )4يتالءم والواقع السوداني التعددي عرقياً ودينياً وسياسياً
والذي ال يسمح – موضوعياً – بنسب الدولة إلى دين بعينه أو إلى تطبيق شريعة بعينها ،فيلجأ الدستور الذي يحمل

توقيع د .حسن الترابي (منظر«ثورة اإلنقاذ اإلسالمية» ورئيس المجلس الوطني في حينه) إلى توزيع المواطنين على
األديان والمعتقدات« :اإلسالم دين غالب السكان ،وللمسيحية والمعتقدات العرقية األخرى أتباي معتبرون» (المادة

 )1مقابالً (والمقابلة مقارنة بالمواجهة وأحياناً التضاد) األغلبية باألقلية التي يشكلها هؤالء «المعتبرون» إلبراز طابع
ديني محدد يسمح بمصادرة التشريع على الشريعة .علماً أنهم (أي «المعتبرون») ليسوا أقل من  %20من مواطني
البلد.

اهذه المقابلة أغلبية – أقلية ومنطقها رقمي محض ال تنطبق باعتبارها تصنيفاً على التكوين متعدد األبعاد

واألوجه في داخل الشعب الواحد بالبلد الواحد .فنسبة غير المسلمين في السودان تبل ( %20من أصل 28

مليون و  300ألف بحسب إحصاء العام  .)2000وهي نفس نسبة األكراد في العراق التي تعتبر المادة /5ب
من الدستور العراقي (« )1970/7/16أن الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيسيتين ،هما القومية العربية

والقومية الكردية» .وال يخطر على بال أحد أن يصنف الـ  8مليون قبطي مسيحي في مصر من أصل  70مليون
نسمة ،ونسبتهم  %12من السكان ،في خانة األقلية].
وفيما ينسجم مع ما ورد في المادة  1عن «األتباع المعتبرين» تعتبر المادة  3من دستور السودان« :اللغة العربية
هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان ،وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية (والمقصود بشكل خاص

اإلنجليزية) األخرى» .ومع تقديرنا بأن إسهام جمهورية السودان في تطوير اللغات العالمية سيكون متواضعاً على

األرجح ،فلكل من هذه اللغات جهة معنية بتطويرها في موطنها وفي العالم ،نستحضر ما ورد في دستور جمهورية

موريتانيا اإلسالمية التي يمكن أن تقارن تعدديتها اإلثنية بالسودان ،حول أسلوب التعاطي مع لغات ال نحبذ نعتها
بالمحلية بل بالوطنية ،ألنها متداولة في نطاق الوطن حتى لو إقتصرت على بقع منه ،حيث ورد في المادة  6من
الدستور المذكور« :اللغات الوطنية هي العربية والبوالرية والسوننكية والولفية .اللغة الرسمية هي العربية».
غير أن الدستور السوداني ال يملك – بالنتيجة – أن يقدم حالً لهذا التناقض الناجم عن هدف إقامة دولة دينية
(ثيوقراطية) وعدم تقبل بنية البلد والمجتمع – موضوعياً – لذلك سوى اللجوء إلى بعض المخارج الصياغية التي ال

تهز رسوخ موقع المادة  65السابق ذكرها (حول الشريعة اإلسالمية واجماع األمة )..في بنية الدستور والتي تفقده
القدرة على اإلضطالع بإحدى الوظائف المفترضة ،وربما األهم ،للدستور :دمج الشعب في كيان سياسي موحد

باعتماد النظام السياسي المناسب في إطار منظومة تشريعية منسجمة ،ال تغرق على سبيل المثال بدوامة البحث
عن المكان الذي ستطبق فيه الشريعة اإلسالمية وهل العاصمة ،الخرطوم ،مشمولة بذلك أم ال ؟

وفي هذا اإلطار يبرز التوليف والمهارة في صياغات ترمي إلى بث إشارات توحي باستيعاب التعددية دون أن يترتب
عليها الشيء الكثير من الناحية العملية ،وان ترتب فبوجهة تعزيز عوامل الفرقة واإلنقسام كأن يسمح الدستور

بالتبشير الديني عملياً« :لكل إنسان الحق في نشر دينه» (المادة  ،)24أو«تطهير المجتمع من ..الخمر بين
المسلمين» (المادة  ،)16أو إستعمال الدعوة (!) في المنافسة السياسية (المادة  )26بدالً من الدعاية السياسية..
وفي بعض األحيان تعتمد هذه المخارج الصياغية أسلوب «المقابلة»:
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-

فالجهاد في سبيل الوطن يقابله الدفاع عنه (مادة .)7

والزكاة يقابلها العون الذاتي (مادة .)10

يالزم المسلمون الكتاب والسنة مقابل يحفظ الجميع نيات الدين (المادة .)18
الشورى يأتي معها في السياق كل ما يقابل أبعادها المتعددة :





فالشورى تقابلها المشاركة الشعبية (مادة .)2

والشورى تقابلها النصيحة (مادة .)39

والشورى تقابلها الحرية (مادة  ،)4باعتبار الشورى تعبر عن خيار الحرية في اإلسالم.
والشورى تقابلها الديمقراطية (مادة ■ )26

()4

موقع الدين في دساتير دول مجلس التعاون الخليجي
 -1نختــتم جولتنــا علــى الدســاتير العربيــة التســعة التــي تعيــد التش ـريع إلــى مصــدر الش ـريعة بصــيغ مختلفــة بق ـراءة فــي

دســاتير دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقــف عمومـاً بمســافة واضـحة ونوعيــة عــن النظــام األساســي للســعودية
الذي يسمها بميسم الدولة الدينية (الثيوقراطية).

هذه الدول تعتمد في دساتيرها صيغ متطابقة  /متقاربة فيما خص عالقة الدين بالدولة تُعتبر أكثر تطو اًر مـن الصـيغة
لعمــان
الســعودية ،فـ ـ «ديــن الدولــة هــو اإلســالم» كمــا فــي دســاتير الكويــت والبح ـرين واإلمــارات وفــي النظــام األساســي ُ

(العائــدة تباع ـاً لألع ـوام  1996 ،2002 ،1962و ،)1996وقطــر «دولــة دينهــا اإلســالم» فــي دســتورها العائــد للعــام
 .2003و«الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع» في دساتير هذه الدول ما عدا النظام األساسي لسـلطنة ُعمـان
الذي أخذ بصيغة «الشريعة هي أساس التشـريع» مسـقطاً ،بمنحـى التشـدد ،تعـدد المصـادر لصـالح حصـرها وان بـدون

«الـ» التعريف.

من جهة أخرى ،يضع إعتماد الشريعة دساتير هذه الدول أمام إستحقاق «مبدأ الشورى» الذي يحدد من خالل إعماله
أسلوب تطبيق الشريعة وما يستلزمه هذا التطبيق من صيغ ومؤسسات .لكن بحكم المسـافة النسـبية التـي وضـعت بـين

التشريع والشريعة باعتبارها مصد اًر رئيسياً للتشريع ولـيس المصـدر الوحيـد ،لـن نواجـه صـيغة مكـررة أو شـبيهة بنمـوذج
الدستور السعودي ،بل نكون أمام صيغة أخـرى سـنكتفي بـالتوقف أمـام بعـدها المؤسسـي فـي المجـال التشـريعي (ولـيس

القضائي) كما يقدم نفسه في هذه الدساتير بصيغة مجالس الشورى ذات الهياكل والتسميات المتعددة.

في هذا اإلطـار مـن السـهل أن نالحـظ أن مجـالس الشـورى بآليـة إنبثاقهـا تقتـرب مـن مفهـوم الديمقراطيـة بقـدر مـا

تبتعد عن مفهوم الشورى؛ كما أنها تبتعد عن مفهوم الديمقراطية بقدر ما تقترب من مفهوم الشورى:

 -إن مجـالس الشـورى تقتـرب مـن مفهـوم الديمقراطيــة ،حيـث اإلنتخابـات مـن الشـعب – مصـدر جميـع الســلطات –

لممثليــه إلــى مؤسســات مــن أبــرز مهامهــا ســن الق ـوانين بحريــة ،كــون ســلطة التش ـريع حق ـاً ُمعطــى لهــا بحكــم التفــويض
الشعبي .وبإمكان الديمقراطية مجسدة بنظام سياسـي (ذي مضـمون إجتمـاعي وهويـة طبقيـة محـدودة) أن تحمـل عقيـدة
دينيــة أو أن تعتنقهــا دون مترتبــات تش ـريعية .ومــن هــذه الزاويــة فهــي عقيــدة «محايــدة»إذا جــاز التعبيــر ،إيمانيــة غيــر

ملزمة بقيود القانون الديني..
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 بالمقابل فإن مجالس الشورى تبتعد عن مفهوم الديمقراطية ،حيـث التعيـين مـن ولـي األمـر للتشـاور (دونمـا إلـزام)في إطار أحكام الشريعة ،وهي أحكام ثابتة بالنص وفي الوقت نفسه ليست موضوعاً للختيار البشري.

والصحيح أيضاً في الحالة الماثلة أمامنا في هذه البلدان ،هـو أن مجـالس الشـورى تقتـرب مـن مفهـوم الديمقراطيـة

بقدر ما تبتعد عن مفهوم األوتوقراطية (حيث السلطة المطلقة للحـاكم) وبالعكس ،فالنزوي إلى توسيع نطاق السلطة

لــدى الشــريحة الحاكمــة هــو األســاس السياســي الــذي يكمــن وراء إشــهارها لمبــدأ الشــورى .إن أولويــة هــذه الشـريحة
الحاكمة التتحدد  -في العادة – بصون أحكام الشريعة وتطبيقها (من خالل إعمـال مبـدأ الشـورى كمـا ُيفتـرض نظريـاً)
بل بتوطيد سلطتها وتطعيمها بمشاركة ممثلين عن الطبقات والفئات اإلجتماعية األخرى تزيد أو تنقص وفقاً للتوازنـات
الداخلية في كل بلد وطبيعة الشرط و/أو السياق الخارجي المحيط به■

 -2لعل دستور البحرين ينفرد ،من بين الدساتير األخرى ،بمقدمة تطرح سياقاً نظرياً صريحاً لهذا المسـعى التـوفيقي
بين الشورى والديمقراطية الذي يصعب نجاحه طالما الشورى التـي تنطلـق مـن ولـي األمـر مالـك القـرار (وغيـر الملـزم
بنتيجــة الشــورى) تبحــث بإطــار أحكــام الشــرع المســتمدة مــن الخــالق ،بينمــا الديمقراطيــة التــي تنطلــق مــن كــون الشــعب

مصــدر كــل الســلطات تقــيم أحكــام التش ـريع النافــذ فــي إطــار مؤسســات منتخبــة تشــكل ســقف الق ـرار المتخــذ باألكثريــة.
وبالمحصلة يفضي هـذا المسـعى التـوفيقي إلـى إجتـراح حـل للمسـألة المطروحـة يقـوم علـى الجمـع والمواءمـة بـين اليتـي

اإلنتخاب والتعيين دون التطرق إلى المستوى المعني بإقامة أحكام الشرع.

إن مقدمة دستور البحـرين تضـع ،علـى خلفيـة «التمسـك باإلسـالم عقيـدة وشـريعة ومنهاجـاً» ،التعـديالت علـى الدسـتور

القديم ( )1973في سـياق «اإلفـادة مـن كـل تـراث اإلنسـانية إلقامـة النظـام السياسـي علـى الملكيـة الدسـتورية القائمـة

على الشورى التي هي المثل األعلى للحكم في اإلسالم ،وعلى إشتراك الشعب في ممارسة السلطة ،وهو الـذي يقـوم
عليه الفكر السياسي الحديث ،إذ يختار ولي األمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكـون مجلـس الشـورى،

كمـا يختــار الشــعب الـواعي األمــين باإلنتخــاب مــن يتكـون مــنهم مجلــس النـواب ،ليحقـق المجلســان معـاً اإلرادة الشــعبية
ممثلة في المجلس الوطني»■

 -3ما يمثله نموذج البحرين يسحب نفسه على باقي دساتير دول الخليج بهذه الدرجة أو تلك من التمـايز لجهـة نسـبة
التعيين إلى اإلنتخاب في عضوية المجالس المعنية بالتشريع ،وحدود هذا التشريع ومدى نفاذه ال:...

■ دســتور قطــر يــنص فــي الم ـواد  61 ،59و 77علــى أن« :الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســها وفق ـاً ألحكــام هــذا
الدســتور» ،و«الســلطة التش ـريعية يتوالهــا مجلــس الشــورى علــى الوجــه البـ ّـين فــي هــذا الدســتور» ،و«يتــألف مجلــس
الشورى من  45عضـواً يـتم إنتخـاب ثالثـين مـنهم عـن طريـق اإلقتـراع العـام السـري المباشـر ،ويعـين األميـر األعضـاء
الخمسة عشر اآلخرين من الوزراء أو غيرهم»( ..إذن مجلس شورى باإلنتخاب والتعيين معاً بدالً من مجلس منتخـب

معين في إطار مجلس وطني كما هو الحال في دستور البحرين).
واخر ّ

■ النظام األساسي لسلطنة عمـان يلجـأ إلـى التعمـيم الشـديد ويختـزل الموضـوع بمـادة يتيمـة (مـادة  )58تقصـره علـى
عنوانه فقط وتحيله إلى القانون من دون توضيحات إضافية« :يتكـون مجلـس عمـان مـن -1 :مجلـس الشـورى2 .

ويبين القانون إختصاصات كل منهما ومدته وأدوار إنعقاده ونظـام عملـه .كمـا يحـدد عـدد أعضـائه
– مجلس الدولةّ .
والشروط الواجب توافرها فيهم ،وطريقة إختبارهم أو تعيينهم ،وموجبات إعفائهم ،وغير ذلك من األحكام التنظيمية».
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■ دستور الكويت تنص مادته الـ  80على أن «يتـألف مجلس األمـة مـن خمسـين عضـواً ينتخبـون بطريـق اإلنتخـاب
يبينها قانون اإلنتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلـس األمـة أعضـاء
العام السري المباشر ،وفقاً لألحكام التي ّ
في هـذا المجلـس بحكـم وظـائفهم» .و«السـلطة التشـريعية يتوالهـا األميـر ومجلـس األمـة وفقـاً للدسـتور» بحسـب المـادة
( ..51أي تعيــين بحــدود الــوزراء غيــر المنتخبــين والســلطة التش ـريعية عنــد رأس الدولــة الــذي يجمــع والحــال هــذه بــين
السلطتين).
■ دســتور اإلمــارات المتحــدة يعتبــر المجلــس الــوطني اإلتحــادي المســتوى التشـريعي فــي دولــة اإلمــارات حيــث تــوزع
مقاع ــده عل ــى اإلم ــارات الس ــت المكون ــة للتح ــاد بحص ــص مح ــددة (م ــادة  )68و«يت ــرك لك ــل إم ــارة تحدي ــد إختي ــار
المـواطنين الــذين يمثلونهــا فــي المجلــس» (مــادة  .)69ويضــطلع المجلــس الــوطني اإلتحــادي بالتش ـريع بحــدود مشــاريع

الق ـوانين المعروضــة عليــه مــن مجلــس ال ـوزراء وال تصــبح نافــذة قبــل المصــادقة عليهــا مــن رئــيس اإلتحــاد والمجلــس
األعلــى لالتحــاد (المــادة  89معطوفــة علــى المــادة  )110الــذي يضــم حكــام اإلمــارات الســت باعتبــاره الســلطة العليــا

للتحاد■..

()5
موقع الدين في دساتير األردن ولبنان وعراق ما قبل اإلحتالل
 -1تختلــف مقاربــة الدســاتير ذات الطــابع أو التوجــه المــدني/العلماني لمســألة اإلســالم وعالقــة الــدين بالدولــة مــن بلــد
عربي إلى اخر كما الحظنا بمثال دساتير المغرب ،ليبيا وسوريا ..لكنهـا تشـترك فيمـا بينهـا بعـدم تطرقهـا إلـى الشـريعة

اإلسالمية ،فهي ال تقيم صلة بين الشريعة والتشريع عموماً وال تنص على كون الشريعة مصد اًر للتشريع..

هذا ما ينطبق أيضاً على دستور المملكة األردنية الهاشمية الذي بعد إشارته إلى كون «اإلسـالم ديـن الدولـة واللغـة

العربيــة لغتهــا الرســمية» (المــادة  ،)2يلحــظ تشــكيل محــاكم دينيــة (المــادة « :)104تقســم المحــاكم الدينيــة إلــى -1 :

المحاكم الشرعية -2 .مجالس الطوائف الدينية األخرى».

لكن الدستور األردني يقصر أحكام الشرع على المحاكم الشرعية (المادة « :)106تطبق المحاكم الشرعية في قضائها

أحك ــام الش ــرع الشـ ـريف» ض ــمن إختصاص ــاتها المح ــددة ف ــي الم ــادة  105الت ــي تنحص ــر عمليـ ـاً باألوق ــاف واألحـ ـوال

الشخصـية وال عالقـة لهـا بالتشـريع عمومـاً« :للمحـاكم الشـرعية وحــدها حـق القضـاء وفـق قوانينهــا الخاصـة فـي األمــور
الدية إذا كان الفريقان كالهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي
التالية -1 :األحوال الشخصية -2 .قضايا ّ
الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية -3 .األمور المختصة باألوقاف اإلسالمية»■

 -2دســتور لبنــان علمــاني حيــث ال تنتســب الدولــة (بمختلــف مؤسســاتها بمــا فيهــا التعلــيم الرســمي) إلــى عقيــدة دينيــة
بعينها ،وال عالقة للشريعة اإلسالمية (أو أية منظومة قوانين دينية أخرى) بالمستوى التشريعي (البرلمـان) ومـا يصـدر
عنه .وفي مجال األحوال الشخصية ُيعترف بالزواج المدني (شرط عقده خـارج لبنـان فهـو معتمـد ،لكنـه غيـر قـائم فـي
البلد) مع السماح لمختلف الطوائف والعـائالت الروحيـة بـإدارة مؤسسـاتها المعنيـة بـاألحوال الشخصـية والتربويـة الـ...
وباختصـ ــار دسـ ــتور لبنـ ــان يـ ــنص بوضـ ــوح علـ ــى أن «الشـ ــعب مصـ ــدر السـ ــلطات وصـ ــاحب السـ ــيادة يمارسـ ــها عبـ ــر
المؤسسات الدستورية» (المقدمة فقرة د).
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اإ عتبر اللقاء النيابي الذي إنعقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية بمثابة محطـة ختـام للحـرب األهليـة
في لبنان (المتعـارف علـى إنـدالعها فـي  .)1975/4/13لقـاء الطـائف حـدد إطـار الحـل السياسـي وآليـة إسـتعادة

الوفاق الداخلي ،وافتتح مسار السلم األهلي «بوثيقة الوفـاق الـوطني اللبنـاني» ( )1989/10/22المسـماة أيضـاً

«وثيقــة الطــائف» .وعلــى أســاس منهــا تــم إنتخــاب أول رئــيس للجمهوريــة اللبنانيــة الثانيــة (رينــه معــوض) تعبئــة

لمنصب بقي شاغ اًر منذ إنتهاء والية أمين الجميل( )1988/11/23الـذي يعتبـر آخـر رؤسـاء الجمهوريـة األولـى
(التي تأسست مع إستقالل لبنان في  1943/11/23ودامت  45عاماً).

مجلــس النـواب اللبنــاني صــدق وثيقــة الوفــاق الــوطني بتــاريخ ( 1989/11/5فــي جلســته المنعقــدة فــي القليعــات

شمالي لبنان .وانتخـب بعـد ذلـك مباشـرة رئـيس الجمهوريـة) .وتحولـت هـذه الوثيقـة نصـاً دسـتورياً عنـدما أضـيفت
(ببنودها الرئيسية) إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في .1990/9/21
دستور لبنان إذن هو الدستور الذي ع مدل باآللية المذكورة ،ويدعى أحياناً دستور الطائف].
لكــن النظــام السياســي فــي لبنــان علــى علمانيــة دســتوره يقــوم علــى الطائفي ـة السياســية مــن خــالل مــا يســمى بـــ
«الصــيغة اللبنانيــة» («الصــيغة») التــي تقــود إلــى تأســيس الدولــة مــن خــالل الطوائــف؛ ومــن هنــا المفارقــة بــين
الدستور ،الذي يكفل حقوق «الفرد المواطن» و «الصيغة» التي تصادره ،عملياً ومن زاوية المكانة ،على الطائفـة
التي هي منبته ،وبغض النظر عن قناعته.

إن النظام السياسي في لبنان يقوم على الطائفية السياسية ،حيـث يحدد العرف وكـذلك الدسـتور المتوافـق عليـه وطنيـاً

طائفة من يشغل المناصب الثالثة األعلى في الدولة (رئاسة الجمهورية ومجلـس النـواب ومجلـس الـوزراء) والمناصـفة
في المناصب الو ازرية.

وتلحظ المادة  24من الدستور أن «توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد التالية :أ) بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب) نسبياً بين طوائف كل من الفئتين .ج) نسبياً بين المناطق» .لكن المادة  24نفسها تعتبر هذا التوزيع قائمـاً «إلـى
أن يضــع مجلــس الن ـواب قــانون إنتخــاب خــارج القيــد الطــائفي »..إلــى جانــب أن مقدمــة الدســتور (فــي البــاب األول:
أحكام أساسية) في الفقرة ج تنص على« :إلغاء الطائفيـة السياسـية هـدف وطنـي أساسـي يقتضـي العمـل علـى تحقيقـه

وفق خطة مرحلية» ،خطة مرحلية لم تطرح حتى اللحظة ولم تعلن بعد أجندتها الزمنية واليتها التنفيذية(!).

المن يريد اإلستزادة نصت «وثيقة الوفاق الوطني» التي صدقها البرلمـان بتـاريخ  89/11/5تحـت عنـوان-2« :

اإلصالحات السياسية ..وفي الفقرة ز ..إلغاء الطائفية السياسية» على ما يلي« :إلغـاء الطائفيـة السياسـية هـدف
وطنــي أساســي يقتضــي العمــل علــى تحقيقــه وفــق خطــة مرحليــة ،وعلــى مجلــس الن ـواب المنتخ ـب علــى أســاس
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحقيق هذا الهـدف وتشـكيل هيئـة وطنيـة برئاسـة

رئيس الجمهورية ،تضم باإلضافة الـى رئـيس مجلـس النـواب ورئـيس مجلـس الـوزراء شخصـيات سياسـية وفكريـة

واجتماعيـة .مهمـة الهيئـة دراسـة واقتـراو الطـرق الكفيلـة بإلغـاء الطائفيـة وتقــديمها إلـى مجلسـي النـواب والــوزراء
ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .ويتم في المرحلة اإل نتقالية ما يلي:

أ) إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واإلختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسـات العسـكرية
واألمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني بإستثناء وظائف الفئة
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األولى وفي ما يعادل الفئة األولى منها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسـيحيين والمسـلمين دون تخصـيص

أية وظيفة ألية طائفة .ب)إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية»]■

 -3دستور العراق ( )1970/7/16ال يخرج عن نسق دساتير دول المشرق العربي(سوريا ،لبنان ،األردن) من حيث
توجهه العلماني ،فالمادة  4تعتبر «اإلسالم دين الدولة» ،ولكن المادة  17تنص على أن «اإلرث حق مكفول ينظمـه
القانون».

هــذا حــول الوضــع الســابق الــذي مضــى مــع ســقوط بغــداد فــي  2003/4/9ووقــوع الع ـراق بأس ـره تحــت اإلحــتالل .أمــا
بالنسبة للوضع المستجد ،فلم تتوفر بعد معطيات حول معالم الدستور الجديـد الـذي تقـرر مـؤخ اًر الشـروع بإعـداده ،وان

كنا حاسمين لجهة إدراجه اإلسالم ديناً للدولة وما هو أبعد من ذلك على األرجح؛ من جهة بسبب كثافة حضـور قـوى

اإلس ــالم السياس ــي ف ــي مجل ــس الحك ــم ( 4أحـ ـزاب 2 :م ــن الوس ــط الش ــيعي – ح ــزب ال ــدعوة والمجلـ ـس األعل ــى للث ــورة

ـنو حركــة اإلخ ـوان المســلمين فــي الع ـراق.
اإلســالمية  ،-إلــى جانــب الحــزب اإلســالمي ذي الحساســية الســنية وهــو صـ ّ
والحزب اإلسالمي – الكردي)-؛ ومن جهة أخرى العتبار عديد القوى أنه في بلد كالعراق ،متعـدد األعـراق والطوائـف
وبقوميتين رئيسيتين (العربية والكردية) ،يساعد إبراز موقع اإلسالم في الدستور (والدولة) على صون وحدة البلد.

وا ختالفنــا مــع هــذه الوجهــة لــيس حــول إبـراز موقــع اإلســالم فــي الدســتور مــن عدمــه ،بــل حــول مــا إذا كــان هــذا يشــمل
مقولة الشريعة مرجعية التشريع .وفي كل األحوال إختيار المدخل السليم لمناقشة مسألة صون وحـدة العـراق هـو الـذي

يحـدد إطــار الحـل .وبرأينــا أن عنـواني الديمقراطيــة والعلمانيــة ومــن خاللهمــا الدولــة المدنيــة هــي العنــاوين الضــامنة
لوحــدة بلــد كــالعراق بتعدديتــه القوميــة والطائفيــة المعروفــة .إن الخيــار القــائم علــى الديمقراطيــة والعلمانيــة هــو الــذي
يدخلنا في نقاش مثمر يقود إلى حل مستدام .هذا بالطبع إلى جانب توفر عوامل أخرى وأبرزها قاطبـة النضـال متعـدد

األوجه في سبيل التخلص من اإلحتالل .ومن الصعب جداً ،كما ذكرنا م ار اًر ،المواءمة بـين الشـورى كتعبيـر عـن مبـدأ
الحرية في اإلسالم وكآلية لتطبيق الشريعة المستمدة من الخـالق مـن جهـة ،والديمقراطيـة مـن جهـة أخـرى ،الديمقراطيـة

الحقة لدولة مواطنين متسـاوين أمـام القـانون يكـون فيهـا الشـعب مصـدر كـل السـلطات وصـاحب السـيادة التـي يمارسـها
عبر المؤسسات الدستورية بما فيها التشريعية التي وحدها هي صاحبة الحق في التشريع النافذ.

هذا هو الموقف باألساس .وفيمـا عـدا ذلـك الخشـية دائمـاً فـي وضـع كـالعراق مسـتقطب مـذهبياً بالحالـة الموصـوفة أن
يدخل فـي دائـرة التجـاذب الحـاد فـي حـال إعتمـاد مبـدأ التشـريع المسـتمد مـن الشـريعة التـي لـن يكـون مـن السـهل دائمـاً
التواف ــق عل ــى مض ــامينها أو تطبيقاته ــا ،ف ــالعراق – للت ــذكير – ه ــو البل ــد العرب ــي الرئيس ــي ال ــذي يس ــوده ه ــذا التـ ـوازن

المذهبي (وليس الطائفي فحسب) الدقيق بين الشيعة والسنة.
امــن بــين المؤش ـرات الســلبية لمــا يجــري علــى هــذا المســتوى الق ـرار رقــم  137لمجلــس الحكــم فــي نهايــة شــهر

 2003/12بإلغــاء قــانون «األحـوال الشخصــية» لصــالح تطبيــق أحكــام الشــريعة اإلســالمية والمــذاهب فــي قضــايا
األحوال الشخصية بإطار المحاكم المذهبية خالفاً لنظام المحاكم المدنية الذي كـان معتمـداً .علمـاً أن هـذا القـانون

العائد إلـى العـام ( 1959فـي فتـرة حكـم عبـد الكـريم قاسـم) يحيـل قضـايا كثيـرة علـى أحكـام المـذاهب ،لكنـه يعتمـد

معايير موحدة للجميع خصوصاً بالنسبة إلى الطالق والزواج واإلر على أن تتولى تطبيقها محاكم مدنية.

فــي  2004/2/28وضــمن أج ـواء خالفيــة حــادة ،ألغــى مجلــس الحكــم هــذا الق ـرار ،مــا أدى إلــى إنســحاب أط ـراف
سياسية رئيسية من الجلسة إحتجاجاً على إلغاء القرار ■ ]137
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()6
موقع الدين في دساتير المغرب العربي

نسق دساتير الوجهة المدنية/العلمانيـة فـي بلـدان المشـرق األربعـة (لبنـان ،سـوريا ،واألردن ،وعـراق مـا قبـل اإلحـتالل)

يتوازى مع دساتير الوجهة ذاتها في بلدان المغرب الخمسة التي سبق تناول دستورين منها (المغرب وليبيـا) وفيمـا يلـي
نتوقف أمام دساتير موريتانيا ،الجزائر ،وتونس:
 -1دســتور الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة (المصــادق عليــه فــي إســتفتاء  )1991/7/12يلخــص عالقــة الــدين

بالدولة بالمادتين  5و« : 6اإلسالم دين الشعب والدولة»« ،ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة واإلسالم دينه»■

 -2دستور الجزائر (المعدل والمصادق عليه في إستفتاء  )1996/11/28يبرز فـي الديباجـة علـى نحـو ارئـع العمـق
الحضاري والثقافي للبلد الذي يعتبر اإلسالم أحـد مكوناتـه األساسـية« :وكـان أول نـوفمبر  1954نقطـة تحـول فاصـلة
فــي تقري ــر مص ــيرها (الج ازئ ــر) وتتويج ـاً عظيمـ ـاً لمقاوم ــة ض ــروس ،واجه ــت بهــا مختل ــف اإلعت ــداءات عل ــى ثقافته ــا،

وقيمهــا ،والمكونــات األساســية لهويتهــا ،وهــي اإلســالم والعروبــة واألمازيغيــة .وتمتــد جــذور نضــالها اليــوم فــي شــتى
الميادين في ماضي أمتها المجيد»« ..إن الجزائر ،أرض اإلسالم ،وجزء ال يتج أز من المغرب العربـي الكبيـر ،وأرض

عربيــة ،وبــالد متوســطية وافريقيــة تعتــز بإشــعاع ثورتهــا ثــورة أول نــوفمبر ،ويشـ ّـرفها اإلحتـرام الــذي أحرزتــه ،وعرفــت
كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم».

وفي ذات السياق تأتي اإلحاالت األخرى للدستور على «اإلسالم دين الدولة» (المادة  .)2و«ال يجوز للمؤسسـات أن

للخُلــق اإلســالمي وقــيم ثــورة نــوفمبر» (المــادة  .)9و«ال يحــق أن ُينتخــب لرئاســة
تقــوم بمــا يــأتي … :الســلوك المخــالف ُ
الجمهوريــة إال المرشــح الــذي ..يــدين باإلســالم» (المــادة  .)73و« ..يحتــرم الــدين اإلســالمي» (المــادة  76حــول قســم
رئيس الجمهورية) .و «يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسالمي أعلى ،يتولى على الخصوص مـا يـأتي -:الحـث
عل ــى اإلجته ــاد وترقيت ــه - ،إب ــداء الحك ــم الش ــرعي فيم ــا ُيع ــرض علي ــه - ،رف ــع تقري ــر دوري ع ــن نش ــاطه إل ــى رئ ــيس
الجمهوري ـ ـ ـ ــة» (الم ـ ـ ـ ــادة  .)171و«ال يمك ـ ـ ـ ــن أي تع ـ ـ ـ ــديل دس ـ ـ ـ ــتوري أن يم ـ ـ ـ ــس -1 :الط ـ ـ ـ ــابع الجمه ـ ـ ـ ــوري للدول ـ ـ ـ ــة،

 -2النظــام الــديمقراطي القــائم علــى التعدديــة الحزبيــة -3 ،اإلســالم باعتبــاره ديــن الدولــة -4 ،العربيــة باعتبارهــا اللغــة
الوطنيــة والرســمية -5 ،الحريــات األساســية وحقــوق اإلنســان والم ـواطن -6 ،ســالمة الت ـراب الــوطني ووحدتــه» (المــادة

.)178
وأخي ـ اًر ينفــرد الدســتورالجزائري ،مــن بــين الدســاتير العربيــة ،بالمــادة  42التــي تحظــر تأســيس األح ـزاب السياســية علــى
أساس ديني ..« :وفي ظل إحترام الدستور ،ال يجوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي

أو جنسي أو مهني أو جهوي .»..األمر الذي درجت على معالجته تلك الدول العربية المعنية بتطبيق هذا التوجه من
خالل قوانين تشـكيل األحـزاب والجمعيـات ،..لكنهـا ال تـنص عليـه صـراحة فـي دسـاتيرها .وهـذه ميـزة تحتسـب للدسـتور
الجزائري.
ولعل «قانون تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية» في المملكة المغربية ( )1958/11/15الذي يحظر تأسـيس
أ حزاب سياسية على أساس ديني أو إثني أو إقليمي والذي كتب بروح علمانية واضحة مـن أفضـل القـوانين التـي تمـت
ص ــياغتها ف ــي الم ــدى العرب ــي ،إنطالقـ ـاً م ــن أن الدولـــة الحديثـــة ال يمكـــن أن تكـــون فيهـــا الســـلطة السياســـية إال
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«علمانية» تتعامل مـع أبنـاء الـوطن «كمـواطنين» ال تـربطهم بهـا رابطـة دينيـة أو إثنيـة ،وانمـا تجمعهـم بهـا رابطـة

قانونية هي رابطة «الجنسية»■

 -3أمــا الدســتور التونســي (منشــورات المطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية حزيران/يونيــو  )2002فهــو واضــح
لجهــة إب ـراز البعــد الثقــافي والحضــاري للســالم دونمــا إنعكاســات أخــرى علــى البنيــة التش ـريعية للدســتور ..« :إن هــذا
الشعب ..مصمم ،على ..وعلى تعلقـه بتعـاليم اإلسـالم( »..فـي التوطئـة للدسـتور) .و«تـونس دولـة حـرة ،مسـتقلة ،ذات

سـيادة ،اإلسالم دينهـا ،والعربيـة لغتهـا ،والجمهوريـة نظامهـا» (الفصـل األول) .و «رئـيس الجمهوريـة هـو رئـيس الدولـة
ودينه اإلسالم» (الفصل  .)38وغني عن التذكير بـأن تـونس تعتبـر مـن حيـ القـوانين التـي سـنت مـن أكثـر الـدول
العربية تقدماً فيما خص األحوال الشخصية وقانون األسرة وحقـوق المـرأة ،وتملـك سـمات الدولـة العلمانيـة الحديثـة

بشكل واضح■

()7
مشروي الدستور الفلسطيني

معينـة  -األخـذ بمـا يـتالءم وواقـع المجتمـع وظروفـه
 –1إن النص على مبـاديء الشـريعة يعنـي ضـمناً – وان بحـدود ّ
التاريخية ألن الزمان يختلف ويتبدل والمكان يتغير ويتحرك ،مـا يعنـي أن أحكامـه تتمـايز .بينمـا الـنص علـى الشـريعة
يعني األخذ بكل ما ورد فيها بغض النظر إذا كان صالحاً في الحالة المحددة أو لم يكن ،وهو القول الـذي تسـتند إليـه
الحركة السلفية التي تقدم حجتها على أساس ،أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.

واذا كــان التمييــز بــين الش ـريعة ومبــاديء الش ـريعة (التــي إعتمــدها مشــروع الدســتور الفلســطيني فــي المــادة  7مصــد اًر
رئيســياً للتش ـريع) مقبــول نظري ـاً ،ف ـإن النقــاش ومــا يســتتبعه مــن تبــاين فــي الرؤيــة بــين المشــرعين إحتمــال مفتــوح علــى
مصراعيه .ذلك أ ن اإلجتهاد في مثل هذا المسائل ليس مسألة علمائية محض تدور بـين علمـاء الـدين بمعـزل عـن أي
سياق سياسي ومجتمعي ملموس ،بل هو مسـألة سياسـية بامتيـاز تقـع فـي قلـب المنظومـة التبريريـة للنظـام السياسـي،

أي نظام سياسي أو أي برنامج وتوجـه سياسـي ،والتـاري .القـديم والوسـيط والحـديث يزخـر باألمثلـة علـى ذلـك ،وهـذا مـا
لسنا بصدده اآلن■
 -2إن قيمة الدستور تكمن في أن تشكل نصوصه مرجعيـة عليـا للقضـايا التـي تطـرو نفسـها فـي مجـرى الحيـاة ال
أن تحيـل نفســها إلـى مرجعيــة أخــرى .هـذا ال يعنـي أن ال إجتهــاد فـي الدســتور ،لكـن ثمـة فــارق كبيـر بــين إجتهـاد فــي

نطاق نص الدستور ومواده ،واخر في نطاق مرجعية أعلى (مصدر أعلى) يحيل إليها الدستور.

وثمــة مــن يــرى أنــه ال بــد مــن الجمــع بــين صــيغة الشـريعة كمصــدر رئيســي للتشـريع ومصــادر أخــرى :كمبــاديء حقــوق

اإلنســان والمواثيــق الدوليــة أو مــا تق ـره الســلطة التش ـريعية مــن تش ـريعات الــ ...لكــن هــذه الصــيغة التوليفيــة إلــى جانــب

الجدل الذي ستثيره (وهو موجود أصالً) حول مدى اإلنسجام بين بعض جوانب الشـريعة كقضـايا اإلرث وحقـوق المـرأة
والمســاواة الــ ...وش ـريعة حقــوق اإلنســان بمفهومهــا الحــديث (رغــم وجــود محــاوالت تطويريــة بهــذا الشــأن لعــل أبرزهــا

«اإلعالن اإلسالمي لحقـوق اإلنسـان») ،فإنهـا تعيـدنا إلـى الواقـع العنيـد إيـاه :تعقيـدات متوقعـة (ال بـل مؤكـدة) ناجمـة
عن وضع نص مرجعـي (الدسـتور) يحيـل إلـى نـص مرجعـي أعلـى منـه مـن الناحيـة الدينيـة حتـى لـو إقتصـر األمـر
على مباديء الشريعة وليس نصها الحرفي.
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افي  1981/9/19أعلـن فـي اليونسـكو «اإلعـالن اإلسـالمي لحقـوق اإلنسـان» الـذي إسـتعادت الكثيـر مـن مـواده

بشـكل حرفــي تقريبـاً مـواد «إعــالن حقــوق اإلنســان والمـواطن» نفســها الــذي أعلنتــه الثــورة الفرنســية عــام .1789
طبعاً ثمة أصول لحقوق اإلنسان الحالية في النصوص الدينية ونصوص ديانات الوحي عمومـاً فـي إطـار منظومـة
أخالقيــة واضــحة ومتماســكة ال بــد مــن إبرازهــا والتأكيــد علــى أهميتهــا .أمــا البلــورة األساســية والتفصــيلية لحقــوق

اإلنسان فلم تحصل إال عامي  1789كما أسـلفنا و  1948حيـ صـدر عـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة وفـي

 1948/12/10تحديداً «اإلعالن الكوني (العالمي) لحقوق اإلنسان»]■

 -3ممــا تقــدم يتضــح أن وجهــة التركيــز ،طالمــا مشــروي الدســتور الفلســطيني مــازال مطروح ـاً للنقــام وســيبقى
مطروحاً للنقام حتى بعد إعتماده ،فيما يخص عالقة التشريع بالشريعة ،ينبغي أن تكون علـى المقطـع األول مـن

المادة «( 7مباديء الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع») لجهة رفعها من هذه المادة.

وفــي هــذا لــن نكــون مبــادرين وال سـّـباقين .فتســعة دســاتير عربيــة أنجــزت قبــل عقــود مــا هــو مطــروح اآلن علــى األجنــدة
الفلسطينية عندما لم تُق ْم هذه الدساتير – بـالنص المباشـر  -عالقـة بـين التشـريع والشـريعة ،فتجنبـت مـا نجـم عـن هـذه
العالقة من مشكالت (بالطبع على خلفية معضالت سياسية واجتماعية واقتصادية وفي سـياقها) يعـاني منهـا عـدد مـن
هذه البلدان بأقله في القضايا المتعلقـة بالحداثـة والديمقراطيـة وبنـاء مؤسسـات الدولـة العصـرية ،وتخفيـف إحكـام قبضـة

معينــة ومــؤثرة مــن اإلجتمــاع السياســي والمــدني والــديني تزيــد أو تــنقص تبعـاً ألوضــاع كــل بلــد
األصــولية علــى منــاحي ّ
وتنتصب عائقاً حقيقياً أمام التطويرات المطلوب إحداثها على البنى التشريعية فـي هـذه البلـدان شـرطاً ال بـد مـن تـوفيره

إلطالق أو إستئناف مسيرة التقدم والحداثة■

 -4لقد كـان باإلمكـان أن ال تتحـول هـذه العالقـة اإلشـكالية بـين التشـريع والشـريعة إلـى نـص دسـتوري لـو إسـتذكرت
الجهات السياسية والقانونية المختصة التي تقف وراء مشروع الدستور الفلسطيني ووراء هذه الصيغة بالذات المستعارة

من الدستور المصري (والتي أدخلت عليه في العام  1971العتبارات سياسية داخليـة كمـا أسـلفنا) ،لـو إسـتذكرت هـذه
الجه ــات ت ــاري .وارث الحرك ــة الوطني ــة الفلس ــطينية ،وه ــو إر سياســــي وطنــــي علمــــاني من ــذ إنطالقته ــا ف ــي مطل ــع
ن
ـاء بقيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية لهـذه
العشرينيات من القر المنصرم قبل وبعد زعامة الحاج أمـين الحسـيني وانته ً
الحركــة مــرو اًر بمختلــف مراحلهــا النضــالية ،وتعــدد منعطفاتهــا ومحطاتهــا السياســية ،منهــا ومــن أبرزهــا الــدورة التاســعة

عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ( )1988/11/15التي صادقت على «إعالن اإلستقالل الفلسطيني» وهـو الوثيقـة
األساس والمرجعية التي ال نقاش لموقعها الحاسم فيما يتعلق بالكيان الوطني الفلسطيني ،ومما ورد فيها:

« على أرض الرساالت السماوية إلى البشر ،علـى أرض فلسـطين ولـد الشـعب العربـي الفلسـطيني ،نمـا وتطـور ،وأبـدع

وجوده اإلنساني والوطني عبر عالقة عضوية ،ال إنفصام فيها وال إنقطاع ،بين الشعب واألرض والتاري )..(..مطعماً

بسالالت الحضارة ،وتعدد الثقافات ،مستلهماً نصوص تراثه الروحي والزمني ،واصل الشعب العربي الفلسطيني ،عبـر

الت ــاري ،.تط ــوير ذات ــه ف ــي التوح ــد الكل ــي ب ــين األرض واإلنس ــان وعل ــى خط ــى األنبي ــاء المتواص ــل عل ــى ه ــذه األرض

المبارك ة ،أعلن على كل مئذنة صالة الحمد للخالق ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمة الرحمة والسـالم )..( .إن
دولــة فلســطين هــي للفلســطينيين أينمــا كــانوا ،فيهــا يطــورون هــويتهم الوطنيــة والثقافيــة ،ويتمتعــون بالمســاواة الكاملــة فــي

الحقوق ،وتصـان فيهـا معتقـداتهم الدينيـة والسياسـية وكـرامتهم اإلنسـانية ،فـي ظـل نظـام ديمقراطـي برلمـاني يقـوم علـى
أسـاس حريـة الـرأي وحريـة تكـوين األحـزاب ورعايـة األغلبيـة حقـوق األقليـة واحتـرام االقليـة قـ اررات األغلبيـة ،وعلـى
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العدل اإلجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العـرق أو الـدين أو اللـون أو بـين المـ أرة

والرجــل ،فــي ظــل دســتور يــؤمن ســيادة القــانون والقضــاء المســتقل وعلــى أســاس الوفــاء الكامــل لتـراث فلســطين الروحــي
والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر القرون»■

 -5مازال النقاش على مشروع الدستور الفلسطيني يدور غالباً في الطوابق العليا .ومازال حك اًر علـى «نخـب» وفئـات
محــدودة مــن المهتمــين ولــم ينتقــل بعــد الــى الــدائرة األوســع التــي تســمح بإش ـراك فئــات عريضــة مــن نشــطاء الحركــة
الفلسطينية وقطاعات تـزداد إتسـاعاً مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي الـوطن والشـتات .وكمـا أسـلفنا ،مـا نحـن بصـدده
هو مشروع المسودة المنقحة لدستور دولـة فلسـطين التـي تتضـمن جميـع التعـديالت حتـى تـاري 2003/5/4 .والقابلـة
لمزيد منها بحسب ما أوردته اللجنة الخاصة بإعداد الدستور التـي أكـدت علـى المسـاهمة فـي تحسـين صـياغة مسـودة

الدستور سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو اإلضافة ..إن هـذا يكسـي النقـاش الـدائر فـي صـفوفنا ومـع محيطنـا قيمـة
عملي ـة مباش ـرة تحــث علــى بلــورة أفكــار ومقترحــات تســتحق أن ُيجهــد فــي ســبيل أن تســتوعبها المســودة أو المســودات
الالحقة لمشروع الدستور الفلسطيني■
 -6هذه المالحظة التي تكتفي بتقرير واقع الحال مع إشارة عامة لوجهة عمل ال تعنـي أنـه لـم يحـن الوقـت بعـد للقيـام
بتقـدير أولـي ،تقريبـي للـرأي الشـائع فلســطينياً حيـال القضـايا المطروحـة التـي ســبق تناولهـا .وبالحـدود التـي تعكـس فيهــا

إس ــتطالعات الـ ـرأي ،ومنه ــا اإلس ــتطالع  14الص ــادر ع ــن برن ــامج د ارس ــات التنمي ــة بجامع ــة بيرزي ــت (ت ــاري .النش ــر:
 ،)2003/10/23حقيقــة ال ـرأي العــام الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة (ولــيس فــي عمــوم منــاطق التواجــد
الفلسطيني) حول قضايا الدين والتدين وعالقة الدين بالدولـة ،بإمكاننـا أن نخـرج بعـدد مـن اإلستخالصـات بعـد تسـجيل

اإلستدراك التالي:
اذا وض ـ ــعنا جانبـ ـ ـاً م ـ ــا يتص ـ ــل بالتســـــامح الـــــديني ( %94م ـ ــن المس ـ ــتطلعين يؤي ـ ــدون مقول ـ ــة ال إكـ ـ ـراه ف ـ ــي ال ـ ــدين.
ـذكر
و %81يعتبــرون التــدين هــو مســألة شخصــية ال نســتطيع فرضــها علــى اآلخـرين) الــذي مــن المطمــئن دائمـاً أن نـ ّ

نحملــه داللــة سياســية مباش ـرة ،فالتســامح الــديني لــيس وحــده معيــا اًر للموقــف مــن عالقــة
بشــيوعه فــي مجتمعنــا دون أن ّ
الدين بالسياسة ..إذا ما وضعنا جانباً كل هذا وسلطنا الضوء على العناوين ذات الداللة السياسية المباشرة في مسـألة

عالقــة الــدين بالدولــة فصــالً (دولــة مدنية/علمانيــة) أو تـــداخالً (دولــة ذات منحــى دينــي) تطالعنــا هــذه االســتطالعات
بنتــائج متناقضــة  -للوهلــة األولــى علــى األقــل– علــى يــد ســتة عنــاوين -1:مبــاديء الش ـريعة كمصــدر للتش ـريع-2 .
الدولـ ـ ـ ــة الديني ـ ـ ـ ــة -3 .فصـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــدين ع ـ ـ ـ ــن المؤسسـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ــية -4 .ش ـ ـ ـ ــعار «ال ـ ـ ـ ــدين هلل وال ـ ـ ـ ــوطن للجمي ـ ـ ـ ــع».

 -5المساواة بين المسلمين والمسيحيين -6 .المساواة بين الرجل والمرأة.

نتائج اإلستطالع تفيد بأن -1 :األكثرية ( )%61مع مباديء الشريعة اإلسالمية مصد اًر للتشريع وان بصـيغ مختلفـة،

مــا يعنــي تــداخالً بــين الــدين بوجهــه التشـريعي القــانوني والدولــة (الســلطة السياســية) .لكــن نتــائج نفــس اإلســتطالع تفيــد
أيضاً بأن -2 :األكثرية أيضاً ،لكن بنسبة أقل ( )%51مع فصـل الـدين عـن المؤسسـة السياسـية (الدولـة ،السـلطة)..
حتى ال يستغل الحاكم الدين ألغراضه السياسية.
اهذه األكثرية ( )%61تتوزي كما يلي %38 :تؤيد صيغة الشريعة مصد اًر وحيداً للتشـريع %17 .تؤيـد الشـريعة
مصد اًر رئيسياً وليس وحيداً حي يتم اإلستناد ايضاً إلى مباديء وحقوق اإلنسان والمواثيق والعهود الدولية%6 .
تؤيــد صــيغة الشــريعة مصــدر رئيســي للتشــريع ولكــن وفــق مــا تقــره الســلطة التشــريعية مــن تشــريعات .أمــا األقليــة
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( )%39فتتــوزي كالتــالي %26 :تؤيــد أن يكــون مصــدر التشــريع (مــدنياً) مــن خــالل مبــاديء قائمــة علــى حقــوق
مواطنة متسـاوية لكـل فلسـطيني بغـض النظـر عـن تباينـات الجـنس واإلعاقـة واإلنتمـاء السياسـي والعرقـي%13 .

تؤيــد أن يكـــون مصــدر التشـــريعات األساســي (مـــدنياً) قائمــاً علـــى حقــوق اإلنســـان والمواثيــق الدوليـــة والقـــوانين
المدنية].

نتــائج اإلســتطالع تفيــد أيض ـاً بــأن -1 :األكثريـــة ( )%56مــع دولــة دينيــة .لكــن نتــائج نفــس اإلســتطالع تفيــد بــأن:
 -2األكثريــة أيضـاً ( )%88تؤيــد شــعار «الـدين هلل والــوطن للجميــع» الــذي يعنــي بـأن الــدين شــأن شخصــي والســلطة
السياسية ذات طابع محايد ،ال ديني ..إذن مدني/علماني.
ااألقليـــة ( )% 44التـــي ال تؤيـــد دولـــة دينيـــة تتـــوزي كمـــا يلـــي %32 :تؤيـــد دولـــة ديمقراطيـــة %6 .تؤيـــد دولـــة

إشتراكية %6 .تؤيد دولة قومية].

إل ــى ه ــذا ف ــإن اإلس ــتطالع يش ــير ال ــى أن :األكثري ــة تؤي ــد دس ــتور ق ــائم عل ــى المس ــاواة (القانوني ــة طبعـ ـاً وف ــي الحق ــوق
والواجب ــات)  -1 :ب ــين المس ــلمين والمس ــيحيين ( ،)%82و -2ب ــين المـ ـرأة والرج ــل ( .)%76والمس ــاواة أم ــام الق ــانون

بالحقوق والواجبات هي سمة رئيسية ثابتة للدولة العلمانيـة تصـاغ وتطبـق فـي هـذه الدولـة دونمـا إضـطرار للـدخول فـي
جهــد إجتهــادي مضــني يرمــي إلــى إشــتقاق هــذه المســاواة مــن النصــوص الدينيــة .وفــي العــادة ال تُوَفـق هــذه الجهــود فــي

مسعاها ،رغم أنها تنطوي على إيجابية كبيرة كونها تُكسـب هـذه النصـوص مرونـة تجعلهـا أكثـر إنسـجاماً مـع متطلبـات
الدولة الحديثة وتقربها من مفهوم المساواة بالمعنى المشار إليه دون بلوغ مستواه تماماً.

العينـة المسـتطلعة تتمتـع بمسـتوى سياسـي مطلـع
الواضح من خالل طبيعة االسئلة واإلجابة عليها بتمـايزات دقيقـة ،أن ّ
ومواكب .ومع هذا تفتقد اإلجابات إلى منطق اإلنسجام الداخلي الذي يسمح ببلـورة أكثريـة واضـحة مقابـل أقليـة أيضـاً
متميز عـن اآلخـر :نسـق تأييـد الشـريعة مصـد اًر للتشـريع والدولـة ذات الطـابع الـديني
واضحة تنتمي كل منها إلى نسق ّ
مقابــل نســق فصــل الــدين عــن الدولــة ،والــدين هلل والــوطن للجميــع ،والمســاواة بــين الم ـواطنين كافــة أمــام القــانون وفــي
الحقوق والواجبات.

إن هذا يضعنا في تفسير هذه النتائج أمام إحتمالين :إما ثمة نقص في المعرفة يجعل المسـتطلع (بفـتح الـالم) ال يـرى
تعارضـاً بــين دولــة دينيــة وعــدم فصــل الــدين عــن المؤسســة السياســية .أو حــرج المســتطلع مــن الثبــات علــى رأي عنــدما
يواجــه بمترتباتــه ،أي عــدم الفصــل بــين الــدين والمؤسســة الدينيــة واهت ـزاز المســاواة بــين الم ـواطنين بنتيجــة الدولــة ذات
المنحى الديني أو إعتماد مباديء الشريعة مصد اًر للتشريع■..

■ ■ ■
ومهما كان األمر ،ال خالف على أهمية توسيع دائرة المشاركين في النقاش وتعميقـه ونقلـه إلـى العلـن واشـهار نتائجـه
لتشكيل رأي عام ضاغط لصالح خيار التشريع الحر في نطاق مباديء الديمقراطية والمساواة والحرية ،فهذا ما يسمح
للدستور أن يؤسس لدولة حديثة ،دولة المواطنين المتساوين األحـرار الموحـدين بـراب اإلنتمـاء الـى األرض الواحـدة
والجنسية الواحدة في إطار الوطن الواحد■

2003
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في الحالة الفلسطينية :بين الفكر الوطني العلماني
وفكر اإلسالم السياسي

■ خالل عقود نضال حركة التحرر الوطني الفلسـطينية ،وفـي مرحلـة مـا قبـل ظهـور ثقـل وتـأثير اإلسـالم السياسـي،
تطورت رؤية وطنية علمانية ديمقراطية لهذا النضال ،قامت على أساس الدعوة أوالً إلى دولـة ديمقراطيـة علمانيـة فـي
فلســطين تتســع ألبنائهــا مــن جميــع الــديانات ،كمــا ورد ص ـراحة -وان بتمــايزات محــدودة فــي المض ـمون – فــي أدبيــات
عدي ــد فص ــائل المقاوم ــة الفلس ــطينية الرئيس ــية الت ــي إنخرط ــت ك ــأطراف مش ــاركة ف ــي إع ــادة تأس ــيس منظم ــة التحري ــر

الفلسطينية بدءاً من العام  ،1968واستالم هذه الفصائل رسمياً لقيادتها في العام .1969

كــان هــاجس الحركــة الوطنيــة الفلســطينية انــذاك هــو صــوغ مشــروع ورؤيــة نض ـالية تبعــد عــن الص ـراع شــبهة الص ـراع
الديني ،فالصراع مع إسـرائيل حـدد كصـراع مـع مشـروي صـهيوني كولونيـالي إسـتيطاني إحاللـي ،ولـيس مـع اليهوديـة

كدين أو مع اليهود كأتباع ديانة .ومن هنا شيوع مفهوم «الحل الـديمقراطي» للمسـألة الوطنيـة الفلسـطينية القـائم علـى
المساواة في المواطنة بين معتنقي جميع األديان.

يغير في جوهر رؤية الصراع من هـذا المنظـور ،تبنـي م.ت.ف للبرنـامج المرحلـي عـام  ،1974الـذي دعـا ضـمناً
ولم ّ
– فيمــا دعــا إليــه -إلــى إقامــة دولــة فلســطينية فــي األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة عــام  ،1967وكــل مــا فــي األمــر أن
عبــر عــن نفســه
تحـوالً ضــمنياً مــن مفهــوم التعــايم الــديني إلــى مفهــوم التعــايم القــومي ،كــان يأخــذ سـريانه إلــى أن ّ
رســمياً فــي وثيقــة «إعــالن اإلســتقالل» ( )1988التــي أقــرت – سياســياً وعمليـاً  -بالموافقــة علــى تقســيم فلســطين إلــى
دولتين على أرض فلسطين التاريخية ضمن حدود اإلنتداب.

■ واذ بقي الحقل السياسي الفلسطيني طوال الفتـرة الممتـدة مـن سـتينيات وحتـى أواخـر ثمانينيـات ق 20.مقتصـ اًر –
م ــن الناحي ــة العملي ــة – عل ــى األحـ ـزاب والحرك ــات العلماني ــة ،فإن ــه ومن ــذ إن ــدالع اإلنتفاض ــة الفلس ــطينية األول ــى ع ــام
 ،1987دخلــت هــذا الحقــل حركــات إســالمية (حمــاس والجهــاد) أخــذت تمثــل شــيئاً فشــيئاً وزن ـاً متنامي ـاً وصــاعداً فــي

الخارطة السياسية الفلسطينية ،وهو ما إنعكس على المشروع والرؤية الفلسطينية السابقة للصراع العربي -اإلسرائيلي،

حتــى وصــل إلــى تصــويره أحيانـاً ،كص ـراع دينــي ،وبــدأ ذلــك يــنعكس علــى بنــود ومكونــات الوثــائق النظريــة والدســتورية
المؤسسة للجتماع السياسي الفلسطيني.

■ إعتبــرت حركــة «حمــاس» مثــل معظــم الحركــات اإلســالمية فــي الــوطن العربــي ،بــأن اإلســالم يمثــل دين ـاً ودولــة،
والشـريعة اإلسـالمية سـتكون ،فـي نظرهـا ،محـور النظـام السياسـي المسـتقبلي فـي فلسـطين ،ومرجعيـة الحكـم ،ومصــدر
التشريعات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ،كما اعتبرت أرض فلسطين وقفاً إسالمياً ،ملكاً لكل األجيال ،وال يحق

ألي زعيم أو طرف التنازل عن أي جزء منها.

وبحســب إســماعيل أبــو شــنب ،مــثالً ،وهــو أحــد قــادة حركــة «حمــاس» ،فــإن فلســطين هــي «مركــز الص ـراع العقائــدي
والحضــاري بــين الصــهيونية مدعومــة مــن القــوى الصــليبية اإلمبرياليــة الطامعــة المتعصــبة فــي حلــف الشــيطان ،مقابــل
حلف أولياء هللا» .أما د.فتحي الشقاقي ،مؤسس حركة «الجهاد» فقـد إعتبـر أن «الحركـة اإلسـالمية الجهاديـة ليسـت

محكومــة فــي صـراعها بمصــالح إجتماعيــة أو وطنيــة أو مـزاج إقليمــي ،وانمــا محكومــة بأســباب قرانيــة تاريخيــة وواقعيــة
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أوسع من أي حدود جغرافية[ »..االمثلة مـأخوذة مـن كتـاب «العلمانيـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر – دراسـة حالـة

فلسطين» لـ .د.جبر الشوملي ،الصادر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» عام .]2008

■ يســتنتج بعــض البــاحثين بــأن الرؤيــة الدينيــة ،باتــت عنــد حركــة «حمــاس» ال ســيما علــى يــد «ميثاقهــا» (،)1988
هي األسـاس الـذي يقـوم عليـه تحليـل طبيعـة الصـراع ومكوناتـه وأهدافـه ونتائجـه ومآالتـه النهائيـة ،مشـي اًر إلـى أن رؤيـة

اإلســالم السياســي الفلســطيني المعاصــر لطبيعــة الص ـراع وأهدافــه لــم تــأت مــن فـراغ ،بــل هــي فــي األصــل موجــودة فــي

األدب السياســي لحركــة اإلخ ـوان المســلمين وحــزب التحريــر فــي فلســطين منــذ األربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن

الماضــي  .لكــن الجديــد فيهــا هــو درجــة تأثيرهــا الكبي ـرة فــي الثقافــة السياســية الفلســطينية المعاص ـرة التــي انشــطرت إلــى
ثقافتين؛ األولى تنطلق من الطابع الوطني التحرري (ومضمونه قومي ،تقدمي ،علمـاني معـا ٍد للمبرياليـة واإلسـتعمار
والعنص ـرية) ،والثانيـــة ذات عقيـــدة دينيـــة سياســـية تـــدين الصـــراي (والسياســة) مــع عــدم تجاهلهــا لمكوناتــه الوطنيــة
والقومية وأبعاده التحررية ،ولكن على قاعدة أن محور الصراع هو ديني.

■ من يدقق في إنعكاس هذا المناخ الثقـافي والسياسـي علـى الوثـائق السياسـية والدسـتورية الفلسـطينية سـيالحظ مـثالً
أن «القانون األساسي» للسلطة الوطنية ،الذي أقر عام  ،2002تطرق إلى موقعية الدين بشـكل غيـر مسـبوق يقطـع
مع الرؤية التي حملها «الميثاق الوطني» أو «إعالن اإلسـتقالل» .وقـد نصـت الفقـرة ( )1مـن المـادة الرابعـة علـى أن

«اإلســالم هــو الــدين الرســمي فــي فلســطين ولســائر الــديانات الســماوية إحترامهــا وقدســيتها» ،وفــي الفقـرة ( )2علــى أن
«مباديء الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع».

وكذلك األمر في «مشروي الدستور الفلسطيني»  ،الذي كانت إحدى مسوداته التي نوقشت عام  2003تنص علـى

أن «مب ــاديء الشـ ـريعة اإلس ــالمية مص ــدر رئيس ــي للتشـ ـريع ،وألتب ــاع الرس ــاالت الس ــماوية تنظ ــيم أحـ ـوالهم الشخص ــية

وشــؤونهم الدينيــة وفقـاً لشـرائعهم ومللهــم الدينيــة[ »..راجــع بهــذا الخصــوص المــادة ذات الصــلة فــي هــذا الفصــل مــن
الكتاب].

■ هــذا اإلســتدعاء الواضــح لمفــردات الخطــاب الــديني وتوظيفهــا فــي الوثــائق التأسيســية الفلســطينية ،عكــس تنــازالً عــن
المقــدمات العلمانيــة للخطــاب الــوطني الفلســطيني ،كمــا عكــس إنزالقـــاً إلــى المنافســة مــع تيــار «اإلســالم السياســي»
الفلسـطيني فـي خطابـه وحقـل مفرداتـه ،ممـا أفسـح فـي المجـال أمـام توسـيع مجـال اإلختالفـات الجذريـة حـول تفســيرات

الدين ومغزى ومعنى النصوص الواردة في الوثائق وكيفية تطبيقها.

واذا كـان القـانون األساسـي للســلطة قـد نـص فـي المــادة  ،2/4كمـا ذكرنـا انفـاً ،علــى أن «مبـاديء الشـريعة اإلســالمية
مصـدر رئيســي للتشـريع» ،فــإن حركــة «حمــاس» قــد طالبـت ببرنامجهــا اإلنتخــابي للمجلــس التشـريعي عــام  2006بمــا

يتجــاوز ذلــك ،أي بـ ـ«جعــل الشــريعة اإلســالمية المصــدر الرئيســي للتشــريع فــي فلســطين» .فأحّلــت الش ـريعة (أي
الـنص) باعتبـاره المصـدر الرئيســي (ب ـ «الــ» التعريــف الحصـرية) مكـان مبـاديء الشـريعة (أي منطلـق الـنص واطــاره،

روحه ومناخه) باعتبار هذه المباديء مصدر رئيس من بين مصادر أخرى.

كمـا طالبــت «حمــاس» فـي برنامجهــا اإلنتخــابي ب ـ«التوقــف عــن إسـتيراد القـوانين وم ارعــاة الخصوصـية التــي تتمتــع بهــا
فلســطين» ..وهــذا يعكــس المنحــى المتشــدد فــي التعــاطي مــع قضــايا التش ـريع علــى خلفيــة الطمــوح لــ«أســلمة القـوانين»

[راجع بهذا الخصوص ص  198-191من كتاب «المنعطف  ..تشريعية  »2006مـن إصـدارات «ملـف» (المركـز
الفلسطيني للتوثيق والمعلومات) :1 .أيلول (سبتمبر) .]2008
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■ لكن ثمة تناقضات ومفارقات صارخة ،يمكن تلمسها في وثـائق وبـرامج حركـات «اإلسـالم السياسـي» الفلسـطيني،
وخصوصـاً حركــة «حمــاس» .وهــي إذ تؤشــر إلــى نزعــة برغماتيــة واضــحة لــدى الحركــة ،فإنهــا فــي الممارســة العمليــة
عكســت مفارقــات ال تخفــى علــى أي متــابع حصــيف .وفــي هــذا اإلطــار يالحــظ المتتبــع فــي البدايــة أن هنــاك «حمــاس

الميثــاق» ( ،)1988وهنــاك «حمــاس البرنــامج اإلنتخــابي لعــام  ..»2006ومــا بــين هــاتين الــوثيقتين فروقــات كبي ـرة.

سيسة ومنفتحة نسبياً ،بينما األولى مؤدلجة ومنغلقة.
فاألخيرة ُم ّ
وعمومـاً يمكننــا أن نالحــظ فــي البـرامج اإلنتخابيــة للقـوائم المتقدمــة فــي اإلنتخابــات التشـريعية لعــام  ،2006أنــه مقابــل
تأكيد حركة «حماس» على مراعاة الخصوصية اإلسـالمية ،والتشـديد علـى دور الشـريعة ،فيمـا يتعلـق بقـانون األحـوال

الشخصية والمحاكم الشرعية ،والتشريع بصفة عامة ..وصوالً إلى دورها في السياسـة التربويـة والتعليميـة ،مـن منطلـق

أن «اإلسالم نظام شامل لكل حركة الحيـاة» ،فـإن بـرامج القـوائم اإلنتخابيـة األخـرى شـددت علـى اإلنفتـاح والتسـامح..
ومواكب ــة التط ــور العلم ــي الع ــالمي ،واس ــتيعاب أوج ــه التق ــدم الحض ــاري ،وال ــدمج ب ــين أبع ــاد الثقاف ــة الوطني ــة والقومي ــة
واإلنسانية والدفاع عن الثقافة الديمقراطية في وجه العنصرية والتطرف السياسي والديني..

ويبدو برنامج حركة «حماس» مختلفاً في هذا الجانب عن البرامج األخرى ،على الرغم من أن الحالة الفلسطينية هي

بأمس الحاجة إلى تعميق مفاهيم اإلنفتاح والتسامح والثقافة الديمقراطية ،في وجه مشروع صهيوني يقوم بجوهره علـى

اإلنغالق والتعصب والعنصرية إستناداً إلى األساطير الدينية المؤسسة له.
■ فــي «الدولــة العلمانيــة  /المدنيــة» والــنظم الديمقراطيــة يجــري إعتمــاد مبــدأ المواطنــة الكاملــة المتســاوية ،وال شــيء
س ـواها ،كمصــدر للحقــوق ومنــاط للواجبــات ،مــن دون أي تمييــز بســبب الــدين والمــذهب أو العــرق والجــنس واإلعاقــة،

ويكون الشعب ،هو مصدر السلطات والدساتير ،فكيف يمكـن أن نوفـق بـين هـذا وبـين بـرامج القـوى السياسـية التـي ال

تسلم بهذا كأساس للمواطنة ،بكل ما يترتب على مبدأ المساواة من حقوق.

ومثلما يجب التفريق بين «الدولة العلمانية  /المدنية» و«الدولة الدينية» يجب توخي الوضوح والجـالء فـي القضـايا
المتعلقة بالمرأة ،والموقف منهـا ،فالفرق كبيـر بـين أن تكـون المـرأة «مواطنـاً» ينطبـق عليهـا مبـدأ «المواطنـة» مثـل
أي مواطن (ذكر) اخر ،لها ما له من حقوق ،وعليها ما عليه من واجبـات ،وبين القـول بــ«حقـوق المـرأة الشـرعية»

و«تعزيــز مكانته ـا بعيــداً عــن العــادات الوافــدة والتقاليــد الجامــدة الغريبــة عــن ثقافتنــا» كمــا جــاء فــي برنــامج حركــة
«حماس» اإلنتخابي:

فمــا هــي «حقــوق الم ـرأة الشــرعية» التــي يجــب توعيتهــا بهــا والتأكيــد عليهــا؟ مــاذا عــن حقوقهــا فــي مجــال «األح ـوال
الشخصــية»؟ مــاذا عــن بعــض المفــاهيم المتعلقــة بقوامــة الرجــل علــى األنثــى التــي تبــيح لــه الممارســة التمييزيــة حيــال
الم ـرأة ،وتعــدد الزوجــات والــتحكم بقــانون الطــالق؟ مــاذا عــن ق ـوانين اإلرث وغيرهــا مــن المســائل التــي تمــس المســاواة
الكاملة بين المرأة والرجل؟

أن إتجاهــات اإلســالم السياســي علــى إخــتالف تعبيراتهــا التنظيميــة تنــتقص مــن حقــوق المــرأة ،بينمــا العلمانيــة تقــدم حـالً
لهــذه المســألة علــى قاعــدة إقامــة المســاواة بــين الم ـرأة والرجــل .وفــي هــذا الســياق نســجل إيجاب ـاً إنضــمام فلســطين عــام
 2009إلـى «اإلتفاقيـة الدوليـة إل زالـة كافـة اشـكال التمييـز ضـد المـرأة» (السـيداو) دون تسـجيل تحفظـات علـى هــذه
اإلتفاقية تستند إلى الشريعة االسالمية.

■ إن المطلــوب منــا كيســاريين وتقــدمينن هــو إحت ـواء محــاوالت اإلســالم السياســي الهادفــة إلــى الــدخول لعقــول النــاس
ـدين اإلجتمــاعي لتمريــر مشــاريع ومخططــات سياســية للســيطرة علــى المجتمــع والوصــول للســلطة
وقلــوبهم وتجييــر التـ ّ
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واحكــام القبضــة عليهــا ،وبالمقابــل البح ـ الــدائب عــن المســاحات المشــتركة التــي تجمعنــا وايــاهم فــي مهــام التحــرر
الوطني لدحر اإلحتالل واإلستيطان وانجاز الحقوق الوطنية لشعب فلسطين.

إن التعددية القائمة في المجتمع الفلسطيني فضالً عـن ضرورات الوحدة الوطنية الناجمـة عـن مرحلـة التحـرر الـوطني

والحقـاً مرحلــة بنــاء دولــة اإلسـتقالل الــوطني النــاجز ،الدولــة الســيدة الحـرة ،تحــتم علــى الشــعب الفلســطيني فــي مرحلتــي
التحـرر الـوطني وبنـاء الدولـة سـواء بسـواء ،إعتمـاد قاعـدة ال تنفصـم ع ارهــا تجمـع بـين الديمقراطيـة والتعدديـة والعلمانيــة

باعتبارهــا تعبي ـرات متكاملــة لمبــدأ واحــد هــو الديمقراطيــة ،بمضــمون التعدديــة وفــي إطــار العلمانيــة لتبقــى م.ت.ف

والحقاً الدولة الفلسطينية ،دولة تقوم على مفهوم المواطنة في إطار المساواة والحرية ،دولة لجميع مواطنيها■

2009

تعقيب
تــدقيقاً لمــا ورد فــي المطالعــة أعــاله التــي تعــود إلــى العــام  2009نســجل مــايلي :لقــد شــهد الفكــر السياســي لحركــة

حماس في العقود الثالثة المنصرمة ،أي منذ إعتماد ميثاق حماس عام  ،1988تطو اًر ملموساً عبرت عنه «وثيقة
المباديء والسياسيات العامة» ( )2017الصادرة عن مؤتمر حماس .في هذه الوثيقة نالحـظ إقتـراب حركـة حمـاس

من مواقع ومنهجية حركة التحـرر الـوطني الفلسـطينية ،وان بمرجعيـة دينيـة ،مـع أخـذها لمسـافة معينـة مـن الفكـر

اإلسالمي السياسي األصولي «األممي» العابر للحدود الوطنية ،وهو الفكـر الـذي تعتمـده حركـة اإلخـوان المسـلمين
التي تتحدر حركة حماس من صلبها.

«وثيقـة المبـاديء والسياسـات العامـة» ألهميـة دور الجهـة الصـادرة عنهـا ،وبمـا لهـا ومـا عليهـا ،تقتضـي مطالعـة
نقديــة قائمــة بــذاتها ،تتنــاول الــنص فــي ســياقه السياســي والص ـراعي ،لكننــا ســنكتفي – فــي إطــار مــا يتحملــه هــذا

الفصل من الكتاب  -بتسلي الضوء على بعـض جوانبهـا الرئيسـية كمـا بينتهـا المداخلـة التاليـة بعنـوان« :حمـاس

بين ال حدود الديني وحدود الوطني»■

المحرر
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«حماس» بين الحدود الديني وحدود الوطني

()1

()1
■ مداخلتي تتضمن أوالً تقديم أطروحة وفكرة رئيسة حول حماس وسيرورات التوتر والشد في داخلها بين الحدود
الدين وحدود الوطن منذ لحظة التأسيس ،ثم تتناول عدداً من المالحظات التحليلية الداعمة لهذه األطروحة وتتأملها
وتفتحها للنقاش.
األطروحة األساسية هنا تقول :إن حماس تنتمي تاريخياً وجوهرياً وفكرياً إلى تيارات اإلسالم السياسي بشكل عام

والى مدرسة اإلخوان المسلمين على وجه التحديد ،وتتمظهر في رؤيتها وأفكارها وسياساتها كثي اًر ،لكن ليس كل ،مما

يتمظهر في رؤية وأفكار وسياسات تلك التيارات.

إلى جانب التشابه والتشارك مع تلك التيارات تتمايز حماس عنها في عدد من الخصائص واإلستجابات التي فرضها

الواقع والسياق الفلسطيني الخاص ،وفرضت عليها تبني رؤى وسياسات مختلفة .وا ازء فكرة الحدود القومية والوطنية
أظهرت تيارات اإلسالم السياسي وأهمها اإلخواني والسلفي مقاربات متشككة ومترددة ،وتنوعت هذه المقاربات من
الرفض التام للحدود القومية وعدم اإلعتراف بها ،إلى القبول الخجول ،وصوالً إلى اإلق ارر فيها بحكم األمر الواقع،

مع اإلحتفاظ بشعارات وأهداف طوباوية تطرح صو اًر أممية إسالمية فضفاضة وغامضة.
برغم إنتماء حماس إلى هذا التيار ومع غموض أفكارة حول الحدود القومية ،فإن حماس تطورت بشكل متسارع
وحاولت إعادة تعريف نفسها من حركة إسالمية دينية ذات بعد وطني تحرري إلى حركة تحررية وطنية بمرجعية

دينية .وقد تجسد هذا التطور المتسارع مؤخ اًر في «وثيقة المباديء والسياسات العامة» (نيسان /إبريل )2017

الملفت على «الجغرافية
التي أصدرتها حماس وفيها أعلت من البعد الوطني على حساب الديني ،من خالل التوكيد ُ
المتجدد على تحديد نشاط وأهداف
الفلسطينية» على حساب «التاريخية الدينية الفلسطينية» ،ومن خالل التوكيد ُ

وغايات حماس ضمن هذه «الجغرافية الوطنية» فقط.

بكلمة أخرى ،تطورت «حماس» ضمن سيرورة وطنية وكولونيالية ضاغطة وتحت إشتراطات األمر الواقع ودخلت
في عملية قومنة ( )nationalizationتدريجية إنتهت بها إلى تقديم القومي بحدوده الوطنية على حساب الديني

المتجاوز للحدود الوطنية■
ُ

()2

■ هذه السيرورة التي إنخرطت فيها حماس خالل العقود الثالثة الماضية يمكن القول :إنها ذاتها التي أعادت تشكيل
كثير من حركات اإلسالم السياسي ضمن سياقات وطنية ذات حدود جغرافية ُمحددة ،أيضاً بحكم األمر الواقع
وصالبة الحقيقة الجغراسياسية التي هي «الدولة األمة» .لكن في الحالة الحمساوية أضيف عامل المشروع
سرع من إنتقال حماس من عموميات الحدود الدين إلى
الصهيوني اإلحتاللي القائم على جغرافية فلسطين والذي َّ

خصوصيات حدود الوطن .

) )1ملخص مداخلة قدمها الباح

خالد الحروب بمؤتمر «حدود» عن العالم العربي ،في «معهد العالم العربي» ،باريس18 ،ـ 20أيار

(مايو)  .2017نشرت في جريدة «األيام»  -رام هللا ،تاريخ .2017/5/21
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منذ لحظات إطالق حركة اإلصالو الديني على يد محمد عبده ،وجمال الدين األفغاني ،وعبد الرحمن الكواكبي،

ومحمد رشيد رضا (في مرحلته األولى) ،التي إنحرفت إلى الحركية اإلخوانية (متمثلة في أفكار البنا ،وقطب ،ومن
تالهم) ،أو السلفية الجهادية (عبد هللا عزام ،والظواهري ،والمقدسي ،وبن الدن ،والبغدادي) شكلت فكرة «الوطنية»

المحدد وتبعاً للنموذج األوروبي الوافد للدولة األمة ،تحدياً كبي اًر ،وفي غالب األحيان
(أو القومية) ،ذات الشعب ُ
المتخيل ،ويتضاد مع فكرة الوحدة واألمة اإلسالمية أو على األقل األمة
الموحد ُ
شكالً مرفوضاً وبكونه يجزيء ُ
العربية .المدرسة اإلخوانية على وجه التحديد ،وهي مدرسة حماس الفكرية ،طرحت شعارات أممية إسالمية وفي

نفس الوقت إشتغلت ضمن السياق الوطني للدول التي ُوجدت فيها.
■ رغم الشعار اإلخواني القطبي بأن «جنسية المسلم عقيدته» ،فقد تحول اإلخوان المسلمون إلى إخوان مسلمين

مصريين ،وأردنيين ،وسوريين ،وعراقيين ،وجزائريين ،ويمنيين ،وسعوديين ،وفلسطينيين وغيرهم ،وكل فرع من هؤالء

إنشغل واستُنزف في الشأن الوطني .وعبر عقود من التسييس والتمايز في الشؤون الوطنية بين الدول تكرست
الهويات «الوطنية» لهذه الفروع وتهمش عملياً البعد األممي ،وان بقي يتصدر الشعارات ويتمسك بطوباويات الوحدة.

■ أتت اإلختبارات «الوطنية» المتتالية تؤكد واحداً تلو اآلخر رسوخ «الحدود» والهوية الوطنية على حساب
اإلسالموية لكل تنظيم من التنظيمات اإلخوانية .وربما كان اإلختبار األصعب والتفكيكي هو غزو صدام حسين

للكويت سنة  1990وردود فعل تلك التنظيمات المختلفة تماماً والتي تناسق رد فعل كل تنظيم منها مع رد الفعل
الشعبي أو الحكومي في «دولته الوطنية».

وهكذا وبعيداً عن الشعاراتية األممية ورطانتها في رفض الحدود والتجزئة وسوى ذلك ،خضعت كل حركة إخوانية
إلى إشتراطات الواقع واندمجت في سيرورة إعادة تشكيل وطني بالغة الوطأة ،إنتهت إلى تماهي هذه الحركات في

سياقاتها الوطنية ،وتمايزها حتى عن شقيقاتها في الدول المجاورة إزاء القضايا والتحديات وحتى التنافسات الكبيرة
بين الدول .مثالً ،وازاء قضية الصحراء الغربية والخالف بين المغرب والجزائر ،لم تختلف مواقف إسالميي الجزائر

والمغرب (اإلخوانيين أو القريبين من مدرسة اإلخوان السياسية والفكرية) من المواقف الرسمية والمزاج الشعبي في

البلدين ،ما يدلل على السطوة والوطأة المتصاعدة للسياق الوطني «الحدودي» في تشكيل رؤى هذه التنظيمات■

()3
■ في هذا السياق الوطني الضاغط تسارع إنتقال حماس من «الحدودية الدين» إلى «حدود وجغرافية الوطن»،

خاصة في ظل التحدي الصهيوني الذي استهدف فلسطين أرضاً وجغرافية وأرادها «وطناً قومياً لليهود» .وتسارع

إدراك حماس ،أو جزء مهم منها ،إزاء خطورة تعميمات خطاب اإلسالم السياسي حول الوحدة اإلسالمية وعدم
ضرورة اإل نتماء إلى كيانات قومية محددة ،وبكونه يصب في صالح الخطاب الصهيوني .فهذا الخطاب كرر ويكرر

دائماً مقولة :أن فلسطين كـ «وطن قومي» للفلسطينيين لم يكن أبداً ،وأن «الشعب الفلسطيني» شعب مختلق أساساً،

وأ ن السكان الذين وجدوا في فلسطين قبل قيام إسرائيل هم عرب وليس لهم هوية «فلسطينية» ،وأكثر ما يمكن قوله
هو :إنهم جزء من سورية الكبرى .ومعنى ذلك فأنه بإمكان هؤالء السكان اإلنتقال إلى أجزاء أخرى من سورية الكبرى
أو العالم العربي الشاسع وعدم منافسة اليهود في «وطنهم القومي» .على ذلك بدا أن خطاب «الوحدة» اإلسالمي أو

العربي الذي ُيماهي الفلسطينيين مع العرب والمسلمين بكل عمومياته وسمته الفضفاضة يخدم اإلدعاءات الصهيونية
في المقام األول .
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■ إضافة إلى ذلك لعب ضغط الواقع التحرري الوطني الفلسطيني والقوى السياسية والعسكرية المنافسة في الساحة
الفلسطينية بتسريع سيرورة «قومنة» و«وطننة» حماس ،على قاعدة أن أساس الشرعية السياسية الفلسطينية
الشعبية يتأتى من مقاومة المشروي الصهيوني على أساس وطني .وتأكد للخوان المسلمين الفلسطينيين أن تلك

المقاومة واإلنخراط الوطني فيها هو الذي منحهم الوجود الحقيقي في فلسطين بعد أن تحولوا إلى حماس ،وانتقلوا إلى

مربع المواجهة بعد عقود طويلة من اإلنزواء في برامج «الدعوة واألسلمة» اإلخوانية التي تفادت مواجهة اإلحتالل
اإلسرائيلي في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وصوالً إلى اإلنتفاضة األولى سنة ■1987

()4

■ ساهم تكرس الهويات القومية في العالم العربي واإلسالمي عموماً ،وفي دوائر تيارات وتنظيمات اإلسالم السياسي

نفسها كما أشير أعاله وانهماك كل منها بشؤونه «القطرية» ،في إيجاد إنعكاسات مباشرة على حماس ،وتخفيض
أسقف الطوباويات الوحدوية والشعاراتية األولية .وتبدت تلك الشعارات األممية بكون الكثير منها ال يحمل مضامين

حقيقية .ليس هذا فحسب ،بل تم تبني تلك األمميات من قبل التنظيمات الجهادية المتطرفة مثل القاعدة وداعش

وأصبحت الخطاب المركزي والمؤسس لها ،والرافض ألي حدود قومية .وهكذا شعرت حماس بضرورة محاولة التميز
وأخذ مسافة واضحة عن األمميات اإلسالموية وكوارثها وممارساتها .
ثمة أيضاً دوافع براغماتية واضحة خاصة بعد الربيع العربي ومآالت سياسات اإلخوان المسلمين في أكثر من دولة

والعداء الصريح الذي تصاعد بينهم وبين بعض الدول العربية .وهذا دفع حماس بوضوح لتنهي صالتها التنظيمية

باإلخوان المسلمين وتأكيد اإلستقالل السياسي ،تفادياً لتحمل أكالف وعبء اإلنتماء لتنظيم «ما بعد دولتي» ،له
أعداؤه الكثر وخصوماته التي تعود على «حماس» بالضرر.

وهكذا وبخالف ما كان يركز عليه ميثاق حماس سنة  1988من أن الحركة جناح اإلخوان المسلمين في فلسطين،
فإن «وثيقة المباديء والسياسات العامة» ( ،)2017تؤكد أن حماس حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية
إسالمية ،ومن دون اإلشارة إلى أي إنتماء ما بعد «حدودي».

برغم أهمية النصوص الصادرة عن حماس أخي اًر ومواقفها ،يبقى اإلختبار الحقيقي هو ترجمه هذه النصوص على
األرض ،خاصة لجهة «فلسطنة» حماس تماماً وتقديمها الوطني المحدد على الديني المعمم ،وتجسده في

العالقات الوطنية البينية■

2017
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خطورة الجماعات التكفيرية على المجتمع الفلسطيني
■ الحديث عن العلمانية ال يمكن فصله عن أوضاع المجتمع الفلسطيني بشكل عام ومـا يـدور داخلـه مـن حـراك فـي
ظل بروز ظواهر غريبة عن البيئة الفلسطينية التي عـرف عنهـا تاريخيـا أنهـا بيئـة تعدديـة تتصـف باإلعتـدال والتسـامح
الــديني المتن ـاقض مــع مظــاهر التطــرف الســائدة اليــوم .إن ظــاهرة التطــرف والتعصــب والغلــو والتشــدد الــديني هــي –
بدرجات متفاوتة  -ظاهرة عامة ،ليست فلسطينية أو إسالمية أو غربية ،إنما هي ظاهرة عالمية .وعلـى هـذه الخلفيـة
نطرو السؤال التالي لماذا يكتسي موضوي العلمانية حالياً راهنية غير مسبوقة؟

اإلجابـة علــى هــذا السـؤال متعــددة المســتويات ،وال خـالف علــى أن أبرزهــا يتعلـق بصــعود اإلســالم السياسـي فــي عمــوم
المنطقــة بمــا فــي ذلــك الحالــة الفلســطينية ،فهــذا التيــار بــات مكونـاً رئيســياً وفــاعالً نشــطاً فــي إطــار الحركــة الفلســطينية
(وكذلك المجتمع) .وهذا تطور ال يجب ان يكون مدعاة للستغراب كونـه يتسـق مـع منحـى إقليمـي أوسـع ،أمـا القاعـدة
التي تحكم العالقة مع القوى المنتمية إلى هذا التيار ،فإن ما يوجهها– باعتبارنا في مرحلة تحرر وطنـي – هـو ميـزان

التحالف والنقد (التنافس والتعاون ،إدارة الخالف والتنافس السياسي عندما يتعذر اإلتفـاق السياسـي ،لكـن مـع الحـرص
على العمل المشترك في أي من قضايا العمل الوطني ووحدة العمل في الميدان بمواجهة اإلحتالل وما يتهـدد الشـعب

من مخاطر.)...

وحتى عندما يختل هـذا الميـزان (كمـا فـي سـياق إنقـالب  ،2007/6/14مـا سـبقه وتـاله) ويتـدهور إنحـدا اًر إلـى مسـتوى

اإلقتتال الداخلي ،فإن القاعدة األساس تبقى إستعادة هذا الميـزان إلـى إطـاره المنطقـي والمجـدي وطنيـاً ،أي إلـى مسـار
العالقة بين قـوى لكـل منهـا برنامجـه الخـاص ،لكنهـا تلتقـي فيمـا بينهـا علـى برنـامج مشـترك ا«وثيقـة الوفـاق الـوطني»

( )2006مثال بارز على ذلك] يعكس أولوية مواجهة اإلحتالل اإلستيطاني اإلحاللي الذي يمثله المشروع الصـهيوني

ودولة إسرائيل.

■ مــن هــذا المنطلــق نريــد أن نتنــاول فــي هــذا الفصــل ظــاهرة الجماعــات الســلفية الجهاديــة أو التكفيريــة فــي الوســط
الفلســطيني التــي نجــدها كظــاهرة تفصــح عــن نفســها علن ـاً فــي قطــاع غ ـزة ومخيمــات لبنــان .وال نســتبعد أن يكــون لهــذه
الظـاهرة وجــود بشــكل مســتتر – بهــذا القــدر أو ذاك – وســط منـاطق وتجمعــات فلســطينية أخــرى ،وبصــرف النظــر عــن

مسمياتها.
افي قطاي غزة يعـود أول ظهـور حقيقـي لهـذه الظـاهرة إلـى العـام  2001باسـم «جنـد هللا» .ومـن التنظيمـات التـي
تنتســب إلــى هــذه الظــاهرة أيض ـاً« :ســيوف اإلســالم» ،و «جــيم األمــة» بقيــادة أبــو حفــص المقدســي ،وجماعــة
«التوحيد والجهـاد» بقيـادة أبـو خالـد ،و «ألويـة الجهـاد فـي أرض الربـا » بقيـادة أبـو مجاهـد المقدسـي ..وبعـض
هذه التنظيمات إنحسر وجوداً أو نفـوذاً فـي السـنوات األخيـرة .أمـا أشـهر هـذه التنظيمـات فهـي« :جـيم االسـالم»

بقيـادة ممتـاز دغمــم الـذي إغتالتـه حمــاس فـي  2007/8/17بعــد إشـتباكات عنيفـة دارت مــع مجموعتـه ،والــذي

إلتزم الحقاً بحل تنظيمـه ..وكـذلك «جنـد أنصـار هللا» بقيـادة د .عبـد اللطيـف موسـى الـذي كـان يعتبـر أيضـاً قائـداً

ومنظـ اًر لجماعــة «جلجلــت» أو جماعــة «أنصــار الســنة» .لقــد قمعــت حمــاس تنظــيم «جنــد أنصــار هللا» فــي  14و

 2009/8/15بالقوة العسكرية في سياق المواجهات التي دارت في مسجد إبن تيمية بـرفح علـى خلفيـة إعـالن د.
عبد اللطيف موسى أثناء خطبة الجمعة عن اإلمارة اإلسالمية في رفح (!)].
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[أما في لبنان فيعود ظهور هذه الجماعـة إلـى أواخـر الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي وأهمهـا «عصـبة األنصـار»
التي أسسها الشيخ هشام شريدي ،وهي ذات حضور عسكري بارز في مخيم عين الحلـوة حيـ تطبعـت أوضـاعها

نسبياً في السنوات األخيرة وصوالً إلى اإل نضمام إلى أطـر العمـل المشـترك ،وكـذلك «الحركـة اإلسـالمية المجاهـدة»
التي أسسها الشيخ إبراهيم غنيم ويقودها الشيخ جمال خطاب المتوضعة أيضاً – بـدون حضـور عسـكري الفـت –
في مخيم عين الحلوة ،الذي تقيم فيه أيضاً مجموعات صغيرة نذكر منها« :جند الشام» « ،عصبة النور» ،وبقايـا

تنظيم «فتح اإلسالم» التي سـنتناول دوره فـي أحـدا مخـيم نهـر البـارد ( 5/20إلـى  )2007/9/2فـي سـياق هـذا
الفصل].

■ لقد كان ومازال ل لحكومة القائمة في غزة أسلوبها الخاص في التعاطي مع الجماعات التكفيرية ،من اإلحتواء
والتوظيف إلى  ..القمع الدموي السافر كما حصل مع «جيش اإلسالم» و«جند أنصار هللا» ..والواضح أن هذا

األسلوب (بغض النظر عن رأينا فيه) ناجم عن موقع الحكومة في غزة كسلطة ال تقبل التعايش (أو التجاور) مع

مشروع اخر وبخاصة إذا ما إندرج تحت عنوان الجماعات التكفيرية – حتى بصيغته الجنينية أو الكاريكاتورية– وذلك

على خلفية التحدي البرنامجي المزاود (مثالً :حول ضرورة تطبيق الفوري للشريعة )..الذي يتسبب بقالقل داخلية
واحراجات سياسية داخلية وخارجية (مثالً :إختطاف الصحفي البريطاني الن جونستون مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية
في غزة على يد «جيش اإلسالم»).

■ أما في مخيمات لبنان ،حيث ال وجود لمرجعية فلسطينية معتمدة (سياسياً وعملياً) تمارس السلطة على المخيمـات

وفيهــا ،وحيــث ال وجــود مباشــر للدولــة فــي المخيمــات ،فوحــده تضــافر عوامــل الحصــانة الوطنيــة والمناعــة المجتمعيــة

وتوافــق القــوى السياســية ..يشــكل – مجتمع ـاً – الضــمانة الكفيلــة بــاحتواء الجماعــات التكفيريــة للحــؤول دون إنفالتهــا
المــدمر .إن إخــتالل هــذا الميـزان الــدقيق بالتقــاطع مــع عوامــل أخــرى ذات أهميــة ،لبنانيــة وخارجيــة ،قــاد إلــى فــتح ثغ ـرة
واسعة في الجدار الفلسطيني َنَف َذت من خاللها مجموعة تكفيرية بعينها («فتح اإلسالم»)،أطلقت تداعيات خرجت عـن
السيطرة وتسببت بكارثة وطنية بحجم تدمير مخيم نهر البـارد (المخـيم الثـاني فـي لبنـان مـن حيـث تعـداد السـكان ،لكـن
األول من حيث حجم واتساع حضور مختلـف شـرائح الفئـات الوسـطى ،واألول إقتصـادياً مـن بـين المخيمـات ،والمركـز
التجاري األهم في منطقة عكار.)..
■ إن الحركــة الفلســطينية معنيــة بتحليــل وفهــم هــذه الظــاهرة التكفيريــة التــي مثلتهــا «فــتح االســالم» الســتخالص ســبل
مواجهتها نتيجة الثمن الباهظ (إنسانياً واقتصادياً وسياسياً) الذي دفعه شعبنا في لبنان جراء هذه المأساة ،وهـو ثمـن ال
الحيــة .بالتأكيــد هنالــك مســؤولية ،يتحملهــا الجميــع بالنســبة لمــا جــرى
مجــال لمحــوه أو حتــى طمــس معالمــه مــن الــذاكرة ّ
(الدولة ..الجيش ..الفصائل ..اإلرتباطات الخارجية .)..لكن كل هذا ال يقدم إجابة على السؤال التـالي :كيف توغلـت

هذه القلة (قبل أن تصبح مئات وافدة من كل حدب وصوب) في المخيم ،وكيف أمسكت بخناقه؟

معين منه  -هو أن هذه الجماعة وجدت في المخيم بيئة إجتماعيـة إسـتوعبت واحتضـنت وتعاطـت
الجواب – بجانب ّ
مع هذه الظاهرة ليس إنطالقـاً مـن خطورتهـا أو باعتبارهـا ظـاهرة غريبـة أو دخيلـة ،بـل باعتبـار أنهـا تقـع ضـمن العمـل
السياس ــي ف ــي إط ــار الممارس ــة الديني ــة اإلجتماعي ــة المقبول ــة ...إل ــى إن إنته ــى الوض ــع ف ــي المخ ــيم بالنت ــائج الكارثي ــة

المعروفة .وهذه البيئة بالذات جرى ويجري التأسيس لمثلها فـي مخـيم عـين الحلـوة حيـث إنتشـار المسـاجد العديـدة التـي
يقودها رجال دين مؤطرين سياسياً ،خريجي معاهد «الدعوة والشريعة» ،عّلمت أجيال وأسست لبيئـة إجتماعيـة ،تهـدف
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إلى مشاريع سياسية بعيـدة عـن الـدين ومصـالح النـاس ،مسـتفيدة مـن إنحسـار نفـوذ م.ت.ف نسـبياً فـي معادلـة المخـيم
وانكفائها أمام مجموعات إسالمية أصولية تتنافس ،بدورها ،فيما بينها.

■ إن المخيم هو اإلطار الموضوعي الذي يسمح بالتعبير عن الحالـة الوطنيـة الفلسـطينية ،وتـدمير مخـيم البـارد،

بحكــم موقعيتــه هــو إضــعاف للمخيمــات ولعمــوم الحالــة الوطنيــة فــي لبنــان .واال كيــف نفســر الصـراع الــذي دار ومــازال
(سواء مـع السـلطة أو مـع إتجاهـات سياسـية مناوئـة لنيـل الفلسـطينيين فـي لبنـان حقـوقهم اإلنسـانية واإلجتماعيـة) حـول

المخيم ،واعادة بنائه وعلـى أيـة مسـاحة الـ.؟ إن موضـوع التجـاذب والخـالف لـيس عقاريـاً أو قانونيـاً ،إنمـا هـو سياسـي

ووطني ونتائجه – فيما سوف ترسو عليه  -سوف تؤثر سلباً أو إيجاباً على الوضع الفلسطيني في لبنان.

ثمة أيديولوجيا تحاول الدخول علينا مـن خـالل مظـاهر التعصـب انفـة الـذكر ،وهـي تـولي قطـاع الشـباب إهتمامـاً كبيـ اًر
( %43من تعداد الفلسطينيين في لبنان أقل من  16سنة) ،علماً أن هذا القطـاع بشـكل عـام غيـر ملـم بتـاري .الحركـة
الوطنية وقواها المؤسسة والدور الرائد لهذه القوى على إمتداد عقود من الزمن ،وال تختزن ذاكرته لوحة النضال المجيد

للحركــة الوطنيــة الفلســطينية وم.ت.ف ،األمــر الــذي يقلــل مــن حصــانة قطــاي الشــباب أمــام إغ ـراءات الدعايــة المرك ـزة

للقوى األصولية المتشددة.

لقد باتـت مخيماتنـا فـي لبنـان مكشـوفة نسـبياً أمـام مظـاهر التطـرف األصـولي والتكفيـري ..وهـذا خطـر حقيقـي علـى
األمــن الحيــاتي والــوطني واإلجتمــاعي للشــعب الفلســطيني .إن هــذا يملــي علــى جميــع القــوى الحريصــة علــى المصــلحة
الوطنية السعي لمعالجة صـبورة ومتأنيـة لهـذه الظـاهرة التـي إسـتفحلت فـي المخيمـات وفـي المجتمـع الفلسـطيني عمومـاً
من خالل وضع اليد على جذرها اإلجتماعي الذي تتسبب به حالة البؤس والحرمان التي تجتاح المخيمات ..هذا إلـى
جانب إنعكاسـات التطـرف واألصـولية فـي المحـيط التـي ال يقتصـر تأثيرهـا علـى مجتمعنـا فحسـب ،بـل تطـاول المنطقـة

بأسرها■
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الشبكات السلفية في شمال لبنان..
حالة مخيم «نهر البارد

»

[فيما يلي فصل من كتاب برنار روجييه« :الهاد في اليومي» الصادر عام  ،2004وقد نشرت ترجمته جريدة

«النهار» البيروتية في  ،2007/8/24أي قبل أسبوي من إنتهاء معركة «نهر البارد» في .2017/9/2

()"Le Jihad au Quotidien", Bernard Rougier, PUF, Novembre 2004

يبدأ برنار روجييه بدراسة الحركات والتجمعات اإلسالمية في مخيم عين الحلوة من خالل تكوينات هذا المخيم

«إعادة تركيب» بيئة المخيم

اإلجتماعية السياسية واأليديولوجية باحثاً عن األشخاص والتفاصيل محاوالً كباح
وتفسيرها ،فيجد نفسه أنه يدرس شبكة معقدة من التداخالت تذهب به إلى مخيمات الشمال والجنوب مكتشفاً أن
عين الحلوة هو المركز الحيوي لـ «رواية» تطور الحركات اإلسالمية ،وتحديداً الفلسطينية أو عبر الفلسطينية في

لبنان]■

()1
■ في مخيم نهر البارد الذي يقع على بعد نحو  15كليومت اًر شمال طرابلس ،نالحظ خروجاً من المخيمات وانفصاالً
عكار،
عن الرموز الوطنية الفلسطينية .تعمل الشبكات الدينية السلفية الوحي بانسجام مع الشبكات اللبنانية في ّ

ويندد الدعاة المحليون بالنظام اإلقليمي والداخلي بالحدة عينها والعبارات نفسها المستعملة في مساجد عين الحلوة.

لكن خالفاً لما يجري في عين الحلوة ،ترفض المجموعات الدينية في المخيم اللجوء إلى العنف تاركة للمقاتلين في

طرابلس مهمة اإل عتداء على الكنائس أو المالهي الليلية في المدينة ،ال بل على الجيش والمؤسسات الرسمية،
وتحمل النتائج من قمع وعار في األوساط الرسمية .يفسر رفض ممارسة العنف بالوضع الجغرافي للمخيم الواقع
ّ
ضمن منطقة النفوذ السوري ،وكذلك برغبة سكانه في اإلستمرار في اإلفادة من الميزات الحسية لهذا الوضع بدالً من
عيش حصار شبيه بما يعيشه سكان المخيمات في الجنوب.

■ تسيطر الشبكات ذات التوجه السلفي على الساحة الدينية في نهر البارد :تشكل أربعة مساجد على األقل من
أصل ثمانية – خالد بن الوليد وفلسطين والحاووز والعودة – مراكز لنشر التأثير السلفي في األوسا الفلسطينية.

ال يقع بعض هذه المساجد(خالد بن الوليد وفلسطين) داخل المخيم .ويلبي وجودها عند تخوم نهر البارد غرضاً

التمكن من
مزدوجاً :إستقطاب أكبر عدد ممكن من الناس في ع ّكار من الفلسطينيين واللبنانيين على السواء ،و ّ

تسجيل المسجد لدى دار الفتوى ،األمر الذي ال يمكن تحقيقه إذا كان المسجد مبنياً على أراض مستأجرة من «وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين» (األونروا) .وانطالقاً من الدوافع عينها ،أنجز أحد المشاي .السلفيين في المخيم

تعمد إختيار موقعه عند ملتقى ثالث مناطق متحاذية كي يمتد إشعاعه على
بناء مسجد عند التخوم الشمالية .وقد ّ
أكبر مساحة ممكنة فيصل إلى أبعد بكثير من الحدود الجغرافية لنهر البارد■
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■ من المثير للهتمام معرفة الظروف التي إكتسب فيها دعاة المخيم معارفهم الدينية .عام  ،1981قصد السعودية
أكثر من خمسين شاباً لبنانياً وبعض الشبان الفلسطينيين من مخيم نهر البارد ،للدراسة في كلية «الدعوة وأصول

الدين» في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة .وقد جرى تسهيل سفرهم من خالل اإلتصاالت بين الممثل
الشهال ،والشي .السعودي ذي المكانة المرموقة إبن باز.
األول للتيار السلفي في شمال لبنان الشي .اللبناني سالم ّ
وقد شارك الشي .أحمد الذي كان بين هؤالء الشبان الفلسطينيين وكان ال يزال مراهقاً (ولد عام  ،)1964في تشكيل

الشهال وابنه داعي
ميليشيا إسالمية عام  1980دعيت «نواة الجيش اإلسالمي» .تأسست هذه المليشيا على يد سالم ّ
اإلسالم الذي كان أحمد مقرباً جداً منه (حامت الشبهات حول هذه المنظمة بأنها كانت وراء تفجير كنائس في حي
الزاهرية في طرابلس خالل الحرب).

الشهال الذي كان قد سبقه إليها قبل
شكل مرور الشي .أحمد في السعودية حيث إنضم إلى صديقه داعي اإلسالم ّ
عام ،منعطفاً في مساره الديني .في الواقع ،كانت جامعة المدينة المنورة تقدم في ذلك الوقت صورة عالم طالبي في

أوج غليانه ،حيث كان طالب من أصول مختلفة يقارنون بين أوضاع الحركات االسالمية في بلدانهم ،وبين تجربتهم
الدينية وتجربة إخوانهم في الديانة .كانت التبادالت تحصل بحرية تامة ال سيما وأنه لم يكن هناك أي أثر لوجود
الدولة السعودية أو عمالئها في حرم الجامعة ،بحسب شهادات قدامى الجامعة.

■ يقول الشي .أحمد إن الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة غيرت مصير العالم اإلسالمي عبر تأمين التحصيل
العلمي لجزء ممن هم اآلن على رأس المجموعات اإلسالمية األكثر راديكالية« :كان الطالب من مختلف

الجنسيات .الطالب الفيليبينيون في تلك الحقبة هم من يناضلون اآلن ضد الواليات المتحدة؛ وكان هناك أيضاً عدد
كبير من الطالب الباكستانيين ...يمكن القول إن نصف الطالب كانوا من باكستان أو الهند .هم من أنشأوا

تخرج منها عناصر «طالبان» .إطلعت خالل إقامتي هناك على تجربة العديد من المنظمات
المدارس الدينية التي َّ

اإلسالمية في العالم التي لم أكن قد سمعت بها من قبل .حتى أن نائب رئيس الجامعة انذاك ،الشي .زيد ،منح إذناً

خاصاً لمئات الطالب السوريين كي يذهبوا للتدرب في العراق من أجل محاربة النظام السوري .إختفوا لفترة ستة
أشهر ثم عادوا بعد أحداث حماة في حزيران (يونيو) [ »1982مقابلة مع الشيخ أحمد ،آب (أغسطس) .]2002

■عام  ، 1985عاد الشاب أحمد بعد حصوله على شهادته ،إلى لبنان عبر قبرص بمساعدة من مقاتل شاب قريب
من الشي .منقارة ،أحد مسؤولي حركة «التوحيد» التي كانت تسيطر انذاك على منطقة ميناء طرابلس .بعد بضعة

أيام من عودته ،أوقفته األجهزة السورية على خلفية إتهامه من جانب أحد سكان نهر البارد بالتواطؤ مع «اإلخوان

درس اللغة العربية لمدة سنتين ثم
المسلمين» .وعند اإلفراج عنه بعد ثالثة أشهر من الحجز ،توجه إلى ليبيا حيث ّ
عاد إلى نهر البارد.
بعد إنتهاء الحرب األهلية في لبنان عام  ،1992كّلفه الشي .إبراهيم غنيم بمهمة الواعظ في مسجد القدس .لكن

سرعان ما وضعت حماسة الشي .الشاب المفرطة حداً لهذه التجربة .ففي سياق اإلنتخابات التشريعية األولى بعد

الحرب في صيف  ،1992إنقسمت األوساط اإلسالمية في الجدل حول الفرصة المتاحة أمام المسلمين اللبنانيين
للمشاركة في اإلنتخابات التشريعية – وهو جدل مستجد في لبنان ،ما يشكل مؤش اًر عن تقدم األفكار السلفية األكثر

راديكالية .إعتبر الشي .احمد المنطبع بتحصيله العلمي في السعودية ،أن هذه المشاركة تتعارض بطريقة فاضحة مع
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الشريعة الدينية .وهكذا بدأ يتهجم في الخطبة التي كان يلقيها يوم الجمعة على المرشد الروحي لـ «الجماعة

اإلسالمية» ،فتحي يكن ،الذي كان مرشحاً للنتخابات ويؤيد المشاركة السياسية.

غير أن هذا الموقف الراديكالي دفع بالشي .غنيم إلى تنحيته ،فقد كان األخير يخشى من العواقب التي يمكن أن

تترتب على تحالفاته السياسية الخارجية نتيجة إندفاعات الشي .الشاب َّ
[أنب الشيخ غنيم الداعية الشاب قائالً له:
«بسبب كالمك العنيف ،لن نذهب أبداً أبعد من تلة الست» (التي وضع عندها حاجز عند المدخل الشمالي
للمخيم) .مقابله مع الشيخ أحمد ،آب (أغسطس) .]2002

الشهال «الهداية
■ بعدما أبلغ طرده من مسجد القدس ،باشر الشي .أحمد التدريس في مركز داعي االسالم
ّ
واإلحسان» .وبعدما أغلقت الدولة اللبنانية المركز عام  1996بتهمة «التحريض على التعصب الطائفي» ،وجد

وظيفة مدرس للغة العربية في مدرسة تابعة لألونروا في نهر البارد .غير أن أنشطته في مجال الوعظ لم تتوقف:

ففي العام نفسه ،عينته مديرية األوقاف المحلية في دار الفتوى داعية في قرى عكار .ومنذ ذلك الوقت ،بدأ يعظ

أيضاً مرة في الشهر في مخيم البداوي حيث عمل على بناء األسس القتالية والعقيدية لتيار سلفي كان ال يزال يشكل

أقلية .وليس مفاجئاً أن الشي .أحمد تسجل في معهد «األوزاعي» لنيل شهادة الدكتوراه ،وقد وجد داخل المعهد تعليماً

مكمالً للتعليم الذي كان قد تلقاه في السعودية.

■ عرف المشاي .اآلخرون في نهر البارد مسيرة مشابهة جداً لمسيرة الشي .أحمد ،ويشكلون جيالً هو اآلن في العقد
الخامس من العمر :عاش إمام مسجد الحاووز ،الشي .أحمد الحاج« ،لحظته السعودية» أيضاً حيث كان جزءاً من

الوفد الطالبي الذي أرسل إلى السعودية عام  .1981ومن لم يسافروا تعرضوا لتأثيرات مشابهة :درس الشيخان هيثم
الشهال في
السعيد وأحمد مثقان اللذان يديران اآلن أنشطة مسجد خالد بن الوليد ،لدى المشاي .السلفيين في عائلة ّ
درس أحمد مثقان عاماً في مركز «مرشد» للشي .حالّق كي يتمكن من
مركز «الهداية» .وبعد إغالق المركزّ ،

التسجل في معهد «اإلمام األوزاعي» .أما هيثم السعيد فهو حائز على شهادة من مركز «الدعوة» في بيروت .وكل
عام ،يدعو مشاي .مسجد خالد بن وليد نحو  15رجل دين سعودياً إللقاء محاضرات في مركز «دار األرقام» في

نهر البارد■

()3

■ كما في عين الحلوة ،أدت التنشئة اإلجتماعية التي يقوم بها الجيل الجديد من رجال الدين ،إلى نقل صورة العدو
إلى داخل المخيم ،في الوقت الذي كانت الشبكات الدينية تستمد فيه مواردها المالية وقيمها الرمزية من خارج
الشبكات التقليدية لـ «المجتمع الفلسطيني» في لبنان .وقد ترجمت الرواية التي إعتمدتها األوساط الدينية في المخيم

الضنية (بين ا لجيش ومجموعة أصولية) ،هذا الخروج من المساحة المرجعية الفلسطينية ألن العمالء
عن أحداث
ّ
المختلفين الذين يتولون التعبئة تبنوا على الفور الحديث عن «مؤامرة ضد اإلسالم».
وقد إنتشر هذا الحديث في المساجد اإلسالمية في طرابلس وعكار .فبحسب هذه الرواية ،توجه الشباب الذي

الضنية هرباً من القمع اللبناني ولالستعداد لمساعدة إخوانهم
تعرضوا للستف اززات من الجيش ،إلى جبال
ّ
المضطهدين في الشيشان .وتُفسر النهاية المأسوية للمسألة بتصرفات «الموارنة الذين زرعوا هم أنفسهم القنابل في
عبر الشي .زكريا المصري عن هذه النظرة الى األمور منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ،1999
الكنائس» .وقد ّ

97

سيدة النجاة في جونية حيث
قائالً« :هناك أطراف أخرى ربما وراء هذه التفجيرات كما كان الحال في إنفجار كنيسة ّ
أظهر التحقيق تورط سمير جعجع في هذه القضية» [بيان الشيخ زكريا المصري في .]1999/11/28
■ وقف التضامن اإلسالمي في وج ه الدولة كما في وجه حركة فتح .بعد المواجهات التي شهدها مخيم عين الحلوة
في  15اب (أغسطس)  2002بين مقاتلي فتح ومتمردي سير الضنية الذين التجأوا إلى المخيم ،إتهم الفاعلون
الدينيون في نهر البارد حركة فتح بأنها ترغب في التعاون مع الواليات المتحدة في معركتها ضد اإلرهاب بعد

هجمات .9/11
[بحسب االسالمويين ،قتل أحمد المحمود فور إنتهائه من تالوة الصالة في مسجد الطواريء في عين الحلوة.
أما بحسب رواية فتح ،فقد كان هو الباديء مع نحو عشرين مقاتالً أطلقوا قنابل على مركز حركة فتح عند
المدخل الشمالي للمخيم في قطاي الباراكسات ،ولقي مصرعه نتيجة لذلك .كان عمر المحمود  21عاماً ،وكان قد

أتم دراسته الثانوية في المركز السلفي ليمام البخاري في طرابلس .وخالل جنازة أحمد المحمود (أبو ثابت) في

 14آب (أغسطس)  2002في حي باب التبانة في طرابلس ،هتفت الحشود بشعارات أقل ما يقال عنها أنها
معادية لياسر عرفات« :ال إله إال هللا وأبو عمار عدو هللا» .واتهم والد القتيل الذي يخضع ولداه اآلخران
للمحاكمة من قبل المجلس العدلي لدورهما في مواجهات الضنية ،قائد فتح في لبنان سلطان أبو العينين بـ

«التعامل مع إسرائيل» مضيفاً «نعرف من قتله عند مدخل المسجد ،إنها كتائب فتح التابعة ألبو عمار وسلطان
أبو العينين في عين الحلوة (نقالً عن جريدة «المستقبل» اللبنانية 15 ،آب/أغسطس .])2002

■ خالل هذه األحداث ،تبنى الممثلون االساسيون للحساسية السلفية والمتعاطفون معهم ،من جديد رواية الشي .زكريا
المصري وفيها أنه «في صباح  15اب (أغسطس)  ،2002قتلت حركة فتح شاباً من مجموعة الضنية فور إنتهائه

من تالوة الصالة في المخيم ،من أجل إشعال فتيل المواجهات بين الفريقين بهدف توقيف هؤالء الشباب وتسليمهم،

وهذا دليل اخر على التصدعات السياسية القائمة في المخيمات [بيان الشيخ اللبناني زكريا المصري في  16آب
(أغسطس) .]2002

[ي م
ذكر هذا البيان بدور مدينة طرابلس خالل المواجهات بين «جبهة االنقاذ الفلسطينية» المناوئة لياسر عرفات
ومنظمة التحرير الفلسطينية« :ال تنسوا أنه بينما كان بعضكم يتآمرون ضد هؤالء الشبان لتسليمهم ،إستقبلتكم
مدينة طرابلس وآوتكم ودافعت عنكم عندما كان آخرون يسعون وراءكم .وقد أدى هذا الموقف إلى سقو عدد

كبير من الضحايا بين أبناء طرابلس والى تدمير مادي واسع النطاق»]■

برنار روجييه 2004 -
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تعقيب
■ مما سبق يتضح أن كتاب برنار روجييه هو دراسة للمؤسسات والتحوالت والتيارات في البيئة السنية اللبنانية
الفلسطينية في صيدا وبيروت وطرابلس وأريافها و «مصادرها» التعليمية والسياسية وحتى األمنية العربية.

ويسجل الكتاب عدداً من الظواهر ،منها:

 –1بدأت السلفية السنية في مخيم عين الحلوة على صلة بإيران ،ثم تحولت في تسعينيات القرن العشرين ضد
إيران .والتنظيم األساسي الذي يعبر عن هذا التحول – حسب برنار روجييه – هو «عصبة األنصار» التي

إصطدمت – في مرحلة التأسيس األولى – بحركة فتح ،ثم – في المرحلة الثانية – بـ «جمعية المشاريع

الخيرية» ذات الصلة الوطيدة بسوريا [تطلق على «الجمعية» أيضاً تسمية «األحبام» نسبة إلى مؤسس هذه
الجمعية الشيخ عبد هللا الهرري – وأصله من هرر ،عاصمة مقاطعة أوغادين صومالية التكوين اإلثني والتي

جرى ضمها إلى دولة أثيوبيا (الحبشة)].

 –2يخصص روجييه ،بحكم التراب الشخصي السياسي اإلجتماعي ،حي اًز من كتابه للتعريف بمؤسسات تعليم
ديني أساسية في البيئة السنية ،وخصوص ًا «أزهر لبنان» المتصل بدار الفتوى ،وكلية «اإلمام األوزاعي» التي
ستقوم منذ تأسيسها في سبعينيات ق 20 .بدور مهم في إعداد كوادر سلفية راديكالية ،وكلية «الدعوة

اإلسالمية» التي تأسست بتمويل ليبي كفري من «جامعة الدعوة» في طرابلس الغرب.

 –3تحضر كلية «الدعوة أصول الدين»» في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة بالسعودية كمؤسسة تعليمية
مهمة في تاريخ العقود األخيرة من حي إعداد الكوادر الدينية السلفية حسب شهادات عدد من رجال الدين ■

■■■
■ أما الحالة الفكرية العقيدية والتطلعات السياسية لخريجي هذه المؤسسات للتعليم الديني المؤطرين في «مجلس
خطباء المساجد» في مخيم نهر البارد ،فتعبر عنها بوضوو رسالة هذا المجلس إلى جريدة «النهار»

( ،)2007/8/29ووقع عليها المشايخ :هيثم السعيد ،أحمد المثقان ،أحمد الحاج ،محمود شقير ومحمد عبد
الغني .وفيما يلي مقتطفات ذات داللة من هذه الرسالة:

 –1فعلى الصعيد الفكري العقيدي تقول الرسالة..« :أن مجمل أعضاء مجلس الخطباء يتبعون المنهج السلفي..
إننا حين نتبع المنهج السلفي إنما نتبع منهج الوسطية واإلعتدال .وذلك أن سلفيتنا هي سلفية دعوية تؤمن

بشمولية اإلسالم بكافة نواحي الحياة ،نسعى إلصالو المجتمع ونتبع في ذلك الوسائل السلمية بعيداً عن

إستخدام العنف والسالو ..إننا ال نقبل األفكار التكفيرية ،فإننا دعاة ولسنا قضاة ونعتبر أن الذي يحكم ويحاسب

المخطيء إنما هو هللا سبحانه وتعالى».

 –2إقتصار تحديد الهدف الوطني في العودة إلى فلسطين ،دونما اإلشارة إلى أي هدف آخر (تحرير فلسطين،

الدولة المستقلة .. « :)...مبتغانا أن نعيم بأمن وأمان وسالم في ظل وجودنا في ضيافة لبنان وشعبه إلى أن
تتسنى لنا العودة القريبة بإذن هللا إلى وطننا الحبيب فلسطين».
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 –3أما التطلعات السياسية فتختصرها الرسالة بإقامة «مرجعية دينية» فلسطينية ..« :نؤكد أننا نعمل على إيجاد

مرجعية دينية على مستوى مخيم نهر البارد (أي تلك األحدا في العام  2007بين الجيم اللبناني وتنظيم «فتح

االسالم» التي قادت إلى تدمير المخيم وتهجير أهله) تكون نواة لتأسيس مرجعية دينية في أماكن التواجد
الفلسطيني ...إن كل ما حصل في نهر البارد سببه المباشر هو عدم وجود المرجعية وخصوص ًا المرجعية الدينية

المعترف بها رسمياً لتوجيه الناس نحو الخير والصالو ..إننا نحاول النجاو في إزالة آثار (ما وقع في مخيم نهر
البارد) حين نشكل مؤسسة دينية فلسطينية معترف بها ذات سلطة معنوية وأخالقية بالتعاون مع المؤسسة
الدينية اللبنانية المتمثلة في دار الفتوى والمديرية العامة لألوقاف اإلسالمية في لبنان والتعاون مع المرجعيات
األمنية والسياسية واإلجتماعية على الساحتين اللبنانية والفلسطينية»(!!)■

المحرر
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مطالعات نقدية في اإلسالم السياسي
على يد مفكرين إسالميين
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مقدمة
في هذا الفصل ندرج مطالعات نقدية مختارة في اإلسالم السياسي (فك اًر وممارسة) على يد مفكرين إسالميين

متنورين وطليعيين ،ثمة تسليم واسع ـ ـ ـ بموقعيتهم وبمرجعيتهم المختصة في هذا المضمار .وفي هذا اإلطار ترد
المساهمات التالية:

 « -1من السلفية واألصولية إلى السلفية الجهادية واسالم الصحوة اإلجتماعية» ( ،)2010دراسة بقلم رضوان

السيد تتناول في أقسامها الثالثة ما يلي:

أ) المسار الذي أنتج سلفية جهادية بنتيجة لقاء األصوليين بالسلفيين في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي

ّإبان مقاومة التدخل السوفياتي ،ما أدى إلى إحداث إنشقاق في اإلسالم ،مازالت نتائجه تتداعى حتى يومنا.
ب) اإللتقاء واإلختالف بين األصولية الشيعية المنتصرة واألصولية السنية المأزومة ،مع اإلضاءة على إنهيار

اإلسالم التقليدي ،وتبيان أن اإلسالم لم يكن مرة ديناً ودولة في ان ،وأن تجارب األصوليين السنة العرب ّبينت أن
هؤالء يولدون من رحم التوق إلى السلطة؛

الحيزين العام
جـ) ظاهرة األسلمة اإلجتماعية التي تركز على مظاهر الحياة اإلجتماعية وتعميم العبادات في ّ
والخاص ،لكنها ليست إسالماً سلفياً وال أصولياً ،بل هي صحوة إسالمية (أو إسالم إحيائي) ،تستغلها األصولية
اإلسالمية وتسعى إلى التموضع في قلبها ،والتأثير في مجراها.

« -2مشروي اإلسالم السياسي ..إمتداد الفراغ في الفراغ» ( ،)2012مقالة بقلم رضوان السيد يبرز فيها أن
وتكونت للحفاظ على الهوية ،لكنها إكتشفت أن فكر الهوية،
الحركة اإلسالمية الصحوية في إتجاهها الرئيسي قامت ّ
وظواهره أو أدواته العقدية أو اإللهية ،هذا الفكر ال يستطيع أن ينشيء نظاماً سياسياً أو إقتصادياً .لكن هذا الفكر

وتنظيمه الحديدي يتوق إلى إقامة نظام األمر والنهي بإسم الدين ،دون أن يكون ذلك «دولة دينية» ،ما يكشف أن
مشروع اإلسالم السياسي هو فراغ يجد إمتداده في الفراغ.
« -3في السياق التاريخي الحقيقي ..تصويب بعض شعارات االسالم السياسي»( ،)2013مقابلة مع محمد سعيد
العشماوي تسلط الضوء على موضوعين:

أ) اإلستخدام السياسي للشعارات ذات الطابع الديني ،بمثال« :القران دستورنا» و«الشريعة هي قانون المسلمين»

التي روج لها السلطان عبد الحميد الثاني (العثماني) لتبرير إلغاء الدستور عام  ،1908والتهرب من تطوير منظومة

قانونية تنسجم ومتطلبات بناء دولة عصرية؛ وبمثال شعار «الرسول زعيمنا» الذي َّ
سكه حسن البنا خدمة لمعركته

ضد الزعيم المصري مصطفى النحاس في محاولة لنفي مكانة «الزعامة المدنية »عنه ،إل...

ب) التمييز بين مختلف المصطلحات والمفاهيم المؤسسة للمنظومة القانونية في البلدان العربية والمسلمة ،كالتمييز
بين الحدود الشرعية والعقوبات الفقهية ،ومفهوم التعزير وهو العقوبة المشروعة بفرض التأديب وال حد فيها وال كفارة،
والعقود التي تندرج في نطاق المعامالت المدنية إل....
« -4في أوجه اإلختالف بين اإلخوان والعدالة والتنمية» ( ،)2010دراسة بقلم حسام تمام تستقصي التمايزات

والفروقات في الفعل السياسي والسياق المحيط بين تنظيم اإلخوان في مصر وحزب العدالة والتنمية في تركيا ،وذلك
من منظور تطور عالقة الحزبين بالدولة والنظام في كل من مصر وتركيا ،وتطور فقه الدولة في كل منهما.
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النقطة األهم التي تبرزها الدراسة هي تبيان العالقة بين اإلسالم والتحديث في الدولتين تعكسها المواجهة التي وقعت

بين القوى الدينية في المجتمع وبين النظم التي قادت عملية التحديث والعصرنة .أما اإلختالف بين التجربتين فمرده
تراث الممارسة السياسية في تركيا التي أفضت إلى نظام ديمقراطي تشارك فيه أحزاب اإلسالم السياسي منذ

سبعينيات ق 20.ووصلت إلى السلطة منذ  ،2002بينما مصر ال تزال تراوح في مرحلة صراع سياسي مع جماعة
اإلخوان وغيرها من مشتقات اإلسالم السياسي.
« -5مالحظات حول اإلسالم السياسي ارهناً» ( ،)2011مقالة بقلم حسام تمام تبحث في سمات اإلسالم السياسي
الذي يدمج قس اًر بين الديني والسياسي وال يعترف بأي تمييز بينهما .وحين يطرح اإلسالم السياسي سؤال الهوية

الدينية للمجتمع أو الدولة ،فهو يحددها بطريقته الخاصة ،فالمجتمعات أو الدولة المسلمة ليست التي يدين أفرادها أو

غالبيتهم باإلسالم كما هو متعارف عليه تاريخياً ،بل تصير صفة اإلسالمية رهن بالحاكمية ،أي بتطبيق الشريعة
واإلحتكام إليها ،بما هي أحكام وحدود قطعية نهائية صارت أو معظمها ثابت غير قابل للجتهاد■
■■■
بعد المطالعات النقدية السالف ذكرها ،نختتم هذا الفصل بمساهمة تحمل عنوان« :تحوالت حركة النهضة التونسية»
تلقي الضوء على التحول البرنامجي الذي شهدته الحركة المذكورة في مؤتمرها العاشر (أيار /مايو  )2016لجهة

إعالنها عن مغادرة مربع اإلسالم السياسي إلى حقل «الدمقرطة المسلمة» ،وتبنيها الفصل بين نشاطاتها الدينية

والسياسية ،واعالن إلتزامها بتقديم الوطني الديمقراطي على اإلسالموي األممي.

إلى هذا وبعد المدخل التوضيحي الالزم ،تضم هذه المساهمة رسالة راشد الغنوشي ،رئيس حركة النهضة إلى
اإلجتماع الخاص بالتنظيم الدولي للخوان المسلمين في إسطنبول ،يعلن فيها أن لحظة الفراق بينه وبين جماعة
اإلخوان المسلمين قد إقتربت؛ كما تضم مقالة تحليلية حول التحوالت الجارية في حركة النهضة بمدلوالتها الفكرية

والسياسية■

المحرر
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من السلفية واألصولية

()1

إلى السلفية الجهادية واسالم الصحوة اإلجتماعية

رضوان السيد
 – Iلقاء أصوليين بالسلفيين في أفغانستان أحد سلفية جهادية وانشقاقاً في اإلسالم
()1
الفرق بين السلفية واألصولية

ظهرت السلفية في القرن الـ  18في مجتمعات تقليدية ،صحراوية وبدوية شبه بدائية في الجزيرة العربية ،وكان علمها
الرئيسي محمد بن الوهاب ،مؤسس المذهب الوهـابي السـلفي .وهـي إنتشـرت فـي القـرنين ال ـ  18و ال ـ  19فـي النـواحي

الريفية شرقاً وصوالً إلى األرياف الهندية ،وظهرت في أحياء دمشق الشعبية في القرن الـ  .20وفي ظهورهـا وانتشـارها
هذين لم تكن السلفية على عالقة باألصـولية التـي نشـأت فـي العشـرينيات مـن القـرن ال ـ  20فـي مجتمعـات مدينيـة فـي
مصر وبالد الشام ،مع ظهور جماعة اإلخوان المسلمين.

في دعوتها األصلية تقوم السلفية علـى تطهيـر المجتمـع الـذي ظهـرت فيـه مـن التقاليـد واألعـراف والمعتقـدات والشـعائر
التــي تعتبره ــا جاهليــة ،كزيــارات المقــابر واإليمــان باألوليــاء والس ــحر والتنجــيم والتعاويــذ والشــعوذة والتص ــوف الشــعبي
وتقــديس المــوتى وبعــض مظــاهر الطبيعــة .وهــي فــي هــذا كلــه تهــدف إلــى تطهيــر الــدين والتوحيــد مــن الشــرك والوثنيــة،

والعودة إلى اإلسالم الصافي أو األصلي ،وفي هذا المعنى تبدو السلفية مذهباً شبيهاً بالمذاهب اإلسـالمية القديمـة ،إذ
هي عملت على إنشاء فرقة أو مذهب إسالمي جديد يمكن إعتباره حنبلية جديـدة ،رغـم أنهـا تـدعو إلـى إ ازلـة المـذاهب

اإلسالمية التي سبقتها والعودة إلى اإلجتهاد إعتماداً على الكتاب والسنة.

على خالف ذلك تماماً نشأت االصولية .فهي ظهرت في مجتمعات مدينية متقدمة ،لكن مأزومة في مصر والمشرق
العربــي فــي أواخــر العش ـرينيات مــن القــرن الـ ـ  .20واألصــوليون األوائــل كــانوا مــن فئــات مدينيــة متعلمــة ،وأصــحاب
حساسية دينية على تماس وثيـق بالحداثـة والتحـديث .وهـم شـعروا بقلـق شـديد نتيجـة إنهيـار الخالفـة اإلسـالمية وزوالهـا

مــع نهايــة اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،معتب ـرين اإلســتعمار والتغريــب واثارهمــا الداخليــة فــي المجتمــع اإلســالمي ،الخطــر
األكبر المحدق بالهوية واألمة اإلسالميتين .وردا منهم على هذا الخطر دعوا إلى مقاومة التحديث والتغريب وتقـويض
الدول ــة الوطني ــة أو القومي ــة الناش ــئة ب ــين الحـ ـربين الع ــالميتين .وه ــم ل ــم يكتف ــوا ،كأس ــالفهم واب ــائهم م ــن اإلص ــالحيين

اإلسالميين والقوميين الذين دعوا الى المواءمـة بـين اإلسـالم والتحـديث والحداثـة ،بـل عملـوا علـى إنشـاء سـيرة إسـالمية
أو مسار إسالمي لمواجهة التغريب في داخل المجتمع ،معتبرين الدولـة الوطنيـة أو القوميـة ،كالتغريـب نفسـه ،طاغوتـاً
يجـب تقويضـه لبنـاء مجتمـع إسـالمي أصـيل علـى أنقاضـه .لـذا ارحـوا يتحـدثون عـن رابطـة إسـالمية وأمـة إسـالمية فــي
) )1ملحق جريدة «النهار»  -بيروت ،تاريخ  9/30،23و . 2010/10/7
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مواجه ــة الرابط ــة الوطني ــة والقومي ــة ،ورداً عل ــى ثقاف ــة التغري ــب الت ــي تنش ــرها م ــدارس اإلرس ــاليات عل ــى أنق ــاض ثقاف ــة
المجتمع اإلسالمي التقليدي التي دمرها اإلستعمار والتحديث الغربي.

األ صولية في هذا المعنى نظرة إلى الحاضر والمستقبل ،على خالف السلفية التي تنظر إلى الحاضر لتخليصـه مـن
شـوائب الماضــي .واذا كانــت األصــولية وليــدة اإلحتكــاك بالحداثـة والتغريــب ،فإنهــا إتخــذت مــن األفكــار الحديثــة وســيلة
لنقد الحداثة ونقضها من أجل إقامة مجتمع إسالمي أصيل أو أصلي في الحاضر.

أما السلفية فاتخذت من سيرة السلف الصالح ومعتقداته وممارساته عقيدة لتطهير الدين من جاهلية الماضي ووثنيته.
ه ــذا فيم ــا تعتب ــر األص ــولية أن المجتم ــع اإلس ــالمي التقلي ــدي الق ــديم ق ــد زال وح ــل محل ــه التح ــديث والتغري ــب والكف ــر

والطاغوت ،وعلينا أن نتصدى لهذه كلها ،هنا واآلن ،إلقامة المجتمع اإلسالمي األصـيل علـى أنقـاض المجتمـع القـائم
الملــوث .واأل صــولية فــي هــذا حركــة جذريــة راديكاليــة تشــبه فــي بعــض وجوههــا الحركــات والــدعوات اليســارية الحديثــة
الراديكالية.
لذا سريعاً ما ظهر أن الدعوة األصولية تشكل إنشقاقاً في داخل اإلسالم على خالف السـلفية التـي نشـأت كفرقـة أو
مذهب في داخل اإلسالم ،لتطهيره من الشرك والمعتقدات الجاهلية السابقة عليه ،جاعلة من الوحدانيـة وماهيـة التوحـد

واإلســالم الصــافي همهــا األول واألخيــر .وعلــى هــذا األســاس يمكننــا إعتبــار الســلفية مظهـ اًر أخيـ اًر مــن مظــاهر العصــر
اإلسالمي الكالسيكي ،وتخضع لآلليات نفسها التي كانت تخضع لها حركات التجديد في اإلسالم القديم■

()2
النف والتمرد

إسـتطاعت السـلفية الوهابيــة أن تسـتمر وتبقـى ويكـون لهــا حضـورها فـي عصـر اإلســالم الـراهن ،الحـديث والمعاصــر،
ألنها أنشأت دولة ،بسبب ظهور النفط في شبه الجزيرة العربية .ولـيس مـن اإلسـقاط أن نعتبرهـا حلقـة خلدونيـة (نسـبة

الى إبن خلدون) نشأت عن المزاوجة والتداخل بين عصبية قبلية ودعوة دينية جديدة ،نجـم عـن تزاوجهمـا وتـداخلهما
كيان سياسي تحول دولة بفعل إكتشاف النفط وحاجة العالم إليه.

لكن السلفية الوهابية التي إحتضنتها الدولة السـعودية واعتنقتهـا ،واحتضـنت ،بـدورها ،الدولـة ،تعرضـت فـي الثمانينيـات

مــن القــرن ال ـ  20للنشــقاق ،فخرجــت منهــا وعليهــا وعلــى الســلطة الســعودية والمؤسســة الدينيــة الوهابيــة ،ســلفية وهابيــة
متمردة تزعمها أسامة بن الدن .وذلك بعد إلتقاء السلفيين الوهابيين الذين ذهبوا للجهاد في أفغانستان ،مـع األصـوليين
المجاهدين هناك في تياراتهم المختلفة الصادرة عن حركة االخوان المسلمين والمنبثقة عنها.
قبل هذا التالقي في ساحات الجهاد األفغاني ،علينا أال ننسـى أن األصـولية فـي تياراتهـا الكثيـرة ،كانـت قـد دخلـت إلـى
المملكة العربية السـعودية قبـل الجهـاد فـي أفغانسـتان .فـاإلخوان المسـلمون وغيـرهم مـن التيـارات األصـولية ،الـذين قسـا

علــيهم النظــام الناصــري فــي مصــرَّ ،
ونكــل بهــم ،كــانوا قــد فــروا إلــى المملكــة وعمل ـوا فــي التــدريس هنــاك ،حيــث ارح ـوا

ينشــرون مبــادئهم وعقيــدتهم بــين الناشــئة التــي تعتنــق المــذهب الســلفي الوهــابي .وقــد إســتمر تــأثيرهم فــي الســبعينيات

والثمانينيــات(ق )20.بــين هــذه الناشــئة ،داعــين إلــى عقيــدة سياســية – دينيــة (علــى خــالف الســلفية الوهابيــة التــي تخلــو
عقيدتها الدينية من السياسة والفعل السياسي) تدعو إلى تطهير اإلسالم وتأصيله عبـر تطبيـق الشـريعة والقضـاء علـى
الدولة الوطنيـة وتقويضـها واإلسـتيالء علـى السـلطة السياسـية والدينيـة معـاً .وهـذا مـا لـم يكـن وارداً فـي الـدعوة السـلفية،

ألن دعوتها وسلطتها سائدتين وقائمتين أصالً.
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بناء علـى هـذا يمكننـا القـول أن العالقـة بـين السـلفية واألصـولية لـم تكـن قائمـة بـين العشـرينيات والسـبعينيات ،إال علـى
نحـو غيــر مباشـر وجزئــي ،بفعـل تــأثير المدرسـين المصـريين األصـوليين فــي السـعودية .وهــذا قبـل إلتقــاء جماعـات مــن
الفئتــين أو التيــارين ،تحــت اريــات الجهــاد فــي أفغانســتان .وهــو اإللتقــاء الــذي أدى إلــى نشــوء تيـــار ســـلفي جهـــادي،

ومعارضــة ســلفية وهابيــة للســلطة السياســية الداخليــة الوهابيــة وللمؤسســة الدينيــة الوهابيــة الرســمية فــي المملكــة العربيــة

السعودية■

()3
األصولية أفسدت السلفية
كانت إعتراضات السلفية على التحدي والحداثة شكلية .فما كان يهمها هـو التوحيـد وأداء فـرائض اإلسـالم األساسـية

مــن صــالة وصــوم ،والتقيــد بتعاليمــه مــن أمــر بــالمعروف ونهــي عــن المنكــر ،إضــافة الــى أمــور أخــرى مســلكية وشــكلية

تتعلق بتربية اللحية والزي ،كتقصير الثوب أو تطويله .وهذا كلـه مـن دون تحويـل الـدين والتـدين الفـرديين والشخصـيين
واإلجتماعيين ،عقيدة سياسية جامعة ،عامة وشاملة.
لذا كنت أظن أن السلفية قـادرة ،أو يسـهل عليهـا الـتالؤم مـع الحداثـة والتحـديث ،علـى خـالف األصـولية التـي تناصـب
الحداثة والتحديث العداء وتدعو إلى التطهر منهمـا ،ألنهمـا يفسـدان هويـة األمـة االسـالمية .وحـين أتحـدث عـن إمكـان
التالؤم بين السلفية والتحديث ،ال أتحدث عن شيوخ السلفية األولين الذين كانوا يعارضون مكتشفات الحداثـة ،كـالراديو

والتلفزيــون وغيرهمــا ،معتمــدين علــى تفســير حرفــي للنصــوص الدينيــة وعلــى أحاديــث النبــي واألخــذ بمــا كــان يوجــد فــي
أيامه ورفض مـا لـم يكـن موجـوداً فـي تلـك األيـام .بـل إننـي أتحـدث عـن حقبـة الخمسـينيات والسـتينيات (ق ،)20.حـين
أقلعت السلفية عن معارضة إكتشافات الحداثة ووسائلها.

هكذا أجدني أميل إلى القول أن أصولية اإلخوان المسـلمين هـي التـي أفسـدت السـلفية وحرفتهـا عـن مسـارها ،حـين
ارحــت تــدخل اليهــا عقيــدتها التــي تــدمج بــين الــدعوة السياســية والمعتقــد الــديني ،وتســتخرج منهمــا رؤيــة أو نظ ـرة إلــى

المجتمع والدين والسياسة والعـالم ال تكتفـي بـأن يكـون المسـلم مسـلماً فـي حـال أدائـه فـرائض اإلسـالم وتقيـده بتعاليمـه..

بل إنها ،أي االصولية ،في نظرتها هذه ،تدعو المسلم إلى تجـاوز إسـالمه العـادي والتقليـدي باعتبـاره إسـالماً ال معنـى
له وال مضمون ،واعتناق إسالم رسالي يدعو إلى تطهير اإلسالم من التقليد ومن طاغوت الحداثة والتحديث فـي وقـت
واحد.

فبعد هرب اإلخوان المسلمين وغيرهم من معتنقي التيارات األصولية من مصر وسـوريا إلـى المملكـة العربيـة السـعودية

فــي الســتينيات والســبعينيات (ق ،)20.ارح ـوا ينشــرون أفكــارهم هنــاك ،حيــث يقــول األصــولي للســلفي« :هــل تظــن أن
صالتك وصيامك وايمانك الشكلي تكفي وحدها لتكـون مسـلماً حقيقيـاً؟! ال  ...ال هـذا ال يكفـي قـط .إذ يمكـن للمصـلي
والصائم والمؤمن أن يكون كذاباً وكاف اًر في دخيلة نفسه .ذلـك أننـا لـم نعـد اليـوم فـي أيـام أبـو جهـل وأبـو سـفيان وعبـادة

األ صنام الجاهلية ،الالت والعزة ومنات ،بل نحن في زمن أصنام الحداثة اليهوديـة المبطنـة ،التـي فـي طريقهـا إلـى أن
تســود العــالم وتســيطر عليــه ،عبــر اإلســتعمار والتغريــب والتحــديث ،»...قبــل أن يصــل إلــى الخالصــة التاليــة« :أعــالم
مقنعــة ،تريـد نشــر تعاليمهـا وعقائــدها الداعيـة إلــى الالتـدين ،قبــل أن
الحداثـة كلهــم مـن اليهــود ،والحداثـة برمتهــا يهوديـة ّ
تكشف اليهودية هذه قناعها بعد أن تسود وتسيطر على العالم كله».
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في هذا المعنى لم تكن السلفية إنشقاقاً في داخل اإلسالم ،بل حركة دينية داخله ،قبـل أن تـدخل األصـولية إليهـا –

وهي في أصلها وفصلها حركة إنشقاقية في داخل اإلسـالم ،معتبـرة أن اإلسـالم الحقيقـي نقـيض الحداثـة ،وكـل مـن

ليس معنا كافر■

()4

التالقي والتالقح في أفغانستان
التالقي والتالقح بين السلفية واألصولية في أفغانستان زري في السلفية فكرة الجهاد ،وذلـك بعـد نقـاش بـين الطـرفين
إســتمر ســنوات طويلــة (نحــو  10ســنين) ،تــدفق فــي أثنائهــا علــى باكســتان وأفغانســتان بــين  15و  20ألــف شــاب مــن
البلــدان العربيــة المختلفــة ،فأنشــئت له ــم هنــاك مخيمــات تثقيفيــة كانــت تســتهلك مــن وقــتهم وحيــاتهم أكثــر بكثيــر ممــا
يس ــتهلكه القت ــال .فمعظ ــم هـ ـؤالء الش ــبان الع ــرب عملـ ـوا ف ــي معس ــكرات خلفي ــة للتثقي ــف والمس ــاعدة الص ــحية والغذائي ــة
والمالية ،دعماً للحركات الجهادية األفغانية المقاتلة.
هذان النقاش والتالقح في معسكرات الجهاد األفغـاني الخلفيـة ،أنتجـا مـا يمكـن تسـميته السـلفية الجهاديـة التـي جعلـت

مــن هــذا التيــار الســلفي إنشــقاقاً فــي داخــل اإلســالم ،علــى غـرار األصــولية .والفكـرة التــي ســرت بــين الطــرفين عبــر هــذا
التالقح تقـوم علـى عـداء الطـاغوت العـالمي المتمثـل فـي تأليـه األصـنام الحديثـة ،مثـل مـاركس ولينـين وماوتسـي تونـغ،

والجبروت االميركي الحقاً.

وبعد عودة هـؤالء الشـبان العـرب إلـى بلـدانهم سـرعان مـا وجهـوا جهـادهم ضـد دولهـم الوطنيـة والقوميـة باعتبارهـا شـكالً
مــن أشــكال الطــاغوت .و«جماعــة  11أيلــول (ســبتمبر)  ،»2001و«القاعــدة» هــي نتــاج هــذا الــتالقح الجهــادي ،بعــد
إنتهــاء الجهــاد فــي أفغانســتان وانهيــار اإلتحــاد الســوفياتي .وهكــذا كــان توجيــه الجهــاد ضــد الطــاغوت االميركــي ورمــز
حداثته المعولمة المتمثلة ببرجي التجارة العالمية في نيويورك ،ورمز قوته المتمثلة بو ازرة الدفاع في واشنطن■

 – IIاإللتقاء واإلختالف بين األصولية الشيعية المنتصرة واألصولية السنية المأزومة

ال شـك فـي أن الثـورة االسـالمية فـي إيـران هـي ثـورة أصـولية إسـتحوذت – بسـبب راديكاليتهـا وشـعبويتها وانشـقاقها عـن

اإلســالم التقليــدي أو العــادي – علــى أفئــدة يســاريين وقــوميين يســتهويهم الخــروج علــى اإلجتمــاع السياســي التقليــدي أو
العــادي ،فتض ــامنوا معه ــا ومنحوه ــا والءهــم واس ــتلهموها كمث ــال ث ــوري يفض ــي تحقيقــه ،بحس ــبهم ،إل ــى خ ــالص الن ــاس

والمجتمعات من الضعف والهوان والتسلط والطغيان ،والى حيازة القوة والسلطان واحقاق الحق والعدل في األرض■

()1

تشابه األصوليتين

الحركة األصولية الشيعية في إيران ،تشبه في كثير من وجوههـا الحركـة األصـولية السـنية .فقـد تـزامن ظهـور اإلخـوان
المسلمين السنة االصوليين في مصر العشرينيات من القرن الماضي ،مع ظهور حركـة «فدائيان إسالم» أو «فـدائيو

اإلسالم» في إيران الشاهنشاهية .كان زعـيم هـذه الحركـة أو مرشـدها نـواف صـفوي الـذي جعـل مـن عمليـات اإلغتيـال
السياســي الســري نهجـاً سياســياً لحركتــه ،فاغتــال رئيســين للــوزراء فــي إي ـران ،بحج ـة أنهمــا مهادنــان للســتعمار والكفــر.

وأنشأت حركة «فدائيان إسالم» تنظيماً سرياً على غرار تنظيم اإلخوان المسلمين السري .وفي مطلع الخمسينيات من
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القرن الـ  20زار صفوي مصر ،فاستقبله في مطار القاهرة نحـو  50ألـف شـخص مـن اإلخـوان المسـلمين المصـريين،
أي ما يعـادل أضـعاف هـذا العـدد فـي أيامنـا هـذه .وكـان مـن أهـداف حركـة صـفوي تقـويض الدولـة الوطنيـة أو القوميـة

الشاهنشاهية في إيران ،وازالتها إلقامة حكم الشرع اإللهي في األرض.

ومــن األصــولية الشــيعية بــرز أيض ـاً «حـــزب الـــدعوة» الــذي كــان مرش ــده وملهمــه محمـــد بـــاقر الصـــدر الــذي كانــت
أطروحاته وأفكاره تشبه تماماً أطروحات منظر اإلخوان المسلمين وملهمهم ،سيد قطب .وكان تالمذة علوم الدين على
يــد محمــد بــاقر الصــدر فــي النجــف ،يقـرأون كتــب ســيد قطــب ،ومنهــا كتــاب «فــي التنظــيم» .وعلــى وجــه العمــوم كــان
األصـوليون الشــيعة يتشــاورون مـع اإلخـوان المســلمين وغيــرهم مـن التيــارات األصــولية الســنية .هـذا حينمــا كانــت حركــة
اإلخـوان مباحــة فــي مصــر قبــل عــام  ،1945فيــأتي إلــيهم اإلســالميون اإليرانيــون والباكســتانيون لعقــد حلقــات المناقشــة

والمشاورة في ما بينهم■

()2
اإلسالم دا اًر للحرب

لكن هذا الت ارسـل أو التواصـل بـين الحـركتين ،ال بـد أن يقودنـا إلـى مالحظـة أن االصـوليين الشـيعة كـانوا وال ازلـوا أشـد
فطنة وذكاء وحنكة من أقرانهم األصوليين السنة العرب .الدليل إلى هـذا هـو مبـادرة األصـوليين الشـيعة إلـى اإلنضـواء
فــي نطــاق المرجعيــة الدينيــة الشــيعية التقليديــة التــي يعتــرف بهــا عامــة الشــيعة ويوالونهــا أو يطيعونهــا بنــاء علــى مبــدأ
التقليد في التشيع اإلمامي اإلثني عشري الـذي يقـيم بـين الشـي .أو العـالم أو اإلمـام َّ
المقلـد والجماعـة التـي تقلـده عالقـة

عمادها التقيد بفتاوي اإلمام وطاعته في تصريف شؤون الدنيا والدين والحياة اليومية.

ورغم أن مؤسسـة الفقهـاء الدينيـة الشـيعية التقليديـة ،تسـالم سـلطان النظـام السياسـي علـى وجـه اإلجمـال ،فـإن راديكاليـة
اإلمام الخميني الشخصية المتجلية في إعتباره أن اإلسالم ينفر من الملك وينبـو منـه ،فـإن هـدف ثورتـه كـان اإلمسـاك

بالمؤسســة الدينيــة التقليديــة والســيطرة علــى الســلطة السياســية فــي وقــت واحــد .واذا كانــت الفئــات العامــة االيرانيــة إطــار

ثورته الواسع فإن النوى (جمع نواة) القاعدية الفاعلة في هذه الثورة ،كانت منظمـة «فـدائيان إسـالم» و«حـزب الـدعوة»
األصوليين.

على خـالف األصـوليين السـنة ،إسـتطاع األصـوليون الخمينيـون الشـيعة ،تقـويض الدولـة الوطنيـة أو القوميـة اإليرانيـة،
ج ــاعلين م ــن التش ــيع نفس ــه ممزوجـ ـاً ب ــالحس القـ ـومي الفارس ــي ،رك ــن دول ــة الث ــورة اإلس ــالمية اإليرانيـ ـة ورك ــن قوميته ــا
الفارسية .أما األصوليون السـنة العـرب فلـم تسـتطع جماعـاتهم قـط تقـويض دولـة قوميـة أو وطنيـة عربيـة واحـدة .وربمـا
لهذا السبب تحولوا إلى اإلرهاب العالمي الذي يسمونه جهاداً ،كأنما إسـتحالة تحقيـق هـدفهم (أي تقـويض الدولـة) أدت

بهم إلـى اإلنفجـار واإلنتحـار .وألنهـم عجـزوا عـن إقامـة «دار إسـالم» لهـم ،جعلـوا دار اإلسـالم نفسـها و«دار الحـرب»
أيضاً ،دا اًر للحرب ،توقاً منهم إلى إنشاء دار إلسالمهم ولو على مساحة مختزلة (كما في غزة ■)2007

()3

إنهيار اإلسالم التقليدي وموته

مــن مصــادر التعــارض بــين األصــوليتين الشــيعية والســنية ،أن تراتبيــة دينيــة واضــحة تقــوم فــي صــلب عمــل المؤسســة
الدينية الشيعية التي تضم جماعات العلماء والفقهاء الذي يصدرون الفتاوي التي تلتزم بها جماعات مريـديهم ومقلـديهم
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من الناس .مثل هذه التراتبية ال وجود لها قط في اإلسالم السـني الـذي ال أثـر فيـه لمبـدأ التقليـد والت ارتـب ،وال لمرجعيـة
تصدر الفتـاوي .فالفقيه والحاكم فـي التقليـد السـني أوالن بـين جماعـة أهـل السـنة المتسـاوين ،ثـم أن السياسـة فـي

المذهب السني التقليدي قوامها المصالح والخيـارات الدنيويـة .لـذا أفكـر أنـه لـو بقـي اإلسـالم السـني التقليـدي مسـتم اًر
وقائمـاً فــي تالقحــه مــع الحداثــة والتحــديث ،لكانــت اليــات الشــورى الديمقراطيــة وجــدت طريقهــا إلــى النفــاذ والتطبيــق فــي
المجتمعات اإلسالمية ،من دون تعارض كبير.

اإلمام في التقليـد السـني لـيس مقدسـاً وال معصـوماً كمـا هـو حالـه فـي التقليـد الشـيعي الـذي بعثتـه الثـورة اإلسـالمية
الخمينية التي إستلمت السلطة السياسية في إيران ،وأنشأت زعامة – قيادة شـيعية إسـالمية مركـزة فـي الدولـة اإليرانيـة.
أما في اإلسالم السني فيكاد اإلمام والمفتي والشي .أن يكونوا شخصيات عادية مميزة يجري إختيارهـا بالشـورى ،ولـيس

من أحد يتبع أحداً أو يقلـده .والنـاس غالبـاً مـا يسـتمعون خطـب خطبـاء األئمـة والمشـاي .فـي المسـاجد ،ثـم يـديرون لهـم
الظهور وينصرفون إلـى شـؤونهم وأعمـالهم ومصـالحهم فـي دنيـاهم ،فـور إنصـرافهم مـن المسـاجد التـي تغلغـل فـي كثيـر

منها أخي اًر «مشاي .ودعاة عشوائيون» من األصولية والسلفية الجهاديتين الناهضتين في أحياء العمران العشوائي ،فـي
ظل إنهيار المؤسسة الدينية التقليدية للسالم السني.

والحق أن االصولية الناشئة والسلفية التي تأثرت بها وجارتها ،ليستا من ق ّـوض أركـان المؤسسـة الدينيـة التقليديـة هـذه،
بــل أن الظــروف التاريخيــة واإلجتماعيــة الطويلــة األمــد والتــي تعــود إلــى العصــور الوســطى أيــام الســلطة العثمانيــة هــي
التي أماتت هذه المؤسسة موتاً بطيئاً .فالتقاليد اإلمبراطورية للسلطنة همشت الناس وقللت من شـأن المؤسسـة الدينيـة.

ثم جاء اإلستعمار المعاصر والتحديث اللذان أماتا التيارات اإلسالمية اإلصالحية المسالمة.

علــى أنقــاض هــذين المــوتين التــاريخيين صــعدت األصــولية ومـألت ف ارغـاً «روحيـاً» فــي مجتمــع مهشــم .وكلمــا واجهــت
األصوليين نكسة يزدادون تجذ اًر في هذا المجتمع ،وخروجاً عليـه وتكفيـره باعتبـاره دار حـرب .واإلسـالم الـذي لـم يكـن

مرة دينـاً ودولـة فـي آن واحـد ،جعلـه األصـوليين متـدامجاً ،متخـذين مـن الـدمج بـين هـذين المسـتويين قاعـدة معتقـدهم
وركيزتــه األساســية بقــولهم بوحدانيــة هللا التــي تعنــي عنــدهم أن اإلســالم ديــن ودولــة بــال فــرق وال تمييــز ســعياً مــنهم إلــى

اإلستيالء على السلطتين الدينية والسياسية على الطريقة اإليرانية (عام  )1979أو تشبهاً بها .وهم فـي سـعيهم هـذا ال
يكترث ــون بوح ــدة الجماع ــة وس ــائر أفكـ ـار أه ــل الس ــنة وتقالي ــدهم الت ــي تق ــول بالس ــمع والطاع ــة للم ــام بغي ــة اإلس ــتقرار
واإلستمرار ،وعدم سفك الدماء .فإسالم أهل السنة يقول بأنك مهمـا كنـت علـى خـالف مـع اإلمـام ،فإنـك لـن تختلـف
معــه فــي أمــرين إثنــين :الصــالة خلفــه ،والغــزو معــه .وهــذه هــي الشــرعية األصــلية فــي اإلســالم التقليــدي ،إســالم أهــل

السنة والجماعة.

الحق أن تجارب االصوليين السنة العرب ،بينت أخيـ اًر أن هـؤالء يولـدون مـن رحـم التـوق إلـى السـلطة ،واإلسـتيالء

علــى الســلطة ديــنهم وديــدنهم .وهــذه هــي الفك ـرة األصــلية التــي توجــه ســلوكهم وتــتحكم بــه .أمــا مســألة الــدين والتــدين
فثانوية مقارنة مع رغبتهم المستميتة في الوصول إلى السلطة بأي ثمن■
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()4
أزمة األصولية السنية

لكــن األ صــولية الســنية هــي أصــولية مأزومــة .وســبب أزمتهــا مــزدوج .فــإذا كــان اإلســالم المعتــدل الــذي لــم يلجــأ إلــى
العنــف ،قــد فشــل فــي إقامــة دولــة إســالمية ،فــإن هــذا الفشــل أدى وظيفتــين متعارضــتين .فهــو غــذى إنتشــار اإلســالم
االصولي واحتقانه من وجه أول ،وحمله علـى اإلنشـقاق عـن اإلسـالم مـن وجـه ثـان ،ممـا حولـه ،أخيـ اًر ،إسـالماً سـرياً،

عنيفاً ودموياً ومطارداً على صعيد العالم ،هـذا فيمـا يسـتميت اإلسـالم األصـولي الـذي ذهـب بعيـداً فـي العنـف الـدموي،

فــي طلــب الســيطرة علــى قطعــة أرض ،لــو صــغيرة ،إلقام ـة دولــة يطبــق عليهــا شــرعته وعقيدتــه الغ ـريبين عــن عقيــدة

اإلســالم التقليــدي أو العــادي وأع ارفــه وتقاليــده ،وخصوص ـاً فــي مــا يتعلــق بمســألة ســفك الــدماء .وهــذا يؤكــد أن العــدو
األصلي لهذه األصولية داخلي ،وليس خارجياً .أما ما إنشق األصـوليون عنـه وعليـه ،فلـيس مجتمـع التقليـد اإلسـالمي
الــذي مــات وزال مــن زمــان ،بــل المجتمــع اإلســالمي الــذي خلــط بــين بقايــا التقليــد القــديم والحداثــة والتحــديث ،وحــاول

المواءمة بينهما في السلوك والعادات والحياة اليومية .والمجتمع هذا هو الذي يعتبره األصوليون جاهلياً يجـب محاربتـه
وتدميره.
فــي البلــدان العربيــة والمســلمة اليــوم جماعــات ومجتمعــات إســالمية مختلفــة .وبوســعنا أن نقســم الســلفية إلــى ثالثــة

تيارات ،إثنين منها مسـالمين ،همـا السـلفية السـعودية التابعـة للدولـة والتـي تشـكل الجـزء الرئيسـي مـن السـلفية .والتيـار
السلفي الثاني المسالم هو جماعة الدعوة والتبلي التي ظهرت في باكستان ،ويقول أتباعها أغرب الكـالم مـن دون أن

يقدموا على أذية نملة ،وال يمارسون أي عنف لفظـي .أما التيار السـلفي الثالـ فهـو العنيـف والـدموي ورمـزه أسـامة

بن الدن .وشعبية هذا التيـار واسـعة ،وتشـكل شـبكة متـواترة كأنهـا مصـابة بمـس كهربـائي حيـال اإلنجـازات التـي حققهـا

بن الدن .لكن هذه السلفية األخيـرة التـي تسـمى السـلفية الجهاديـة ،أمسـت أخيـ اًر جـزءاً مـن التيـار األصـولي الجهـادي
الذي إعتبره إنشقاقاً في داخل االسالم.

واألصولية في تياراتها الكثيرة أمست إنشقاقاً نتيجـة ظـروف فـي منتهـى الصـعوبة تعرضـت لهـا .منهـا اإلضـطهاد الـذي
أصاب األصـوليين فـي مصـر مـن  1954حتـى اليـوم ،مـن دون أن يرتفـع عـنهم اإلضـطهاد سـوى فـي أربـع سـنوات أو
خم ــس ف ــي الحقب ــة الس ــاداتية .والتج ــذر العقائ ــدي لألص ــولية الجهادي ــة العنيف ــة يس ــتمد م ــن اليس ــاريين حججه ــم ض ــد
الرأسمالية والغرب والواليات المتحدة .ففي عام  1935كتب سيد قطب كتابـه «معركـة اإلسـالم وال أرسـمالية» ،مـن دون

أن نجد كتاباً اخر يماثله فـي العـداء للشـيوعية .وكتابـات األصـولي الشـيعي محمـد بـاقر الصـدر تتوجـه عـدائيتها أيضـاً
ضــد الغــرب وال أرســمالية ،فيمــا يتركــز موقفهــا مــن اإلتحــاد الســوفياتي الســابق فــي إعتبارهــا االســالم أكثــر عدالــة مــن
الشيوعية.
وفي أثناء الحرب الباردة وما أنزلته بهـم األنظمـة العربيـة القوميـة والتقدميـة مـن إضـطهاد ،إسـتظل األصـوليون بالنظـام

الســعودي وهــم يعتبــرون الــدول العربيــة هــذه دوالً جاهليــة ألنهــا ال تحكــم باســم األلوهيــة المباشـرة .وصــفة الجاهليــة هــذه
إستمدوها من السلفية ،من أجل التأثير الرمزي فـي الجمهـور المسـلم .واذا كانـت الفرصـة قـد سـنحت لهـم للنخـراط فـي

قتال السوفيات في أفغانستان ،فإنهم سرعان ما إنقلبوا إلى قتال االميـركيين ،لكـن عـدوهم االصـلي هـو دائمـاً األ نظمـة
العربية المسلمة الحاكمة وحال الغفلة التي يرون أن المسلمين يعيشون فيها اليوم■
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 – IIIإسالم الصحوة اإلجتماعية أو اإلحيائية الجديدة
ظــاهرة األســلمة اإلجتماعيــة التــي تجتــاح موجاتهــا اليــوم الكثيــر مــن الفئــات االجتماعيــة فــي البلــدان العربيــة والمســلمة،

الحيـز الخـاص والعـام ،مـن
ليست إسالماً سلفياً وال أصولياً .ففي تركيزهـا علـى أسـلمة مظـاهر الحيـاة االجتماعيـة فـي ّ
الملبس والمظهر وشعائر الحياة اليومية ،إلى تعميم العبادات وفرض مظاهرها في العالنية العامة ،وصوالً إلـى النفـور
مـن ســفور المـرأة واإلخــتالط بــين الجنســين واعــالن هــذا النفــور كوجــه مـن وجــوه «التكفيــر اإلجتمــاعي» ،تبــدو لــي هــذه
األسلمة «الشكلية» صحوة إسالمية ،أو إسالماً إحيائياً.

أمــا األصــولية اإلســالمية فتعــيم فــي قل ـب هــذه الصــحوة العامــة وفــي ثناياهــا .فــاإلخوان المســلمون هــم دعــاة ه ـذه
الصحوة ومنشئوها في الحياة اإلجتماعية العامة التي َيس َـبحون فـي مائهـا ويعتبرونهـا مجـتمعهم الـذي يسـتجيب لتـأثيرهم
وسلطتهم الرمزية والفعلية ويؤيدهم في االنتخابات العامة .لكن هذه الصحوة أو اإلحيائية االسالمية «الشكالنية» التـي

تنتش ـر وتتســع فــي الحيــاة اإلجتماعيــة ،هــي التــي تعصــم األخ ـوان المســلمين فــي مصــر مــثالً ،مــن العنــف فــي ســبيل
اإلستيالء على السلطة■

()1
اإلسالم بين «الصحوة» و«المحوة»

فــي هــذا الســياق ،وكم ارقــب إلســالم الصــحوة االجتماعيــة هــذه فــي بــالد اإلســالم العربــي وغيــر العربــي ،أرى أن هــذه
الظــاهرة ســوف تتعــاظم فــي الســنوات القادمــة فــي معظــم المجتمعــات المســلمة .لــذا أتخيــل أننــي بعــد عشــر ســنوات مــن
اآلن ،لــن أســتطيع التحــدث عــن اإلســالم كمــا أتحــدث عنــه اآلن .لكــن إذا إســتطاع إســالم الصــحوة هــذا – وخصوص ـاً
«اإلخوان المسلمون» في مصر و«الجماعة اإلسالمية» في باكستان ،وهما الحركتان اإلسالميتان األكبـر واالضـخم
في العالم االسالمي اليوم ،إضافة الى «المحمدية» في أندونيسيا و «حـزب العدالـة والتنميـة» فـي تركيـا – أن يظـل

متجنباً العنف في معناه المادي والمباشر ،فسوف يهيمن على المجتمعات المسلمة ،وسوف يلغي الحداثـة فـي المعنـى
الذي نعرفه اليوم .هذا مع العلم أن اإلسالم الجهادي العنيف ،إسالم «القاعدة» وبن الدن ،يحرج حرجاً شـديداً إسـالم

الصحوة ويؤثر عليه تأثي اًر سلبياً.

إذا كتب إلسالم الصحوة هذه أن يستمر وينجو مـن اآلثـار المـدمرة إلسـالم العنـف الجهـادي واإلنتحـاري ،فـإنني أتخيـل

أننــا ســنكون  -بعــد عقــد أو عقــدين مــن الســنوات  -مجتمع ـاً يعــيش فصــاماً أو إنفصــاالً بــين أنظمــة الحكــم فيــه وبــين

أجوائ ــه المجتمعي ــة وحيات ــه الديني ــة ،حي ــث يع ــيش الف ــرد وتع ــيش الجماع ــات البشـ ـرية وف ــق إنتم ــاءات وهوي ــات متع ــددة

ومتضاربة ،معرضة للنفجار في أي لحظة ومناسبة ويمكن أن تستمر وتبقى على تعايشها.

يدفعني إلى هذه الرؤية إعتباري األكيد أن إسالم التقليد أو اإلسالم التقليدي قد هزم .أما المجتمع الوسطي ،مجتمع
التوافق والتالقح والتعايم بين بقايا التقاليد اإلسالمية وبين الحداثة والتحـدي الـذي نعـيم فيـه اآلن ،ففـي طريقـه
إلى التقلص حيال إسـالم الصـحوة أو اإلحيائيـة الجديـدة التـي تنتشـر اليـوم بقـوة بـين األجيـال الجديـدة الناشـئة مـن

الشبان والشابات .فشابات ونساء من كبراء القوم في مصر ،تجدهن يضعن دعاء «هللا أكبر وهلل الحمد» على جـرس
إنذار هواتفهن المحمولة .هم يسمون هذا اإلسالم صحوة ،وأنا أجده «إسالم محوة» سـوف تتعـاظم نفـوذاً فـي المجتمـع

112

إن تجنبــت العنــف .إنــه إســالم غيــر جــذاب وأســس شــبكة مــن المصــالح والتضــامنات الكبــرى فــي النســيج اإلجتمــاعي
للطبقات الوسطى والعليا.
إذا نظرنا إلى لبنان في سياق هذه الصحوة ،أجدني أنظر سريعاً إلى طرابلس التي أعتبرهـا دلـيالً إلـى إسـالم الصـحوة،

فــي إعتبارهــا المدينــة المســلمة الوحيــدة فــي لبنــان .فبيــروت ليســت مدينــة مســلمة فــي هــذا المعنــى ،ألنهــا مدينــة حديثــة
ومختلطــة .لكــن فــي نظ ـرة جيــو – إســتراتيجية أعتبــر لبن ـان غيــر ذي أهميــة فــي هــذا المجــال ،ألنــه خاضــع للتــأثيرات

والتجاذبــات الكبــرى الخارجيــة .مــا علينــا التعويــل عليــه فــي هــذه النظــرة هــو مصــر وســوريا والمغــرب ،ألنهــا بلــدان
إسالمية كبرى وشديدة التأثير.

أمــا الســعودية فتعــيش ظروفـاً خاصــة ،لــيس بســبب تقاليــدها الدينيــة الخاصــة ،بــل بســبب وطــأة النظــام العــالمي الكبيــر
عليها ،والذي ال يسمح لها بالتحوالت التي يمكن أن تحدث في مصر وسوريا والمغرب.
الجزائـــر أض ــعها خــارج ه ــذا الســياق ألن مجتمعهــا تحطــم وانهــار ،بس ــبب ظروفهــا فــي الثــورة ومــا بعــد الثــورة وقبله ــا

(اإلس ــتعمار) وصـ ـوالً ال ــى حروبه ــا األهلي ــة االخيـ ـرة الم ــدمرة .ورغ ــم أن الص ــحوة اإلس ــالمية فيه ــا تش ــكل ثالث ــة أرب ــاع
المجتمع الجزائري ،فإن قوتها وروحها قد ذوت وتحطمت في هذه الحقبات الطويلة.

أما المغرب فهو مجتمع حي ونابض اآلن ،فيما تونس ليست أكثـر مـن مجتمـع صـغير علـى غـرار لبنـان .ومـا إغفالنـا

العراق في هذه الترسيمة السريعة إال نتيجة تمزقه الرهيب الذي أصاب مجتمعه المحطم اآلن.

علــى هــذا األســاس أضــع نصــب رؤيتــي اآلن بشــكل خــاص مصــر والمغــرب مــن البلــدان العربيــة المســلمة ألقــول أن

الصــحوة اإلســالمية ســوف يتعــاظم تأثيرهــا علــى مجتمعاتهــا فــي الســنوات العشــر أو الخمــس عش ـرة القادمــة ،شــرط أال

تحــدث فيهــا إنفجــارات كبــرى ،إجتماعيــة يثيرهــا اإلســالميون ،أو إذا لــم ينفجــر نظــام الحكــم أو المجتمــع فيهــا ،واذا لــم
تتعرض إلنقالبات عاصفة يسقط فيها االف الضحايا■

()2
اإلستثناء اللبناني المؤقت
يدفعني إلى هذه الرؤية ظني األكيد أن مجتمع اإلسالم التقليدي العادي الذي يوائم بين التقاليد والحداثة فـي طريقـه
إلى مزيد من اإلنحسار ،بعد تعرضه لتصدعات وضربات قاسية ومتالحقـة طـوال القـرن العشـرين .ومـا تبقـى مـن هـذا

المجتمــع اليــوم ال يتجــاوز بعــض النخــب الضــامرة ،وبالمقابــل فــإن الطبقــات الوســطى فــي الكثيــر مــن البلــدان العربيــة

وغير العربية المسلمة تنزي إلى التكيف مع إسالم الصحوة الجديدة.

لن أتخذ لبنان قاعدة ودلـيالً فـي هـذا المجـال .فهـو مجتمـع خلـيط واخـتالط علـى نطـاق واسـع .فاألصـولية الشـيعية فيـه
غير األصولية السـنية .وسوى مدينة طرابلس لـن نجـد فـي لبنـان مجتمعـاً إسـالمياً جـاه اًز السـتقبال موجـات اإلسـالم
المختلفة .لذا سـوف يظـل لبنـان خاضـعاً للتـأثيرات الخارجيـة المحيطـة بـه ،وسـوف يظـل اإلسـالم األصـولي وجماعاتـه
فـي لبنـان ،جماعــات إنشـقاقية علــى اإلسـالم وفــي داخـل اإلســالم ،فمـن شــروط بقـاء لبنــان ،أن تبقـى فيــه طبقـة وســطى
فاعلة تجمع التعدد اإلجتماعي وتحميه من التفكك والزوال■
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()3
الغضب واألسلمة والسلطة

عــام  1993ق ـرأت مقــاالً خطي ـ اًر وخبيث ـاً لبرنــارد لــويس عنوانــه «جــذور الغضــب اإلســالمي» الــذي يعتبــر أن اإلســالم

مشكلة عالمية .نعم هناك غضب عارم لدى المسـلمين ،مـن أنفسـهم ومـن العـالم .والغضـب هـذا ،بحسـب لـويس نفسـه،
يضرب جذوره في القرنين أو الثالثة المنصرمة التي راح العالم يتقدم فـي أثنائهـا ،فيمـا المسـلمون يتـأخرون ويتراجعـون

القهقــرى .وحــين يســأل المســلمون أنفســهم :لمــاذا نحــن متــأخرون؟ يجــدون إجابــات كثي ـرة :مــنهم مــن يقــول ألن أنظمــة
الحكم فاسدة في بلـداننا ،ومـنهم مـن يقـول إلن هللا غاضـب علينـا بسـبب إبتعادنـا عـن ديننـا واهمالنـا إيـاه .وحـين حـاولوا

في مـرات كثيـرة متتاليـة إصـالح أحـوالهم ،أصـاب الفشـل محـاوالتهم كلهـا .وهـذا جعلهـم يعيشـون فـي حـال مـن الغضـب

والشـعور بـالهوان ،سـوى تركيــا ،علـى مـا يــردد لـويس فـي مقالتــه نفسـها ،معتبـ اًر أن حــزب «العدالـة والتنميـة» اإلســالمي
إستطاع أن يسوس هذا الغضب على نحو سلمي وبوجهة إيجابية في تركيا.

هذا الغضب العارم لدى المسلمين والذي يتلون ألواناً مختلفة ويمتزج بالحقد بحسب كل بلد وفئة إجتماعية في البلـدان

العربية ،هو الذي يحفز المئات بل األلوف من الشبان العرب المسلمين على الموت موتاً نعتبـره عبثيـاً وانتحاريـاً؛ وهـو

الذي يفسر لماذا يسهل على من يملك بعض الماليين من الدوالرات أن يستغل هذا الغضب ويوظفه كيفما شاء وأراد،

مستنداً إلى شعورهم بأن العالم الذي يعيشون فيه ليس عالمهم وال معنى له ،وهم غير مرتاحين فيه؟!

ال أق ــول ان الش ــبان المس ــلمين الغاض ــبين هـ ـؤالء ج ــاهزون كله ــم للس ــتخدام الجه ــادي واإلنتح ــاري .ذل ــك أن أكثـ ـريتهم

يكتف ــون ب ــأن يلبسـ ـوا لباسـ ـاً معينـ ـاً ،ويض ــعون أقـ ـواالً وأنغامـ ـاً إس ــالمية ف ــي أجهـ ـزة اله ــاتف الخلي ــوي ال ــذي يس ــتعملونه،
يعبرون عن
ويتزوجون ويسهرون وينظرون إلى اآلخر والى أنفسهم على نحو يعتبرونه إسالمياً .وهم في إكتفائهم هذا ّ
غضبهم من دون عنف مادي مباشر.

أمــا األشــخاص اإلســالميون الحركيــون الــذين عــادة مــا يصــنعون التــاري ،.فــإن غضــبهم مختلــف عــن غضــب الجمهــور
اإلسالمي السلبي المـتالئم والـذي يسـتقيل تقريبـاً مـن مهمـة صـناعة التـاري ،.إال إذا بلـغ الغضـب ببعضـهم درجـة عليـا

تحمله على اإلنضواء في الحركة األصولية الجهادية التي يشكل اإلقدام على القتل واإلنتحـار المظهـر األكيـد لغضـب
أفرادهـا .وأظن أن شفاء هؤالء من غضبهم اإل نتحاري لن يتحقق بغيـر وصـولهم إلـى السـلطة .وأظـن أن السـلطة قـد

تشفيهم من غضبهم اإلنتحاري ،وتبعث فيهم شيئاً من اإلعتدال■
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مشروي اإلسالم السياسي ..إمتداد الفراغ في الفراغ
()1

()1

رضوان السيد

■ ال َّ
شك في حرص أحزاب الخط الرئيسي في اإلسالم السياسي التي وصلت للسلطة في مصر (اإلخوان) وتونس
ٍ
بلدان أُخرى -ال َّ
شك في حرصها على بلوغ اإلجماع من طريق تبادل
(النهضة) ،وامتلكت نفوذاً قوياً في عدة

حرص أيضاً على البقاء في السلطة.
األقل
التنازالت ،وتقصد الحلول الوسط .واذا لم يكن ذلك إعتداالً ،فإنه على
ُ
ٌ
ّ
تتيح شيئاً من ذلك،
ّ
لكن طبيعة تلك األحزاب األيديولوجية والتنظيمية ،والبيئات التي تتحرك فيها شعبوياً ونخبوياً ال ُ

وتحيله إلى نوٍع من العبث أو اإلنتهازية .فالحركة اإلسالمية الصحوية في إتجاهها الرئيسي قامت أو تكونت
ألن مطالبها وتطلباتها ال تنفد.
للحفاظ على الهوية .والهوية مفترسة ،تأكل وال َ
تؤكلّ ،
ومريح ًة وغير مكلفة في زمانين ،زمن مصارعة الثقافة الغربية والتبشير واإلستعمار
وقد بدت هذه اإلطالقيات ممكن ًة ُ
والغزو الثقافي ،وزمن مصارعة األنظمة العسكرية الوراثية؛

ستهوت
■ في الزمن األول -وماكان التسيس القوي قد حصل بعد -كانت تكفي فيه الشعارات القاطعة ،والتي إ ْ
جمهو اًر متنامياً بسبب اإلستعمار ،وطغيان الثقافة الغربية خالله وبعده .وفي هذا الزمن إندفع اإلسالميون – الذين

المستورد ،وكأنما حركيات الثقافة
كانوا ُج ُدداً -شأنهم في ذلك شأن القوميين ،باتجاه فكرة األصالة لمواجهة الوارد و
َ
وتسود فيها المبدئيات القاطعة بتحقيق اإلستقالل
والمجتمعات الضخمة ال تختلف عن حركية البضائع والسَلع،
ُ
ومثُل اإلستقاللية اإلقتصادية ،والنمو الذاتي .كانوا -مع القوميين -يأخذون على الغرب ماديته
الديني والثقافيُ ،
ٍ
وفصام ُه النكد ،ويحاولون
بإيمان القيام بالشيء نفسه ،وبالمناهج واإلستراتيجيات ذاتها.
الشرسة،
َ

ولو تأملنا أدبيات اإلسالميين – الصحويين واألصاليين -فيما بين ثالثينيات وستينيات القرن الماضي ،لوجدناها
يقدم مضمونياً واستراتيجياً شيئاً من الناحية الفكرية والثقافية.
طوفاناً ال تنفد عو ُ
اصف ُه اإلستنكارية واإلنكارية ،دون ان ّ
َّ
المحدد المعالم ،في مواجهة الدخيل
الفكرة الرئيسية فيه كانت اإل نفصال ،وعلى كل المستويات ،و«األصيل» غير

َّ
المحدد المعالم والعوالم .وفي حين كانت عقائديات اإلسالميين غير الحزبيين ترّكز على الشرور الماثلة لفكرة

الحرية المنفلتة ،وخروج الشعبويات على سلطان هللا وشريعته .ورغم إنضمام فئات شعبية واسعة إلى هذه العقائديات

طف مع العسكريين الشبان
العام ما كان قد أخذ علماً بها ،وما وجد صعوب ًة في التعا ُ
فإن الجمهور َّ
أو إنسحارها بها؛ ّ
الذين كانوا في إنقالباتهم منقسمين بين العقائديات اإلسالمية والقومية .ولوال عدم التسيس ،والصراع على السلطة

لوجدنا اإلسالميين شركاء للعسكريين في السلطات الجديدة .فقد جذبت اإلسالميين األصاليين إنضباطية العسكريين

وخوضه في قضايا
وامريتهم ،وهم الذين كانوا َ
يخشون على الدين واألخالق واألصالة من إندفاعات الجمهور َ
اإلنتخابات ،والشعب مصدر السلطات(!).

) )1جريدة «الحياة» اللندنية ،تاريخ .2012/11/17
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■ عندما دخل الزمن الثاني ،زمن العسكريين في السلطات الخالدة ،وسط إشتداد الحرب الثقافية ضمن الحرب

أنف َس ُهم في المقَلب اآلخر ،الذي كانوا َّ
ضده في أربعينيات وخمسينيات ق ،20.كانوا ما
الباردة ،وجد اإلسالميون ُ
وصدقوا بالفعل أن الجمهور أو فئ ٍ
َّ
ات واسعة منه
أنفسهم!)،
يزالون يخشون الجمهور (على الشريعة ،أي على ُ
ّ
َّ
ضد اإلسالم(!) .ووجدوا أنفسهم وقد صاروا أحزاباً (في الحقيقة :ف َرق) في السجون وعلى المشانق،
ضدهم ،أي ّ
ٍ
بسهولة من الجمهور
أحد أو كاد ،فخرجوا
وعلى أيدي العسكريين الذين صاروا حكاماً تقدميين(!) ،وما تضامن معهم ٌ
ألن خصمهم صار « َّ
مشخصاً» في األنظمة القائمة ،ما
ومن الدولة الوطنية إلى الحكم اإللهي ،وحاكمية هللا(!) .و ّ
إن النهج اإللهي ال يحتاج إلى برنامج للحكم .وكانوا في مرحلة «التأصيل الحضاري» يقولون
عاد بوسعهم القول ّ
إن اإلسالم هو الطريق الثال  ،المخالف للشيوعية والرأسمالية .أما في المرحلة الجديدة فقالوا بالنظام الكامل

الذي يتضمنه اإلسالم.

■ النظام الكامل كما يتضمن ويتأسس على منهج َّ
محدد في العقيدة والعبادة ،يتضمن أيضاً أو يقتضي ليس رؤي ًة
وحسب؛ بل نظاماً سياسياً واقتصادياً عنوانه إستعادةُ الشريعة أو تطبيقها إستناداً للتكليف اإللهي بذلك .وهذا
ْ

خطير ،ألنه ينحرف عن الرؤية الكالسيكية في اإلسالم ،والرؤية اإلسالمية اإلصالحية الحديثة .فالرؤية
«تجديٌد»
ٌ
الكالسيكية أن الدولة في التجربة اإلسالمية ليست جزءاً من اإلعتقاد ،وال ركناً من أركان الدين .بل إنها تُعنى
بالمصالح واألمور التدبيرية ،ومهمتها إدارة الشأن العام للجماعة ،وهي قائم ٌة في رأسها (= اإلمامة) على اإلختيار.

فإن اإلسالم ال يقبل النظام الثيوقراطي الذي أقامه البابوات في العصور الوسطى،
أما بمقتضى النظرة اإلصالحية؛ ّ
ّ
وال يتصارع مع األنظمة السياسية القائمة ألنه ال يملك نظاماً سياسياً ،وانما يأتي اإلختالف مع األنظمة بسبب ال

شرعيتها (الوصول إلى السلطة بالقوة) ،أو بسبب اإلساءة في إدارة الشأن العام (الطغيان أو اإلستبداد بحسب

عبدالرحمن الكواكبي).

لقد غادر اإلخوان ذلك كله إلى الحاكمية اإللهية التي تقتضي (تكليفاً) تطبيق الشريعة .والشريع ُة مطبَّق ٌة ألنها هي
ٍ
وعبادات وأخالقاً وبعض األحكام العامة في المعامالت وغيرها .وهكذا مضى فكر الهوية
الدين الذي يتضمن عقائد
إختالف إالّ في طريقة الوصول إلى السلطة :بالقوة أم بالتربية والتطويع والتدريج.
إلى ذروة طهوريته ،وما بقي
ٌ
وزدناهم هدى»■
ووضعت في عهدة « الفتية الذين امنوا برّبهم ْ
أُخرجت الشريع ُة من حضن المجتمعُ ،

()2

ٍ
كتابات برامجية جديدة،
إن عمليات التحول من صحوة الهوية إلى الدولة العقائدية ،إقتضت أو جلبت معها
■ ّ
واحتاجت إلى ٍ
ٍ
فقه
جديد ،وقراءات أُخرى ألصول الفقه .وما صار العالّمة القرضاوي (وهو شي .أزهري) فقيههم إالّ
في سبعينيات ق ،20.رغم صدور كتابيه في فقه الزكاة ،ومشكلة الفقر ،قبل ذلك.

لقد جرى التركيز على تأثيرهم على السلفية الخليجية عندما قصدوا الخليج هاربين من مصر وسورية وغيرهما في

أن السلفية أثّرت فيهم بعقائدها وبفقهها .وكما أعانهم التشدد العقدي
خمسينيات وستينيات القرن الماضي .بيد ّ
ن
فإن هذا التناُقض بين
التعامل مع األنظمة في السبعينيات والثمانينيات؛ ّ
والتساهل العملي في السلفية على التو ُاز  ،و ُ
ٍ
إنشقاقات واسعة باتجاه الجهادية لدى شتى تيارات اإلسالميين الذين تأثروا بالسلفية.
العقدي والواقعي أفضى إلى
ٍ
ٍ
بتأثير من إنحيازهم
وبتأثير من إنفتاح الرئيس الراحل أنور السادات عليهم لمصارعة اإلشتراكيين والتقدميين ،كما
■
المفكرين الذين راحوا يبررون
ات
ّ
التدريجي إلى الغرب في مواجهة الشيوعيات والشموليات؛ ظهر على يسارهم عشر ُ
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ٍ
بعيدة أو متوسطة مع الديمقراطية .وقد ترافق ذلك مع تجارب اإلسالميين
الحل اإلسالمي» بأنه يتالءم إلى حدوٍد
« ّ
ّ
التجاذبية على مدى ثالثين عاماً مع األنظمة من مواقع المعارضة والمشاركة على در ٍ
جات دنيا أو متوسطة .وما
كسرت عمليتهم التالؤمية أو تجربتهم العملية عقائديتهم المتشددة من أجل التوازن واإلبقاء على النهج اإللهي ،مما

دفع الباحث الراحل حسام تمام على مشارف الثورات العربية إلى كتابة كتابه المعروف عن « ُّ
تسلف اإلخوان» ،أي
اإلنتقال إلى مواقع السلفية .فالشباب الحزبيون هم المتشددون ،أما الشيوخ فهم محافظون يتعاملون مع الواقع وليس

العكس .ولو كان األمر غير ذلكَّ ،
لفكك تشددهم العقدي التنظيم أو التنظيمات منذ عقود(!)■

()3

أن شرائح واسع ًة منهم معهم.
■ بعد الثورات واجه اإلسالميون الجمهور مباشرةً بدون حدوٍد وال قيود .وعرفوا يقيناً ّ
لكنهم هم أنفسهم (مثل اآلخرين) إكتشفوا أو كشفوا أنهم إمتداد فراغ في فراغ .فهم ال يملكون نهجاً إلهياً أو إنسانياً
في السياسة واإلقتصاد .ولو كانوا يملكون ذلك ما احتاجوا لدخول اإلنتخابات .وكان السلفيون الذين إندفعوا بمصر

أن األمر ينحصر كّله في الوصول إلى السلطة
حرمونها أكثر منهم حرجاً .لقد بدا ّ
لدخول اإلنتخابات بعد أن كانوا ُي ّ
بعد طول إنتظار .وعندما بدأوا يتصرفون في سائر الملفات كما تصرفت األنظمة السابقة ،بدوا في اإلعالم وفي
النقاشات الكتابية ضائعين وسلطويين أمام شبابهم العقائدي ،وأمام خصومهم السياسيين.
■ وهكذا إضطروا تحت وطأة ضغوط شبابهم ،وضغوط السلفيين من منافسيهم وفي مسألتي اإلنتخابات والدستور
للعودة إلى شعارات الهوية المعقدنة والمدولنة :اإلسالم هو الحل ،وتطبيق الشريعة -في حين إندفعوا وهم يتولون
السلطتين التنفيذية والتشريعية ،إلى طلب القروض الضخمة من النظام المالي الدولي ،والى اإلستغناء عن مكافحة
التغريب ،ومهادنة خصومهم األيديولوجيين والسياسيين .وهكذا أضافوا إلى سابقيتهم األولى وهي إخراج الشريعة من

ض َع الشريعة أو الدين في يد السلطة السياسية – والتنافس مع السلفيين واإلسالميين
ُعهدة المجتمع إلى ُعهدتهمَ :و ْ
أن برنامجهم اإللهي أفضل من البرنامج اإللهي الذي يعتنُق ُه
اآلخرين على أصوات الناخبين باسم الدين ،أو ّ

اآلخرون(!).

■ ال يستطيع فكر الهوية ،وظواهره أو أدواته التأصيلية العقدية أو اإللهية أن ينشيء نظاماً سياسياً أو
إقتصادياً .لكن هذا الفكر وتنظيمه الحديدي يتوق إلى إقامة نظام لألمر والنهي باسم الدين ،دون أن يكون ذلك
تسمح بما سمحت به ظروف إيران والمنطقة
أن ظروف مصر وتونس وسورية وغيرها ال
«دولة دينية»(!) ،على ّ
ُ
في ثمانينيات القرن الماضي.

فإن المخش َّي من اإلخوان وعليهم ليس التوسط والعمالنية؛ بل التجمد العقائدي للحتفاظ بدعوى
وكما سبق القول؛ ّ
اإلسالمية ومشروعيتها الشعبوية ،وممارسة التالعب التالؤمي للحتفاظ بالسلطة .لقد إصطنعوا طوال العقود
بق بعقائدياته اآلن عليهم .وهم في إسراعهم لتسنم
الماضية ،عقود العسكريين الخالدين الوراثية ،إسالماً جديداً ُي ْ
ط ُ
فإن الفساد
السلطة ،ال يملكون الوعي
َّ
النهضوي و َّ
النقدي لمراجعة هذا الركام من العقائديات والنوموقراطيات .وهكذا ّ

وحسب؛ بل ومن أديان الناس وعقائدهم وأخالقهم .إن مشروي
واإلفساد ال ينال في ظلهم من إدارة الشأن
العام ْ
ّ
قائم على وهم ■
وهم ٌ
اإلسالم السياسي هو إمتداد فراغ في فراغ .أما التصالحية والتوس ؛ فإنها ٌ
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في السياق التاريخي الحقيقي..

()1

تصويب بعض شعارات «اإلسالم السياسي»

()1

محمد سعيد العشماوي

■ ما هي حقيقة الشعارات التي يرفعها «اإلسالم السياسي» مثل «الرسول زعيمنا» و«القرآن دستورنا»
و«اإلسالم دين ودولة»؟

■■ لقد تعرضت في كتاباتي ألصل هذه الشعارات ،فعندما ظهرت مساويء ومفاسد السلطنة العثمانية ثار الشعب
المستنير على السلطان ،وألزموه وضع دستور حديث يحدد إختصاصاته التي كانت مطلقة بغير حدود وال قيود وال

مساءلة وال محاسبة ،وكذلك فقد وضعوا نظماً حديثة للقوانين والتقاضي.

لم يرتض السلطان عبد الحميد الثاني (الملقب بالسلطان األحمر ،لكثرة ما سفك من دماء) هذه القيود التي وضعت
على سلطاته لكي تنتعش الدولة التركية ،فانقلب عليها وألغى الدستور سنة  1908ونشر دعاته بين المسلمين ليقولوا
إن المسلمين في غير حاجة إلى دستور يضعه أهل الغرب الكفار ،ألن القران دستورهم ،وهو عبث باأللفاظ ألن
القرآن دستور أخالقي للمسلمين ال يغني عن الدستور السياسي الذي ينظم دوالب الحكم (كما هو حال دستور
الجمهورية اإلسالمية في إيران على سبيل المثال) ،دستور يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
يمكن من
ويمكن من خالله محاسبة أي سلطان أو وزير أو موظف أو قاض عندما يخرج عن حدود وظيفتة ،كما ّ

وضع ميزانية للدولة بدالً من أن تكون أموال الدولة هي أموال الحاكم.

وكذلك فقد نشر دعاة الفتنة الذين أطلقهم السلطان عبد الحميد فيما بين المسلمين ،أنهم – أي المسلمين – ليسوا في

حاجة إلى قوانين غربية تفرض عليهم ،ألن لديهم الشريعة اإلسالمية وهى القانون الذي إرتضاه هللا لهم ،وهذا
تالعب اخر باأللفاظ ألن كل اآليات القانونية الواردة في القرآن الكريم والتي مازالت نافذة ولم تنسخ هي  80آية

من مجموي  6332آية تقريباً أي بمثابة  1إلى  .75وهذه اآليات القانونية يتعلق أغلبها بالزواج والطالق وثبوت

النسب والمواري والوصية■

■ وماذا عن الحدود وتطبيقها ونحن في القرن الحادي والعشرين،عصر حقوق اإلنسان؟

■■ أما الحدود فهي أربعة ،هي حد السرقة ،وحد قذف المرأة المحصنة ،وحد الزنا وهو الجلد في سورة النور،
وحد الحرابة أي قطع الطريق  .أما حد شرب الخمر ،وحد الردة فهي عقوبات لم ترد في القران الكريم ،وال في

أحاديث متواترة أو مشهورة عن النبي ،وبالتالي فهي عقوبات فقهية وليست حدود شرعية ،وهذه الحدود طبعاً
مشروطة بوجود مجتمع مؤمن ،حتى ال تطبق في غير أهداف الدين وأغراض الشريعة،إنما يطبقها خلفاء عدول

) )1جريدة «بيان اليوم» المغربية ،تاريخ .2013/8/15
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وقضاة عدول ويضبطها رجال من الشرطة مؤمنون عدول ،حتى ال تطبق في غير أهداف الدين وأغراض الشريعة،
واال جاز إتهام أي شخص بجريمة حدية وشهادة إثنين من شهود الزور توقع عليه العقوبة■
■ ويجب أال ننسى أن الرسول قال«:إد أروا الحدود بالشبهات».
■■ هذه نقطة مهمة ،فما معنى قوله «إد أروا الحدود بالشبهات» ،أي أن أدنى شبهة تسق

الحد ،بل وعندما

إعترفت سيدة أمام عمر بن الخطاب بأنها قد زنت ،رد علي ابن أبي طالب الذي كان موجوداً انذاك وقال له يا أمير
المؤمنين أنها تستسهل ،أي ال تدرك شدة العقوبة ،وأن هذا اإلستسهال يسقط إعترافها.

ومن المستقر في الفقه أنه ال يجوز على تائب قطع ،أي أن التائب من السرقة ال تقطع يده ،والتائب من جريمة
حدية ال توقع عليه أي عقوبة ،بل يترك وشأنه هلل ،وبهذا المعنى تتمخض العقوبات الحدية في القران الكريم عن

اثام دينية .ولعل هذا هو السبب الذي من أجله لم يتضمن القران الئحة تنفيذية تبين نظام تحقيق عقاب كل جريمة
مشرع اإلسالمي ترك األمر لكل مجتمع يضع الشروط على مقتضى ظروف
حدية ،ووسيلة التنفيذ بما يفي أن ال ّ
الزمان والمكان.
وهذا هو المفهوم الذي أدى بعمر بن الخطاب إلى عدم تطبيق حد السرقة في عام المجاعة ،وعدم تطبيق حد

الحرابة على غلمان لرجل ثري كان يجيعهم فاختطفوا ناقة له وذبحوها وأكلوها.

أما العقوبات عن جرائم الدم ،المسماة بالقصاص مثل قتل القاتل ،عقاب من يضرب اخر ،أو يحدث به عاهة

مستديمة أو ما في هذا المعنى ،فإن هذه العقوبات تعتبر حقوق الناس وليست حق هللا ،على معنى أنها تسقط

برضاء المجني عليه أو ذويه ،سواء مقابل دية أو خوفاً ورعباً من نفوذ أو بطش القاتل أو الضارب أو أسرته■

()2

■ إذن البد من تطور الفكر اإلسالمي ليواكب تطورات ومنجزات العصر ،وأال يقف جامداً إزائها؟

■■ هذه مسلمة ال يختلف عليها إثنان ،ألنه نشأت جرائم كثيرة لم تكن توجد وقت تنزيل القرآن ،وكان من غير

المعقول أن يتعرض القران لجرائم أو أعمال أو أفعال ال توجد وقت التنزيل ،وال يعرف العرب واألعراب وقتها شيئاً
عنها ،مثال ذلك جرائم تسميم المواشي ،وحرق الزراعات ،ووضع الحريق عمداً أو إهماالً في بعض المباني ،وجرائم
المخدرات،وهتك العرض ،بمعنى المساس بعفة أنثى أو رجل على غير رغبته ،ودون حدوث فعل جنسي ،ومخالفات
التسعيرة ،ومخالفات المرور ،والرشوة،والتزوير في أوراق رسمية أو عرفية ،والتجسس والتخابر مع العدو…إل..

كل هذه الجرائم ُيعاقب عليها في كل قوانين البالد المسلمة ،ألن المجتمع ال يمكن أن يستقيم دون ضبط تصرفات
الناس لمنع إقتراف هذه الج ارئم المخلة بشرف الناس وصحتهم وحيواتهم ،وقد إبتدع الفقهاء في ذلك لفظاً هو
«التعزير» وقالوا إنه من حق ولي األمر أن يؤثّم أي فعل يرى فيه خط اًر على المجتمع أو الناس ،وأن يضع له
العقوبة التي يراها كفيلة بردع الجاني ،ويمنع الجريمة ولو وصلت إلى اإلعدام .وبهذا المعيار تكون كل قوانين
الجزاءات في البالد اإلسالمية هي من قبيل التعزير ،وفى تقديرنا أن التعزير هو النظام األساسي الجنائي في

اإلسالم.
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[بحسب المعجم التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية ال حد فيها وال كفارة ،أو

فيها حد لكن لم تتوفر شرو تنفيذه ،فال يقوم بتعزير المذنب إال الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه ،أو الزوج
الذي يعزر زوجته ،والمعلم في تأديب الصبيان ،واألب في تأديب ولده الصغير .والتعزير حق لولي األمر أو

نائبه]■
■■ أما في نطاق المعامالت المدنية فلم ترد نصوص قاطعة ،من ذلك اآلية القرانية« :يا أيها الذين امنوا أوفوا
بالعقود» ،وهى وصية عامة ال تنظم العقود وال ترتب جزاءات ،وال تبين طرائق الفس .ووسائل التعويض .واآلية
«وأحل هللا البيع وحرم الربا» دون أن تبين اآلية ما هو البيع وما هو الربا ،ولم يثبت أن النبي حدد هذا أو ذاك،
وانما ترك األمر للفقهاء ،وكان بعضهم متشدداً كما كان بعضهم ميس اًر ،وعلى ذلك فإن الفقهاء إعتبروا بعض العقود

حراماً مثل عقود المضاربة وبيع الغرر (المجهول) ،رغم أن القران لم يحدد بيوعاً محرمة ،وكذلك فإن الفقهاء أحّلوا

بعض أنواع من الربا ،مثل ربا الفضل أي الربا الذي يعطي فيه المدين عند السداد زيادة فضالً منه وليست إشتراطاً
أحل بعض الفقهاء أنواع الربا التي ال تتضمن إستغالالً للحاجة.
عليه .وكذلك َّ

ويالحظ أن نظام المعاشات الذي يتمتع به كبار السن واألرامل واليتامى واألطفال في كثير من البالد المسلمة ،هو

في حقيقته تطبيق لعقد من عقود الغرر ،أي المضاربة ألن الموظف أو العامل يدفع حصة من راتبه مقابل
الحصول على المعاش ،وال يعرف المواطن وال الحكومة متى سيموت الموظف؟ ومن الذي سوف يستحق المعاش؟

فبالمعنى الحرفي تعتبر كل المعاشات نتيجة لعقد من عقود الغرر التي تكون باطلة ،وال يجوز صرف هذه
المعاشات التي يستفيد منها أيضاً شيوخ األزهر والمفتيون وعلماء الدين؛ وهنا نذكر بيت شوقي:
حالل للطير من كل جنس ■
أحرام على بالبل الدوح

■■ أما عبارة «اإلسالم دين ودولة» فهي عبارة ،ال أساس لها في العقيدة اإلسالمية ،وال في التاري .اإلسالمي،
ففي القران إشارة للمسلمين بأنهم أمة ،واألمة لفظ من أصل عبري يعنى القبيلة .وقد رفع اإلسالم معناه لتكون
الرابطة بين أمة المسلمين ،تقوم على الوشائج الروحية والمناسك المعتقدية واألخوة اإليمانية ،بدالً من رابطة الدم

القبلية.

الملك ،وهذا ما جاء عن لسان أبى سفيان عندما قال للعباس
وكان أعداء النبي يتصورون أنه ملك أو أنه يسعى إلى ُ
عم النبي يوم فتح مكة« :إن ُملك إبن أخيك اليوم عظيم» ،فرد عليه العباس قائالً« :إنها النبوة وليست الملك» ،غير
أن أبا سفيان قال« :أما هذه  -يقصد النبوة  -ففي نفسي منها شيء» ،أي أنه ال يعتقد فيها.

ومثل أبو سفيان كثيرون ،أروا أن اإلسالم ُمْلك ،خاصة وأن الخلفاء واألمويين والعباسيين عززوا هذا المفهوم ،وفي
كل الواليات التي إنفصلت عن السلطة المركزية كانت التسمية لها «إمارة» أو «سلطنة» أو «مملكة» ..لكن واحدة
منها لم تتسم باسم الدولة أبداً .فلفظ الدولة لم يرد في القرآن وال معاجم اللغة العربية ،الذي يوجد في القران هو لفظ
ْد َولة؛ قال تعالى لكي ال يكون دولة بين األغنياء منكم ،بمعنى التداول وصار يجرى على ألسنة بعض الناس عمن

تدول له الدنيا ،أي تعطيه الدنيا المال أو األوالد أو السلطة ،أو أن الزمان دال له ،أو أن هذه األيام هي دولته.
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وعندما غ از نابليون بونابرت مصر ،كتب منشو اًر إلى المصريين يقول فيه ،أنه جاء ليقضي على دولة المماليك،

ويقيم للمصريين دولة خاصة بهم ،وهو في هذا اإلستعمال إما أنه كان يقصد بدولة المماليك إنقياد الدنيا لهم ،أو

كان متأث اًر باللفظ الفرنسي الذي كان قد نشأ مع الثورة الفرنسية.

ومع الوقت بدأ إستعمال لفظ دولة بمعنى  stateاإلنجليزية ،وفى الدستور المصري الذي وضع سنة 1923

إستعمل المشرعون للتعبير عن مصر لفظ الدولة ،فبدأ الدستور بعبارة الدولة المصرية ،ولعلهم قصدوا بذلك أال
تنسب إلى الملك فتسمى مملكة .ومن هذا الوقت إستقر لفظ الدولة بذاك المعنى في اإلستعمال العربي الدارج،

وخاصة وأن مصر كانت والزالت هي المنارة الفكرية للعالمين العربي واإلسالمي.

فى مجلة المحاماة الشرعية العدد األول الصادر أول أكتوبر (تشرين األول) سنة  1929كتب د .عبد الرزاق

السنهوري مقالة عنوانها« :اإلسالم دين ودولة» ،وكان ذلك نتيجة لحصوله من جامعة فرنسية على رسالة دكتوراه
عن الخالفة .وخالل كتابة ومناقشة هذه الرسالة ،وقع تحت تأثير المستشرقين واألساتذة الفرنسيين الذين خلطوا

يكون
التاري .اإلسالمي بالعقيدة اإلسالمية ،وفهموا أن النبي كان ينشيء ملكاً على أساس الدين ،ولم يؤسس ديناً ّ
أفراداً مؤمنين على مستوى كفؤ وعال .وبهذا أدخلوا في ذهنه أن اإلسالم دولة ودين.
ولما نشر هو هذه العبارة كما سلف البيان ،تلقفها حسن البنا وجعلها من شعاراته كما تلقف شعارات السلطان عبد

الحميد التي مفادها «القرآن دستورنا» و«الشريعة هي قانون المسلمين» .أما قوله «الرسول زعيمنا» فهي إساءة
لمقام النبوة ،ألن الزعامة في اللغة العربية تتصل بالرئاسة السياسية ،والنبي نبي هللا ورسوله ولم يوصف بالزعامة في

أي اية قرانية ،أو في أي حديث صحيح أو متواتر أو مشهور ،إنما كان القصد من هذا الشعار هو التوظيف
السياسي في المعركة الدائرة ضد مصطفى النحاس من خالل نفي مكانة «الزعامة المدنية» عنه من حيث المبدأ

(باعتبارها تؤول إلى الرسول وحده وال أحد سواه) ،وبالتالي سحب بساط الزعامة من تحت قدم مصطفى النحاس قائد
حزب الوفد وزعيم الشعب انذاك■

2003
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()1

في أوجه اإلختالف بين «اإلخوان» و«العدالة والتنمية»

حسام تمام
()1
■ تحاول هذه الدراسة إستقصاء فروقات كامنة في الفعل السياسي والسياق المحيط بين تنظيم «اإلخوان» في مصر

وحزب «العدالة والتنمية» في تركيا ،وديدننا الرئيس هنا هو النظر في تطور عالقة الحزبين ،في كل من مصر
كل منهما.
وتركيا ،بالدولة والنظام وتطور فقه الدولة في رؤية ّ
تتشاطر تركيا ومصر عدداً من نقاط التشابه المهمة ،فقد واجهت الدولتان فترات من حكم الحزب الواحد تلتها مراحل
اإلنفتاح السياسي والديني ،ولكن النقطة األهم التي تفيد الدراسة هي أن هناك عالقة بين اإلسالم والتحدي

في

الدولتين يعكسها التواجه الذي وقع بين القوى الدينية في المجتمع وبين النظم التي قادت عملية التحدي

والعصرنة .لكن ،وبالمقابل ،فإن اإلختالف واضح بينهما ،حيث تراث الممارسة السياسية في تركيا التي أفضت إلى
نظام ديمقراطي تشارك فيه األحزاب السياسية اإلسالمية في العملية السياسية منذ سبعينيات ق 20 .ووصلت إلى
السلطة منذ  ،2002بينما مصر ال تزال تراوح في مرحلة صراع سياسي مع جماعة «اإلخوان» ،وغيرها من مشتقات

اإلسالم السياسي.

■ وبغض النظر عن السياسات الحزبية واإلنتخابية التي أفضت إلى نجاح حزب العدالة والتنمية ذي الجذور
اإلسالمية في الوصول إلى تشكيل الحكومة التركية منفرداً ألول مرة في تاري .تركيا ،فإن هناك عوامل لها عالقة
مباشرة بنمو الحركة اإلسالمية عموماً أهمها مدى وجود فرص للنفتاح تسمح للحركة بولوج المجال السياسي من

ضمن ذلك مراحل التحول الديمقراطي وفترات إنفتاح المجال الديني .وهذا ال ينفي أن الحركات اإلسالمية بوصفها

حركات تعمل على حماية ونشر القيم اإلسالمية في المجال العام تخضع لتقسيم يكاد يكون مقبوالً على نحو ما؛

حيث يتم تقسيمها إلى حركات تفضل العمل على تحقيق هذا الهدف من داخل مؤسسات النظام السياسي وحركات

تعتبر أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي في بديل الدولة اإلسالمية.

■ لكن أكثر الجوانب أهمية والتي غالباً ما يتم إغفالها لجهة السوسيولوجيا التاريخية في مفهوم الدولة ،هو أن

الحركة اإلسالمية هي عنصر حاسم في تشكيل الدولة الوطنية الحديثة إن في مصر أو في تركيا والتي يتضمنها
الدور الرئيس لمفهوم النزاي والتنازي حول القيم األساسية التي يجب أن تبنى عليها الدولة :بين قيم إسالمية

مستمدة من التجربة التاريخية ،وبين قيم العلمانية التي تقوم عليها الدولة الوطنية الحديثة.

لقد أدت حاالت الفعل ورد الفعل بين الدولة والحركة اإلسالمية إلى التأثير المباشر في فقه الدولة في العالم

اإلسالمي سواء لجهة النصوص الدستورية والقانونية البحتة التي تميل إلى إثبات المرجعية اإلسالمية ،أم لجهة
) )1عن كتاب «اإلخوان المسلمون ..سنوات ما قبل الثورة»(ص  -)206 – 183دار الشروق (القاهرة).2012 :1 .

قدمت هذه الدراسة في مؤتمر «النموذج التركي والمجتمعات العربية» ،الذي نظمه مركز الشرق للدراسات اإلقليمية واإلستراتيجية
باإلشتراك مع الجامعة األميركية بالقاهرة في  ،2010/10/2وكانت بعنوان« :الحركة اإلسالمية وفقه الدولة ..في أوجه اإلختالف بين
اإلخوان المسلمين في مصر وحزب العدالة والتنمية التركي».
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التوظيف السياسي للدين من قبل النخب الحاكمة عبر إستلحاق المؤسسات الدينية الرسمية للدولة ،كما لجهة التنازع
حول إحتكار المشروعية الدينية كجزء من مصادر الشرعية السياسية في الدولة عبر السياسات التي تستهدف إدماجاً
أو إقصاء للحركة اإلسالمية في النظام.
سنالحظ كيف شهدت فترة اإل ستقالل الوطني في مصر كما في تركيا حالة من التحالف المؤقت وربما المضطرب
بين الحركة اإلسالمية وبين حركات التحرير التي تولت بناء مؤسسات الدولة الحقاً■

()2

■ مّثلت قوى الفالحين في األناضول معيناً مهماً كان مصطفى كمال أتاتورك بحاجة إلى تعبئته في حرب
اإل ستقالل التي قادها ضد قوات التحالف عقب الحرب العالمية األولى والتي كانت تحتل أجزاء مهمة من األراضي
التركية بعد إنفراط عقد اإلمبراطورية العثمانية .وكان نجاح تعبئة الجماهير في الحرب رهناً بتحالف مؤقت تم بين
نخبة الجيش وبين الزعماء الدينيين والنخبة التقليدية التركية عموماً خاصة في األناضول الذي كان يتعرض لخطر
التجزئة والتقسيم بعد معاهدة سيفر (.1920 - )Sevre

لقد لعب المحافظون دو اًر مهماً في حرب إستقالل تركيا؛ من ذلك مثالً تلك الفتوى الشهيرة التي أعلنت أن مهمة

الضباط الوطنيين كانت في تحرير السلطان العثماني المحتجز لدى الحلفاء .لقد وجد هذا التحالف ترجمته السياسية

في برلمان  1923 - 1919حيث سيطر المحافظون على أعضائه ممن كانوا مع إعادة بعث الخالفة العثمانية،

فيما ش ّكل العسكريون الذين صاروا يشكلون نخبة الوطنيين العلمانيين أقلية في تلك الفترة المبكرة التي إنتهت بإلغاء
السلطنة عام  1922ثم الخالفة عام .1924
■ نفس فترة التحالف المؤقت شهدتها التجربة التحررية المصرية؛ فجزء كبير من الضباط األحرار كانوا على صلة
بحركة اإلخوان المسلمين؛ كما تشير الشهادات التي تؤكد أن اإلخوان تعاونوا  -حتى عام  - 1954مع نظام الثورة

التي كان من المفترض أنها ستكون إسالمية قبل أن ينفرط عقد التحالف تحت الضربات الناصرية األولى في
خمسينيات ق 20 .بعد قرار حظر الجماعة رسمياً.
ثمة تفاصيل كثيرة في عالقة حركة اإلخوان بالقوى السياسية المختلفة في الساحة المصرية أواخر عقد األربعينيات
التي كانت تموج بالتفاعالت لجهة تحالف محتمل قادته الجماعة لضمان بقائها على قيد الحياة ،لكن الجزم بالموقف

المبكر لحركة اإلخوان من الدولة لم يكن قد إتضح بعد في المرحلة التي أعقبت إلغاء الخالفة العثمانية عام ،1924
وغلبة البعد الهوياتي على أهداف الجماعة اإلخوانية .غير أننا يمكن أن نالحظ أن فترة نهاية األربعينيات إلى بداية

الخمسينيات هي مرحلة اإل نتقال الفعلي من اإلجتماعي إلى السياسي في تاريخ الجماعة وبداية فعلية لنمو الحركة
اإلخوانية بظهور تياري العمل العام وجهاز النظام الخاص في اإلخوان ،وهي المرحلة التي تبلور فيها الموقف من
الدولة من الناحية العملية إنتهت إلى حدوث حالة من التوافق بين اإلخوان والضباط األحرار لصالح إزاحة الملكية

في مصر.
■ نهاية هذه الفترة من تاري .نشأة الحركة اإلسالمية تكاد تشبه مصادرة لدورها في هذه التحالفات المؤقتة وهي فترة
مهمة في دورة حياة الحركة اإلسالمية بالنظر إلى أنها تؤشر لبداية تبلور العالقة بين الحركة والدولة الناشئة عقب
تحقيق اإلستقالل؛ ففي تركيا تواجه نظام أتاتورك مع الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي ومن بعده مع حركته
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(حركة النور) التي تراجعت نحو الميدان المجتمعي ،بينما تواجه عبد الناصر مع جماعة اإلخوان التي دخلت نفق

السرية؛ وهي نفس الفترة التي جرى فيها إستلحاق المؤسسة الدينية لجهاز الدولة.

هذه المرحلة عموماً هي مرحلة إعادة تكييف العالقة بين الدين والدولة :لم تستطع تركيا اإلفالت من النموذج
الحيز الديني واخضاعه للرقابة؛ لذلك ساد
العثماني الذي بدأ مع عصر التنظيمات فسعت الدولة إلى الهيمنة على ّ
التوجس من كل ما هو إسالمي ،على عكس النموذج المصري بحيث لم تكن الدولة بحاجة إلى إخضاع المجال
الديني كلية لسيطرتها وال إلى نبذ مظاهر التدين خالل مرحلة التحديث.
■ مثل الصراي مع الطرق الصوفية نقطة مهمة في عملية بناء العلمانية التركية في عهد أتاتورك؛ لذلك كانت

األنشطة المجتمعية ذات الطابع العام أكثر المساحات التي استهدفها مسار العلمنة من فوق كما اتبعها أتاتورك؛

فإلى جانب القوانين التي ُسَّنت إلحالل العلمانية محل التراث الديني الموروث عن العهد العثماني ،منعت المدارس
الدينية ،وحوصرت األنشطة اإلجتماعية ،وفرض الزي المدني ،وتمت قوننة (تقنين) مؤسسة الزواج على النمط
المدني السويسري ،وأدمجت الوظائف الدينية في بيروقراطية الدولة فأنشئت مديرية خاصة لتنظيم الشؤون اإلسالمية
(ديانت) بحيث إضطلعت بتعيين األئمة ودفع رواتبهم وتحديد خطب الجمعة.
■ في مصر بدت النسخة العلمانية نزاعاً عنيفاً على إحتكار المشروعية الدينية إذ لم يكن لدى ناصر العداء أو

الرفض المبدئي للدين ،ومن ثم لم يؤسس مشروعه على استئصال الدين أو إبعاده كامالً عن المجال العام ،بل كان

واعياً ألهمية الدين في مشروعه التحديثي وأظهر حرصاً بالغاً على تقديم إجتهاد ديني يدعم توجهاته الداخلية
والخارجية كما يبدو من النقاشات التي كانت تدور حول قضايا المرأة والتأميم وحجم الملكيات المسموح بها.

■ سياسياً إتجه المشروي القومي الناصري إلى إزاحة اإلخوان كلية من الحياة العامة المصرية بشكل بدا وكأنه
صراع حاسم على إحتكار المشروعية الدينية وسحبها مجتمعياً من تحت أقدام اإلخوان في نفس الوقت الذي تم ّكن
فيه من إستيعاب قطاعات من اإلسالميين وادماجها وتوظيفها ضمن هذا المشروع؛ هناك رموز إسالمية كبيرة تولت
ملء الفراغ الذي تركه اإلخوان ،بل وأكثر من هذا شاركت في بناء ما يمكن أن نسميه الرؤية الدينية للمشروي

الناصري في و ازرة األوقاف وفي إدارة الدعوة واإلرشاد باألزهر الشريف ،إلى جانب عدد من الشيوخ األزهريين الذين

خرجوا من جماعة اإلخوان إبان اإلنقسام الذي نجم عن خالفها مع الثورة وش ّكلوا رموز الدعوة اإلسالمية في العهد
الناصري.
يضاف إلى ذلك اإلصالحات التي إعتمدها ناصر في األوقاف واألزهر الشريف ودار الفتوى فغدت مؤسسات رسمية

تحت سلطة الدولة ،بل واستخدمت في الصراع مع اإلخوان .باختصار ،جاء إستحضار اإلسالم في عهد عبد
الناصر في سياق دعم وشرعنة مشروع تحديثي جذري يمس بنية المجتمع المصري دون أن يواجه سؤال الدين

مباشرة.
■ فترة الستينيات كانت مرحلة حاسمة لجهة موقف اإلخوان من مشروعية الدولة المصرية مع تبلور تيار قطبي
(نسبة لسيد قطب) صار ينظر إلى الدولة بوصفها فاقدة للشرعية؛ وهو التيار الذي سيكون له تأثير بالغ على فقه

الدولة لدى اإلخوان مع مفاهيمه حول حاكمية الشريعة وجاهلية المجتمع؛ فالحركة اإلسالمية المصرية ستبني

شرعيتها منذ ذلك الوقت تقريباً على أساس اإلستقالل عن الدولة ،بل أسست هذه الشرعية ال من خالل معارضة
أنظمة الدولة الحديثة وحسب ،بل أيضاً طرح شرعية الحركة اإلسالمية كشرعية مستقلة ومنافسة لشرعية الدولة.
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لقد أسست الحركة اإلخوانية المصرية شرعيتها بمعزل عن الدولة ورغماً عنها وضدا منها بشكل يكاد يكون
موازياً لت ار الدولة المركزية في مصر نفسها■

()3
■ على العكس من ذلك تبدو الحركة اإلسالمية التركية وكأنها إستمدت شرعيتها ،الحقاً ،من جهاز الدولة ذاته،
ورغم سياسات العلمنة الصارمة فقد جرى التصالح مع الدولة ومؤسساتها عبر بوابتين اثنتين:
أوالً ،جرى التخفيف من وطأة العلمانية التركية مع تحول تركيا إلى النظام التعددي حين بدت أهمية الدين واضحة
في استقطاب األصوات التي لم تكن راضية عن اإلصالحات الكمالية.

وثانياً ،جرى إستيعاب التوجهات اإلسالمية الناشئة مبك اًر عبر قنوات مؤسسية بنشوء أحزاب اليمين الوس هي
األحزاب التي إشتهرت بميلها إلى المحافظة وسعيها إلى إجتذاب قطاعات واسعة من المجتمع جرى إقصاؤها من
المجال السياسي في المرحلة الكمالية .وذلك بدءاً بالحزب الديمقراطي الذي قاده عدنان مندريس في األربعينيات

وفاز في إنتخابات  ،1950ثم حزب السعادة في الستينيات ،ووصوالً إلى حزبي النظام الوطني والسالمة الوطني
في السبعينيات بقيادة نجم الدين أربكان .لقد إزدهر موقع الحركات والطرق الصوفية ال سيما حركة النورسيين في

تأييد المرشحين للنتخابات العامة والبلدية في تركيا وللسياسات المحافظة التي بدأت بالتبلور تدريجياً.

■ يمكن المجادلة بالقول إن السياسات المحافظة التي نشأت في تركيا كرد فعل على مسار العلمنة الذي يقوده
ضباط الجيش التركي ومجلس األمن القومي إنتهت إلى تكريس ميل عام نحو العودة إلى الدين الستعادة التوازن

السياسي في الدولة؛ ليس فقط بمفهوم التوظيف السياسي للدين الذي أفضى إلى التحوالت التي عرفتها تركيا في

الثمانينيات في سياق المواجهات التي إشتعلت بين الجيش واإلتجاهات اليسارية الراديكالية التركية في ذلك الوقت
ووصول تورغوت أوزال إلى السلطة ،بل أيضاً لجهة بداية مرحلة من اإل نفتاو الديني تزامنت مع اإل نتعام
اإلقتصادي للفاعلين اإلسالميين بعد السياسات اإلقتصادية األربكانية في السبعينيات.

وهي السياسات التي أفضت إلى نشأة ما صار يعرف بنمور األناضول ،وهي مجموعة المدن األناضولية التي
إ زدهرت فيها حركة التصنيع في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع ودعم من نجم الدين أربكان فنشأت

بورجوازية مسلمة إستفادت الحقاً من اإلصالحات اإلقتصادية التي قام بها أوزال في الثمانينيات ،والتي ساهمت في
إنشاء جمعية رجال األعمال اإلسالميين األتراك عام ( 1990الموصياد) التي تضم اليوم قرابة  3000رجل أعمال،

ونجحت في تأسيس شركات مالية كبرى موازية للقوة اإلقتصادية للنخبة العلمانية ،ولها أكثر من  23مكتباً خارج

تركيا ،كما ال تزال تستفيد من دعم حكومة حزب العدالة والتنمية منذ  ،2003بينما أفضت مرحلة اإلنفتاح وسياسة

الباب المفتوح في عهد السادات في مصر ال سيما إلى الخليج كانت إيذاناً بتكوين رأسمال إخواني دخل مصر

الحقاً.

■ كان هذا المسار مختلفاً عما أرساه الشي .المؤسس حسن البنا الذي كان يرى أن جماعته يفترض أن تكون

«شركة إقتصادية» بحيث إتجه مبك اًر إلى تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات اإلقتصادية ،وكانت السمة
األساسية لهذه الكيانات اإلقتصادية أنها إما تتصل بشكل مباشر برسالة اإلخوان وسعيه لتبليغها بأفضل وجه (مثل
شركة اإلخوان للطباعة والنشر) ،أو أنها كانت تتصل برؤيته اإلسالمية الكبرى والشاملة والتي يمكن أن نراها أقرب

ما تكون إلى جزء من مشروع لحركة تحرر وطني ذات تأسيس إسالمي.
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وفي حين ال يمكن أن نتكلم عن نشاط أو مؤسسات إقتصادية للجماعة أو للخوان في العهد الناصري ،سيبدأ عهد
السادات مع ما عرف بسياسة اإلنفتاح وما ترتب عليها من إنسحاب الدولة من عدد من القطاعات اإلقتصادية
المهمة .وسريعاً ستجذب سياسات اإل نفتاو رأس المال اإلخواني في المهجر ليستثمر في عدد من المجاالت كان

يميزها أنها كانت تمأل فراغ إنسحاب الدولة أوالً ،وأنها كانت ،ثانياً ،تلبي إحتياجات الطلب اإلستهالكي الكبير
الذي عرفته مصر في عهد السادات■

()4

■ أ) في مصر ركزت اإلستثمارات اإلخوانية واإلسالمية عموماً في مجاالت عدة كانت الدولة تعاني عج اًز فيها،

وبحاجة لتدخل القطاع الخاص كما هو الحال في قطاعات اإلسكان وقطاع الصحة ،خاصة المستشفيات
والمؤسسات الطبية ،وقطاع التعليم الذي بدأت تنهار منظومته الرسمية ،وقطاع النقل ،وكذلك السلع الغذائية التي

شهدت نقصاً كبي اًر.
ومنذ نهاية السبعينيات بدأت عودة رأس المال اإلخواني المهاجر أو المولود في المهجر ،وظهرت بدايات تشكل
طبقة من رجال األعمال والمستثمرين اإلخوان ،وظهرت أيضاً شبكة من المؤسسات والشركات اإلقتصادية وثيقة
الصلة باإلخوان ،فتأسست شركات اإلسكان واإلستثمار العقاري ومؤسسات الرعاية والخدمات الصحية (خاصة في
مجال األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية) ،والمؤسسات التعليمية الخاصة ،وشركات إستيراد وتجارة السيارات،

وشركات تجارة السلع الغذائية ،وكان واضحاً أنها كلها تتفق مع مطالب السوق اإلستهالكية المتعاظمة في هذه
الفترة.
وقد أفضى ذلك كله إلى نمو المشروعات اإلخوانية التي إتجهت إلى تعظيم جهود التعبئة والتجنيد وتقوية التنظيم في
الداخل ،وحشدت الجهود لترسي .القيادة المصرية لفروع اإلخوان في الخارج واعادة بعث الحركة اإلخوانية
سياسياً
ّ
قبل أن تواجه الجهود نحو المشاركة في إنتخابات المجالس البلدية والنيابية.

ب) هكذا ،وبعكس اإلستثمارات اإلخوانية في زمن المرشد المؤسس حسن البنا التي كانت جزءاً من مشروي

إستقال ل وطني ،كانت اإلستثمارات اإلخوانية في حقبة اإل نفتاو ،إستهالكية في طابعها العام؛ وهو ما سيتأكد

ويبدو أكثر وضوحاً مع تحول القطاع األكبر من شركات اإلستثمار العقاري اإلخوانية منذ عقد التسعينيات
للستثمار في اإلسكان الفاخر والقرى السياحية .هذه دون شك تجربة لتجميع رأسمال تختلف عن التجربة الصناعية
تكون خارج تركيا ال سيما في ألمانيا ودول
التركية التي إزدهرت داخل الدولة أوالً قبل أن تستفيد من رأسمال ّ
أوروبية ،وذلك عبر إنشاء أكبر الشركات القابضة اليوم في تركيا.

■ أ) أفضت مرحلة الثمانينيات إلى حالة من اإلنفتاح الديني بعد أن هدأت ُح ّمى التحديث في الدولتين؛ فجرى دعم
للعالقات مع العالم العربي ال سيما مع المملكة العربية السعودية ،وكان تورغوت أوزال الذي ينتمي إلى الطريقة
وسمح
النقشبندية أول رئيس وزراء تركي يؤدي مناسك الحج وهو في السلطة ،ولقب السادات بالرئيس المؤمنُ .

بارتداء الحجاب في األماكن العامة التركية ،وانتعشت نشاطات التدين في مصر بعد تراجع المشروع اإلشتراكي.

ب) هذه المرحلة عموماً هي فترة الزخم في تاري .الحركة اإلسالمية في العالم اإلسالمي برمته كما في مصر

تعرض حزب
وتركيا ،وهي أيضاً حلقة مهمة في التمهيد لمرحلة التواجه التي ستبدأ مع منتصف التسعينيات .فقد ّ
الرفاه الذي أسسه نجم الدين أربكان عام  1983لحالة من الحصار السياسي بعد تقدمه في اإلنتخابات البلدية

127

والتشريعية التي جرت في التسعينيات ،وبدا أن الحزب إستفاد من مرحلة اإلنفتاح لجهة تعزيز وجوده السياسي
وانعاشه إهتمام تركيا بالتوجه شرقاً .وطرحت الجذور اإلسالمية للحزب كتهديد للعلمانية التركية .وواجهت الحركة
اإلخوانية المصرية بدايات مواجهة شاملة حاصرت وجودها السياسي والنقابي والطالبي ،وتراجع مركزيتها خارج
مصر خاصة عقب حرب الخليج الثانية .1991
ج) ال يمكن الجزم أن أيديولوجيا «النظام العادل» تشكل مشروعاً أممياًّ بالتعريف لدى الحركة اإلسالمية التي أسسها

أربكان في السبعينيات كما هو الحال لدى اإلخوان المصريين؛ ففي حين تظل القومية التركية غالبة في رؤية

اإلسالميين األتراك للدولة تطغى الرؤية األممية ليخوان حتى عند تصورهم لدور مصر.

مكون مهم في المشروع اإلخواني منذ أنشأ البنا الجماعة عام  1924كرد فعل على إنهيار الخالفة
فالرؤية األممية ّ
العثمانية ،ثم أنشأ قسم اإلتصال مع العالم اإلسالمي ليضع الفكرة موضع التطبيق .وفي ستينيات وسبعينيات ق.
مهما في تأسيس الفروع اإلقليمية
 20لعب اإلخوان الذين هاجروا خارج مصر في العالم العربي كما في أوروبا دو اًر ّ
لحركة اإلخوان المسلمين؛ وهي الفروع التي توّلى مصطفى مشهور مرشد الجماعة الحقاً مهمة تجميعها تحت قيادة
الجماعة األم في مصر باسم التنظيم الدولي ليخوان المسلمين عام .1982

مهما من اإلخوان ال يزالون يفكرون بمنطق الخالفة اإلسالمية ويتجاوزون حدود
د) هكذا ،يمكن الجزم أن قسماً ّ
مصر حين يتعلق األمر بالقضايا اإلسالمية ،ال سيما بالقضية الفلسطينية ،ورغم إصرارهم على كونهم جزءاً من
الحركة الوطنية المصرية ،إال أن الجذور األممية ال تزال كامنة منذ مرحلة تنشيط التنظيم الدولي للخوان في

الثمانينيات .ويجري إستحضار شعار البنا عن مفهوم أستاذية العالم الذي يشير إلى هدف إستعادة الخالفة
اإلسالمية كتعبير عن الرؤية العالمية في فكر اإلخوان كجزء من المشروع السياسي للحركة ،على الرغم من أن

هناك تحوالت مهمة طالت التنظيم واأليديولوجيا اإلخوانية مع مطلع األلفية الجديدة■
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■ أ) في تركيا ،يمكن أن نلحظ مواقف غاية في اإللتزام بالدولة لدى أربكان ،مؤسس الحركة اإلسالمية التركية حين
كان نائباً لرئيس الوزراء في مرحلة السبعينيات ،وهي فترة مهمة في تاري .األفكار األممية في العالم برمته؛ ففي
الداخل جرت حركة واسعة للتصنيع وتنمية القدرات اإلقتصادية الداخلية لتركيا وقدرتها على التصدير التي إستفادت
منها سياسات أوزال الالحقة.
ب) كما تم غزو الجزء التركي من قبرص عام  ،1974وتوترت العالقات التركية  -اليونانية لصالح نمو مفرط
للقومية التركية حتى تجاه القضية الكردية التي حاول أربكان إستخدام اإلسالم للتلطيف من حدتها؛ فاأليديولوجيا
القومية القائمة على اإلسالم كهوية عليا كانت على نحو ما تسبق الهوية الدينية حتى لدى أربكان .ولم يجر

تورط كبير في القضايا اإلسالمية باستثناء إستدعاء لدور قائد لتركيا فيها على اعتبار الميراث العثماني على نحو ما
رأينا من نمو التأييد للقضية الفلسطينية في السياسة التركية في السبعينيات؛ وقد عد ذلك تحوالً الفتا بعد مرحلة

تميزت بمواقف تركية «شاذة» عن المصالح العربية في المنطقة انذاك (إنضمت إلى مؤتمر
الستينيات التي ّ
اإلسالمي عام  ،1976وقبلها كانت رفضت أن تسمح للواليات المتحدة باستخدام قواعدها في تركيا إلعادة تزويد
إسرائيل باألسلحة خالل حرب  ،1973وُفتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أنقرة عام .)1979
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■ في الداخل ،كان مشروي أربكان يعتمد أساساً فكرة بناء قاعدة صناعية ضخمة تجعل تركيا دولة صناعية
كبرى ،في الوقت الذي بلور مشروعاً سياسياً مكمالً يقوم على أن توجه تركيا الذي ينبغي أن تسير فيه لتصبح دولة
عظمى مستقلة يجب أن يكون ناحية الشرق وليس الغرب الذي تعلق عليه النخبة التركية اآلمال؛ لذلك حين تولى

رئاسة الوزراء بعد فوز حزبه الرفاه في االنتخابات البرلمانية عام  ،1996إعتبرها الفرصة السانحة لقطع المسافة
األكبر في تحقيق مشروعه خاصة في جانبه السياسي من خالل اإلسراع في وتيرة التوجه شرقاً فتبنى فكرة تأسيس
مجموعة الثمانية اإلسالمية الكبار التي تضم أكبر ثماني دول إسالمية (تركيا ـ مصر ـ إيران ـ نيجيريا ـ باكستان ـ
إندونيسيا ـ بنجالديش ـ ماليزيا) في نفس الوقت الذي أبدى فيه إبتعاداً عن الواليات المتحدة األميركية ممثلة في

حلف الناتو وعن إسرائيل ،كما عن اإلتحاد األوروبي.

هذه المقارنة تبدو مهمة اآلن الستطالع إتجاهات المياه التي جرت في نهر الممارسة السياسية للحركتين

اإلسالميتين لجهة تبلور موقف عام من الدولة في الدولتين ،ففي مصر كما في تركيا يلعب مي ار

دو اًر في توجيه سياسات الفاعلين السياسيين واإلجتماعيين.

الدولة المركزية

وعبرت نشأة العدالة
■ في عام  2001ولد حزب العدالة والتنمية إثر إنشقاق في حزب الرفاه بعد أزمة التسعينياتّ .
والتنمية عن إختالف واضح مع الحركة اإلسالمية التقليدية؛ فقد كان الحزب على نحو ما نتاجاً لنمو إنتقادات فردية
من حساسيات إسالمية تجاه إخفاقات عشرية التسعينيات ،بينما كانت التجربة األربكانية منذ السبعينيات نتاج حركة

جماعية باألساس.

تميز أيضاً
وهذا ما يجعل من الحزب قطيعة واستمرارية في اآلن نفسه مع التيار اإلسالمي في تركيا .لكن السياق ّ
بأزمة إقتصادية ومالية خانقة كانت تمر بها تركيا ،ولم يبد أن هناك إمكانية للقطع مع الطرف الغربي طالما أن
الظروف اإلقتصادية كانت تحتم على تركيا اللجوء المحتم إلى صندوق النقد الدولي بما يتضمنه ذلك من خضوع
لشروط ومضامين اإلقتصاد العولمي ،إضافة إلى إعادة بعث محاوالت اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي إلى الحياة،
حيث كان أول طلب للنتساب قد قدمته حكومة أوزال عام  ،1987قبل أن تصادق أوروبا على أهلية تركيا
للنتساب إلى االتحاد األوربي عام ■2001
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■ في مصر كانت بداية األلفية قد شهدت تحوالت مهمة في محيط مصر القريب ،بحيث إنهارت جهود تحقيق
السالم في الشرق األوسط واندلعت اإلنتفاضة الفلسطينية الثانية عام  ،2000فسيطر هاجس األمن القومي على
السياسة المصرية .لقد مّثلت القضية الفلسطينية تحدياً مستم اًر لمصر جعل عالقتها بالعالم الغربي محكومة

باعتبارات جيوستراتيجية وتوازنات للقوة يصعب اإلخالل بها عالمياً ،في حين أنها إعتبرت على الدوام قلب المشروع
اإلستعماري يرابط على حدودها الشرقية؛ وقد إنعكس ذلك داخلياً وبسبب من تراث الحركة القومية الناصرية بحيث
صارت القضية الفلسطينية محك ًا للحكم على وطنية أي تيار سياسي في مصر ،بما فيهم اإلخوان المسلمون الذين
لم يفلتوا من هذا التراث .لقد كانت هذه الفترة تموج بالتفاعالت المساندة للقضية الفلسطينية ومن بعدها للعراق بعد

غزوه عام  ،2003فسادت حالة من التضييق على القوى السياسية تحت وقع الهاجس األمني.

■ أ) غداة بداية األلفية كانت تركيا غير قادرة بعد على الحسم في مسائل تعلقت بشكل أساسي بمكانة العلمانية
التركية التي كانت تواجه مع منتصف الستينيات هاجساً مزدوجاً :القضية الكردية واإلسالم السياسي.
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وقد قابل الجيش المسألتين بكثير من المواجهة ،فقاد حملة عسكرية في ديار بكر منتصف التسعينيات حيث الحق
حزب العمال الكردستاني في معاقله قبل أن يعتقل زعيمه عبدهللا أوجالن عام .1998

وفي عام  1997كان الجيش قد قام بانقالبه «الهاديء» على السلطة التي كان يقودها أربكان زعيم الحركة
اإلسالمية التركية الذي منع من ممارسة العمل السياسي بعد حل حزب الرفاه .وقد أعقبه إنشاء حزب الفضيلة قبل

أن يحدث اإلنشقاق الكبير الذي تمخض عن والدة إتجاه إصالحي من داخل الحزب قاده رجب طيب أوردغان

وعبدهللا غول إنتهى بإنشاء حزب العدالة والتنمية .وأصبح اإلنقالب الهاديء وتصرفات الجيش حينها محل إنتقاد
بسبب تهديدها للديمقراطية التركية .لقد واجهت الكمالية المتطرفة حالة من الشك باتهامها بالخروج عن العلمانية

التي تتطلب أن تتسامح مع التعددية الثقافية والحريات الدينية.
ب) من الواضح إذن أن مسائل اإلستقرار السياسي واإلقتصادي كانت تبدو ملحة في أجندة حزب العدالة والتنمية

عبر عن إلتقاء حزمة كبيرة من اآلمال التي إمتدت من أنصار اإلنفتاح اإلقتصادي واإلنضمام للتحاد
الذي ّ
األوروبي ،إلى أنصار التوجه شرقاً نحو العالم اإلسالمي ،مرو اًر عبر المشككين في دور الكمالية المتطرفة

المناهضة للمظاهر الدينية وتدخالت الجيش في تعزيز الديمقراطية التركية الناشئة ،ووصوالً إلى المتدينين الذين
يعتبرون الحزب ممثالً لمصالحهم؛ ثم من رجال األعمال مناصري اإلنفتاح على العولمة والسوق العالمية ،إلى
البورجوازية المحافظة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتذمرين من النخبة اإلقتصادية الكمالية في
الداخل ،ووصوالً إلى الطبقات المتدنية التي تحتاج إلى حماية إجتماعية من قبل الدولة .كل هذه المصالح المادية
والمعيارية كانت قد تجمعت عند عتبة حزب العدالة والتمية مع مطلع األلفية الجديدة.

■ لم يكن الحال نفسه في مصر ،فبالرغم من حصول حركة اإلخوان على  17مقعداً في اإلنتخابات التشريعية عام
 ،2000و 88في إنتخابات عام  ،2005شهدت الفترة من  2000إلى  2004حالة من اإلنسداد السياسي التي
أفضت إلى مشهد سياسي إقتصر على المواجهة بين فاعلين إثنين هما النظام واإلخوان المسلمون .هناك حالة

الفتة في المجال السياسي المصري تجعل من القوى السياسية مجرد كائنات مشلولة الحركة أمام المشهد الذي يقف
فيه اإلخوان والنظام كديناصورين سياسيين كبيرين ،في خضم حالة الطواريء المفروضة في مصر منذ عقدين دون

أفق لبعث الحياة في الساحة السياسية المصرية.

ال عجب أن يؤدي هذا الواقع إلى عالقة مضطربة وشك ضمني تجاه اإلخوان المسلمين الذين يفقدون أرصدة

إجتماعية وسياسية وحقوقية مهمة تمتد من المتدينين الذين ال يرون في اإلخوان تمثيالً هوياتياً لهم ،إلى العلمانيين
الذين ال يثقون بهم ،مرو اًر برجال األعمال واإلقتصاديين الذين يفضلون اإلرتباط بأجهزة الدولة في غياب لبرلة
حقيقية للقتصاد ،ووصوالً إلى القوى السياسية التي تشك في أن إتفاقاً ضمنياً يبقي اإلخوان في حالة من القوة
المتجددة ،ثم هناك أنصار النماذج األوروبية واألميركية الذين يتهمونهم بمعاداة الغرب وديمقراطيته أيديولوجياً.

باختصار يختلف الجميع مع اإلخوان حتى الذين يفترض أن يتموقعوا إلى جانبهم ألسباب سياسية أو أيديولوجية

أو مصلحية ،دون أن يكون هناك أسباب أيديولوجية أو مصلحية■
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■ أ) إستفاد حزب العدالة والتنمية في تركيا من تراث الممارسة السياسية لألحزاب ذات التوجهات المحافظة .وهو

ما أعلنه الحزب صراحة حين رفض التسمية اإلسالمية وألقى عنه عباءة الحركة اإلسالمية (مللي جورم أو حركة

الرأي الوطني) ليتجه إلى نفي طابع المواجهة مع أسس الدولة التركية عن برنامج الحزب وأيديولوجيته.

كما نأى الحزب بنفسه عن األفكار األممية عبر التدخل المتوازن في القضايا اإلسالمية من خالل المؤسسات
السياسية التركية نفسها على نحو موقف الحزب من غزو العراق عام  ،2003حين تمكن  99عضواً من الحزب في
البرلمان التركي من الحيلولة دون نشر الواليات المتحدة األميركية لقواتها على الحدود الجنوبية الشرقية التركية خالل

الغزو.
لذلك يصر الحزب على أنه وري السياسات المحافظة التركية بشكل يضعه ضمن قائمة تضم الحزب الديمقراطي،
وحزب العدالة ،والطريق القويم ،وحزب الوطن األم .الديمقراطية المحافظة التي يصر الحزب على تصنيف نفسه

ضمنها ال تبدو رغم ذلك كأيديولوجيا بل كبنية؛ بحيث يعلن الحزب من خاللها تمثيله لقيم إجتماعية مشتركة بين
قطاعات واسعة من المجتمع التركي يتأسس عليها عقد إجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع ،وذلك من خالل
التوفيق بين قوانين الدولة ومعايير الدولة الديمقراطية.
ب) من هنا ال يجد الحزب ،في برنامجه السياسي ،إشكالية في إعالن إلتزامه بالمباديء الكمالية األساسية للدولة
التركية واحترامه لقيم العلمانية التي تضمن الفصل بين الديني والسياسي بحيث تضمن حرية ممارسة المتدينين

لشعائرهم الدينية دون تدخل علماني عنيف من سلطة الدولة .ويتدارك الفكرة بحق غير المتدينين أيضاً في ممارسة

حقوقهم .وهو بذلك يعتبر العلمانية كشر مسبق للديمقراطية.

ج) في القضية الكردية يرى إسالميو العدالة والتنمية أن «التركية» التي تعبر عن القومية اللغوية والجغرافية

تستطيع إستيعاب الدين وهو ما يفسر مواقفهم اللينة من القضية الكردية في نفس الوقت الذي يرفضون فيه التخلي
عن وحدة الدولة التركية؛ وهي رؤية تتوافق في جزء منها مع أيديولوجية الدولة التي سعت منذ نشأتها إلى إدماج
األقليات المسلمة في الهوية التركية؛ في هذه الحالة فإن «التركية» كقومية تقوم على الدمج واالستيعاب ،وحتى قبل
مجيء اإلسالميين إلى السلطة ،كانت في كنهها العميق ذات طابع إسالمي ،إستفاد منها الحزب حين دمج بين
اإل نتماء الديني والنزعة القومية بحي

حازم.

يصبح اإلسالم قاسماً مشتركاً بين األتراك واألكراد لكن بمنطق جغرافي

■ لم يكن موقف اإلخوان المصريين من المشاركة السياسية في النظام قد تبلور إال مع منتصف الثمانينيات حين
دخل في تحالف مع حزب الوفد في اإلنتخابات التشريعية عام  ،1984ومع حزب العمل عام  .1987وكان ذلك

ميز سنوات المحنة لدى اإلخوان حيث كان التركيز
تطو اًر الفتاً بالنظر إلى الموقف العام من العملية السياسية الذي ّ
بالغاً على تنمية هياكل التنظيم وزيادة قدرة الجماعة على التغلغل في المجتمع المصري دون التفكير في ولوج
المؤسسات السياسية.

لكن التغييرات التي طالت التركيبة الداخلية للخوان منذ نهاية السبعينيات كانت سبباً في تغير توجهات الجماعة؛

فاألجيال األصغر سناً التي دخلت ميدان المنافسات اإلنتخابية في اإلتحادات الطالبية ثم النقابات المهنية هي على
نحو ما المسئولة عن تطور رؤية الجماعة تجاه قضايا المواطنة والمرأة والموقف من الحزبية ومن المشاركة ،وليست
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أدبيات الحركة أو تطور في رؤيتها العامة ..على خالف العدالة والتنمية الذي يبدو أقرب إلى مؤسسة تعمل وفق
برنامج محدد سلفاً وقطعت على نحو بالغ مع اإلشكاالت المعيارية■
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■ تلعب التركيبة الداخلية لحزب العدالة والتنمية التركي دو اًر في هذا المجال إذ ال يمكن الجزم أن حزب العدالة
والتنمية هو حزب متجانس .خطاب الحزب الذي ال يناهض العولمة وال يواجه المؤسسة العلمانية التركية بقوة ويساند
خيار اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي واإلستجابة إلى شروط اإلقتصاد العالمي ،إلى جانب تطوير برامج التأمينات
اإلجتماعية للمعوزين ،يثبت أن هناك رغبة في التماهي مع اإلنتماءات الطبقية واإلجتماعية في المجتمع .سنجد
داخل الحزب قطاعاً مهماً ممن إنتموا بصفة فردية إلى حركة الرأي الوطني (مللي جورش) التي تأسست في
السبعينيات ،وممن كانوا أعضاء في التجارب اإلسالمية السابقة في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات ق.20 .

القطاع الثاني من أعضاء الحزب أيضاً هم ممن جاءوا من األحزاب المحافظة األخرى (أو أحزاب يمين الوسط)

السيما حزب الوطن األم و حزب الطريق القويم ،ثم هناك قطاعات صغيرة تضم إسالميين إنضموا إلى حزب الرفاه
في الثمانينيات والتسعينيات وفضلوا اإلنتقال إلى حزب العدالة والتنمية ،وأيضاً تكنوقراطيون ممن كانوا يعملون مع
رجب طيب أوردغان حين كان رئيس بلدية إستانبول.

■ في مصر يمكن الجزم أن موقف اإلخوان من العملية السياسية له ،أيضاً ،عالقة بالتركيبة الداخلية لحركة
اإلخوان ،بحيث يبدو أن اإلختالف األيديولوجي الذي يخترق الخط الجيلي في الجماعة اإلخوانية ويتقاطع مع
تجربتي السجون والمشاركة اإلنتخابية هو الذي يشكل السمة العامة لعضوية الحركة ،بحيث يجعل ذلك من اإلخوان

التيار الوحيد الذي يمثل األيديولوجية اإلسالمية بحكم الشرعية التاريخية التي يرفعها اإلخوان لجماعتهم التي تمتد
لنحو ثمانين عاماً؛ وهو ما يمنعهم من تحقيق إختراق طبقي للمجتمع يسمح لهم بتمثيل جموع الناخبين في مصر،

بل يحولهم إلى ما يشبه الطائفة الكبيرة بسبب غياب الثقة الجامعة في المشروع الذي يقدمونه.

لذلك فأي محاوالت لبزوغ تيار إصالحي في اإلخوان تتم مواجهته بهذه الشرعية التاريخية التي تطغى على
شرعية إنجاز ممكنة في الحقل السياسي قد تقودها األجيال األصغر؛ على نحو الهزة التي عرفتها الحركة حين

خرج من صفوفها مجموعة الشباب الذين أسسوا حزب الوس  ،ومن بعده حزب الوس الجديد الذي يراوح مكانه في
إنتظار الترخيص له.

عبر حزب العدالة والتنمية عن التغيرات العميقة
■ أ) في مستوى العالقة مع الغرب وقضايا اإلصالح السياسيُ ،ي ّ
التي حدثت في السياق المحيط؛ ففي خضم الحرب الباردة وسيادة األيديولوجيات الكبرى لم يكن من الممكن طرح
مسائل حقوق اإلنسان الخاصة بالمتدينين وال موضوع الهوية اإلسالمية لتركيا ،لكن التحوالت الدولية منذ نهاية
الثمانينيات دفعت بالهوية الدينية إلى الواجهة السياسية .بينما سيظل الحديث عن فرص مساهمة جماعة اإلخوان
المسلمين في عملية اإلصالح السياسي والديمقراطي في مصر محدوداً ألسباب كثيرة تتعلق أساساً باستمرار التزاوج
بين الدعوي والسياسي داخل الجماعة العتيدة.
ب) يرى حزب العدالة والتنمية أن العالم الغربي هو جزء من حل المشكلة مع النخبة العلمانية المسيطرة ،لكنها رؤية
محكومة بنظرة حقوقية تميل إلى إستدعاء التراث العالمي في حقوق اإلنسان بحيث يتم وضع الحقوق ذات المرجعية

اإلسالمية في صلب منظومة الحقوق العالمية التي تستوجب الدفاع عنها في مواجهة حاالت المنع واإلنتهاك .وهي
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محاولة من الحزب لنقل هذه الحقوق من موضوع للصراع السياسي الداخلي قائم على إستقطاب إسالمي – علماني
إلى موضوع حقوقي ال يختلف عن الحقوق االخرى.

لذلك يشدد الحزب على دور اإلتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية غير

الحكومية في تحديد وتعريف اإلنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان .وتنتفي بذلك الصيغة التمييزية الهوياتية البحتة
على نحو موضوع الحجاب .ومن هنا تحتل الديمقراطية وحقوق اإلنسان الرؤية األهم في العالقة بين الحزب

واإلتحاد األوروبي إلى جانب العالقات اإلقتصادية وهي ميادين مهمة لسحب البساط من تحت أقدام النخبة الحاكمة
وتحقيق اإلصالحات.

ج) يواجه حزب العدالة والتنمية دولة قوية شديدة المركزية وتحكم سيطرتها على المجتمع عبر سياسات تعتمد على
الجانب الحقوقي باألساس بحيث يضع الحزب الفرد والحريات على رأس أجندته السياسية .في الواقع يواصل الحزب

ما كان الحزب الديمقراطي قد بدأه في الخمسينيات حين حاول التخفيف من الدولتية التي أقامها كمال أتاتورك
ضمن مبادئه عبر خصخصة اإلقتصاد واطالق الحريات ولبرلة الحياة السياسة .وهو نفس الطريق الذي يسلكه

اليوم حزب العدالة والتنمية لمواجهة نظام نخبوي يعتبره فاقداً للقاعدة اإلجتماعية ،مما يجعله فعالً وريثاً
للسياسات المحافظة التركية ويكاد يبعده عن التوجهات اإلسالمية لحركة الرأي الوطني .هذه القاعدة اإلجتماعية
التي تضم الطبقات الوسطى المدينية والريفية والليبراليين واإلسالميين التحديثيين والمهنيين والتجار الصغار هي التي

تدعم السياسات المحافظة وتوجهها؛ لذا تكون عادة األكثر معارضة للدوليتة الكمالية.

شرب من الفترة
■ بالمقابل يبدو اإلخوان في مصر ورثة (وان كانوا غير شرعيين) لتيار الدولتية المصرية الذي َت َّ
القومية الناصرية .لقد أشرنا أن القومية الناصرية كانت تحوي بداخلها قطاعات من اإلسالميين سواء من أفراد
الجيش المتدينين ممن قادوا الثورة في الخمسينيات وكانت لهم صلة باإلخوان أو من اإلخوانيين الذين دمجهم عبد

الناصر في مشروعه ،أو من قطاع األزهريين اإلخوانيين الذين غادروا التنظيم وشاركوا في النظام دون أن يتخلوا
عن إنتمائهم للجماعة فكرياً.

لقد كان يمكن للخوان أن يكونوا أقرب لوراثة الوفد الليبرالي ،لكنهم كانوا أكثر ميالً إلى التيار القومي كامتداد

تاريخي له بحيث ورثوا عنه مركزية المسألة الوطنية ومواجهة القوى اإلستعمارية واإلمبريالية ،لكن ورثوا عنه أيضاً

أهمية الدولتية والموقف من أمريكا والغرب عموماً ،ووصوالً إلى الموقف من الديمقراطية التي يرونها متزاوجة مع
تغيب عن برنامج اإلخوان عام  2007رؤية
السياسات اإلستعمارية وفي أسوأ األحوال أداة لها .لذلك ال عجب إن َّ

واضحة عن العقد اإلجتماعي الجديد المفترض صياغته بين الفرد والدولة ،بل أقصى ما يالحظ عند اإلخوان هو
مركزية السمة الدولتية التي يغيب فيها المضمون الحقوقي ،على نحو ما هو شديد التحديد في برنامج حزب

العدالة والتنمية■

()9

■ في الجانب اآلخر وعلى عكس ما قام به نجم الدين أربكان من محاولة إقامة تجمع إقتصادي إسالمي يقف في
مواجهة اإلمبريالية الغربية وان على قاعدة تصور لدور تركيا التاريخي في العالم اإلسالمي ،فإن حزب العدالة
والتنمية ينظر إلى الشرق األوسط باعتباره عمقاً إستراتيجياً للدولة التركية؛ وهذا يعني أن هناك تدخالً في القضايا
اإلسالمية ال يصل إلى حد التورط الذي يضر بالمصلحة القومية التركية.
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بالمقابل ،فإن المجال الحيوي التركي هو في العالم التركي حيث الجمهوريات التركمانية التي تنتشر فيها القومية

التركية؛ هكذا يكون اإلمتداد اإلسالمي التركي الفعلي غير مفصول عن اإلمتداد في العالم التركي نفسه ،وأحياناً
حيث يوجد األتراك أنفسهم على منوال دول مثل ألمانيا وبلجيكا حيث تنمو الجالية التركية باضطراد كقوة إقتصادية

ومجتمعية .وتشكو دول أوروبية من هاجس ديموغرافي تركي في أوروبا تبعاً لذلك ،يضاف لها تدخل الدولة التركية
(التي توصف بالعلمانية) لتدبير شئونهم الدينية ،فتحول بذلك دون دمجهم ثقافياً في الفضاء األوروبي.
■ أ) في مصر ،تمثل حركة اإلخوان المسلمين رغبة متواصلة في البقاء واإلستم اررية .ويمكن القول إن هناك
إعتبا اًر عاماً لدى الجماعة يرى أن أي فشل تمنى به الحركة في مرحلة تاريخية ما يعد فشالً للحركة بأكملها ،وهو ما
يمنعها من المغامرة في ولوج العملية السياسية على نحو التحول لحزب سياسي معترف به على الرغم من فوزها

بخمس عدد أعضاء البرلمان عام  ،2005إلى جانب الفصل بين وظائف الدعوة والسياسة أو إعتماد توجهات
براغماتية مباشرة دون أن يكون ذلك تحوالً غير مؤسس تفرضه القاعدة اإلجتماعية للحركة.

ب) خالل حرب غزة ( ،)2009/1 – 2008/12ورغم العدالة المطلقة للقضية الفلسطينية ،طرح السؤال حول مدى

وطنية جماعة اإلخوان وانتمائها للدولة المصرية وقدرتها على اإلنحياز عند الضرورة لهذه الدولة ومصالحها ،حين

إنتقلت إلى مربع الجماعات العابرة للوطنية ،وفشلت في أن تظل في مربع القوة الوطنية اإلسالمية الكبرى الحريصة
على مكانة الدولة المصرية وعلى استعادة دورها اإلقليمي والدولي وتوظيفه لمصلحتها حين إنحازت إلى الجذر
اإلخواني في حركة حماس.

ثم تكرر اإلنحياز األيدولوجي ذاته حين أعلنت الجماعة إنحيازها لحزب هللا اللبناني في قضية «خلية حزب هللا»

التي خططت للتجنيد والعمل العسكري عبر مصر ،واعتبرت األمر إصطفافاً لصالح المقاومة؛ لقد بدا األمر ضد

منطق الدولة نفسها وأولوية األمن القومي المصري ،لقد غاب عن إدراك الجماعة ،وهي تتحرك وفق بنيتها
األيدولوجية المتوارثة ،حساسية هذا الموقف على الدولة المصرية ومؤسساتها.
ج) ثم ال تزال الحركة محل تخوف من الجانب األوروبي بسبب غلبة الرؤية الدعوية التي ال تثق في الجانب الغربي

على الرغم من وجود تحوالت فعلية في التوجهات اإلخوانية ،ال سيما في المجاالت اإلقتصادية والتفاعالت مع

العولمة .ال يعتبر اإلخوان الجانب األوروبي مثاالً للديمقراطية ،وفي أحسن األحوال يصرون على اإلختالف بين

الديمقراطية وبين الشورى اإلسالمية ،وهذا معروف ،لكن اإلصرار يمتد إلى الربط بين الممارسة الديمقراطية في
العالم الغربي وبين سياسته الخارجية تجاه القضايا اإلسالمية ،فيتم النفور من النموذج الديمقراطي برمته(!).
■ أ) لكن دور حزب العدالة والتنمية في تحقيق اإلصالحات السياسية في تركيا ،خاصة في ميادين القضاء
والعالقات مع الجيش ،لم يستطع أن يصاحبه إعادة تعريف لدور اإلسالم في المجال العام التركي؛ ففي ،2005

وفي نفس السنة التي تم فيها تنشيط مفاوضات اإلنضمام التركي إلى اإلتحاد األوروبي ،فشلت محاولة الحزب
لتجريم الزنا من خالل إعتماد قانون العقوبات الجديد قبل أن يضطر للذعان أمام طموح اإلنضمام للقاطرة

األوروبية .وفي  2008لم يتمكن الحزب من اإلستمرار في قرار السماح للمحجبات بولوج الجامعات بحيث إضطر
الحزب أيضاً للتراجع تحت وقع ضغط النخبة الكمالية .وهو أمر الفت في الحالة التركية بحيث ال يغدو المزاج
المجتمعي عامالً واضحاً في المعادلة بين اإلسالم والعلمانية ،وهو جزء فيه إختالف كبير مع التجربة المصرية.
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ب) الفضاء العام في مصر يكاد يكون فضاء إسالمياً بالطبيعة بحي
يكاد الحجاب يكون السمة الغالبة في المجتمع المصري حتى لدى الطبقة العليا ،بحيث يسحب ذلك أي دور
يتجاوز أطروحة اإلخوان المسلمين تماماً؛

للخوان في ترسيمه خاصة وهو يأخذ أشكال الموضة اإلستهالكية اليوم؛ فلم يغد الحجاب مشروعاً إخوانياً محضاً

يمكنهم ان ينبروا التحقيقه ،بل أقصى ما فعلوه أنهم منحوه شكالً تم تجاوزه الحقاً تحت وقع تزايد النزعة اإلستهالكية
التي تزامنت مع تراجع التأثير اإلخواني في المجتمع المصري .وفي أزمة النقاب أواخر العام  2009بدا أن قطاعات
داخل الدولة نفسها كانت تعارض حظر النقاب في المؤسسات العامة ،ولم يكن لموقف اإلخوان دور في ذلك ،بل
ربما بدا اإلخوان خارج السياق وأقرب إلى الطائفة الدينية حين أشعلوا معركة النقاب مع شي .األزهر ومع الدولة.
ج) لذلك فإن نظرة دقيقة إلى الموضوع من الوجهة اإلجتماعية التاريخية في تركيا تبرز كيف أن هناك محاولة
جردت الدولة من سندها
السترداد الدين إلى رحاب الدولة الكمالية بعد أن كانت اإلصالحات الكمالية العلمانية قد َّ

الروحي وحولتها إلى وجهها الحقيقي (علمياً وعملياً) كأداة للقوة والسيطرة اإلجتماعية .هكذا تمثل الممارسة
الديمقراطية في الواقع التركي وسيلة الستعادة حرية الفرد في مواجهة الدولة■

()10
■ يظهر في برنامج اإلخوان المسلمين لعام  2007كيف ال تزال الدولة هي األساس في فكر الجماعة ،وهي

الوسيلة األولى للتغيير على الرغم من التحوالت التي عرفتها الجماعة في العقود الماضية .وحتى مع ذلك ،يظل
لدى اإلخوان هاجس القفز على أهمية الدولة حين يتم اإلصرار على يوتوبيا اإلتحاد العربي واإلتحاد اإلسالمي دون

أن تكون هناك إيضاحات أو رؤية كافية ،على األقل في برنامج  ،2007بشأن الطريق إلى تحقيق ذلك.

في الواقع تغيب رؤية العقد اإلجتماعي الذي يعرضه اإلخوان في برنامجهم في غياب التركيز على أهمية الفرد

والمجتمع في مواجهة الدولة على نحو ما هو محدد لدى برنامج حزب العدالة والتنمية التركي؛ ربما بسبب ميراث

اإلقصاء المبكر من النظام السياسي المصري.

■ لقد أفضى المي ار الديمقراطي في تركيا الذي يمتد إلى سنة  1950تاريخ إجراء أول إنتخابات متعددة األحزاب
والتي نجح فيها الحزب الديمقراطي (الموسوم بالمحافظة) إلى عملية إستيعاب متدرج ليسالميين األتراك على
الرغم من مسار العلمنة المتوحشة التي إتبعتها السلطة الستئصال كل ما هو إسالمي من مجال الدولة العام ،وهي

إنتخابات ،وللمفارقة ،جاءت كخطوة تركية أولى نحو اإلنضمام إلى حلف األطلسي والقاطرة الغربية في تلك المرحلة

المبكرة من الحرب الباردة .وهي تجربة مختلفة عن النموذج المصري الذي إنخرط في نفس الفترة في مشروع تحديثي

إشتراكي ،ثم في حركة قومية عالمثالثية كان يحتاج إلى البوابة الدينية لشرعنة هذا المشروع أيديولوجياً في سياق

مواجهة محتدمة مع حركة اإلخوان المسلمين التي كانت قد خرجت من حملة إستئصالية كادت تجتثها نهائياً عام

 1954ومن سياق أفكار العزلة والتكفير لتدخل نفق السرية.

■ بالرغم من ذلك ،فإن العلمانية التركية التي تختلف كثي اًر عن النسخة المصرية ال تساعد في الجزم بأهمية
العلمنة كشر مسبق الزدهار الرؤية التصالحية تجاه الدولة لدى الحركة اإلسالمية ،وبالتالي تسهيل عملية

اإلستيعاب على منوال التجربة التركية؛ ذلك أن المناخ الليبرالي في تركيا سمح أيضاً بازدهار اإلسالميين إقتصادياً
وبعيداً عن القنوات السياسية بحيث غدا ولوج المؤسسات السياسية نتاجاً للنمو اإلقتصادي الذي حقته التجربة
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اإلسالمية التركية ،في نفس الوقت الذي نمت فيه الرغبة في السماح لنخبة اإلسالميين األتراك بالتعبير عن وجودهم
المجتمعي ـ ـ الهوياتي في الفضاء العام إستناداً إلى المفهوم الحقوقي.
إن هذا لم يتحقق في التجربة المصرية حيث بدت النزعة اإلستهالكية غالبة تبعاً لسياق اإلنفتاح اإلقتصادي في
تكون معظمه خارج مصر قبل أن يستثمر
السبعينيات وسياسة الباب المفتوح والهجرة اإلخوانية إلى الخارج ولرأسمال ّ

في مشروعات وجهت أساساً لغرض تقوية التنظيم وزيادة تشعب ه واختراقه للمجتمع بدل توجيهه نحو دعم الواجهة
السياسية للخوان.

وألن المجال العام المصري كان إسالمياً بالطبيعة فقد تحول اإلخوان إلى هوية خاصة داخل مصر ،كان البد من
أن تنظر إلى الدولة بمنظار الريبة والشك ال سيما مع تراث المحنة اإلخواني (على نحو موقف اإلخوان من قضية

حظر النقاب عام  .)2009وربما هذه هي العوامل التي تجعل جيل الوسط من اإلسالميين يراوح مكانه سياسياً

واقتصادياً على الرغم من التحوالت المتسارعة المحيطة ■

2010
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()1

مالحظات حول «اإلسالم السياسي» راهناً
()1

حسام تمام

■ الصعود الكبير لتيارات اإلسالم السياسي الذي يصل إلى حد اإلستعراض يكاد يكون أبرز مالمح المشهد
السياسي بعد الثورة المصرية ( 25يناير  .)2011لقد فتح سقوط نظام الرئيس حسني مبارك باباً واسعاً على تيارات

مهمشاً أو مقموعاً ،وكان البعض اآلخر يفضل البقاء بعيداً من واجهة المشهد ألسباب
دينية مختلفة كان بعضها ّ
مختلفة معظمها يتعلق بمصلحته.

ثمة مشكالت كثيرة يطرحها هذا الصعود تحتاج لنقاشات موسعة ،لكن ربما تكون نقطة البدء التي ال بد منها هي
محاولة تحديد ما هو اإلسالم السياسي وما الذي يختلف به عن اإلسالم بالمعنى التاريخي المتصل والمستقر في
االجتماي اإلسالمي ،وما حدود عالقته إتصاالً وانفصاالً باإلسالم كما استقر ووصل إلينا في التجربة التاريخية لدى

التيار الغالب في األمة وتحديداً أهل السنة والجماعة :الوسط المركزي لألمة اإلسالمية.

تتفاوت محاوالت تعريف اإلسالم السياسي وتحديد موقعه في مسار اإلسالم بين من يراه إستجابة لتحديات الحداثة

الغربية أو حتى محاولة تجديدية تستعيد روح اإلسالم متصالً بواقع جديد ،وبين من يراه رد فعل على ما بدا تهديداً

لهوية المجتمعات اإلسالمية بعد صدمة اإلتصال بالغرب ،ومن يعتبره رد فعل على أزمة تأسيس الدولة الحديثة في

عالمنا اإلسالمي وأزمة فشلها الحقاً ...وبين من يراه نكوصاً وارتداداً أو حتى توظيفاً سياسياً للدين.

ويثار التساؤل دوماً حول الفارق بين اإلسالم السياسي واسالم التيار الغالب بين المسلمين ،وكيف يمكن معرفة
■ ُ
حدود اإلفتراق بينهما ،ومن ثم فهم موقع هذا التيار في المسار التاريخي للسالم.
تعرف نفسها بأنها
أول ما يتسم به اإلسالم السياسي إعادته طرح سؤال اإلسالم من جديد على مجتمعات وشعوب ّ
مسلمة ،بل ولها تاري .طويل ومستقر في اإلسالم .إن الهوية الدينية لهذه المجتمعات والتي كانت قد حسمتها ربما

قبل قرون تعود مع اإلسالم السياسي لتكون محل تساؤل بل وتشكيك ،وهو التشكيك الذي يتم أحياناً بطريقة غير
مباشرة تتمثل في الدعوة لبناء أو إعادة بناء المجتمع اإلسالمي أو الدولة اإلسالمية من دون الحديث عن هويته

الحالية وما إذا كانت لم تعد إسالمية ،أو بطريقة مباشرة أحياناً أخرى تشكك في صحة إسالم هذه المجتمعات
وتطرح السؤال صريحاً :هل نحن مسلمون؟ (سؤال صار عنواناً ألشهر كتب محمد قطب شقيق سيد قطب)■

()2

■ إن اإلسالم السياسي يمثل إنقطاعاً في التجربة التاريخية اإلسالمية التي تنظر للمجتمعات المسلمة تاريخياً
باعتبارها إسالمية حتى ولو شاب النقص بعض تصوراتها وممارساتها .فاإلسالم رهن بإعالن الشهادة وحسب،

وليس ألحد بعد الشهادة أن يتحرى حول حقيقة إسالم فرد فضالً عن مجتمع بأكمله ،إال ألمر شخصي يخصه وله

فيه مصلحة مباشرة.

) )1جريدة «الحياة» اللندنية ،تاريخ .2011/9/7
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وحين يطرو اإلسالم السياسي سؤال الهوية الدينية للمجتمع أو الدولة فهو يحددها بطريقته الخاصة،

فالمجتمعات أو الدولة المسلمة ليست التي يدين أفرادها أو غالبيتهم باإلسالم كما هو متعارف عليه تاريخياً ،بل

تصير صفة اإلسالمية رهن بالحاكمية :أي بتطبيق الشريعة واإلحتكام إليها .فمجتمعات المسلمين ودولهم ال
تصير إسالمية لمجرد كونهم مسلمين ،بل ال بد من الحاكمية التي تعني لدى اإلسالم السياسي تطبيق الشريعة،

فليس الصواب ما تراه جماعة المسلمين صواباً كما هو مستقر (وفق قاعدة :ما راه المسلمون حسناً فهو عند هللا
حسن ،أو قاعدة :ال تجتمع أمتي على ضاللة) ،بل الصواب ما تراه الشريعة صواباً.
على أن الشريعة في اإلسالم السياسي ليست نسقاً مفتوحاً للجتهاد وتراكماً لخبرات تاريخية قابلة للتجديد وانما هي

نسق مغلق متعال ،غالباً ما تقدم باعتبارها أحكاماً وحدوداً قطعية نهائية صارت أو معظمها ثابت غير قابل
لل جتهاد ...الشريعة ليست ما إجتهدت في فهمه المجتمعات المسلمة طوال تاريخها وما تعيشه أو تعيش في ظالله،

بل هو تصور سابق مرهون بتصورات اإلسالم السياسي نفسه ،إذ أن أي تعريف له أو تحديد لطبيعته محل طعن

حتى ولو كانت من قبل المؤسسات الدينية وعلماء الشرع.

ويظهر ذلك في جمود معظم تيارات اإلسالم السياسي في قضايا كانت محل تطور واجتهاد سياسي تاريخي مثل
رفضهم لمبدأ المواطنة تفضيالً لمبدأ أهل الذمة والجزية ،أو حد الردة أو غيرها من األمور التي تم التوافق عليها قبل
أن يعيد اإلسالم السياسي طرحها مجدداً■

()3

■ طالما كانت هوية المجتمع والدولة غير محسومة ،وطالما كان إسالم المجتمع والدولة محل تساؤل ،بل شك
وربما طعن عند اإلسالم السياسي ،فإن الدعوة اإلسالمية تعود فريضة كما كانت أول ظهور اإلسالم(!) ،تعود ال
كوسيلة للتذكرة والتنبيه أو للتأكيد على ما إندثر او فات من أمور الدين ،بل كآلية ألسلمة المجتمع والدولة ورد

الناس إلى الدين مرة أخرى بعد أن إنصرفوا عنه وربما خرجوا منه(!).

لقد أعاد اإلسالم السياسي «الدعوة» ليس لغير المسلمين بل وجهها هذه المرة للمجتمع المسلم نفسه ،وصارت
في منطقها العميق تتعامل مع هؤالء المستهدفين بها كما لو لم يكونوا مسلمين من قبل ...فصار هناك حديث عن

وجوب الدعوة ،واإللتحاق بالدعوة ،وتنظيم الدعوة ،ومصلحة الدعوة ...كما لو كانت «الدعوة» تتحرك في مجتمع لم
يعرف اإلسالم من قبل.

ثمة مفارقة في أن جهود «الدعوة» عند معظم تيارات اإلسالم السياسي إنما تتجه للمسلمين وليس لغيرهم ،غالباً
للمخالفين معهم من داخل اإلسالم كالصوفية مثالً ،بل إن معارك التيار الوهابي منذ نشأته ،بما فيها حروبه ،كانت

داخل المجتمع المسلم ،بدأت بالصوفية وامتدت للشيعة وتكاد تقتصر على المسلمين(!(■

()4

■ في اإلسالم السياسي ال يعود قرار الجهاد من سلطة ولي األمر أو إختصاصه ،بل تنتقل مباشرة منه إلى أحد

الناس ،فالجهاد عند اإلسالم السياسي فريضة الفرائض بل وربما كان مقصوداً في ذاته من دون سبب له أو غرض
منه ،لكنه ،وهذا هو األهم ،منفصل في ق ارره وأمره عن ولي األمر باعتباره شأناً لكل المسلمين؛
ظر الجهاد األفغاني الشهير ،ففي حال وقوع إعتداء على مسلم أو إحتالل ألرض
عزام ُمن ّ
وعليه ،ووفق الشي .عبدهللا ّ
مسلمة ،فإن واجب الجهاد يصير فرض عين على األمة وليس فرض كفاية ،ويخرج أمره عن سلطة ولي األمر،

ومن ثم يجب أن يخرج الناس للجهاد من دون إنتظار موافقة أو قرار من ولي األمر ،وألن مثل هذه األمور لن
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تتوقف (إعتداء على مسلم أو إحتالل أرض مسلمة) فإن قرار الجهاد يصير فعلياً خارج سلطة ولي األمر (الدولة
الحديثة في وضعنا الحالي) ،ومن ثم كان الجهاد العالمي والمعولم ،وكان الجهاد المفتوح في كل مكان حتى خارج

أرض الوطن وحدود الدولة ،وكان الجهاد بسبب (كما جهاد الدفع) ومن دون سبب (كما في جهاد الطلب) ،وكانت
ظاهرة قوافل المجاهدين الجوالة في أنحاء العالم ال تترك معركة إال شاركت فيها ،وان لم تجدها أشعلت نارها،

واألمر نفسه مع الحسبة التي كثي اًر ما تجاوزت النصيحة أو إعالن الرأي أو حتى الدعاوى القضائية إلى تطبيق

اإلحتساب فعلياً باليد تجاو اًز لسلطة ولي األمر :أي الدولة ومؤسساتها في الوضع الحدي ■

()5

■ من سمات اإلسالم السياسي أنه يدمج قس اًر بين الديني والسياسي وال يعترف بأي تمييز بينهما على خالف
التجربة التاريخية اإلسالمية التي عرفت نوعاً من التمايز بين الديني وبين السياسي .والتمايز الذي نقصده

والمستقر تاريخياً ليس التمايز بالمنطق العلماني الحديث الذي يفصل بين الديني والسياسي فيحدد للدين مجاالً
خاصاً ال يتجاوزه ،بل هو التمايز بمنطق يستدعي إختالف طبيعة كل من الديني والسياسي وأدواته واكراهاته بما

يفرض خلق تمايز يحفظ للدين كليته واطالقيته ويبعده عن السياسي ونسبيته وتغيراته وعن توظيفاته أيضاً .وهو ما

ميزت بين أهل السياسة والسلطان وبين أهل الدين والعلماء .لقد إتضح
وجدناه في الخبرة التاريخية اإلسالمية التي ّ
هذا الدمج بين الديني والسياسي في أفكار أبي األعلى المودودي وسيد قطب لكنه بدا أكثر تأث اًر بالثورة اإليرانية

ووالية الفقيه التي أقام عليها اإلمام الخميني الدولة اإلسالمية في إيران.

إن الوعي بهذا اإلختالف (أي إختالف طبيعة كل من الديني والسياسي) هو ما يساعد على تحديد مفهوم اإلسالم
السياسي الذي يتسع هكذا ليشمل جماعات وتيارات قد ال تمارس السياسة فعلياً ،كما يساعدنا في وضع تجربة
اإلسالم السياسي في موقعها الطبيعي من مسار اإلسالم نفسه ،ويعطي القدرة على تقييمها ونقدها بمعزل عن

الجانب اإليماني في اإلسالم نفسه ■
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تحوالت حركة النهضة التونسية
[في  ،2016/5/22وخالل مؤتمرها العاشر أقرت حركة النهضة في تونس الفصل بين الدعوي والسياسي .وفي
صرو رفيق عبد السالم وزير الخارجية األسبق وأحد القادة البارزين في النهضة «أن مصطلح اإلسالم
السياق َّ

السياسي غامض وملتبس ،وال أحد يعطي تعريفاً دقيقاً له» ،وأضاف« :لم يعد هناك حاجة ليسالم السياسي في
مواجهة الدولة ،نحن اآلن في مرحلة البناء والتأسيس ،نحن حزب وطني يعتمد المرجعية اإلسالمية ويتجه إلى

تقديم أجابات أساسية على مشاغل واهتمامات التونسيين في الجوانب السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية
والتنموية».
وفي حوار نشرته جريدة لوموند الفرنسية قبل أيام من إنعقاد المؤتمر العاشر أعلن راشد الغنوشي مؤسس حركة

النهضة ورئيسها أن حركته «ستخرج من اإلسالم السياسي ،وستتحول إلى حزب مدني ،يفصل الدعوي عن

السياسي ...أن حركة النهضة حزب سياسي ،ديمقراطي مدني ،له مرجعية قيم حضارية مسلمة وحداثية».

وأضاف الغنوشي« :نخرج من اإلسالم السياسي لندخل في الديمقراطية المسلمة .نحن مسلمون ديمقراطيون ،وال

م
نعرف أنفسنا بأننا جزء من اإلسالم السياسي .ونتجه للتحول نحو حزب يختص في األنشطة السياسية ،بحي

يكون النشا الديني مستقالً تماما عن النشا السياسي..؛ هذا أمر جيد للسياسيين ،ألنهم لن يكونوا مستقبالً
متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية .وهو جيد أيضاً للدين حتى ال يكون رهين السياسة وموظفاً من قبل

السياسيين».

أثارت هذه المواقف ردود فعل متباينة ،منها ما طرو مدى جديتها ،وبأنها أتت تحت ضغ موجة اإلحتجاجات

الشعبية الواسعة على سياسة الحكومة ،مشككاً بهذه المواقف وبنزاهة دوافعها ،ناسباً إياها إلى غايات تكتيكية
ذات خلفية سياسية ،إنتخابية ودعائية ترمي من خالل إظهار مسلك اإلعتدال واإلنفتاو والتسامح إلى طمأنة

الرأي العام وكسبه.

ثمة ردود فعل أخرى إستقبلت هذه المواقف كانعكاس لحالة نضج واختمار فكري وسياسي ،وتحول في صفوف

حركة النهضة ذاتها ،وهي التي تخلت عن السلطة طواعية في تونس ،بعد أن كانت آلت إليها باإلنتخابات

الديمقراطية ،وكانت قد أقامت شراكة في الحكم مع بقية األحزاب الوطنية التونسية ،ثم تعاملت مع نتائج

اإلنتخابات األخيرة بروو ديمقراطية حقيقية.

إلى هذا عبرت النهضة عن موقفها المنفتح على الرأي األخر بالموافقة على إعتماد دستور جديد لدولة مدنية في

تونس ،عندما تخلت عن مطلب إعتماد الشريعة اإلسالمية مصد اًر أساسياً للتشريع ،وعندما وافقت على إدراج
«حرية الضمير» في الدستور ،التي تتجاوز «حد م
الردة» التي إنحكمت بشرطها التاريخي ولم تعد جائزة في عالم
اليوم .والمعروف أن الشيخ راشد الغنوشي بالذات هو صاحب إجتهادات جريئة حول عالقة الدين بالدولة

والمجتمع َّ
صنفته منذ أن كان في صف المعارضة السياسية في صفوف اإلتجاهات التقدمية والمتحررة في
صفوف الحركة اإلسالمية.
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وفي كل األحوال فإن ق اررات المؤتمر العاشر لحركة النهضة والتصريحات والمواقف التي واكبته تستدعي أسئلة

كبيرة تتجاوز حدود تونس ،ومنها هل تعتبر مواقف النهضة طالق ًا سياسي ًا أم أيديولوجياً مع جماعة اإلخوان
المسلمين؟ هل ستشكل سابقة تعتمدها حركات إسالمية أخرى باتجاه ما يسمى «التوطين» ،أي التحول من
«األممية العابرة للحدود» إلى «الوطنية الناشطة ضمنها»؟ علماً أن ما يزكي هذا المنحى هو ما كشفه «الربيع
العربي» من ثغرات بنيوية في تركيبة األحزاب الدينية وبرنامجها وكفاءتها وجهلها بأساليب الحكم وافتقارها

للمشروي الوطني..

ويبقى النقام مفتوحاً حول ما ستؤول إليه أوضاي أحزاب اإلسالم السياسي ،مع التأكيد على خصوصية الوضع

الذي يواجه كل حزب على حدة ،وهي خصوصية ناجمة عن شرو العمل في البلد المعني بما فيها تشكيل قواه

السياسية ،فضالً عن تركيبة هذه األحزاب نفسها في ضوء تجربتها التاريخية ،واقعها الراهن ،نسبة القوى بين
مختلف التيارات والكتل التي تتشكل منها الخ...

وفيما يلي نورد رسالة راشد الغنوشي إلى لقاء التنظيم الدولي ليخوان المسلمين في إسطنبول (نيسان /إبريل
 ،)2016ومقالة تحليلية تقيم حال التحول التي تشهدها حركة النهضة التونسية■ ]..

المحرر

 -Iرسالة راشد الغنوشي إلى جماعة اإلخوان المسلمين
■ ال أسباب صحية وال غيرها حالت دون حضوري ولكنني أرى يوما بعد يوم أن لحظة اإلفتراق بيني وبينكم قد
إقتربت ،أنا مسلم تونسي ،تونس هي وطني ،وأنا مؤمن بأن الوطنية مهمة وأساسية ومفصلية فلن أسمح ألي كان
أن يجردني من تونسيتي ،لن أقبل أي عدوان على تونس حتى لو كان من أصحاب الرسالة الواحدة ،أنا اآلن أعلن
أمامكم أن تونسيتي هي األعلى واألهم ،ال أريد لتونس أن تكون ليبيا المجاورة وال العراق البعيد ،أريد لتونس أن
تحمي أبناءها بكل أطيافهم وألوانهم السياسية ،أنا وبالفم المآلن أعلن لكم أن طريقكم خاطيء وجلب الويالت على
كل المنطقة ،لقد تعاميتم عن الواقع وبنيتم األحالم واألوهام وأسقطتم من حساباتكم الشعوب وقدراتها ،لقد حذرتكم في
مصر وسوريا واليمن ولكن ال حياة لمن تنادي ،أنا اآلن جندي للدفاع عن أراضي تونس ولن أسمح للرهاب مهما

كان عنوانه أن يستهدف وطني ،ألن سقوط الوطن يعني سقوطي ،عليكم أن تعوا ولو لمرة وأحدة خطورة ما يحصل
ومن هو المستفيد ،لقد صورتم لنا أن مصر ستنهار وأنكم ستستعيدون الحكم في مصر خالل أسابيع أو أشهر ولكن

لألسف فقد أثبتم بأنكم قليلو الحيلة وتحالفتم مع منظمات إرهابية تدمر أوطانكم ،ماذا سيتبقى لكم في حال دمار

عرف أنفسنا من جديد بأننا الوطنية
وطنكم؟ يجب أال تكون الكراسي هي الهدف فالوطن هو األهم ،يجب أن ُن ّ
اإلسالمية ،يجب أن نقر بالوطنية ونتعامل معها ألنه ال يمكن لنا أن نبني أمة إسالمية دون ان يكون هناك وطنية
إسالمية وهذه نقطة الخالف األساسية بيننا ،ماذا يفعل اإلرهاب المسلم القادم من باكستان أو موريتانيا او السعودية
في أراضي تونس؟ ماذا يريد؟ أال يريدون تدمير وقتل أبناء شعبي.

■ أستحلفكم باهلل وللمرة األخيرة أن تقرؤوا الواقع جيداً وأن ال تركبوا رؤوسكم وأنظروا واقع كل منكم كيف أصبحتم
فالجماعة جماعتين أو أكثر وأصبحتم في بالد كثيرة في عزلة شعبية بعد أن كنتم تراهنون على الحاضنات الشعبية،

ال يمكن أن تبنوا حاضنة شعبية دون هوية وطنية ،أين أنتم ذاهبون؟ إتقوا هللا في أوطانكم وشعوبكم ،نحن في تونس
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شكلنا رسالة واضحة لكم فقد تسلمنا الحكم وخسرنا اإلنتخابات فمن أفقدنا هذه اإلنتخابات هو الشعب التونسي ال

غيره ،هناك خلل بين ما قدمناه وصغناه ومارسناه مع الشعب التونسي ،لم تأت قوى خارجية لتسقطنا ،بل أخطاؤنا

واجتهاداتنا هي المسؤولة عن ذلك ،ال الروس وال األميركان وال غيرهم ،نحن في تجربتنا الجديدة في تونس أخطأنا
والشعب التونسي حاسبنا ويجب علينا أن نستفيد من هذا الحساب إن كنا جادين واصحاب رسالة.
■ أتركوا كل بلد ووطن ألبنائه مهما كانت النتيجة وحتى إن خسرتم فأنتم صورة مماثلة لألنظمة الحالية ،إن رفضكم
الشعب تلجأون إلى العنف ،لم تغيروا شيئاً ،لم تبلغوا الشعوب رسائل جديدة بل على العكس أصبح الناس ينظرون
إليكم صورة طبق األصل عن واقعهم الحالي ،فطموح الشعوب بالتغيير قد أحبطت وأنتم المسؤولون عن ذلك ،أن

تجربة مصر لألسف وحتى اآلن لم تدرسوها أو تقيموها ولم تستخلصوا عبرها ،هناك حرب في سوريا منذ خمس

سنوات كل العالم تغير بالقراءة والدراسة واستخالص العبر إال أنتم ،إلى أين أنتم ذاهبون؟!

■ في الختام أبلغكم بوضوح أننا في تونس سنعلق حضورنا في مثل هذه اإلجتماعات التي أصبحت روتينية ،بل
وأزيد بأنها سلبية تضر أكثر مما تفيد وأطالب العقالء منكم والواقعيين البحث عن اليات وبرامج جديدة توحد ال
تفرق ،تجذب وال تنفر .أن وفد تونس اآلن بعد قراءة هذه الرسالة سيغادر اإلجتماع معلنين بأننا سنعلق حضورنا في
مثل هذه اإلجتماعات■

نيسان (إبريل) 2016

«-IIالنهضة التونسية» وتحوالتها :دمقرطة إسالمية جديدة؟

()1

■ اإلعالنات المتواترة من قبل قادة حركة النهضة التونسية إزاء مغادرتها مربع اإلسالم السياسي ودخول مربعات
«الدمقرطة المسلمة» ملفتة وتتسم بأهمية مميزة ،وتُرصد كأحد أهم اإلنعطافات في مسيرة اإلسالم السياسي منذ
تأسيسهُ .سجل دوماً لـ «النهضة» ولقادتها ،راشد الغنوشي وعبد الفتاو مورو وحمادي الجبالي وغيرهم ،بكونهم
كانوا األكثر إستنارة في دوائر اإلسالميين ،وتقديماً لألفكار األكثر جرأة من داخل حركات اإلسالم السياسي.
هناك مثقفون ومفكرون من خارج إطار تلك الحركات قدموا وربما ما زالوا يقدمون أفكا اًر أشد جرأة ،لكنها تختلف عن

جرأة من يقود حزباً أو حركة عند تقديم أفكار ترافقها خطورة خسارة الموقع أو التسبب في اإلنقسام أو اإلتهام بالتخلي
عن المباديء وهكذا .ينضاف إلى هذه األهمية تضاعف إحتماالت التأثير لألفكار الجديدة ،وامكانية ان تغير في

مسار جماعات وحركات برمتها وهذا هو المهم ،كون األفكار تصدر من «الداخل» وليست «مستوردة» من منظرين

ال يرتبطون بالعمل الحركي .

■ في مسألة عالقة اإلسالميين بالديمقراطية كانت النهضة والغنوشي تحديداً في أوائل التسعينيات من القرن
الماضي هو أول إسالميين يقبلون بما تأتي به الديمقراطية مهما كان ،حتى لو كانت النتيجة فوز حزب شيوعي.
وبقي الغنوشي على رأيه ذاك حتى اليوم ،مشدداً على أن فشل اإلسالميين في أي إنتخابات معناه أن الشعب ال
يريدهم أو أنهم فشلوا في الوصول إليه ،وأن عليهم هم إعادة النظر في برامجهم وطرائق وصولهم للناس .إقتربت

) )1بقلم خالد الحروب ،عن جريدة «األيام» ،رام هللا ،تاريخ .2016/5/22

143

ا لنهضة أكثر ما يمكن من الجوهر الديمقراطي حين وثقت بخيار الشعب وأعلنت قبولها غير المشروط به .قطعت

تتبنها الحركات اإلسالمية األُخرى حتى تلك التي شاركت في عمليات ديمقراطية هنا أو
األفكار تلك ،والتي لم ّ
هناك ،مع التحفظات التقليدية للسالميين على المسألة الديمقراطية و«خطرها المحتمل» حيث تزاحم فكرة

«الحاكمية هلل» ،وهي التهويم المدمر الذي جاء به أبو األعلى المودودي في الهند لرفض حكم األغلبية الهندوسية
إبان اإلستقالل ،وتحمس لها سيد قطب وأعاد إنتاجها برطانة عربية بالغة األثر والتأثير -والتدمير(!).

■ إنعكس فكر وممارسة النهضة المختلفة بشكل ملفت عن فكر وممارسة بقية فروع اإلخوان المسلمين في طرائق
التعامل مع مخرجات الربيع العربي ،وقدمت النهضة مقاربة وتجربة مختلفة تماماً عن تلك التي قدمها اإلخوان
المصريون .فإن إتصف هؤالء األخيرون بضعف التسيس والتحوصل على الذات وطغيان نزعة اإلستئثار بالسلطة
خالل عام حكم الرئيس محمد مرسي ،فإن النهضة تنازلت عن األغلبية مقابل تجنيب تونس بأسرها إحتمال اإلنزالق

إلى حالة عنفية شبيهة بالحالة المصرية ،واختارت سياسة اإلئتالف والجبهات مع الجميع  -المشاركة ال المغالبة-
ويسجل للنهضة تلك السياسة وال يستطيع حتى ألد خصومها إنكار ذلك.
ُسجل ُ
■ في هذا شهر أيار(مايو)  2016نقلت تقارير صحافية نص رسالة وجهها الغنوشي إلى قادة التنظيم الدولي
للخوان المسلمين يبتعد فيه بخطوات عن التنظيم وفكر اإلخوان ويحملهم مسؤولية تبني سياسات غير مدروسة

(مشي اًر إلى مصر وسورية) ،ويؤكد فيها على أولوية «الوطني» على
تستخف بالدول والشعوب وقادت إلى دمار ُ
«األممي» في نظرته وفكره ،وبأن تونس تأتي أوالً وتتقدم على أي والء إسالمي عابر للحدود ،وهو والء ال يجلب
على البالد إال الدمار واإلرهاب .في الرسالة يقول الغنوشي أيضاً إن لحظة اإلفتراق مع اإلخوان تقترب بشكل

سريع ،ونفهم منها إنتقاده الشديد لنظرتهم اإلستخفافية بفكرة الدولة والوطن وتقديمهم الشعار األممي .ولربما ُقصد من
تسريب الرسالة تهيئة المزاج العام ،التنظيمي النهضوي في تونس ،وكذا اإلسالموي العام ،للتحوالت القادمة في
أفكار النهضة وقائدها.
إضا فة إلى الشهادة الداخلية التي يقدمها الغنوشي حول تكلس فكر جماعة اإلخوان وارتطامه بجدار صلد ،فإن
الخالصة التي ينتهي إليها في الرسالة كما في اإلعالنات الالحقة لتلك الرسالة هي وبشكل مبتسر ومباشر «تونس

أوالً» قوالً وفعالً ،واعادة تشكيل فكر وسياسة وأيديولوجية حركته بناء على هذا المنظور الجديد .

■ ما زلنا في طور إستكناه المضامين التفصيلية للعالن «النهضوي» وما يترتب عليها سياسي ًا وفكرياً في تونس
وخارجها ،وكيف سينعكس على طبيعة صوغ العالقات مع األطراف الوطنية األُخرى في تونس ،وصوغ األفراد
والقواعد التنظيمية اإلسالموية التابعة للحركة ذاتها .لكن باإلمكان تسجيل بعض المالحظات األولية ،بانتظار

إنجالء المشهد الفكري والتنظيمي النهضوي واإلخواني كذلك .أولها أن هذا اإلعالن الواضح والصارم في تقديم
الوطني الديمقراطي على اإلسالموي األممي يمكن إعتباره «الترسيم الدستوري اإلسالموي» لما هو قائم فعال على

األرض وتطور خالل سنوات طويلة من إعادة التأقلم والتقولب مع السياقات المحلية والوطنية .ذلك أن اإلحتكاك

والتوتر بين ما هو وطني ،قومي ،منحصر ومشغول أولوياً بما هو داخل الحدود الوطنية ،وما هو أممي ،عالمي،

متجاوز للحدود الوطنية ومشغول أولوياً بما وراءها ،هو سمة األيديولوجيات العابرة للحدود دوما :من األديان
المتسيسة ،إلى أيديولوجيات التوحد القومي والقسري ،وصوالً الى الشيوعية بتنويعاتها المختلفة.
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■ في كل أيديولوجية عابرة للحدود هناك مركز ُمسيطر (مصر في حالة أيديولوجيا اإلخوان المسلمين ،كما كانت
ال) ،وهناك أطراف تابعة له وتأتمر بأمره .مصالح ورؤية وسياسة المركز تتفارق مع
موسكو في الحقبة الشيوعية مث ً

مصالح ورؤى وسياسات األطراف ألنها تقدر ذلك تبعاً الستجابات واقعها ال إشتراطات أيديولوجية المركز .وهكذا
هي القصة المكرورة في كل أيديولوجيا سياسية أممية تحاول عمل المستحيل كي تنطبق الدائرة األممية على الدائرة

الوطنية من دون أن تحقق النجاح الكامل أو شبه النجاح على األقل .األيديولوجيات التي حققت نجاحات أكثر من
غيرها هي تلك التي قبلت بتداخل الدوائر ولم تشترط إنطباقها ،وأظهرت مرونة أكبر في إحترام وتقدير مصالح

وسياسات الدائرة الوطنية ،او دائرة الدولة الوطنية ،وقبلت تقديمها على الدائرة األممية.

تحجرت حول أفكارها الطوباوية وقدمتها على دوائر األوطان والشعوب،
■ أما األيديولوجيات الفاشلة فهي تلك التي َّ
فظلت تهيم في الهواء منقطعة عن الواقع ،وداست على دائرة الوطن وأرادت إخضاعها للفكرة األممية الكبرى .في
هذه الحاالت كلها ،وما تخبرنا شواهد التاري .الحديث ،ظلت دائرة الدولة الوطنية تتفلت من تحت وطأة الدائرة

األيديولوجية األكبر المفروضة عليها ،حتى حققت اإلنفالت الكامل.

في التاري .الحركي اإلخواني حدث هذا مع اإلخوان السودانيين في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما ثاروا

على مركزية وأممية «التنظيم الدولي للخوان المسلمين» وعدم إيالئه الظروف المحلية والوطنية للفروع المختلفة
األهمية واألولوية المطلوبة .إنشق إخوان السودان بجزئهم األعرض يقودهم حسن الترابي انذاك ،ولم يعودوا

ينتظرون أوامر وتوجيهات مكتب اإلرشاد ،قيادة اإلخوان العليا.

منذ ذلك التاري .وحتى لحظة اإلنشقاق األهم الثانية ،وهذه المرة بقيادة راشد الغنوشي ،واإلخوان المسلمون لم يتعلموا
الدرس ،وظلت مقارباتهم لفكرة الوطنية أو الدولة األمة مرتبكة وغامضة ،وأهدافهم الكلية تدور حول نفسها وتتكلس

وتفترق عن الواقع .إنخرطوا في الربيع العربي بعتاد فكري وسياسي هزيل لم يستطع ان يتعامل مع عمق التحول وال

إلتقاط أبعاده التاريخية وال الدور الذي ُيفترض ان تلعبه األحزاب الكبرى إزاء إستيعاب الحراك التاريخي واإلنخراط
في جبهوية عريضة تكرسه وترسخه .في قلب عاصفة التحول العاتية وضع اإلخوان أنفسهم كمروحة صغيرة وقديمة

تريد أن تغير من إتجاه تلك العاصفة .عصفت بهم العاصفة طبعا وألقت بمروحتهم خارجها تمام ًا .ما تلتقطه حركة
النهضة التونسية وراشدها هو ضرورة البقاء في قلب العاصفة واإلنقياد لها ،وعدم التصدي التجاهها وجهاً لوجه
وهي في لحظة فورانها العاتي .

■ المالحظة األولية األُخرى التي يمكن إيرادها هنا متعلقة بتأسيس منظور جديد للشرعية السياسية في عقل اإلسالم
السياسي الحركي ،فهذا العقل الذي خضع لتشوهات عميقة بسبب أفكار سيد قطب التي تحكمت به طيلة نصف

قرن أو أكثر حول «الحاكمية والجاهلية» ،ظلت رؤاه السياسية تدور حول نفسها في المنطقة الرمادية بين

«الشرعية التقليدية» و«شرعية القيادة الكاريزمية» ،بحسب تعريفات ماكس فيبر ،مقارناً إياها بالشرعية السياسية
الحداثية واألهم وهي «الشرعية القانونية» .الشرعية التقليدية هي إعادة انتاج للموروث الديني أو القبلي أو العائلي،

والكاريزمية هي إنتظار بزوغ القائد الملهم (صالح دين جديد مثالً  )...والذي يوحد ويصوب ويحقق النصر .هل لنا

أن نقول ونتوقع إنتقاالً حاسماً في فكر وسياسة النهضة من تلك المنطقة الرمادية المهجوسة بالموروث أو المتعلقة

بقدوم قا ئد فذ ال يأتي إلى دائرة التبني الكامل للشرعية القانونية ،القائمة على التسيس الحديث والديمقراطية غير
المقيدة واإلنتخابات المطلقة وما تأتي به؟■
ُ

2016

145

146

مساهمات في العلمانية
■ مقدمة149.............................................................

 -1تجديد الخطاب الديني أم إحياء خطاب «العلمانية المؤمنة»151........

 –2العلمانية ..ضرورة عربية للسلم األهلي157...........................
 -3إصالو التعليم الديني ..أو إستمرار الخراب161.......................

 –4دور الحركات اإلسالمية في اإلنتفاضات العربية163....................

 -5في ضرورة معالجة الفكر السلفي التكفيري169.........................

147

148

مقدمة
تعمق البحث في المحاور الرئيسية التي يحملها عنوان «العلمانية والدولة
يحتوي هذا الفصل على  5مساهمات ّ
المدنية»:
« - 1تجديد الخطاب الديني أم إحياء العلمانية المؤمنة؟» ( )2008بقلم ماهر الشريف ،دراسة تعود إلى خطاب
تيار اإلصالح الديني لتبيان طبعته «العلمانية» ،ثم تنتقل إلى استعراض العوامل التي أدت إلى غروب هذا التيار
عبر عن قطيعة مع خطاب اإلصالح الديني ،وأسهم
وخطابه ،وساعدت على بروز الخطاب الديني «األيديولوجي» ّ
في إعاقة تحقيق ثورة ثقافية حقيقية تطاول مجال فهم الدين .وتتوقف الدراسة ،بعد ذلك ،أمام الدعوة المتصاعدة هذه

األيام إلى «تجديد» الخطاب الديني ،وتحاول أن ت ّبين قصورها ،ثم تنتقل إلى تحديد طبيعة خطاب «العلمانية
المؤمنة» المتمدد ،وينتهي بالتساؤل عن اآلفاق المفتوحة أمام هذا الخطاب ،ومدى قدرته على إحتالل موقع مؤثر
في مجتمعاتنا العربية.
« -2العلمانية ضرورة عربية للسلم األهلي» ( )2007/8/29بقلم خالد الحروب ،وقفة نقدية تتناول فشل تيارات

اإلسالم السياسي العربية في العقدين األخيرين وتبعثرها في دروب العنف والطائفية التقليدية ،ثم الطائفية السياسية ،ما
يجعلنا نستخلص أن حاجتنا إلى العلمانية ،وحلها الوطني ،هي حاجة داخلية قبل أي شيء اخر ،وهي ضرورة للحفاظ

على مجتمعاتنا ،وعلى نسيجها الداخلي ،وما يعني أيضاً أن السجال حول العلمانية هو سجال ال عالقة له بسجالنا

مع الغرب ومصالحه وحروبه.

« -3إصالو التعليم الديني  ..أو إستمرار الخراب» ( )2015/12/28بقلم خالد الحروب ،مساهمة تبرز دور التعليم
(والديني منه بالتخصيص) في إيجاد المناخات القابلة والمولدة للتطرف – إلى جانب عوامل أخرى بطبيعة الحال ،-

ما يؤكد الحاجة إلى إعتماد مناهج تعليم أخرى تقيم اإلعتبار للعقل ولدراسات النقد والفلسفة وعلوم اإلجتماع واألنسنة
وعلم النفس والفنون ،إضافة إلى العلوم التطبيقية والتقنية.

« -4دور الحركات اإلسالمية في اإلنتفاضات العربية» (نيسان /إبريل  )2005بقلم كمال هاني ،قراءة تتناول –

بصورة مكثفة – بعض أهم محددات اإلنتفاضات الشعبية العربية وخصائصها ،وعوامل إزدياد دور الحركات اإلسالمية
فيها ومن ثم إنحساره ،والتعاظم غير المسبوق للتوظيف السياسي للدين في الصراعات الدائرة خدمة لهذه الحركات.

وتخلص هذه القراءة بالنتيجة إلى مايلي :في المرحلة اإلنتقالية الراهنة التي يجتازها العالم العربي ،تجد قوى التقدم
واليسار والديمقراطية نفسها مطالبة بالعمل على المواءمة بين أولويتين :التصدي للهجمة اإلمبريالية والصهيونية
والتكفيرية من جهة ،واإللتزام بحق الشعوب في التأسيس لدول مدنية قائمة على مباديء المساواة والحرية والتقدم

اإلجتماعي والتنمية اإلقتصادية من جهة أخرى.

« -5في ضرورة مواجهة الفكر السلفي التكفيري» ( )2015/6/13بقلم محمود الزيباوي ،قراءة في تقييد الفنون
التشكليلية على يد األديان التوحيدية ،ودور رواد اإلصالح اإلسالمي ،وفي المقدمة ،محمد عبده في مواجهة مسألة

تحريم هذه الفنون■

المحرر
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تجديد الخطاب الديني

أم إحياء خطاب «العلمانية المؤمنة»؟

()1

ماهر الشريف
()1
تيار اإلصالح الديني والخطاب العلماني
■ على قاعدة التمييز بين التحدي

البراني ،من جهة ،والحداثة الجوانية التي تثّور العقليات والسلوكيات

التغيرات التي طرأت
والعالقات وأنماط التفكير ،تنطلق هذه الدراسة من أننا ،كعرب ،ظللنا ،على الرغم من كل ّ
على حياتنا في القرن الـ  ،20أسرى تحديث ّبراني ،وعجزنا عن تحقيق ثورة ثقافية حقيقية تشيع العقالنية وتحرر

المرأة وتحدث اللغة وتشجع التعليم الحديث ،القائم على مناهج التحليل ال التلقين ،وتوطد قيم العمل والتحكم
بالوقت؛ ثورة ثقافية تطاول مجال فهم الدين؛ تتعامل مع العلمانية ،التي ال يجمعها جامع بمعاداة الدين وال

تُختزل إلى مجرد الفصل بين الدين والدولة ،ال بوصفها عقيدة وانما باعتبارها مباديء لتنظيم اإلجتماي ،يأتي
في مقدمتها إحالل مفهوم المواطن ،المستقل بشخصيته وتفكيره ،محل مفهوم الرعية ،واعتبار أن الشعب هو
مصدر السلطة ،وأن العالقة بين اإلنسان وربه هي عالقة فردية ال تحتاج إلى رقيب وال وسيط ،والدعوة إلى
اإلبتعاد عن التكفير ،وضمان حرية التفكير والبحث في كل المسائل ،وبضمنها المسائل الدينية.
■ إذ تؤكد هذه الدراسة أن إنجاز هذه الثورة الثقافية يمثل شرطاً رئيساً من شروط تجاوز التخلف والسير على
طريق النهوض العربي ،وتلحظ أن القوى المهيمنة في هذا العالم ،الباحثة عن عدو جديد بعد إنتهاء الحرب
تصور اإلسالم على أنه
الباردة ،راحت تستغل ،وبخاصة منذ أحداث  ،2001/9/11الفوات الثقافي العربي ،كي ّ
دين متعصب ،ماضوي ومنغلق على نفسه ،ال يؤمن بمبدأ التفاعل الحضاري اإليجابي مع «اآلخر» ،وتتخذ من
ذلك ذريعة لزيادة تدخلها في شؤون بلداننا؛ واذ تؤكد وتلحظ ذلك تفترض أن التحديات التي نواجهها تتطلب

إحداث قطيعة مع الخطاب الديني السائد ،وذلك عن طريق السعي ،مع مراعاة حقائق العصر ،إلى إحياء
خطاب ديني تنويري ،كان له تاري .في ماضينا القريب ،وهو الخطاب الذي يمكن أن ُنطلق عليه إسم خطاب
«العلمانية المؤمنة» ،القادر على أن يشيع في مجتمعاتنا ،وأن يبرز للعالم ،صورة إلسالم متسامح ،منفتح على
متطلبات الحداثة ،ومندرج في زمانية العالم ومتفاعل مع حقائقه.

■ لتزكية هذا اإلفتراض ،تعود الدراسة إلى خطاب تيار اإلصالو الديني وتحاول أن تبين طبيعته «العلمانية»،

ثم تنتقل إلى استعراض العوامل التي أدت إلى غروب هذا التيار وخطابه ،وساعدت على بروز الخطاب الديني

«األيديولوجي» ،الذي عبر ،بتالوينه المختلفة ،عن قطيعة مع خطاب اإلصالح الديني ،وأسهم  -ولكن ليس

وحده  -في إعاقة تحقيق ثورة ثقافية حقيقية تطاول مجال فهم الدين .وتتوقف الدراسة ،بعد ذلك ،أمام الدعوة

) )1من كتاب «العلمانية ..وجهات نظر» .دار نون للنشر والطباعة والتوزيع – حلب.2008 :1 ،
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تبين قصورها ،ثم تنتقل إلى تحديد طبيعة
المتصاعدة هذه األيام إلى «تجديد» الخطاب الديني ،وتحاول أن ّ
المتجدد ،وتنتهي بالتساؤل عن اآلفاق المفتوحة أمام هذا الخطاب ومدى قدرته
خطاب «العلمانية المؤمنة»
ّ
على إحتالل موقع مؤثر في مجتمعاتنا العربية■

()2

العلمانية في آراء المتنورين اإلسالميين
■ أبدأ عرضي هذا باإلشارة إلى أنه بخالف موقفين يرى أولهما أن العلمانية لم تترس .في المجتمعات العربية
ألن اإلسالم يختلف عن األديان األخرى في أنه «دين ودولة» ،ويرى ثانيهما أنها لم تترس .ألن اإلسالم هو،
من حيث «جوهره» ،دين ال يتوافق مع العلمانية والحداثة ،أعتبر أن اإلسالم دين يتعايم مع العلمانية ،التي
كان لها تاري .في مجتمعاتنا العربية في العصر الذي أطلق عليه ألبيرت حوراني إسم «العصر الليبرالي».

فالمعبرون عن تيار اإلصالح الديني ،الذين شكلوا جزءاً ال يتج أز من اإلنتلجنسيا الحديثة الناشئة ومن حركة
ّ
ن
ن
التنوير بأسس الحداثة المجتمعية وسبل بلوغها في النصف الثاني من القر الـ  19ومطلع القر الـ  ،20تبنوا
مباديء هذه العلمانية وروجوا لها ،حتى وان لم يلجؤوا بصورة صريحة إلى استخدام المصطلح.
 -فقد دعا جمال الدين األفغاني إلى إعادة النظر في اإلسالم من زاوية العقل وروح العصر ،وسعى إلى تحطيم

السد الذي كان قد أقيم ،منذ إحراق مؤلفات فيلسوف قرطبة إبن رشد ،بين اإلسالم والفلسفة ،وأكد ضرورة إعادة
فتح باب اإلجتهاد معتب اًر أن اإلسالم ال يخالف الحقائق العلمية ،وأنه البد من العودة إلى التأويل في كل مرة
يظهر فيها تناقض بين الدين والعلم.

 -أما محمد عبده ،فقد حرر الفكر من التقليد ،ورفض إحتكار تفسير النص الديني بعد أن أرجعهما إلى الجهل

باإلسالم الحقيقي ،وانفتح على الجوانب اإليجابية في الحضارة الغربية الحديثة واعتقد بالتآلف بين األديان
السماوية.
 -وأشار عبد العزيز الثعالبي إلى أن القران يوصي بحرية الفكر واحترام جميع اآلراء ويستنكر أي إعتداء على

المعتقدات ،سواء منها الفردية أو الجماعية ،ويرى أن على الناس أن يهتدوا عن طريق اإلقتناع الذاتي« ،فال
يوجه إقتناعهم هو حرية اإلختيار بين الحق والباطل حسبما
يجوز أن تفرض عليهم اآلراء ،ولكن الذي ينبغي أن ّ
يمليه عليهم التأمل واعمال العقل» (عبد العزيز الثعالبي ،روو التحرر في القرآن ،بيروت ،دار الغرب
اإلسالمي ،1985 ،ص.)98

 َّوقدر محمد رشيد رضا ،عندما كان ال يزال وفياً ألفكار أستاذه اإلمام محمد عبده ،أن نهضة المسلمين تحتاج
إلى كثير من العلوم واألعمال ،لكنها تتوقف على «أمر عظيم» ،لن تحصل من دونه ،هو الحرية الشخصية

واستقالل الفكر في الموقف من جميع المسائل «وبضمنها المسائل الدينية» ،وأكد (بعد أن أشار إلى أنه ال
يخاف على دينه من حرية البحث «إال من ال ثقة له بدينه») ضرورة إحترام المخالفين بالرأي واباحة شرعية
اإلختالف ،وذلك من منطلق « أن الفالح متوقف على ظهور الحقائق ،وظهورها يتوقف على إستقالل األفكار
وحرية البحث والكتابة والخطابة» (محمد رشيد رضا« ،الحرية واستقالل الفكر» ،المنار ،القاهرة ،المجلد الثاني
عشر ،الجزء الثاني 22 ،آذار /مارس  ،1909ص.)117 - 113
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 -ورأى عبد الرحمن الكواكبي في اإلستبداد والجهل السبب األول للتخلف ،وربط بين اإلستبداد السياسي

واإلستبداد الديني ،وفضح العالقة بين الحكام المستبدين والعلماء «المدلسين والجهال» ،وحذر من الخلط بين
حقلي السياسة والدين ومن «اإلتجار» بالدين ،ودعا إلى الفصل بين وظائف السياسة والدين والتعليم منع ًا
الستفحال السلطة ،وهي الدعوة التي عمقها من بعده علي عبد الرازق.
 وأكد محمد حسين النائيني ،الذي إرتبط إسمه بثورة «المشروطة» في إيران ،منطلقاً من فكرة دنيوية كلأنماط السلطة السياسية ،ومن مبدأ التوكيل ،ضرورة أن تتولى األمة سد مناطق الفراغ في التشريع ،ورأى أن

النظام الدستوري هو أنسب أنظمة الحكم.

■ باختصار ،أدرك رجال اإلصالح الديني أن الحداثة يمكن أن تشكل قاعدة تقوم عليها المجتمعات اإلسالمية،
وبخاصة بعد أن إستوعبوا حقيقة أن هذه الحداثة ،التي ولدت في الغرب ورفدتها إسهامات عديدة وبضمنها

تحولت إلى مكتسب إنساني ،وأن تملك المسلمين ألسبابها أمر ال يتعارض مع
اإلسهام العربي/اإلسالمي ،قد ّ
شريعتهم■

()3
دواعي اإلرتداد عن العلمانية

■ غير أن تيار اإلصالح الديني ما لبث أن إنطفأ ،وخاب الوعد الذي حمله بتحقيق ثورة ثقافية في مجال فهم
الدين .وقد يكون من التبسيط القول بأن خيبة هذا الوعد تعود إلى أن اإلسالم راح يرتبط بالسياسة ،ذلك أن
األفغاني نفسه كان أول من حاول إقامة هذا الرابط بين اإلسالم والسياسة في العصر الحديث ،فالواقع أن

الخطاب الديني الذي يتبلور إبتداء من عشرينيات القرن العشرين قد إختلف كثي اًر ،من حي

طبيعته

األيديولوج ية ومنطلقاته الفكرية ،عن خطاب اإلصالو الديني ،وذلك على الرغم من تشارك الخطابين في
الدعوة إلى إحياء اإلسالم.

وقد تبين هذا اإلختالف بين الخطابين ،بصورة جلية ،إثر االنقالب الذي ط أر على تفكير محمد رشيد رضا،

والذي جعله يتنكر ألفكار أستاذه (محمد عبده) ولألفكار اإلصالحية التي كان يعيشها هو نفسه في مرحلة
سابقة ،كما ظهر ذلك بوضوح في الحملة القاسية التي شنها على علي عبد الرازق ،وطه حسين ،بعد صدور

كتابيهما« :اإلسالم وأصول الحكم» و«في الشعر الجاهلي» ،والتي ذهبت إلى حد إتهامهما بـ «المروق»

و«التفرنج»؛ وهو إنقالب وقع في مناخ شهد ،على الصعيد السياسي ،تصاعد هجمة اإلستعمار األوروبي على
البلدان العربية واإلسالمية ،وتفكك اإلمبراطورية العثمانية واختفاء «الخالفة» اإلسالمية ( ،)1924وشهد ،على
الصعيد الثقافي والفكري ،بروز التعليم العالي الحديث مع تأسيس الجامعة المصرية ،وتنامي الصراع بين أنصار
الفصل بين الدين والدولة وبين دعاة تطبيق الشريعة اإلسالمية.

■ ويمكن القول بأن هذه األفكار «النكوصية» لصاحب «المنار» (محمد رشيد رضا) قد شكلت إحدى الركائز

الفكرية التي قامت عليها دعوة حسن البنا ،الذي إندفع في سياقات تاريخية مستجدة تميزت ،على الصعيد
الدولي ،بانفجار أزمة إقتصادية خطيرة وتنامي النزعات الفاشية والنازية في أوروبا وتزايد إستفزاز مشاعر

المسلمين في أكثر من بلد ،وعلى الصعيد المحلي ،باشتداد حدة المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية وتفاقم
األزمة السياسية ،إندفع على طريق بلورة أيديولوجية إسالمية قامت على أساس الغلو في الدين ورفض اإلعتراف
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بشرعية اإل ختالف ،والنظرة األحادية الجانب إلى الحضارة الغربية ،والدعوة إلى مقاطعة كل المؤسسات الحديثة
التي إقتبست عن أوروبا ،وتبني دعوة الحسبة والتشكيك في صالحية النظام القائم على التعددية الحزبية.
واكتسبت هذه األفكار ،مع سيد قطب ،بعداً أكثر تعصباً ،إذ أنتج هذا األخير ،وبخاصة في فترة سجنه الطويلة
في معتقالت النظام الناصري التي إنتهت بإعدامه ،فك اًر إسالمياً متشدداً ومنغلقاً ،قام على أساس التنظير

للقطيعة بين اإلسالم والفلسفة ،ونبذ الفلسفة العربية اإلسالمية وعلم الكالم ،وتكريس الواحدية في التفكير واحتكار

تفسير النص الديني من قبل فئة واحدة ،ومخالفة دعوة اإلمام محمد عبده إلى إعتبار العقل البشري نداً للوحي

والى إباحة التأويل.

■ غير أنه ال بد من اإلعتراف بأن هذه األيديولوجية اإلسالمية ال تتحمل وحدها مسؤولية إعاقة مهمة تحقيق
ثورة ثقافية تطاول مجال فهم الدين ،بل أن المسؤولية ،في هذا الصدد ،تقع أيضاً على عاتق المعبرين عن
الفكرين القومي العربي من جهة والماركسي من جهة أخرى ،الذين إستخفوا بأهمية المسألة الثقافية ولم يدركوا

ضرورة إستكمال الثورة التي بدأها ،في هذا الحقل ،رواد النهضة والتنوير.

وتتعاظم مسؤولية المعبرين عن القومية العربية بشكل خاص ألنهم قد وصلوا إلى السلطة ،وتوافرت لهم من

الناحية الموضوعية الفرصة التاريخية الستكمال مثل هذه الثورة ،إال أنهم لم يحققوا ذلك نتيجة إلتباس عالقتهم
بالعلمانية وخلطهم بين حقل اإلسالم وحقل القومية ،ووضعهم الديمقراطية اإلجتماعية في مواجهة الديمقراطية
السياسية ،والشرعية الثورية في مقابل الشرعية الدستورية ،ولجوئهم إلى إعالء شأن حرية الوطن على حساب
حرية المواطن..
فـ جمال عبد الناصر  ،على سبيل المثال ،الذي هدف إلى بناء دولة ومجتمع حديثين في مصر ،والذي أضاف
في مطلع ستينيات ق 20 .إلى بعدي الثورة السياسي واإلجتماعي بعداً ثقافياً ،قصر مفهوم الثورة الثقافية على

إشاعة العلم على نطاق واسع في المجتمع ونزع طابعه الطبقي ،ولم يدرك حقيقة أن شيوع العلم يحتاج إلى بيئة

تسود فيها العقالنية في التفكير والحرية في البحث .ومع أنه كان معجباً بـ محمد عبده ،وعبد الرحمن الكواكبي،
وكان ّنزاعاً إلى روحنة الدين ،إال أنه بقي حذ اًر ومتحسباً من ردات فعل القوى التقليدية في المجتمع وداخل
المؤسسة الدينية الرسمية وفي أوساط اإلسالم السياسي المنافس■

()4
في تحدي الفكر الديني
■ لقد تصاعدت في السنوات األخيرة ،وباإلرتباط الوثيق مع تفاقم أزمة المجتمعات العربية ،الدعوة إلى تجديد
الفكر اإلسالمي ،واعادة بعث الروح النقدية والعقالنية المنفتحة فيه ،وهي دعوة يتبناها اليوم عدد من الباحثين

ورجال الدين المتنورين ،الذين يميزون بين الدين ،من جهة ،والفكر أو الفكر الديني ،من جهة ثانية ،أو بين
الظاهرة القرانية والظاهرة اإلسالمية ،فينظرون إلى األولى على أنها متعالية ومفتوحة على المطلق والى الثانية
على أنها تاريخية ومتنوعة ،وينتقدون الخطاب الديني التقليدي الذي يرفض التأويل ويلغي العقل لحساب النص

ويهدر البعد التاريخي فيه.
فقد أكد الشيخ خليل عبد الكريم أن تجديد الفكر الديني يتم ،في األساس ،عن طريق تأويل النصوص األصلية
األولى وتفسيرها باإلرتباط مع الواقع التاريخي الذي نزلت إليه «بالنسبة إلى القران» والذي وردت فيه «بالنسبة
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إلى السنة» ،والسعي من أجل «المواءمة بين هذه النصوص األولى وبين الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم»،
معتب اًر أن الصورة التي رسمتها هذه النصوص ليس مطلوباً التزيي بها أو التشكل بهيئتها ،ألن «هذه صورة
تاريخية من المحال أن تعود ،ولكن فيما وراءها تقبع مباديء وقيم هي التي على المخاطبين إستخراجها في كل
زمان» .وطرح الشي .الراحل شرطين أساسيين للنجاح في تجديد الفكر الديني ،هما :التخلي عن الدوغمائية في
التعامل مع النص ،واإلعتقاد بتاريخية الوحي وتحوله إلى واقعة إنسانية« ،ألن الوحي إختار مخاطبة الناس
بلغتهم ،كما تناول واقعهم المعيش ،نزواتهم وأحوالهم اإلجتماعية والشخصية ،وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم
وحل مشكالتهم» (خليل عبد الكريم« :مفاتيح تجديد الفكر الديني اإلسالمي» ،صوت الوطن ،نيقوسيا ،العدد
 ،1994/4/15 _ 3/15 ،43ص .)25_ 23
■ على الرغم من أهمية مثل هذه الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ،إال أنها تظل قاصرة ،في ظني ،عن
اإلحاطة بالبعد المجتمعي لمسألة إعادة النظر في خطابنا الديني ،هي قد تخلق اإلنطباع بأنه من الممكن تجديد

هذا الخطاب من دون إدخال تغيير جذري على بنيته ،وهوتغيير مرتبط بما أسميته إحداث ثورة ثقافية في مجال

فهم الدين ،وما يعزز تحفظي هذا أن هناك اليوم من يتبنى ويمارس هذه الدعوة التجديدية من بين أصحاب
الخطاب الديني نفسه ،فالواعظ اإلسالمي عمرو خالد ،على سبيل المثال ،يطرح ،وكما يلحظ آصف بيات،

خطاباً دينياً جديداً في شكله ،لكن أفكاره تظل تتسم بسمة المحافظة ،وتفتقر إلى الجدة ،ومع أن أسلوبه الخطابي

خالق ،إال أن جانبه اإليماني «نصي تماماً ويفتقر إلى البعد التاريخي ،كما يفتقر إلى البعد العقلي والنقدي في
التأويل».

ففي مسألة الحجاب ،مثالً ،يرسي عمرو خالد «عفة المجتمع على عفة النساء» ،و«عفة النساء على

حجابهن»؛ ولما كانت النساء السافرات مشجعات على الرذيلة ،وفقاً لهذا المنطق ،فإن «الحجاب الكامل من
أعلى الرأس إلى أخمص القدم فرض في اإلسالم» (آصف بيات« :من عمرو دياب إلى عمرو خالد :الوري

والثراء والشباب المصري ،مداخلة ألقيت في الندوة العالمية التي نظمها المعهد الفرنسي للدراسات العربية

بدمشق ،ونسقها علمياً ماهر الشريف وسالم الكواكبي بعنوان «تيار اإلصالو الديني ومصائره في المجتمعات
العربية ،بمناسبة الذكرى المئوية لرحيل اإلمام عبد الرحمن الكواكبي» ،حلب.)2002/6/1-5/31 ،
■ من هنا ،كان تأكيدي ضرورة اإلشارة الصريحة إلى العلمانية ،وبوصفها مباديء حديثة لتنظيم اإلجتماع ،لدى
الحديث عن إعادة النظر في الخطاب الديني ،وتحبيذي لمفهوم «العلمانية المؤمنة» ،الذي كان قد بدأ الترويج

عرف هذه العلمانية بأنها ،إذ تدعو إلى فصل
له منذ سنوات قليلة العالمة السيد محمد حسن األمين ،الذي ّ
الدين عن الدولة ،ال تنفي الدين بل تؤكد أن السلطة هي شأن بشري ومصدرها البشر ،وأن البشر أحرار في
التشريع ألنفسهم.
وفي نص قدمه في ندوة عقدت في مدينة حلب في عام  ،2002طور السيد األمين أفكاره حول هذا المفهوم ،إذ
لحظ بداية ،وجود فهم غير دقيق من اإلسالميين أنفسهم لمفهوم العلمانية ،ونقص في المتابعة في الفهم

للمحتوى العلماني ليسالم من قبل العلمانيين أنفسهم ،فالعلمانية ،كما رأى ،مشتقة من العالم وتتأسس على أن
الحقيقة ليس مصدرها شيء اخر غير العالم نفسه ،وأن السلطة في المجتمع تقوم أيضاً على قاعدة أن العالم
هو مصدر الشرعية ،وفي نظره ،فإن العلمانية ليست موقفا من الدين بذاته؛ «ليست موقفا إيجابيا من الدين بذاته
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لكنها ليست أيضا موقفا سلبيا من الدين بذاته ،وانما هي إتجاه نحو تحرير اإلنسان من الحكم باسم السلطة
اإللهية ومواجهة اإلدعاء بأن هناك من يحق له أن يحكم وأن يصادر البشر باسم الحق اإللهي».
■ إن اإلسالم دين علماني ،كما يؤكد األمين ،ألنه يشتق الحقيقة البشرية التاريخية واإلجتماعية من هذا
مصدر لها ،وألن للوحدانية الربانية التي يدعو إليها معادل موضوعي على هذه األرض هو
العالم ،ويعد العلم
اً
حرية الكائن اإلنساني التي ال يمكن أن تتحقق إال خارج كل أشكال اإلستالب وعلى رأسها اإلستالب الديني؛
«فإذا كان الوحي هو مصدر المعرفة الغيبية ،فإن العلم والمعرفة وكدح اإلنسان من أجل تملك المعرفة هو
كد اإلنسان الرامي إلى إكتشاف
المصدر الوحيد لمعرفة عالم الشهود ،أي التاري .واإلنسان والمجتمع» .وألن ّ
الحقيقة ال يتوقف ،فهذا يعني أن اإلسالم قائما ومطالبا باإلبداع ،دون أن يعني هذا التقليل من أهمية القاعدة
التاريخية التي تجسد الوحي القراني ،من جهة والسنة النبوية ،من جهة ثانية».
ويشدد العالمة محمد حسن األمين ،في الختام ،على أن المسلمين اليوم ،كي ينهضوا ،عليهم أن يعيدوا

اإلعتبار إلى عوامل ثالثة :األول هو العقل ،الذي تمت مصادرته؛ والثاني هو الحرية ،التي تم خنقها« ،علماً
بأنها العنصر األساس في بنية العقيدة اإلسالمية» ،والثال هو إستعادة علمانية اإلسالم نفسه ،داعيا المسلمين

إ لى اإلقرار بأن الحقيقة اإلنسانية يصنعها العالم بصورة مشتركة ،وأنه ال يوجد حقيقة إسالمية ،وحقيقة غربية،

وانما توجد حقيقة إنسانية واحدة (السيد محمد حسن األمين« :وجهات نظر في موضوي العلمانية المؤمنة»،
مداخلة ألقيت في ندوة« :تيار اإلصالو الديني ومصائره في المجتمعات العربية» ،المصدر المذكور).

■ السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو :ما هي حظوظ نجاح هذا الخطاب الديني التنويري المعاصر؟ وهل سيكون
في وسعه أن يطلق إصالحية إسالمية حديثة تندرج ،بعد أن تراعي ظروف اليوم ،في الخط العام الذي إختطته
«العلمانية المؤمنة» التي روج لها كل من جمال الدين األفغاني ،ومحمد عبده ،وعبد العزيز الثعالبي ،وعبد
الرحمن الكواكبي ،ومحمد حسين النائيني وغيرهم؟

الواقع أن حظوظ هذا الخطاب في النجاح في تحقيق هذا الهدف تبدو ضئيلة إلى اآلن ،وذلك ألن السلطات

الحاكمة العربية ،بمختلف تالوينها ،ال تترك مساحة في أجهزتها التربوية والثقافية واإلعالمية كي يشغلها هذا

الخطاب ،وألن أصحابه ال يستندون إلى قاعدة إجتماعية واسعة بين جمهور المؤمنين ،بل ال تزال دعوتهم أشبه
بصرخة مثقفين ورجال دين معزولين ،في ظروف تتميز بافتقاد الحريات ،السيما حرية التعبير والتفكير والبحث،
وتفاقم المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية ،وتعثر مسيرة السالم الشامل والعادل في المنطقة نتيجة إستمرار
السياسات العدوانية والتوسعية لحكام إسرائيل ،المدعومة من سياسات الغطرسة وجبروت القوة والكيل بمكيالين
األميركية ،وهو ما يغذي في مجتمعاتنا الدعوات إلى اإلنغالق والتقوقع على الذات ،وينمي العداء للغرب ويسوغ

المسعى الرامي إلى مماهاة الحداثة بالوجه اليميني واالستئثاري لهذا الغرب.

ومهما يكن من أمر كل هذه المعوقات التي تعترضه حاليا ،سيظل هذا الخطاب الديني التنويري ،خطاب العقل
والحرية وعلمانية اإلسالم ،يمثل أحد المداخل المفضية إلى نهضة العرب ■
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()1

العلمانية ضرورة عربية للسلم األهلي

خالد الحروب
()1

■ وضع العالم العربي في حقبة ما بعد حرب العراق يعيد فتح سجاالت قديمة جديدة في الفكر واإلجتماع السياسي
العربي .مالمح هذه الحقبة تتمثل في تصاعد وتائر الطائفية واإلثنية ،وتكرس اإلستبداد السياسي الحكومي

والمعارض ،وزيادة راديكالية الحركات اإلسالمية ،وتفشي نزعات التكفير وما نتج عنها من ممارسات تكفيرية
ودموية ،والنقصان المستمر في التوافقات اإلجتماعية والسياسية على ما هو مشترك.
ليس ثمة شك إبتداء في أن تواصل التدخالت الخارجية والحروب القادمة المفروضة على المنطقة يغذي إستقواء كل

تلك اإلختالالت وزيادة التطرف بكل أشكاله .لكن تلك اإلحالة على الخارج ال تعفي من النقاش الداخلي ،بل تفرض
ضرورته ،وال تعفي من التأمل في «القابلية» الداخلية للتفكك واإلرتكاز إلى الطائفية والقبلية ،والى تدمير الحياة

السياسية وجرها إلى أتون العقائد والصراعات الدينية والمذهبية.

■ في العناوين الرئيسة للسجاالت الجديدة (القديمة) ليس هناك جديد .فمنذ أكثر من قرن ونصف ومثقفو العرب
يناقشون النظرة إلى الغرب ،وطبيعة عالقة الدين بالدولة ،ووضع المرأة ،وشكل الحكم ،ومضمون الدساتير ،وسوى
ذلك من عناوين ما زالت إلى اآلن برسم الجدل والسجال.

بيد أن ما استجد هو التجربة التاريخية التي تراكمت ،وصارت تقدم شواهد ودالالت داخلية تقوي من هذه الفكرة أو

تلك .وكما قدم فشل القومية العربية وفشل اليسار العربي شواهد ودالالت مفسرة لنشوء تيارات اإلسالم السياسي،

وبروز قناعات لدى شرائح ليست قليلة عند الجمهور العربي بأن «اإلسالم هو الحل» ،فإن فشل التيارات
اإلسالموية العربية في العقدين األخيرين وتبعثرها في دروب العنف والطائفية التقليدية ،ثم الطائفية السياسية

يدفع بسجاالت عديدة إلى مواقع جديدة■

()2

■ على رأس تلك السجاالت التي يجب أن تُفتح ،وفي ضوء تراكم تجارب عربية مختلفة ،مسألة العلمانية كمنهج
سياسي واجتماعي معني بتنظيم عالقات المجتمع البينية واعالء نوعية القيم والمؤسسات التي تنظم الشأن العام.
وأيضاً عالقة العلمانية ،وعلى وجه الخصوص في العالم العربي ،بالدين وأين يتمدد كل منهما وأين يقف بالنسبة

لآلخر ،وبخاصة في ما يخص فصل الدين عن السياسة« .الحل العلماني» لمسألة السياسة والدين يقوم على

إحترام الدين وعدم تلطيخه بالسياسة ،واعادته معز اًز مكرماً إلى المسجد والمعبد ،وحرمان أي حزب أو مجموعة من

إ ستخدامه والتحاجج به في ميدان السياسة .إذ عندما يستخدمه أي حزب ما فإن الكارثة التي تحدث ،وحدثت في كل
بلداننا العربية ،تمثلت في تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني.

) )1جريدة «الحياة» اللندنية ،تاريخ .2007/8/29
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■ وهنا لم يقدم التيار اإلسالمي العربي وحركاته المختلفة ،معتدلها ومتطرفها ،نموذجاً لحالة إجتماع سياسي عربي
مختلف أفضل مما قدمته تجارب الراديكاليات الجمهورية أو الملكية في المنطقة العربية بتنويعاتها المختلفة :القومية

أم اإلشتراكية ،أم القبلية ،أم الدينية التقليدية .اإليجابي الذي تم تقديمه في بعض المجاالت ال يرتقي لمستوى
اإلفتراق في النوعية ،بل اإلختالف النسبي في الدرجة لما كان قائماً .السلبي الذي قدمته تلك الراديكاليات ،في
المقابل ،كان إضافة بعد صراعي دموي جديد في صوغ العالقات السياسية الداخلية ،إلى األبعاد الدموية السائدة،
كما تمثل في حاالت مصر والسودان والجزائر وأخي اًر فلسطين .واألحزاب السياسية اإلسالمية تحولت ،كما كانت

سابقتها ،إلى طائفيات قاسية ،لكن أضافت من عندها أنها تعاملت مع السياسة تعاملها مع الدين ،فنظرت إلى

الخصم السياسي باعتباره خصماً دينياً جاز تكفيره تحضي اًر إلجازة إقصائه وقتله حرابة واتقاء لفتنته(!) ■

()3
الحالة العراقية الراهنة  ،بهذا ،متجاوزة لذاتها بكونها تجسد الذروة األكثر بشاعة لتوترات حادة عديدة مشابهة تمر

بها مجتمعات عربية عديدة ،إن لم نقل كل تلك المجتمعات برمتها .ما كشفته هذه الحالة هو أن اإلستقرار الظاهري
والظن بوجود تعايش راس .بين الطوائف والتيارات والمجموعات المكونة للمجتمعات العربية هو حاصل في غالبه

نتيجة حكم القبضة األمنية ،وليس صفة ذاتية صلبة يمكن اإلعتماد عليها المتصاص التقلبات التي قد تأتي بها
السياسة .صحيح أن االحتالل األميركي يتحمل الوزر األكبر في إنفجار الوضع العراقي ،لكن ليس أقل صحة من

ذلك هو قابلية ذلك الوضع وأهليته الداخلية لحدوث إنفجارات مدوية ،على ما في هذا اإلقرار من م اررة.

لوال تلك القابلية لما كان لتلك اإلنفجارات األهلية هذا السمت الدموي المخيف ،ولما فاضت الكراهيات الطائفية
والشعبوية إلى درجة القتل المجاني المتبادل وتدمير المساجد والمعابد .وصحيح أيضاً أن الحصار اإلسرائيلي
والغربي الموغل في وحشيته ضد الفلسطينيين ،بخاصة بعد فوز «حماس» باإلنتخابات ،متسبب أكبر في إنهيار
السياسة الفلسطينية الداخلية ،لكن الثقافة اإلجتماعية والدينية المتطرفة التي تربت عليها قواعد بعينها خالل

العقود الماضية وفرت األرضية القابلة لي نشقاق على قاعدة تحليل دم الخصم شرعياً ودينياً.

■ «القابلية» المفزعة للنفجار الداخلي هي الهم األكبر ،ذو النصيب األقل من اإلهتمام من قبل المنتسبين إلى
الطائفيات والحركات المذهبية والدينية .من مصر والسودان ،إلى المغرب وموريتانيا ،مرو اًر ببالد الشام ودول

الخليج ،هناك تعقيدات واختالالت عالئقية بين المجموعات المختلفة :الغالبيات السنية واألقليات غير السنية،
الغالبيات العربية واألقليات غير العربية ،العرب واألفارقة ،العرب واألمازيغ.
وفضالً عن الطائفيات جهورية الصوت والحضور في حاالت بارزة مثل العراق ولبنان والبحرين ،هناك أيضاً

القبليات التي لم تتزحزح سيطرتها على األفراد والمجتمعات والسياسة في أكثر من بلد عربي على رغم كل مظاهر

الحداثة السطحية .فما زال الوالء القبلي يتعملق فوق أي والء اخر ،هازماً األحزاب والتشكيالت السياسية التي
حاولت وفشلت في تجاوز القبيلة هنا وهناك .ليست هناك أي منظومة قيمية يمكن أن تقيم عالقات صحية بين هذه

المجموعات سوى قيم التعلمن السياسي والثقافي واإلجتماعي■

()4

مقرطية تظل تفشل في القفز بالحالة العربية
■ بسبب صالبة وقسوة وعلو العتبة الطائفية والقبلية العربية ،فإن الدي ا
إلى ما ُيفترض أن تصل إليه الديموقراطية من تنفيس للحتقان والعنف واحالل الوسائل السلمية بديال من الصراع
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الدموي في السياسة .الديموقراطية في حالتنا العربية ،وفي غياب ثقافة علمانية راسخة ،أصبحت هي الحبل الممدود
إلى قعر العفن الطائفي والقبلي ،المكبوت أمنياً ،لتخرجه من تحت السطح .وبها صارت األحزاب تتحول إلى
ممثليات للطوائف وللقبائل ،لكن بمسميات حديثة.
في هكذا أجواء يتم مس .الحل الديموقراطي الذي تكمن عبقريته في توفير المناخ الصحي ،مما يفكك عفوياً وتلقائياً
والءات األفراد الغريزية والبدائية ،ويحولها إلى والء لمستوى أعلى وهو الوطن ،أو لمستوى أدنى هو المصلحة
المشتركة ألفراد يتالقون على برامج سياسية أو إجتماعية ال عالقة لها بمعطى طائفي أو قبلي أسبقي.

■ صار لدينا من التجارب الدموية ،ومن مساهمات السياسات الطائفية والدينية ،وعنصريات وتراتبيات اإلثنيات
والمذهبيات ،ما يكفي للقيام بمراجعات فكرية عميقة وصريحة .وصار لدينا من الوالءات والعصبيات المدمرة ما

يكفي للتواضع واإلقتناع بأنه من دون إزاحة كل تلك الوالءات جانباً وخلق مبدأ المواطنة العلمانية والمساواة التامة
بين األفراد على تلك القاعدة ،فإننا سنظل نحرث في بحر من الدماء.

ومن هذا نستخلص :أن حاجتنا إلى العلمانية ،وحلها المواطني ،هي حاجة داخلية بحتة ،وهي ضرورة للحفاظ
على مجتمعاتنا ،وعلى نسيجها الداخلي الذي يمكن أن يفتك به أي إنفالت طائفي أو مذهبي أو إثني مفاجيء.

هي حاجة خاصة بالسلم األهلي والتعايش بين الناس واألفراد عبر النظر إلى ذواتهم ومواطنتهم ،وليس عبر النظر

إلى مذاهبهم واعتقاداتهم وقياسها بالمساطر الحزبية القصيرة والقاصرة■

()5

■ معنى هذا أيضاً أن السجال حول العلمانية هو سجال ال عالقة له بسجالنا مع الغرب ومصالحه وحروبه.

والتقابلية الفجة والسطحية التي تلصق العلمانية بالتبعية للغرب بينما تخلع على اإلسالموية الحركية ألقاب البطولة

ن
بالء مدهشاً في القيام بحروب الـ «سي اي أي»
والممانعة ما عاد لها معنى منذ أبلى «المجاهدو األفغان» ً
األميركية بالوكالة ( )proxyضد اإلتحاد السوفياتي.

ولم يؤد إنشطار التيار اإلسالمي اإلخواني ،وغير اإلخواني ،بين مؤيد لحرب الواليات المتحدة ضد العراق سنة
 1991بعد قيامه باحتالل الكويت ومعارض له ،إال إلى تأكيد إنهيار تلك التقابلية المزعومة .واليوم ومرة أخرى يؤيد

إسالميون الواليات المتحدة في العراق ويتحالفون معها ،بينما يحاربها إسالميون اخرون .وبالمثل تفترق مواقف
العلمانيين تأييداً ومعارضة .فعلمانيو اليسار العربي هم أشد معارضة للواليات المتحدة من كثير من اإلسالميين
أنفسهم ،وهناك في المقابل علمانيون اخرون مؤيدون لها ولسياساتها.
■ لكن الفرق الكبير بين التسيس العلماني ،تأييداً ومعارضة لموقف ما ،والتسيس اإلسالموي إزاء نفس الموقف،
هو بقاء التسيس العلماني في مربع السياسة ،في الوقت الذي تسلل فيه التسيس اإلسالموي إلى مربع الدين.

وأتاح بقاء األول في مربع السياسة إنتقاد أية سياسة علمانية ،أو موافقتها ،الصراع ضدها أو التحالف معها ،وربما
في النهاية محاولة اإلطاحة بها سلمياً وديموقراطياً .لكن تسلل التسيس اإلسالموي إلى مربع الدين يقفل باب
السياسة ،ويقفل باب المعارضة ،ويتحول الخالف معه إلى خالف مع الدين .والشواهد والممارسات ال تعد في طول
وعرض البلدان العربية ،بما ينزل هذا الكالم من موقع التجريد والحدس إلى موقع األحداث ،وحيث تزدحم الخطابات
الدينية بالسياسة المكفرة للخصم السياسي ،وتزدحم الخطابات اإلسالموية الحركية بالدين الذي يشرعن إقصاء

الخصم والقضاء عليه مادياً وجسدياً■
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■■■
التجارب األليمة التي مرت بها المجتمعات العربية في العقود الثالثة األخيرة تطرح واحداً من مسارين :إما أن تُدفع
السياسة كلها لتحشر في بوتقة الدين وتتحول بلداننا إلى دول دينية ال مدنية ،واما أن يقبل الجميع الدخول إلى
السياسة خالعين على عتبتها كل ماضيهم من الطائفية والمذهبية ،فيتنافسون ويتصارعون فيها على الدنيا بوسائل

الدنيا ،ويعودون للمذهب والطائفة والدين عندما يخرجون من السياسة ويرجعون إلى بيوتهم ،أو مساجدهم ،أو

كنائسهم ،حيث يمارسون هناك عقائدهم وخصوصياتهم بعيداً عن السياسة■

2007
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()1

إصالو التعليم الديني  ...أو إستمرار الخراب

خالد الحروب
■ ليس هناك جذر أو ظرف واحد يمكن اإلحالة عليه حصريا في تفسير وتفاقم ظاهرة التطرف .فالتطرف تفاقم
كسيرورة تخلقت في رحم جذور وظروف عميقة ومركبة ما كان لها ان تنتج غير التطرف ،ولو أنتجت غيره لكان
ذلك هو الغريب حقاً .في موازنة ما بين الخارجي والداخلي من العوامل والظروف ،ليس ثمة بريء ،فالكل ساهم

وبمزيج من الغباء والحماس في إنتاج هذا الوحش البشع :التدخالت الخارجية العسكرية وغير العسكرية ،الحكومات

الفاشلة ،السياسات القمعية وغياب الحرية ،اإلقتصادات المهترئة ،اإلحساس العميق باإلذالل والهزيمة والالمعنى،
الفكر الخالصي القائم على مانوية األسود واألبيض ،تسيد التفسيرات الدينية األكثر تشدداً وتعصباً ،وأخي اًر وليس

اخ اًر :التعليم(!).

ولهذا األخير ،أي التعليم (والديني تحديداً) نصيب ُمعتبر في إيجاد المناخات القابلة والمولدة للتطرف .لكن من
المعتمد في معظم مناهج التدريس العربية الحكومية ،ضمن
المهم موضعة النقاش هنا حول دور ونصيب التعليم ُ

سياق مجموعة عوامل أعم وأكثر تعقيداً .وهذا ُيقصد منه رفض حصر المسألة كلها بالتعليم ،برغم أهميته الكبيرة،
وحتى ال تُفهم السطور التالية وكأنها تتغاضى عن كل العوامل األخرى.
■ إنطالقا من ذلك التقديم ،تجادل هذه السطور بأن جزءاً ليس باليسير من ثقافة التعصب والتطرف التي تتبناها
منظمات التطرف وعلى قمتها داعش هو ُمدرس نظريا لطالبنا بشكل أو بآخر .قد يتم ذلك بشكل أقل بشاعة
طبع ًا وبطريق أقل خشونة ،لكنها تؤسس لسلسلة واسعة من الممارسات المختلفة ضد اآلخر تبدأ بالتعالي الشعوري
عليهم واحتقارهم وتصل في أقصى صورها إلى ممارسة العنف ضدهم .أي ثقافة تقوم على إعالء الذات فوق

اآلخرين عوض أن ترسي قواعد مساواة تامة معهم ،على أساس المواطنة والهوية الوطنية الحديثة المشتركة ،وقائمة
على التنوع الذي يحترم اإلختالف وال يرى سوى التعايش إطا اًر للحياة البشرية هي ثقافة متطرفة واقصائية ومآالتها
داعشية .

■ تتأسس معظم المساقات الدينية التي تُدرس للتالميذ في معظم الدول العربية ،إن لم يكن كلها ،على منهج
التلقين والتلقي واستدعاء الثقافة واآلراء الدينية التي كانت سائدة في قرون ماضية ،ويتم إعتماد المفسرين والتفسيرات
التي أنتجت في تلك القرون ،وربما كانت تناسب الظرف والزمان انذاك ،وتطبيقها في الزمن الراهن .ومع أنه ليس

المعجز القول بأن ما ناسب زمان ومكان ما ال يناسب كل زمان ومكان ،إال أننا ومع كل
من اإلبداع وال إجتراح ُ
األسى ال نجد هذه البديهية التي ال تحتاج إلى نقاش ُمطبقة في جوهر التعليم الديني.

لذلك فإنه من «الطبيعي» أن نرى ونسمع تطبيقات لفتاوى الرق والرقيق ،على سبيل المثال ،في أيامنا هذه ألن هذه

الفتاوى وما يرافقها من مسائل ُمستلة من التاري .السحيق ،وتُدرس في كل المناهج الدينية .ونرى ونسمع من يبرر أو
على األقل «يتفهم» ممارسات داعش في بيع وشراء النساء واألطفال بإعتبارهم سبايا حرب .ومن «الطبيعي» أن
) )1جريدة «األيام» -رام هللا ،تاريخ .2015/12/28
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نق أر ونسمع لمفت هنا أو هناك يتحدث عن ضرورة غزو المسلمين ألراض وبالد غير المسلمين ألن الغزو والغنائم
هي التي تحل مشكالت اإلقتصاد والفقر التي تواجه المسلمين .كيف ال وهذه المسائل و«أحكامها» تدرس كجزء من

المنهج الديني وعندما يسيطر التخلف الفكري والتطرف على أفراد أو مجموعات فإن التطبيق الطبيعي لما يتم
دراسته نظرياً يكون هو في النهاية ما نشهده جميعاً ويصدم وعينا الجمعي.

■ إصالح التعليم الديني أصبح مشروعا ملحا يحتاجه العالم العربي اليوم قبل الغد ،وفي الواقع تأخرنا فيه كثي اًر إلى

أن أَنتج ما أَنتج .واإلصالح التعليمي والديني المطلوب ليس مجرد إضفاء رتوش تجميلية هنا وهناك ،أو التمسح

بقيم «التسامح والتعايش» لفظيا ونثرها في مقالة في كتاب ،او قصيدة في مساق.

اإلصالح التعليمي المطلوب يجب أن يكون ثورة حقيقية تقوم أساساً على نفض النظام التعليمي كله واعادة تأسيسه
على قاعدة المواطنة والمساواة والدولة المدنية ،وبعيداً عن الشرعيات الدينية التي تستخدمها النظم الحاكمة ،أو

عرفة
الم َّ
المنظمات المتطرفة المعارضة لها .وعندما يتم إعالء قيم المواطنة والمساواة المدنية على حساب كل القيم ُ

المفرقة األخرى بما فيها القيم الدينية ،سوف تنتج أجياال ال ترى في أفراد الوطن سوى مواطنين كاملي األهلية
ّ
يتنافسون بحسب الكفاءة والقدرة ،وفي ميدان الحقوق والواجبات التي يكفلها وينظمها الدستور.
■ من دون أن يتحقق ذلك فإن ميدان التفسير الديني يظل مفتوحاً لكل من هب ودب كي يضع معايير الوالء
واإلنتماء ،فيدخل هذا ويخرج ذاك من دوائر الوالء التي يرسمها .وهي تفسيرات يكون التأسيس لها قد تم في مناهج
التعليم التي تصنف الناس وفق معايير ال عالقة لها بالمواطنة والمساواة .على ذلك وعملياً ،فإن ماتقوم به منظمات

التطرف والدوعشة هو التفعيل العملي والميداني لما هو ُمنظر له أصالً في التربية الطويلة والمعمقة التي يتلقاها
الطالب على مقاعد الدرس .فالمناهج العقيمة والجامدة والتي تنطوي على ثقافة إقصائية كامنة تعمل على تجهيز
األفراد وتحضيرهم ألية مشروعات تطرف مستقبلية .فإذا ما إشتغلت بقية عوامل تسعير التطرف التي أشير إلى
عناوينها العامة في مقدمة هذه السطور ،فإن وحدات اإلشتعال تكون جاهزة وال تحتاج إال إلى ش اررات اإليقاد.

■ تحتاج مناهج التعليم العربية إلى ثورة حقيقية تقيم اإلعتبار للعقل ولدراسات النقد والفلسفة وعلوم اإلجتماع
واألنسنة وعلم النفس والفنون ،إضافة إلى العلوم التطبيقية والتقنية ،وتحتاج هذه المناهج أن تكون منطلقة نحو
المستقبل .وهذا يجب أن يكون على حساب مناهج التلقين والتحفيظ واإليغال في الماضي والتراث وحبس عقول

التالميذ واألجيال الشابة في معلقات التغني بأمجاد الماضي .من دون أن يكون هناك مسار عريض منشغل بتطوير
التعليم وتحريره من السيطرة الدينية الجامدة والمغلقة ،فإن كل جهود مكافحة التطرف وصده في المنطقة العربية لن

تحقق أي نجاح طويل المدى■

2015
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()1

دور الحركات اإلسالمية في اإلنتفاضات العربية

كمال هاني
()1
آفاق واعدة بالرغم من مسار األحدا المتعرج

■ تضافر عوامل القمع واإلستبداد من جهة ،وعوامل اإلستغالل والبطالة والفقر واإلقصاء اإلجتماعي من جهة
مهدا السبيل أمام تفجر اإلنتفاضات الشعبية في العديد من البلدان العربية بدءاً من نهاية العام 2010
ثانيةّ ،
(تونس) .وقد شكلت هذه اإلنتفاضات ،من حيث تزامنها في عدة بلدان دفعة واحدة وغلبة الطابع الجماهيري والعفوي
عليها ،حدثاً غير مسبوق في تاري .هذا الجزء من العالم.

وبالرغم مما رافق أو أعقب هذه اإلنتفاضات من تدخالت أوروبية غربية وأميركية ذات طابع هيمني وامبريالي
واضح ،وبالرغم كذلك من محاوالت قوى طبقية وسياسية داخلية ركوب موجة اإلنتفاضات تلك ،ومن ثم العمل على
حرفها عن مسارها األصلي (بدعم من الرجعية العربية) ،فإن ذلك كله ال ينفي األبعاد الموضوعية الثورية ،الفعلية
والكامنة ،التي إنطوت عليها هذه التحركات الشعبية .فقد أتاحت تلك اإلنتفاضات ـ ـ للمرة األولى منذ عقود ـ ـ المجال
أمام المواطن العربي عموماً ،كي ينعتق من عقدة الخوف واالستسالم للحاكم ،ويتحرر من الشعور التاريخي
المتأصل والمتمادي بالذل وامتهان الكرامة.

■ هذه اإلنتفاضات حطمت جدار الخوف والعصاب والرهبة من سلطة «الحاكم» وأجهزته القمعية ،وفتحت الباب
موضوعياً أمام تغييرات سياسية واجتماعية هائلة في المديين المتوسط والبعيد .واذا كان بعض هذه اإلنتفاضات قد
إنتهى مؤقتاً إلى نوع من الحروب األهلية أو اإلرتداد التكفيري ،فيرجح أن ال تكون هذه األخيرة سوى محطة مرحلية،
تستعيد بعدها الشعوب العربية النضال على طريق التقدم والتغيير ،على غرار ما حدث  -تاريخياً  -في العديد من

تجارب الثورات الشعبية التي إ ختبرتها شعوب العالم في غير بلد (وبخاصة عبر تجربة الثورتين الفرنسية والبلشفية
وغيرهم ا) ،والتي لم تنجز أهدافها األساسية إال بعد مضي عقود من الزمن ،تخللتها أعمال فوضى وعنف وحروب
أهلية متنوعة.
إن هذا يجعل الحقبة الراهنة التي يجتازها العالم العربي حقبة إنتقالية بامتياز ،قد تتوالى فيها موجات صعود وهبوط

حافلة بالكثير من التعقيدات ،إلى أن يتحقق فعالً إسقاط نظم اإلستبداد البائدة واقتالع جذورها الفكرية الهشة

وشبكات مصالحها الطفيلية ،والى أن يجري كذلك تدمير البدائل التكفيرية التي تسعى القوى اإلمبريالية عبرها إلى
تمزيق هذا الجزء من العالم ،باقتصاداته ومجتمعاته ومؤسساته■

) )1من كتاب «اليسار اللبناني في زمن التحوالت العاصفة» (ص  .)60 – 50الناشر :دار الفارابي – بيروت .الطبعة األولى :نيسان
(إبريل) .2015

163

()2
إنتفاضة إنطلقت من نبض الحركات الشعبية العفوية

تميزت اإلنتفاضات العربية بسمتين أساسيتين :السمة األولى ،أن ش اررتها إنطلقت من «الشارع» وبالتحديد
■ لقد ّ
من النبض العفوي لشعوب البلدان المعنية ،وال سيما الفقراء والمهمشون والمتعطلون عن العمل في المدن واألرياف،

إضافة إلى شرائح واسعة من العمال النظاميين وغير النظاميين ،وفئات متنوعة من الطبقة الوسطى التي تنزع

بصورة طبيعية نحو اإلنتظام العام ضمن بيئة يسود فيها المناخ الديمقراطي والحريات العامة.
السمة الثانية ،إن تلك االنتفاضات قد إصطبغت بطغيان عنصر الشباب عليها ،في مجتمعات يشكل فيها الشباب
األكثرية النسبية الغالبة على الهرم السكاني ،كما يشكلون الفئة األكثر تعرضاً للبطالة والتهميش واإلقصاء

اإلجتماعي.

المعمرة التي توارثت العمل السياسي في تلك
■ فاجأت اإلنتفاضة الشعبية ،بل تجاوزت معظم األحزاب السياسية
ّ
البلدان ،جيالً بعد جيل ،بما فيها األحزاب الشيوعية والحركات اليسارية .وينطبق هذا الواقع بشكل أساسي على
بدايات التحرك الشعبي في كل من مصر وتونس ،كما ينطبق إلى حد كبير على التحركات التي وقعت – وان

بتمايز نسبي – في البلدان األخرى ،ألسباب تتصل بطبيعة موقف الجيش من هذه التحركات في هذه البلدان (عكس
إحجام الجيش عن قمع الحراك الشعبي في تونس ،كما في مصر) ،كما وبطبيعة تكوينها من زاوية التنوع الديني

يميزها عن الحالتين التونسية والى حد ما المصرية ،والذي بذلت وتبذل القوى اإلمبريالية
والطائفي الواسع فيها ،الذي ّ
وفجة الستثماره وتسييسه ،ليس دفاعاً عن مصالح «هذه الجماعة» الدينية أو تلك ،بل دفاعاً
والرجعية جهوداً حثيثة ّ
عن نظام محدد من المصالح الطبقية واإلجتماعية والعالقات التبعية.

إن واقع تجاوز الحالة الشعبية للحالة الحزبية في الكثير من بلدان المنطقة يطرح أسئلة ،نظرية وعملية ،حول

مستقبل دور األحزاب في زمن العولمة إن لم تُراجع بشكل جذري برامجها وأشكال تنظيمها وعملها ال ،...وحول
إزدياد دور شبكات التواصل اإلجتماعي التي ألغت إلى حد كبير المسافات بين الناس ،وأصبحت موضوعياً أداة

اإلتصال األكثر فعالية بينهم وذات التأثير النافذ في مواقفهم ،بمعزل عما تعكسه مداوالت شبكات التواصل من
حقائق أو من أباطيل .وربما باتت ثمة حاجة ماسة في ظل هذه التحوالت إلى إعادة تحديد عدد من القضايا
التحوالت من دروس
المتصلة بأدوات التنظيم ووسائطه الدعاوية اإلعالمية ،والى استخالص ما تمخض عن هذه
ّ
وعبر جديدة ومؤثرة على المستويين الدولي واإلقليمي■

()3

حيثيات ودوافع إزدياد الحركات اإلسالمية في اإل نتفاضات العربية
■ شكلت غلبة «إقتصاد الريع» على المجتمعات العربية ،بيئة مؤاتية تغذت وتتغذى منها الحركات األصولية
اإلسالمية .هذه الغلبة تعزز اليات التبعية المطلقة لألسواق الرأسمالية العالمية ،وتدفع الزراعة نحو التدهور

التدريجي ،وتجهض فرص التصنيع والتطور التكنولوجي الذاتي ،وفشلت في خلق فرص العمل ،في مجتمعات تعاني
في األصل معدالت خصوبة ومعدالت نمو ديموغرافي ،هي بين األعلى في العالم .وانطوت هذه اإلتجاهات على
كلفة إجتماعية عالية ،تمثلت في اإلرتفاع القياسي لمعدالت البطالة والضعف اإلستثنائي لمقومات الحماية

اإلجتماعية النظامية ،واإلنتشار الواسع لشتّى أشكال الفقر والهشاشة واإلقصاء اإلجتماعيين ،مقابل إزدياد تركز
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الدخل والثروة وتعاظم أوجه عدم المساواة .وتزامنت تلك الكلفة اإلجتماعية أيضاً مع إستمرار المستوى الشديد

اإلنخفاض في نوعية التعليم الرسمي واستمرار تسجيل معدالت األمية مستويات قياسية ،مع ما يخّلفه ذلك من
تبعات سلبية على موضوع تمكين وتحصين الموارد البشرية والقوى العاملة ،السيما في صفوف الفئات الفقيرة

ومتوسطة الحال.
■ بغية تأمين ديمومة سلطتها ،لجأت الدولة الريعية إلى رافعتين أساسيتين :الرافعة األولى تمثلت في إعتماد

سياسات توزيعية بسيطة وأشكال معلنة ومستترة من الدعم الحكومي ،الهدف منها تأمين حد أدنى من مقومات
العيش للناس بغية إبقائهم في موقفهم الدوني والتابع ،كرعايا مستسلمين لسيطرة الحاكم ومستظلين بها.

أما الرافعة الثانية ،فقد تمثلت في تعميم مختلف أشكال الخطاب الديني وتعزيز األجهزة والمؤسسات المعنية
بتغذيته وتعميمه ،وتوفير السيطرة والغلبة له في مجمل وسائل اإلعالم و«الثقافة» والتواصل اإلجتماعي وغيرها من

مؤسسات البناء الفوقي .وهذا ما أسس تاريخياً لتنامي مختلف أشكال الحركات اإلسالمية الرسمية واألصولية ،التي
إضطلعت طو اًر بدور اإلحتياطي الداعم للنظم القائمة ،وطو اًر اخر بدور المتمرد عليها والمتنافس معها على تقاسم
السلطة والموارد■

()4

تساؤالت حول التوظيف السياسي غير المسبوق للحركات اإلسالمية

■ التنامي المتعاظم في الدور الذي لعبته الحركات اإلسالمية في إطار الحراك العربي ،يطرح مجموعة من
اإلشكاليات ،تتمثل اإلشكالية األولى منها في تعظيم التوظيف السياسي للدين عموماً في الصراعات الدائرة حول

مسألة إدارة السلطة في بلدان المنطقة وتقاسمها ،مما ُيذ ّكر في جانب منه بالحروب الدينية المتكررة التي شهدتها
القارة األوروبية قبل قرون عدة ،عشية بدء ظهور عالقات اإلنتاج الرأسمالية وتكونها.

وتبرز إشكالية ثانية في التنوع الشديد لمروحة الصيغ التي تتفرع عنها تلك الحركات ،ما بين إسالم تكفيري أصولي
خارق لحدود الدول ،واسالم يتداخل ويتغذى من نزاعات ذات طابع طائفي أو قبلي «ما دون دولتي» ،واسالم شبه
رسمي يكتفي بالمماألة الصريحة للنظم القائمة والترويج لسياساتها.
تميز تلك الحركات اإلسالمية ،على أنواعها ،بقابلية عالية للتجمع أو التفتت
أما ثال هذه اإلشكاليات فيتمثل في ّ
وفق اليات متقلبة وغير مستقرة ،بحسب ما أظهره إستعدادها السريع للنتقال من موقف إلى اخر ،ومن اإلرتباط
بدولة أو جهاز إلى اإلرتباط بدولة أخرى أو جهاز اخر.

■ تطرح هذه اإلشكاليات أسئلة قد ال يكون في اإلمكان راهناً توفير إجابات كاملة عنها ،ومن ضمنها على سبيل

المثال :هل ثمة أساس جوهري ،طبقي وسياسي ،يتيح التمييز الواضح بين الحركات الدينية اإلسالمية ومذاهبها
المختلفة ،أم أن جوهر الفكر الديني يبقى واحداً بشكل عام ،وان تباينت «ثقافاته» وأشكال توظيفه السياسي من

طرف محلي أو إقليمي أو دولي إلى اخر ،ومن حقبة تاريخية إلى أخرى؟ وكيف ينبغي في هذه الحالة التعامل مع

معينة المراهنة على التوظيف
هذا الجوهر الواحد وتوظيفاته السياسية المتغيرة ،أو بالتحديد هل يجوز في حاالت ّ
السياسي من دون التوقف عند الجوهر؟ واستطراداً ،كيف يجب النظر إلى موقع «اإلسالم اإليراني» ودوره ،ونمط
عالقته وتأثيره في كل من العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وغيرها ،وكذلك – من موقف نقيض  -موقع

«اإلسالم السعودي» ودوره أيضاً ،الذي ما انفك منذ زمن بعيد يغذي ـ ـ بالتعاون مع دوائر وأجهزة غربية رسمية
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مؤثرة ـ ـ مختلف أنواع المدارس والحركات والتيارات اإلسالمية األصولية في أرجاء المعمورة قاطبة؟ واستتباعاً ،كيف
التعاطي أيضاً مع دول كبرى إسالمية غير عربية (تركيا مثالً) التي تعمل على محاولة ملء الفراغ الناجم من

إنهيار المشروع القومي العربي؟

■ على خلفية هذا النوع من التساؤالت ،كيف ينبغي النظر إلى واقع تطور مفهوم العروبة وعالقته باإلسالم ،في
مواجهة نمط تعاطي القوى اإلستعمارية مع هذه العالقة المحكومة تاريخياً بنظرتها الخاصة إلى موضوع
«اإلستشراق» ،وبجوهر مصالحها الثابتة والبعيدة المدى ،ثم كيف يجب الرد ـ ـ من جانب القوى العلمانية
والديمقراطية واليسارية ـ ـ على إتجاه مواقف وشعارات الحركات اإلسالمية نحو إحالل مفهوم «األمة» (اإلسالمية)
مكان مفهوم «الدولة الوطنية» (أي الدولة المستقلة ذات السيادة على حدودها وأراضيها في القطر الواحد) ،وهل

يكون هذا الرد في العمل على إستنهاض كتل إجتماعية خارقة لحدود الدول القائمة؟ وماذا أيضاً عن تجدد وتعاظم

حولت الحركات اإلسالمية اإلنتفاضات العربية إلى حروب أهلية متنقلة ـ ـ في
دور العسكر في المنطقة ـ ـ بعدما َّ

معين
محاولة ملء الفراغ ،على غرار ما يجري راهناً في كل من مصر وسوريا والعراق والسودان وليبيا والى حد ّ

لبنان وتونس؟ فهل يكرر التاري .نفسه على هذا الصعيد ،فيعيد ـ ـ وان وسط ظروف واليات مختلفة ومتغّيرة ـ ـ إنتاج
ما جرى في المنطقة خالل الخمسينيات والستينيات في القرن الماضي ،عندما أسقط العسكر العروش البائدة ،تحت
ضيقة مستمدة من هموم
شعار خوض معركة التحرر الوطني واإلجتماعي ،ثم ما لبث أن إنكفأ للدفاع عن مصالح ّ
«بيته» الداخلي؟ وبشكل أعم وأشمل ،أي ضمانات يمكن المراهنة عليها في معرض التعامل مع خيارات ذات
مرتكزات وخلفيات عسكرية؟■

()5
دور اإلسالم السياسي في اإل نتفاضات الشعبية

■ إذا كانت اإلنتفاضات العربية قد إرتدت في بداياتها األولى شكل تحركات شبابية وشعبية عفوية ،فإنها سرعان ما
تمخضت عن قيام تحالفات واقعية بين تيارات متعددة .وقد شكلت في البدء القوى الديمقراطية والليبرالية واليسارية

(أو أقله شعاراتها التاريخية في الحرية والعدالة والمساواة) العمود الفقري لهذه التحالفات ـ ـ كما في الحالتين التونسية
والمصرية ـ ـ ثم إنضمت إليها الحقاً حركة اإلخوان المسلمين وأطياف من اإلسالم السياسي المتعددة المشارب

والتوجهات .وشهد تطور هذه اإلنتفاضات مسارات متباينة ومتعرجة ،من بلد إلى اخر ،على نحو يصعب معه
إختزال وجهتها ضمن مقاربة نمطية واحدة.

ففي الحالتين التونسية والمصرية ،ما كاد سقوط النظام الديكتاتوري أن يتحقق ،حتى إنبرت اإلدارة االميركية (ودول

اإلتحاد االوروبي) وحلفاؤها والحلف األطلسي في المنطقة (دول الخليج وتركيا واسرائيل) للعمل الحثيث  -بالرغم
مما يقوم بينها من تمايزات وأحياناً من تباينات  -على استيعاب هاتين اإلنتفاضتين ،وتمكين العنصر اإلسالمي
فيها (اإلخوان المسلمون أساساً) من تغليب سيطرته الداخلية ،بعدما نسجت تلك القوى صيغاً من التحالف المعلن

المكون اإلسالمي.
والمستتر مع هذا
ّ

■ إستناداً إلى هذا التحالف ،وصل اإلسالم السياسي إلى السلطة في كال البلدين ،ولكنه ما لبث أن تراجع بدوره،
بسبب فشله في تجسيد أي تقدم فعلي على طريق الحد من تفاقم المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية ،وميله الواضح

ـ ـ خصوصاً في الحالة المصرية ـ ـ نحو اإلستئثار بالسلطة وقمع الحريات الشخصية والسعي المحموم إلى إخضاع
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سائر األحزاب والجماعات .وعلى إفشال حكم الحركات اإلسالمية ،إنتهت أمور الحكم في البلدين عام  2014إلى

قوى سياسية غير تلك التي كانت في أساس إنطالقة اإلنتفاضات الشعبية:


ففي تونس إستلم السلطة (عام  )2014تحالف وسطي مختلط يجمع ما بين بعض الرموز التاريخية للعهد البورقيبي
ووجوه من حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي باإلضافة إلى شريك إسالمي وازن ،والى بعض القوى

الديمقراطية واليسارية ذات التأثير األقل.


جير لنفسه ،عبر اإلنتخابات النيابية،
وفي مصر أحكم الجيش قبضته على الحكم  -حتى إشعار اخر -بعدما ّ
ثمرات ومفاعيل التحركات الشعبية المليونية غير المسبوقة ،واستقوى بها إلزاحة اإلخوان المسلمين عن الحكم،



أما في البحرين فقد حال الدعم الخليجي والغربي ،السياسي والعسكري ،لحكم ال خليفة دون إنخراط هؤالء في تسوية

واضعاً الشعب المصري وقواه السياسية أمام أمر واقع :إما اإلسالميون والسلفيون والتكفيريون ،أو الجيش.

سياسية مع المعارضة الداخلية ذات الثقل السياسي والديموغرافي الغالب ،والتي واصلت تحركاتها السلمية بصورة

ثابتة والفتة على إمتداد أكثر من أربع سنوات ،مكتفية بالمطالبة باإلصالح من دون المجازفة  -غير المحسوبة -
في الدعوة إلى إجتثاث نظام الحكم على غرار ما جرى في كل من تونس ومصر.



وفي الحالة الليبية ،تعرض هذا البلد منذ البداية إلى غزو مباشر وتدخالت عسكرية إستعمارية ،وغلب على التحرك

الشعبي فيه الطابع القبلي والجهوي ،الذي قد ال يخلو من أبعاد سياسية واجتماعية مرتبطة تاريخياً بظروف تشكل
هذا البلد ،ولكن جرى توظيفه إلى أبعد الحدود في التنافس السافر على تقاسم المواقع والموارد وأدوات السلطة
المركزية والمحلية .وتدور في هذا البلد راهناً حرب أهلية ال يبدو أن ثمة مخارج فعلية لها في المدى المنظور ،مع
وجود مخاوف جدية من أن يجري اإلنتقال من نظام اإلستبداد المركزي الذي كان قائماً ّإبان حكم القذافي إلى نظام

إستبدادي ال مركزي ،تتوزع السيطرة على األرض فيه ما بين فصائل من الجيش وقوى قبلية وحركات إسالمية

متنوعة ،باإلستناد إلى دعم خليط متنافر من القوى اإلقليمية واألجنبية■
■■■
في المرحلة اإلنتقالية الراهنة التي يجتازها العالم العربي ،تجد قوى التقدم واليسار والديمقراطية نفسها مطالبة
بالعمل الحثي

على المواء مة بين أولوية التصدي للهجمة اإلمبريالية والصهيونية والرجعية العربية والسيما

التكفيرية منها من جهة ،وأولوية اإللتزام الفعلي والصريح من جهة أخرى بحق الشعوب العربية وحركاتها الشعبية
ويترسخ
في التأسيس لدول مدنية تترسخ فيها مباديء المساواة والحرية والتقدم اإلجتماعي والتنمية اإلقتصادية،
َّ

فيها مفهوم للعروبة من نوي جديد في مواجهة األخطار اإلقليمية والدولية الداهمة■
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في ضرورة مواجهة الفكر السلفي التكفيري

()1

محمود الزيباوي
■ ّندد األزهر بتدمير اثار الموصل على يد مقاتلي «تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام» ،وح ّذر من أن تلقى
اثار مدينة تدمر مصي اًر مشابهاً ،ورأى أن «الدفاع عن المناطق األثرية من النهب والسلب والدمار هي معركة
تعد أحد أهم المواقع األثرية وأقدمها
اإلنسانية بأكملها» ،ودعا إلى أن «تتكاتف الجهود من أجل حماية المدينة التي ّ
في الشرق األوسط من المصير المظلم الذي ينتظرها على يد داعش».
على رغم هذه اإلدانة ،تحاشى األزهر الدخول في مواجهة فقهية صريحة مع «داعم» ،واكتفى بموقف دفاعي

يقوم على إعتبار تدمير قطع أثرية تعود إلى حقبات تاريخية سبقت اإلسالم ،يفتقر الى «أسانيد شرعية» وأن
يحرمه الدين».
المحافظة على التراث «أمر ال ّ
قدم المخرج أليخاندرو امينابار فيلم «اغو ار» (الساحة) ،إستعاد فيه سيرة العالمة هيباتيا
■ في العام ّ ،2009
أماً روحية للعلوم الطبيعية الحديثة» ،ورم اًز للحكمة الفلسفية
السكندرية التي إعتبرها رواد عصر النهضة في أوروبا « ّ

في زمن إشعاع «األفالطونية المحدثة» .يعود الفيلم إلى نهاية القرن الرابع ،عند إحتدام المواجهة بين المسيحية
الصاعدة والعالم القديم في اإلسكندرية ،وقد أدت هذه المواجهة إلى إقتحام المسيحيين للمعابد اإلغريقية والرومانية،

وتدمير مكتبة االسكندرية ،وهدم التماثيل وتحطيم الرموز الفنية وحرق األبحاث العلمية والوثائق والخرائط بحجة
إنتمائها إلى الوثنية.

■ في ذلك الزمن ،جمعت هيباتيا جمهور المثقفين من حولها ،وأثار نجاحها حفيظة راعي الكنيسة كيرلس الذي ظهر
ظر عملها في التدريس أو الفكر .هكذا
في الفيلم وهو يدعو إلى بقاء المرأة في المنزل ،وعدم اإلستماع إليها ،وح ّ

عيته على قتل هيباتيا كونها وثنية و«ساحرة» إبتكرت نظريات علمية ،وهي في الواقع «حكيمة»
حرض األسقف ر ّ
ّ
وجّردت من مالبسها
إختارت البتولية ودافعت عن حرية العقيدة .إ ّ
تم القبض على هيباتيا ُ
شتد الصراع ،وفي النهايةّ ،
نص يقول إنها كانت عالمة إستثنائية ،وأن العالم األلماني
إستعداداً لحرقها في الساحة العامة ،وظهر على الشاشة ّ
 -التشيكي كيبلر ( )Keplerإكتشف في القرن الـ  17القوانين المنسوبة إليه عن دوران الكواكب حول الشمس التي

كانت هيباتيا توصلت إلى فكرتها األساس قبل أكثر من ألف ومئتي عام■

))1

تقييد الفنون التشكيلية في األديان التوحيدية
المضطهدة في زمن اإلمبراطورية الرومانية،
 ■-1صدم الفيلم المشاهد الذي إعتاد رؤية المسيحي في دور الضحية
َ
وفاجأه في تصويره مشهد إقتحام معبد اإلسكندرية المعروف باسم «السيرابيوم» ،وتدمير األنصاب والتماثيل على

وقع كلمات المزمور « :115لماذا يقول األمم :أين هو إلههم؟ /إن إلهنا في السماء ،كلما شاء صنع /أصنامهم
) )1ملحق جريدة «النهار» -بيروت ،تاريخ .2015/6/13
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فضة وذهب ،عمل أيدي الناس /لها أفواه وال تتكلم ،لها أعين وال تبصر /لها اذان وال تسمع ،لها أنوف وال تشم /لها

أيد وال تلمس ،لها أرجل وال تمشي ،وال تنطق بحناجرها /مثلها يكون صانعوها ،بل كل من يتكل عليها».

تصور هذه الواقعة على قطعة من
■ نقل الفيلم هنا حدثاً وصفه المؤرخون الذين عاصروا تلك الوقائع ،وثمة منمنمة ّ
ورق البردى تعود إلى القرن الخامس ،وفيها بطريرك اإلسكندرية تيوفيلس منتصباً فوق أنقاض «السيرابيوم» ،حامالً
بيمناه الكتاب المقدس ،ورافعاً يسراه نحو األعلى في إشارة اإلنتصار .تيوفيلس هو بابا االسكندرية الثالث والعشرون،
وهو خال كيرلس األول ،خصم هيباتيا الذي خلف خاله على كرسي االسكندرية ،وبات «عمود الدين ومصباح

الكنيسة األرثوذكسية» كما تلقبه الكنيسة القبطية .عاش تيوفيلس وكيرلس في زمن صعود المسيحية وصيرورتها
تبنى اإلمبراطور تيودوثيوس المسيحية ديناً
تدريجاً دين دولة ،وقد تحقق هذا التحول بشكل تام في العام  391حين ّ
واحداً وحيداً للمبراطورية ،ومنع األديان األخرى ،وأمر بإغالق كل معابدها■

 ■-2تذكر كلمات المزمور  115بموقف اليهودية الرافض للصور ،ويمكن القول بأن هذا الرفض شكل أساس ًا
لمسألة تحريم الصور في األديان التوحيدية الثالثة؛

مما في السماء من فوق وما في
ففي «وصايا الخروج» ،يقول هللا« :ال تصنع لك تمثاالً منحوتاً وال صورة ما ّ
األرض من تحت وما في الماء من تحت األرض» (خروج .)4 :20
وفي سفر «التثنية» ،يقول النبي موسى في إرشاداته« :إحتفظوا جدا ألنفسكم .فإنكم لم تروا صورة ما يوم كّلمكم
الرب في حوريب من وسط النار .لئال تفسدوا وتعملوا ألنفسكم تمثاالً منحوتاً صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى ،شبه

بهيمة ما مما على األرض .شبه سمك ما مما في الماء من تحت األرض .ولئال ترفع عينيك إلى السماء وتنظر إلى
فتغتر
الشمس والقمر والنجوم ،كل جند السماء التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء،
ّ
وتسجد لها وتعبدها» (تثنية .)20-15 :4
■ يرب هذا القول بين األنصاب والوثنية بشكل وثيق ،ويتكرر هذا الربط في الكثير من اآليات التي وردت في
أسفار العهد القديم ،أشهرها ما جاء في اإلصحاح الثاني من نبوءة إشعيا« :وامتألت أرضهم أوثاناً .يسجدون لعمل

أيديهم لما صنعته أصابعهم .وينخفض اإلنسان ،وينطرح الرجل ،فال تغفر لهم» (.)9-8

يتردد صدى هذه العبارات في العهد الجديد ،كما في قول السيد المسيح« :هللا روح .والذين يسجدون له فبالروح
والحق ينبغي أن يسجدوا» (يوحنا )24 :4؛ وقول بولس الرسول« :فإذ نحن ذرية هللا ،ال ينبغي أن نظن أن الالهوت
شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان» (أعمال الرسل ■)29 :17
 ■-3بقي هذا اإلرتبا بين الفن التشكيلي (التصويري) والوثنية حياً في نفوس المسيحيين األول ،كما يؤكد أهل
المسيحية األولى بصيغة الرمز ،وانتشرت معها
اإلختصاص ،حتى مطلع القرن الثال  .في البدء ،جاءت الصورة
ّ

ثم دخلت الوجوه لتمثّل الرسل والقديسين بمالمح
رسوم السمكة والكرمة لتصبح عالمة الجماعة
ّ
المسيحية األولىّ ،
أبطال حضارات اإلغريق والرومان ،فجاءت صورة المسيح األولى على مثال اإلله أبولون ،وأطّلت العذراء األولى

وتبدلت المالمح ،فظهر المسيح
لتجسد
تغير المثال ّ
جمالية الفن الهّليني في مالمحها وزّيها .في نهاية القرن الرابعّ ،
ّ
ّ
تميزت به نساء فلسطين وسوريا.
السيدة العذراء بالوشاح الطويل الذي ّ
بلحيته السوداء وشعره الطويل ،والتّفت ّ
إنتشرت الصور ،وح ّذر البعض من هذا اإلنتشار .في القرن الثامن ،تصدرت قضية الصورة الدينية واجهة الحياة
الكنسية والمدنية في اإلمبراطورية البيزنطية ،وباتت مساحة لطرح الخالفات القائمة حول شخص المسيح
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المادية ،وكانت نتيجة هذه الخالفات حرباً عسكرّية ومباحثة جدلية في
نسانية وصورته
ّ
وخصائص طبيعته اإل ّ
الالهوت والناسوت دامتا سحابة مئة وعشرين عاماً.
نطية حيث إنقسم المجتمع
■ تعرف تلك الفترة التاريخية بحرب األيقونات ،وقد إ ّ
متدت في أنحاء اإلمبراطورية البيز ّ
حزبين :فريق يرفض الصور رفضاً قاطعاً ،واخر يناصرها ويعلن والءه لها .فريق يتهم خصمه بالكفر والتجديف،
يرد التهمة عليه ويتهمه بالوثنية والعودة الى عبادة األصنام .إنتصر أنصار الصور ،غير أن هذا
وخصمه ّ
اإلنتصار أدى إلى سيطرة الكنيسة على الفن بشكل شبه كلي .هكذا تراجع النحت حتى إندثر ،وظهرت جمالية دينية
جديدة تترجم العقيدة المسيحية بأمانة تامة ،بعيدا من ناموس الكالسيكية اليونانية الرومانية■
 ■-4في العالم اإلسالمي ،خرجت الصور من دور العبادة بشكل كلي منذ البدء ،غير أنها بقيت موجودة خارج هذه
الدور ،في سائر نواحي الحياة المدنية .في بالد الشام ،شهدت القصور األموية على استم اررية الفنون التصويرية

رسماً ونحتاً ،وأظهرت دراسة هذه الفنون األثر الكبير الذي تركته عليها الحضارات التي سبقتها .تواصل إنتاج
وتميز هذا اإلنتاج ببلورة أسلوب جديد ظهر في النقش والرسم بمختلف أشكاله .في
الصور في الحقبة العباسيةّ ،

المصورون بتجسيد المواضيع الدينية ،من خالل المنمنمات التي رافقت المخطوطات ،غير أن هذا
القرن الـ  ،14بدأ
ّ
التصوير لم يشمل البتة نس .القران الكريم.

صور المسلمون سائر األنبياء في منمنمات بديعة نجدها في كتب متفرقة ،منها المؤلفات التاريخية،
■ ّ
سنة وشيعةّ ،
والمؤلفات األدبية ،وكتب سير األنبياء التي راجت بين القرنين الـ  15و الـ  ،16في رعاية مباشرة من الملوك
المزوقة المحفوظة في أكبر
والسالطين المسلمين .رفض «اإلسالم السلفي» هذا الواقع الذي تؤكده المخطوطات
ّ
المكتبات ،وتجاهل وجوده بشكل مطلق حتى اليوم .أكد أنصار هذا اإلسالم أن «التماثيل أو الصور المجسمة لذوات
األرواح هي أشد أنواع التصاوير تحريماً في الشرع ،سواء كانت أصناماً تعبد من دون هللا ،أو كانت تماثيل
حيوانات جمالية فقط ،وال يجوز شراؤها كتحفة فنية ،وال لغيرها من األسباب».

■ إستند هذا التحريم على اآلية التسعين من سورة المائدة« :يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب
واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» ،كما إستند إلى أحاديث النهي عن التصوير والوعيد ،وأشهرها« :إن أشد

المصورون»« ،من صّور صورة في الدنيا ُكّلف يوم القيامة أن ينف .فيها الروح،
عذابا عند هللا يوم القيامة
الناس ً
ّ
إن البيت الذي
صور صورة ،فإن هللا معذبه حتى ينف .فيها الروح ،وليس بناف .فيها ً
أبدا»ّ « .
وليس بناف« .».من ّ
فيه الصور ال تدخله المالئكة»« .إن المالئكة ال تدخل بيتاً فيه كلب ،وال صورة ،وال تماثيل ،وال جنب».

سخرهم هللا للنبي سليمان ،فصنعوا له من بين ما صنعوا من بدائع
الجن الذين ّ
■ من جهة أخرى ،تحدث القران عن ّ
يستدل من اآلية الثالثة عشرة من سورة سبأ« :يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان
التماثيل ،كما
ّ
كالجواب وقدور راسيات» .وال يعني ذلك ،قبول اإلسالم بنوع ما من التماثيل .وقد عّلق األلوسي قائالً« :الحق َّ
أن
حرمة تصوير الحيوان كامالً لم تكن في شريعة سليمان عليه السالم ،وانما هي في شرعنا ،وال فرق عندنا بين أن
تكون الصورة ذات ظل ،أو ال تكون كذلك كصورة الفرس المنقوشة على كاغد (أي الورق) ،أو ٍ
جدار مثالً ،وقد ورد
المصورين ما ورد ،فال ُيْلتفت إلى غيره ،وال يصح اإلحتجاج باآلية».
في شرعنا من تشديد الوعيد على
ّ
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■ تعّلق أعداء الصور بمرحلة مهد اإلسالم ،متناسين كل ما تالها من حقبُ .فتحت مكة المكرمة في شهر رمضان
من السنة الثامنة للهجرة ،ودخلها الرسول وطاف بالبيت سبعاً ،ورأى فيه صو اًر ،فأمر بطمسها ،واتجه إلى األصنام

مردداً« :وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» (اإلسراء  .)81بحسب ما رواه الواقدي في
فح ّ
طمها ّ
«المغازي»« ،لم يكن رجل من قريش في مكة إال وفي بيته صنم ،إذا دخل مسحه ،واذا خرج مسحه تبركاً به»،
فنادى منادي رسول هللا« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدعن في بيته صنماً إال كسره أو حرقه» .وروى

مسلم عن أبي الهياج األسدي « :قال لي علي بن أبي طالب :أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول هللا صلى هللا
قبر مشرًفا إال سويته»■
عليه وسلم؟ أن ال تدع تمثاالً إال طمسته ،وال ًا

()2
بين التحليل والتحريم

 ■-1قيدت هذه الرؤية الدينية فن التصوير في العالم المسيحي كما في العالم اإلسالمي على مدى قرون،
وحجمت فن النحت بشكل كبير ،غير أنها لم تقض عليه تمام ًا .في الغرب المسيحي ،عاد النحت إلى الواجهة في
ق
ن
تم هذا
القر الـ  ،11وتحرر كلياً من ثقل التحريم في عصر النهضة .في الشر المسيحي كما في العالم اإلسالميّ ،
التحرر في العصر الحديث ،بمباركة كبار الشيوخ المتنورين.
في مطلع القرن الـ  ،20زار محمد عبده متاحف صقلية ،وأبهر بحرص األوروبيين على حفظ تراثهم الفني ،وقارن
خصوصا شعر
بين الشعر والتصوير ،وقال« :إذ كنت تدري السبب في حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوينه،
ً
الجاهلية ،وما عني األوائل رحمهم هللا بجمعه وترتيبه ،أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه
المصنوعات من الرسوم والتماثيل ،فإن الرسم ضرب من الشعر الذي يرى وال يسمع ،والشعر ضرب من الرسم

الذي يسمع وال يرى».

محرمة أم جائزة؟»،
■ واجه محمد عبده هنا مسألة التحريم ،و«حكم الصورة في الشريعة اإلسالمية ،وهل هي ّ
عذابا يوم القيامة
واعتبر أن الفائدة (من الرسم) محّققة ال نزاع فيها ،أما الحديث الذي يقول :إن أشد الناس
ً
فرجح أن (المفتي) سيقول عنه« :إن الحديث جاء في أيام
المصورون ،أو ما في معناه مما ورد في الصحيح»ّ ،
ّ
رسم صورته من الصالحين،
الوثنية ،وكانت الصور تُتخذ في ذلك لسببين ،األول اللهو ،والثاني التبرك بتمثال َمن تُ َ
المصور في الحالين شاغل عن هللا أو ممهد للشراك
واألول مما يبغضه الدين ،والثاني مما جاء اإلسالم لمحوه ،و
ّ

به ،فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة ،كان تصوير األشخاص بمنزلة النبات والشجر في المصنوعات ،وقد
صنع ذلك في حواشي المصاحف وأوائل السور ،ولم يمنعه أحد من العلماء ،مع أن الفائدة في نقش المصاحف

موضوع النزاع ،وأما فائدة الصور فمما ال ن ازع فيه على الوجه الذي ذكر».

هكذا تبنى محمد عبده فنون التصوير بشكل ال لبس فيه ،وختم كالمه بالقول« :يغلب على ظني أن الشريعة
اإلسالمية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم ،بعد تحقق أنه ال خطر فيها على الدين ،ال من جهة

العقيدة وال من جهة العمل».

■ صار هذا الكالم نسياً منسي ًا في العقود األخيرة ،وعادت مسألة التحريم إلى الواجهة ،وسيطرت على العقول
التحول بشكل قاطع في تحقيق أجرته صحيفة «األهرام» مع مجموعة من طلبة كلية الهندسة
والنفوس .يظهر هذا
ّ
محرره بـ«الفاجعة» ،إستنكر الطلبة اإلقبال على
في جامعة القاهرة في نهاية  .2010في هذا التحقيق الذي وصفه ّ
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مشاهدة اآلثار والتماثيل الفرعونية وتقديرها ،وقالوا إنها «ليست أكثر من أصنام تستحق التدمير» ،وأكدوا «إنهم لو
وصلوا إلى السلطة فلن يتورعوا عن تدمير كل اآلثار الفرعونية حماي ًة للناس من الشرك» .من هذا المنطلق ،أشاد
هؤالء الطلبة بتدمير حركة «طالبان» لتمثالي بوذا في باميان  ،2001معتبرين أنها «إنتصرت بذلك للسالم ،ولم
تبال بغضب الغاضبين» .في هذا السياق ،أكدت هذه المجموعة الطالبية أن تاريخ مصر القديمة هو تاريخ كفر،

وأن تاريخها الحقيقي يبدأ مع اإلسالم ،ورأت أن َمن يخالفها في هذا الرأي يتحدث في الظاهر بلسان إسالمي،
«لكنه في النهاية ال يمكن أن يكون من اإلسالم»■
 ■-2في األمس القريب ،هدم المتشددون من السلفيين التكفيريين الكثير من مقامات أولياء هللا الصالحين في مصر
مقدمها أبو الهول والهرم ،وخرجت فتاوى تطالب بهدم هذه اآلثار
وهددوا بهدم اآلثار المصرية القديمة وفي ّ
وخارجهاّ ،

ينقضون على اآلثار ،وقال
واجتثاثها .في الموصل ،ظهر رجال من تنظيم «داعش» في تسجيل مصور وهم
ّ
مدمر جزئياً« :إن هذه أصنام وأوثان ألقوام في القرون السابقة كانت تُعبد من دون
متحدث منهم أمام تمثال اشوري ّ
هللا ،وتعود إلى حضارة اآلشوريين واألكاديين وغيرهم كانوا يتخذون الهة يشركون بها باهلل ويتقربون إليها بشتى
القرابين».

وأضاف المتحدث باسم «داعش»« :أمرنا الرسول بإزالة التماثيل وطمسها ،وفعل ذلك الصحابة من بعده لما فتحوا
البلدان ،وهذه التماثيل واألصنام عندما أمر هللا بطمسها وازالتها هانت علينا ،وال نبالي إن كانت بمليارات
الدوالرات» .أمام أعين الناس أجمعين ،إنهال «الدواعش» بمطارقهم على تماثيل مدينة الحضر المحفوظة في متحف
الموصل ،على وقع ايات من سورة األنبياء تروي قصة إبراهيم الخليل مع األصنام وكيف أنه حطمها ،وفي الختام،

ظهرت على الشريط عبارة «فجعلهم جذاذاً» ،المأخوذة من اآلية التاسعة والخمسين من هذه السورة.
■ دانت دار اإلفتاء المصرية تدمير اثار الموصل ،وقالت إن تحطيم قطع تعود الى حقبات تاريخية سبقت اإلسالم
يحرمه الدين» .في مداخلة تلفزيونية ،قال
يفتقر إلى «أسانيد شرعية» ،موضحة أن المحافظة على التراث «أمر ال ّ
الشي .األزهري إبراهيم رضا« :إن اإلسالم لم يأمر بتحطيم اآلثار بل جعلها دليالً على إختالف البشر وتنوعهم
واعتبرها تراكماً إنسانياً حضارياً» ،وأشار إلى أن أميركا وراء تلك الهجمة الشرسة على الحضارات القديمة «ألنها ال
تملك تاريخاً أو حضارة» ،ورأى «أن اإلسالم بريء من تلك األعمال الهمجية».
بعد دخول «داعش» إلى تدمر ،خطا األزهر خطوة إلى األمام ،ورأى أن الدفاع عن المدينة األثرية من الدمار هو

«معركة اإلنسانية بأكملها» ،غير أنه تفادى الدخول في مواجهة صريحة مع السلفيين الذين يستندون إلى «أدلة
شرعية» ،والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم :متى يتخلى األزهر عن سياسة «تدوير الزوايا» ،ومتى يدخل في مواجهة
أسوة بكبار الشيوخ التنويريين في مطلع القرن الماضي؟■
صريحة مع هذا اإلسالم السلفي التكفيريً ،
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مقدمة
يضم هذا الفصل  4مساهمات تركز على تطبيقات فقه الدولة من منظور اإلسالم السياسي في كل من العراق الذي

تضطلع فيه قوى وأحزاب اإلسالم السياسي بدور مهم ،والذي لم يستقر فيه نظام الحكم بعد ،وتركيا المستقرة وذات
اإلقتصاد المزدهر والدور اإلقليمي الملموس بقيادة حزب العدالة والتنمية الملتزم بعلمانية الدولة رغم جذره الحزبي

اإلسالمي ،وتحدره من أصول اإلسالم السياسي:
« -1الحل العلماني في العراق ورؤية اإلسالميين» ( )2010/4/5بقلم خالد الحروب ،مقالة تؤكد بمثال الحالة

العراقية أن جوهر األحزاب الدينية القائم على خلط الدين بالسياسة فاشل وغير عملي ويقود المجتمعات إلى مزيد

من التفتت الداخلي ،وال يحقق الطوباويات التي ترفعها وترددها شعارات الحركات اإلسالمية مهما كانت.

كما تؤكد المقالة ضرورة أن تقوم الحركات اإلسالمية الحالية بمراجعة معمقة وجذرية لكل أطروحة «اإلسالم هو

الحل» والتي تستغل عاطفياً وشعبوياً من أجل تجييش جماهير ال تدري أن هذه الحركات ال تملك حلوالً للمشكالت
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية المركبة التي تواجه األنظمة القائمة ،سواء القديم منها أم حديث العهد.

« -2الدين والدولة في الصراي على دستور العراق» ( )2005/8/7بقلم فالح عبد الجبار ،مساهمة تستمد راهنيتها

في النقاش الدائر ،ال بل المحتدم حول مراجعة وتنقيح الدساتير العربية ،وحتى إعادة صياغتها في عديد الحاالت،
وذلك بطرحها السؤال التالي :هل يكون اإلسالم المصدر الوحيد للتشريع أم مصد اًر واحداً من مصادره؟
وتخلص هذه المساهمة إلى أن الدعوة إلى فرض اإلسالم (أو الشريعة) كمصدر وحيد للتشريع ينطوي ضمناً أو
القيم على تفكير
صراحة على حكم رجال الدين لتفسير معنى اإلسالم ،ووضع فئة ال تزيد عن بضعة االف موضع ّ
الماليين ،واحالل اإلكليروس مكان األمة.

« -3الدولة العلمانية والمسألة الدينية :تركيا نموذجاً» ( )2010بقلم صادق جالل العظم ،دراسة تعالج – من بين
أمور أخرى  -مقولتين أساسيتين تشكالن جزءاً من السجال الدائر اليوم على اإلسالم والحداثة والعلمانية ومواجهة
اإلرهاب وغيرها من المفاهيم المعاصرة:

المقولة األولى تقول أن الحركات اإلسالمية الجديدة مثل حماس وحزب هللا المتسمة بدينامية حركات التحرر

معين من الصعب إختراقه ،سقف يحول دون بلوغها مستوى حركات التحرر الوطني التي
الوطني محكومة بسقف ّ
عرفها القرن الـ  ،20لسبب جوهري فيها هو اإلنتماء المذهبي الصافي واأليديولوجيا الدينية الخالصة .هذه المقولة –
النازعة للطالق – مطروحة بطبيعة الحال للتدقيق والنقاش الدائمين ،وال يجوز التعاطي معها إنطالقاً من إحتمال
الحية في المجتمع ،بصيغ تحالفية
وامكانية التطوير البرنامجي ،بما يترتب عليه من جدل وانفتاح على سائر القوى ّ
وللعمل المشترك وغيرها من األطر التعددية الناشئة بحكم ما تفرضه وقائع الميدان حراكاً وجدالً.

أما المقولة الثانية فهي أن اإلسالم الحالي هو على وجوه وأشكال ،منها إسالم الطبقات الوسطى والتجارية ،أي
إسالم السوق المعولمة ،واسالم المدن والمجتمع المدني في مقابل اإلسالم الحركي باتجاهاته الدعوية والمقاتلة.

ويشكل إسالم المجتمع المدني مفتاحاً لفهم التحوالت التي جرت في تركيا ،والتي أدت إلى وصول حزب العدالة
والتنمية إلى موقع الحكم ،بالعلمانية كنظام للدولة ،وباإلسالم كدين للمجتمع ،وبالديمقراطية على ثغراتها ،كما ظهرت
في التجربة الكمالية التركية.
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«-4اإلسالميون وسذاجة فهم العلمانية» ( )2017/9/19بقلم خالد الحروب ،مقالة تسلط الضوء على الدرس في

معنى العلمانية والدولة المدنية الذي يقدمه «اإلسالم التركي»(وفي السياق تجارب اإلسالم الماليزي واإلسالم
اإلندونيسي) مقابل التجارب الفاشلة للسالم السياسي في المجال العربي (وربما أيضاً ما يسمى باإلسالم
الباكستاني).

تستوقف القاريء اإلشارة السريعة في هذه المقالة إلى أن الممارسة السياسية والقيادية قد تعلمنت على نحو شبه
كامل في الحقب الثالث التي وصلت فيها قوة وحضارة المسلمين أوجها :أي الحقبة األموية ،والحقبة العباسية،
والحقبة األندلسية .إن هذه المالحظة جديرة فعالً بالتأمل والدراسة على خلفية التمييز بين الفضاء العام الذي تتحرك
فيه الدولة من جهة ،وادارة الدولة والحياة اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية بكل أوجهها من ناحية أخرى■
■■■

تعقيب
■ في هذا الفصل ،كما في مواقع أخرى من الكتاب ،يتم تناول تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا باعتبارها مثال
ناجح عن عدم التعارض بين حزب متحدر من أصول إسالمية من جهة ،واضطالعه بالحكم في دولة علمانية من

جهة أخرى ،األمر الذي تؤكده تجربة حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة في العام  ،2002وهو ما

يلحظه – على أية حال  -برنامجه الذي يرى في مباديء أتاتورك العلمانية واصالحاته أهم وسيلة في تقدم تركيا
المعاصرة ووحدتها وسالمها اإلجتماعي حيث يؤكد خطاب الحزب على حرية الدين والضمير ورفض تفسير
العلمانية وتشويهها بوصفها عدواً للدين ورفض إستخدام الدين وقيمه ألغراض سياسية ال....

ومازالت ماثلة في الذاكرة تصريحات أردوغان أثناء زيارته للقاهرة عام  2011التي دعا منها اإلخوان المسلمين –

وهم على رأس السلطة – إلى إعتماد العلمانية في دستور مصر الجديد ،مقدماً النموذج التركي كمثال ناجح على
المصالحة بين اإلسالم والعلمانية ،ما أثار ردود فعل شاجبة وغاضبة في صفوف إخوان مصر.

■ ينفي حزب العدالة والتنمية عن نفسه صفة الحزب الديني أو اإلسالمي او حتى الحزب ذي المرجعية اإلسالمية،
عرف نفسه كحزب محافظ يشبه األحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا التي تنسب
وفي أكثر من محطة كان ُي ّ
نفسها – على قاعدة التمسك بعلمانية الدولة – إلى منظومة قيمية أخالقية ثقافية حضارية يمثلها الدين وليس بما
يتجاوز ذلك ،فهذه األحزاب ال تتبنى منظومة تشريعية تقوم على القانون الكنسي (أي الشريعة المسيحية) ،كما أنها
ال تتعاطى مع أي مرجعية أو جهة مؤسسية أخرى تتخطى المؤسسات الدستورية المنتخبة التي تمثل وحدها سلطة
الشعب وتجسدها.
■ مع ذلك ،فإن عديد األوساط في تركيا تلتقي فيما بينها على أن حزب العدالة والتنمية له «أجندة سرية» كحزب
إسالمي ،لكنه يخفيها ويعمل على تنفيذها خطوة خطوة .وتستند هذه األوساط في تقديرها هذا إلى موجة «األسلمة»

لعديد مجاالت وفضاءات الحياة العامة ،وانحسار واضح في الدور التدخلي للجيش  -قلعة العلمانية في الجمهورية
وحاميها -في الدولة وفي الحياة السياسية عموماً ،تلك التدخلية التي طالما أنتجت إنقالبات في البلد أطاحت
بحكومات ذات منزع إسالمي وأتت بأخرى من المعسكر العلماني؛ كما تستند هذه األوساط إلى إتساع نطاق دور
ونفوذ كوادر الحزب المؤدلجة في كافة مفاصل الدولة ومؤسسات صناعة القرار وتنفيذه ،ال...
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وتأتي تصريحات على لسان مسئولين رسميين لتعزز هذا الرأي ،على غرار تصريحات رئيس البرلمان إسماعيل
كهرمان التي دعت ،تحت قبة البرلمان إلى شطب «العلمانية» في الدستور والتقدم بدستور «ديني» جديد باعتبار
تركيا بلداً إسالمياً (نيسان /إبريل .)2016

■ إن اإلنقالب على الدولة العلمانية في تركيا ليست ولن تكون مهمة يسيرة أو وشيكة اإلدراك ،فالعلمانية – على
إمتداد مئة عام من عمرها – ضربت جذورها في الدولة ولديها قاعدة إجتماعية ترتكز إليها ،قاعدة ال ُيستهان بها
وبقدرتها على مقاومة محاوالت فرض إجراءات تقود لـ «أسلمة» الدولة.

فضالً عن ذل ك ،فالكل الوطني يسلم بالدور الحاسم الذي لعبته العلمانية في تاري .تركيا المعاصرة في تثبيت
المؤسسات الديمقراطية في البلد وفي صون وحدته الكيانية والمجتمعية العابرة للنتماءات الطائفية والقومية ،ما يعني
أن اإلطاحة بالعلمانية وحلول الصيغة الدينية بدالً منها ،يساوي اإلطاحة بالديمقراطية وخلخلة مرتكزات الوحدة
السياسية والوطنية والمجتمعية.

إن هذا ال يعني بكل تأكيد تجاهل النزوع السلطوي الواضح الذي باتت تنحو إليه – وخاصة بعد اإلنقالب الفاشل

في منتصف عام  – 2016عالقات القوة داخل الدولة بين المؤسسات ،وخارج الدولة مع المجتمع المدني والسياسي،
والتي تعتبر عديد الجهات أنها تؤشر إلى العد التنازلي /التآكلي في الرصيد الديمقراطي للدولة والمجتمع.
■ من جهة أخرى ،علينا أن نالحظ أن هناك فارق كبير بين تقدم «األسلمة» في مظاهر الحياة العامة وفي
المجتمع وبين «أسلمة» الدولة ،رغم التأثر والتأثير المتبادل بينهما .فللدولة – وخاصة عندما تكون دولة عريقة كما

هو حال تركيا المعاصرة التي تقع في اإلمتداد التاريخي للدولة العثمانية – كيانها المستقل نسبياً عن بنية المجتمع

وعن دينامية وتناقضات قواه المحركة.

وفي كل األحوال نرى في ما قاله صادق جالل العظم في دراسته المدرجة في هذا الفصل حكمة بالغة ،عندما يؤكد:
« ..سيكون من دواعي الغفلة والسطحية في التحليل إسقاط إحتماالت النكوص واإلرتداد كلياً في بلد مسلم مثل
تركيا ،كما سيكون من دواعي السذاجة السياسية عدم التيقظ الحاد والكامل إلمكانات حدوثهما ،ألن الرجوع إلى نوع

اء قائماً وكامناً في
من أنواع الحكم العسكري ،أو إلى شكل من أشكال اإلستبداد األصولي الديني الشمولي يبقى إغر ً
منطقتنا»..
 ..وبهذا نختم ،دون أن يعني ذلك أنه ليس للبحث صلة■

المحرر
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الحل العلماني في العراق ورؤية اإلسالميين
()1

()1

خالد الحروب

النموذج العراقي..
التفعيالت السلبية إلقحام الدين في السياسة
■ فـي تعليــق بـالغ األهميــة علـى نتــائج اإلنتخابـات النيابيــة العراقيـة ( )2010وفــوز قائمــة «العراقيـة» العلمانيــة [وعلــى
رأســها إيــاد عــالوي] علــى بقيــة القـوائم الطائفيـة [قائمــة «دولــة القــانون» برئاســة نــوري المــالكي ،وقائمــة «اإل ئــتالف
الوطني العراقي» المشكلة من المجلس اإلسالمي األعلى (عمار الحكيم) والتيار الصدري (مقتـدى الصـدر)] ..يقـول

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية اإلسالمية:

«ستظل التكوينات العلمانية المنفتحـة أصـلح لحكـم العـراق ،إلـى أن تـنجح األحـزاب الطائفيـة فـي اإلرتقـاء بفكرهـا مـن
المســتوى الطــائفي المنغلــق إلــى المســتوى اإلســالمي المنفــتح علــى كــل مكونــات مجتمعاتنــا المذهبيــة والدينيــة والعرقيــة،
علــى أســاس مبــدأ المواطنــة واإلشــتراك فــي برنــامج وطنــي لحــل مشــكالتنا منبثــق مــن إجتهــاد يســتند إلــى مرجعيــة أمتنــا
اإلسالمية الحضارية التي تشترك فيها كل مكونات الجماعة الوطنية ،فكلها مسلمة بالعقيدة والحضارة أو بالحضـارة.

ـديقي د.
المنزع الديني الطائفي جعل مستحيال نشوء حزب عراقي فوق طائفي  ....وهو ما حملني يوما وأنـا أمـازح ص َّ
إبراهيم الجعفري (حزب الدعوة) و د .أسامة التكريتي (الحزب اإلسالمي) يوم كانا زميلين فـي المهجـر قبـل إنخراطهمـا

في العملية السياسية ،إذ سألت زعيم حزب الـدعوة :العـراق متعـدد ،فهـل فـي حـزب الـدعوة مك ّـون غيـر شـيعي؟ فأجـاب
بالنفي ،وهو نفس جواب ممثل الحزب اإلسالمي عندما سألته :هل في الحزب اإلسالمي مك ّـون غيـر سـني؟ ..حملنـي

أن أقول مازحا :يبدو أن حزب البعث  -علـى دكتاتوريتـه  -أصـلح لحكـم العـراق إذا أردنـا أن يظـل هنـاك وطـن إسـمه

العراق ،ألن البعث المجتث كان يتوفر على كل المكونات العراقية :سـنة وشـيعة وأكـراداً ومسـيحيين ..صـدام وسـعدون
حمادي وطه ياسين وطارق عزيز».

■ أح ـد الجوانــب اإليجابيــة فــي اإلنتخابــات العراقيــة األخي ـرة أن الم ـزاج العــام األعــرض فــي المنطقــة ،ويتضــمن ذلــك
للغ اربــة كثيـ اًر مــن اإلســالميين ،تمنــى أن يفــوز بهــا إيــاد عــالوي وقائمتــه «العراقيــة» التــي إخترقــت الحــدود والتصــنيفات
الطائفية على قاعدة علمانيـة ،والـى إنخـراط قـوى ورمـوز سـنية (إخوانيـة سـابقاً) مثـل طـارق الهاشـمي وحزبـه «تجديـد»

تحت قيادة عالوي (الشيعي).

وثــاني تلــك الجوانــب اإليجابيــة تمثــل فــي أن معظــم إن لــم يكــن جميــع األحـزاب بمــا فيهــا األكثــر طائفيــة وتزمتــا رفعــت
شــعارات وطنيــة عامــة وقــدمت نفســها لجمهــور النــاخبين علــى أنهــا تمثــل العـراقيين كلهــم ولــيس طائفــة أو شـريحة دينيــة

منهم.

) )1جريدة «األيام» -رام هللا ،تاريخ .2010/4/5
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في إنتخابات  2005فاز بالغالبية الكاسحة ما ُعـرف انـذاك ب ـ «التحـالف الشـيعي» الـذي سـيطر وظفـر ب ـ  140مقعـداً
مقابــل  40مقعــداً حصــلت عليهــا قائمــة عــالوي «العراقيــة» .إنتخابــات ّ 2010قوضــت «التحــالف الشــيعي» بمــا عكــس
تطو اًر في الثقافة السياسية في العراق ،إذ أصبح التداعي تحت شعار ديني أو طائفي أقـل إجتـذاباً ألصـوات النـاخبين،
حتى وان كانت القوى واألحزاب الكبرى ال تزال تركز على قواعد طائفية في الدعم األساسي الذي تحظى به.
تجربة السنوات الخمس الماضية أثبتت ألعداد متزايدة من العراقيين ،سـنة وشـيعة ،أن األحـزاب الدينيـة التـي تقحـم

الدين في السياسة وتستغله لتحقيق أهداف سياسية تدمر ما تبقى من النسيج اإلجتماعي في العراق وال تصلحه■

()2

خل الدين بالسياسة..
برنامج فاشل يقود إلى مزيد من التفتت الداخلي

■ درس األحزاب الدينية العراقية يتعدى العراق ويعزز الخالصات المريرة والمأسـوية لتجربـة األحـزاب الدينيـة فـي دول
أخرى وخاصة السودان والجزائر والعراق وأفغانستان خالل حكم حركة طالبان .وهـو أيضـا درس القناعـة المتسـعة بـأن

حقــل السياســة واإلجتمــاع السياســي ملــيء باأللغــام التــي تنفجــر تحــت أقــدام الطروحــات الدينيــة ،وأنــه مــن األكثــر أمانـاً
للسياسة والمجتمع والدين أن يتم اإلنخراط في ذلك الحقل بطروحات علمانية.

هذه الخالصات تؤكد جميعهـا أن جوهر برنامج األحزاب الدينية القائم على خل الدين بالسياسة فاشل وغير عملـي
ويقــود المجتمعــات إلــى مزيــد مــن التفتــت الــداخلي ،وال يحقــق الطوباويــات التــي ترفعهــا وترددهــا شــعارات الحركــات

اإلسالمية مهما كانت.

وتؤكد ضرورة أن تقوم الحركات اإلسالمية الحالية بمراجعة ُمعمقـة وجذريـة لكـل أطروحـة «اإلسـالم هـو الحـل» والتـي

تُستغل عاطفياً وشعبوياً من أجل تجييش جماهير ال تـدري أن الحركـات والقـادة الـذين تنتخـبهم ال يملكـون حلـوالً وال مـا
يحزنــون .مــا يتمنــاه ارشــد الغنوشــي مــن قيــام توافــق علــى «أســاس مبــدأ المواطنــة واإلشــتراك فــي برنــامج وطنــي لحــل

مشكالتنا» ال يمكن أن يتم في الواقع إال بعيداً عن الحزبية اإلسالمية التي يترأس أحد تشكيالتها.

■ اإلضافة والمميز شبه الوحيد الذي يمكن القول إن بعض الحركات اإلسالمية أظهرت حتى إشعار اخر أنها أفضل

من غيرها فيها هو نظافة اليـد وانخفـاض مسـتويات الفسـاد المـالي والحفـاظ علـى المـال العـام .لكـن هـذا الجانـب وعلـى
أهميته القصوى ال يمثل كل السياسة واإلدارة العامة ،هو جانب واحد منها فقط .إضافة إلى ذلك فإن باإلمكان ضمان

نظاف ــة الي ــد ومحارب ــة الفس ــاد بطريق ــة فعال ــة وحقيقي ــة عن ــدما تترس ــ .البني ــة الديموقراطي ــة والي ــات المحاس ــبة البرلماني ــة
والتشريعية وتتعزز سلطة واستقاللية القضاء.
وعملي ـاً وانســانياً ،فــإن وضــع اليــات محاســبة شــفافة وقويــة هــو أفضــل ألــف م ـرة مــن اإلتكــاء علــى حســن نيــة وأخــالق
السياسيين .فحتى أولئك الذين يدافعون عن أنفسهم وسياساتهم بكونها تعتمد على الوازع الديني ،فإن الفساد طال كثي اًر
منهم (في إيران ،والسودان ،والعراق وفلسطين كما تؤكد التجربة المتراكمة).

بعيــداً عــن ذلــك يمكــن القــول أن لــيس هنــاك أيــة إضــافة حقيقيــة أو برنامجيــة يمكــن أن تراكمهــا األح ـزاب الدينيــة إلــى
تطــوير االجتمــاع السياســي فــي بلــداننا .وهنــا ال حاجــة بنــا للنخـراط فــي ســجال وجــدل نظــري ،ذلــك أن أمامنــا تجــارب
عملية توفر لنا أدلة وشواهد يمكن أن نقيس عليها ونستنتج مقادير النجاح والفشل■
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()3
إستخدام الدين لتسوي أهداف سياسية..

ال يخدم تطوير مسألة المواطنة في «الدولة الحديثة»

■ مجتمعاتن ــا الت ــي تش ــكلت وم ــا ازل ــت تتش ــكل ف ــي دول ــة م ــا بع ــد اإلس ــتقالل الح ــديث ال تـ ـزال تبح ــث ع ــن بوص ــلتها
الجماعيـة ،ومصـالحة الـوالءات المتناقضـة القبليـة والطائفيــة والطبقيـة .وال تـزال مسـألة المواطنــة والعالقـة مـع الدولــة

وارتهانها لتطور شكل ديموقراطي وحر حقيقي في مرحلة التكون .وفي وجـه هـذا التكـون تنتصـب معضـالت ال أول
لها وال اخر وال حاجة للتفصيل فيها ،لكنها تنتظم تحت عناوين إسـتبداد النخـب الحاكمـة ،وضـحالة تفكيرهـا الحـداثوي

بالتركيز على صالبة مؤسسة الدولة وانتهاك حقوق المجتمع ،والتبعية السياسية واإلقتصادية التي َّقوضت شرعية أي

مشروع حداثوي ،إضافة إلى التدخالت الغربية التي لم تتوقف طيلة القرن الماضي.

■ فــي مواجهــة هــذه المعضــالت وغيرهــا كثيــر أضــاف اإلســالم السياســي مجموعــة أخــرى مــن التحــديات واإلنقســامات
وتذرية الوالءات .إنطلق أوال من مربع اإلدانة واإلحتقار لمشروع «الدولة الحديثة» باعتبارها من مخلفـات اإلسـتعمار،

وأنها تُركت لتكريس التجزئة والحيلولة دون إقامة وحدة لـيس بـين العـرب وحسـب ،بـل بـين المسـلمين كلهـم .وقـد تربـت
أجيال عريضة وعلـى مـدار عقـود طويلـة علـى هـذه الفكـرة اإلحتقاريـة واإلسـتعالئية ضـد فكـرة الدولـة ،والتـي إسـتعيض
عنها بمشروع هالمي طوباوي لم يتجاوز التنظير المكتبي ،مشروع يدور حول «الدولة اإلسالمية».

لكـن حركـات اإلســالم السياسـي نفسـها مــا لبثـت أن إنخرطــت فـي مشـروع الدولــة نفسـه ،وأمـام صــالبة وجبـروت الواقــع

والسياســة التــي تهــزم أيــة أيــديولوجيا وجــد اإلســالميون أنفســهم يخفضــون مــن ســقف اليوتوبيــا إلــى ســقف الدولــة األمــة.

وأصبحت االحزاب والحركات اإلسالمية محصـورة أكثـر وأكثـر فـي إطـار دولهـا ،وتؤكـد مـ ار اًر وتكـ ار اًر عـدم تـدخلها فـي
شؤون الدول المجاورة .بل إن كثيـ ار مـن الحركـات وأمـام هـول السياسـة والصـراعات والقمـع وجـدت نفسـها تتحـالف مـع
حكومات قامعة لحركات إسالمية شقيقة.
■ إن أهم الدروس المستخلصة من هذه التجارب هو أن اإل نخ ار في وحل السياسة بمثاليات الدين له تـأثير باتجـاه
واحد وهو نقل تلك األوحال إلى الدين ،ولم يحد أن رأينا العكس أي النجاو في نقل مثاليات الدين إلـى السياسـة.

الدليل األكبر أمامنا يتمثل في التاري ..وفي الحالة اإلسالمية فإننا أمـام تجربـة بالغـة الغنـى فـي تـاري .الخالفـة والـدول

واإلمــارات اإلســالمية تؤكــد جبــروت وأولويــة السياســة ،وأنــه فــي الحــاالت التــي إســتخدم فيهــا الــدين لتســوي أهــداف

سياسية فإن اإلثنين يخسران ■
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()1

الدين والدولة في الصراي على دستور العراق

()1

فالح عبد الجبار

■ ينشغل العراقيون بالدستور ،وسط محيط ال دستوري .وهذه المشاغل ليست سارة تماماً ،وان كانت مهمة .ويدقق
العراقيون على مواقع اإلنترنت وفي الصحافة المطبوعة أو اإلعالم المرئي ،في كل كلمة وفاصلة ،بل يمحصون
عرفة مشفوعة بـ (الـ) التعريف .لم يبلغ الصراع على المعاني هذا القدر من اإلتساع والتعقيد.
األسماء أهي نكرة أم ُم َّ
وهو إصطراع المفاهيم الجديدة مع ثفاالت الفكر القديم (الثفالة تعني ما يترسخ في أسفل الكأس أو القنينة من
بقايا).
■ إستقبل العراقيون بعد جدب فكري ُحظرت فيه – في العهد السابق  -كلمات مثل العولمة ،أو دراسة النظريات
اإلجتماعية ،إستقبلوا مفاهيم جديدة :الفيديرالية ،التوافقية ،الالمركزية ،مثلما إستقبلوا مسميات إثنيات وأديان ومذاهب
لم يألفوا تداولها منذ العهد الملكي (األيزيدية ،والصابئة ،والشبك ..ال .(.ويتمحور اإلستقطاب الفكري الجاري حالياً،

على أزواج عديدة من المتضادات :اإلسالمية مقابل العلمانية ،والمركزية مقابل الالمركزية ،أو المركزية مقابل
الفيديرالية ،وهلم ج ار  ..وتتركز السجاالت أكثر ما تتركز على العالقة بين الدين والدولة ،أو بتحديد أدق هل يكون

اإلسالم المصدر الوحيد للتشريع ،أم مصد اًر واحداً من مصادره؟

■ باتت هذه القضية واحدة من المشكالت الكبرى التي تواجه دول المنطقة ،في الفكر والسياسة معاً ،منذ صعود
اإلسالم السياسي في سبعينيات القرن المنصرم .فالدساتير في البلدان العربية والمسلمة تورد بند «اإلسالم دين
الدولة» كتحصيل حاصل برغم أن جل دول العالم ( 140دولة مثالً) ال تورد ذك اًر لدينها .ولم تحمل الدساتير
العراقية منذ  1925أية إشارة إلى مصادر التشريع .لعل االستثناء الوحيد هو دستور الجمهورية الثانية (عبد السالم

عارف  ،)1964الذي تنص مادته الثالثة على أن «اإلسالم دين الدولة والقاعدة األساسية لدستوره» .وكما نعلم إن

عرفت العراق بأنه دولة ديموقراطية (بال إنتخابات) واشتراكية (يحكمها العسكر) ،وكانت أكثر
هذه الجمهورية ّ
الجمهوريات تعصباً بالمعنى الطائفي للكلمة ،برغم إسرافها في الحديث عن اإلسالم.
■ ويبدو لي أن إصرار ممثلي اإلسالم السياسي المحافظين ،على إدراج اإلسالم (أو الشريعة) مصد اًر وحيداً للتشريع

على قاعدة «أن التشريع هلل وحده» ،يشبه إصرار العسكر على تسمية جمهورياتهم بـ«اإلشتراكية» و«الشعبية».فهو

إدعاء أيديولوجي بامتياز ،نظ اًر أل ن تحريم حق البشر الفانين في التشريع ينطبق على القائلين به مثلما ينطبق على
غيرهم ،وأي إستثناء يعني إدعاء نوع من األلوهية غريب .يخاف اإلسالميون المحافظون العلمانية باعتبارها إنكا اًر
لألديان ،وهذا خلط باإللحاد الفلسفي .فهذا األخير إنكار للدين جملة وتفصيالً .أما العلمانية فليست مذهباً سياسياً

) )1جريدة «الحياة» اللندنية ،تاريخ .2005/8/7
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بل هي موقف ودعوة إلى تنظيم العالقة بين الدولة والدين ،أو باألحرى المؤسسات الدينية ،تنظيم يرمي إلى
حماية الدين من غول الدولة ،وتمييز المجال السياسي عن المجال الديني ،أي الفصل على مبدأ اإلختصاص■
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■ يميل قطاع من العلمانيين ألسباب وجيهة إلى إستخدام لفظ «الوضعية» أو «المدنية» بديالً عن العلمانية ،لما
شاب هذه األخيرة من أدران بسبب الجهل وسوء النية وتحامالت العوام .ويضرب موقف العلمانيين أو الوضعيين

(وأنا منهم) جذوره في منطق الدولة الحديثة ،الذي يختلف عن النظام السياسي واإلجتماعي مما ساد في
اإلمبراطوريات المقدسة ،حيث يقوم المركز (المخزن عند المغاربة) بجمع الخراج ،وحماية الثغور ،وترك الجماعات
المعزولة تعيش وفق شرائعها المتعددة ،حيث تزدهر المذاهب والمدارس حتى داخل الدين الواحد نفسه.
■ الدولة الحديثة تقوم على مبدأ المواطنة المجرد ،وعلى دستور موحد ،شامل ،لكل األجزاء ،ال لجزء منفرد ،وعلى
تقديم الرعاية والخدمات اإلجتماعية من دون تمييز ،واحترام حرية المعتقد ،والعبادة ،من دون مساس بحرية اآلخرين.
معلوم أن ثمة فوارق كبيرة بين اإلسالم كدين والشريعة ،أو بين اإلسالم والفقه ،ويخل بعض اإلسالميين خل

عشواء بين هذه المفاهيم.

فالدين منظومة فكرية مركبة ،وهو أيضاً مؤسسات تتولى إنتاج المعرفة الدينية ،كما أن مدارسه الفقهية بالغة التنوع،

وتحديدها مصادر الشريعة غاية في االختالف .ويمكن الحدي

عن مكونات الدين الفكرية (أي دين) باعتبارها

مؤلفة من علم الكالم (المختص بالذات اإللهية وخلق الكون) والفقه السياسي (نظرية اإلمامة أو الخالفة) ،وفقه

العبادات (الفرائض) ،وفقه المعامالت (التجارية وعقود النكاح).

■ لم يعد لعلم الكالم من وجود ،على الرغم من ثرائه الفلسفي .أما الفقه السياسي فإن الحضارة اإلسالمية عموماً
ما عادت تنادي باإلمامة في قريش ،بينما تميل المدرسة األصولية الشيعية إلى نبذ أساسها القديم عن أن اإلمامة
حكر على اإلمام الغائب ،وأن كل دولة في عهد الغيبة بطالة .أما فقه العبادات فهو شأن لم تعمد دولة معاصرة إلى
المساس به ،برغم ما ينطوي عليه هو اآلخر من تباينات بتباين المدارس والمذاهب (من اآلذان ،إلى الصالة بسبل
اليد أم كتفها ،إلى الزكاة وسبل دفعها ،وما شاكل).
وال يختلف فقه المعامالت (في شقه التجاري) عن ذلك .لقد نما هذا الفقه في حاضنة اإلقتصاد الحرفي والزراعي

القديم ،وواجه مشكلة عصيبة في التكيف مع اإلقتصاد الصناعي المالي(المصرفي) الحديث (مشكلة البنوك الحديثة

والقروض والسندات واألسهم) ،وأن حرمانه التطور يرجع إلى تزمت بعض فقهاء القرن العشرين الذين ضحوا بسبب
تزمتهم نفسه بكل جوانب الثراء في فقه المعامالت .مع ذلك يتكيف هذا الفقه عموما مع اإلقتصاديات الحديثة ببطء.
أخي اًر ثمة فقه عقود النكاو ،وقواعد تنظيم األسرة .ولعلها أكثر مواضيع الخالف واإلختالف إحتداماً ،والسيما مسألة
تعدد الزوجات وحقوق اإلرث ،وحضانة األطفال .ليس س اًر أن الفقهاء ،بل المسلمين بعامة ،يتباينون في تأويل
الشريعة هنا تباينا كبي اًر ،وينقسمون إلى تيارات محافظة ،ووسطية ،واصالحية جذرية.

هذا التباين في العناصر المكونة للفقه ،يوازيه تباين آخر في مصادر الشريعة :أهي القران الكريم وحده ،أم القران

والسنة (كما يرى اآلخرون) أم القران والسنة والعقل واإلجتهاد ) حسب فهم ثالث) ،مضافاً إليهم اإلجماع (حسب فهم
رابع)؟ حقاً أن فهم معنى اإلسالم مصد اًر للتشريع يتعدد بتعدد فهمنا معنى الشريعة ومصادرها ،كما يتعدد بتعدد
االجتهادات داخل مكونات الفقه (الفقه السياسي ،فقه العبادات ،فقه المعامالت) ■
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هذا التعدد الذي نما عبر تاري .الحضارة العربية اإلسالمية ،مفيد لجهة إغناء الفكر وتطوره ،إن قام على قاعدة

إحترام التعدد واإلعتراف به ،ومدمر تماماً إن مشي على أرضية إحتكار جهة واحدة للحقيقة ،وسيادة هذا اإلحتكار
حقيقة تفقأ العين .إن الدعوة إلى فرض اإلسالم (أو الشريعة) كمصدر وحيد للتشريع ينطوي ضمناً أو صراحة على
حكم رجال الدين لتفسير معنى اإلسالم ،ووضع فئة واحدة ال تزيد على بضعة آالف موضع القيم على تفكير

الماليين ،واحالل االكليروس محل األمة.
■ وهذا جانب مهم بل أساس عند معالجة مسألة الدين والدولة .فالدين ليس محض منظومة إعتقاد وشرائع ،بل هو
أيضاً مؤسسات يديرها بشر فانون ،لهم من المطامح والمصالح ما لغيرهم ،ونظرة إلى طبقة رجال الدين ،أو

المشتغلين بأمور الفقه ،تفيدنا أنها ،شأن مجتمعها ،مبرقشة من حيث منحدرها القبلي ،والجهوي ،واإلثني ،وأنها تتوزع
على المكونات اإلجتماعية بين ريفيين محافظين ،وحضريين متنورين ،وأن إنتماءاتها اإلجتماعية تتداخل بانتسابها

الفقهي ،واأليديولوجي ،وهي ليست منزهة عن الغرض البشري والمصالح اإلجتماعية .وان حصل إنسالخ عن هذا
الغرض ،فذلك يشكل اإلستثناء ال القاعدة.
ونالحظ أن مساعي «أسلمة» الدستور تترافق مع عمل قاعدي لـ«أسلمة» المجتمع ،بفرض الحجاب (المرأة هي
الهدف األول دوماً) ،وفصل الجنسين ،بل تحريم المصافحة ،وغلق دور السينما ،ومنع الموسيقى (جرى تحطيم

محال بيع األشرطة) ،وغلق محال حالقة النساء ،عالوة على تحديد نمط معين من حالقة الرجال (إغتيل عشرات
الحالقين في بغداد وجوارها).

■ وبهذا تُختزل األسلمة سياسياً إلى إحتكار الفقهاء أو اإلسالميين لحق الحكم تنفيذاً وتشريعاً ،كما تُختزل إجتماعياً
إلى إختراق المجال الخاص للفرد ،وفرض منظومة قيمية محددة (محافظة في األغلب) للملبس والمأكل والمشرب
وغير ذلك .عدا هذا ال يملك اإلسالميون برنامجاً .وتجد هذه النزعة المحافظة في خدمتها ريفيين مخلوعين يتلذذون

برمي بنات الحواضر السافرات بالحجارة ،أو فئات هامشية عدوانية ،محطمة روحياً بحكم العوز واإلهمال ،وهي

مستعدة ألن تنزل باله اروات على طالبات الجامعة أو تطلق النار على الحالقين.

وباختصار تتشكل النزعة المحافظة من تحالف عريض ال يقتصر على الفقهاء أو الزعامات التقليدية ،إذ ينجذب إلى
هذه الحركة ،في طور صعودها عدد من الراغبين في اإلفادة من فرص الصعود اإلجتماعي .وحين يجري ذلك في

دولة متعددة المذاهب واألديان ومتنوعة في تنظيمها االجتماعي والقيمي (بين ريف وحضر وبلدات طرفية) ،فإنه

يكون وصفة للخراب■

2005

187

188

()1

الدولة العلمانية والمسألة الدينية :تركيا نموذجاً

صادق جالل العظم
()1

الصراي على معنى اإلسالم..
المسألة الدينية اليوم في العالم الغربي

 -1ال أنوي في هذه الدراسة تقديم محاولة لفض اإلشتباك والتشابك و«الشربكة» بين معاني الدين والعلمانية
والليبرالية والديمقراطية والمجتمع المدني في الجداالت والمناقشات والسجاالت العربية العامة والخاصة ،المحتدمة منذ

فترة غير قصيرة في شأن هذه الموضوعات الحيوية لنا جميعاً اليوم .وبدالً من ذلك ،سأقارب الموضوع إنطالقاً مما

يقال أو ُيحتج به على نطاق واسع في بعض تلك المناقشات ،بأن العلمانية – كفكرة ودولة وممارسة وتطبيق –
نشأت في أوروبا بسبب الحروب الدينية الدموية المشهورة ،وعلى خلفية صراع المجتمع المدني البورجوازي الصاعد
انذاك وقواه ضد الكنيسة واإلقطاع ،األمر الذي ال ينطبق على اإلسالم وأرض اإلسالم ،ألن ليس في اإلسالم كنيسة

أو ما يشابهها أصالً.
وبما أن الحديث عن الدولة العلمانية والمسألة الدينية يدور هنا على هذه الخلفية الحربية – الصراعية ،وجدت من

المالئم أن أدخل في موضوعي هذا عبر التركيز على النزاع الحاد والحاد جداً ،والجاري منذ فترة غير قصيرة في

أرض اإلسالم وغير اإلسالم على ضبط معنى اإلسالم ذاته وتحديد تعريفه والهيمنة على فحواه وطبيعة تطبيقاته .وال

شك عندي في أن هذا الصراي المستمر للسيطرة على معنى اإلسالم وتعريفه يشكل الجزء األهم من المسألة
ويبتذل إلى مستوى التناحر الدموي األهلي العنيف
الدينية اليوم في عالمنا العربي ،وال سيما عندما ينحل هذا النزاع ُ
والمديد بين طوائف الدين ومذاهبه وملله ونحله في المجتمع الواحد ،كما شاهدنا ونشاهد في أكثر من دولة عربية

وبلد إسالمي في الوقت الحاضر■
تمكنت
أما األطراف الرئيسية الداخلة في هذا الصراع بشأن ضبط معنى اإلسالم ،والسيطرة على تعريفه ،كما
ُ
ّ -2
من رصدها وتصنيفها ،فهي على النحو التالي:
أوالً -أنظمة سياسية وحكومات وأجهزة دولة ومؤسسات دينية رسمية تديرها ُنخب من رجال الدين تعمل كلها في
عما يمكن تسميته هنا «إسالم الدولة الرسمي» ،وفي صوغ تعاليمه وتوجهاته صيغاً مالئمة وفقاً لألوضاع
الدفاع ّ
واألحوال المتبدلة ،وفي نشره وبثه عبر الوسائل المتوفرة للدولة وأجهزتها .ونجد النموذج األعلى لهذا النوع من

اإلسالم في دول الريع النفطي ،وهو إسالم مدعوم جيداً جداً بشبكة عالقاته وتحالفاته الخاصة على أوسع نطاق
إقليمياً وعالمياً ،كما أنه مدعوم بجبروت الدولة المعنية وبأس أجهزتها األمنية المتنوعة ،وبقوة أموالها الوفيرة

واغراءاتها.

) )1مجلة «دراسات فلسطينية» ،العدد  ،82خريف – شتاء .2010
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وال أعتقد أني أبالغ حين أقول إن عدداً كبي اًر من دول العالمين اإلسالمي والعربي طورت اليوم لنفسها نسخة وطبعة
مالئمتين من إسالم الدولة الرسمي هذا ،تستعملهما في خدمة مصالحها داخلياً وخارجياً من ناحية أولى ،وفي مناوأة
واحباط المصالح المشابهة لدول أُخرى منافسة لها أو متخاصمة معها ،من ناحية ثانية.

ثانياً ■-إن الطرف الثاني في هذا الصراع بشأن ضبط معنى اإلسالم والسيطرة على تعريفه وتفسيره وتأويله ،موجود
على الجانب اآلخر البعيد من إسالم الدولة الرسمي ،وأعني بذلك اإلسالم األصولي الطالباني التكفيري الجهادي

العنيف ،بأجزائه الكثيرة وفئاته المتنوعة وتنظيماته المتفرعة ،وعقيدته األساسية هي« :الحاكمية» ،ومنهج عمله شبه
الوحيد تقريباً هو «التكفير والتفجير» بال مقدمات وبال نظر إلى العواقب أو النتائج مهما تكن.

هذا هو اإلسالم الذي إحتل الكعبة سنة  1979بقيادة جهيمان العتيبي ،واغتال الرئيس أنور السادات سنة ،1981

وخاض معارك إرهابية دموية خاسرة في سورية ومصر والجزائر ،وهو اإلسالم الذي نّفذ ضربات  11أيلول

(سبتمبر)  2001داخل الواليات المتحدة األميركية .إنه إسالم يئس إلى حدود العدمية من بلوغ أي أهداف ،أو

تحقيق أي برامج بأي أسلوب أو منهج غير أسلوب التكفير ومنهج التفجير اإلرهابي اإلنتحاري شبه األعمى ،ولتكن

النتائج مهما تكن حتى لو إنعكست تدمي اًر على اإلسالم عامة ،وعلى اإلسالم التكفيري نفسه خاصة.

■ [ما هو موقع إسالم حزب هللا اللبناني وموقع إسالم «حماس» الفلسطينية من إسالم التكفير هذا؟
أرى أن حزب هللا و«حماس» ال ينتسبان إلى إسالم التكفير هذا ،وهما يشكالن اليوم البقية الباقية من حركات
التحرر الوطني التي عرفها القرن العشرون في العالم عامة ،وفي العالم العربي خاصة ،لكن مع إنزياو مذهبي

ضيق إلى مستوى أدنى من المستوى الوطني الرحب ،وبنزول طائفي متزمت تحت خ معاني التحرر المعروفة
بما فيها التحرر اإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي والعلمي وما إلى ذلك .وفي الوقت ذاته ،يناضل التنظيمان من
أجل أهداف محددة جيداً وقابلة للتحقق ،من حي المبدأ ،وعلى رأسها تحرير أرض محتلة باعتراف العالم أجمع،

كما يحصران بدقة كفاحهما المسلح في الساحتين المحليتين المعنيتين ،وال يهاجمان عنفياً إال اإلحتالل ودولته،

كما أنهما يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة ومنظمة نسبياً في أوساطهما الشعبية ،وبتعاطف فعال وملحوظ في
م
المتفلت من هذه الشرو
أوسا المجتمعات العربية األوسع ،وهذا األمر ال ينطبق على إسالم التكفير والتفجير

جميعاً.

ومع ذلك أعود ألؤكد أن حزب هللا و«حماس» ال يمكن أن يرتقيا إلى مستوى حركة تحرر وطني جدية ،وذلك
بسبب إنتمائهما المذهبي الصافي ،وجراء األيديولوجيا الطائفية الخالصة لكل منهما .فتجارب التحرير الوطني
السابقة بينت بما ال يترك مجاالً للشك ،في نظري ،أن حركات التحرر الوطني تتطلب نسبة عالية من العلمانية
المحايدة دينياً وطائفياً واثنياً ،بحي تكون الحركة حركة لكل شعبها تمهيداً لتأسيس دولة تكون هي أيضاً لكل

مواطن من مواطنيها .وال بد من اإلشارة هنا إلى أن غياب هذا العنصر في حالة العراق تحت اإلحتالل أدى إلى

إستحالة قيام حركة تحرر وطني جدية تواجه اإلحتالل األميركي وتقاومه بجبهة وطنية متحدة ،بل إن الذي حد

في العراق كان خرقاً فظاً وفاضحاً ومتعمداً من جانب اإلسالم الطائفي والمذهبي والتفجيري للحكمة اإلستراتيجية
والتكتيكية التي راكمتها حركات التحرر الوطني الناجحة ،وحتى غير الناجحة ،خالل القرن العشرين ،فمال ميزان
األحدا والتطورات في العراق ميالً مفجعاً نحو إشعال الحروب األهلية والتناحر المذهبي الدموي والقتل الجماعي
على الهوية الطائفية].
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أما الطرف الثالث المنخرط في الصراع الجاري بشأن معنى اإلسالم وتعريفه ،فهو إسالم الطبقات الوسطى
ثالث ًاّ ■-
والتجارية  ،أي :إسالم البازار واألسواق المحلية واإلقليمية والمعولمة ،إسالم غرف التجارة والصناعة والزراعة ،إسالم
المصارف وبيوتات المال المسماة إسالمية ،واسالم كثير من رؤوس األموال الطافية والباحثة بيقظة عالية عن أي
فرصة إستثمارية سريعة ومجزية في أي ناحية من نواحي الكرة األرضية اليوم .والى الحد الذي تشكل فيه

بورجوازيات الدول اإلسالمية عامة ،والعربية خاصة ،العمود الفقري لمجتمعاتها المدنية ،فإن هذا اإلسالم الجيد

والمفيد لـ «البزنس» ( )Good for Business Islamيكون هو أيضاً إسالم المجتمع المدني فيها.

إنه إسالم معتدل ومحافظ ،يتمحور حول عمليات «البزنس» بأشكالها كلها ،وله مصلحة حيوية في اإلستقرار
السياسي والسلم اإلجتماعي ،وهو بالتأكيد غير مهووس بالمشركين والكفار والمرتدين والمجوس والملحدين والزنادقة

والمنافقين والروافض والنواصب وأحفاد القردة والخنازير ،أو بتطبيق الحدود وقانون العقوبات الجسدية.

إنه إسالم يميل إلى التسامح في الشأن العام ،والى التشدد في الشأن الشخصي والفردي والعائلي والخاص ،ولذا،
يجب تمييزه بدقة عن إسالم الدولة الرسمي من ناحية ،وعن إسالم التكفير والتفجير ،من ناحية ثانية.

يعبر الباحث اإلسالمي اللبناني الدكتور رضوان السيد عن بعض التفاؤل العربي العام ،ولو البسيط ،بهذا النوع من
ّ
اإلسالم بعد أن يموضعه في «تلك الفئات اإلجتماعية الصاعدة من مجموع الـ  250مليون نسمة في الوطن العربي
التي تريد أن تعيش بسالم مع نفسها ومع اآلخرين ،فالفئات الوسطى التي تشتغل وتعمل ...هي التي يمكن أن

فكر ال يصارع العالم وال النفس ،بل يعيش في مصالحه معهما» [علي العميم،
تنشيء فك اًر جديداً ،إرهاصاته بدأتٌ .
«العلمانية والممانعة اإلسالمية :محاورات في النهضة والحداثة» (بيروت ،دار الساقي ،)2002 ،2 ،ص
.]163

■ أما النموذج األعلى إلسالم «البزنس» هذا ،فنجده في حكم «حزب العدالة والتنمية» لتركيا اليوم ،وفي طبيعة
مشاريعه واصالحاته وطموحاته وسياساته الداخلية والخارجية على المستويات كافة .فهذا الحزب يصف عقيدته

األساسية بـ «الديمقراطية المحافظة» في إشارة واقعية منه إلى أن القاعدة الشعبية واإلنتخابية الواسعة لحكمه موجودة
في األناضول األوسط ،وهي المنطقة الصاعدة بسرعة فائقة إقتصادياً وانتاجياً وتجارياً وعولمياً و«بزنسياً» في الوقت
الحاضر ،والمحافظة سياسياً واجتماعياً ودينياً في اللحظة ذاتها .ومن عالمات النجاح البارزة التي تسجل إلسالم

«حزب العدالة والتنمية» أن نزعته المحافظة لم تبدد نفسها – كما جرت العادة – في سطحيات «األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر» في الملبس والمأكل والمشرب والمذهب والمسبح والمسلك اليومي للناس ،وانما إهتمت،

بالمحافظة المتأنية على الدستور األساسي للدولة التركية الكمالية والعلمانية ،وعلى مؤسساتها كما تطورت ونمت

كلها ،وكما خدمت المصلحة القومية التركية على إمتداد القرن العشرين.

سيفرط أو يتالعب بمكتسبات ومنجزات عصرية نوعية كبيرة حققتها تركيا المعاصرة.
ال يبدو هذا النوع من اإلسالم ّ
بعبارة أخرى ،إن ما يعد به اإلسالم «البزنس» لحزب العدالة والتنمية ،هو «مزيد من اإلصالح والتحديث» وليس
اطو األضداد ،اآللهة الجدد وخراب العالم» (بيروت :الدار العربية للعلوم –
«اإلسالم هو الحل» [على حرب« ،تو ْ
ناشرون ،)2008 ،ص ■]251
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()2
«حزب العدالة والتنمية» و «المفارقة التركية»

 ■-1واضح ،إذاً ،أن تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية تشكل في الوقت الحاضر األنموذج العملي للدور الذي
يمكن أن يضطلع به إسالم «البزنس» هذا في بلد إسالمي محوري يتطور بقوة وبسرعة داخلياً واقليمياً ودولياً .وأريد
أن أقدم فيما يلي بعض المالحظات عن تأثير هذا الوضع الجديد نسبياً فينا ،كعرب ،علماً بأني ال أنظر ،في هذا

كله ،إالّ إلى المالمح العامة والعريضة جداً للتجربة التركية وكما تبدو لي من بعيد.

ما من مراقب من بعيد إالّ وقف حائ اًر متأمالً ومتف ّك اًر أمام ما يمكن تسميته «المفارقة التركية» :أي أن يكون البلد
وطور
اإلسالمي الذي أعلن علمانية دولته رسمياً منذ البداية ،وفصل الدين عن الدولة منذ لحظة التأسيس األولىّ ،
فعالة على الطريقة الفرنسية ،هو أيضاً البلد اإلسالمي الذي
أيديولوجيا علمانية صريحة ومتماسكة بتطبيقات عملية ّ
أوصل حزباً سياسياً ال يخفي إسالميته ،إلى السلطة بصورة ديمقراطية إنتخابية سلمية وسلسة إعترف العالم أجمع

بها وبشرعيتها ونزاهتها ،ومن دون أن تضرب البلد كارثة كبرى كما حدث في الجزائر ،مثالً ،أو في بالد إسالمية
أُخرى حاول اإلسالميون فيها اإلمساك بالسلطة بطريقة أو بأُخرى .وعلى سبيل المثال ،يتساءل مراقب قدير
ومتمرس مثل الدكتور علي حرب« :كيف تم ّكن حزب سياسي ،ذو خلفية دينية وأصول إسالمية ،أن يقود تركيا،

بنجاح ملحوظ في نظر العالم ،وفي أكثر القضايا والشؤون ،في السياسة والتربية كما في اإلقتصاد واألمن ،سواء
على مستوى الداخل أو من حيث العالقة مع الخارج؟» [المصدر نفسه ،علي حرب ..ص .]249

لضم تركيا إلى
■ وتعمقت المفارقة حين تبين أن الحزب اإلسالمي إياه ،هو الذي يسعى ،سعياً إستراتيجياً حثيثاًّ ،
اإلتحاد األوروبي الذي كان الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان قد نعته بـ «النادي المسيحي» ،في حين

أن الجيش الذي أسسه أتاتورك ،والحامي التقليدي الصارم لحمى العلمانية التركية ولكمالية الجمهورية التركية هو

الذي يبطيء الخطى في مسيرة اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي العلماني ويعارضها ويضع العراقيل في وجهها.
أعتقد أن إسالم «البزنس» هذا يعرف تماماً من أين تؤكل الكتف سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،أي أنه يعرف جيداً

أن اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي ،أو حتى اإلقتراب منه ،سيجعل إحتماالت رجوع المؤسسة العسكرية إلى عاداتها

عما كانت عليه في السابق ،كما يعرف أن
القديمة في التدخل الفظ في شؤون الدولة التركية أضعف بما ال يقاس ّ
هذا اإلنضمام سيجعل ،في الوقت ذاته ،إحتماالت إرتداد أي أحزاب تركية ذات صبغة دينية إلى أي نوع من أنواع
الح ْرفية الدينية أو النصوصية اإلسالمية ،تتراجع إلى حدود بعيدة■
األصولية المذهبية أو َ
 ■-2من الالفت كذلك في الوقت الحاضر ،أنه عند نشوب خالفات كبيرة وأزمات حادة بين أطراف نظام الحكم
التركي الحالي وداخل أجنحته وأجهزته (بما في ذلك المؤسسة العسكرية نفسها) ،فإن اإلحتكام يجري بسرعة إلى
المؤسسات الشرعية المعروفة مثل الدستور والقضاء والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا بدالً من اإلحتكام المعهود

إلى السيناريوهات اإلنقالبية واإلقتحامات العسكرية الفظة واألساليب التآمرية .وال شك في أن اإلمتحان األكبر لـ

حزب العدالة والتنمية خاصة ،ولمستوى نضج نظام تركيا الجمهوري العلماني الديمقراطي عامة ،سيأتي يوم تتشكل

أكثرية إنتخابية سياسية جديدة من أحزاب علمانية وشبه علمانية ،وتتقدم كي تتسلم السلطة بصورة ديمقراطية وسلمية
وسلسة من الحزب الحاكم في الوقت الحاضر.
شخص هذا الوضع في تركيا اليوم على النحو التالي« :في
■ وال شك في أن الدكتور علي حرب أصاب حين ّ
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المسألة السياسية ،لم يقل أردوغان ورفاقه إن الشورى بديل الديموقراطية ،التي هي صيغة غربية مستوردة ،كما

أقر ورفاقه بالعمل ضمن أطر النظام
يقول عندنا الذين أخفقوا في تحديث الشورى أو في تطوير الديمقراطية .بل ّ
الجمهوري وقوانينه ،وانخرطوا في اللعبة الديمقراطية بعقلية تداولية ،إشارة إلى إندراجهم في زمنهم وعالمهم .ولذا لم
يشن أردوغان حملة على الثقافة الغربية الحديثة ،ولم َيعد مجتمعه وبلده بالعودة عن مسارات التحديث ومنجزاته ،كما
ّ
يعلن حكام مسلمون في مكان اخر ،ألن مآل ذلك أن نتخلى عن كل أسباب العيش وأدواته» [المصدر نفسه ،علي
حرب..ص .]251

■ مع ذلك سيكون من دواعي الغفلة والسطحية في التحليل إسقا إحتماالت النكوص واإلرتداد كلياً في بلد
إسالمي مثل تركيا ،كما سيكون من دواعي السذاجة السياسية عدم التيقظ الحاد والكامل إلمكانات حدوثهما ،ألن
الرجوع إلى نوع من أنواع الحكم العسكري ،أو إلى شكل من أشكال اإلستبداد األصولي الديني الشمولي يبقى إغراء

قائماً وكامناً في منطقتنا ،وخصوصاً إذا ما إتخذا صورة ديكتاتورية عسكرية مغلفة بالتعصب الديني والتزمت

ال طائفي والمذهبي .وتزداد الخطورة كلما تدرج الحكم الحالي في تركيا ،في محاوالته إخضاع المؤسسة العسكرية،
إلى قرار الحكم المدني الديمقراطي في البلد مهما تكن هوية ذلك الحكم في أي مرحلة من المراحل المقبلة.
في أي حال ،أرى ،بصورة عامة ،في وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة ديمقراطياً وسلمياً ،لحظة نضج
للتجربة التركية مع الجمهورية الكمالية ومع الدولة العلمانية ومع اآلليات الديمقراطية كما تطورت ونمت خالل القرن
العشرين ،ومنذ بداياتها المتواضعة والمترددة ،وعبر تحوالتها الصعبة ومراحلها الخطرة .إنها لحظة نضج ال للعلمانية
التركية والياتها الديمقراطية فحسب (على ضعف األخيرة سابقاً) ،بل إلسالمها السياسي أيضاً .كما يبدو لي أن
اللحظة ذاتها تنطوي على إحتماالت جيدة لتجاوز ديمقراطي أرقى لمعاني الكمالية واألتاتوركية الكالسيكية بعد أن
إستنفدت تلك المعاني أغراضها التاريخية وحققت أهدافها األكبر على أرض الواقع■

()3
دور العلمانية في بناء الدولة الحديثة في تركيا

 ■-1أقول هذا ألن العلمانية في المجتمع التركي قامت ،على امتداد القرن العشرين ،بدور حاسم يشبه إلى حد

كبير الدور الحاسم الذي قامت به الليبرالية في أبرز المجتمعات األوروبية الغربية في حقبة ما قبل الحرب العالمية

المَلكيات
األولى .وأقصد بهذا التشبيه :تثبيت الجمهورية ومؤسساتها وقيمها؛ تثبيت الحكم الدستوري حتى في َ

طنة والمواطنية وتوطيد
الوراثية؛ تثبيت فصل السلطات والدفع به قدماً؛ تثبيت إستقالل القضاء؛ تثبيت فكرة الموا َ
طنة والحريات العامة المعروفة؛ تثبيت عملية التداول السلمي للسلطة بحيث تحكم
قيمها؛ تثبيت حقوق المواطن والموا َ

األكثرية السياسية اإلنتخابية مع حفظ حق األقلية السياسية الخاسرة في إعادة تشكيل نفسها كأكثرية إنتخابية جديدة،

ومن قال إن األكثرية ال تستبد؟
وبحيث ال تعود أي أكثرية قادرة على اإلستبداد بنفسها وبشعبها وبمجتمعهاَ .
هذه هي اإلنجازات الليبرالية التي أُعجب بها كثي اًر رواد التنوير اإلسالمي منذ القرن التاسع عشر ،على الرغم من
أننا نعرف اليوم مدى التسلط الطبقي الذي مارسته تلك الليبرالية على المجتمع بصورة عامة ،ومدى قصور

ديمقراطيتها في ذلك الحين ،ومدى محدودية شعبيتها اإلنتخابية هي أيضاً في تلك األوقات.
■ أمر شبيه بهذا يقال في إنجازات العلمانية األتاتوركية التي أعجب بها رجاالت السياسة والفكر واألدب واإلصالح
في العالم العربي في تلك الحقبة ..هذا كله ،على الرغم مما نعرفه اليوم عن تسلطية تلك العلمانية على المجتمع
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التركي في البدايات ،وعن النقص المريع في ديمقراطيتها ومحدودية شعبيتها في تلك األوقات .ومن هنا إستنتاج

الدكتور علي حرب أن حزب العدالة والتنمية وقادته «هم في النهاية ثمرة النظام الجمهوري العلماني والديمقراطي ،أياً

كانت شوائبه وأعطاله ،ولواله لم يكونوا في مكانهم اآلن ،بل في السجن أو المنفى أو القبر ،كما هي مصائر الساسة
في أكثر دول العالم العربي ،على إختالف إتجاهاتهم» [المصدر نفسه ،علي حرب ..ص ■ ]252
 ■-2أود اإلشارة هنا إلى أن الزميل الباحث صقر أبو فخر لحظ بعض هذه النقاط (مع قسوة أشد على علمانية

أتاتورك بسبب ديمقراطيتها المفقودة) في دراسته «التحول التركي الكبير :خرافة العثمانية الجديدة» [في مجلة

«معلومات» الصادرة عن جريدة «السفير» ،بيروت ،العدد ( 73كانون األول/ديسمبر ،)2009 ،ص – 148
منبهاً إلى أن الديمقراطية بال علمانية ،كما العلمانية بال ديمقراطية ،ال بد من أن تؤديا إلى شكل من أشكال
ّ ]149
اإلستبداد الشمولي أو الحكم العسكري ،ومستنتجاً أن الهند هي «الدولة الكبرى الوحيدة في اسيا التي تمكنت من
دمج قيم الديمقراطية بقيم العلمانية في نسق دستوري واحد في القرن العشرين» .ويبدو لي أن من الجائز القول اآلن

– مع كل التحفظات الالزمة  -أن تركيا نجحت هي أيضاً ،مع بدايات القرن الحادي والعشرين ،في تحقيق دمج
تطوري مشابه لقيم الديمقراطية بقيم العلمانية في نسق دستوري وسياسي واحد ،لكن عبر مسار تاريخي متعرج

من نوع اخر تماماً.

■ لقد أصاب صقر أبو فخر كذلك حين إعتبر أن ما يسمى أحياناً «العثمانية الجديدة» هو أقرب إلى األسطورة
منه إلى الوقائع في الجانب التركي ،مؤكداً أنه إذا كان هناك أي «عثمانية» لدى حزب العدالة والتنمية ،فهي
بالتأكيد ليست عثمانية «جغرافية» ،وانما ال تعدو كونها إعادة تموضع تركية سياسية جديدة ،ناجحة وفعالة ،في
مجال إقليمي أوسع من حدود تركيا الحالية ،على حد تعبيره.

أما الحنين المعروف به اإلسالم السياسي العربي إلى الخالفة والسلطنة والوالية واإلمامة والعصر الراشدي ،وتوقه
ّ
الحالي المستجد إلى إقامة «فراديس إلهية» على األرض (على حد تعبير الدكتور علي حرب) ،فهما غائبان كلياً

عما يقال إنه «العثمانية الجديدة» في تركيا اليوم■
ّ

()4

العلمانية من فوق ،لكن في اللحظة الكاريزمية المنتصرة
 ■-1في الجدل العربي الدائر حالياً حول هذه المسائل ،كثي اًر ما يعاب على العلمانية التركية أنها قامت واستمرت

بإرادة سلطوية ال بإرادة شعبية م َعَّبر عنها ديمقراطياً .وتكمن المشكلة في هذا النقد في سطحيته التاريخية ،فهو
يتناسى ويهمل كلياً أن تلك العلمانية قامت في اللحظة الكاريزمية المنتصرة و م
المؤسسة للجمهورية التركية ،وليس
بإرادة سلطوية وتسلطية متعالية بالمعنى العادي للعبارة وكما يريد أن يوحي أصحاب المأخذ المذكور.

وال بأس هنا من التذكير بأن الخلفية التي صنعت تلك اللحظة اإلستثنائية كانت ،من جهة أولى ،إنهيار ما تبقى من
الدولة العلية الهرمة – أي الموت العنيف لرجل أوروبا المريض – ووقوع األرض التركية بأكملها تحت اإلحتالل

األجنبي ،ومن جهة ثانية ،نجاح أتاتورك في قيادة حراك شعبي وعسكري جبار نجح في طرد جيوش الحلفاء من
البلد ،وفي تطهير األرض من اإلحتالل األجنبي .أي أن الق اررات الكبرى والدراماتيكية لتلك المرحلة مثل :إلغاء

الخالفة والسلطنة ()1924؛ وقبلها إنشاء الجمهورية العلمانية ()1923؛ فصل الدين عن الدولة؛ العمل سياسياً

بآليات النظام الديمقراطي التمثيلي اإلنتخابي على محدوديتها؛ كتابة اللغة التركية باألحرف الالتينية بدالً من الخط
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المؤسسة والمنتصرة ،األمر الذي يفسر
العربي وغيرها؛ جاءت كلها بإرادة سلطوية هي إبنة تلك اللحظة الكاريزمية
ّ
ديمومة تلك الق اررات وفاعليتها واستم ارريتها وتجذرها وتقبل اإلرادة الشعبية لها ،وان كان على مضض في كثير من

األحيان ،ومع ممانعة قوية في أحيان أُخرى.

■ كما يجب أالّ ننسى أن تلك الق اررات الجذرية والحاسمة لم تهبط من السماء بصورة مفاجئة ،أو تنبع من إرادة

سلطوية تعسفية من دون سابق إنذار ،وانما شكلت ،في الواقع ،إمتداداً جريئاً وطبيعياً ومنطقياً لمرحلة سابقة مديدة
في حياة ما تبقى من اإلمبراطورية الهرمة ،هي مرحلة البريسترويكا العثمانية التحديثية المعروفة باسم

«التنظيمات».

ولما كانت حركة «التنظيمات» هذه قد فعلت فعلها التحديثي األقوى واألكبر في مركز اإلمبراطورية وليس في
ّ
أطرافها ،تم ّكن المركز التركي من تحرير نفسه – بقيادة مصطفى كمال – من اإلحتالل األجنبي واإلستعمار
والتجزئة ،بينما وقعت األطراف العربية المتبقية فريسة سهلة لهذه الشرور كلها.

المؤسسة
■ على المستوى العربي ،لنتصور ،على سبيل المثال ،الرئيس جمال عبد الناصر في لحظته الكاريزمية
ّ
لقامته ولزعامته الكاسحة ،أي لحظة تأميمه قناة السويس وانتصاره سياسياً ودولياً وعالمياً على جيوش العدوان
الثالثي الغازية والمحتلة لألرض المصرية سنة  ،1956وكيف كان سيكون تلقي اإلرادة الشعبية والجماهيرية العربية

يومها ألي ق اررات إصالحية دراماتيكية جريئة وتحررية كان يمكن أن يتخذها ،كإدارة وسلطة ،في أي شأن من

شؤون دنيا مصر والعرب ودينهم في تلك اللحظة اإلستثنائية المنتصرة■

 ■-2ثمة رأي للزميل د .فهمي جدعان يعيب فيه على الفكرة العلمانية منبتها المسيحي األقلوي ،فيقول« :يجب أن
نضع هنا الحدود والفوارق والتمايزات ،ما بين المفكرين المسلمين ،والمفكرين المسيحيين .فالقضية األساسية التي
كانت لدى المفكرين المسيحيين ،في تلك الفترة ،هي قضية المَلل واألسس اإلجتماعية والسياسية التي ينبغي أن يقوم

نقر بأن المفكرين المسيحيين لم يكونوا مرتاحين ألوضاعهم في الدولة العثمانية ،ولم
عليها المجتمع .وعلينا أن ّ
يكونوا أيضاً مرتاحين لمبدأ أن تكون المرجعية اإلعتقادية في الدولة مرجعية دينية إسالمية .وبحكم إعتقادهم
المسيحي ...فإنهم تمثلوا بسهولة القيم الغربية ووجدوا في مسألة فصل الدين عن الدولة ...حالً مثالياً ألوضاعهم
الخاصة ،ولذلك كانوا يدعون بقوة إلى بناء الدولة على أسس مدنية بحتة» [«علي العميم ،العلمانية والممانعة

اإلسالمية ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .]129

المتعمد الزدواجية المعايير التي
 -3المشكلة في هذا الرأي الشائع جداً عربياً واسالمياً ،تكمن في عدم تنبه صاحبه
َّ
ينطوي عليها ،فاألقلية المسلمة في الهند ،على سبيل المثال (وهي ليست قلة قليلة ،وانما يزيد تعدادها على 150

مروج
مليون نسمة) ،هي أكبر متمسك بعلمانية الدولة الهندية وديمقراطيتها اإل نتخابية ،وأهم مدافع عنهما ،وأقوى ّ
لهما وألسسهما المدنية البحت .وال أعتقد أن تلك األقلية يمكن أن ترضى ،في يوم من األيام ،بغير ذلك من األسس
لقيام الهند ودولتها سياسياً واجتماعياً وأيديولوجياً في زماننا الحاضر.

وباستخدام المنطق ذاته الذي يستعمله فهمي جدعان في محاصرة الفكرة العلمانية العربية ،فإنه يمكن للقوى

الهندوسية األصولية أيضاً محاصرة الفكرة العلمانية الهندية وتطبيقاتها بادعاءات مشابهة ،األمر الذي سينقلب ش اًر
مؤذياً على الـ  150مليون هناك ،وعلى السلم األهلي في البلد أجمع .كما يمكن لتلك القوى إتهام األقلية المسلمة
بأنه بسبب عدم إرتياحها لمبدأ أن تكون المرجعية اإلعتقادية في دولتها مرجعية دينية هندوسية أو بوذية أو سيخية
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فإنها – أي األقلية المسلمة – تمثلت بسهولة القيم الغربية ،ووجدت في مسألة فصل دين األكثرية الهندية عن الدولة
ومن يأخذون برأيه :يبقى األفضل في عالم اليوم أن
حالً مثالياً ألوضاعها الخاصة .ولذا ،أقول للدكتور جدعان َ
نعامل الناس كما نحب أن يعاملونا.

■ ولنالحظ أيضاً في هذا السياق أن األقلية السنية في العراق اليوم هي التي تجاهر برفضها القاطع للدولة
الدينية هناك (دولة «والية الفقيه» أو نائب اإلمام) ،وبدعوتها القوية إلى إرساء دعائم دولة عراقية علمانية مدنية

طنة العراقية المحايدة دينياً وطائفياً ومذهبياً ،واالّ فإن السيناريو األسوأ
تكون لكل مواطنيها إستناداً إلى أولوية الموا َ
هو الذي سيسود البلد .وكي ال يسود في العراق هذا السيناريو الدموي األسوأ ،فإن المصلحة الوطنية تكمن بالتحشيد

لمصلحة اإلتجاهات التي تعمل على تعزيز المالمح العلمانية للدولة العراقية الجديدة ،وعلى دعم طابعها المدني،
ومن هنا ،تحول شخصية علمانية سنية عراقية مرموقة مثل حار

الضاري إلى داعية قوي للعلمانية في العراق

وللدولة المدنية فيه ،والى رافض متشدد لفكرة الدولة الدينية – اإلسالمية هناك■
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االسالميون وسذاجة فهم العلمانية

()1

خالد الحروب
 -1الدرس العميق في معنى العلمانية والدولة المدنية الذي قدمته تجربة حزب «العدالة والتنمية» في تركيا جاءت

في الوقت المناسب .العلمانية في الفهم القاصر والمسطح عند إسالميي العرب ،قبل وبعد اإلنتفاضات العربية ،هي

المستعداة إلى أبعد مدى من قبلهم لم تطبق في أي من
صنو اإللحاد وعدوة الدين على طول الخط .وهذه العلمانية ُ
البلدان العربية كما طبقت في تركيا حيث تبنت المؤسسة العسكرية األتاتوركية طبعة متشددة من العلمانية .وهناك،

أي في تركيا ،من المفترض أن يكون اإلسالم السياسي معادي ًا للعلمانية بسبب من تشدد االخيرة .ومع ذلك فقد
تبلورت تجربة اإلسالميين األتراك على مستوى من النضج والعمق َّ
مكنهم من إدراك الجوهر االنساني والحقيقي
للعلمانية التي ال تضع الدين كعدو وال تالحق وجوده في صدور الناس.

جوهر العلمانية الديموقراطية هو صيانة حرية اإلنسان وكرامته وصد الطغيان سواء أكان مصدره األنظمة السياسية
أم األنظمة الثقافية والدينية ،وترك اإلختيار للفرد ذاته كي يقرر بحرية في حياته الخاصة ،وحماية الحياة العامة
والسياسية من سيطرة الدين .هناك بطبيعة الحال تجاوزات في التطبيقات وهناك نس .مختلفة من العلمانية تتراوح
بين التشدد واإل عتدال ،لكن في المجمل العام ما تريده العلمانية هو الفصل بين الممارسة الخاصة للدين في البيت
(الحيز) العام وخاصة السياسة
يتغول الدين على الفضاء
ومكان العبادة وفي مناسبات الدين المختلفة ،وبين أن َّ
ّ
فيتحكم فيها ويتحول بسببها إلى وحش يقمع حرية اآلخرين.
وبسبب جوهر النظام العلماني المهجوس بالحرية ،فإن االسالميين ومظاهر التدين اإلسالمي بشكل عام إنتشرت في
الغرب بشكل كبير في العقود الثالثة الماضية .وفي ما عدا التضييق على النقاب الذي ُحظر قانونيا في بعض
البلدان بسبب سوء إستخداماته من قبل البعض ،فإن ممارسة المسلمين لطقوسهم مضمونة بالقانون العلماني نفسه.

لتحولت حياة
ولو طبقت أوروبا أية نسخة من نس .الدولة الدينية التي ُيطالب بها اإلسالميون العرب في بلدانهم َّ
أكثر من ثالثين مليون مسلم في الغرب إلى جحيم حقيقي■
 -2سيقول أحد ما هنا إن العلمانية قد تناسب الغرب بكونها الحل لصدام الكنيسة مع السياسة والعقل ،وهو صدام
غير موجود في الثقافة والسيرورة والتاري .االسالمي .وهذا غير صحيح تاريخيا ،وهو قراءة إسالموية حركية إنتقائية

للتاري ..التاري .السياسي واإلجتماعي للسالم منذ عهد الخلفاء الراشدين تعلمن تدريجيا وبقوة.

الصراع الشديد على الخالفة وعلى القيادة كان صراعا سياسيا وليس دينيا ،وقد تعلمنت الممارسة السياسية
والقيادية على نحو شبه كامل في الحقب التاريخية الثال

التي وصلت فيها قوة وحضارة المسلمين أوجها :أي

الحقبة االموية ،والحقبة العباسية ،والحقبة األ ندلسية .كان اإلسالم يقع في قلب الفضاء والشكل العام والهوية
الجامعة للدولة ،كما تقع المسيحية مثال في قلب الشكل العام والهوية الجامعة البريطانية حيث الملكة هي رئيسة

الكنيسة .بيد أن جوهر التسيس وادارة الدولة والحياة اإلجتماعية كانت معلمنة إلى درجة كبيرة .وبسبب تلك العلمنة

) )1جريدة «األيام» -رام هللا ،تاريخ .2011/9/19
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المشار إليه دوما
اإلسالمية وحدها واستيعابها إلبداعات كل األفراد وعدم إقصائيتها ،فقد تحقق العلم والتقدم والتفوق ُ
ّإبان تلك الحقبات التاريخية■
 -3وهكذا فعندما يشير إسالميو اليوم إلى «الحضارة اإلسالمية» و«العصر الذهبي اإلسالمي» فهم يشيرون إلى

نس .مختلفة من علمانية حزب العدالة والتنمية ،التي طبقها القادة المسلمون بهذا الشكل او ذاك ومن دون أن يكون
طبقت النسخة األخوانية مثال أو السلفية ،بانغالقها الفكري وهوسها المسلكي ،في
مصطلح «العلمانية» معروفا .ولو ُ
فهم السياسة والدولة والمجتمع في الحقب األموية والعباسية واألندلسية لما تقدم المسلمون ولما وصلوا إلى ما وصلوا

إليه .حزب العدالة والتنمية قال للسالميين أن الدولة ال تتدخل في دين الناس وتأخذ مسافة متساوية من كل

األديان ،ويجب أن تكون علمانية ،وأن العلمانية ال تعني معاداة الدين بل هي الضامن لحرية ممارسته للجميع.

المتخيلة في عقل اإلسالميين العرب فهي الدولة الدينية التي تفرض الدين على كل األفراد ،وتتبنى تفسي ار
أما الدولة ُ
واحدا من الدين بطبيعة الحال .فأية دولة إسالمية يطرحها إخوان أو سلفيو اليوم سوف تقبل الحرية الدينية الكاملة
لألديان والعقائد األخرى مثل المسيحية واليهودية والهندوسية والسيخية؟ بل أيها سوف يوفر الحرية واألمان للطوائف

اإلسالمية التي ال ترضى عنها نسخة اإلسالميين حكام الدولة مثل طوائف الشيعة المختلفة واإلسماعيلية والبهائية

واألحمدية وغيرها؟ أليس من المعيب أن يتعايش المسلمون بكل طوائفهم بسالم واحترام في الغرب وفي ظل
العلمانية ،لكن يفشلون في تحقيق السالم المجتمعي والعيش باحترام متبادل في أي بلد من بلدانهم المسلمة؟■

 -4اإلسالم التركي ،يطرح نموذجا مختلفا عما هو في رأس اإلسالميين العرب ،كما طرحته أيضا التجارب الماليزية

واإل ندونيسية ،وهذه النماذج ال تعطي أية شرعية للتساؤل عما إذا كانت المشكلة في السياق والثقافة العربية وفهمها
للسالم ،فهناك أيضا فشل اإلسالم الباكستاني.

نجحت تجربة اإلسالميين االتراك ألنها استوعبت الدرس التاريخي الكبير بشأن سياسة الدولة والمجتمع وفهم
األولويات .وقد عكس بروز وتأسيس حزب العدالة والتنمية هذا الوعي عبر تخليه عن الفهم التقليدي الكالسيكي
اإلخواني الذي تبناه نجم الدين أربكان لعقود ولم يحقق به شيئا .عندما تشكل الحزب في مطلع االلفية جدد كل
وصوب نظره على األولويات الحقيقية التي تواجه الدولة
مفاهيمه وتبنى العلمانية المعتدلة في دستوره المعلن
َّ
والمجتمع التركي ،وبدأ باإلقتصاد وطمأن كل الفئات االخرى.

لذلك إلتفت حول الحزب طبقات رجال األعمال المحافظين ،والصوفيين ،والتكنوقراط ،وبقايا يمين الوسط ،ولم يكونوا
كلهم من المتدينين .لكن تكاملت كفاءاتهم مع قيم الدين اإليجابية العملية التي تبناها حزب العدالة والتنمية وطبقوها
في إدارة البلديات مثل نظافة اليد واألمانة والجد في العمل .عندها بدأ اإلقتصاد التركي يتعافى ألنه كان أولوية

األولويات ،ووصل اآلن إلى موقع متقدم في إقتصاديات العالم .لو كان حجاب النساء وتدخين المرأة للشيشة
ومحاصرة السياحة وغيرها من األمور التي تستولي على عقل اإلسالميين العرب اآلن هي ما استحوذت على حزب
العدالة والتنمية لكان الفشل وليس سوى الفشل هو نتيجة تجربته■

2011
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 ، Versus = VS.كلمة التينية تعني ضد وتستخدم عادة في المنازعات القضائية.

199

200

مقدمة
()1
الدولة المدنية في خطاب التيارات الدينية

■ تطور خطاب التيارات الدينية حول الدولة المدنية في الدول العربية التي قامت فيها اإلنتفاضات (بدءاً من نهاية
العام  ،)2010واتسم بعضها بتناقضات وتحوالت .تتوزع التيارات الدينية على فرق ومجموعات ،تختلف فيما بينها
في أمور تكتيكية ولكنها توافق في الجوهر على رفض الدولة المدنية ،منطلقة بذلك من قراءة مخصوصة لنصوص

الشريعة والفقه وتفسير النص الديني ذاتياً بما يتوافق وهواها.

مع بداية اإلنتفاضات وتصاعدها قالت التنظيمات األساسية في هذه التيارات ،على األخص منها اإلخوان المسلمين
في مصر وحزب النهضة في تونس ،إن خيار الدولة المدنية هو الخيار المطروح مستقبالً ،وأنكرت هذه التنظيمات
أن يكون من أهدافها إقامة دولة دينية .ولم يكن هذا اإلعالن بعيداً عن سعي القوى الدينية إلى خطب ود الجمهور
المطالب بإسقاط الديكتاتورية واقامة دولة ديمقراطية واحقاق الحريات والمساواة .هذا الخطاب التكتيكي الذي إنطلق

على لسان قادة بعض التيارات كان له صدى إيجابياً في سياق الحراك الشعبي ،بحيث بدا أن معظم قوى المعارضة
تتوحد على الحد األدنى من تصور الحكم في المستقبل لكل بلد إندلعت فيه إنتفاضة .ولم يقتصر األمر على مصر

وتونس ،بل أن ليبيا واليمن وسوريا عرفت أنماطاً من الخطب المشابهة المؤيدة للدولة المدنية.
■ إذا كانت التيارات األساسية قد قالت بالدولة المدنية ،فإن أسباباً دفعتها التخاذ مثل هذا الموقف  ،فالشعار لم
يكن واضحاً أو كان عاماً غير مفصل ،وبرنامج الحكم المقبل كان غائباً ،ألن الهدف المركزي كان منصباً على
إسقاط هيكل النظام ورأسه ،وهو ما سمح لبعض هذه التيارات أن تقبل بشعار غامض المعنى واألهداف.

سبب اخر يعود إلى قبول هذه القوى بشعار مدنية الدولة ،يتصل بالصراع داخل المجموعات الدينية نفسها .فقد
ترافق إندالع اإلنتفاضات مع صعود غير مسبوق للتيارات السلفية ،واعالن توجهها الصريح بالدعوة إلقامة الدولة
الدينية .لم تنج التيارات الدينية األخرى من النقد الحاد الذي كان السلفيون يطلقونه في وجه المعارضين للدولة
الدينية .كان اإلخوان المسلمون ومعهم حزب النهضة في تونس ،وكذلك الجماعات الموالية ،بحاجة إلى دعم القوى
المدنية والليبرالية لمواجهة التطرف السلفي ،بما يعني تقديم نفسها الطرف المعتدل الذي ال يتسبب وصوله إلى
السلطة بمخاوف من فرض أيديولوجيا شمولية متشددة على المجتمع تحت حجة إقامة حكم الشريعة.
■ لم يطل األمر كثي اًر لينكشف زيف خطاب التيارات الدينية التي سبق لها أن قالت برفض الدولة الدينية لصالح

الدولة المدنية .فما أن الح لهذه التيارات أن صناديق اإلقتراع قد أعطتها المركز األول في البرلمانات حتى إنقلبت
على وعودها السابقة وأعلنت صراحة أن برنامجها هو إقامة الدولة الدينية في المجتمعات العربية ،بل وذهب بعضها

بشكل صريح إلى إعتبار الهدف األساسي هو إستعادة دولة الخالفة التي مضى عليها خمسة عشر قرناً ،واعادة
بنائها وفق النموذج الذي إنتهجه الخلفاء الراشدون.
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وبعدما كانت قيادات التيارات تصرح جها اًر نها اًر بأنها ال ترغب في إحتالل المناصب األولى في الدولة ،وأن ما
ترمي إليه هو إقامة دولة تعددية تجمع معظم القوى والتيارات السياسية ،على مختلف توجهاتها ،إبتلعت هذه التيارات

تلك الوعود وبانت النوايا الحقيقية للعقل األيديولوجي الذي يهيمن على فكر وممارسة هذه القوى.

■ كان التحصن بسوء الظن من خطاب التيارات اإلسالمية في مكانه تماماً ،إذ بعد أن وصلت إلى المواقع
األساسية في الحكم ،وضعت جانباً القوى الرئيسية االخرى ورفضت مشاركتها في مواقع القرار .أما على صعيد
الممارسة الميدانية فلم تتأخر هذه القوى في ممارسة ديكتاتورية ،ولم تتورع السلطة الجديدة عن إستخدام وسائل
العنف على األرض في قمع المتظاهرين ،وغيرها من الممارسات القمعية .كما إرتفع خطاب ديني تعود جذوره إلى

الحروب األهلية بين الطوائف والمذاهب اإلسالمية في القرون األولى من الدعوة ونشوء الفرق ،حيث عاد شعار
اإلتهام بالهرطقة والكفر والخيانة واإلرتداد عن الدين ،ليوصم به كل من يعارض حكم هذه التيارات.

لقد صح اإل تهام الذي كانت توسم به التيارات الدينية والقائل بأن موافقتها على الديمقراطية ليست سوى موقف

ذرائعي تستخدمه للوصول إلى السلطة ،لتعود بعدها إلى التنكر واإلرتداد عن هذه الديمقراطية.

■ ال يمنع تخبط التيارات اإلسالمية ،وعجزها عن تقديم الحلول لمعضالت البلدان ومجتمعات هذه البلدان التي

وصلت فيها إلى السلطة ،من إصرار هذه القوى على والتمسك بمشروعها السياسي ،وجعل اإلستبداد المشرع دينياً
وسيلة اإلمساك بالسلطة .ولم يكن بمقدور هذه التيارات الوصول إلى قواسم مشتركة تقوم على تسويات سياسية

تتيح مشاركة القوى التي ساهمت في اإلنتفاضات ،فالعقل الديني الذي تنطلق منه هذه القوى هو عقل إستئصالي
واقصائي لسائر القوى التي تخالفها الرأي ،ما يعني العمل بكل الوسائل من قبل هذه التيارات الحتكار السلطة
وفرض البرنامج األصلي لها على المجتمع.

إن المسار الذي تسير فيه المجتمعات العربية التي وصلت فيها القوى الدينية إلى السلطة أو إقتربت منها ،هو مسار

محكوم بالفوضى واإلرتباك والتصاعد تباعاً ويقود إلى تغذية نزاعات أهلية داخلية .في هذه المعمعة ينحسر تباعاً
كل أثر للدولة المدنية من خطاب هذه التيارات ،وتتبخر الوعود الكاذبة التي أطلقت ببناء دولة متعددة التوجهات
السياسية .وهو مسار يؤشر إلى مدى العسر العميق للتطور الديمقراطي في المجتمعات العربية ،ويسلط الضوء على

طبيعة القوى المدنية ودرجة تبلورها والحدود التي يمكن لها الفعل ضمنها لتغيير موازين القوى في المستقبل لصالح
المدني على حساب الديني■

()2
حول محتويات الفصل

ما سبق يتناول باختزال وظيفة الكالم عن الدولة المدنية في خطاب التيارات الدينية أو غالبيتها الساحقة ،ويشكل

مدخالً مناسباً للتعريف بمحتويات مساهمات في موضوع هذا الكتاب على يد وبقلم باحثين ومفكرين وذوي
إختصاص معروفين ،حيث جرى إختيارها من بين مئات المساهمات متفاوتة المستوى التي تزخر بها وسائل اإلعالم
معبرة عن السجاالت الدائرة رحاها على
عينة ّ
بأشكاله ومواقع التواصل اإلجتماعي ،أردنا منها ومن خاللها تقديم ّ
عينة تعكس الموقف العلمي المسؤول من القضايا الساخنة المطروحة على جدول
صفحات ومواقع هذه الوسائلّ ،

أعمال مجتمعاتنا العربية:
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« -1العلمانية هي البديل عن الحرب األهلية في العالم العربي» ( )2012/8/15عنوان مقابلة مع المفكر صادق

عرفة كحياد إيجابي للدولة إزاء األديان والمذاهب واإلثنيات التي يتألف منها
جالل العظم يعتبر فيها العلمانية ُم َّ
المجتمع ،هذه العلمانية هي التي تناسب العالم العربي ،وهي التي تحدد اإلتجاه الذي إذا لم َن ْسرهُ ،فالبديل سيكون
الحرب األهلية .أما الح ل فيكمن بإقامة حكومة (نظام حكم) مدنية تعددية تسودها المساواة بين المواطنين ،حكومة
تطبق قانون محايد ،هو القانون المدني .أما اإلسالم التاريخي العملي والحيادي فهو قادر على اإلنسجام مع هذه
المفاهيم ،ألنه إنسجم في وقت سابق مع مجتمعات البداوة واإلمبراطورية ،كما إنسجم فيما بعد مع الدولة الصناعية

الحديثة.

« -2الدستور المصري الجديد بين الدولة المدنية والدولة الدينية» ( )2012/9/9بقلم خالد الحروب ،مساهمة
تتناول مشروع الدستور المصري الصادر عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد التي تهيمن عليها قوى
اإلسالم السياسي :السلفية واإلخوان المسلمين.

يشير الكاتب إلى أن إنخراط قوى اإلسالم السياسي في السلطة ومواجهتهم األسئلة الصعبة يأتيان على خلفية

تصحر فكري في شأن عالقة اإلسالم مع السياسة في العصر الحديث .واحدى المشكالت الكبرى التي تواجه هذا
الفكر هي مسألة الدولة الحديثة وتعريفها وتعريف المواطنة الدستورية ،حيث ليس من حق األغلبية (المشكلة من

القوى اإلسالمية) حتى لو كانت أغلبية ،أن تعيد تشكيل األصل المؤسس للدولة الحديثة ،أي الفكرة الدستورية
والقانونية القائمة على فكرة المواطنة ومفهوم المساواة بين المواطنين.
« -3المواطنة الذمية» ( )2012/9/15بقلم جورج مسوو ،مساهمة تنطلق من حقيقة أن الدولة القائمة على
الشريعة اإلسالمية ،قديماً وراهناً ،ال تقر بالمساواة ،في الحقوق والواجبات ،ما بين مواطني الدولة ،األمر الذي يجد
معينة في الدولة ،وعليه تضحى المواطنة ،مواطنة تفتقد إلى
إمتداده في حرمان غير المسلم من تولي وظائف ّ
المشاركة في الق اررات التشريعية والعسكرية .إن أهم عامل يمكن التدليل به على المواطنة الصحيحة والمساواة التامة

بين المواطنين إنما هو المشاركة في شؤون الدولة كلها ،ال سيما التشريعية والعسكرية منها ،باإلضافة إلى السياسية.

« -4التحول من الدين إلى الطائفية»(أيلول /سبتمبر  )2013بقلم خالد غزال ،دراسة تسلط الضوء على ما كشفته
اإلنتفاضات العربية من إنهيار في بنى الدولة قّلص هيمنتها على المجال العام لصالح البنى الفئوية والجهوية ذات

الطابع الطائفي أو اإلثني ،وانزياح موقع القوة إلى هذه العصبيات العشائرية والقبلية ،وانحياز المواطن في والءاته
إلى هذه البنى على حساب الوالء للوطن والدولة.

هذا التحول يجعل المشروع النهضوي التحديثي المرتجى مرتبط ًا بتجاوز هذه اإلنقسامات وكشف زيف الطوائف في
إدعاء تمثيلها للدين والتعبير عن قيمه اإلخالقية واإلنسانية والروحية في عالقة اإلنسان بخالقه من دون توسط
المؤسسات الدينية .ولن يتم هذا التجاوز للطوائف والمذاهب إال عبر قيام دولة مدنية تشكل المواطنية فيها أساس
إنتسابه كفرد حر مستقل.
« -5إنتهاك ثوابت الدين بمتغيرات السياسة» ( ) 2013/12/4بقلم خالد الحروب ،مقالة تكشف أن مقولة

«اإلسالم دين ودولة» هي مقولة سياسية بامتياز وال أساس تأصيلي لها ،بل هي مستحدثة وجديدة أنتجها اإلسالم
السياسي ألهدافه الخاصة على يد مؤسس حركة اإلخوان المسلمين (حسن البنا) ،لكنها ال تقوى على الوقوف أمام

أي نقاش ديني ونصي حقيقي ،وال تعدو كونها فكرة سياسية خالفية ،وليست بالتأكيد من صلب الدين وال من أركانه.
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« -6الدولة والدين ..مسار التضاد» ( )2015/7/25بقلم حسين العودات ،مقالة تعتبر أن أتباع الديانات
التوحيدية الثالث يرون في الدولة المقامة على أساس ديني أنها الوحيدة القادرة على إقامة وحدة عضوية بين النظام

الروحي والنظام الدنيوي ،حيث الدولة أداة لخدمة الدين هي الهدف واألولوية ،وليس خدمة اإلنسان.

بالمقابل يرى أنصار فصل الدين عن الدولة أن مهمتها األساس هي تحقيق العدالة المنشودة بين الناس التي تبنى

على مبدأي الحرية والمساواة ،وعلى الدولة في هذا السياق أن تلتزم الحياد بين المذاهب واألديان والتيارات الثقافية،

يتغير بإرادتهم.
فهي دولة مواطنين ،أفراد وأحرار ،يربطهم عقد إجتماعي ّ
« -7متالزمة التطرف واإلستبداد عند العرب» ( )2015/8/8بقلم ريتا فرج ،مقالة تقيم العالقة بين التطرف الديني
واإلستبداد السياسي في العالم العربي ،وفي هذا تستعير مقولة الكواكبي الذي إعتبر «أن إصالح الدين هو أسهل

وأقوى وأقرب طريق للصالح السياسي» ،لتصل إلى تخطئة من يظن أن التصدي للحركات اإلرهابية يحتم تقديم
الملف األمني على الملفات األخرى ،حيث ال يمكن فصل الحريات وكرامة اإلنسان والمشاركة في القرار والتوزيع

العادل للثروات الوطنية واعطاء الحقوق للمكونات اإلثنية والدينية ..عن الشرط األمني.

« -8الدولة المدنية في وثيقة األزهر» (أيلول /سبتمبر  )2013بقلم خالد غزال ،جزء من دراسة تتناول -من بين
أمور أخرى -بالمراجعة وثيقتي

األزهر األولى ( )2011/6/21والثانية ( )2012/12/8حول الدولة المدنية

ومقوماتها الديمقراطية في جميع الميادين ،ما يقتضي تسجيل هذه النقلة اإليجابية في نظرة األزهر إلى طبيعة

السلطة والحقوق الخاصة بالمواطن.

مقابل هذه اإليجابية في الطرح ال بد من رؤية «بيت القصيد» في الوثيقة ،وهي األسطر القليلة التي تربط تحقيق ما
نصت عليه الوثيقة من حقوق باإلحتكام إلى الشريعة اإلسالمية واخضاع التنفيذ إلى ما تحدده المنظومة الفقهية
اإلسالمية بطابعها السني ،وليس سائر المذاهب ،وهو أمر يكشف التناقض الجوهري فيها الذي يلغي عملياً مفاعيل
التوجهات المدنية والديمقراطية للوثيقة■

المحرر
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()1

العلمانية هي البديل عن الحرب األهلية في العالم العربي

صادق جالل العظم
■ ربما يتساءل البعض :ما الهدف من إعادة طباعة كتاب «النقد الذاتي بعد الهزيمة» رغم مرور أربعين عاما
على هزيمة حزيران (يوليو) 1967؟

وجدية لألسباب العميقة لها .ما أراه هو
■■ ما زلنا نعاني نتائج الهزيمة ،ولم نر حتى اآلن أي معالجة حقيقية ّ
ضرورة إصالو البنى اإلجتماعية والتعليمية والتربوية وليس اإلصالح العسكري هو المطلوب .فمن خالل خبرتي

الطويلة في التدريس ،وجدت أن عددا كبي ار من الشباب لديهم معرفة قليلة جدا عن تاري .سوريا من زمن اإلستقالل

إلى اآلن .والحقيقة أن األجيال التي جاءت بعد عام  1967ال تملك أي معلومات حول الشروط والظروف وتسلسل

األحداث التي أدت إلى مثل هذه الهزيمة ،باستثناء قلة من الباحثين أو المفكرين الذين يتابعون هذا الموضوع.
واعادة نشر الكتاب ربما هي مجرد خطوة صغيرة لسد هذه الثغرة .أضف إلى ذلك أن الكتاب يستخدم تعبير النقد
الذاتي ،وهو تعبير نادر في الثقافة العربية .كما أنه أول عمل إستخدم مصطلح «الهزيمة» بدل «النكسة» ،وان كنت
أرى أن مصطلح الهزيمة غير ٍ
كاف للتعبير عما حدث خالل عام  ،1967ألن ما حدث هو أشبه بانهيار فاق كل

التوقعات ،حتى أن بعض المثقفين العرب ،وأنا منهم ،أصيبوا بمس من الجنون من هول الكارثة ،وبدأوا يبحثون عن
كيفية ترميم ما حدث.

■ طرحت مفهوم «اإلشتراكية العلمية» كحل وحيد للخروج من األزمة .هل ما زلت تؤمن باإلشتراكية العلمية بعد
فشل هذه التجربة في عدد من البلدان اإلشتراكية ،وعدم تطبيقها عربيا إال بشكل نظري؟

عدل وفقا للظروف .جزء من نقدي هو
■■ القضية ليست قضية إيمان ،بل هي قناعات وسياسات يعاد النظر بها وتُ ّ
نوع من تحديد للفجوة الهائلة بين إدعاء اإلشتراكية وتطبيقها .نحن ليس ولم يكن لدينا إشتراكية في العالم العربي،

في حين أن التجربة اإلشتراكية حققت أهدافها في البلدان اإلشتراكية بمعنى أنها نقلت دول أوروبا الشرقية والصين

وفيتنام ال ...من دول «عالم ثالثية» إلى مستوى قريب من الدول المتقدمة علميا وثقافيا وانتاجيا بالدرجة األولى.

■ تقول ديمة ونوس في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب «نقد الفكر الديني»« :إن الدور التنويري للمثقفين العرب
كرد ممكن على الهزيمة ،تراجع لمصلحة الحركات اإلسالمية األصولية التي شكلت البديل الوحيد المتاو للشعوب
العربية ،تعويضاً عن القمع والممارسات غير الشرعية لألنظمة الشمولية ،ما أسهم في تداعي الحياة السياسية

واإلجتماعية ،وفي خنق آخر حفنة أمل بالتغيير الديمقراطي واإلصالو» ،ما رأيكم بذلك؟

■■ صحيح .إن حركة التحرر العربي في تلك األيام إنهارت إنهيا ار مفاجئا ترك فراغا هائال ،فدخلت القوى
األصولية والدينية لملء الفراغ .أضف إلى ذلك ،أن غياب أي برامج تطويرية أو إنتاجية إضافة إلى فساد األنظمة
العربية بمستويات عالية ،أفسح المجال أمام حركات دينية مثل حماس في فلسطين واإلخوان المسلمين في مصر.

ونالت هذه األخيرة شعبية كبيرة بسبب لجوء الناس إلى الدين ،نتيجة الهزائم المتكررة التي لحقت بالعرب.

) )1جريدة «الشرق األوس »  -لندن ،تاريخ 2012/8/15
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■ ربما هذا ما يفسر اآلن لجوء عدد كبير من الشباب العربي إلى الدين للهروب من الواقع اإلقتصادي السيء.

■■ نعم ،هناك جو عام يجعلك تلجأ إلى التطرف والتشدد في القضايا الدينية ،وفي الحاالت القصوى تصل إلى
المخدر الذي يساعد الشباب على إستعادة توازنهم مع غياب أي بدائل وطنية،
«الطالبانية» .هو نوع من الهروب
ّ
رغم أن رجال الدين أنفسهم ال يملكون بدائل أو حلوال حقيقية للمشكالت الفعلية التي تعاني منها مجتمعاتنا ،وكالمهم
مبني على عواطف ومشاعر مستمدة من تعاليم الدين.

■ لكن أال ترى بالمقابل أن بعض الماركسيين خلعوا عباءاتهم ليرتدوا عباءات علمانية أو حتى أصولية؟

■■ القسم األكبر من الماركسيين بعد فشل التجربة اإلشتراكية وانهيار االتحاد السوفياتي رجعوا إلى خ الدفاي
الثاني وهو قيم الثورة البورجوازية الليبرالية .ونحن كماركسيين كنا نعتبر أننا ندافع عن قيم أكثر تقدما من قيم
الثورة البورجوازية الفرنسية والثورة الليبرالية المتمثلة بـ :حقوق اإلنسان والعدالة اإلجتماعية والديمقراطية وتداول

السلطة ،وأرى أن قسما كبي ار من المثقفين والمنظرين الماركسيين عادوا للدفاع عن هذه القيم في وجه زحف

« ُقروسطي طالباني» .وأعتبر نفسي اليوم في موقع الدفاي عن علمانية الدولة وديمقراطيتها واحترام حقوق

اإلنسان ،وأعتبرها المعركة األهم على المستوى السياسي .هناك معركة أخرى هي معركة التحول إلى إقتصاد

إنتاجي ،ونرجو من األنظمة الحاكمة أن تقتنع بأهمية هذا المخرج الوحيد ،ألننا اآلن مواجهون إما بقانون الطواريء
واعالن األحكام العرفية أو نموذج طالبان.

■ في معرض الحدي عن العلمانية ،ثمة تعاريف كثيرة لها ،كيف م
تعرف أنت العلمانية؟

عرفت العلمانية م ار ار بأنها :الحياد اإليجابي للدولة إزاء األديان والمذاهب واإلثنيات التي يتألف منها
■■ ّ
المجتمع .وهذا التعريف يناسب العالم العربي ،وأعتقد أننا إذا لم َن مسْر في هذا اإل تجاه ،فالبديل هو حرب أهلية.
في العراق مثال ال تستطيع الدولة تطبيق الشرع الشيعي أو السني أو المسيحي ،لذلك فالحل هو في تطبيق قانون

محايد ،هو القانون المدني .واذا لم يريدوا كلمة حكومة علمانية نقول حكومة مدنية تعددية تسودها المساواة بين

المواطنين ألن البديل عنها هي حرب أهلية.

■ بعض المفكرين اإلسالميين يقولون :إن العلمانية في العالم العربي إبتدعها نصارى الشرق لمساواتهم كأقلية
مع المسلمين ،ما رأيك بذلك؟

■■ أنا مع المساواة بين المواطنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك ،كما أن هذا ال يقلل من شأن
العلمانية في حال إبتدعتها األقليات المسيحية أو غيرها .في الهند مثال ،أكبر مدافع عن علمانية الدولة الهندية
()1

هم المسلمون .لنفترض أن الدولة الهندية أرادت أن تعامل األقلية المسلمة

في بلدها كأهل ذمة ،ال يخدمون في

الجيش ويدفعون الجزية ،هل سيقبل العالم اإلسالمي ذلك؟ لكن اإلسالم السياسي في المقابل ،عندما يكون أكثرية
) ■ )1الكالم عن أقلية مسلمة في الهند مبرر من زاوية نسبتها إلى إجمالي الكتلة السكانية( ،)%14علماً أنها أبعد من أن تكون أقلية
بالمعنى الكمي للكلمة ،حي يبل تعداد المسلمين في الهند  168مليون من أصل  1,2مليار نسمة ،ما يجعلها الدولة الثالثة في العالم

من حي تعداد المسلمين ،منهم المجموعة الشيعية األهم في العالم بعد إيران.

■ للمقارنة :الدولة األولى في العالم من حي تعداد المسلمين هي أندونيسيا 210 :مليون مسلم من أصل  240مليون (أي  %88من
إجمالي السكان) ،ومع ذلك ال يعتبر الدستور األندونيسي أن اإلسالم هو دين الدولة ،أما الدولة الثانية فهي باكستان حي

السكان المسلمين  182مليون ،منهم  %20من المنتمين إلى المذهب الشيعي.

المحرر
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يبل عدد

ليس على استعداد لينهج نفس المساواة لألقليات الدينية األخرى ،ويتهم الغرب في نفس الوقت بأنه مزدوج المعايير،

بينما للسالم السياسي معاييره المزدوجة .المسلمون في الهند هم مع العلمانية ،لكن الحركة اإلسالمية في مصر

تريد دولة إسالمية.

■ يلجأ بعض المفكرين ومنهم جورج طرابيشي إلى إعتبار العلمانية إشكالية «إسالمية  -إسالمية» قبل أن تكون

إشكالية «إسالمية  -مسيحية» .بمعنى آخر ،أننا في البداية علينا حل مشكلة الطوائف بين المسلمين قبل أن
نفكر بحلها بين األديان ،ما رأيك بذلك؟

■■ أعتق د أنه في مجتمع متعدد الطوائف واألديان مثل سورية ولبنان والعراق ومصر ،إذا لم تكن المواطنة هي
األساس فالبديل هو الخراب .وهذا كاد أن يحدث في مصر في إحدى الفترات حين اعتبر اإلخوان المسلمون أن
المسيحيين هم أهل ذمة ،لذلك يجب أال يخدموا في الجيش وال يمكن إعتبار قتالهم شهداء ،ويجب عليهم في المقابل

أن يدفعوا جزية .لذلك أعتقد أنه ليس من مخرج سوى القبول بفكرة المواطنة أمام القانون.

■ هل يمكن القول بإمكانية إنسجام اإلسالم ،في الوقت الحالي ،مع مصطلحات مثل العلمانية والديمقراطية والعلم
الحدي ؟

■■ أعتقد أن اإلسالم التاريخي العملي والحياتي ،قادر على االنسجام معها ،ألنه انسجم في وقت سابق مع
مجتمعات البداوة واإلمبراطورية ،كما إنسجم فيما بعد مع الدولة الصناعية الحديثة .لكن إذا أخذت اإلسالم بمعنى

أنه نظام مثالي مغلق ،فعندها لن ينسجم إال مع نفسه .وبعض الناس ال يتحدثون اآلن عن اإلسالم الواقعي
التاريخي والمعاش ،لكنهم يتحدثون فقط عن مجموعة مباديء مثالية .وبرأيي أن هذه المباديء المثالية هي للمالئكة

وليست للبشر ،ألنهم ال يستطيعون تطبيقها ،وقد قلت ذلك للشي .القرضاوي في حوار سابق معه.

■ ما رأيك بمحاوالت بعض المفكرين اإلصالحيين أمثال فاطمة المرنيسي ومحمد شحرور ونصر حامد أبو زيد
لتطوير الفكر اإلسالمي؟

■■ أحترم جميع هذه المحاوالت .لكن القضية تكمن في أن عملية اإلجتهاد في تحديث اإلسالم وتطوير أفكاره،
تخرج من جماعات وأفراد من خارج المؤسسات الدينية التقليدية التي تنتج عادة رجال الدين .ومثالنا على ذلك،

األفكار الهامة التي طرحها نصر حامد أبو زيد ،لكنهم كّفروه وسفروه من مصر إلى هولندا .هذا إضافة إلى أفكار
محمد شحرور وسيد القمني الذي أسكتوه ،وفرج فودة الذي قتلوه ،في حين نرى أن المؤسسات الدينية التقليدية تعاني
حالة من العقم والتكرار والتلقين.
كما أن فكرة التقريب بين المذاهب التي يطرحها البعض ،تأخذ طابعا خطابيا يفتقر إلى المعالجة الحقيقية للمشكالت
القائمة .والبعض يقول نحن متفقون في األصول لكننا مختلفون في الفروع ،لكنني أعتقد أن اإلختالف يكمن في كل

شيء حتى في األذان .وأرى أن التغيير الحقيقي في الفكر اإلسالمي ال يمكن فرضه من الخارج ،إذا لم ينبع من
المؤسسات الدينية التقليدية التي يجب أن تقوم بحراك جدي لمواجهة مشكالت العصر الحقيقية ■
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الدستور المصري الجديد بين الدولة المدنية
()1

والدولة الدينية

خالد الحروب
()1

■ إزاء شكل الدولة المصرية في ما بعد الثورة هناك تأكيدات وارتباكات يقدمها الخطاب اإلسالمي اإلخواني ،وبعض
تسيس .التأكيدات اللفظية في هذا الخطاب وبتنويعات مختلفة تقول إن مصر تحت قيادة
الخطاب السلفي الذي ّ
التيار اإلسالمي لن تتحول إلى أو تكون دولة دينية .أما اإلرتباكات وبتنويعات مختلفة أيضاً فهي حول البديل عن

الدولة الدينية ،ذلك أن هناك تلعثماً في تبني فكرة «الدولة المدنية» ناهيك عن «الدولة العلمانية» وهما البديل
الحديث ألي شكل من أشكال الدولة الدينية .ما يحدث على أرض الواقع هو اإلنجرار إلى شكل من أشكال الدولة

الدينية على رغم النفي المستمر ،ألن اإلقرار بالدولة المدنية ال يترجم عملياً على األرض ،وأحد أهم المؤشرات ما
يحدث اآلن في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر و «أسلمة» هذا الدستور.

ال يواجه اإلسالميون ،في حقبة إنخراطهم في السلطة سواء في مصر أو غيرها ،المعضالت الكبرى التي تعاني
منها مجتمعاتهم على صعد اإلقتصاد والبطالة والفساد والسياسة وغير ذلك .بل تُضاف إلى ورطتهم الكبرى حقيقة
أن إنخراطهم في السلطة ومواجهتهم األسئلة الصعبة يأتيان على خلفية َت َص ُّحر فكري كارثي في شأن عالقة اإلسالم

مع السياسة في العصر الحدي  .الحركة اإلسالمية المعاصرة ومنذ تأسس حركة اإلخوان المسلمين في مطلع الربع

وكرست جهودها وأوقاتها ومواردها في
الثاني من القرن الـ  20وحتى اآلن إهتمت بالتنظيم على حساب التنظيرَّ ،

إقامة منظمات وحركات كبيرة ،لكن من دون أن تقيم بنية فكرية سياسية واجتماعية ودستورية متماسكة ومعاصرة

تواجه المشكالت الكبرى التي تطرحها مسألة دمج الدين في السياسة .إنتهت الحركة اإلسالمية «العالمية» إلى

وضع مشوه وان كان ظافرياً :جسم كبير ومنتصر لكن بعقل سياسي وفكري متواضعين.

■ ما يواجهه اإلسالميون في مصر وتونس وليبيا وغزة وفي كل مكان وصلوا فيه إلى السلطة هو التصحر الفكري
حيث ال إجابات على األسئلة الصعبة التي تنتصب في وجوههم ،وفي الوقت نفسه تنعدم الجرأة الفكرية والشجاعة

السياسية عند كثيرين منهم وخصوصاً مفكريهم لمواجهة الجمهور العريض من منتسبيهم بهول اإلكتشاف وخطورته

وهو عدم توافر «عدة فكرية» حقيقية واجابات عصرية وناجعة لما كان قد تاق إبن رشد في الوصول إليه من

«فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اإل تصال».

التجربة اإلنسانية الطويلة وعبر قرون متتالية من الحروب الدينية واألهلية قدمت أقرب الصيغ لتلك اإلجابات ودارت
حول إحالة الشريعة للشأن الفردي والخاص ،وتفويض الحكمة إلدارة الدولة والشأن العام .سيقول كثيرون هنا إن

تلك كانت إجابة أوروبا على معضالت تحالف الدين مع اإلقطاع وما أنتجاه من حروب دينية ،ويجب أن ال

تنسحب تلك اإلجابة على تجارب الشعوب والحضارات األخرى في ما خص عالقة الدين بالسياسة .وبغض النظر
) )1جريدة «الحياة» اللندنية ،تاريخ .2012/9/9
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عن الوجاهة النظرية في هذه المقولة ،لكنها من ناحية عملية غير مقنعة ألنه حتى هذه اللحظة لم يقدم لنا منظرو

رب الدين مع السياسة أي نموذج عملي فعال على األرض يحقق ما قدمه نموذج فصلهما عن بعضهما■

()2

■ إحدى المشكالت الكبرى التي تواجه الفكر اإلسالمي الراهن هي مسألة الدولة الحديثة وتعريفها وتعريف
المواطنة الدستورية ،وهذه كلها بنيات جديدة تحدد الوالء والعالقة بين الفرد والدولة على أسس غير دينية .بمعنى

اخر فإن الفرد الموجود في الدولة الحديثة هو الفرد المواطن التابع لهذه الدولة دستورياً وقانونياً ،وبسبب تبعيته تلك
فإنه يتمتع بحقوق كاملة ومتساوية مع بقية األفراد بصرف النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينهم .هذا باختصار شديد

هو جوهر الدولة المدنية ومعناها .في الدولة المدنية الحديثة هناك أفراد لهم أديان مختلفة ،وربما ليس لهم أديان
أيضاً ،ويتحدرون من أعراق واثنيات مختلفة ،لكنهم متساوون تماماً أمام الدستور والقانون.

■ هذا التطور في شكل اإل جتماع السياسي للبشر حديث وعمره ال يزيد عن قرنين أو ثالثة .قبل ذلك كان العالم،
ومن ضمنه عوالم العرب والمسلمين ،محكوماً بدول دينية أو قبلية ،أي أن عالقة الفرد باإلمارة أو اإلمبراطورية أو
المختلف عن دين أو عرق اإلمبراطورية أو السلطة القائمة لن يتمتع
الدولة القائمة محكومة بالوالء الديني أو القبليُ .
بحقوق متساوية ،وعليه أن يتعايش مع حقيقة أنه فرد ناقص الحقوق وسط مجتمع غالبيته تدين بدين اخر ،أو تنتمي
لعرق اخر .إن لم يعجبه العيش وفق هذه المعادلة فلن يكون أمامه سوى الرحيل والبحث عن مكان تكون فيه
الغالبية مشابهة له دينياً أو عرقياً .هذا كله في الحاالت المثالية التي لم يتطور فيها إنتقاص الحقوق والنظرة الدونية

لـ «اآلخر» المختلف دينياً أو عرقياً إلى إقصاء جسدي أو تطهير عرقي أو ديني.

■ في الدولة الحديثة التي فاز اإلسالميون بالسلطة في عدد منها يتم تعريف الفرد وفق ما تفترضه معطيات هذه
الدولة .فالفرد المصري مثالً ينتمي إلى الدولة المصرية بكونه مصرياً أوالً وأخي اًر وبصرف النظر عن عرقه واثنيته

ودينه .كونه مصرياً وفرداً في الدولة ،فإن هذا يوفر له حماية دستورية وقانونية تامة ومطلقة وكافية ويساويه مع كل
األفراد المصريين اآلخرين .كل اإلختالفات بين المصريين ،كما في كل مجتمع في العالم ،تكون تحت الدستور.
خالفاتهم السياسية والدينية واإلجتماعية وصراعهم على السلطة وغير ذلك يجب أن تتم على قاعدة المساواة وتحت
مظلة الدستور .تلك الخالفات والصراعات ،في الدولة المدنية ،تنظمها الديموقراطية التي جوهرها المحافظة على
إبقاء الصراي والتنافس الداخلي في إطار الوسائل السلمية.

■ نتيجة الديموقراطية هي وصول غالبية ما إلى السلطة لفترة زمنية محددة وادارة الدولة .هذه الغالبية تسيطر على
السياسات الحكومية ومن حقها أن تفرض رأيها وبرنامجها على تلك السياسات (الحكومية مرة أخرى) وتثبت للمجتمع
بأن برنامجها السياسي واإلجتماعي هو األفضل.
لكن ،ليس من حق تلك الغالبية أن تعود إلى األصل المؤسس للدولة الحديثة ،أي الفكرة الدستورية والقانونية

والمواطنية ،وتعيد تشك يله وفق منظور غير مدني وبحي تخل بالجوهر األساسي فيه وهو المساواة المطلقة بين

األفراد في الرقعة الجغرافية المعينة .ليس من حق الغالبية حتى لو كانت تشكل  %99من السكان أن تصوغ

دستو اًر ينص على أن إثنية أو عرق أو دين تلك الغالبية تشكل دين الدولة ودين المجتمع الرسمي ألن ذلك ينفي
قانونياً ودستورياً مواطنة الـ  %1الباقي .إذا أرادت أن تقوم الغالبية بصوغ دستور ينص على أفضلية مطلقة لها فإن
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عليها أن تقرر في ذلك الدستور أن من هم ليسوا من تلك اإلثنية أو العرق أو الدين ال يعتبرون مواطنين كاملي
المواطنة ،أو أن تطلب منهم الهجرة■

()3

■ أساس الدولة المدنية الدستورية يقوم على المساواة التامة في المواطنة ،وان إختل هذا األساس فنحن ال
نتحدث عن دولة مدنية أو دستورية .والدستور في هذه الدولة هو النص الذي يؤكد ذلك األساس ويحميه بالقانون
والتشريعات .من هنا ،فإن النتيجة األولية لبعض السجاالت الحالية التي تخوضها الجمعية التأسيسية لوضع

الدستور المصري مقلقة إلى حد بعيد خصوصاً في شأن ما استطاع اإلسالميون ،اإلخوان والسلفيون واألزهر ،من

فرضه حول المواد التي تنص على أولوية الدين والشريعة وسيطرتهما في شكل ال يمكن إال أن يقود إلى دولة دينية

(راجع الملحق) .ومشكلة اإلسالميين في مسألة صوغ النصوص الدستورية تكمن في قناعتهم بأنهم يمثلون الغالبية
اإلنتخابية ،وهي حقيقة صحيحة من ناحية ،لكن مرة أخرى الغالبية اإل نتخابية ال تؤهل أحداً كي يصوغ دستو اًر وفق
هوى الغالبية .هل معنى ذلك أن يخضع الدستور لهوى األقلية ،وما هو معيار الصياغة القانونية والدستورية إذاً؟

■ الجواب على ذلك هو أن كل نص من نصوص الدستور يجب أن ُيصاغ وفق معيار أساس هو اآلتي :هل
يحقق هذا النص المساواة التامة بين المصريين وال ينتقص من حق أي فرد مصري؟ إذا كانت اإلجابة «نعم» على
هذا السؤال فإن النص مدني وقانوني حقيقي ،أما إن كانت اإلجابة «ال» فإن النص غير مدني وغير قانوني .على

سبيل المثال ،وألن من مهمة الدستور توفير الحماية القانونية لكل األفراد المصريين ألنهم مصريون وحسب ،فإنه

يجب أن يكفل حقوق غير المسلمين ،حتى لو كانت نسبتهم واحداً في المليون .لو كان هناك بوذي أو هندوسي
مصري واحد في كل مصر مثالً فإن على الدستور أن يحميه ألنه مصري ،وهنا تكون الدولة مدنية .أما إن كان

هناك نص في الدستور يجرد هذا المصري من حقه في اإلعتقاد ويعاقبه على ذلك أو حتى يصنفه كمواطن من
الدرجة الثانية بسبب إعتقاده ،فهنا تكون الدولة دينية حتى لو زعم قادتها غير ذلك■
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ملحق

المقصود بالتحديد هو المواد التالية:

■ المادة  :2اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي
للتشريع.

■ المادة  :3مباديء وشرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة ألحوالهم
الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

■ المادة  :4األزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة جامعة ،يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ،ويتولى نشر
الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف في الشئون المتعلقة

بالشريعة اإلسالمية .وشي .األزهر مستقل غير قابل للعزل ،يحدد القانون طريقة إختياره من بين أعضاء هيئة كبار
العلماء .وتكفل الدولة اإلعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه .وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

■ المادة  :219مباديء الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها األصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة

في مذاهب أهل السنة والجماعة■
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()1

طنة الذمية
الموا َ
()1

جورج مسوو

قديما وراهًنا ،بالمساواة في الحقوق والواجبات ما بين مواطني الدولة القائمة على
■ ال يقر الفقه اإلسالميً ،
الشريعة اإلسالمية .هذا الفقه ،وان زعم تبنيه المواطنة أساسا للحكم ،ال يزال يميز بين المواطنين على أساس
ديني ومذهبي .أما حين يتحد بعض الفقهاء والمفكرين اإلسالميين عن المواطنة ،فتراهم يضعون إستثناءات أو

تحفظات تشريعية عن مشاركة غير المسلمين في الدولة اإلسالمية.

«أهل الذمة» إصطالح ال يذكره القران الذي ترد فيه عبارة «أهل الكتاب» ،أي اليهود والنصارى والصابئة
خاصا بأصول التعامل مع «أهل الذمة» القاطنين
يخصص الفقه
بابا ًّ
اإلسالمي ،في مذاهبه كاّفةً ،
والمجوس .فيما ّ
ّ
مرًة واحدة في القران ،التي
المية.
رحاب الدولة اإلس ّ
ويتوسع هذا الفقه في الحديث عن «الجزية» ،وهو لفظ َيرد ّ
ّ

التعرض لهمُ .فرضت الجزية خالل حقب عدة من
الذمة» أداؤها لقاء بقائهم في دولة اإلسالم وعدم ّ
يجب على «أهل ّ
الفقهية عن تفاصيل
التاري .اإلسالمي على «أهل الكتاب» من األمصار المفتوحة .كما ُكتب العديد من المؤّلفات
ّ
ّ
وتفرعاتها.
الجزية ّ

اإلسالمية التي تسكنها مجموعات من «أهل
قضية أداء الجزية في البالد
اإلسالميين من
تتفاوت ،اليوم ،مواقف
ّ
ّ
ّ
مقرَرة في القران ،وبين إلغائها أو تغيير إسمها إذا كانت
الكتاب» .تراوح هذه المواقف بين إعادة فرض الجزية كونها َّ

اإلسالميين ،عند تناولهم موضوع الجزية ،كالمهم على
تزعج المواطنين من «أهل الكتاب»ُ .يالحظ في كتابات
ّ
وتاليا تأصيلها في التراث اإلسالمي ومدى إنسجامها مع مفهوم «أهل
اإلسالمية،
المواطنة واتّفاقها مع الشريعة
ّ
ً
ّ
الذمة» عند الفقهاء.
ّ
الجنسية» المعاصر ،فيقول:
الذمة في اإلسالم مع مفهوم «
ّ
■ ال يتوانى الشيخ يوسف القرضاوي عن مقارنة مفهوم ّ
السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها،
الجنسية
الذمة تعطي أهلها من غير المسلمين ما يشبه في عصرنا
ّ
ّ
«هذه ّ
يعبر
فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون واجباتهم.
فالذم ّي على هذا األساس من أهل دار اإلسالم كما ّ
ّ
الذمة يحملون
الجنسية
الفقهاء أو من حاملي
اإلسالمية كما ّ
ّ
ّ
يعبر المعاصرون» .في مكان اخر يقول« :وأهل ّ
اإلسالمية».
جنسية دار اإلسالم ،وبتعبير اخر هم مواطنون في الدولة
ّ
ّ

أن اليهود والنصارى الساكنين في ديار اإلسالم «أصبحوا من الناحية
يؤكد الشيخ محمد الغزالي في المنحى عينه ّ
الشخصية على
الجنسية مسلمين ،في ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ،وا ْن بقوا من الناحية
السياسية أو
ّ
ّ
ّ
الخاصة».
عقائدهم ،وعباداتهم وأحوالهم
ّ
أي
الذم ّي «مو ٌ
ويؤكد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ّ
اطن يملك من ّ
حق المواطنة ما يملكه المسلمون دون ّ
أن ّ
تفاوت في الدرجات».

) )1جريدة «النهار» -بيروت ،تاريخ .2012/9/15
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عوية
الحق في
الجنسية
الذمة «إكتساب
ّ
ويؤّكد الشيخ وهبة الزحيلي ّ
التجنس والر ّ
ّ
ّ
اإلسالمية و ّ
أن من حقوق أهل ّ
الكاملة».
اإلسالمية»،
حق المواطنة في الدولة
■ يذهب الشيخ راشد الغنوشي المذهب عينه ،إذ يعتبر ّ
ّ
الذمة» تفيد « ّ
أن « ّ
الذمة» ليس «الزم اإلستعمال في الفكر السياسي اإلسالمي طالما تحّقق اإلندماج بين المواطنين
وّ
أن مصطلح «أهل ّ
ّ
ّ
وقامت الدولة على أساس المواطنة ،أي المساواة حقوًقا وواجبات» .وبعد أن يقول بالمساواة بين جميع المواطنين،
هوية المجتمع ونوع القيم العليا
المسيحيين في ما
ومسيحيين ،يستثني
مسلمين
العام أو ّ
ّ
ّ
ّ
يخص «مقتضيات النظام ّ
التي تحكمه».
المسيحيين المشروطة بخضوعهم
ويوافق رأي الشيخ حسن الترابي رأي الغنوشي من حيث اإلعتراف بمواطنة
ّ
اإلسالمية ،فهو يقول« :وكفلت أصول اإلسالم وشرائعه للمواطنين من المسلمين وغيرهم من أهل
لمقومات الدولة
ّ
ّ
ق
العامة في الدولة والمواالة بعضهم لبعض .فلهم ما لنا وعليهم
الكتاب الحقو
العامة المتساوية ،ما التزموا الواجبات ّ
ّ

ما علينا».

أي ضير
تميزات يتمتّع بها المسلم في الدولة
غير ّ
ّ
أن الغنوشي يرى ّ
اإلسالمية محجوبة عن غير المسلم ،وال يرى ّ
ويحق له ما
أن المسلم ،بحكم إسالمه وانتمائه إلى اإلسالم ،يعلو على غيره من غير المسلمين
في ذلك .فهو يعتبر ّ
ّ

خاصة بغير المسلم.
يحق لغيره من مواقع .وتكون المواطنة ،بالنسبة إليه ،موا َ
ال ّ
خاصة بالمسلم وثانية ّ
طنتين :واحدة ّ
(اإلسالمية) تُكتسب بتوّفر شرطين هما االنتماء للسالم والسكن
تقوم نظرّيته على القول بأ ّن «المواطنة في الدولة
ّ

لمن توّفر فيه شرط واحد :بالنسبة إلى المسلم
في قطر الدولة
ّ
تصور مواطنة ّ
اإلسالمية ،معنى ذلك إمكان ّ
خاصة َ
خارج إقليم الدولة  -أي مجال سيادتها  -وبالنسبة إلى غير المسلم القاطن في إقليم الدولة وأعطى والءه لها .وهذان

وكل منهما
النوعان من المواطنة
الخاصة ُيكسبان صاحبهما حقوًقا هي دون حقوق المواطن الذي إستكمل الشرطينٌّ ،
ّ
تحمل بالطبع
األول باالنتقال إلى إقليم الدولة ،والثاني بدخوله اإلسالم ،فإذا اثر غير ذلك ّ
يملك إستكمال الشرطينّ ،

سؤولية إختياره».
م ّ
يحرم على غير المسلمين توليها في الدولة اإلسالمية فهي المواقع الرئيسية ذات المساس
أما الوظائف التي َّ
إن المساواة في الحقوق والواجبات على أساس
«بهويتها» كالرئاسة العامة مثالً .في مكان اخر يقول الغنوشيّ « :
اإلسالمية ال ينبغي أن تُسقط ذلك األصل.
العقدية للدولة
التميزات التي تفرضها الطبيعة
المواطنة هي األصل ،و ّ
ّ
ّ
أن ّ
فلغير المسلم الحق في تولي كل الوظائف ،عدا ما إقتضته الخصوصية اإلسالمية لوظيفة معينة»■

()2

ميز الفقهاء في هذا الشأن بين
الذمة» أن يشغلوها ،فقد ّ
أما في ما يتعّلق بوظائف الدولة التي يمكن «أهل ّ
■ ّ
الوظائف التي يمكن غير المسلمين أن يتوّلوها والوظائف التي ال يمكن إالّ المسلمين أن يتوّلوها.
الحق في توّلي وظائف الدولة كالمسلمين .إالّ ما غلب عليه الصبغة
الذمة
ّ
يقول القرضاوي في هذا الصدد« :وألهل ّ
الدينية كاإلمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش ،والقضاء بين المسلمين ،والوالية على الصدقات ونحو ذلك».
ّ
يسمى «و ازرات التنفيذ» و«و ازرات التفويض» ،فقالوا بجواز توّلي غير المسلمين
وقد ّ
ميز علماء المسلمين بين ما ّ
ألن «وزير التنفيذ ُي َّبلغ أوامر اإلمام ويقوم بتنفيذها ( )...بخالف
لو ازرات التنفيذ من دون و ازرات التفويض .وذلك ّ
قتصادية بما يراه».
السياسية واإلدارّية واإل
و ازرة التفويض التي يكل فيها اإلمام إلى الوزير تدبير األمور
ّ
ّ
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مدنية ،وعلى هذا األساس يعطي اإلسالم لغير
■ يعتبر السيد محمد حسين فضل هللا ّ
أن اإلسالم دين عبادة ودين ّ
اطنية كما يعطيها
إن الجانب المدني في اإلسالم يعطي
المسلمين ًا
دور في مجتمعه ،فيقولّ « :
حق المو ّ
ّ
للمسيحيين ّ
ّ
يعية التي لن تنال من كرامة أحد».
للمسلمين مع بعض التحّفظات التشر ّ

تفرق بين
أما هذه التحّفظات التي أشار إليها فضل هللا فيعرضها في مكان اخر قائالً« :الدولة
ّ
اإلسالمية ال ّ
ّ
ألنه ال
اطنيتهم إالّ بالمدى الذي يلتزمون فيه الخ ّ
العام للدولة في الفكر الذي يرتكز عليها أساسها ّ
مواطنيها في مو ّ
ط ّ

العام ال دور لهم في الق اررات المصيرّية
معنى للمساواة
العامة ً
بعيدا عن ذلك ،ولهذا ّ
ّ
فإن الذين ال يلتزمون الفكر ّ
القائمة على هذا الفكر ،على مستوى العالقات والتشريعات التي ال ّبد أن تنطلق من القناعات باألساس الذي ترتكز

السياسية
اطنيتهم مع اآلخرين في الحقوق والواجبات بحيث يشاركون في الق اررات
عليه الدولةّ ،
ّ
ولكنهم يعيشون مو ّ
قتصادية في ما عدا الجوانب العسكرّية التي قد تصطدم بقناعات هؤالء».
جتماعية واإل
واإل
ّ
ّ
المسيحيين مع الحرب
المسيحيين عن الخدمة العسكرّية خوًفا من أن تتعارض قناعات
أن فضل هللا يستبعد
يبدو ّ
ّ
ّ
العامة لحركة
المسيحيين الجيش إذا توّفرت «الضوابط
التي يقوم بها المسلمون ،وال يرى غضاضة في دخول
ّ
ّ
األمنية ّ

الحرب وأمن المحاربين»(!).

بقية المواطنين من
ًا
■ يدافع فضل هللا عن مبدأ الجزية
معتبر ّ
أن اإلسالم قد منحها كامتياز ألهل الكتاب على ّ
انية الكريمة (التَّ ْوَبة  ،)29 ،9والذي يعني ،لغ ًة ،في ما
أما تعبير «الصغار» الوارد ذكره في اآلية القر ّ
المسلمين .و ّ
التمرد عليها».
العامة بعد ّ
يعنيه الدونية ،فهو بالنسبة إليه «تعبير عن الخضوع للسلطة ّ
يميز بين أهل الكتاب ،ومنهم
هذا اإلمتياز
المسمى «الجزية» يراه فضل هللا َّ
مؤسسا على القران الكريم الذي ّ
ّ
المسيحيين إلى
المسيحيون ،وبين المشركين .فبينما يدعو القران الكريم المشركين إلى الدخول في اإلسالم ،يدعو
ّ
ّ

قضية إضطهاد فكرّي لكانت المسألة
إن
دفع الجزية فقط ،ويعّلق فضل هللا على هذا األمر قائالً ّ
القضية لو كانت ّ
ّ
«أو يسلمون» عوض أن تكون «حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».
مية
■ يدافع فضل هللا ً
أيضا عن تعبير «أهل الذمة» منطلًقا من كون غير المسلمين «أقّلّية» في الدولة اإلسال ّ
أن
وينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من األقّلّيات،
أيضا ّ
أي دولة من دول العالم .ويعتبر ً
سياسية أو ّ
ّ
دينية ،في ّ
المسيحيون لماذا ال
إنسانيته ويضمن له حقوقه» .واذا تساءل
إنسانية اإلنسان بل يحترم
ّ
ّ
هذا التعبير ال يسيء إلى « ّ
نستطيع الوصول إلى المناصب العليا للقرار؟ فالجواب عند فضل هللا موجود« :فأية دولة تقوم على فكر معين ال

يمكن أن تسمح ألي شخص ال يؤمن بهذا الفكر بأن يصل إلى مراكز القرار»■

()3

كل ما عداها من الروابط .لذلك ،يرفض التسامح القائم
يصر على إعالء الرابطة
■ غير ّ
ّ
أن القرضاوي ّ
الدينية على ّ
معتبر أنه لنفاق زائف إعالء الرابطة الوطنية أو القومية
ًا
القومية»،
الوطنية أو
على «تمييع» األديان ،بدعوى «
ّ
ّ
تاليا ،التنازل عن دينه أو تركه بدعوى
على الرابطة الدينية ،أو إعالء العلمانية على الرابطة الدينية .ويرفضً ،
التسامح أو اإلنفتاح .فبالنسبة إليه« ،ليس من التسامح أن ُيطلب من المسلم تجميد أحكام دينه ،وشريعة رّبه،

وتعطيل حدوده ،واهدار منهجه للحياة ،من أجل األقّليات غير المسلمة ،حتّى ال تقلق خواطرها ،وال تتأ ّذى
وحب الخير للجميع ،ووجوب العدل
مشاعرها» .التسامح ،عنده ،يقوم «على ما أمر به الدينان من حسن الجوارّ ،

مع الجميع».
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الوطنية
أن الوحدة
■ يرفض محمد الغزالي ،بدوره ،مفهوم
القومية إذا تعارض ذلك مع إيمانه باإلسالم .وهو يعتقد ّ
ّ
ّ
أما
ال تقوم على مبدأ اإلبتعاد عن اإليمان أو باعتماد
القومية بين المسلمين و
المسيحيين ينبغي أ ّ
ّ
ّ
و ّ
العلمانية ،فيقولّ « :

أن شرط المصرّية الصميمة اإلنسالخ من اإلسالم فهذا ما
ّأننا مصرّيون فنحن ال ننكر وطننا وال نجحده ،وأ ّما ّ
متدينين ال ملحدين».
أي غضاضة يا قوم ،في أن تكون الوحدة
الوطنية بين ّ
ّ
نستغربهّ .
وهو نفسه يقول في مكان اخر ّإنه يستريح «إلى قيام إتّحاد بين الصليب والهالل ،بيد ّأننا نريده تعاوًنا بين المؤمنين

جميعا».
المسيحية
ومحمد ال بين الكافرين باإلسالم و
بعيسى
ّ
ً
ّ
المسيحيين ال يكون عماده اإليمان باهلل
أي إمكان التّحاد قومي أو وطني جامع بين المسلمين و
ّ
يستبعد الغزالي ،إ ًذاّ ،
ّ
ّ
المسيحية.
على أساس اإلسالم و
ّ
إسالمية
اإلسالمية من أجل صيغة غير
■ ينحو الشيخ سعيد حوى المنحى ذاته ،إذ يرفض التخّلي عن المباديء
ّ
ّ
اإلسالمية لن تتخّلى عن اإلسالم،
األمة
تجمع المسلمين وغير المسلمين في الدولة الواحدة ،فيقولّ « :
ّ
إن شعوب ّ
التاري .شاهد ،والواقع شاهد ،وبالتالي فغير المسلمين عليهم بالخيار :أن يرحلوا ،أو يتعاقدوا مع المسلمين على

صيغة عادلة .فإن أرادوا الثالثة  -أي أن يتخّلى المسلمون عن إسالمهم  -فهذا لن يكون لهم وال لغيرهم».

ألن اإلسالم ال ّبد سيحكم ،لذلك ينصح لهم باإلسراع «للبحث عن صيغ للتعاقد مع
حوى غير المسلمين ّ
ثم يح ّذر ّ
ّ
أن هذا
ا
د
مؤك
،
»
احد
و
طرف
من
التعاقد
هذا
فيه
فرض
ي
الذي
يوم
ال
يأتي
أن
قبل
اف،
ر
األط
كل
ترضي
المسلمين
ًّ ّ
ُ
ّ
الفرض ،يوم يحصل« ،لن يكون إالّ لصالح الجميع»■

()4

الطيب ،في شأن
■ ال يسع قاريء «وثيقة األزهر» (حزيران /يونيو  ،)2011التي أعلنها شي .األزهر الدكتور أحمد ّ
األول عن «دعم
اإليجابية التي
مستقبل مصر ،إالّ أن يالحظ العديد من األمور
ّ
أهمها ما ورد في البند ّ
تتضمنهاّ .
ّ
األمة ،يفصل بين سلطات
تأسيس الدولة
الوطنية الدستورّية الديموقر ّ
ّ
اطية الحديثة» ،القائمة على «دستور ترتضيه ّ
لكل أفرادها على قدم المساواة،
ومؤسساتها
الدولة
القانونية الحاكمةّ ،
ّ
ويحدد إطار الحكم ،ويضمن الحقوق والواجبات ّ
ّ
بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب».

لكن سرعان ما يشعر القاريء بالتناقض حين تشترط الوثيقة أن تكون سلطة التشريع المنوطة بنواب الشعب متوافقة

أيضا «أن تكون المباديء الكلية للشريعة اإلسالمية هي
«مع المفهوم
اإلسالمي الصحيح» ،وحين تشترط ً
ّ
تحدد المفهوم اإلسالمي الصحيح للتشريع؟
جعية التي ّ
المصدر األساسي للتشريع» .فيتساءل القاريءَ :من هي المر ّ
ّ
يؤكد «إعتبار األزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يرجع إليها في
فيأتيه الجواب في البند الحادي عشر الذي ّ
شؤون اإلسالم وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة».

ينصب األزهر نفسه سلط ًة عليا فوق سلطة مجلس النواب .فالكالم واضح وال لبس فيه ،إذ
■ عبر هذه الوثيقة ّ
سن القوانين
يتعين على مجلس النواب المنتخب من الشعب
لمهمة التشريع الخضوع لرأي األزهر في مسألة ّ
ّ
ّ
يقررها علماء
الرؤية «
ّ
أي قانون ال يتّفق و ّ
اإلسالمية الصحيحة» التي ّ
والتشريعات .وليس لمجلس الشعب أن ّ
يقر ّ
بأن «اإلسالم لم يعرف ال في تشريعاته وال حضارته وال تاريخه ما ُيعرف في
األزهر .وهذا يتناقض وقول الوثيقة ّ
جعا على الدولة
الدينية
الثقافات األخرى بالدولة
ّ
ّ
الكهنوتية التي تسّلطت على الناس» .أليس تنصيب األزهر نفسه مر ً
الف .الذي يحاول تحذير الناس منه؟
الدينية
ّإنما هو نوع من أنواع الدولة
الكهنوتية؟ ألم يقع األزهر ،بذا ،في ّ
ّ
ّ
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الدينية في قضايا األحوال
السموية األخرى اإلحتكام إلى شرائعهم
تقر «ألتباع الديانات
صحيح ّ
ّ
ّ
أن الوثيقة ّ
بأن مواطنة غير المسلمين قد أضحت كاملة بفضل هذا اإلقرار .فالمسألة
أن هذا ال يكفي للقول ّ
الشخصية» ،غير ّ
ّ
ليست في األحوال الشخصية أو في بناء الكنائس أو في سواها من القضايا ،بل في المساواة التامة في الحقوق

والواجبات الفردية.

اطية التي هي،
■ ما يؤّكد حذرنا هو رأي الدكتور حسن الشافعي (مستشار شي .األزهر) بالدولة
الوطنية الديموقر ّ
ّ
اإلسالمية هو
أن تطبيق الشريعة
وفق قوله« ،دولة الدين اإلسالمي الر
ئيسي للتشريع ( )...فالجميع يجب أن يدرك ّ
ّ
ّ
ّ
السموية األخرى ،الذين تكفل لهم الشريعة
وحرّية اإلعتقاد وممارسة العبادات ألصحاب الديانات
ضمان
ّ
ّ
للتعد ّ
دية ّ
الشخصية».
وباألخص في األحوال
أيضا اإلحتكام إلى شريعتهم في ما يتعّلق بشؤونهم
اإلسالمية ً
ّ
ّ
ّ
الحقيقية التي تحترم اإلعتقادات
لمدنية
ليست الشريعة
اإلسالمية هي الضمان ّ
ّ
وحرّية االعتقاد ...بل الدولة ا ّ
للتعد ّ
ّ
دية ّ
المدنية التي يعود سلطان التشريع إلى الشعب وحده ممثّالً بنوابه
دينية تعلو عليها ،هي الدولة
ّ
الدينية والتي ال سلطة ّ
ّ
المنتخبين.

تؤدي إلى عكس
اإليجابيات التي
■ مع ظاهر
ثمة إلتباسات أو قضايا غامضة عدة قد ّ
ّ
تتضمنها الوثيقة األزهرّيةّ ،
ّ
متشددة،
سلفية أو
ّ
جعيات ّ
جعية األزهر ،الذي يمكن وضعه في سياق قطع الطريق أمام مر ّ
ظاهرها .وليس تأكيد مر ّ
اجية في
المؤسسات
سوى تأكيد مأزق الفكر اإلسالمي في شأن الدولة المستقبلية .متى تخرج
الدينية من اإلزدو ّ
ّ
ّ
ّ
الخطاب ،ومن الجمع ما بين أمرين ال يجتمعان؟
المواطنة ،وفق األدبيات الفقهية اإلسالمية ،هي مواطنة تنقصها المشاركة في الق اررات التشريعية والعسكرية.
وأهم عامل يمكن التدليل به على المواطنة الصحيحة والمساواة التامة بين المواطنين إنما هو المشاركة في
شؤون الدولة كلها والسيما التشريعية والعسكرية باإلضافة إلى السياسية ■
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()1

التحول من الدين إلى الطائفة

خالد غزال
()1

■ منذ عقود ،يشهد العالم ،بشكل واسع ،صراعات وحروب يتخذ معظمها طابع حروب دينية ومذهبية ،فاإلرهاب
الذي ضرب أكثر من مكان في العالم تجلبب بلباس الدفاع عن دين محدد في وجه دين اخر ،أو عن مذهب أو

طائفة في الدين نفسه ،وفي داخل البالد التي تشهد صراعات داخلية ،يالحظ المراقب أن النزاعات الطوائفية

والمذهبية تخترق هذه الصراعات ،حتى ولو كان األصل فيها ذا طابع سياسي صرف ،وألن العنف الذي يضرب
مناطق متعددة في العالم بات مغلفاً بطابع ديني إلى حد بعيد ،يصبح السؤال مشروعاً عما إذا كان العالم قد عاد
يدخل في قرن الحروب الدينية على غرار القرون السابقة في أوروبا أو العالم اإلسالمي.
■ يطرح هذا اإلنفجار العنفي المتحول إرهاباً جملة أسئلة عن األسباب التي تجعل األديان متسمة بهذا الطابع .فهل

يعود العنف إلى بنية األديان؟ وهل اإلبتعاد عن األديان ورفضها يمنع المجتمعات من اإلنزالق إلى دوامة العنف؟
في الحالتين ،هناك أسباب أخرى تتحكم في مسار المجتمعات وتشكل ممرات لولوج العنف إلى قلبها .واذا كان
العنف الديني موضع التساؤل األبرز ،فإن التفتيش عن دوافعه يكمن في العودة إلى اإلنقسامات والتشققات التي
حصلت داخل كل دين ،وأدت إلى بروز طوائف ومذاهب إدعى كل و ٍ
احد منها إنتساب الحقيقة إلى منظومته ،ورأى
في نفسه الطرف المنقذ الحامل وحيداً أختام الحقيقة المطلقة ،فيما تتربع سائر الطوائف والمذاهب في الضالل.
وتذهب كل واحدة إلى تكفير األخرى بما يبرر إضطهادها وحتى إبادتها .وهو حكم يصدر عن الواقع الذي شهده
العالم لقرون خلت ،وعاد يتجدد اليوم في أكثر من مكان.

■ ليس من قبيل المماحكة أن يطرح سؤال عن مدى مشروعية تعبير الطوائف والمذاهب عن واقع الدين الحقيقي.
فالدين في األصل وجد لخدمة اإلنسان ،يتسم بالمطلق األخالقي واإلنساني والروحي ،ويدعو إلى تحقيق قيم

العدالة والمساواة بين البشر .ما تمارسه المذاهب والطوائف من إقتتال وبناء للكراهية بين أبناء الدين الواحد ،أو بين

األديان المتقابلة ،ال يصب مطلقاً في خانة الجوهر األصلي الذي قامت عليه األديان.
منذ قيام األديان واجتياحها المجتمعات البشرية ،لم تنفك القوى السياسية عن حرف األديان عن مهماتها األصلية.
وألن الظاهرة الدينية متأصلة في الوجدان اإلنساني ،بصرف النظر عن إنتماء اإلنسان إلى دين توحيدي أو دين
غير توحيدي ،فإن إدخالها في الصراعات السياسية واالجتماعية شكل العنصر المفجر دوماً للعنف والكراهية،
بالنظر إلى إستخدام كل فئة النص الديني لصالحها ،عبر تفسيره واصدار فتاوى مستندة إليه ،بما يخدم مصالحها
في الصراع الدائر ،وهو منهج لم يتوقف حتى اليوم لدى جميع األديان والمؤسسات الناطقة باسمها .هذا التوظيف

للدين خارج جوهره األصلي هو المسبب الرئيسي للنزاعات الدينية التي جرت وتجري اليوم في العالم.
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■ إذا كانت أوروبا قد دفعت ماليين الضحايا في أتون الصراعات الطائفية (وحدها حرب الـ  30عاماً وسط أوروبا
من  1648 – 1618أجهزت على ما يقارب ثلث سكان المانيا) ،قبل أن تتوصل ،إلى حد بعيد ،إلى إبعاد الدين
السياسة واعادته إلى موقعه األصلي ،فإن المجتمعات العربية واإلسالمية تقدم اليوم مشهداً يبدو أقرب إلى المشهد
األوروبي في القرنين الـ  16والـ  .17ورغم أن هذه المجتمعات عرفت حروباً دينية ومذهبية دامية منذ نشأة الدين

اإلسالمي ،وخصوصاً بعد وفاة الرسول واندالع الصراع على السلطة بين القبائل العربية ،واإلنشقاقات التي ترتبت
على هذا الصراع ،وقيام الفرق والطوائف والمذاهب ،وسعي كل واحدة إلى استحضار النصوص المقدسة وتوظيفها
في ميدان الصراع بما يخدم أهدافها ،إال أن الصراع المندلع اليوم ينذر بتكرار المراحل السابقة من النزاعات الدينية،

مع فارق يتعلق باختالف الوسائل التدميرية التي يجري إستخدامها ،والكفيلة بزيادة أعداد الضحايا بما ال يقاس عطفاً
على القرون الماضية■

()2

■ لم تكن النزاعات المندلعة اليوم ،المتخذة الطابع الطائفي والمذهبي بشكل صريح ،وليدة اللحظة ،بل يعود بعضها
في جذوره إلى عقود خلت ،عندما بدأت المنطقة العربية تشهد إنهيا اًر في مشروع التحديث الذي كانت مظاهره قد

تكونت منذ خمسينيات ق20 .؛ ولعل من أبرز نتائج هذا االنهيار كان صعود التيارات اإلسالمية وتقديم فكرها بديالً
عن األيديولوجيات التي كانت سائدة ،في تعبيراتها القومية العربية واإلشتراكية والليبرالية .وأخطر ما ترتب على
صعود التيارات اإلسالمية هذا الفوران في الحركات األصولية التي إعتمدت اإلرهاب طريقاً أساسياً في عملها،
ووظفت النص الديني في خدمة هذا اإلرهاب.
مع إنفجار المنطقة العربية خالل الفترة األخيرة ،عبر اإلنتفاضات التي جرت في أكثر من قطر عربي ،بدا أن

إنهيار مشروع التحديث ،وانفجار اإلحتقان الشعبي ،لم يقتصر على صعود نظري للتيارات اإلسالمية ،بل ترجم نفسه
في وصول بعض هذه التيارات إلى رأس السلطة من خالل العملية اإلنتخابية .لم تتأخر التيارات اإلسالمية في طرح

مشاريعها للسلطة وتقديم هذه المشاريع في وصفها تطبيقاً للشريعة وتمهيداً لبناء الدولة الدينية ،مما يضع القوى غير
المؤيدة لهذه التيارات أمام تحديات من نوع مختلف ،ومعركة يمتزج فيها الصراع السياسي والفكري واأليديولوجي،
تتركز على قراءة الدين مجدداً وموقعه ،وتعيين ما يقع في إطار الدين وما هو متجاوز على الدين .وهي مهمة تبدو
راهنة ومستقبلية وذات طابع ملح بوصفها إحدى دعامات بناء مشروع نهضوي متجدد.
■ َسلطت اإل نتفاضات العربية الضوء على نتائج إنهيار مشاريع التحدي  ،وكان أبرز النتائج اإل نهيار المتمادي
في بنى الدولة المتكونة منذ اإلستقالالت ،وفقدان هذه البنى موقعها بما قلص هيمنة الدولة ومؤسساتها على

المجال العام لصالح البنى الفئوية والجهوية ذات الطابع الطائفي أو اإلثني ،وتحول موقع القوة إلى هذه

العصبيات العشائرية والقبلية ،وانحياز المواطن في والءاته إلى هذه البنى على حساب الوالء للوطن والدولة.

واستتبع هذا التقلص واإلنحياز توترات داخلية كانت بدأت تعبر عن نفسها بحروب أهلية داخلية ،وساعدت
االنتفاضات العربية على تسريع إنفجار هذه البنى وكشف ما في جوف هذه المجتمعات العربية من تناقضات داخلية

بات بإمكانها اآلن أن تترجم ما تختزنه من عنف وأحقاد متراكمة على إمتداد قرون وعقود من الزمن.

لقد إنطلقت اإلنتفاضات في األصل من شعار التغيير الديمقراطي ،ونجحت في إسقاط الرموز األساسية من النظام،

طمت جدار الخوف وأعادت للشعوب العربية دو اًر في ممارسة السياسة كانت أنظمة اإلستبداد قد منعتها عن
وح ّ

ممارسته .وفي أكثر من مكان سلكت اإلنتفاضات طريق الحروب األهلية ،التي كان أخطرها إستعادة النزاعات
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المذهبية بين الطوائف اإلسالمية .ولعل أكثر اللحظات إثارًة هي السائدة اآلن في العالم العربي حيث يتجلى بوضوح
تحول األديان فيه إلى مذاهب وطوائف متنازعة ومتناحرة.
■ هذا التحول من الدين إلى الطائفة ،وما يستتبعه من اثار سلبية وخطيرة على المجتمعات العربية ،يطرح بإلحاح
على بساط البحث كل مشروع اإلستنهاض والحداثة والتحديث ،المنتكس أصالً ،والذي تزيده الصراعات الطوائفية

والمذهبية إعاقة مضاعفة ،مما يجعل المشروع النهضوي المرتجى مرتبطاً موضوعياً بتجاوز هذه اإلنقسامات،

وكشف زيف الطوائف في إدعاء تمثيلها للدين والتعبير عن قيمه ،وفي إعادة الدين إلى موقعه األصلي معب اًر عن
القيم األخالقية واإلنسانية والروحية في عالقة اإلنسان بخالقه من دون توسط المؤسسات الدينية ،ولن يتم هذا

التجاوز للطوائف والمذاهب إال عبر قيام دولة مدنية تشكل المواطنية فيها أساس إنتسابه كفرد حر مستقل،

وليس إنتساباً إلى الطائفة التي تسعى إلى ربطه بحبال غليظة تجعل منه فرداً ملزماً أن يولد ويعيم ويتنفس
ويموت طائفياً ،كما تجري محاولة قولبة الشعوب العربية اليوم لتسير في هذه المنظومة المدمرة■

()3

■ قبل الولوج إلى معالجة تحول األديان إلى طوائف وما ترتب على ذلك من نتائج ماضية وراهنة ،يجدر مكن

التوقف أمام عناوين ثالثة تتصل بالظاهرة الدينية في مكوناتها األساسية ،وبالتراث الروحي الحي ،ثم بمسألة أن

األديان واحدة ومتعددة.

تجلت الظاهرة الدينية في كل مكان بنمط محدد من الدين كان يتوافق دوماً مع درجة تطور المجتمع الذي نشأ الدين
في حضنه ،ويتأثر بالتقاليد والثقافة السائدة في تلك المرحلة من نشوئه .ففي أي مراجعة لتاري .األديان ،منذ

العصور البشرية األولى حتى نشأة الديانات التوحيدية ،كان هناك دوماً صالت وترابط وتناسل أحياناً بين الدين
السابق والدين الالحق ،ويمكن تلمس هذه الظاهرة في التدقيق في الكتب المقدسة بما تحويه من تعاليم وروايات،
ومن خالل األساطير الموروثة التي تأخذ أشكاالً متعددة بالنسبة لكل دين ،مع بقاء الجوهر الذي ترمز إليه هذه

األساطير والقصص .وتحتل الديانات التوحيدية مساحة كبرى من البلدان التي تعتنقها ،وهذه الديانات تعرف

بالديانات اإلبراهيمية وتنحصر في ثالث :اليهودية والمسيحية واإلسالم.
الحية في التاري ،.والقائلة بإله واحد ،والممثلة للدين الحق في
■ تقدم األديان التوحيدية نفسها كخالصة األديان ّ
مواجهة سائر األديان .يغيب عن الهوت هذه األديان تاريخية توحيديتها والمسار الذي إتخذته قبل أن تتبلور في هللا
الواحد األحد ،وال يعترف هذا الالهوت بتوحيد اخر غير توحيد الديانات اإلبراهيمية ،كما يرفض اإلقرار بما قدمته

ديانات أخرى كان لها دورها في تطوير موضوع التوحيد.

إن الوقائع التاريخية ،وما يقدمه علم األديان المقارن ،يؤكد أن األديان التوحيدية ليست إال نتاجاً وتراكماً ألفكار
وعقائد إخترقت جميع األديان منذ بدء نشوئها ،بدرجة أو بأخرى ،وبالعالقة مع التطور الشامل للبيئة والمجتمع
والمكان الذي نشأت فيه األديان ،وأن مقولة وحدانية اإلله ليست نتاجاً للتوحيدية ( )Monotheismأو من
إكتشافها ،بل كانت في جوهرها قضية مطروحة بشكل أو بآخر بالنسبة لألديان المتعددة اآللهة (.)Polytheism

هكذا يمكن القول إن األديان التوحيدية تكونت في األساس عن طريق الوحي الذي يبدو صفة مشتركة ألنبياء هذه

الديانات ،من جهة ،وعبر اإلنفصال عن األديان الموجودة ،من جهة أخرى.
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■ تقدم التوحيدية ( )Monotheismنفسها في كونها مرحلة ثورية في تاري .تطور األديان والفكر الديني ،وتكمن
«ثوريتها» في وضع سائر األديان القديمة المتعددة خارج التاري ،.حتى ولو أن األمر قد تم بالقوة في معظم
ال بكونها ضد األديان التي كانت سائدة في كل بقعة جغرافية إنتشرت فيها ،وهذا
األحيان .فالتوحيدية تحدد أص ً
التحديد يحمل في جوفه اإللغاء الصريح للدين بكل ما يستتبعه ذلك من موقف سلبي يطال المؤمنين بهذه األديان.

وستكون لهذه النظرة نتائج سياسية واجتماعية خطيرة على العالقة بين األديان والطوائف والمذاهب ،وعلى
الصراعات السياسية واإلجتماعية والدينية التي عرفها تاري .المجتمعات في العالم.
مما ال شك فيه أن التوحيدية فتحت افاقاً جديدة في الميادين الدينية لجهة عالقة اإلنسان باهلل ،أو بلورة وتطوير

المباديء األخالقية واإلنسانية .وال يعني ذلك أن األديان غير التوحيدية لم تكن تخلو من القيم التي أعادت التوحيدية

إنتاجها وبلورتها ،بل إن بعض هذه األديان كانت متقدمة في بلورة القيم الروحية واإلنسانية واألخالقية ،بعيداً عن
العصبية أو إلغاء اآلخر■

()4

■ تشترك األديان التوحيدية بأن كل واحد منها أتى من السماء ،وقد خص هللا الشعب الذي أعطي له الدين بالتفوق
والتمييز على سائر الشعوب األخرى ،وهو أمر نجم عنه إعتبار كل دين إمتالكه للحقيقة المطلقة ،فيما تقيم سائر
األديان أو العقائد في الباطل (اليهود شعب هللا المختار ،المسيحيون ملح األرض ونبيهم هو روح هللا نفسه،

والمسلمون خير أمة أخرجت للناس .)...وقد أظهرت التجربة التاريخية لألديان التوحيدية ،في احتكارها للحقيقة ،عن
فردانية واقصائية واستئصالية في بعض األحيان ،فهذا اإلحتكار للحقيقة ينجم عنه تلقائياً رفض للتعددية ،ألن
الحقيقة لدى األديان التوحيدية واحدة ال تتجزأ ،ما يعني إستبعاد قبول المشاركة فيها من أي دين أخر.

■ ال تقتصر التوحيدية على الجانب التيولوجي لجهة القول بوحدانية هللا ،والتأكيد على مسؤولية اإلنسان أمام هللا،
وليس أمام اإلطار المجتمعي الذي ينتسب إليه (العائلة أو القبيلة أو العشيرة ،)...بل إقتحمت المجتمع في سبيل
إيجاد مجتمع واحد على غرار الدين الواحد ،وصوالً إلى السلطان الواحد الذي يجمع في يديه السلطتين الزمنية
والدينية كتجسيد لوحدانية هللا على األرض.

أن كل دين من األديان التوحيدية ينطلق من إحتكار الحقيقة لنفسه ويرفض مبدأ التعددية الدينية ،إالّ أن
على رغم ّ
أن هذه التعددية في الدين الواحد قد فرضت نفسها ،وذلك من خالل اإلنقسامات التي
سياق التاري .الفعلي يظهر كم ّ
تحولت كل فئة أو طائفة أو فرقة إلى محتكر للحقيقة ونازع الشرعية عن اآلخر.
شهدتها األديان التوحيدية ،بحيث َّ
واألخطر في هذا المجال ما عرفه التاري .من صراعات دموية تحت حجة عدم اإليمان بالدين الصحيح لهذه الفئة

أو تلك .هذا الرفض للتعددية فرض نفسه ،إذن ،ضمن الدين الواحد ،لكن بنتائج سلبية .فبدالً من أن تكون التعددية

ميداناً للتفاعل بين الفئات المتعددة ،واإلعتراف بحق اآلخر في اإلعتقاد واإليمان والتعبير عن الرأي الحر بوجهة
تحولت هذه التعددية إلى نزعات إلغاء اآلخر ،كله تحت إسم التوحيدية.
اإلثراء والتطويرّ ،

أن أي نظرة إلى التوحيدية من داخلها ،وباإلستناد إلى النصوص نفسها (الخاصة بمجمل
■ يؤكد علماء األديان ّ
األديان التوحيدية) ،تظهر النزعة المركزية للتوحيدية بما هي أصالً ،وبالدرجة األولى ،دين التحرر من اإلضطهاد،

والسعي إلى تأسيس نظام بديل للحياةُ ،تلغى فيه سيطرة اإلنسان على اإلنسان ،وبهدف أن يعيش البشر فيه
منسجمين في ظل الحرية ،وذلك عبر تحالفهم مع سلطة اإلله الواحد .وفي هذا اإلطار نشير إلى إن تاري .الديانات
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في العالم وفي كل مكان يعيد األخالق في جوهرها إلى قيم الحكمة والعدل وتحقيق العدالة المتأصلة في وجدان
البشر .وهذه القيم جاءت من التراث اإلنساني القديم منه والحديث ،وعرفت خبرتها الحقيقة في رحاب الفلسفة وسائر
منوعات الفكر اإلنساني ،إن ما تقول به األديان التوحيدية من عقائد وقيم كان إمتداداً وتطوي اًر لت ار

ديني

وفلسفي وعقيدي غني قدمته البشرية منذ فجر تاريخها■

()5
■ تحمل األديان قواسم مشتركة في المنطلقات والعقائد والقيم األخالقية واإلنسانية ،لكنها تتعدد في بلورة هذا

المشترك إستناداً إلى واقع كل بلد ونم ثقافته السائدة وتقاليده وعاداته والمورو الذي يحمله ،وهو أمر يظهر

في الدين الواحد تبعاً للبيئة التي يقيم فيها.

أظهرت الدراسات األنتروبولوجية أنه لم يوجد مجتمع واحد في التاري .البشري إالّ وكانت له أشكاالً مختلفة ومتعددة

التدين – ومن األديان تالياً  -تتصل بطبيعة كل مجتمع ،وهو ما يفسر وجود هذا العدد غير المحدود من
من ّ
تعبر في العمق عن حاجة واحدة تتعلق بنظرة محددة إلى العالم والى مكانة
األديان .لكن هذه األديان جميعاً ّ

ويقدسها .من المهم جداً التمييز في األديان بين العقائد والقيم التي تقول
اإلنسان فيه والى «ذروة عليا» يؤمن بها ّ
بها وبين الممارسة ا لدينية التي تختلط فيها أمور كثيرة تبدأ من التأثير والتأثر بين ما يطرحه الدين وبين الموروث
المتجذر لدى الشعوب التي دخل إليها هذا الدين.

يحور
كما ّ
أن الممارسة الدينية تختلط بالسياسة والصراعات اإلجتماعية أو السياسية التي قد يشهدها البلد ،مما ّ
الكثير من المعتقدات إلى غير الوجهة التي تريدها .هكذا يمكن القول إنه رغم اإلختالفات الظاهرية والسطحية
لألديان ،فهي ترتب بوحدة عميقة تتمثل في الظاهرة الدينية التي يحتاجها اإلنسان .تثبت دراسات علم األديان

أهمية العامل الديني الذي يخترق كل المجتمعات البشرية ،المتقدمة منها والمتخلفة على السواء ،وان كان كل مجتمع

يتمتع بخصوصيات ترتبط بدرجة تطوره وتقدمه الفكري واإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي ،فالعامل الديني هو ،في
الوقت نفسه ،عامل تاريخي يحتاجه كل مجتمع كما تحتاجه الذات البشرية نفسها.
أن األديان جمعياً تصدر عن موقع موحد يتصل بالحاجة إلى اإلحساس بعالم غير محدود يشكل
■ مما ال شك فيه ّ
بأن المجال
مفتاح الخالص المستند إلى اإليمان بقوة عليا ،ويجعل اإلنتماء الديني قضية تتعلق بعمق اإليمان ّ
الخاص للحياة الدينية يكمن في روح اإلنسان وفي األبعاد الداخلية لها ،وليس وحسب بالشعائر الخارجية التي تقول

موحد يقوم على مفهوم الحقيقة المستندة على التمييز بين الحق
بها األديان .تبدو األديان جميعاً ذات منطلق شبه ّ
يقدم للناس الحقيقة المطلقة
أن الفكر الديني كان وال يزال قائماً ومستنداً على مفهوم دين الحق الذي ّ
والباطل ،مثلما ّ
األزلية والمتعالية .أما في الجانب العقائدي فتحتل قضية اإليمان موقعاً أساسياً في االنتماء الديني.

■ يكتسب التركيز على القول بكون األديان واحدة موقعه في السلوك البشري تجاه التعدد الديني .فاإلعتراف من
أن الكثير من الرموز الدينية والقصص الواردة
األديان بتكاملها وملء الفجوات الموروثة من دين إلى اخر ،وابراز ّ
في الكتب المقدسة ،والتعاليم األخالقية ،والى حد بعيد المعتقدات الدينية ...عندما يجري التسليم بمشترك لهذه
المسائل ،فإنه يساعد على تعزيز روح التسامح.

يتركز الحوار على
هذا إضاف ًة إلى ما يشكله هذا اإلعتراف من وضع األسس الصحيحة لحوار األديان ،بحيث
ّ
المشترك في هذه األديان ،خصوصاً في عقائدها وقيمها األخالقية .الحوار اليوم ينحرف إلى قضايا سياسية ،والى
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حلول المتحاورين من معتنقي األديان مكان القوى اإلجتماعية والسياسية ،بما يجعل الحوار يبتعد عن القضايا
الحقيقية الخالفية الواجب تركيز المتحاورين على جوهرها.

تمثل مسألة هللا واإليمان بوجوده الحلقة المركزية في كل األديان .فهناك إجماي على كون اإلنسان مفطور على
معرفة وجود هللا واإلقتراب منه ،وبهذا المعنى ال يمتاز دين على آخر في النظرة إلى اإلله .وهللا الواحد هو تجسيد
للحقيقة المطلقة التي قالت بها األديان جميعاً ،والتي هي في اآلن نفسه المحور الذي يرتكز عليه الدين■

()6

■ إذا كانت األديان التوحيدية متقاربة بل وموحدة في التعاليم الالهوتية لكل منها ،وكذلك في القيم األخالقية
واإلنسانية ،إال أن هذه األديان تتعدد وتتفاوت في فهمها للدين وترجمته وتفسير نصوصه عندما يتعلق األمر

بوضع الدين موضع التطبيق على األرض ،واشتقاق الطقوس والشرائع الخاصة بكيفية تطبيق النص الديني (دين
حسون).
واحد ،إنما بشرائع متمايزة كما يقول مفتي الديار السورية الشي .بدر الدين ّ

يعود هذا التعدد إلى جملة عوامل موضوعية في معظمها وذاتية في بعض األحيان ،حيث تتدخل الثقافة والعادات
والتقاليد السائدة ونمط العبادات القائمة قبل دخول الدين الجديد إلى هذا المجتمع أو ذاك في مظاهر الدين والتدين.
يؤدي ذلك إلى تأثر الدين الجديد بهذه المعطيات ،كما يمكن أن يتأثر بها فيؤدي ذلك إلى والدة أنماط جديدة من

األديان.
■ كما تتدخل اإلنقسامات الحاصلة في األديان وما يتبعها من صراعات سياسية واجتماعية في إعطاء لون محدد
لهذا الدين أو ذاك ،وفق الفكر الذي تفرضه القوى المهيمنة في المجتمع .وتتدخل المدارس الفقهية والالهوتية في

تحديد طبيعة الدين إنطالقاً من التفسيرات التي تعتمدها للنص الديني ،وتفرضها بوصفها التفسيرات الصحيحة للدين
الحق .وفي بعض األحيان يتحدد المسار الديني وطبيعته إنطالقاً من هيمنة شخصية دينية تكتسب طابعاً تاريخياً
فتمسي تعاليمها أشبه ما تكون بشرائع مفروضة على الشعب.

في كل األحوال يطرو التعدد في كل دين مسألة التمييز في الدين بين ما هو أبدي يتجاوز الزمان والمكان ،وهو
المتعلق بالقيم الروحية واإلنسانية واألخالقية ،وبين ما هو متبدل ومتصل بالزمان والبيئة المحددة وكيفية التعبير

عن نفسها في تاريخها المحدد ،وهو ما يتعلق منها بالتشريعات وممارسة الطقوس واألحكام ،وهي أمور تخضع

في كل مرحلة إلى ما يكون المجتمع قد وصل إليه من تقدم وتطور ،بما يحافظ على ثقافات وتقاليد معينة أو يلغيها
عندما يتقادم الزمن عليها .تبدو هذه النقطة أساسية من أجل فهم موضوعي للتعدد الديني ،وأيضاً من أجل بلورة
اإلصالح الديني والميادين التي يجب أن يطالها■...
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إنتهاك ثوابت الدين بمتغيرات السياسة

خالد الحروب
■«االسالم دين ودولة» هي المقولة السياسية األكثر رواجاً ووطأة وتأثي اًر في أوساط جماعات اإلسالم السياسي
روج لهذه
التي نشأت خالل العقود الماضية وتستمر معنا إلى اآلن في المشهد السياسي العربي واإلسالمي ،وقد َّ
المقولة حسن البنا مؤسس جماعة «اإلخوان المسلمين» في عشرينيات القرن الماضي .ورغم أنها مقولة سياسية

بامتياز وليست مبدأ دينياً إال أنها تطورت خالل العقود الماضية وانتقلت من جيل حركي إلى اخر في أوساط
اإلسالميين لتتحول إلى قناعة راسخة .الترداد المتكرر لها في األدبيات اإلسالمية والدفاع عنها ،رفعها إلى مصاف

ما هو ُمقدس مما ال ُيناقش فيه وال يفكر في نقده أو اإلعتراض عليه .واآلثار العميقة والمدمرة لهذه المقولة خالل
العقود الماضية تجاوزت بطبيعة الحال القناعات النظرية لتُترجم عمليا في شكل محاوالت ُمستميتة لتطبيقها على

األرض ،بما عناه ذلك من إطالق لصراع دموي مرعب على السلطة باسم الدين ولتطبيق جانب الدولة فيه.

■ من ناحية نظرية وتاريخية ونصية ،وكما يجادل رضوان السيد ،فإن هذه المقولة ال أساس تأصيليا لها ،بل هي

ُمستحدثة وجديدة ،أنتجها اإلسالم السياسي السني واإلسالم السياسي الشيعي ،كل ألهدافه الخاصة به ،لكنها ال
تقوى على الوقوف أمام أي نقاش ديني ونصي حقيقي ،وفي أحسن األحوال (بالنسبة لمناصريها) ال تتعدى أن تكون

فكرة سياسية خالفية ،لكنها بالتأكيد ليست من صلب الدين وال من أركانه.
عندما إعتمد حسن البنا هذه الفكرة ،أي «اإلسالم دين ودولة» ،كان في العشرينيات من عمره ،ولم يكن عالماً في
الدين أو متضلعا في سجاالت الشريعة والسياسة ،واغتيل وهو في النصف الثاني من أربعينات عمره .كل الكتب
والترجمات التي سجلت تاري .الرجل تكاد تتفق على قدرته التنظيمية المتقدمة ،لكنها تتفق أيضا على أن درجة

تحصيله في العلوم الدينية لم تؤهله ألن يكون عالماً أو مجتهداً فضالً على أن يكون «إماماً» ومجدداً .معنى ذلك
أنه كرس جل وقته وحياته القصيرة نسبيا باإلنشغال في بناء تنظيم «اإلخوان» وادارة الصراع السياسي مع الخصوم
الحزبيين ،ومع حكومة الملك فاروق ،وأيضا في إدارة التوترات الداخلية مع بروز أجنحة مختلفة داخل التنظيم نفسه.

■ في كل ما نشره البنا ليس هناك تأصيل شرعي وديني عميق ألي مسألة من المسائل الشائكة التي واجهت علوم
السياسة الشرعية ،مثل أصول الحكم وعالقة الدين بالسياسة .بل معظم ما تركه يدور حول مقوالت وشعارات
مصوغة بأسلوب خطابي شديد التأثير ،قابل للحفظ وغير قابل للنقاش ،والقصد منها التعبئة والحشد وتأهيل
األعضاء والمنتسبين وفق منظومة تربوية وحزبية محددة .والغريب المدهش الحقاً أن معظم ،إن لم يكن كل تلك
المقوالت رددتها أجيال «اإلخوان» بشكل تلقائي وغير نقدي ومن دون تمحيص واختبار.

■ بطبيعة الحال من حق كل حزب ،وكل قائد حزبي أن يسطر أية مقوالت أيديولوجية وتعبوية تهدف إلى حشد
األنصار وترويج برنامجه السياسي ،بيد أن األمر يختلف عندما يحدث هذا في إطار حزب ديني يبني الطروحات
) )1جريدة «اإلتحاد» -اإلمرات العربية ،تاريخ .2013/12/4
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السياسية التي يتبناها على روافع دينية .ففي هذه الحالة تتمثل الخطورة الشديدة في تحول المقولة السياسية أو

الفكرية (اإلسالم دين ودولة مثالً) إلى قناعة دينية .ويمكن القول هنا إنه لو أتيحت وسيلة ما إلجراء مسح بحثي

وعلمي على قناعات شرائح عريضة من القواعد واألعضاء لـ«اإلخوان» وغيرهم وسؤالهم حول هذه المقولة لكانت

النتيجة مدهشة لجهة إعتقاد كثيرين منهم بأن هذه الفكرة هي جزء من الدين ومبادئه .ونعرف جميعاً أن تأثير هذه
المقولة إمتد ليتجاوز فكر «اإلخوان» ومناصريهم ،وليطال كل تشكيالت اإلسالم السياسي ،بل وليصل إلى بعض

مناهج التعليم الرسمية في بعض الدول العربية واإلسالمية.
■ الخطورة التي ال ينتبه لها حتى أشد المتدينين في أوساط األحزاب اإلسالموية تتمثل في أن المقوالت التي
تصوغها أحزابهم ،مثل «اإلسالم دين ودولة» ،تتسرب تدريجياً وخالل المسيرات والمصائر الحزبية الطويلة وعبر

اليات التعبئة الداخلية ،والتأهيل المغلق وغير النقدي ،إلى وعي األفراد والقيادات وتحتل مواقع مجاورة للقناعات

الدينية.
إنطالقا من تلك المواقع والقناعات ،أي القناعة بأن اإلسالم دين ودولة ،يتم خوض السجاالت والمعارك السياسية ثم
اإلنتخابية إن أصبحت الظروف مواتية .وعلى رافعة الشعبية واتساع رقعة المناصرين ثم الفوز في االنتخابات وما

يتلوها من مشاركة في الحكم أو تغلب فيهُ ،يصار إلى ترجمة تلك القناعة على األرض :عملياً ،وسياسياً ،ودستورياً
إن أمكن ،وتلبيسها ثوبا دينياً.
ْ
وهكذا تتسلل مقولة سياسية عبر العمل الحزبي الدؤوب ،ثم الفوز على الخصوم السياسيين إنتخابيا وديمقراطيا ،إلى

مبدأ ديني يترجم على شكل مباديء دستورية ،بكونه قاعدة ال نقاش فيها .معنى ذلك أن األحزاب السياسية التي
عاجال إلى التالعب في طبيعة الدين نفسه واقحام
إن اجالً أم
ً
تستخدم الدين في السياسة تسير في مآالت تقودها ْ
سياساتها في قلبه ومبادئه ،وكأنها تغير طبيعة الدين ذاته.
■ ما يجب أن يدركه «اإلسالميون» قبل غيرهم أن ما يقومون به عبر تديين السياسة وتسييس الدين إنما يعمل
مناقش ومعروف من اليات التوظيف
على تشويه الدين فضال عن تدمير السياسة .وتشويه الدين يتجاوز هنا ما هو ُ
المباشر للدين لخدمة السياسة ،ونقل الصراع السياسي إلى ساحة الدين ،وساحة الصواب المطلق والحق ،مقابل

الخطل المطلق والضالل .إنه تشويه يصل الى العبث بالجغرافيا القيمية والمعيارية للدين وادخال معايير جديدة
أصلها وفصلها هو حركية اإلسالم السياسي ونظرة هذه الحركية للسياسة وأساليبها■
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الدولة والدين ..مسار التضاد

حسين العودات
■ يرى أنصار الدولة الدينية من أتباع الديانات التوحيدية الثالث ،أن ال بد أن ترتكز الدولة في أدائها لوظائفها على
أساس إلهي ،ألن هذا األساس هو الوحيد القادر على توحيد القوانين الطبيعية التي خلقها هللا مع القوانين

وتؤولها ،وترى أن الدولة المقامة على أساس ديني هي الوحيدة
الوضعية التي تَنتُج من منابع األولى وتستند إليها ّ
القادرة على إقامة وحدة عضوية بين النظام الروحي والنظام الدنيوي ،وفي الحاالت كلها فاهلل هو علة الدولة وهو

الحاكم والمشرع (ال حاكمية إال هلل) وما الدولة برمتها إال أداة لخدمة الدين والخالق .فخدمة الدين هي الهدف وليس

خدمة اإلنسان .وفي ضوء ذلك تُقام الدولة حسب معطيات الدين ومتطلباته وما الدولة وفلسفتها إال نتاج العقيدة
الدينية ويجب أن تكون منسجمة معها.
إن نظام الحكم من وجهة نظر أنصار الدولة الدينية هو النموذج اإللهي المثالي للحكم ،فاهلل هو المشرع والحاكم.

وسلطة الدولة هي سلطة إلهية والدين مصدر التشريع ،والبشر هم الموكلون بتطبيق هذا التشريع ،وتنحصر حريتهم

في إطاره واجتهادهم في ضوء نصوصه.
■ من طرف اخر ،يرى أنصار فصل الدين عن الدولة أن المهمة األساس لهذه األخيرة هي تحقيق العدالة المنشودة
التي تُبنى على مبدئين أساسيين هما الحرية والمساواة ،والمعني بهما حرية الفرد باالعتقاد بأي دين يشاء وحريته
بالتعبير والنقد .وفي الوقت نفسه تحقيق المساواة بين جميع المواطنين .وعلى الدولة باعتبارها حامية لحرية اإلعتقاد
أن ال تحارب األديان بل تحمي المؤمنين من مواطنيها ،وتلتزم الحياد بين المذاهب واألديان والتيارات الثقافية .فهي
دولة مواطنين ،أفراد أحرار ،يربطهم عقد إجتماعي يتغير بإرادتهم .وعلى ذلك تبتعد الدولة عن اإللتزام بأي
أيديولوجية دينية أو بتعليماتها ،وعن تعليم الدين في مدارسها ،وتمتنع عن تقديم المساعدات للمؤسسات الدينية

قدم أي إمتيازات ألي دين ،وال تفرض معتقداً رسمياً وال تضطهد أي معتقد لكنها تطبق القانون
وجمعياتها ،وال تُ ّ
العام ،إذا قام فرد أو فئة أو أتباع دين أو مذهب بإيذاء اآلخرين قوالً أو عمالً .وفي الخالصة فالدولة تدافع عن

حرية المعتقد (الديني وغير الديني) ،وهي مفصولة عن السلطة الدينية وتستمد تشريعاتها من اراء ومواقف مواطنيها

تغير
يقررون ما يرونه في صالحهم وصالح دولتهم
ويطورون تشريعاتهم كلما إقتضى األمر ذلك حسب ّ
الذين ّ
ّ
األحوال واألزمنة.
■ قامت السلطات الدينية تاريخياً في ضوء مفهوم الدولة الدينية بالهيمنة على الدنيوي أي على الدولة وقوانينها
وتشريعاتها وأنظمتها ،وفرضت معتقدها الرسمي عليها واضطهدت المعتقدات األخرى ،وراقبت سلوك الناس وأعمالهم

وابداعهم ونتاجهم العلمي والفني والفلسفي ووضعت المؤسسات التربوية والتعليمية تحت رقابتها ،وأحرقت فالسفة
ومنعت كتباً وأتلفتها .ومن طرف اخر رفضت الدولة العلمانية نشاط المؤسسات الدينية وتدخلت في شؤونها أحياناً،
وأتبعتها إليها أو أضعفتها ،ووظفتها لخدمة مصالح الحاكم .وغالت أحياناً فلم تكتف بفصل الدين عن الدولة ،بل

) )1جريدة «السفير» -بيروت ،تاريخ .2015/7/25
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حاولت فصله عن المجتمع ،وينبغي اإلنتباه إلى أن فصل الدين عن الدولة سواء كان مفهوم ًا أم فلسفة أم تطبيق ًا
عملياً يختلف من بلد آلخر ومجتمع آلخر ،ويتأثر إلى حد بعيد باألحداث التاريخية التي مرت على هذه البلدان
والصراعات المذهبية واإلجتماعية فيها وتأثرها بدرجة أو أخرى بالظروف والزمان والمكان.

■ كانت سلطة داوود وسليم ان (والسلطة السياسية في الدولة العبرية عامة) سلطة دينية بالمطلق فشعبها شعب هللا
المختار وفلسفتها وتشريعها تنبعان من األسفار األولى ،وكان الملك هو النبي ،وهو ممثل هللا في األرض ،والدولة
دولة الدين والنبي ،وتفرض العقيدة نفسها بقسوة وتطرف على أتباعها ،وترفض إعطاءهم أية حرية في التفكير أو

التأويل.

سخر الدين لسلطته
■ ثم أصبحت المسيحية مذهباً للمبراطورية الرومانية العام  380م وما لبث اإلمبراطور أن ّ
وحرم الوثنية العام  392م ،وعزز سلطته
وهيمن على المؤسسة الدينية والدنيوية ،وفرض المسيحية كمعتقد رسميّ ،
الزمنية بدعمه ا بالسلطة الروحية ،وأصبح هذا الحال حال األباطرة والملوك واألمراء المسيحيين منذ ذلك الوقت حتى

نهاية العصور الوسطى ،مع أخذ تنوعات التطور والزمان والمكان بعين اإلعتبار .وتحالفت سلطة االكليروس
وسلطة الحاكم طوال مئات السنين ،فارتكبت مذابح ،بل مجازر ،باسم الدين وبسيف الحاكم ،فقد إرتكبت إيزابيال

وفرديناند ومحاكم التفتيش في نهاية القرن الـ  15في إسبانيا مثالً أبشع المجازر بحق غير المسيحيين من يهود

ومسلمين؛ وارتكب شارل التاسع ملك فرنسا الكاثوليكي مذبحة سان بارتيلمي العام  1572بحق البروتستانت (أعدم

ثالثة االف في يوم واحد في باريس).

وتطور وعي الناس ونشوء ونمو البورجوازية وظهور الحاجة للدولة القومية وما
مع بداية النهضة األوروبية الحديثة
ّ
يتبعها من شعارات واحتدام الصراع الطبقي وتحول المجتمعات األوروبية إلى مجتمعات أخرى ،وتنامي رغبة
الفرنسيين خاصة في فصل كنيستهم عن الكنيسة اإليطالية األم ،في هذه الظروف كلها وجد الشعب الفرنسي أن ال

فأقرت الحكومة الفرنسية أن «كل شؤون الدين للكنيسة وكل شؤون الدنيا
بد من فصل الدين عن الكنيسةّ ،
وقوضت سلطة االكليروس وفرضت القوانين المدنية على
للبشر» ،وصادرت أمالك الكنيسة وألغت ضريبة العشر ّ
الزواج واألسرة ،وتخّلت عن المؤسسات التعليمية الدينية ،وامتنعت عن تعليم الدين في مدارسها ،وكرست ذلك في

قانون  1905المتعلق بفصل الدولة عن الكنيسة.

■ أما عند المسلمين فقد كانت دولة الرسول هي دولة الشرع ،حيث ُيطبق الشرع اآلتي بالوحي بواسطة الرسول،
وهو األقدر بالطب ع على تأويل القران وتطبيقه ،خاصة أن اإلسالم لم ينتشر في زمن الرسول خارج الجزيرة العربية
ليتعرف المسلمون بعمق على مجتمعات أكثر تطو اًر ،وحصل اإلختالف على شكل الدولة وماهيتها بعد وفاة الرسول

وحسم األمر لمصلحة قريش ولمصلحة أبي بكر الصديق.
مباشرة ،وتمت تسوية بشرية بين المجتمعين في السقيفة ُ
وفي الواقع لم يحدد اإلسالم ال شكل الدولة وال ماهيتها وال وظائفها ولم يتبن أي نظام سياسي وترك األمر للمسلمين،
إال أنه أشار بوضوح إلى أن اإلنسان خليفة هللا في األرض وأوكل إليه عمارة الكون وادارة شؤون الحياة على أساس

العدل والمساواة.
تحول الحكم في الدولة اإلسالمية بعد الخلفاء إلى ُملك (عضوض) وراثي ،وبقي كذلك حتى سقوط الخالفة
■ ّ
العباسية ثم العثمانية ،وكان الحاكم باعتباره وارثاً للسلطة بحاجة لمشروعية دينية مما ّأدى بالحكام خلفاء وملوكاً
وأمراء وسالطين إلى تطبيق أمرين واعتبارهما من صحيح الدين ،األول هو القول بأن الخليفة خليفة هللا وبالتالي فهو
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وعمد بعض الفقهاء ذلك
يحكم باسم هللا واسم الدين ،والثاني إلزامه علماء الدين بأن يعطوه شرعيته ويبرروا أعمالهّ ،
باجتهادات كادت أن تصل إلى أحكام شرعية ،كما هو حال (األحكام السلطانية) للماوردي وأبو يعلى وغيرهما.
وهكذا تحولت الشريعة إلى قواعد قانونية ثم إلى فقه ثم إلى شروو ثم إلى فتاوى ،وحلت هذه الفتاوى محل

طهد أيضاً علماء دين ومجتهدون ومفكرون وغير متدينين وهراطقة وملحدون،
الشريعة في أحوال كثيرة .واض ُ
وأُحرقت كتبهم وأُعدم بعضهم وواجهوا مختلف أنواع التعذيب واإلضطهاد.
■ ال توجد مؤسسة دينية في اإلسالم وال رجال دين ،ولذلك لم تقم الشراكة بمعناها األوروبي بين المؤسسة الدينية
المخول بتحديد عالقة الدين بالدولة واإللتزام بتعليمات الدين ،حسب
التي ال وجود لها مع الحاكم ،وبقي الحاكم هو
ّ
مر مفهوم عالقة الدين بالدولة في المجتمعات اإلسالمية في إطار مفاهيم
تقديره ومصلحته ومصلحة نظامه ،وقد ّ

المخول بإدارة المجتمع والدولة ،وكان هذا المفهوم سائداً
ثالثة أساسية ،أوالها أن الحاكم هو خليفة هللا في األرض و ّ
في الواقع في العصر األموي والقسم األول من العصر العباسي؛ ثم نادى الفالسفة المسلمون بضرورة الوصل بين
الدين والدنيا أي برئاسة فاضلة كما هي حال الفارابي؛ ثم أخي اًر إعتبروا الدولة إمتداداً مكانياً لحكم عصبية ما ،أي
أن الدولة تخدم الحاكم وليس غيره ،كما هي حال إبن خلدون■
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()1

متالزمة التطرف واإلستبداد عند العرب

ريتا فرج
()1
■ لو أردنا تحديد العالقة بين التطرف الديني واإلستبداد السياسي في العالم العربي ،يتبادر إلى عقولنا السؤال
التاليّ :أيهما موّلد لآلخر؟ يبرهن تاريخنا الحديث منذ نشوء الدولة الوطنية على تالحم وظيفي بين الطرفين منع
ّ
تبدل أحوال العرب وتقدمهم الحضاري .تتنافس األمم األخرى على صناعة مستقبلها،
التحوالت العميقة اآليلة إلى ّ
محركاً لها .تتراجع األمة
بعدما تجاوزت أصولياتها المدمرة وطغيانها ،وبعدما باتت الديموقراطية والحداثة السياسية ّ

فجره المحرك اإلحتجاجي إلى مستوى غير
العربية
ّ
وتدمر نفسها من الداخل .لقد وصل التدمير الذاتي الذي ّ
المتخيلة ّ
مسبوق .يمكن القول وبشيء من التسليم المحفوف بالقلق :إننا اليوم أمام سطوة اإلنهيارات.
طر عبد الرحمن الكواكبي ( )1902-1855في «طبائع اإلستبداد ومصاري اإلستعباد» إرهاصات مخاطر
■ سّ
وقدم مقاربة تعبر بشكل دقيق عن أحوالنا ،ماضياً وحاض اًر .يقول في سفره« :تضافرت
اإلستبداد الديني والسياسي ّ
اراء أكثر العلماء الناظرين في التاري .الطبيعي لألديان على أن اإلستبداد السياسي متولد من اإلستبداد الديني،
والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان أبوهما التغلب وأمهما الرياسة ،أو هما صنوان قويان بينهما رابطة

الحاجة على التعاون لتذليل اإلنسان ( )...هذا التشاكل بين القوتين ينجر بعوام البشر ،وهم السواد األعظم ،إلى

نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين اإلله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر ،فيختلطان في مضايق أذهانهم
من حيث التشابه في إستحقاق مزيد التعظيم ،والرفعة على السؤال وعدم المؤاخذة على األفعال ( )...والحاصل أن

كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يمشيان متكاتفين ،ويعتبرون أن إصالو الدين هو أسهل وأقوى
وأقرب طريق ليصالو السياسي».

■ يتبادل اإلستبداد السياسي األدوار مع التطرف الديني .يتالقيان عند مفاصل كثيرة :قهر الجمهور بعزله ،وبناء
المتشدد.
أ يديولوجيا الخضوع مخافة الفتنة ،وتأليه الحاكم ورجل الدين ،وتعميم ثقافة اليأس من خالل الفكر الديني
ّ
لقد ال اإلستبداد والتطرف إلى تعميق األمية الثقافية السياسية والدينية ،وأرسى القواعد الطغيانية البقائية التي تتغ ّذى

من جهل العامة■

()2

■ يلخص المفكر المصري فؤاد زكريا ( )2010 - 1927في كتابه «الصحوة اإلسالمية في ميزان العقل»

( )1987الروابط بين اإلستبداد والتطرف قائالً« :لو شئت أن ألخص العالقة بين الفكر الديني المتطرف من جهة
وبين الديموقراطية واإلستبداد السياسي من جهة أخرى ،لقلت إن الديموقراطية ال تحارب هذا الفكر المتطرف ،وانما

تزيل أسباب وجوده ،فالتطرف الديني ال يضطهد في النظام الديموقراطي .بل إنه ،ببساطة ،ال يجد التربة الصالحة
) (1ملحق مجلة «الحرية» ،العدد العاشر ،)2615( 1541 /تاريخ .2015/8/8-2

231

لظهوره .أما اإلستبداد السياسي فإنه يعطي التطرف كل مقومات وجوده ،ويهيء له المناخ الذي يسمح له

باإلزدهار ،لكنه سرعان ما يقمعه بعنف إذا تجاوز حدوداً معينة ،وهو ال بد أن يتجاوز هذه الحدود ،ألن التطرف ال
يمكن حصره أو رسم «خط أحمر» ال يصح له أن يتعداه .وهكذا فإن االستبداد يدخل مع التطرف في عالقة

مفر منها .ومع ذلك،
شديدة التعقيد :إذ إنه ينفعه
ويضره في ان معاً ،وينعشه ثم يخنقه في حركة جدلية مأسوية ال ّ
ّ
فإنك لو سألت التطرف الديني :أيهما عدوك األول :الحاكم المستبد الذي يفتح لك األبواب ثم يقمعك ،أو الحاكم
الديموقراطي الذي ال يضطهدك ،ولكنه ال يعطيك فرصة الظهور ،كان جوابه ،الذي أثبتته أحداث التاري ،.هو أن
األخير هو العدو الحقيقي».
■ ال يقوى التطرف الديني من إنتشار األنظمة القمعية فحسب ،تراثنا وتاريخنا الديني ينهضان على تقديس
وسدت المنافذ أمام المحاوالت اإلصالحية ،خشية
النصوص وسيطرة اإلطالقيات ،فسادت نزعات التعصب الجمعيُ ،
بالمقدسات وزحزحة الثوابت الدينية غير القابلة للتأويل والتجاوز الزمني .إلى جانب مأزق اإلصالح أنتج
المساس
ّ

غلو المذاهب اإلسالمية «أيديولوجيا نفي اإلختالف» ضمن دائرة اإلسالم نفسه وخارج محيطه العقدي ،فتقاتل

المسلمون ،وتقاتل أهل المذهب الواحد بدعوى األحقية في إمتالك الحقيقة الدينية ،ورفض التأويالت والتفسيرات
األخرى.
كل هذا وغيره بلور «الهوت اليقينيات» الذي ال ينفصل عن «الهوت السياسات الطغيانية» .فما أحوجنا إلى فقه
عقالني في أزمنة التغول الديني وانتشار العنف ونسيان اإلنسان؟ وما أحوجنا إلى ترسيخ الديموقراطيات

الحديثة؟■

()3

■ يعتبر بعض المحّللين أن التطرف الديني هو ثمرة الهزائم السياسية والعسكرية التي عرفها العرب منذ هزيمة

 ،1967وأن فشل المشروع القومي أتاح المجال للحركات اإلسالمية العنفية بطرفيها السياسي والجهادي كي تحتل
الساحات والعقول .هزائمنا على م اررتها في ذاكرتنا التاريخية ليست نتاج إحباط المشاريع السياسية التقدمية ،إشتراكية

كانت أم قومية .الفشل في عمقه بنيوي .القوميون واإلشتراكيون واليساريون ،ما كانوا أقل طغياناً من سواهم ،وهذا إن
دل على شيء فعلى تغييب وتعمية الجمهور عن الثقافة السياسية وترهيبه باأليديولوجيات الهدامة التي ال تُقر بوجود
ّ
اآلخر السياسي فتغتاله رمزياً ومادياً ،وتجعل الدول محكومة بأنظمة متسلطة.

مشوهة واما
لم يعرف العرب في تاريخهم الحديث ديموقراطيات حقيقية ،وان تأسست هذه الديموقراطيات ،فهي إما ّ
مصادرة بيروقراطياً أو طوائفياً أو عشائرياً .األخطر أنهم اليوم وبفعل إنفجار العنف وانتشاره غير المسبوق دخلوا في
صد اإلرهاب العابر للحدود واعطاء األولوية لألمن.
مرحلة جديدة من إنتاج اإلستبداد السياسي بذريعة ّ

■ مخطيء من يظن أن التصدي للحركات اإلرهابية ي م
حت ْم تقديم الملف األمني على الملفات األخرى .ال يمكن
الفصل بين الحريات وكرامة اإلنسان والمشاركة في القرار والتوزيع العادل للثروات الوطنية واعطاء الحقوق
للمكونات اإلثنية والدينية عن الشر األمني .ثمة تالزم شرطي .إنتفاء العوامل األولى يزعزي األمن في أي دولة
مهما كانت قبضتها حديدية.
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بتشدد يقابله .من األجدى لألنظمة
ال تواجه األزمات بمنهج الستر والطمس والترضية ومحاربة
التشدد المذهبي ّ
ّ
العربية وللمؤسسات الدينية الرسمية إدراك حجم المخاطر التي أنتجها اإلستبداد السياسي والتطرف الديني على مدار

عقود مديدة .لم نعد في حلبة صراع بين فكر علماني واخر ديني .نحن اليوم أمام تفشي ساطور الطغيان ،دينياً

وسياسياً .وحده اإلصالو والعدالة االجتماعية قادران على إخراج العرب من بؤر اليأس وفقدان الرجاء .وكل من
ّيدعي عكس ذلك يتعامى عن سياسة الحقيقة ■
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الدولة المدنية في «وثيقة األزهر»

()1

خالد غزال
■ إنخرطت مؤسسة األزهر في السجال الذي إندلع في مصر حول مستقبل الدولة في المرحلة المقبلة ،واكتسب
سجالها حول الدولة الدينية والمدنية أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الذي يحتله األزهر كمرجعية أساسية للسالم

السني ،ليس في مصر فحسب وانما في مجمل العالمين العربي واإلسالمي ،وقد أصدر في هذا المجال وثيقتين:

الوثيقة األولى بتاري 21 .حزيران (يونيو) عام  ،2011فيما صدرت الوثيقة الثانية بتاري 8 .كانون الثاني (يناير)

عام  .2012يمكن إعتبار الوثيقتين بمثابة وثيقة واحدة نظ اًر إلى أن الثانية أتت تستكمل األولى .نالت الوثيقة
إهتماماَ خاصاً من القوى الديمقراطية والتيارات الدينية على السواء ،كما وضعت على محك النقد ،اإليجابي منه

إبتداء المالحظة التالية:
والسلبي ،ما يستدعي
ً
تحوي الوثيقة ،في قسميها ،كل ما يمت إلى الدولة المدنية والى مقوماتها الديمقراطية في جميع الميادين .بهذا تشكل

الوثيقة مرجعاً فكرياً وسياسياً ومدنياً ندر أن صدر مثيله عن أي مؤسسة دينية ،بما فيها األزهر نفسه من قبل .كما

أنها تشكل خطاباً متقدماً عن خطب سائر التيارات الدينية الموجودة في مصر أو أي مكان في العالم العربي ،لذا ال
بد من تسجيل هذه النقلة اإليجابية في نظرة األزهر إلى طبيعة السلطة والحقوق الخاصة بالمواطن.

■ مقابل هذه اإليجابية في الطرح ،ال بد من رؤية «بيت القصيد» في الوثيقة ،وهي األسطر القليلة التي تربط
تحقيق ما نصت عليه الوثيقة من حقوق باإلحتكام إلى الشريعة اإلسالمية واخضاع التنفيذ إلى ما تحدده المنظومة
الفقهية اإلسالمية بطابعها السني ،وليس سائر المذاهب ،وهو أمر يكشف التناقض الجوهري في الوثيقة ويؤشر إلى

موطن الخطورة الذي تحمله ،بحيث تلغي هذه النصوص ،القليلة عملياً ،مفاعيل التوجهات المدنية والديمقراطية
للوثيقة وتُفقد الكالم الجميل معناه .ويتجلى هذا التناقص من خالل قراءة ما يلي:

«دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة ،التي تعتمد على دستور ترتضيه األمة ،يفصل بين
سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة ،ويحدد إطار الحكم ،ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم
المساواة ،بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم اإلسالمي الصحيح ،حيث لم

يعرف اإلسالم ال في تشريعاته وال حضارته وال تاريخه ما يعرف في الثقافات األخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي
تسلطت على الناس ،وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاري ،.بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار اآلليات
والمؤسسات المحققة لمصالحهم ،شريطة أن تكون المباديء الكلية للشريعة اإلسالمية هي المصدر األساس

للتشريع ،وبما يضمن ألتباع الديانات السماوية األخرى اإلحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا األحوال
الشخصية...

إعتبار األزهر هو الجهة المختصة التي يرجع إليها في شؤون اإلسالم وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية

والفكرية الحديثة ،مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية الالزمة ،وبشرط
اإللتزام بآداب الحوار ،واحترام ما توافق عليه علماء األمة ...يتطلع المصريون ،واألمة العربية واإلسالمية ،بعد

) )1من كتاب «من الدين إلى الطائفة( »..ص  .)186 – 282أيلول (سبتمبر) .2013
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ثورات التحرير التي أطلقت الحريات ،وأذكت روح النهضة الشاملة لدى مختلف الفئات ،إلى علماء األمة ومفكريها
المثقفين ،كي يحددوا العالقة بين المباديء الكلية للشريعة اإلسالمية السمحاء ومنظومة الحريات األساسية التي

أجمعت عليها المواثيق الدولية ،وأسفرت عنها التجربة الحضارية للشعب المصري ،تأصيالً ألسسها ،وتأكيداً لثوابتها،

وتحديداً لشروطها التي تحمي حركة التطور وتفتح افاق المستقبل .وهي حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير ،وحرية
البحث العلمي ،وحرية اإلبداع األدبي والفني ،على أساس ثابت من رعاية مقاصد الشريعة الغراء ،وادراك روح

التشريع الدستوري الحديث ،ومقتضيات التقدم المعرفي اإلنساني ،بما يجعل من الطاقة الروحية لألمة وقوداً
للنهضة ،وحاف اًز للتقدم ،وسبيالً للرقي المادي والمعنوي ،في جهد موصول يتسق فيه الخطاب الثقافي الرشيد مع

الخطاب الديني المستنير ويتآلفان معاً في نسق مستقبلي مثمر تتحد فيه األهداف والغايات التي يتوافق عليها

الجميع».

■ ال تترك اإلستشهادات المشار إليها أدنى شك في أن األزهر ينصب نفسه السلطة العليا التي يعود إليها
التشريع ،وذلك من خالل تعيين نفسه المرجعية التي تحدد المفهوم الصحيح ليسالم ،وتحصر اإلجتهادات

بشيوخه .نحن هنا أمام دولة دينية ب المواربة ،من خالل إخضاع صحة القوانين الوضعية إلى المرجعية الدينية .هذا
في وقت بات واضحاً فيه أن الشريعة اإلسالمية ،كما سائر الشرائع في األديان التوحيدية األخرى ،ال تشكل ضمانة
لتحقيق التعددية وحرية الرأي واإلعتقاد والمساواة بين المواطنين ،...فيما الضمانة لتحقيق ما يقول به األزهر في

وثيقته يكون من خالل الدولة المدنية فقط غير الخاضعة لمرجعيات سوى مرجعية الشعب وشرعة حقوق اإلنسان
والمواطن التي تضمن المساواة بين المواطنين بعيداً عن التمييز في الدين أو الجنس أو العرق.

■ ال يقدم تاري .مؤسسة األزهر ،في عالقتها بحرية الفكر واإلعتقاد والرأي المخالف ،ما يعطي ضمانات بعدم
إنقالب الوعود بالحريات إلى إستبداد ديني واجتهادات وفتاوى تنسف كل الكالم عن المساواة والحرية الفكرية .فمنذ

مطلع القرن الـ  20وحتى السنوات األخيرة حوى ملف األزهر الكثير مما ال يوحي باإلطمئنان إلى تحكم رجال الدين
بالفكر والرأي واإلفتاء فيهما .واألمثلة كثيرة على الفتاوى التي صدرت ووصل بعضها إلى هدر دماء مفكرين وعلماء
دين تخرجوا من األزهر نفسه وكانوا في صلب كيانه ،ألنهم إجتهدوا في الفقه بما ال يتناسب وهوى المؤسسة.

■ من هذه األمثلة ما أصاب الشيخ علي عبد ال ارزق ،وهو واحد من علماء األزهر ،والذي جرى طرده من

المؤسسة ورمي عليه الحرم ووصلت اإلتهامات إليه باإلرتداد عن الدين والكفر به ،وخيضت ضده حملة شعواء

وصلت إلى تأليب الجماهير الشعبية عليه ،كل ذلك بسبب إصداره كتاباً بعنوان «اإلسالم وأصول الحكم» خالف فيه
رأي المؤسسة الدينية ،أي األزهر ،عندما قدم إجتهاداً حول عدم وجود الخالفة في اإلسالم ،وأن اإلسالم رسالة ال
دولة .وطال األزهري اآلخر طه حسين ما أصاب زميله عبد الرازق ،عندما أصدر كتابه «في الشعر الجاهلي»،

فتصدى له مشاي .األزهر وحاكموه وأجبروه على التراجع عن مضمون الكتاب .ولم ينج محمد أحمد خلف هللا من
إضطهاد األزهر له بعد إصداره كتاب «الفن القصصي في القرآن الكريم» ،حيث قدم اراءه في تفسير القصص وما
ترمز إليه من معان أخالقية ،وتعيين وسائل منهجية في قراءتها.

■ وفي العقود األخيرة نال عدد من المفكرين ما يرى بعض شيوخ األزهر ما يستحقونه من عقاب بسبب ارائهم
واجتهاداتهم ،من قبيل التنكيل بالكاتب المصري الراحل نصر حامد أبو زيد ،حيث وصل األمر بالمؤسسة الدينية
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إلى طلب تفريقه عن زوجته ،بعد أن إتهمته بالكفر واإللحاد واالرتداد ،وهي إتهامات تهدر دمه ،مما إضطره إلى

الهرب إلى أوروبا ،ولم ينج الكاتب فرج فوده ،من فتوى القتل ،فيما نجا منها نجيب محفوظ بأعجوبة.

■ كما يحفل تاري .األزهر بأمثلة غير محدودة عن ممارسة اإلضطهاد الفكري ،حيث كان األزهر يتدخل في اإلنتاج

الفكري ويطلب إلى السلطة مصادرة ومنع نشر الكتب التي تحمل إجتهادات فقهية ال تتوافق مع منظومته .مارس
األزهر الرقابة بصورة فورية وبمفعول رجعي في كثير من األحيان ،ولعل ما طالب به األزهر من منع رواج كتب

أدبية وفكرية سبق لها أن نشرت منذ سنوات وتداولتها أجيال ،وكان بعضها جزءاً من مناهج التعليم ،على غرار

كتاب طه حسين«األيام» ،خير مؤشر على خطورة أن تتحكم المؤسسة الدينية في الرقابة على عقل اإلنسان وفكره.

■ إن الضمانة الفعلية لتحقيق ما تقول به وثيقة األزهر ،في جانبها الحقوقي والفكري والسياسي ،هو إزالة النص
الذي يربط هذه الحقوق بالشريعة وبفتاوى رجال الدين في شأنها .إن إعتبار الفقه اإلسالمي نفسه متدخالً في كل
شؤون الحياة اإلنسانية ،الدينية منها وغير الدينية ،واعطاء الحق في إصدار فتاوى تتصل بالحياة الدنيوية ،حتى

البسيط والشكلي منها ،تحمل من الغرابة الشيء الكثير ،وهو أقصر الطرق لهيمنة اإلستبداد الديني في المجتمع

واتخاذه أشكاالً تعسفية تتجاوز بكثير ما شهدته المجتمعات العربية من تسلط واستبداد األنظمة السياسية القائمة.
وحدها الدولة المدنية والتشريعات الوضعية  ،التي ال تتدخل فيها أي سلطة دينية أو مرجعية «إلهية» ،تؤمن

المساواة للمواطن أمام القانون ،وتضمن له ممارسة حرياته السياسية والفكرية والدينية من دون قيود أو خوف■
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مقدمة
«في ضرورة الدولة المدنية» عنوان هذا الفصل ،ملخص و ٍ
اف عن األفكار الرئيسية التي وردت في القسم الثاني
()1

(ص  )301-143من كتاب« :من الدين إلى الطائفة ..في ضرورة الدولة المدنية»

الذي نقترح إعتماده كأحد

المراجع المفيدة من بين أدبيات كثيرة تزخر بها المكتبة العربية حول هذا الموضوع ،موضوع الدولة المدنية الذي

يؤسس له مفهوم المواطن ،والمساواة في المواطنة ،والشعب مصدر السيادة...

إلى هذا ننصح باعتماد كتاب اخر ،ليس دارجاً بالقدر نفسه في المكتبة العربية بالقضايا التي يتوقف أمامها،

عنوانه« :إنتصار المواطن»( ،)2وموضوعه ،التطور التاريخي الذي أفضى إلى إنتصار مفهوم المواطن ،المواطن-

الفرد ،والمساواة في المواطنة أمام صندوق اإلقتراع ،..وذلك في سياق المحطات الثالث (التي قد تكون متداخلة

زمنياً) التي إجتازها اإلجتماع السياسي في الغرب عموماً على طريق تحقيق المواطنة :تأكيد الحقوق المدنية في
القرن الـ ( 18الدولة الليبرالية) ،إكتساب الحقوق السياسية في القرن الـ ( 19قبول اإلقتراع العام) ،وتنظيم الحقوق
اإلجتماعية في القرن الـ ( 20إقامة دولة الرعاية).

■■■
يقوم هذا الفصل من الكتاب على ثالثة محاور :مقومات الدولة المدنية ،عقبات أمام الدولة المدنية في العالم العربي،
وفي ضرورة الدولة المدنية:
■ المحور األول يتناول المكونات األساسية السبعة التي دون تحققها يصعب إطالق صفة المدنية على أي شكل
من أشكال الدولة :المواطنة ،الفصل بين الدين والدولة ،الشعب هو مصدر السلطات ،الفصل بين السلطات ،ضمان

حقوق المرأة على قاعدة المساواة ،فضالً عن الحقوق التي يضمنها «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان».

■ المحور الثاني يدرج العقبات التي مازالت تعترض سبيل الدولة المدنية في العالم العربي تحت ستة عناوين :

طبيعة البنى المجتمعية الموروثة ،على خلفية الثقافة الديمقراطية المنقوصة ،وضعف المجتمع المدني ومؤسساته،

التي يفاقمها طغيان التخلف ،وعدم قدرة قوى التغيير على رفع التحدي بالمستوى المطلوب.
■ المحور الثال

يسلط الضوء على المفارقة الحادة بين الدولة المدنية كضرورة ال مفر منها الستنهاض وضع

المجتمعات العربية وشعوبها ،وبين واقع عدم إكتمال – وأحياناً عدم توفر – الشروط الالزمة لتحقيق هذا المبتغى،

ما يستوجب إستحثاث الجهود الرامية لتلبية ثالثة إستحقاقات ملحة :بناء حوامل مشروع الدولة المدنية ،وذلك
بالتضافر مع إنتاج ثقافة سياسية عمادها الديمقراطية ،والتقدم خطوات ملموسة على طريق اإلصالح الديني.
■■■
إلى القضايا العديدة التي يتناولها بعمق هذا الفصل من الكتاب ،ومع التأكيد على صحتها ،نرى فائدة من اإلضاءة

على مايلي:

■ ال يكتمل فهم واقع «الدولة» في منطقتنا العربية والعقبات التي تعترض سبيل اإلنتقال إلى «الدولة المدنية»
المعرفة بمواصفاتها ،بمعزل عن إدراك واقع إقتصادات دول المنطقة التي تطغى عليها ظاهرة «إقتصاد الريع»،
ّ

) (1خالد غزال ،دار الساقي – بيروت.2015 :1 ،
) )2بيار روزانفاالن ،ترجمة :سليمان الرياشي ،معهد دراسات عراقية.
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سواء البلدان الغنية منها بالموارد الطبيعية أو االقل غنى أو التي تفتقد إليها باألساس؛ أو البلدان الغنية منها بالموارد
ً
البشرية أو المستوردة لها ال...

■ طغيان ظاهرة اإلقتصاد الريعي يفاقم السمة الكومبرادورية والطفيلية للقتصادات العربية ،ويعمق إندماجها في

ا إلقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع التبعية المتالزمة مع التخلف بمختلف أوجهه ،ويستتبع تضخيم الوظيفة
السياسية واألمنية والقمعية للدولة ويمس بخياراتها السياسية الخارجية على حساب اإلستقالل والسيادة الوطنية،
ويهدد األمن القومي العربي ،وبالنتيجة يشكل القاعدة المادية للتراجع ومن ثم للنهيار السياسي الرسمي العربي ،كما

يلحق أفدح األضرار بالمصالح الحيوية ألوسع الفئات الشعبية..

■ إن كل هذا يصب في مجرى الدولة المستبدة ،المتسلطة ،المتناقضة بسماتها بالعمق مع سمات ومواصفات الدولة
المدنية؛ فالبنية التحتية القائمة على اإلقتصاد الريعي تقود – في كثير من األحيان – إلى «دولة ريعية» على

مستوى البنية الفوقية.

■ الدولة الريعية (التي قد تكون دولة دينية في بعض األحيان كما هو حال السعودية) تديم سلطتها وسيطرتها

باعتماد سياسات توزيعية ،زبائنية ،غنائمية ..بأشكال مختلفة ،كما تديمها على مستوى البنية الفوقية – أيضاً – من
خالل الخطاب الديني وتعزيز المؤسسات المعنية بتعميم هذا الخطاب وتأطير المتعاطفين معه على أوسع نطاق ،ما

يصب في مجرى تعاظم نفوذ قوى اإلسالم السياسي ويخلق بيئة مؤاتية لعمله في مختلف زوايا المجتمع.

ظهر القاعدة
■ إن تسليط الضوء على كل هذا ،معطوفاً على األمور الهامة التي تناولتها عناوين هذا الفصل ُي ّ
المادية واأليدولوجية والثقافية التي ساهمت في تعطيل التطور الطبيعي والمنطقي والموضوعي لمجتمعاتنا العربية
نحو الدولة المدنية في بلداننا قبل إندالع اإلنتفاضات الشعبية ،والتي تسببت أيضاً باندالعها ،وفي تمكين حركات
اإلسالم السياسي من تعزيز دورها في هذه اإلنتفاضات ،وفي تنامي التوظيف السياسي للدين عموماً في الصراعات
الدائرة من أجل اإلمساك بالسلطة السياسية والسيطرة عليها.
■■■
ونختم بالمالحظة التالية :على أهمية دور الشباب في إندالع اإلنتفاضات الشعبية وادامتها ،والطاقة التنظيمية

والمؤسسية متعددة األوجه لقوى اإلسالم السياسي التي برزت فيما بعد ،في تصدرها وادارة دفتها وجني ثمارها ،ال
يجب تجاهل ،أو التقليل من شأن أمرين رئيسيين:

■ األول يتمثل بدور قوى المجتمع المدني من أحزاب الوسط واليسار والنقابات والحركات المدنية والمؤسسات
الثقافية واإلعالمية ...على إمتداد السنوات الصعبة التي سبقت اإلنتفاضات ومهدت لها ،والتي ال يمكن تصور

إندالع اإلنتفاضات لوالها ،بمثال التحركات التي جرت في مصر :اإلضرابات العمالية في المناطق الصناعية في

المحلة الكبرى وكفر الدوار وغيرها ،الحمالت الجماهيرية الواسعة ضد الفساد والتوريث ،..حركة «كفاية» ذات النفوذ
المؤثر في الرأي العام..

■ والثاني يتمثل بالدور الذي لعبته هذه األحزاب والنقابات في قيادة ورسم تكتيك اإلنتفاضات نفسها والتي قادتها

على طريق الظفر ،كما كان حال في تونس على يد اإلتحاد العام للشغيلة ،واألطر التنظيمية الجماهيرية للمهنيين

وسائر الفئات الوسطى■..

المحرر
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()1

مقومات الدولة المدنية
■ يعتبر مفهوم الدولة ،بالشكل الذي نعرفه راهناً ،واحداً من أبرز منتجات الحداثة وتتويجاً لفكر سياسي إنطلق من
أوروبا من عصر النهضة في القرن السادس عشر وشهد أعلى تجلياته مع فكر األنوار وصوالً إلى العصور الحديثة.

لم تتعرف المجتمعات القديمة على الدولة كما تعبر عنها المؤسسات التي تشير إليها راهناً ،لكن ذلك لم يعن بتاتاً
أن المجتمعات البشرية ،منذ تكوينها ،لم تكن لها أشكالها الخاصة من «الدولة» ،أي سلسلة مؤسسات وادارات تتولى

تدبير شؤون مجتمعاتها .وكانت هذه األشكال تتفاوت وفق درجة التقدم أو التأخر في كل مجتمع .لذا من الضروري
تجنب إسقاط مفهوم الدولة الحديثة على سائر أشكال التدبير التي عرفها كل مجتمع ،وهو تحذير يأتي بسبب الخلط

الذي تقع فيه حركات أصولية أو سلفية عندما تطرح إستعادة دولة ظهرت في عصر من العصور من أجل إقامتها
مجدداً في العصر الراهن.
■ عندما يجري التطرق اليوم إلى مفهوم الدولة المدنية ،فأول ما يتبادر إلى الذهن وضعها في مواجهة مفهوم
الدولة الدينية .قد يكون هذا التناقض هو الشكل الغالب ،لكن مفهوم الدولة المدنية تطور واتخذ أشكاله الحديثة
عبر الصراع البشري مع األشكال التي كان المجتمع ينتجها في كل مرحلة من مراحل تطوره .في مواجهة إستخدام
الدين في السياسة ونظرية الحق اإللهي للسلطة ،وفي مواجهة اإلستبداد واحتكار السلطة من األباطرة والملوك ،وفي
مواجهة التجمعات القب لية والعشائرية والفئوية المهيمنة ...نشأت كل مفاهيم الدولة المدنية الحديثة والقوانين
والتشريعات التي تحكم مؤسساتها ،وهو مسار تاريخي إمتد قروناً واصطبغ بصراعات مريرة وحروب أهلية دامية.
لذا ،في استعراض مقومات الدولة المدنية التي باتت اليوم المطلب الذي تطمح الشعوب إلى تحقيقه ،سيرد ،حكماً،
الوجه اآلخر لما يعاكس هذه الدولة.

يشير علماء السياسة واإلجتماع إلى مكونات أساسية من دون تحققها يصعب إطالق صفة المدنية على أي شكل
من أشكال الدولة ،وأهم هذه المكونات هي :المواطنة ،الفصل بين الدين والدولة أو تحقق العلمانية ،الديمقراطية

بمفاهيمها ومؤسساتها ،الشعب هو المصدر األساسي للسلطة ،الفصل بين السلطات ،حقوق المرأة ،تمتع المواطن

بحقوق اإلنسان■

أوالً -المواطنة

■ إن مفهوم المواطنة هو مفهوم حديث لم يكن له موقع في العصور البشرية األولى ،وتباعاً في العصور الالحقة.
تختصر المواطنة اليوم بجملة مفاهيم وقيم أهمها :المساواة بين سكان الوطن الواحد من دون تمييز حسب الدين أو

العرق أو الجنس أو اللغة ،والمساواة في الحقوق والواجبات والحرية والمشاركة في الحياة العامة .كما تشكل المواطنة
القاعدة التي تقوم عليها الدولة الحديثة بمؤسساتها وتشريعاتها.

في العودة إلى تاري .المفهوم ،فقد إستخدمه أبناء أثينا للنسان الحر في مواجهة العبد ،وفي العصر الروماني ظل

التمييز بين الحر والعبد أساساً إلطالق صفة المواطن ،حيث كان سكان اإلمبراطورية أقرب إلى صفة رعايا
اإلمبراطور .وفي العصور المسيحية واإلسالمية الالحقة دخل الدين عنص اًر في تحديد صفة المواطن ،بحيث

إستأثرت التنشئة المستندة على العقائد والتعاليم الدينية موقعاً مركزياً ،كما بات رجال الدين ومؤسسة الكنيسة في
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ويميزون على مستوى المواطنين على قاعدة اإلنتماء الديني،
المسيحية يعتمدون نظرية الحق اإللهي في السلطةّ ،
ولجهة تسييد منطق الرعية إلى حد كبير ،مترافقاً مع أولوية والء السكان لرجال الدين ومؤسساتهم قبل أن يكون
للدولة القائمة.

■ ستنتظر أوروبا الحروب الدينية واألهلية ،خصوصاً منها حرب المائة سنة (التي إستغرقت فعلياً  116سنة من
 1337وحتى  ،)1453لتكرس في اإلتفاقات الحاصلة إلنهاء هذه الحروب تعبير «المواطنين» ،وان ظل مشوباً
بعيوب كثيرة منها عدم النظر إلى العامة كمجموعة واحدة ،بل ظل هناك تمييز في ما بينهم .كما ستمر المجتمعات
اإلسالمية في المطهر نفسه ،المستفحل اليوم في أكثر من مكان ،قبل أن تصل إلى بلورة مفهوم المواطنية وسيادته

وترجمته في القوانين والتشريعات.
ستشكل اإلتفاقات التي ختمت الحروب األهلية في أوروبا مرحلة جديدة في الصراع السياسي للستيالء على
«المواطن» ،خصوصاً من جانب المؤسسات الكنسية ،وسيشكل هذا الصراع الحلقة المركزية التي ساهمت في تثبيت
المفهوم النهائي للمواطن ،بعد بلورة سائر مكونات الدولة المدنية.
■ يسقط مفكرو اإلسالم السياسي ومعهم المؤسسات الدينية مفهوم الدولة على المرحلة األولى من تكون اإلسالم،
وهو إسقاط ال معنى له إال بوصفه إستخداماً أيديولوجياً في خدمة الداعين للعودة إلى الماضي واإلقامة فيه وسجن

الشعب في قمقمه .أما مفهوم المواطنة ،بالمعنى المحدد لذلك العصر والعصور اإلسالمية الالحقة ،فقد عانى -
أسوة بما كانت تعرفه المجتمعات األوروبية  -من التمييز والتفريق بين المسلمين وغير المسلمين ،حيث أعطيت

األفضلية في المواطنة الكاملة للمسلم ،فيما ُحرم غير المسلم من الكثير منها ،وهو تمييز ال يزال موجوداً بشكل غير
قليل في أكثر من بلد يدعي فقهاؤه تطبيق الشريعة.
■ إذا كان مفهوم الدولة المدنية قد تبلور في العصور الحديثة ،وال يزال يتجدد مع تطورات العصر ،فإن التناقض
الرئيسي الذي يواجه هذه الدولة يبدو اليوم في استعادة مفهوم الدولة الدينية والسعي إلى إحاللها على حساب الدولة

المدنية أو على حساب بعض مكوناتها .ورغم الجزم مجدداً بأن دولة دينية لم تقم كما ُيعلم التاري ،.بل كل ما قام
في التاريخ هو دولة سياسية وظفت الدين في خدمة هذه الدولة ،إال أن النقاش في شأن الدولة المدنية محكوم
اليوم أن يواجه نقيضها المتمثل بالفكر الديني وليس بنموذج الدولة الدينية المفترضة .فمفاهيم مثل الهوية واألمة

والشعب والسيادة المتصلة بالدولة المدنية يجري تنسيبها إلى اإلسالم في المجتمعات العربية واإلسالمية ،ونزع
الصفة الموضوعية عن هذه المفاهيم بوصفها نتاج تطور سياسي واجتماعي يضع المواطنين جميعاً على قدم
المساواة من دون أي تمييز .وعندما يجري إعطاء الدولة مهمة دينية ،فإن ذلك يمس صميم مدنيتها واألساس
المساواتي الذي تقوم عليه.
في منطق الفكر الديني والساعين إلى دولة دينية ،من المؤكد أن السلطة إذا ما تحققت ألنصار الدولة الدينية فإنها
لن تكتفي بالهيمنة على الصعيد السياسي بل ستفرض مناهج التعليم المختص بالدين المسيطر ،ومعها قواعد في

السلوك إستناداً إلى تفسيرها الديني للنصوص ،مما يخلق حال ًة من التمييز والهيمنة على سائر المكونات وافتئاتاً
على حقوقها السياسية والمدينة.
■ لقد أثبت التاري .تعذر بناء دولة حديثة إستناداً إلى اإلنتماء الديني والتطبيق التلقائي والكامل لنصوص الشريعة
وأحكامها سيوثر سلباً على المساواة بين المواطنين ألن المواطنة ،بالمفهوم المعاصر الذي وصلت إليه بفعل التطور
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الموضوعي للمجتمعات البشرية ،إنما تشدد على المساواة بين المواطنين في جميع الحقوق المدنية والسياسية
واإلجتماعية والدينية ،فيما يذهب الفكر الديني ،أي فكر ديني ،إلى تحديد المواطنة إستناداً إلى التمييز بين
المواطنين وفق دينهم وجنسهم.
هذا من دون نسيان أن العالقة بين المواطن والدولة المدنية تقوم على الخضوع للقوانين الوضعية التي سّنها البشر
والقابلة للتغيير واإلعتراض عليها ،فيما يفرض الفكر الديني نمطاً من العالقة تقوم على الطاعة المطلقة للحاكم أو
رجل الدين ،لكونه ينطق نياب ًة عن هللا ،ويكتسب كالمه صفة المقدس ،مما يعني أن اإلعتراض على أقواله وأفعاله
هو عصيان يطال هللا نفسه.

■ لعل من أهم إنجازات الحداثة أن اإلجتماع المدني والسياسي قد تأسس على قاعدة المواطنة التي لم يكن لها أن
تتحقق لوال اإلنجاز األكبر المتعلق بوالدة اإلنسان الحر .فالمواطنية ،كما تبلورت في العصور الحديثة ،إستندت إلى
السيادة الفردية وشكلت أساس التعاقد بين المواطنين األحرار.

سيشكل مفهوم المواطنية قاعدة مركزية في ممارسة الديمقراطية وتحقيقها في المجتمع ،وستقوم عالقة جدلية بين هذا

المفهوم وشعور المواطن بتمتعه بجميع الحقوق والواجبات .لذا كانت هذه السيادة الفردية للنسان الحر األساس في
قيام نظام سياسي يعترف بالتناقضات بين مكونات المجتمع وباختالف المصالح ،ولكنه يساهم في حل هذا التناقض
عن طريق التسويات واإلحتكام إلى القوانين على قاعدة المساواة بين البشر من دون أي تمييز■

ثانياً -العلمانية والفصل بين الدين والدولة

■ منذ قيام المسيحية وتجذرها في العالم نشب صراع على السلطة والسيادة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الزمنية،
أي مؤسسة الدولة .واتخذ هذا الصراع أشكاالً متفاوتة في حدتها ،إلى أن وصل ذروته عبر حروب أهلية في القرون
األخيرة ،شكلت عامالً أساسياً في توصل المجتمعات األوروبية إلى مفهوم فصل الدين عن الدولة ،وتكريس هذا

الفصل عنص اًر مركزياً في تكوين الدولة المدنية.
سعت المؤسسة الدينية إلى الهيمنة على اإلنسان والسلطة باسم الدين ،وفرض سلطة تستند إلى منطق السيطرة
اإللهية على البشر المعطاة للكنيسة لتمارسها بشكل مطلق .وسيشهد اإلسالم الحقاً ما شهدته المسيحية لجهة
الصراع على الدين وموقعه.

صحيح أن اإلسالم ال يعرف مثيالً للبابوية بصفتها ظل هللا على األرض ،لكن اإلسالم السياسي ذهب أبعد عندما

اعتبر أن اإلسالم دين ودولة ،وأن الدولة تخضع لمباديء الشريعة اإلسالمية وتلتزم قوانينها .إستناداً إلى هذا
المنطق ال يزال الصراي مفتوحاً في الساحة اإلسالمية حول خضوي الدولة للدين أم إستقالليتها عنه.

■ قدم الفكر السياسي في عصر األنوار ،خصوصاً على لسان مفكري العقد اإلجتماعي (،)le contrat social

أبرز تفسير وترجمة لموضوع الدين والدولة والعالقة بينهما ،حيث يقول الكاتب كمال الزغباني في كتابه «الدين

والدولة لدى فالسفة العقد اإلجتماعي» (موقع األوان )2008/5/20 ،في هذا الصدد ما يلي:

«تقوم األطروحة التعاقدية على القول بأن أصل المجتمع والدولة معاً هو ضرب من اإلتفاق أو التعاهد الضمني

تميز وجودهم الطبيعي متنازلين عن الحريات الالمحدودة
الذي من خالله يغادر األفراد حال التبعثر والصراع التي ّ
التي كانوا يتمتعون بها في سبيل ضمان حريات وحقوق نسبية ،ولكن أكثر ثباتاً ألنها قائمة على العقل واإلقتناع
المشترك .فالعقد هو تحديداً الفعل الذي من خالله ينتقل اإلنسان من حالة الطبيعة المحكومة بقانون «الرغبة في
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التوفير الدائم للرغبة المقبلة» (حسب توماس هوبس  - Thomas Hobbes -وهو فيلسوف بريطاني أصدر

عام  1651كتاب ليفياتان –  - Leviathanالذي يتحدث عن ضرورة الدولة) إلى الحالة المدنية التي تقوم

على التنسيق بين الحريات الخاصة والقوى الخاصة من أجل كف كل النزاعات التسلطية في الداخل ومن أجل

التحصن ضد كل اإلعتداءات الخارجية المحتملة .يقطع هذا التصور جذرياً ،إذن ،مع الرؤية الوسيطية للنسان
وللسياسة معاً ،فهو يضرب في العمق فكرة الدولة الدينية ومقولة الحق اإللهي التي تستند إليها ـ ـ ـ إنه إستبعاد للديني

من الحقل اإلجتماعي والسياسي».

■ أما على مستوى المؤسسات فيدرك التعاقديون أن الجمع بين سلطتي الدين والدنيا يؤدي إلى قيام حكم ثيوقراطي
مستبد ،حيث الحاكم هو الوحيد الذي يملك حق تقنين بعض أوامر الدين التي لها تأثير على الوجود اإلجتماعي

لألفراد.

من جهة أخرى يؤكد جون لوك ( )John Lockeفي «رسالة في التسامح» ( )1689أن التعصب الديني يؤدي
بالضرورة إلى التعصب اإلجتماعي ،وهو يقود إلى الحروب األهلية والخارجية (الحروب الصليبية مثالً) أي يشرع
الغزو واغتصاب األوطان والحقوق باسم الدعوة والهداية .إنها حروب ذات أغراض دنيوية بحتة يقع تبريرها عبر
إعطائها ضرباً من القداسة .لقد إستطاعت نظريات العقد اإلجتماعي ،أن م
تقوض أطروحة الدولة القائمة على

الحق اإللهي وأن تؤسس السياسي واإلجتماعي معاً على حاجات األفراد ومصالحهم وتطلعاتهم.
بصورة أخرى توصلت هذه النظريات إلى أن ترسي فكرة العلمانية باعتبارها الشرط التأسيسي للديمقراطية ،والحفاظ
لكل من الدين والدولة على مجاليهما المخصوصين (مجال الذوات والقيم األخالقية العامة أو الفضائل بالنسبة

لألول ،ومجال التشريعات والمؤسسات السياسية بالنسبة للثانية).

■ لذلك ال نستغرب التحليل الذي يرى في أطروحات التعاقدية من بين ما هيأ فعلياً للثورة البورجوازية الكبرى ،ثورة
 .1789وكيف ال يكون روسو ( )Rousseauمنظ اًر فعلياً للثورة الفرنسية ولقاعدتها العلمانية وهو القائل في نهاية
كتاب «العقد االجتماعي»« :من المهم بالنسبة للنظام أن يكون لكل مواطن دين يحثّه على اإلخالص لواجباته .لكن

عقائد هذا الدين ال تهم النظام وال أفراده إال بقدر ما تتصل باألخالق والواجبات التي لكل فرد تجاه اآلخرين ...ما

يهم الجهاز السياسي قبل أن يكون اإلنسان حسن التدين هو أن يكون حسن المواطنة ،إذ ال سلطة وال قدرة وال فائدة
من معرفة مصائر الذوات في اليوم اآلخر ،ألن ذلك كامن في دواخل تلك الذوات نفسها».

سيشهد مفهوم العلمانية تطو اًر وتعمقاً في العقود الالحقة ،وسيرتبط وثيقاً في العصر الحديث بقضية الديمقراطية،
حيث يسود المبدأ القائل« :ال ديمقراطية من دون علمانية ،وال علمانية من دون إعتمادها على الديمقراطية».
■ في جميع المجتمعات التي عرفتها البشرية لم يكن للدين أن يشكل دولة ،مما يعني نفي وجود الدولة الدينية ،فقد
كان الدين وال يزال يشكل مصد اًر مركزياً للقيم اإلنسانية والروحية واألخالقية ،وتسامياً للنسان ،وهو بهذا المعنى

أسوة بالفلسفات اإلنسانية واألخالقية التي عرفتها المجتمعات البشرية
يشكل مصد اًر من مصادر التشريع البشري،
ً
منذ والدتها .هذا الفهم للدين هو ما يضعه في الموقع المتسامي الذي يستحقه.
رغم عسر البحث في المجتمعات اإلسالمية في مسألة الدين والدولة والعالقة بينهما واإلرهاب الفكري والجسدي الذي
مورس على المجتهدين المخالفين لنظرية الفقهاء والسالطين ،إال أن أصواتاً إرتفعت وال تزال تشدد على أن اإلسالم

دين ال دولة ورسالة سماوية في خدمة اإلنسان وتقريبه إلى هللا.
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يشير نصر حامد أبو زيد في كتابه «نقد الخطاب الديني» (دار سينا للنشر ،القاهرة  ،1992ص  )91إلى هذه

المسألة بالقول« :إن العلمانية ليست بالضرورة مضادة للعقيدة ،بل إن اإلسالم هو الدين العلماني بامتياز ،ألنه ال
يعترف بسلطة الكهنوت ،وألنه يمثل بداية تحرير العقل لتأمل العالم واإلنسان ،أي الطبيعة والمجتمع واكتشاف

قوانينهما .إن العلمانية هي الحماية الحقيقية لحرية الدين والعقيدة والفكر واإلبداي ،وهي الحماية الحقة للمجتمع
المدني وال قيام له بدونها».

■ يصعب تصور قيام دولة مدنية في العصور الحديثة من دون الفصل بين الدين والدولة وتحقيق العلمانية بوصفها
التجسيد الحقيقي لهذا الفصل .وال بد من القول ،خالفاً لما يذهب إليه مفكرو التيارات الدينية بأن العلمانية تعني

محاربة الدين ونفيه من المجتمع وأن الفصل بين الدين والدولة سيؤدي إلى زوال الدين ،على العكس من ذلك،
فالعلمانية ليست نظرية نزلت من الالمكان لتحل محل الدين في الحياة البشرية ،بل هي نتاج مسار تاريخي

إستند إلى العقالنية في الفكر والممارسة والى الحرية اإلنسانية في تقرير المصير .وانطالقاً من ذلك كان الفكر
العلماني يتصدى للموروثات السائدة في المجتمع والتي تعيق تقدمه وتحرر اإلنسان فيه.

■ يقول كمال الزغباني في «العلمانية وايطيقيا فن الوجود» (موقع األوان« :)2010/6/4 ،تدرك العلمانية أهمية
الدين في حياة اإلنسان ،كما أنها تحترم خياراته العقائدية وحريته الشخصية .والجميع ،بمختلف أديانهم وأعراقهم،

مطية لذوي الطموحات
سواسية تحت مظلة القانون .ترفض العلمانية تسييس الدين وترفض جعل الخطاب اإللهي ّ
السياسية ...ترفض تدخل الدين في تسيير المجتمع ،وتفصل المقدس عن «المدنس الدنيوي» ،وتعيد اإليمان إلى
مكانه الطبيعي ،وهو العالقة الخاصة والمباشرة والحصرية بين الفرد وهللا بوصفها حرية شخصية ...والعلمانية

باألساس رؤية وممارسة للسياسة قائمة على الفصل الجذري والحاسم بين الديني والدنيوي ،باعتبار األول شأناً
خاصاً يهم ضمير الفرد في عالقته بالخالق ،والثاني شأناً عاماً مرتبطاً بعالقات الذوات داخل كل سياسي
واجتماعي ..جاءت العلمانية حالً وحيداً وحاسماً لكل أشكال الصراع التي يترتب عنها تدمير الفرد والمجموعة ،ألن
إضفاء القداسة على أفكار ما أو مباديء ما هو المنطلق األول لفسح المجال واسعاً أمام أشكال من التعصب

والتناحر والحروب الداخلية والخارجية التي ال حدود لها».

■ وفي السياق نفسه يقول محمد أركون في كتابه« :اإلسالم ،أوروبا ،الغرب» (ترجمة هشام صالح ،دار الساقي،
بيروت  ،1995ص « :)102إن العلمانية تشكل موقفاً متعمداً للروح أمام مهتمين أساسيتين:
أ) بلورة المعرفة النقدية التي يفترض أن نقف موقفاً حيادياً تجاه كل األديان والعقائد والنظريات المتشكلة سابقاً ،فال
نتحيز لواحدة منها ضد األخريات بشكل مسبق .ثم تطبيق العالقة النقدية على كل العمليات والمجريات التي تنفذها
الروح ،وهي منهمكة في مواجهة صعبة مع كثافة الواقع وايهامه ومقاومته .فمعرفة الواقع تمثل عملية نضالية شاقة،
والواقع ال يعطي نفسه بسهولة.
نكون المعرفة النقدية عن
ب) مقدرتنا على توصيل المعارف المكتسبة على هذا النحو إلى اآلخرين .إذ ال يكفي أن ّ
األشياء ،وانما ينبغي ان نعرف كيف نوصلها إلى اآلخرين ،واال ماتت في أرضها .وعندما نحاول إيصالها ينبغي
أن نحرص كل الحرص على عدم تأطير عقول الناس عن طريق التالعب الخفي بواسطة أساليب البالغة والحيل

الكالمية ،ألن ذلك يؤدي إلى تحويل المعرفة المنفتحة والحرة إلى معرفة دوغمائية ونظام مغلق».
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يتميز
■ هكذا يمكن القول إن العلمانية بمفهومها الحقيقي هي أحد تجليات الحداثة في مرحلتها المتقدمة ،حيث ّ
النظام العلماني باحترام الفرد وحرية الضمير ،وضمان الحرية الدينية لجميع المواطنين من دون إستثناء ،إضافة إلى

اإلعتراف بالتعددية الدينية .كما أن الدولة العلمانية هي دولة حيادية تقف فوق الجميع وتعاملهم على قدم

المساواة أمام القانون ،لكونهم يمتلكون الحقوق نفسها ويترتب عليهم الواجبات ذاتها أيضاً .إن العلمانية هي
التي تحرص على البعد الروحي الذي يحتاجه اإلنسان ،وهي بالتالي تضع هذا البعد في مكانه الصحيح وتمنع
المتاجرة به واستغالله ألغراض سياسية أو أهداف غير نزيهة■

ثالثاً -ضرورة الديمقراطية

■ مما ال شك فيه أن نموذج الدولة المدنية الذي تطور على امتداد القرون الماضية يظل الهدف الذي تسعى إليه
المجتمعات لكونه يحقق العدالة ويمنع التمييز بين المواطنين .لكن الوصول إلى الدولة المدنية ال يعني بالضرورة
إستبعاد الديكتاتورية واإلستبداد ،بل يظهر لنا التاري .الحديث أن دوالً أوروبية وصلت إلى أعلى درجات الحداثة

والتحديث واإلنتقال إلى الدولة المدنية ،لكنها عرفت الديكتاتورية وأحياناً بأبشع أنواعها ،منها على سبيل المثال الدولة
األلمانية زمن النازية ،والدولة اإليطالية زمن الفاشية ،والدولة اإلسبانية زمن فرنكو ،ال...

لقد أثبت التاريخ أن ما يجعل من الدولة المدنية دولة في خدمة اإلنسان هو تسييجها بالديمقراطية :ثقاف ًة

ومؤسسات وقو ًى حامل ًة لقيمها .هذه الديمقراطية تثبت كل يوم أن تحققها شرط لتقدم البشرية ووضع حقوق
اإلنسان موضع التطبيق .تتجسد الديمق ارطية في جملة مفاهيم وقيم وشروط ،يمكن التوقف عند بعض مكوناتها،
وتظهر أهميتها لدى مقارنتها بما يدعو إليه الفكر الساعي إلى قيام الدولة الدينية.

■ تشدد الديمقراطية على اإلعتراف باآلخر وقبوله كما يقدم نفسه ،والمشاركة معه ،مع إحتفاظه بحق اإلختالف
والتعبير .تعني هذه النقطة إستبعاداً لمنطق العزل والنفي ورفض اآلخر بسبب اإلختالف في الموقف أو الجنس أو
العرق .تفتح هذه النقطة على ما تحويه كل البلدان من تنوع البنى اإلجتماعية فيها وانقسامها إلى أقليات وأكثريات،
بحيث يطرح التحدي على كل مجتمع قبول هذا المختلف ،مهما كانت طبيعة اإلختالف معه ،شريكاً في تقرير
مصير البلد بكل ما يعنيه من مساواة في الحقوق والواجبات .وهذه المسألة من الصعب أن تجد لها مكاناً في الدولة
الدينية المنشودة.

بلورت ثقافة الديمقراطية ،على إمتداد نضال الشعوب من أجل إزالة اإلستبداد ،جملة قيم وأفكار ومعتقدات باتت

تشكل مباديء إنسانية شاملة تسترشد بها الشعوب والقوى المناضلة ضد الديكتاتورية .واذا كانت هذه المعتقدات
واألفكار قد وجدت اخر تجلياتها في المجتمعات األوروبية في القرون األخيرة ،إال أنها في الجوهر باتت تحمل من
الشمول ما يجعلها تتجاوز المجتمعات التي بلورتها.
في كل حال ،ولدى التدقيق في هذه المعتقدات ،نجد إرهاصاتها لدى المجتمعات البشرية التي ناضلت شعوبها ضد
الطغيان بحيث عبرت هذه األفكار عن نفسها بشكل أو بآخر إستناداً إلى درجة تطور المجتمع .وأبرز هذه األفكار
هي :التأكيد على اإلعتراف بالحقوق الفردية والجماعية ،على المستويين القانوني والعملي ،وعلى الحريات
الفردية والجماعية على السواء ،وعلى تعيين هدف الوصول إلى الحرية والمساواة والعدالة اإلجتماعية ،بوصفها

تحقق إنسانية اإلنسان وتفتح له آفاق التطور والتقدم.

248

■ لعل الديمقراطية هي النظام السياسي الوحيد الذي يقر بالتعددية السياسية وقبول التنوي الحزبي وحق كل

مكون من مكونات المجتمع في ممارسة نشاطه السياسي والتعبير عن أفكاره ومطالبه من دون قيد أو شر  .كما
أن هذه التعددية السياسية تترافق مع الحرية الفكرية والحق في نشر المعتقدات واآلراء السياسية والسعي إلى إيصالها

إلى أوسع الجماهير .هذه المباديء تتحقق مع دولة تضمن سيادة القانون وممارسته على جميع مكونات المجتمع

من دون أي تمييز ،وتضمن سلطة القانون هذا الحق والحرية في ممارسة هذا التعدد والتنوع .ولعل أكثر ما تشدد
عليه الديمقراطية في هذا المجال هو اإلبتعاد عن العنف ومنع إستخدام السلطة ألي طرف يسعى إلى منع الطرف
اآلخر عن التعبير عن مواقفه باستخدام القوة.

وألن الديمقراطية ال تقتصر على جملة األفكار والمعتقدات ،ألنها في األصل صيغة من صيغ الحكم التي أنتجتها

الحداثة وجعلت منها هدفاً مركزياً لخالص اإلنسان وتحرره ،فإن هذه الصيغة ،كما يثبت التاري .البشري خالل
العقود األخيرة ،يمكن لها أن تضع تحت «جبتها» خيارات سياسية وفكرية وثقافية متعددة ومختلفة وأحياناً متناقضة.

■ إن قيام الدولة ،بمؤسساتها وقوانينها وتشريعاتها ،وتعيين الوالء لها شر لممارسة المواطنة والمباديء
الديمقراطية ،ويشكل خطوة متقدمة في تطور المجتمع وانتقاله نحو تجاوز الفئوية والجهوية في الوالء .قبل قيام
الدولة عرفت المجتمعات البشرية والءات متعددة ومختلفة ،من الوالء إلى القبيلة والخضوع لقوانينها ،إلى العشيرة

والطائفة والعائلة ،كلها مراحل عاشتها الشعوب .تفترض الديمقراطية اليوم إنتقال هذا الوالء إلى الدولة بوصفها

الجامع المشترك للحقوق والواجبات بين جميع مكونات المجتمع .وال تفترض الديمقراطية تخلي المواطن عن إنتمائه
الفئوي بل تحترم خياراته ،لكنها تلزمه بالخضوع لقوانين وتشريعات الدولة في ممارسة الحقوق والواجبات ،وليس

لعادات وتقاليد العصبيات التي ينتمي إليها في األصل.
■ لعل من الميزات الهامة جداً في الديمقراطية أنها فلسفة لتسوية النزاعات .يشتمل كل بلد على مكونات متعددة،
وبالتالي تتفاوت المصالح بين فئاته ،تناقضاً وتضارباً .وبديالً عن النزاع العنفي لحل هذ الخالفات تفرض
الديمقراطية اللجوء إلى الحوار وايجاد حلول تضمن منع العنف بين الجهات المتخاصمة ،وتشكل قاعدة إلعادة إنتاج

التوازنات بين القوى السياسية واالجتماعية ،بما يسمح بتجدد التسوية في كل مرحلة من مراحل الحياة السياسية في

البلد.

كرست هذا المبدأ في القوانين والدساتير،
■ يعتبر تداول السلطة من أهم مقومات الديمقراطية في كل بلد ،حيث َّ
وربطته بمبدأ المحاسبة والمساءلة ،وقد دفعت الشعوب األوروبية أثماناً باهظة للوصول إلى تحديد فترة زمنية لوالية
الحاكم ،فيما ال تزال المجتمعات العربية تناضل بشق النفس للوصول إلى مثل هذا التحديد.

■ تثير الديمقراطية بوصفها حكم األكثرية ،مسألة األقلية وموقعها وكيف تمارس حقوقها في ظل حكم األكثرية.

ال شك أن الديمقراطية تفترض حقوقاً للطرفين ،وتقول إن األكثرية قد تتحول أقلية ،وتصبح األقلية أكثرية ،بما
يضمن تداول السلطة وانتقالها بشكل طبيعي .هذه الممارسة تحتاج إلى درجة من النضج السياسي ووصول المجتمع

ومكوناته السياسية إلى درجة من اإلعتراف بالحقوق لكل طرف والقبول بما تنتجه العملية الديمقراطية من أكثريات

أو أقليات ترى حقها في ممارسة مواقفها السياسية والتعبير عن مكوناتها الثقافية ..لكن الديمقراطية في المقابل ال
تقبل رفض األقلية لحكم األكثرية تحت حجج الهويات الخاصة لألقليات ووجوب تجسيدها في النظام السياسي
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والمجتمع .إذا كانت الديمقراطية ترفض هيمنة األكثرية على األقلية والحد من حقوقها ،فإن األكثرية ترفض في
المقابل أن تفرض األقلية هيمنتها عليها تحت حجج الهويات الخاصة والتمايز.
■ قبل أن تتحول الديمقراطية إلى نظام في الحكم ،كانت وال تزال منهجاً في التفكير ،يستند بشكل رئيسي على
العقالنية في القراءة والتحليل والحكم على األمور ،وعلى رفض إطالقية الحقائق ،بل القول بنسبيتها .إعتمد هذا

المنهج على التفكير العلمي وعلى الحس النقدي في مقاربة الفكر والممارسة ،والدعوة إلى التفتح على اآلخر،
ورفض إنضواء الفرد في السجن المغلق للعصبيات ،وبذلك ساهمت الديمقراطية في تحرير الفرد من أسر اإلنتماء
اإل جتماعي ووضعته في رحاب الدولة والمجتمع األكبر .وبالنظر إلى هذه الرحابة أمكن للديمقراطية وفكرها أن
تجمع بين تنوع الثقافات وتعدد مشاربها وبين الحقوق البشرية التي تحولت إلى حقوق كونية .بهذا المعنى ترفض
الديمقراطية القول بفئوية الحضارة وتصادمها ،بل ترى أن هناك حضارة إنسانية شاملة تلقحت من الحضارات
المحلية وثقافاتها .أما الخصوصية فهي نتاج هذه الحضارة الشاملة التي تكيفت مع بيئتها ومجتمعها من دون أن

تفقد عالقتها بالحضارة اإلنسانية ككل.
■ إذا كانت المواطنة قد شكلت مرحل ًة متقدمة في والء المواطن للدولة ،فإن الديمقراطية ترفض إختزال الكائن
البشري في هذه المواطنة فق  .ولعل أهم إنجازات الحداثة ،التي خرجت الديمقراطية من جوفها ،هو اإلعتراف

بالكائن البشري بوصفه مواطناً ح اًر ،بعد أن حبسته العصبيات الطائفية وغيرها في قمقمها ومنعت تصنيفه إال بكونه
فرداً ينتمي إليها ،إن االعتراف باإلنسان الفرد الحر يعني حريته في أن تكون له – في إطار المواطنة  -هويات

متعددة وانتماءات مختلفة ،بحيث يدخل في هذا السياق إنتماؤه اإلقتصادي والثقافي والديني والفكري.

■ ال تستقيم الدولة الدينية التي يدعو إليها الفكر الديني ،بتياراته ومذاهبه وطوائفه المتعددة ،مع هذه المقومات
التي تقول بها الديمقراطية ،طريقة للحكم وحقوقاً لينسان ،مما يضع الدولة الديمقراطية على النقيض مع الدولة

الدينية .ولعل ما يشهده العالم العربي من حراك اليوم يؤكد هذا الالتالقي بين مباديء وقيم إنسانية ومساواة في
الحقوق والواجبات ،حيث يجد نقيضه في الدعوات الصادرة عن التيارات الدينية التي تؤكد على التمييز بين البشر

إستناداً إلى دينهم ورفض كل منطق المساواة بين المواطنين من دون أي تمييز■

رابعاً -مصدر السلطات

■ من أين تستمد السلطة شرعيتها ،وما هي القوة التي تعتبر مصدر السيادة في النظام السياسي؟ في

المجتمعات الديمقراطية حسم السؤال حول مصدر السلطات واألساس الذي تقوم عليه السيادة ،باعتبار أن الشعب

هو المصدر الذي تأخذ السلطة السياسية مشروعيتها منه .على امتداد قرون إتخذ التمثيل الشعبي أشكاالً متعددة

وفق المسار السياسي لكل بلد ،وان كان الشكل الغالب في معظم البلدان قد قال باإلنتخابات البرلمانية أو بحصر
السلطة التشريعية بممثلي الشعب في مجالس النواب أو الشيوخ ،كما إتخذ شكل اإلنتخابات المباشرة من الشعب
لرئيس البالد ،واعتماد اإلستفتاء الشعبي على الدساتير أو القوانين ذات الصفة التقريرية والسيادية في البالد .إن مبدأ
«الشعب مصدر السلطة» باتت مقولة معتمدة ومسلم بها في عالمنا اليوم.
■ إذا كان مبدأ الشعب مصدر السلطات قد وجد ترجمته الفكرية على يد ممثلي األنوار في القرن الـ  17والقرون
الالحقة ،إال أن هذا المبدأ كان ،وال يزال اإلبن الشرعي لمناهضة اإلستبداد السياسي والديني ،ومواجهة الديكتاتورية
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المهيمنة على المجتمعات ،وحصر السلطات في يد حاكم مستبد ،ولم يتوقف نضال الشعوب في العالم قاطب ًة ضد
اإلستبداد ،وفي كل مرحلة من مراحل التاري .كان التصدي له يأخذ طابعاً مادي ًا وسياسياً وفكري ًا ودينياً ،...كما كان
اإلستبداد دوماً نقطة ٍ
تالق بين المؤسسة الدينية والسلطة الزمنية بحيث تقدم كل واحدة لألخرى الخدمات المتبادلة،
وفي حال التعارض كانت المصالح المشتركة بينهما كفيلة بتوحيد موقفيهما.

وسينتظر العالم التطور السياسي واإلقتصادي والعلمي والفلسفي ،الذي بدأ يتبلور منذ عصر النهضة ،ليخرج فالسفة
األنوار بالفكر السياسي الذي تشكل السلطة المستمدة من الشعب أهم مرتكزاته ،وذلك في وجه كل من الكنيسة

والبابوية التي ترى أنها مصدر السلطة ،وفي وجه الملوك واألباطرة الذي يدعون أن سلطتهم مستمدة من هللا ،إلى
أن وجدت هذه المقولة تعبيرها في الثورات الشعبية التي شهدتها أوروبا في القرنين الـ  18والـ .19

■ لم يتسن للمجتمعات العربية والمسلمة أن تنتج فك اًر سياسياً يتصدى لمقولة أن هللا مصدر السلطات التي يفوضها

للحاكم ،وأن طاعة الحاكم من طاعة هللا ،على غرار ما أنتجته أوروبا على يد فالسفة األنوار ،وذلك ألسباب تتصل

بدرجة التطور السياسي واإلجتماعي والفلسفي المتدني في هذه المجتمعات ،والناجم عن إستبداد وديكتاتورية محلية،
وعن هيمنة إستعمارية ساهمت في إعاقة تقدم المجتمعات .لكن نظرية السلطة ومصدرها إنبعثت في العقود األخيرة
بشكل كبير على يد التيارات السياسية الدينية التي نشأت مع والدة حركة اإلخوان المسلمين في مصر والنظريات
السياسية التي قالت بها ،وعلى رأسها أن مصدر السلطة في المجتمع هو هللا وليس الشعب أو الحزب ...وأن
الحاكمية هي هلل ،وصوالً إلى الحسم بأن «اإلسالم هو الحل» .لقد تطورت هذه النظرية في العقود األخيرة وباتت

تمثل األساس األيديولوجي لفكر التيارات الدينية والسلفية الساعية إلى السلطة ،وبات الرفض لها والمتمسك بمقولة
«الشعب مصدر السلطات» بمثابة المرتد عن الدين والكافر بنصوصه■

خامساً -الفصل بين السلطات

■ شكلت نظرية الفصل بين السلطات إحدى نتائج الصراع السياسي في المجتمعات األوروبية ،وأحد أبرز ما توصل
إليه الفكر السياسي في عصر األنوار .وقد بلور هذه النظرية بشكل مفصل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو

( )Montesquieuفي كتابه «روو الشرائع» عام .1748

تقول النظرية بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،بحيث تكون لكل سلطة صالحياتها المستقلة
ومجالها المحدد في تولي المسؤوليات؛ فالسلطة التشريعية ،الممثلة بالبرلمان ،مسؤولة عن وضع التشريعات
(القوانين) المطلوبة إلدارة البلد وتسيير أمور النظام السياسي ،فيما تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية وضع القوانين
موضع التنفيذ في مختلف المجاالت ،أما السلطة القضائية ،التي يمثلها القضاء ،فتتولى الفصل في النزاعات داخل
المجتمع والمؤسسات ،وتضمن تطبيق القوانين بشكل صحيح.

على إمتدا د العقود الالحقة أدخلت تعديالت وتفصيالت غلى نظرية الفصل بين السلطات في الدولة الديمقراطية ،بما

جعلها عنص اًر أساسياً في مسار الدولة وفي بناء الديمقراطية .ومن الفصل الحاد ،كما جرى طرحه في مراحله
األولى ،إلى الفصل مقروناً بتعيين العالقة المتبادلة بين السلطات الثالث والتعاون في ما بينها ،تطورت هذه النظرية

وباتت تشكل مستنداً أساسياً لمفهوم الدولة المدنية وللطابع الديمقراطي المالزم لها.

■ لم تسقط نظرية الفصل بين السلطات فجأة على الفكر السياسي األوروبي ،بل أتت في سياق الصراع ضد
أوضاع اإلستبداد التي كانت سائدة في أوروبا على يد الملوك واألباطرة من جهة ،وعلى يد الكنيسة ممثلة بالبابوات
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من جهة ثانية ،حيث إعتبر مفكرو عصر األنوار أن أساس اإلستبداد بشقيه السياسي والديني ،يعود إلى كون الحاكم
يضع في يديه السلطة بمجاالتها الثالثة ،التشريعية والتنفيذية والقضائية ،مما يجعله حاكماً مطلق الصالحية ،بعيداً
عن الرقابة والمحاسبة .يعزز من هذه السلطة المطلقة أن الحاكم كان ينظر إلى سلطته باعتبارها ذات مصدر

إلهي ،يمنع على أي قوة أخرى التصدي لها.

■ ترافقت نظرية الفصل بين السلطات مع المعركة التي عرفتها أوروبا وثوراتها في وجه اإلستبداد السياسي والديني،
وشكلت جزءاً ال يتج أز من الفكر السياسي الغني الذي يرمز إليه فكر األنوار ،والذي شكل المستند الفكري للثورتين
األميركية  1776والفرنسية عام  .1789وقد باتت نظرية الفصل بين السلطات عنص اًر جوهرياً في نضال الشعوب

نحو إقامة الدولة الديمقراطية ،كما باتت عنص اًر مقر اًر في إقامة الدولة الحديثة .وشكلت قضية الحريات الشخصية

والعامة مفصالً أساسياً في نظرية الفصل بين السلطات ،وكانت قضية فصل القضاء واستقالليته مسألة رئيسية
لضمان حرية الفرد ومنع التسلط عليها من أجهزة السلطة التنفيذية.
■ في المجتمعات الديمقراطية ،خصوصاً في العالم الغربي ،ينظر إلى الفصل بين السلطات بوصفه مكوناً مركزياً
من مكونات قيام الدولة .وقد إتخذ تحقيق هذا الفصل عقوداً إتسمت بتعقيدات وصراعات بين القوى السياسية
والحاكم ،وترافقت المعركة السياسية بمعركة فكرية وثقافية وبناء مؤسسات المجتمع المدني ،من أجل أن تترس .هذه

النظرية في المجتمع وتصبح سنداً أساسياً في يد الشعب لمقاومة الطغيان والجموح الذي يسعى إليه الحاكم للتفلت
من الرقابة والقيود المفروضة عليه في ممارسة السلطة.

في المجتمعات العربية والمسلمة كان جمع السلطات في يد الحاكم ،القانون المطلق في كل العصور ،منذ العهود

اإلسالمية األولى وصوالً إلى العهود العثمانية .وظل مفهوم الفصل بين السلطات غريباً عن الفكر السياسي
اإلسالمي والعربي .لم ينتج هذا الفكر ما يشير إلى ضرورة الفصل بين السلطات على إمتداد تاري« .اإلستبداد
الشرقي» ،بل بدأ يالمس البلدان العربية في مراحل الحقة من تطورها بعد نيل اإلستقالالت ،ليس في الممارسة
بمقدار ما ترد نظرياً في الدساتير الموضوعة ،لذا ظل إحتكار السلطة وان بأشكال مختلفة  -غالباً في الدول
العربية.

■ بعد هذه المسيرة المديدة التي سلكها الفصل بين السلطات في مختلف بلدان العالم ،وهي مسيرة عرفت المد
والجزر ،يؤكد مسار بناء الدولة المدنية المنشودة ،خصوصاً في العالم العربي ،أن تحقيق الفصل بين السلطات يظل

عنص اًر مقر اًر في الطموح المشروع للوصول إلى هذه الدولة التي وحدها تسمح بتحقيق الديمقراطية واقامة دولة
القانون والمساواة بين المواطنين■

سادساً -وضع المرأة

تشكل الوضعية اإلجتماعية والمدنية للمرأة ومساواتها بالرجل ومنع التمييز بينهما إحدى القضايا األساسية التي ال
يستقيم وجود الدولة المدنية من دون تحققها .وقد عرفت كل المجتمعات البشرية تميي اًز فاضحاً بين الرجل والمرأة ،في

إمتداد ثقافات وتقاليد وفكر ديني  ،وهيمنة مجتمع الذكور ،مما أوجد وضعية تتسم بالدونية للمرأة .جميع المجتمعات
خاضت وال تزال معركة إلغاء التمييز ،فالمجتمعات العربية تعاني من التمييز ،وتشهد نضاالت متفاوتة بين بلد
واخر للخروج من هذه الحالة .إن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والغاء التمييز بينهما يقع في صميم مكونات
الدولة المدنية■
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سابع ًا« -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان»

■ تشكل المباديء التي تضمنها «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» خالصة القواعد الفلسفية والسياسية التي تقوم

عليها الدولة المدنية .ورغم أن اإلعالن أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ،1948/12/10إال أنه في حقيقته

أتى تتويجاً لنضال طويل خاضته المجتمعات األوروبية في صراعها المديد ضد اإلستبداد الديني والسياسي الذي
مارسته الكنيسة والسلطات السياسية القائمة .وقد سبق له أن وجد تعبيره في «إعالن حقوق اإلنسان والمواطن»
الذي أطلقته الثورة الفرنسية عام  ،1789وقبلها عام  1776في «إعالن اإلستقالل» الصادر عن الثورة األميركية؛

اإلعالنان يعكسان عصارة الفلسفة السياسية واإلنسانية التي أنتجها فكر األنوار وجسدتها الحداثة في القرون
الالحقة.
■ «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» يقدم أبرز المسائل التي قامت عليها الدولة المدنية ،حيث ورد في ديباجته
مايلي:

«لما كان اإلعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية
والعدل والسالم في العالم ،ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير

اإلن ساني ،وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر إنبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع
والفاقة ،ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان لكيال يضطر المرء اخر األمر إلى التمرد

على اإلستبداد والظلم ،ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات الودية بين الدول ،ولما كانت شعوب األمم
المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من

حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي اإلجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية
طراد مراعاة حقوق اإلنسان
أفسح ،ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان إ ّ

والحريات األساسية واحترامها.»...

■ أما أبرز المواد المتصلة بصميم الدولة المدنية ،والتي تعكس في اآلن نفسه المباديء األساسية للديمقراطية ،فهي
اآلتية:

 المادة األولى من اإلعالن التي جاء فيها« :يولد جميع الناس أح ار اًر متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبواعقالً وضمي اًر ،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء».
 المادة الثانية التي تنص على :أن «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن ،دونأي تمييز ،كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي اخر ،أو

األصل الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع اخر ،ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء».
 -المادة الثالثة التي تقول« :لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه».

 -المادة السادسة التي تشير إلى أن «لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية».

 -المادة السابعة التي تنص على أن« :كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه

من دون أية تفرقة ،كما أن لهم جميعاُ الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا اإلعالن وضد أي
تحريض على تمييز كهذا».
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 -أما المادة السادسة عشرة من اإلعالن فتنص على -1« :للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج

وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين .ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند إنحالله-2 .

ال يبرم عقد الزواج إال برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كامالً ال إكراه فيه -3 .األسرة هي الوحدة الطبيعية
األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة».

 أما المادة الثامنة عشرة فتنص على أن« :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ،ويشمل هذاالحق حرية تغيير دياناته أو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها ،سواء أكان

س اًر أم جه اًر ،منفرداً أم مع الجماعة».

 -وأخي اًر تؤكد المادة التاسعة عشرة على ما يلي« :لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير»■
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()2

عقبات أمام الدولة المدنية في العالم العربي
يكاد علماء القانون يجمعون على أن الدولة في العالم العربي – بشكل عام  -هي مزيج مركب من مقومات الدولة
المدنية ومن البنى العصبية والقبلية والطائفية .تتمظهر إتجاهات الدولة المدنية في معظم الدساتير العربية التي

تنص على القوانين المدنية مثل المواطنية والخضوع للقانون الوضعي والحقوق والواجبات ...بصرف النظر عن
مدى تطبيق هذه القوانين ،وهو تطبيق منقوص ،بحيث تبدو الدساتير مظه اًر شكلياً يغّلف هيمنة وخضوع مقومات
أخرى تتحكم بالدولة والمجتمع.

من جهة ثانية ،إلى جانب المظاهر المدنية في الدساتير ،تنتصب البنى التقليدية الموروثة من قبلية وغيرها بقوة
فتفرض قوانينها المجسدة في أعراف وتقاليد ،وتكاد تعلو أحياناً على الدستور المكتوب في الممارسة .هذا التموضع
للمجتمعات العربية بين القبلية والعشائرية والطائفية تشكل ،في تمفصلها فيما بينها ،إعاقات حقيقية في وجه إنخراط

المجتمع في الحداثة ودولة القانون ،يضاف إليها «النظام األبوي» الذي يمنع أيضاً إمكانات التغيير .هذه العوامل

مجتمع ًة تجعل من فكرة الدولة في الوعي العربي مقولة مهددة عند المنعطفات األساسية بالنكوص عبر إصطدامها
بالموروث على مختلف مصادره■

أوالً -طبيعة البنى المجتمعية العربية

تكونت معظم الدول العربية خالل فترة زمنية ال تزيد على القرن (باستثناء الدولة في مصر وفي المغرب) ،وأتى
■ ّ
تكونها نتيجة عوامل خارجية في مرحلة تفكك اإلمبراطورية العثمانية وسيطرة اإلستعمار األوروبي على المنطقة .فقد

أنتج اإلستعمار كيانات َّ
ركبها على البنى السائدة من قبلية وعشائرية وطائفية ،وأخذ في اإلعتبار األدوار التي تعطى
لكل كيان في سياق خطة السيطرة اإلمبريالية على المنطقة ،مما وسم هذه الدول بطابع الدولة الضعيفة في مواجهة

مكونات ما قبل الدولة.

على امتداد العقود السابقة أمكن لهذه الدول أن تتكون فيها مجتمعات تقوم على مصالح الجماعات واألفراد ،مع

تكون هذا المجتمع وتوحيده أتى قسرياً عبر أنظمة متسلطة
ّ
تكيف هذه الدول مع البنى الموجودة والموروثة .لكن ّ
قامت في معظم العالم العربي ،أنظمة مارست التمييز في المعاملة والمشاركة بين مكونات المجتمعات العربية ،مما
أضاف ألغاماً على ألغام البنى السائدة ،ووضع هذه المجتمعات على شفير اإلنهيار كلما إهتز هذا اإلستبداد ،وكذلك
خالل النضال من أجل الديمقراطية الذي تخوضه األقطار العربية.

■ رغم المسار الذي قطعته المجتمعات العربية على امتداد قرٍن من الزمان في بناء الدولة ووضع القوانين
أن النجاح ظل محدوداً،
والدساتير ،والسعي إلى تغليب المشترك الذي تمثله الدولة على حساب العصبيات ،إالّ ّ
فالعصبيات ظلت فاعلة وبقوة لدى الجماعات ،بل وشكلت ما يشبه الرابطة السيكولوجية التي توحد الجماعات
وتقوم بمهمام الدولة عندما تعجز هذه األخيرة عن تلبية المطالب.

وقد فرضت التحوالت والتصدعات في المجتمعات العربية خالل المرحلة األخيرة من تكونها ،على العاملين في

السياسة وعلم اإلجتماع ،إعادة بحث موقع هذه العصبيات في مسار التطور العربي والتخلي عن المقوالت التي
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تعتبر أن الحداثة وبناء الدولة قد وضعا هذه العصبيات خارج الفعل .فقد شكل إنبعاث هذه العصبيات وتفجرها في
وجه الدولة وعلى حسابها محف اًز إليالء هذه المكونات بحثاً معمق ًا لمدى تجذر دورها في تطور المجتمع .كما فرض
هذا اإلنبعاث تراجعاً في النظريات المؤامراتية التي تنسب وجود هذه العصبيات إلى اإلستعمار والقوى الخارجية
الهادفة إلى منع قيام وحدة في العالم العربي.

■ يقول الباحث في علم اإلجتماع محمد نجيب أبو طالب في هذا الصدد« :القبيلة ،بوصفها مكوناً عميقاً في الثقافة
ٍ
وبخاصة
اإلجتماعية العربية ،جعلت األفراد والجماعات في عدة مواقع يتقبلون تأثيرها ويتبنون مفاهيمها وقيمها،

حينما تكون البدائل في المؤسسات المدنية ضعيفة الفعل والتأثير» .هناك في كتابه« :الظواهر القبلية والجهوية في
المجتمع العربي المعاصر» (المركز العربي لألبحا

ودراسة السياسات ،بيروت  ،2012ص « )15-14إرتداد

للفرد العربي إلى الكيانات التقليدية التي يرى أنها توفر له الحماية وتحقق له اإلستقرار وتغذي وجوده المعنوي
والمادي ،إضاف ًة إلى أن قيم العشيرة ال تزال حاضرةً وراسخ ًة في وجدان الفرد وممارسته وال تزال رافداً شبه أساس في
معامالته».
ويضيف أبو طالب في مكان اخر (ص )35من بحثه« :حافظت القبيلة في المنطقة على خصائص الحرية

واالستقاللية والتضامن الداخلي ،واندمج الوعي القبلي بالوعي الوطني ولم يعد مناقضاً له في معظم األحيان ،كما

تحولت البنية القبلية في أغلب األقطار إلى مجرد روابط إجتماعية تحافظ على إعادة القيم اإلجتماعية ،وتساند
األفراد وتدعمهم ،في حال عجز المؤسسات الحديثة الناشئة».

■ كان هشام شرابي في كتابه« :البنية البطريركية ،بح

في المجتمع العربي المعاصر» (دار الطليعة ،بيروت،

 ،1987ص ،)2قد صاغ مفهوم «البنية البطريركية» في وصفه للمجتمع العربية ،وق أر في ضوء هذا المفهوم حال

البلدان العربية وطبيعة السلطة فيها ،ووجد في عناصرها المعوقات التي تمنع قيام الدولة الحديثة بمكوناتها المدنية.

يشير شرابي في هذا الصدد بالقول:
«إذا تأملنا في المجتمع البطريركي الحديث ،من زاويتي الحداثة والنظام التقليدي ،وجدنا أنه ليس حديثاً وال تقليدياً.
إنه كيان إجتماعي غير ٍ
مجد يتسم بطابع مؤقت وبأشكال نوعية من التخلف وفقدان الحداثة ،وهو كذلك يتسم بكثير

من عدم اإلستقرار وتنتابه تناقضات وصراعات داخلية تمزقه».

يميز البنية اإلجتماعية التي يغلب عليها
ويتابع شرابي في كتابه (ص )40قائالًّ « :
إن الشقاق أو التنازع هو أبرز ما ّ
الطابع القبلي .فهو يعمل ،أوالً ،على فصل الذات عن اآلخرين ،ثم يقسم الجسم اإلجتماعي إلى أزواج متنافية .وفي
إطار الشقاق تسيطر روابط الدم على أي نوع اخر من العالقات اإلجتماعية ...يتجلى جوهر الممارسة القبلية في

تماهي الفرد مع قبيلته التي تبادله الوالء بوصفها مسؤول ًة ،على صعيد جماعي ،عن كل ما يقوم به أفرادها .وهذا
يؤدي إلى تعزيز مستمر ومتبادل للقربى وما فيها من التماهي».

■ تقدم هذه الكتابات وغيرها التفسير النظري لحال المجتمعات العربية اليوم ،وللحال الصراعية والمتأزمة التي
تتجاذب القوى التي يهيمن عليها الوعي التقليدي والقوى الساعية إلى الحداثة ،وبين القوى العلمانية والقوى الدينية
والغيبية ...وهي أمور تفسر األسباب الرئيسية النفجار بنى المجتمعات العربية في أكثر من مكان وتحول هذا

اإلنفجار إلى صراعات وحروب أهلية■
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ثانياً  -في إنفجار بنى الدولة العربية

■ أول العوامل الموضوعية التي تفسر اإلنفجار في بنى المجتمعات العربية يعود إلى العناصر التي تتكون منها
هذه البنى ،وتكمن في عجز الدولة العربية عن التكون على حساب هذه البنى ،على غرار ما عرفته البلدان الحديثة.

أن هذه المشاريع وصلت إلى
ورغم اإلنجازات الفعلية التي تحققت في أكثر من مكان في السير نحو الدولة ،إالّ ّ
مآزق بدت النخب الحاكمة عاجزًة عن تجاوزها .ولعل أهم هذه المآزق هو فشل الدولة المتكونة من إستكمال
مشروعها النهضوي الذي طرحته معظم األقطار مع نشوء دول اإلستقالل ،والقائم على تحسين مستوى المعيشة
للمواطن ،وحل مشكالت األمية والبطالة والتهميش ،وتحقيق الديمقراطية واطالق حرية العمل السياسي والتعبير

اإلعالمي والنشاط الفكري ،إضاف ًة إلى حل القضية الوطنية المتصلة بتحرير األراضي المحتلة في فلسطين
والتصدي للمشاريع اإلستعمارية .هذا المشروع وصل إلى حدود لم يعد باإلمكان تجاوزها ،وتجلت بفشل النخب
القائمة على هذه الدول في إنجاز المهمات التي وضعتها لنفسها ووعدت بتحقيقها.
■ في إطار األنظمة السلطوية عززت القبضة األمنية عناصر التناقض داخل هذه البنى ،خصوصاً أن النخب لم
يعد بإمكانها تقديم ما يمكن أن يجعل التناقضات غير قابلة للنفجار .كما أن الدول العربية تحوي أقليات وأكثريات،

فجرى إستخدامها في تغليب السلطة بين طرف واخر ،مما زاد من حدة اإلحتقان بين هذه المكونات ،التي باتت
تنتظر فرصة إرتخاء قبضة القمع لتصعد إلى السطح وتحاول تعويض الحرمان المتراكم بسيطرة مقابلة .واقترن

الفشل اإلجتماعي واإلقتصادي وما رافقهما من قمع ،بهزائم أمام العدو القومي وخسارة المزيد من األراضي لدى
وسرعت
بعض األقطار .ولم تكن الهزائم عسكرية الطابع فقط ،بل شكلت هزائم إجتماعية وفكرية وسياسية ساعدت َّ

في خلخلة البنى اإلجتماعية التي تعاني في األصل من معضلة اإلنقسام والتقسيم.

■ إذا كانت قراءة إنفجار البنى العربية محكوم ًة في األصل بأن تنطلق من األسباب الداخلية والتناقضات التي
أن العوامل الخارجية لعبت دو اًر ،وال تزال ،في تفاقم هذه التناقضات ،ووضع معوقات
تعتمل داخل هذه البنى ،إالّ ّ
كثيرة في وجه بناء الدولة.

ويشكل الصراع العربي  -الصهيوني عنص اًر مركزياً في خلخلة بنى المجتمعات العربية .تقوم السياسة الصهيونية
على منع تكون دول عربية قوية ،وتسعى إلى تغذية التناقضات والعصبيات القائمة .وقد خاضت إسرائيل ،وال تزال،
حروبها ضد المجتمعات العربية ،وتسببت هذه الحروب في استنزاف الموارد اإلقتصادية والبشرية ،وهو استنزاف أتى

على حساب تنمية الدول العربية وتحسين مستوى تطورها اإلقتصادي .لذا شكل هذا الصراع عنص اًر دائماً في تغذية
التناقضات الداخلية ،وصاعقاً مفج اًر لها ،وهي سياسة إسرائيلية مستمرة تمارسها إسرائيل ضد الدول المناهضة لها،

أو الدول التي وقعت معها معاهدات سالم.

قبل أن تندلع اإلنتفاضات في بعض األقطار العربية في السنوات األخيرة ،كانت عدة بلدان عربية تشهد إنفجارات
في بناها ،في لبنان حيث الحرب األهلية الطائفية ال تزال تمسك بالبلد وتهدد كيانه ونظامه السياسي ومجتمعه

األهلي باإلنهيار ،وفي العراق ال تتوقف شالالت الدم في حرب أهلية جعلت من تقسيم البلد حقيقة واقعية بين
مكوناته الطائفية واإلثنية ،والسودان يشهد إنفصاالً بين شماله وجنوبه بعد حرب أهلية مديدة ،واليمن يعيش صراعه
التاريخي بين شماله وجنوبه بعد أن إستعصت وحدته ،والصومال يعطي النموذج لدولة فاشلة ومفتتة...
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■ يتجلى النزاع بحروب أهلية بين مكونات البلد ،وبين أكثريات وأقليات ،وبين أعراق واثنيات .لكن األخطر في هذا
الصراع ،حيث يتدخل الدين في صراعات القوى ،بما يضفي طابع القداسة على هذه «الحروب الصغيرة» فبعد مرور

حوالي خمسة عشر قرناً على الصراع على السلطة بين القبائل في العالم العربي ،وتسببه في إنقسام المسلمين إلى

مذاهب وطوائف كان أبرزها اإلنقسام السني  -الشيعي ،ها هو الصراع نفسه يتجدد في المجتمعات العربية ،وكأن

مر على هذه المجتمعات لم يكن سوى طرفة عين ،فإذا بالصراع الطائفي والمذهبي ينبعث هاد اًر
هذا الزمن الذي ّ
اليوم في أكثر من قطر عربي ،حيث بدأت نتائجه تتبلور على األرض في شكل تقسيم مادي وتفس .في النسيج

اإلجتماعي في كل بلد ،وتحول النزاع إلى حروب أهلية ،وهي تساهم في تذرر المجتمعات العربية ،شعباً وأرضاً .هذا
ناهيك عن العصبيات العشائرية والقبلية المنبعثة بقوة والتي تجد لها موقعاً بسهولة وسط هذا الجحيم المندلع.

أن هذه الصراعات والتفجرات في البنى تقوم على
لعل أبرز النتائج حتى اآلن ،والمتوقع لها التبلور بشكل أكبر ،هو ّ
حساب الدولة وسلطتها وما تمثله من مساحات مشتركة بين القوى اإلجتماعية ،حيث يتحول الوالء شيئاً فشيئاً من
الدولة إلى العصبية (على أي شكل تتخذه) ،وتنحسر المساحة التي تحتلها الدولة ،وتصبح الجهوية الملجأ في األمن

واإلقتصاد والمصلحة .وهذا التآكل المتواصل لموقع الدولة ودورها من قبل العصبيات ال يساهم في تغليب
العناصر المدنية ،بل هو أقصر الطرق للهيمنة على ما تبقى للدولة من موقع واحالل الفوضى على كل صعيد■

ثالث ًا -الثقافة الديمقراطية المنقوصة

■ يشكل غياب الثقافة الديمقراطية ،أو ضعفها الشديد ،في المجتمعات العربية عامالً مانعاً أمام نشوء الدولة المدنية
وتطورها .وتتحكم بهذا الغياب جملة عوامل يتداخل فيها الموضوعي والذاتي .يمثل اإلستبداد واألنظمة السلطوية

والديكتاتورية السائدة عنص اًر مركزياً في ضعف الديمقراطية وثقافتها ،لكون هذه األنظمة ال تتحمل وجود تعددية

سياسية ،وال حرية رأي ونقاش ،وال إعالم مستقل ،بل عملت وال تزال على حبس المجتمع ومكوناته في قمقمها بما

يمنع تفتح هذا المجتمع والتعبير الحر عن قضاياه.

سادت في العالم العربية منذ حكم اإلستقالل ،بعد الخمسينيات من القرن الماضي ،أيديولوجيات شكلت المنظومة
الفكرية والعقائدية التي «ألهمت» السلطات الحاكمة ممارسات سلطوية فأعطتها مشروعية وكرستها ثقاف ًة للمجتمع.
إعتبرت كل واحدة من هذه األيديولوجيات نفسها ممثل ًة للحقيقة وللمشروع النهضوي في العالم العربي وسبيل

الخالص لألمة .ما جمعها هو كونها بعيدة عن األصول الديموقراطية في العالقة مع الشعب .وبعضها مع بعضها

اآلخر ،وفي رفضها اإلعتراف بهذا اآلخر والتعاطي معه كما يقدم نفسه ،مالكاً للحقوق نفسها وخاضعاً للقوانين
إياها .إنحكم العالم العربي عملياً بهيمنة هويات فكرية تسعى كل واحدة إلى إلغاء األخرى سلماً أو بالقوة،

وبمنظومات عقائدية ال تجد حرجاً في استئصال الفكر المخالف وانهائه من الوجود .وقد إستلهمت األكثريات
واألقليات هذه المنظومات الفكرية في ممارستها السياسية ،بحيث طاول قمعها مجمل الشعب بصرف النظر عن
إنتماءاته.

■ ظل الفكر الليبرالي ضعيفاً طوال العقود التي تلت قيام دول اإلستقالل ،وطغت سيطرة األنظمة السلطوية على
الثقافة السياسية ،فيما تراجعت القوى الحاملة لهذا الفكر الليبرالي وعجزت عن تعميم ثقافتها .وقد شكل هذا الضعف
الحد من إنتشار فكر الدولة المدنية والمساواة بين المواطنين.
عنص اًر أساسياً في ّ
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إلى هذا ،لعبت الثقافة التقليدية وثقافة الخرافات دو اًر غير قليل الفاعلية في عدم تبلور الثقافة المدنية .واذا كانت

الخرافة تشهد تقلصاً في موقعها وسيطرتها على العقول مع التقدم العلمي في العالم ،إال إنها ،في المجتمعات
العربية ،ال تزال تسجل تقدماً بحيث تحل غيبياتها وتغطي على مساحات علمية واسعة تسعى هذه المجتمعات

ولوجها .فهي تحتل موقعاً متمي اًز ،بل حضو اًر طاغياً يهيمن على اليات التفكير ويحدد وجهة الكثير من الممارسات
اليومية ،وهذه النسبة العالية للخرافة مسؤولة عن تضخيم األحداث والعجز عن تفسيرها العلمي ،وردها بالتالي إلى

قوى غيبية خارقة.

تشكل الثقافة الشعبية خزاناً تغرف منه الخرافة ،وتحفل الحكايات والمرويات الشعبية بضروب من التفكير الالعقالني

ومن قوى أقوى من اإلنسان بما ال يقاس تتحكم بمصيره وتحدد له خياراته .يشير حليم بركات في كتابه« :المجتمع
العربي في القرن العشرين» (ص  )655إلى هذه المسألة بالقول:

«كثي اًر ما توصف الثقافة العربية بالنزوع نحو التأكيد على قيم القضاء والقدر ،فيؤمن كثير من العرب بالمصير
وبأن ما يحدث لهم إنما يتم بمشيئة هللا ال بمشيئة اإلنسان .ويستدل على رسوخ القيم الجبرية بنصوص
المكتوب ّ
عديدة منها النصوص القرانية واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية واألمثال الشعبية».

■ ال تحتاج األنظمة العربية القائمة وال تسعى إلى ثورة عقالنية وعلمية تكتسح المخلفات الموروثة من األفكار
والعادات والتقاليد البالية ...فمثل هذه التحوالت ستعمق الوعي العربي بحقيقة األنظمة وسياساتها ومسؤوليتها عن

التخلف المريع الذي تقيم فيه مجتمعاتها ،وقد يفتح «شهية» الشعوب إلى التغيير وازاحة القوى القائمة على السلطة.

تعزز الخرافة األمان واالطمئنان والركود الذهني ،وال ينقص المجتمعات العربية والعقل المهيمن فيها سيادة مثل هذه
الحالة من الركود ،حيث تقف الخرافة على النقيض من العقل الذي يعكر صفو هذا الركود والتبلد ،ويتسبب في خلق
حالة نقدية إيجابية .إن ما تحتاجه مجتمعاتنا العربية يقع في صف العقل والتفكير النقدي الذي يكفل تحطيم هذا
الموروث الخرافي أو الحد من سطوته على األقل.
■ هذه المقومات الثقافية تندمج وتتفاعل بعضها مع بعض في جعل الفكر الداعي إلى الدولة المدنية في اخر
اإلهتمامات .إذ ال يمكن للدولة المدنية أن تنمو وتزدهر وسط هذه البيئة اإلجتماعية والثقافية ،كما يصعب على
القوى المدنية والديمقراطية أن تتقدم بالسرعة المطلوبة وسط هذا الفيض من الموانع والمعوقات .واذا كانت هذه

المعوقات قد إحتلت مرك اًز أساسي ًا في المجتمعات العربية خالل العقود السابقة ،إال أن مفاعليها ال تزال ساري ًة راهناً،
األمر الذي – في المدى القريب بأقله – سيصعب الحد من اثارها السلبية على شعار الدولة المدنية ويعقد مسار
السعي إلى إقامتها .ومع ذلك يبقى هذا الشعار إستحقاق راهن ،ال مجال لتقدم مجتمعاتنا دون مالقاته■

رابعاً -ضعف المجتمع المدني ومؤسساته

تكون مجتمع مدني فاعل عبر مؤسساته ومنظماته ،كما يصعب البحث
■ يصعب تصور قيام دولة مدنية من دون ّ
عن المجتمع المدني في ظل غياب الدولة أو تقلص دورها العام ،فالعالقة جدلية بين وجود الدولة وبين إزدهار
المجتمع المدني ومؤسساته .إن أي بحث في المجتمع المدني وضعفه في العالم العربي محكوم أن تقترن قراءته

بتطور المجتمعات العربية وبمدى غلبة الدولة على المؤسسات العصبية السائدة وتجاوزها لصالح المواطنية بصفتها

العنصر األساس الذي يقوم عليه المجتمع المدني.
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توصف المجتمعات العربية بأنها تحمل كالماً وحديثاً عن المجتمع المدني أكثر بكثير مما هناك من وجود لهذا
المجتمع ،كما يمكن القول إن المجتمعات العربية ال تزال تعيش مرحل ًة إنتقالية من المجتمع األهلي التقليدي
الموروث نحو المجتمع المدني الحديث.

عرف الكاتب العراقي عبد الحسين شعبان في كتابه« :نوافذ وألغام المجتمع المدني – الوجه اآلخر للسياسة»
■ ُي ّ
(دار ورد األردنية ،عمان ،2009 :1 ،ص  ،)51المجتمع المدني بالقول« :هو األفراد (والمجموعات) الناشطون
في الحقل العام ،المنخرطون في عمل األحزاب والجمعيات والنقابات واإلتحادات والقوى المهنية والسياسية،
والمتحدرون من فئات وطبقات مختلفة ،والذين استطاعوا تنظيم أنفسهم على نحو مشترك ،مقيمين أشكاالً من
التضامن بينهم ،في ظل ما وفرته الدولة المدنية ،باعتبار نشاطهم عاب اًر للطوائف واإلثنيات واألديان والمذاهب

واأليديولوجيات واإلتجاهات السياسية والعشائرية والقبلية والعائلية والمناطقية .بهذا المعنى يمكن القول إن المجتمع
المدني هو تجمع طوعي لموازاة سلطة الدولة رقيباً وراصداً لها ،وتكون نشأته طبيعية في أجواء الحرية والديمقراطية
وحق تشكيل األحزاب والنقابات والجمعيات وضمانة الدستور ،كما أنه يرتبط بمستوى تقدم أو تخلف الوعي العام
والوعي الحقوقي بشكل خاص».
■ في السياق نفسه تقوم فرضية الكاتب السوري جاد الكريم الجباعي في كتابه «المجتمع المدني – هدية

أن« :المجتمع المدني مجتمع األفراد الذين حررهم
اإلختالف» (دار النايا ،دمشق ،2011 :1 ،ص  )55على ّ
العمل من أسر العالقات التقليدية والروابط الطبيعية ،فانتظموا في طبقات إجتماعية حديثة وفي بنى وتنظيمات
حديثة ،كالجمعيات والنوادي والنقابات واألحزاب السياسية .المجتمع المدني ،بوصفه منظومة الحاجات ومسرح
التاري ،.شرط ضروري لتحقيق مبدأ المواطنة وقيام دولة الحق والقانون وتحقيق مبدأ مساواة المواطنين كافة أمام

القانون ،بل شرط لقيام القانون الوضعي بصفته تعبي اًر عما هو عام ومشترك بين جميع المواطنين ،وفي جميع

الفئات اإلجتماعية والسياسية ،وتوفيقاً أو توليفاً عبقرياً بين مصالح متعارضة عمياء ،لو تركت كل منها لشأنها
النتكست البشرية إلى حالة اإلفتراس».
■ يجري وصف قيام المجتمع المدني وتكون مؤسساته بأنه العملية الديمقراطية نفسها ،فقيامه يفترض الحرية
بمعناها الواسع ،وهذه الحرية هي العمود الفقري للديمقراطية.

ويفترض المجتمع المدني عالق ًة متبادلة مع الدولة ،واشتراط ترسخها على قاعدة المواطنة وليس على قاعدة
عنصر مهماً في الحياة السياسية واإلجتماعية،
العصبية .إن تجذر المجتمع المدني وترس .موقعه في البلد يشكل
اً

كما يمكن له أن يردف السلطات الرقابية الرسمية ،عبر تشكيل رقابته الخاصة على عمل الدولة ومؤسساتها،

مستفيداً من الحرية المعطاة له في التعبير ،ومن التطور التكنولوجي على صعيد تقدم وسائل اإلعالم التي تمكن
مؤسسات المجتمع المدني من كشف الفساد وسوء اإلدارة والقيادة السياسية لمؤسسات الدولة وقوى السلطة ،أي يمكن
لها أن تكون عامالً فاعالً في تعزيز الشفافية وتحقيق الحكم الصالح والدفاع عن حقوق المواطن ،بل واألهم من كل

ذلك مساعدة قوى المعارضة السياسية في مجابهة الديكتاتورية واالستبداد السياسي والديني.

■ يشير المفكر الفلسطيني عزمي بشارة في كتابه« :المجتمع المدني – دراسة نقدية» (مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت،

 ،1998 :1ص  ،)268إلى« :أهمية ودور المجتمع المدني ورواج فكرته ألنه يتقاطع مع

مصلحة محلية حقيقة بالبحث عن البديل للدولة التسلطية .وهذا التقاطع ال ينفك يشير إلى المصلحة الملحة،
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بالبحث عن بديل للستبداد ،والى نفاد صبر فئات واسعة من المجتمع من تحمل األوضاع القائمة دون أن يقدم
بديالً سياسياً ديمقراطياً في العمل السياسي ...كما ويتقاطع اإلهتمام المتنامي بفكرة المجتمع المدني مع إزدياد
اإلهتمام في الدول الصناعية المتطورة بسياسة صناديق التنمية في العالم الثالث بعد إخفاق سياسة المعونات في
ستينيات وسبعينيات ق.»20 .
■ رغم العدد الكبير من منظمات المجتمع المدني في عدد من األقطار العربية ،إال أن الباحثين يشيرون إلى دور
ضعيف لفاعليتها على األصعدة السياسة واإلقتصادية واإلجتماعية ،بل يجري توجيه إنتقادات تتناول عدم

إستقالليتها ،سواء في عالقتها بالقوى اإلجتماعية الداخلية أو بهيمنة الخارج عليها ،أو بالتحاقها بمؤسسات الدولة
والبنى العصبية القائمة .ولعل الدور المفترض بالمجتمع المدني لعبه ،لجهة اإلستقاللية عن الدولة وممارسة أدوار
رقابية وغيرها من المهمات السياسية واإلجتماعية واإل قتصادية ،جعلت األنظمة الحاكمة في العالم العربي تتوجس
من قيام هذه المؤسسات .لذا إنصب هم أجهزة الدولة على قمعها ووضع العراقيل القانونية في وجهها وشل فاعليتها

بوسائل متعددة ،تبدأ من اإلحتواء والمنع من التوسع لتصل إلى قمع الفاعلين فيها وزجهم في السجون وحل
المؤسسات الفاعلة.

■ يصف حليم بركات في كتابه« :المجتمع العربي في القرن العشرين» (مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،

ص  ،)923أزمة المجتمع المدني عربياً بأنها« :تلك األزمة الناشئة عن هيمنة الدولة والحاكم على المجتمع ،وعن
تهميش الشعب والحد من مبادراته ومشاركته في عملية التغيير بحرمانه حقوقه اإلنسانية األساسية ،ومنها حقه في

العمل المنظم والتعبئة الشعبية من خالل مؤسساته وجمعياته المهنية واتحاداته ونقاباته وأحزابه ومنظماته ومختلف
الحركات اإلجتماعية المستقلة التي يمكن العمل من خاللها على إحداث تغيير في الواقع .لقد حرمت األنظمة
العربية اإلستبدادية الشعب من هذه الحقوق وعطلت دوره في خدمة المجتمع واإلهتمام بالشأن العام والمشاركة في

صنع القرار».
■ في سياق ممارسة الدولة لسلطتها ،عمدت إلى إلغاء المجتمع عبر تغييب دولة القانون والمؤسسات ،واحتكار
السلطة لوظائف الدولة ،واخضاع المواطن للرادة المطلقة لعنف األجهزة ،وحرمانه من الحرية التي تشكل جوهر
كينونته.

يصف خلدون حسن النقيب في كتابه« :الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر» (مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،1991 :1 ،ص  ،)174 – 173ممارسة السلطة في المجتمعات العربية بالقول:

«إن الفئات الحاكمة ،في سعيها لتحقيق اإلحتكار الفعال لمصادرة القوة والسلطة في المجتمع ،قضت نهائياً على
المعارضة وتنظيماتها ،وأخضعت المؤسسات اإلجتماعية لخدمة الدولة ،وقضت على استقالليتها ،كانت  -بعلم أو

بدون علم  -تقضي على األسس المادية لمؤسسات المجتمع المدني الحديث (كالنقابات المهنية والعمالية واألحزاب
السياسية والتنظيمات السياسية واالجتماعية )...وتتيح المجال لعودة التنظيمات المختلفة (ما قبل الرأسمالية) كالقبلية

والطائفية واإلقليمية للظهور كتنظيمات بديلة ،أي كشبكة جديدة للعالقات اإلجتماعية .لقد كان القضاء على
مؤسسات المجتمع المدني والعودة إلى المجتمع القبلي والقرابي والطائفي هو الذي أسقط القناع عن هذه الشبكة
اإلجتماعية الجديدة في أعقاب هزيمة حزيران(يونيو) .»1967
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■ لم تكن المجتمعات العربية قد أقامت مجتمعات مدنية راسخة على إمتداد تكونها ،فقد كانت البنى العصبية تقف
حجر عثرة أمام هذا التكون ،لذا أتت التنظيمات تحمل ضعفها في جوفها ،فلم يكن لها أن تقف في وجه مؤسسات
السلطة الحاكمة وتمنعها من الهيمنة عليها بأشكال مختلفة .ال يمكن تشبيه حال منظمات المجتمع المدني في العالم
العربي على غرار ما هو حاصل في المجتمعات الغربية ،لذا يبدو أي إسقاط للحالة الغربية على العالم العربي
إسقاطاً في غير محله .فقدرة الدولة في العالم العربي على الحد من فاعلية عمل المجتمع المدني تتغذى من
البنى اإلجتماعية القائمة ،إضاف ًة إلى سلطة القمع التي تملكها الدولة■

خامساً -طغيان التخلف

■ ال تزال المجتمعات العربية تقيم في التخلف المتعدد الجوانب ،العلمية والفكرية واإلقتصادية ،...كما ال تزال
محجمة عن الدخول إلى العصر واإلفادة – بالمستوى المطلوب  -مما تقدمه الثورة العلمية والتكنولوجية .وخالفاً لما

ينسب إلى المجتمعات العربية من دخول في الحداثة ،فإن ما عرفته هذه المجتمعات ال يتعدى – في كثير من

األحيان  -مظاهر الحداثة الخارجية .والمقصود هو الحداثة بمعناها الحقيقي ،بما هي ثورة فكرية تقيم العقالنية
محل الغيبيات ،وتحل العلم مكان الخرافة ،وتقيم السياسة على قاعدة الحرية والمواطنة والمساواة.

إن ما تعرفه المجتمعات العربية ليس أكثر من تحديث ،يعبر عن نفسه باإلفادة من التقنيات وبناء األبراج وشيء

من التصنيع ...يأخذ العرب من الغرب التكنولوجيا المادية من دون األفكار والعلوم التي أنتجت هذه التكنولوجيا في

الغرب ،وذلك تحت حجج كون األفكار الغربية في الفلسفة والعلوم اإلنسانية ال تتوافق مع ثقافة العرب والمسلمين

وتقاليدهم وعاداتهم.

■ في المجتمعات التي تحققت فيها الدولة المدنية خاضت الشعوب معركة الحرية والمواطنة جنباً إلى جنب مع

معركة تجاوز التخلف ،عبر تطوير العلوم وتطوير اإلقتصاد وبناء الدول على قاعدة التصنيع ،وحل مشكالت
البطالة واألمية ..وكان النجاح في تجاوز التخلف شرطاً ضرورياً لكسب المعارك السياسية والمدنية.
أما في المجتمعات العربية ،حيث ال يزال التخلف يلف حالها وحال شعوبها ،فإن شعار الدولة المدنية محكوم بموانع

يخلقها هذ ا التخلف نفسه .ال يساعد التأخر في مختلف المجاالت على الوصول إلى الدولة المدنية ،التي هي إحدى
الدرجات المتطورة من الحداثة وتعبيراتها.
■ ال تزال المجتمعات العربية مشدودة إلى ماضيها الذي يمسك بتالبيب الحاضر .ويمثل اإلعتداد بالذات أحد
أمراض الثقافة العربية ،ويطغى على العقل العربي جنون إمتالك الحقيقة والرأي الصواب.

أشار تقرير صدر عن «اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لدول غرب اسيا» (اإلسكوا) خالل العام  ،2010تناول واقع

أن حجم األمية ال يزال مرتفعاً ويسجل أرقاماً تصل إلى  %40من سكان العالم
التعليم في العالم العربي ،إلى ّ
العربي؛ فيما سجل «تقرير التنمية البشرية» للعام  2009أن نسبة غير المتعلمين وغير القادرين على القراءة يتجاوز
الـ  ،%50وتتفاوت هذه النسبة بين قطر عربي واخر بحيث تصل في بعضها إلى  %80من العدد المقدر.

في السياق ذاته يؤدي حرمان المرأة من التعليم فقدانها جانباً أساسياً يتصل بحقوقها المساوية للرجل .فاألمية عند
ويخل بموقعها في عالقتها بالرجل
المرأة تمنعها من الدخول إلى سوق العمل ومشاركة الرجل في تحمل المسؤولية،
ّ

ومدى اإلستقاللية التي يوفرها التعليم والعمل ،كما يحرمها حق المساواة معه في كافة الشؤون المدنية والسياسية.
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ينجم عن إنتشار األمية بهذا العدد الضخم نتائج إجتماعية وفكرية خطيرة تتصل باألفكار السائدة ونوع «التثقيف»
الذي تخضع له الشعوب العربية .تؤدي األمية إلى سيادة «الوثوقية» بالسلطة التي تحتكر نشر الفكر ،خاص ًة منها
سلطة رجال الدين .ويترتب على مثل هذا اإلنقياد األعمى نتائج من أخطرها التحول إلى اإلرهاب والتطرف.
فاألمية ،مجدول ًة بـ«الفكر» الغيبي والخرافي ،تشكل بح اًر تغرف منه حركات التطرف األصولية وأرضاً خصبة لنمو
اإلرهاب المتعدد الوجوه.
■ تعاني القراءة من شبه الغياب لدى الشعوب العربية ،ويتجلى ذلك في تقلص عدد القراء في العالم العربي وتراجع
المشتريات المتصلة بالكتب الثقافية والفكرية لصالح أنواع من الكتب المتصلة باألبراج والسحر والغيبيات والطب..

أن
ترتبط القراءة بنشر المعرفة وحدودها ،فيشير تقرير مؤسسة الفكر العربي عن التنمية الثقافية للعام  ،2010إلى ّ
معدل اإللتحاق بالتعليم في الدول العربية ال يتجاوز  ،%22بينما يصل في كوريا الجنوبية إلى  ،%91واستراليا
 ،%72واسرائيل  .%58في ميدان التعليم الجامعي ،هناك أستاذ جامعي لكل  24طالباً في العالم العربي ،بينما في
اليابان هناك أستاذ لكل  8طالب ،وفي أميركا أستاذ لكل  13طالباً.

أما في مجال حركة التأليف والنشر فيشير التقرير إلى أن عدد الكتب المنشورة عام  2007في مجمل العالم العربي

بلغ  ،27.809حيث تمثل الكتب الخاصة بالعلوم والمعارف نسبة  ،%15والكتب المنشورة في األدب واألديان
واإلنسانيات نسبة  .%65ويضيف التقرير أن كتاباً واحداً يصدر لكل  12.000مواطن عربي مقابل كتاب لكل

 500بريطاني ،وكتاب لكل  900ألماني .ويخلص التقرير إلى إستنتاج حول معدل القراءة في العالم العربي ال

يتجاوز  %4من معدل القراءة في المملكة المتحدة.

■ يورد تقرير األمم المتحدة للتنمية اإلنسانية ،الصادر عام  2003تحت عنوان «نحو إقامة مجتمع المعرفة» أرقاماً
بالغة الداللة .إذ ال يتجاوز عدد الكتب المنتجة في العالم العربي أكثر من  %1من اإلنتاج العالمي ،رغم أن العرب

يشكلون نحو  %5من سكان العالم .في العام  1991مثالً أصدرت البلدان العربية  6.500كتاب مقابل 102.000

ألميركا الشمالية و  42.000كتاب ألميركا الالتينية .كما ورد في تقرير صادر عن معرض الشارقة الدولي للكتاب
عام  2005أن دور النشر العربية التي شاركت في المعرض وصل عددها إلى  ،707فيما لم تعرض أكثر من

 2.100عنوان لكتب متنوعة اإلتجاهات .ولم يتجاوز عدد الكتب الفنية الصادرة سوى  1.945كتاباً ،أي ما يمثل
 %0.8من اإلنتاج العالمي .أما لجهة التوزيع فإن الكتاب في العالم العربي يكون ناجحاً عندما يصل توزيعه إلى

 5.000نسخة ،فيما تورد الصحافة األجنبية أرقاماً عن كتب يصل توزيعها إلى مئات االف النس .وأحياناً أكثر من
مليون نسخة.
■ تشكل األوضاع اإلقتصادية السائدة في المجتمعات العربية عنص اًر معيقاً لصناعة الكتاب .وال يزال مثلث األمية
والفقر والبطالة يرمي بثقله على الشعوب العربية ويكبلها بحبال غليظة .إن عالماً عربياً تغلب عليه األمية ال يحتاج

إلى كتب لن تجد من يقرأها ،كما أن عالماً عربياً يتجاوز فيه الفقراء ما نسبته  %73من سكانه ،ويعيش أغلبهم
تحت خط الفقر ،لن يشكل الكتاب هماً من هموم سكانه ،في وقت يعجز الفرد فيه عن توفير ثمن هذا الكتاب.
واألمر نفسه ينطبق على العاطلين عن العمل الذين وصل حجمهم إلى حوالي  25مليون وفق تقارير منظمة العمل

العربية ،حيث يحتاج هؤالء إلى تأمين لقمة العيش وفرصة العمل قبل أن يدخل في خلدهم شراء كتاب ال يملكون
أصالً ثمنه.
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■ تشكل ثورة اإلتصاالت وصناعة اإللكترونيات اليوم أحد المقاييس األساسية في مدى دخول بلد ما ميدان التقدم
العلمي والتكنولوجي .تجمع كل التقارير واإلحصاءات على تأخر عربي عن اإلندماج في هذا الجديد واإلفادة من

مكتسباته قياساً على ما يشهده العالم المتقدم.

ال تقتصر المشكلة في عدم اإلستخدام الكافي لمنتجات الثورة التكنولوجية ،فالمعضلة األكبر تكمن في عجز العالم
العربي عن الدخول في صناعة هذه التكنولوجيا وتقديم إبتكارات في مجالها .تسجل براءات اإلختراع ضعفاً واضحاً،

بحيث يظهر إستناداً إلى بيانات مكتب تسجيل براءات اإلختراع للتحاد األوروبي أن عدد البراءات هو كالتالي:
 %46دول أوروبية %37 ،دول أميركا الشمالية %16 ،دول اسيا الصناعية .وبالتالي ال يبقى العالم العربي،
باإلضافة إلى أميركا الجنوبية وأفريقيا وباقي اسيا غير الصناعية ،سوى  %1فقط من إجمالي براءات اإلختراع.

■ تشير التقارير الصادرة عن منظمات دولية وعربية إلى كون المجتمعات العربية باتت بيئة طاردة للكفاءات
العلمية ،حيث تشكل هجرة الكفاءات العربية  %31مما يصيب الدول النامية ،كما أن هناك أكثر من مليون خبير

واختصاصي عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنيين المهرة مهاجرون ويعملون في الدول المتقدمة ،بحيث تضم
أميركا وأوروبا  450ألف عربي من حملة الشهادات العليا وفق تقرير مؤسسة العمل العربية .وتؤكد هذه التقارير أن

 %5.4فقط من الطالب العرب الذي يدرسون في الخارج يعودون إلى بالدهم فيما يستقر اآلخرون في الخارج■

سادساً -معضلة تقلص قوى التغيير

■ لعل إحدى المعضالت الكبرى في وجه الدولة المدنية في العالم العربي هو تراجع نسبي لنفوذ القوى الحاملة لها
من جهة ،وصعود القوى المناهضة لها من جهة أخرى .في الجانب األول ،تفتقر المجتمعات العربية إلى ما يكفي
من القوى العابرة للعصبيات والى ما يكفي من األحزاب ذات التوجه الديمقراطي والعلماني .ويعود األمر بشكل

أساسي إلى اإلستبداد السياسي وممارسة األنظمة الديكتاتورية ،التي تكّفلت ،على إمتداد تاري .طويل من سيطرتها،
بمحاصرة دور ونفوذ القوى اإلجتماعية والسياسية التي يمكن لها أن تشكل حاضنة الدولة المدنية ورافعة قيامها.

وتدفع المجتمعات العربية ثمن هذه السياسات فراغاً في الثقافة والديمقراطية ،يفاقمها مجمل اإلنهيارات البنيوية
المتصاعدة .إن بناء هذه القوى المدنية واإلجتماعية يشكل شرطاً ضرورياً في المعركة المفروضة لتجاوز البنى
العصبية نحو إقامة الدولة المدنية.

■ المعضلة الموازية التي تقف سداً منيعاً أمام قيام الدولة المدنية يتمثل في صعود التيارات اإلسالمية واألصولية
والقوى التي تدفع بها إلى الساحة السياسية ،إن ضرب القوى المدنية والديمقراطية وقمعها ،خلق فراغاً فعلياً على
صعيد قوى المعارضة الديمقراطية في العالم العربي ،وأدى إلى صعود قوى اإلسالم السياسي إلى السطح على
حساب إنهيار المشروع النهضوي بعد هزيمة الـ  .67وبصرف النظر عن المآل الحتمي لفشل هذه القوى في أن تقدم
الخالص ،إال أنها تحتل مساحة مؤثرة اليوم من الفعل السياسي في معظم األقطار العربية .إن كان ما تطرحه هذه

القوى يعاكس الطموح العربي نحو إقامة دولة مدنية .بهذا المعنى فهي تشكل رأس حربة شرسة ضد التوجهات
المدنية للحياة السياسية ،وقد بدأت تترجم معارضتها هذه بإلصاق تهم الكفر واإللحاد وغيرها ضد الداعين إلى الدولة

المدنية ،بل ذهب بعضها إلى إستخدام العنف المادي ضد القوى المدنية والديمقراطية■
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في ضرورة الدولة المدنية
إذا كانت الدولة المدنية تبدو ملحة في المجتمعات العربية ،فإن مفارقة كبيرة تنتصب بين الحاجة والضرورة من
جهة ،وبين إمكانات التحقق والوصول إلى هذه الدولة من جهة أخرى .فما هي اللبنات التي تساهم في تعبيد الطريق

إلى الدولة المدنية؟ وكيف تخرج الحلول من رحم الحال السائدة؟ وما هي حدود الفرص المتاحة والممكنة لولوج هذا

المسار؟■..

أوالً -ضرورة بناء القوى الحاملة لمشروي الدولة المدنية

■ هل تشكل قوى الشباب أحد األجوبة في البح

عن حامل للدولة المدنية؟ يكتسب الجواب على هذه النقطة

جديته من خالل رصد تطور القوى البشرية الصاعدة والواعدة في الوقت نفسه .يشكل عنصر الشباب أكثر من

حصلت العلوم واإلتصال بالتكنولوجيا ،إضاف ًة
نصف القوى البشرية في العالم العربي ،وتحوي هذه الفئة نخب ًا واسعة َّ
إلى إنفتاحها على الفكر السياسي بمختلف تنوعاته ،ما جعلها طليعة القوى التي بادرت وتبادر إلى طرح شعار
الدولة المدنية ،واحالل المواطنة على حساب البنى التقليدية والجهوية .ويمكن تلمس هذا الجانب في الطرح عبر

خطاب هذه القوى خالل اإلنتفاضات التي قامت في أكثر من قطر عربي.

منذ قيام اإلنتفاضات وبروز دور الشباب ،كان عنصر التنظيم والتأطير ،المفقود إلى حد بعيد ،من العوامل الرئيسية
التي أثّرت سلباً على قدرتها على ترجمة نضالها على األرض بموقع على الصعيد السياسي يتناسب وأهمية الدور
الذي إضطلعت به .لقد تسبب هذا العجز عن التثمير السياسي بحاالت واسعة من اإلحباط لدى الحركات الشبابية،

خصوصاً أن التوظيف قطفته قوى لم تكن هي المبادرة بالحراك ،وال تؤمن في الوقت نفسه بقيام دولة ديمقراطية

مدنية.

■ قد يكون من الظلم محاكمة الحركات الشبابية بمقياس تطلب اإلنتظام الكامل والقدرة على إدارة حراك سياسي فاق
بكثير قدرة القوى التي أطلقته ،وظلت كل التيارات واألحزاب التقليدية تلهث للحاق به والسعي إلى توظيفه .لقد
إفتقدت الحركات الشبابية اإلنتظام في أطر سياسة حزبية ومدنية ،وهو أمر ليس غريباً بالنظر إلى حداثة تجربتها

في المعارضة ،وتواضع عالقتها بالسياسة في طروحاتها ،في وقت كانت هذه الحركات تطرح أعلى درجات التسييس
عبر الدعوة إلى إسقاط النظام.
صدر «تخبط» الشباب في الطرح السياسي والممارسة على األرض من نقص في الخبرة السياسية ،ومن اإلفتقار
إلى أطر تنظيمية تؤطر حراكهم وتثمره في السياسة .ناهيك بأن النخب الشبابية كانت تعكس مواقع فئات متوسطة
يغلب عليها الطابع المديني ،وتفتقد إلى العالقة مع قاع المجتمع بكل تالوينه وتنوعاته اإلجتماعية.
لكن النظرة الموضوعية إلى حراك الشباب ،وفهم نقاط الضعف الموضوعية في حدوده ومشكالته ،ال يقفل الباب

أمام إمكانية اإلرتقاء بحراك هذه القوى واإلفادة منها في سياق النضال الديمقراطي المفروض خوضه في كل
المجتمعات العربية .فما أشير إليه من معضالت يؤشر ،في وجهه اآلخر ،إلى إمكانات في التطور.
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■ تحتاج الحركة الشبابية ،أوالً ،إلى تأطير قواها في مؤسسات وتنظيمات تشكل أحد شروط فاعليتها وقدرتها على
اإلستمرار ،بما يضمن تبلورها الحقاً في قوى مؤثرة على صعيد السلطة .وتحتاج حركات الشباب ،ثانياً ،إلى بلورة

برنامجها السياسي الذي يحدد رؤيتها لقضايا المجتمع المحدد ،وعودتها إلى الدولة المدنية ،وأن تنتهي من مقولة

عدم «التلوث بالسياسة» .وهي نقطة تفتح على مسألة تجاوز الحركات الشبابية أطرها النخبوية نحو اإلندماج في

المجتمع والتعبير عن مصالح القوى اإلجتماعية المختلفة.

ال شك أن هذه الشروط الضرورية تحتاج إلى مسار طويل ومعقد ،كما تحتاج إلى نفس طويل وصبور في البناء

وبلورة الفكر والتعاطي مع قضايا المجتمع .على أي حال ،إن صعوبة تحول القوى الشبابية إلى قوى سياسية ومدنية
فاعلة ال تقل كثي اًر عن المشقات التي مازالت تعترض طريق الوصول إلى الدولة المدنية.
■ تطرح ضرورة تأطير القوى الشبابية مسألة أثارت إلتباسات مع إندالع اإلنتفاضات العربية ،ولم تزل ،وهي
المتصلة بالحشد على مواقع التواصل اإلجتماعي .مما ال شك فيه أن مواقع التواصل اإلجتماعي شكلت المتنفس

الرئيسي لحراك الشباب في اإلنتفاضات ،وساهم إستخدامها في كسر قيود اإلعالم الرسمي وأتاحت حرية التعبير
أمنت وصول
المطلق ،واألهم أن هذه التكنولوجيا ربطت جغرافيا األقاليم الداخلية في كل بلد بعضها ببعض ،كما َّ

الحراك إلى مختلف بلدان العالم .لكن «إنزياحاً» حصل وسط الشباب ومعهم نخب واسعة ذهبت إلى القول بأن

اإلنتفاضات التي حصلت سببها مواقع التواصل االجتماعي ،فأطلقت عليها توصيفات من قبيل «ثورة الفايسبوك» أو
«الثورات الناعمة» ،التي يمكنها حشد الماليين من البشر على هذه المواقع.

من دون التقليل من أهمية هذا الحشد اإلفتراضي ،إال أن الفاعلية الحقيقة تبقى للقوى المتحركة على األرض.
فقد تحشد الدعوة إلى مظاهرة ماليين األشخاص على مواقع التواصل ،لكن بضع مئات يتصدون ألجهزة األمن على

األرض يملكون من الفاعلية واألهمية أكثر بكثير من الماليين المحتشدة على اإلنترنت .تعيد هذه المسألة طرح
التشديد على ما جرت اإلشارة إليه من ضرورة التأطير السياسي والتنظيمي لقوى الشباب وانخراطها في قضايا

المجتمع بمختلف وجوهها والدفاع عن مصالح أوسع الفئات الشعبية ،كشرط لتكون قوى فاعلة ومؤثرة في التحوالت

السياسية واإلجتماعية الجارية في كل مكان من العالم العربي.
■ في البحث عن إستنهاض القوى ال يجب إغفال القائم والفاعل من القوى الحزبية بشتى تنوعاتها األيديولوجية
والسياسية ..لقد كانت هذه القوى وما ازلت ،خصوصاً منها الليبرالية واليسارية ،األقرب إلى تبني شعار الدولة المدنية

على إمتداد نضالها ،مما يعني أن إعادة إستنهاض وتعبئة طاقاتها يكتسب أهمية غير قليلة .لكن شروط اإلستنهاض

المتجدد تتطلب أوالً وأساساً مراجعة هذه القوى والتيارات لتجربتها السياسية ،وتقييم ونقد هذه التجربة واإلعتراف
بمكامن الخطأ فيها .ال بد أن تطال المراجعة المقومات الفكرية والسياسية التي شكلت المرشد النظري والعملي لهذه
األحزاب ،كما ال بد من نقد الممارسة السياسية وتبيان الصواب والخطأ في كل منهما ،على أن يقترن ذلك بتجديد

إمتالك المناهج الفكرية والخيارات السياسية بما يتوافق مع طبيعة التغيرات العميقة الحاصلة ومتطلبات وحاجات
المرحلة الراهنة والمقبلة من تطور المجتمعات العربية■

ثانياً -الحاجة إلى إنتاج ثقافة سياسية عمادها الديمقراطية

■ كما أن الديمقراطية تحتاج إلى وجود ديمقراطيين ،كذلك تحتاج الدولة المدنية إلى وعي مدني بمكوناته المختلفة.
الحيز المطلوب في سياق النضال الذي تسعى
واذا كان الوعي المدني في الثقافة السياسية العربية ال يحتل ّ
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الشعوب من خالله الوصول إلى تحقيق الديمقراطية ،فال يعني هذا النقص إستحالة بناء ثقافة المواطنة والمساواة بين
المواطنين والمجتمع المدني ،وذلك على حساب ،وفي الضد من ،الثقافة الفئوية والشمولية واإلستبدادية التي إحتلت

مساحاتها الواسعة العقل العربي لقرون طويلة مضت.

يرمي أصحاب الفكر المتقوقع على نفسه سياسياً ،ومعه الفكر الذي تبثه التيارات الدينية على تنوعها ،الثقافة المدنية
باتهامات ليس أقلها بأنها نتاج فكر الغرب ،ويجري الذهاب بعيداً في استحضار التخويف من هذا الغرب وثقافته
الهادفة ،وفق أصحاب هذا الرأي ،إلى الهيمنة الفكرية والثقافية على الشعوب العربية والمسلمة ،والغاء الهوية

الخاصة ،في سياق السعي إلى السيطرة اإلستعمارية المادية والفكرية وما يتبعها من إمتصاص الثروات العربية،
وغيرها من الترسانة الفكرية الجاهزة سلفاً لرمي كل من يخالف الثقافة اإلستبدادية السائدة بهذه التهم بالعمالة للغرب
ومساعدته على السيطرة على عقول الشعوب العربية.

■ صحيح جداً أن ثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة والمساواة وحرية الفرد وتداول السلطة وغيرها من المفاهيم
السياسية هي ثقافة لم تعرفها المجتمعات العربية في ما سبق من تاريخها ،وهي حقاً نتاج فكر النهضة األوروبي،
وبعده فكر التنوير ،والثورة العلمية والتكنولوجية ،والتطور السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي والفكري في الغرب.
هذه المكونات نتاج الحداثة والعولمة التي إستندت إلى منتجات الحداثة المشار إليها ،فدخلت جميع المجتمعات،

المتقدمة منها أو السائرة في طريق النمو ،من دون إستئذان أي من قوى هذه المجتمعات ،وأدخلت تأثيراتها في
جميع المجاالت على هذه الشعوب.

لكن الصحيح أيضاً أن ثقافة حقوق اإلنسان ،التي تمثل أعلى درجات الدولة المدنية ،لم تكن هي الثقافة السائدة
في الغرب قبل عدة قرون .فقد كانت مجتمعات الغرب تعيش تحت هيمنة ثقافة إستبدادية ،كما المؤسسات السياسية

والدينية على حد سواء ،لكن في الصراع ضد اإلستبدادين الديني والسياسي أمكن للشعوب األوروبية أن تنتج فك اًر
سياسياً عماده حقوق اإلنسان والمواطن الفرد الحر ،وأن يشكل هذا الفكر ملهماً لهذه الشعوب في ثوراتها المتعددة
التي وصلت ذروتها في الثورة الفرنسية عام  ،1789وما تالها في القرنين الـ  19والـ .20

كانت ثقافة حقوق اإلنسان والمواطن في أوروبا محصلة نضال مرير دفعت فيه الشعوب األوروبية ثمناً غالياً في
ثورات وحروب أهلية دامية ،من أجل التوصل إلى نظام سياسي قائم على اإلعتراف بهذه الحقوق ،ومكرساً الفصل
بين الدين والدولة كشرط لتحرير الفرد من هيمنة المؤسسة الدينية .على قاعدة هذه التحوالت واإلنجازات تقدم الغرب

مكنه من أن يمد سيطرته إلى مختلف بلدان
في مختلف الميادين ،وأنجز ثورته العلمية واإلقتصادية والفكرية ،بما ّ
العالم.

رغم أن ثقافة حقوق اإلنسان هي نتاج غربي ،إال أنها باتت اليوم ملك جميع الشعوب في العالم ،بل هي ثقافة
إنسانية شاملة تنهل منها جميع الثقافات وتدخل عليها ما تراه الزماً لطبيعة كل مجتمع .وفي هذا المجال تبدو
المجتمعات العربية من أكثر المجتمعات في العالم حاجة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان بمختلف مجاالتها ،وجعلها

عنواناً مركزياً ضد الثقافات الشمولية والفئوية والجهوية والدينية والطائفية السائدة في مجتمعاتنا ،والتي ال تولي الفرد

وحقوقه األهمية التي يستحق ،بل تقوم مقوالتها على تكريس عبودية اإلنسان العربي ،سياسياً وفكرياً■
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ثالث ًا -الحاجة الماسة إلى إصالو ديني

■ شكل اإلصالو الديني في أوروبا مدخالً رئيسياً سلكت من خالله الدولة المدنية وتبلورت عبره منظوماتها
الفكرية والسياسية .وقد سمح هذا اإلصالح بطرح نظرية فصل الدين عن الدولة ،واقامة كل من المجال الديني
والسياسي في ميدانه ،وتشذيب الفكر الديني من النظريات التي ترى في اإلنسان عبداً للكنيسة ورجال الدين .ولم

يمر اإلصالح الديني والمباديء التي نادى بها بشكل سلمي ،بل أدى – فيما أدى إليه  -إلى إنقسام الكنيسة
المسيحية إلى مذاهب سرعان ما تحول الصراع بينها إلى حروب أهلية دموية.

لقد ترافق اإلصالح الديني مع ثورة فكرية وفلسفية إمتدت قرنين من الزمن ،أمكن خاللها أن يتبلور فكر سياسي

عماده المواطنة واإلنسان الحر والحقوق المدنية والسياسية ،وجد تجلياته الكبرى في فكر التنوير ،وشكل المستند

النظري «للحكم المدني» ،وفق تعبير جون لوك  ،ثم الحسم في مقولة الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين
والدولة ،وخضوع اإلنسان للقوانين الوضعية المستندة إلى العقالنية وليس إلى الفكر الديني.

■ لم يكن للصالح الديني في أوروبا أن ينجح لو لم يترافق مع تحوالت في القوى اإلجتماعية والسياسية .فقد
دعمت اإلصالح طبقات بورجوازية صاعدة كانت ترى في المؤسسة الدينية المتحالفة مع اإلقطاع والسلطة السياسية

عقبة في وجه نهوضها وتوسع مصالحها ،كما ترتب على هذا الصعود نفسه تبلور الدول القومية في المقاطعات
األوروبية ،على حساب اإلقطاع المهيمن في كل بلد ،واحتاجت البورجوازية إلى توحيد الجغرافيا في دولة واحدة،

كما احتاجت إلى تحرير الفرد من ربقة الكنيسة .وهذان المطلبان وفرهما اإلصالح الديني وأفكاره المطروحة ،فتبنتها

تلك القوى الصاعدة ،مما جعل اإلصالح الديني مدعوماً من حامل سياسي -إقتصادي  -فلسفي ،وهو سبب رئيسي

تحقق من خالله نجاح اإلصالح.

■ منذ قرون تعيش المجتمعات العربية واإلسالمية ظروف مشابهة لتلك التي كانت تعيشها أوروبا زمن القرون
الوسطى .تسعى المؤسسة الدينية إلبقاء سلطتها الدينية على المجتمع ،وتعقد حلفاً غير مقدس مع السلطة السياسية
تتوزع فيه األدوار ،بحيث تحارب المؤسسة الدينية أي فكر إصالحي يمس جوهر هيمنتها ،وتنال دعماً من السلطة
السياسية ،مقابل إضفاء المشروعية من هذه المؤسسة على السلطة السياسية والق اررات التي تتخذها.

في أواخر القرن الـ  19عشر والنصف األول من القرن الـ  20جرت محاوالت إصالحية قادها مفكرون ورجال دين،

سعوا من خاللها إلى تشذيب بعض الفكر الخرافي واألسطوري الذي يتجلبب بجلباب الدين ،كما جرت محاوالت

إلصالح المؤسسة الدينية نفسها والحد من نشر هذا الفكر وحامليه من رجال الدين .إتسمت تلك المرحلة باحتكاك
الفكر العربي بفكر التنوير األوروبي ،وصعود قوى ليبرالية في العالم العربي .وقد مثَّل هذا االتجاه رجال دين من

قبيل اإلمام محمد عبده وجمال الدين األفغاني والحقاً علي عبد الرازق ،ومفكرون من أمثال طه حسين ولطفي

السيد وقاسم أمين وغيرهم.

■ لم يكتب لحركة اإلصالح الديني الوليدة النجاح لعدة أسباب ،موضوعية وذاتية ،ولم تكن تلك المجتمعات مهيأة
لتقبل أفكار الفصل بين الدين الدولة ،وفي السياق نفسه إفتقرت حركة اإلصالح هذه ،على محدوديتها ،إلى القوى

اإلجتماعية الحاملة لها والمدافعة عنها ،على غرار ما شهدته حركة اإلصالح الديني في أوروبا.
لم يكن رجال اإلصالح ،في طرحهم ،على استعداد لتجاوز الموروث الديني السائد وطرح مقوالت تمس جذرياً
بالوعي المتكون على إمتداد قرون .كما لم تكن القوى اإلجتماعية السائدة انذاك تملك الوعي أو المقدرة على حمل
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أفكار متصادمة مع الفكر السائد ومع المؤسستين الدينية والسياسية .وكانت األمثلة على ذلك بليغة من خالل الردود
العنيفة التي ووجه بها رجال الدين المصلحين ،واإلتهامات التي وجهت إليهم ،على غرار ما إصاب اإلمام محمد
عبده ،وهو مفتي الديار المصرية ،من «لعنات» صبها عليه شيوخ األزهر ووصلت إلى حدود إتهامه بالكفر

واإلرتداد عن الدين؛ كما ال يزال المشهد الذي وجد نفسه فيه كل من الشي .االزهري علي عبد الرازق واألديب طه
حسين ،حيث ووجهت طروحاتهما اإلصالحية بموجة شعواء من المؤسسة الدينية أوالً ،ثم من تخلي زعماء السياسة

المفترض أنهم ليبراليون واصالحيون ،خصوصاً سعد زغلول ،عن الرجلين والتنكر لهما في موقف يتسم باإلنتهازية.
أما الكارثة الكبرى التي أصابت الرجلين فتجلت في تأليب المؤسسة الدينية الجماهير الشعبية عليهما ،وصلت إلى

تنظيم تظاهرات منددة بأفكارهما وطروحاتهما.
■ أُجهضت محاولة اإلصالح الديني قبل أن ترس .جذورها في الفكر والسياسة ،وظلت المحاوالت الالحقة تتسم
بالفردية في هذا البلد أو ذاك ،كما ظلت المؤسسة الدينية تقف بالمرصاد لمحاوالت التجديد في الفكر الديني ،واليوم
تعود مسألة اإلصالح الديني لتطرح بقوة ،خصوصاً بعد اإلنفجارات التي تضرب المجتمعات العربية منذ عقود
وتصل إلى ذراها في السنوات األخيرة ،وتخرج من جوفها أكثر األفكار تخلفاً ،وتسعى القوى والتيارات الدينية إلى
فرضها على المجتمع ،إضافة إلى ما تحمله هذه األفكار من تشريع للعنف واإلرهاب.

يشكل هذا اإلصالح الديني اليوم مدخالً رئيسياً للصالح السياسي الشامل ،ويساهم في الحد من نشر فكر التخوين
والتكفير ،والشيء األهم أنه ينقل الفكر الديني من الجمود إلى رحاب التجديد والتنوير .تقوم المسألتان المركزيتان

في اإلصالو على فصل الدين عن الدولة ،وعلى تنقيح نص الفقه وتطويره ،وبما يجعله متوافقاً مع مقتضيات

العصر وحاجات التطور اإلجتماعي.

■ يهدف الفصل بين الدين والدولة إلى إعادة الدين إلى موقعه الحقيقي بوصفه الحامل للقيم اإلنسانية
واإلخالقية والروحية ،فالتاري .يقدم نماذج جلية على ما يصيب الدين من سلبيات عندما يتحول من مهمته األصيلة
يحور دوره من هداية البشر إلى عامل في تفجير الحروب المذهبية بينهم .لذا تتركز
إلى العب في السياسة ،مما ّ
سيرة أمور المجتمع السياسية واإلقتصادية
النقطة المهمة هنا حول إحالل التشريعات الوضعية في القوانين الم ّ

واإلجتماعية .وهنا ال ينتفي دور الدين في التشريع بالنظر إلى أن مباديء األديان ،قيمها تشكل عامالً موضوعياً
تستلهمه القوانين الوضعية ،على غرار ما يجري إستلهامه من المباديء والقيم اإلنسانية ،الفكرية منها والفلسفية.
■ يتميز الشري اإلسالمي بسيطرة الفقه على أحكامه وامتداد هذا الفقه إلى كل شؤون الحياة الدينية منها
والدنيوية .وقد تكونت على إمتداد التاري .اإلسالمي ترسانة ضخمة من التشريعات واألحكام طغت بشكل فعلي
على النصوص المؤسسة ،بحيث باتت المرجع في أي قضية من القضايا التي تتطلب رأياً دينياً.

إستثناء في هذا
ليس غريباً في تاري .كل األديان إنتاجها لالهوتها المفسر لكتبها المقدسة ،واإلسالم ال يشكل
ً
المجال ،لكن المشكلة في المجتمعات العربية والمسلمة هو هذا التسلط للفقه ،وجموده عند فقهاء الم ارحل األولى من
الدعوة اإلسالمية وا ستمرار أحكامه إلى فترة زمنية مديدة .تبدو هذه النقطة مفصلية في الفقه اإلسالمي ،حيث ال
تزال اراء الفقهاء القدامى المرجع األهم الذي يستند إليه رجال الدين في إبداء ارائهم وتفسيرهم الديني .ويشي هذا
الوقوف عند الفقه القديم بعجز الفقه اإلسالمي عن مواكبة التطور اإلجتماعي بأفق اإلستجابة الفعلية للمتطلبات
الموضوعية والعملية للمجتمع.
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أسوة بالنصين التأسيسيين في اإلسالم (أي القرأن
■ تحول الفقه اإلسالمي على إمتداد القرون السابقة إلى «مقدس» ً
الكريم والحديث الشريف) ،وبات نقد فتوى أحد رجال الدين مساً بالمقدسات نفسها .ورغم أن األديان جميعها إبنة
التطور اإل جتماعي في كل مكان نشأت فيه ،إال أن المجتمعات العربية والمسلمة ال تعترف بالتطور وبتغير األزمان

وتغير المناسبات التي قيلت فيها هذه الفتوى أو تلك ،وأن التاري .العقلي واإلجتهادي قد توقف قبل فترة طويلة ،وأن
على المؤسسة الدينية التموضع دائماً في التاري .القديم واإلنطالق منه ،واال جاءت أحكامها الدينية بمثابة إرتداد عن

الدين نفسه.
يحتل تحدي

الفقه اإلسالمي واصالحه موقعاً مركزياً في اإلصالو الديني وبالتالي في التمهيد للدولة المدنية.

وتنبع الحاجة من التغيرات الجذرية التي تضرب المجتمعات العربية منذ عقود ،وتشهد مراحلها العليا منذ سنوات،

حيث أدت إلى إنبعاث التيارات الدينية ،سواء منها ما إعتبر نفسه معتدالً ووسطياً أم تلك التي تندرج في خانة
الحركات المتطرفة.

■ في ظل فوضى الفتاوى الصادرة في كل مكان وعلى لسان أي رجل دين ،يصبح إصالح المؤسسة الدينية حلقة
مركزية في اإلصالح الديني ،ولم يكن من قبيل الصدفة أن مفتي الديار المصرية اإلمام محمد عبده كان قد وضع

إصالح المؤسسة الدينية في رأس األولويات ،تبدو الحاجة ملحة في هذا المجال ،ولن يكون اإلصالح مجدياً إال

بإعادة هذه المؤسسة النظر في قراءة النصوص المقدسة وما رافقها من فقه ،واخضاعها للمنطق والعقل ،ورفض

الفتاوى واألحكام التي تعود إلى زمن غابر ولم تعد تتناسب وتطورات المجتمع ،مما يعني أن المؤسسة الدينية تقف
أمام تحدي مواكبتها العصر.

تطرو هذه المسألة قضية تكون قوى ليصالو الدين من داخل المؤسسة الدينية كشر

أساسي لي نطالق بهذا

اإلصالو ونجاحه .لم يكن للصالح الديني في المسيحية ان ينجح لوال توفر رجال دين أمثال لوثر()Luther

وغيره ممن قامت على أكتافهم عملية اإلصالح والتصدي للكنيسة وجمودها .كما أن محاولة اإلصالح الديني في
اإلسالم إنطلقت أيضاً على يد رجال دين في القرنين الـ  19والـ .20

وال يبدو األمر مبسطاً في ظل الفوضى البنيوية والنزاعات األهلية الناجمة عن صعود العصبيات ،خصوصاً
الطائفية ،وتحول المذاهب إلى كيانات وسلطات تحتاج إلى رجال دين يفتون لهما بما يخدم مشروعها الفئوي ،وكما
عانى المصلحون األوروبيون من إضطهاد الكنيسة وبعض أصحاب السلطة السياسية ،فإن المصلحين المسلمين لن
يكونوا في منأى عن هذا اإلضطهاد بأشكاله المادية والمعنوية .عن ذلك ينتج القول بأن اإلصالح الديني في العالم
العربي ،بمقدار ما يحتاج إلى مصلحين من رجال الدين ،يحتاج أكثر إلى قوى إجتماعية واقتصادية وسياسية تتحمل

مسؤولية اإلصالح وتتولى دعم رجال الدين الداعين له .هذا شرط ضروري ،يصعب من دون توفره أن يسلك
اإلصالح الديني طريقه بأمان ويحقق التجديد في الفكر اإلسالمي■
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وثيقة

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

()1

1948/12/10
الديباجة

لما كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل أساس
الحرية والعدل والسالم في العالم،

ولما كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير اإلنساني ،وكان البشر قد

نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة ،كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال يضطروا اخر األمر إلى
اللياذ بالتمرد على الطغيان واإلضطهاد،

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية بين األمم،

ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية ،وبكرامة اإلنسان

وقدره ،وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ،وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم اإلجتماعي وبتحسين مستويات
الحياة في جو من الحرية أفسح،

ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل ،بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان تعزيز اإلحترام والمراعاة
العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،

ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أم ار بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة تنشر على المأل هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه المثل األعلى المشترك الذي
ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم ،كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته ،واضعين هذا اإلعالن نصب

أعينهم على الدوام ،ومن خالل التعليم والتربية ،إلى توطيد إحترام هذه الحقوق والحريات ،وكيما يكفلوا ،بالتدابير
المطردة الوطنية والدولية ،اإلعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية ،فيما بين شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بين
شعوب األقاليم الموضوعة تحت واليتها على السواء .
■■■
المادة  :1يولد جميع الناس أح ار ار ومتساوين في الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا

بعضهم بعضا بروح اإلخاء.

) )1المصدر :مكتبة حقوق اإلنسان جامعة منيسوتا ،الواليات المتحدة.
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المادة  :2لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن ،دونما تمييز من أي نوع ،وال

سيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا وغير سياسي ،أو األصل
الوطني أو اإلجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي وضع اخر.

وفضال عن ذلك ال يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي
إليه الشخص ،سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا ألي قيد اخر

علي سيادته.
المادة  :3لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على شخصه .

المادة :4ال يجوز إسترقاق أحد أو إستعباده ،ويحظر الرق واإلتجار بالرقيق بجميع صورهما.

َّ
الحاطة بالكرامة.
المادة  :5ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

المادة :6لكل إنسان ،في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة  :7الناس جميعا سواء أمام القانون ،وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ،كما يتساوون
في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة  :8لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق
األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون .

المادة  :9ال يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة  :10لكل إنسان ،على قدم المساواة التامة مع اآلخرين ،الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة،
نظ ار منصفا وعلنيا ،للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة  )1( :11كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد
وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه.

( )2ال يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو إمتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون
الوطني أو الدولي ،كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي إرتكب فيه الفعل
الجرمي .

المادة  :12ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته ،وال
لحمالت تمس شرفه وسمعته .ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت.

المادة  )1( :13لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

( )2لكل فرد حق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفى العودة إلى بلده.

المادة  )1( :14لكل فرد حق إلتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من اإلضطهاد.

( )2ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض
مقاصد األمم المتحدة ومبادئها.
المادة  )1( :15لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( )2ال يجوز ،تعسفا ،حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته.

المادة  )1( :16للرجل والمرأة ،متى أدركا سن البلوغ ،حق التزوج وتأسيس أسرة ،دون أي قيد بسبب العرق أو
الجنسية أو الدين .وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى إنحالله.
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( )2ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه.
( )3األسرة هي الخلية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة  )1( :17لكل فرد حق في التملك ،بمفرده أو باإلشتراك مع غيره .
( )2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة  :18لكل شخص حق ف ي حرية الفكر والوجدان والدين ،ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده،
وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع جماعة ،وأمام المأل أو
على حدة.

المادة  :19لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة،
وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما إعتبار للحدود.

المادة  )1( :20لكل شخص حق في حرية اإلشتراك في اإلجتماعات والجمعيات السلمية.

( )2ال يجوز إرغام أحد على اإلنتماء إلى جمعية ما.

المادة  )1(:21لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ،إما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون
في حرية.

( )2لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

( )3إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل إنتخابات نزيهة تجرى دوريا

باإلقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافيء من حيث ضمان حرية
التصويت.
المادة  :22لكل شخص ،بوصفه عضوا في المجتمع ،حق في الضمان اإلجتماعي ،ومن حقه أن توفر له ،من

خالل المجهود القومي والتعاون الدولي ،وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها ،الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة  )1( :23لكل شخص حق العمل ،وفى حرية إختيار عمله ،وفى شروط عمل عادلة ومرضية ،وفى الحماية

من البطالة.

( )2لجميع األفراد ،دون أي تمييز ،الحق في أجر متساو على العمل المتساوي .
( )3لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية ،وتستكمل ،عند
اإلقتضاء ،بوسائل أخرى للحماية اإلجتماعية .

( )4لكل شخص حق إنشاء النقابات مع اخرين واإلنضمام إليها من أجل حماية مصالحه .
المادة  :24لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ ،وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات

دورية مأجورة .

المادة  :25لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته ،وخاصة على صعيد

المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات اإلجتماعية الضرورية ،وله الحق في ما يأمن به الغوائل
في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته

والتي تفقده أسباب عيشه.
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( )2لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين .ولجميع األطفال حق التمتع بذات الحماية اإلجتماعية
سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.
المادة  )1( :26لكل شخص حق في التعليم .ويجب أن يوفر التعليم مجانا ،على األقل في مرحلتيه اإلبتدائية
واألساسية .ويكون التعليم االبتدائي إلزاميا .ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم .ويكون التعليم العالي متاحا
للجميع تبعا لكفاءتهم. .

( )2يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز إحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية ،وأن يؤيد
األنشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة لحفظ السالم.

( )3لآلباء ،على سبيل األولوية ،حق إختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم .

المادة  )1( :27لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية ،وفى اإلستمتاع بالفنون ،واإلسهام في
التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.

( )2لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من
صنعه.

المادة  :28لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص
عليها في هذا اإلعالن تحققا تاما.

المادة  )1( :29على كل فرد واجبات إزاء الجماعة ،التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل .

( )2ال يخضع أي فرد ،في ممارسة حقوقه وحرياته ،إال للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها ،حصرا ،ضمان
اإلعتراف الواجب بحقوق وحريات اآلخرين واحترامها ،والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه
الجميع في مجتمع ديمقراطي.

()3ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها.
المادة  :30ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد إنطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة ،أو
أي فرد ،أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه■
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إصدارات سلسلة «دليل المعرفة»
 –1من النكبة إلى اإلنتداب1948 – 1919 ..
 -2في المسألة الوطنية

 -3في العلمانية والدولة المدنية
 -4في اإلقتصاد السياسي الفلسطيني
 -5في المسألة التنظيمية

معهد العلوم اإلجتماعية
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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