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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

األنموذج الجديد ..وعالم ما بعد الرأسمالية.
الشــــرق أضــــاء حضـــارة الغــــرب.
الغرب واإلسالم :الصـــراع المستمـــر.
جدل العالقة بين السياسة والدين.
طرق السالكين عند جماعة المتصوفين.
السلطة والدين يسيطران على قدر العقل المسلم.
كيف نفهم عالقة الدين بالدولة؟
مسألة اإلقناع بالتعذيب عند ابن رشد.
هل المسيح َّية في خطر؟
هل للعدالة والحرية في الفكر العربي الحديث اتجاه واحد أم
عدة اتجاهات؟
أمريكا :سياسة المشط والدين.

أما قبل....
ّ

د .هالل احلجري

خ�ص�صت الأمم املتحدة يوم � 23أبريل من كل عام «يومًا
عامل ًيا للكتاب وحقوق امل�ؤلف» ،وهدف ذلك ،كما جاء يف ر�سالة
�إيرينا بوكوفا املديرة العامة لليون�سكو ،بهذه املنا�سبة يف
العام املا�ضي ،هو االحتفاء بالكتب «بو�صفها جت�سيداً للروح
الإبداع ّية والرغبة يف تبادل الأفكار واملعارف وتي�سري التفاهم
والتحاور والت�سامح».
وال ريب �أ ّن هذه الر�سالة �سامية وجليلة؛ فالكتاب منذ الأزل
اختارته ال�سموات والأر�ض ليكون و�سيلة للنور والهداية،
بل �إ ّن اهلل اختار لفظة «الكتاب» ليخ�ص بها القر�آنَ ( :ذل َِك
ا ْل ِك َتابُ َل َريْبَ فِي ِه ُهدًى ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني) .والأديان مبختلف
م�شاربها اختارت الكتاب ليكون حاويا ملبادئها وتعاليمها.
ورغم �أهمية الكتاب ،ف�إ ّن ن�سبة الأمية يف العامل خميفة جدا؛
فقد جاء يف تقرير اليون�سكو العام املا�ضي �أن حوايل 175
مليون مراهق يف العامل  -معظمهم من الفتيات  -يعجزون
«عن قراءة جملة واحدة» ،كما �أ ّن و�ضع الأمية يف العامل
العربي �أ�شد �إخافة؛ �إذ يفيد ت�صريح املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم (الألك�سو) يف �شهر مار�س املا�ضي �إىل �أنه
«يتوقع �أن يبلغ عدد الأميني يف الوطن العربي حوايل 49
مليونا من الفئة العمرية � 15سنة فما فوق بحلول �سنة 2024
منهم  5.5مليون من فئة ال�شباب «� 24 - 15سنة» .
وعليه ،ف�إ ّن على الدول العربية �أن ت�ستغل هذا اليوم الذي
حددته الأمم املتحدة لالحتفاء عامليا بالكتاب وحقوق امل�ؤلف.
وثمّة مقرتحات كثرية ملا ميكن فعله من جهود فردية،
و�أ�سرية ،ومدر�سية ،وجمتمعية ،ووطنية لت�شجيع النا�س على
القراءة ،ولكن ال تت�سع لها امل�ساحة ال�ضيقة لهذا املقال .ومع
ذلك ،ميكنني هنا �أن �أ�سلط ال�ضوء على ظاهرة ثقافية رائعة
كانت معروفة لدينا يف عُمان خالل الثمانينيات من القرن
املا�ضي ،وهي «املكتبة املتنقلة» وكانت م�شروعا قرائيا مذهال
ا�ضطلعت به وزارة الرتاث والثقافة �آنذاك بت�سيري حافلة
جتوب مناطق عُمان وتبيع �إ�صدارات الوزارة يف جماالت �شتى
من الفقه ،والعقيدة ،والتاريخ ،والأدب ،والطب .وكانت ُتباع
ب�أ�سعار زهيدة ت�شجيعا للنا�س على اقتناء الكتب وقراءتها.
و�أتذكر �شخ�صيا ،ورمبا ي�شاركني يف ذلك كثري ممن �شهد
تلك الظاهرة� ،أنني اقتنيت باقة من الكتب من تلك احلافلة
التي توقفت �أمام «مدر�سة اجللندى الإعدادية» يف والية
بدية ،وقر�أتها بنهم �شديد ر�سخ معارفها يف ذاكرتي وكانت
غ�ضة يف ريعان الطفولة.
هل ميكن �أن تعود تلك احلافلة اليوم لتجوب �أزقة القرى
واملدن العُمانية نا�شرة نور املعرفة ،كما تفعل الآن بع�ض
الدول املتح�ضرة التي ت�سعى �إىل ت�سويق الكتب بني الأطفال
وال�شباب كما ُت�سوّق الآي�س كرمي؟!
hilalalhajri@hotmail.com
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الأمنوذج اجلديد ..وعامل ما بعد الر�أ�سمالية
�أ�سماء ال�شام�س َّية

يفتتح الفيل�سوف هانز كينج مقالته يف جملة الت�سامح ب�سرد تاريخي لوقائع �سيا�سية مُهمة �أ�سفرتْ عن �شكل العالقات الدولية احلايل ،بدءًا من �سقوط �إمرباطوريات
الأمنوذج الأمربيايل يف احلرب العاملية الأوىل ،مرو ًرا ببزوغ فجر الأمنوذج اجلديد ممثال يف الفا�شية والنازية -النموذجني املهزومني يف احلرب العاملية الأوىل -وانتها ًء
بنهو�ض مارد ال�ستالينية يف احلرب العاملية الثانية ،وما خلفته من كوارث فظيعة ،ا�ستتبع ذلك ت�أ�سي�س عُ�صبة الأمم املتحدة من جانب الواليات املتحدة الأمريكية،
و�إعالن حقوق الإن�سان ،قبل �أن يعرت�ض هذا النظام ال�ستالينية وتق�سميها للعامل �إىل ثنائية �شرق/غرب.
ك��ان� ْ�ت الفر�صة الأخ�ي�رة لت�أ�سي�س �سالم عاملي بح�سب كينج عام
 ،1989على يد الثورة ال�سلمية يف �أوروب��ا ال�شرقية ،وانهيار �شيوعية
االحتاد ال�سوفييتي ،و�إعالن النظام اجلديد على يد جورج بو�ش الأب،
الذي و�إن بدا يف مظهره حماولة للتوفيق بني امل�شكالت التاريخية
وال�سيا�سية وقتها� ،إال �أ َّن النظام العاملي اجلديد هذا اكتنفه الغمو�ض
وفقد �شفافيته ووو�ضوحه والتب�س على املراقبني؛ مما قد ميكن �أن
ي�سفر عنه؛ وبالفعل لقد �أُ�سِّ �س هذا النظام لت�أزمي �أكرب يف العالقات؛
ُر�س �أي دميقراطية يف الكويت ،و�أ�سهم
فهو الذي دمَّر العراق ومل ي ِ
يف تعميق ال�صراع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي وات�ساع ُهوَّة الفجوة بني
ال�شرق والغرب �أكرث ف�أكرث ،فلقد مت ا�ستبدال الإ�صالحات بظهور
�أنظمة دفاعية متطرفة كالقاعدة وطالبان تزعم حماولة حماية
حدودها و�أقاليمها من االحتالل ،وثقافتها من التغريب ،وتر�سيخ
وج��وده��ا بالعنف على اجلميع؛ مب��ن فيهم َم� ْ�ن يزعمون حمايتهم
من املدنيني .ولقد �أ�صبح ما يُ�سمى «احل��رب �ضد الإره��اب» �شماعة
اخرتاق الواليات املتحدة لل�شرق الأو�سط بكل و�سائلها :ال�سيا�سية،
والع�سكرية ،واالقت�صادية.
النظام
ومن هُنا ،يت�ساءل كينج عن التب�شري بهذا يف
العاملي ال��ذي يُثبت ف�شله يف ُك��ل حم��اول��ة لتن�صيبه ح�سب املرحلة
وح�سب الأيديولوجية ،ويدعو �إىل حماولة العمل معًا بني خمتلف
املدينني ب�أديان من �أجل النموذج اجلديد الذي يدعو �إليه .ولكن:
ما هو هذا النموذج اجلديد؟ وما هي قاعدته التي يت�أ�سَّ �س عليها �إذا
كان جميع مُعتنقي الديانات الإبراهيمية وغري الإبراهيمية يتوجَّ ب
عليهم م�ساندته؟ ومل��اذا كان على كينج �أن ي�ضع الأدي��ان �أو ًال كخط
رئي�سي لت�أ�سي�س هذا النموذج؟ ومل ي�ضع الدول �أو الطوائف العرقية
خطه الرئي�س؟
� ...إ َّن ك�ي�ن��ج ي �ج��د يف ن �� �ش��وء ح ��رك ��ات ح �ق��وق الإن �� �س ��ان م ��ا بعد
مرحلة الإمربيالية -مثل :حركات ال�سالم وحقوق امل��ر�أة والبيئة
ب�ين الكنائ�س امل�سيحية وبقية ال��دي��ان��ات -ا�ستظهارًا حلالة احل��وار
والتعاون والتكامل بني ع��وامل العامل امل�صنفة �أ�صال �إىل عامل �أول
وث��انٍ وثالث ،ولكن ال ميكن �أن يربد هذا ال�صراع يف ظل االعرتاف
بهذا الت�صنيف بني العوامل.
ً
و�إذ ُي �ع �رِّف كينج الأمن� ��وذج اجل��دي��د �إج��اب �ة ع��ن ت���س��ا�ؤالت�ن��ا ب��أن��ه
�سيا�سات التوافق الإقليمي والتفاهم والتعاون ،بد ًال من ال�سيا�سات
القائمة على امل�صلحة الذاتية ،هذه ال�سيا�سات التي تفرت�ض وجود
�شركاء مناف�سني ال �أع ��داء وتتحرك �إىل جانبه الأدي ��ان باعتبارها
م�صادر حمتملة للإثراء ال م�صادر تهديد ،هذا الأمن��وذج م�شروط

بفهم ع�صري ومتزن للأديان يف �صورة ما يُ�سميه بـ»ا ُ
خللق العاملي»
ال ��ذي ي ��ؤل��ف ب�ين خم�ت�ل��ف امل���ص��ادر ال��دي�ن�ي��ة والفل�سفية امل�شرتكة
للجن�س الب�شري .وامل�س�ؤولية يف الأمن��وذج اجلديد لي�ست م�س�ؤولية
جماعية وح�سب ،بل م�س�ؤولية كل فرد �صاحب نفوذ و�سلطة وقرار،
وكل فرد ح�سب موقعه يف املجتمع.
و�أرى �أ َّن املبادئ العامة التي ي�ضعها كينج يف الأمنوذج اجلديد يف
حماولة توطني جمتمع عاملي �سوي �-إن �صح ت�سميته -فكرة مثالية
ب��ال��درج��ة الأوىل؛ �إذ �إ َّن ه��ذا الأمن ��وذج يت�ضمَّن د��س�ت��ورًا خا�صً ا به،
مدعمًا بقوانني حتميه وتعينه على الر�سو يف �أر�ض الواقع ،بل وحتى
يف ظل وج��ود ه��ذه القوانني ثمة اخ�تراق��ات وجت��اوزات حت�صل على
م��ر�أى العني ،بل وتقوم بها ال��دول نف�سها التي ُت�شارك يف الأمن��وذج
اجلديدَّ ،
لكن كينج مع ذلك ال يعوِّل على القانون كليًّا و�إمنا فر�ض
ه ��ذا ا ُ
خل �ل��ق ال�ع��امل��ي ي�ج��ب �أن ي�ت��م �إ��ش��اع�ت��ه ب �ـ»ال��وع��ي ال �ع ��ام» ،ويتم
ا�ستخدام القانون عندما يلزم الأمر يف حالة رف�ض الدول ال�شريكة
توقيع عقوبة مب�ؤ�س�سة ما متورطة ب�إحدى اجلرائم.
و�أخ�يرًا ..يطرح كينج ر�ؤي��ة بديلة -دعونا نقل �إنها ر�ؤي��ة واقعية
لل�سالم -يت�ساءل عربها عن االلتزام الدويل الذي َّ
يتعي اعتناقه يف
ظل وجود �إدارات �سيا�سية مثل �إدارة بو�ش االبن التي قامت مبعار�ضة
اتفاقيات �سالم واتفاقيات بيئية.
ٍّ
وه��و م��ن �أج��ل �أن ي�صل �إىل ح �ل ل�ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،ي�ضع الأدي ��ان يف
ُم�ق� ِّدم��ة امل���س��ؤول�ي��ة ،مطالبًا �إي��اه��ا ب�ع��دم التغا�ضي ع��ن نقد الفعل
ال�سيا�سي ال ��ذي ي�ن��ايف �صيغة ال���س�لام ،وي���ض��رب �أم�ث�ل��ة م��ن ال ُكتب
املقدَّ�سة على عدالة هذه الن�صو�ص يف تر�سيخ العدل وال�سالم ورد
الظلم و�شجبها للعداوة والبغ�ضاء ،ورمبا ما يُلفت النظر -وقد يُبدي
حتفظا لدى القارئ العربي -هو ا�ست�شهاده ب�آية «و�إذا جنحوا لل�سلم
فاجنح لها» ،وذكر �أ َّن هذه الآية موجهة �إىل املقاتلني الفل�سطينيني
الذين ال ي��زال��ون ي��ري��دون حمو �إ�سرائيل من اخل��ارط��ة ،ويحاولون
تخريب مبادرات ال�سالم.
ً
�إذ �إ َّن هذه الر�ؤية لي�ست مُ�ستغربة �إطالقا يف ظل دعوته ل�سالم
ع ��ادل وم��وازي��ن متكافئة ،ن�ستنج �أن ه��ذا ال���س�لام يت�ضمن �أول ما
يت�ضمنه ا�ستبعا َد �أي �شكل م�سلح �أو فعل تهجري �أو فعل �إب��ادة ،لكنه
مع ذلك ويف حالة ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي مل يذكر ل َنا ماذا
ُي�ك��ن �أن يفعل الأمن ��وذج اجل��دي��د للما�ضي ال��ذي �صاحبته حقوق
أرا�ض م�سلوبة ،و�أرواح مزهوقة ،هل ي�ضع الأمنوذج اجلديد
مهدرة،و � ٍ
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني على مائدة واحدة ويطلب من الطرف
ال�ضحية املغفرة؟ �ألن ي�ستتبع ذلك انتزاع حقوق �أو ا�ستعادة ملنهوب

بالرتا�ضي؟ وهل من حق العرب بل واملتعاطفني يف �أنحاء العامل يف
النموذج اجلديد اعتبار الق�ضية الفل�سطينية ق�ضيتهم � ً
أي�ضا� ،أم هي
ق�ضية الفل�سطينيني وحدهم؟ لأ َّن ذلك �سوف ي�ستتبع مبادرات �سالم
توفيقية ودعما وت�ضامنا �سيا�سيا ودبلوما�سيا حتمًا.
مل يتحدَّث كينج عما ميكن �أن ي�صاحب الأمنوذج اجلديد؛ مثل:
ان�ه�ي��ار ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة م�ث� ً
لا ،وظ�ه��ور من ��وذج خم�ت�ل��ف؛ فالر�أ�سمالية
ح�سب كتاب «هل للر�أ�سمالية م�ستقبل؟» ،ملجموعة من امل�ؤلفني-ه��ي «ت�شكي ٌل ُم ��د ٌد ت��اري�خ��ي ل�ل�أ��س��واق وب�ن�ي��وي��ات ال�سلطة؛ حيث
يكون الربح االقت�صادي اخلا�ص ب�أي و�سيلة ممكنة هو الغاية العليا
واملقيا�س الأمثل للنجاح» .و�إ َذا ما و�ضعنا هذا التعريف للر�أ�سمالية
مقابل �أمن ��وذج كينج ،فهل �ستتخلق ُك��ل تلك ال ��ر�ؤى التي تفرت�ض
وج��ود ت��وازن �سيا�سي واقت�صادي باحلوار بني الأدي��ان �أو ًال من �أجل
�سالم بني الأمم وب�إنهاء الت�صنيف بني العوامل الثالثة؟
ف�م��وق��ع ال �ف��رد -ك�م��ا ن�ع�ل��م� -ضمن الآل ��ة ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،يفرت�ض
منه �أن ي��دور يف �أح��د ترو�س ه��ذه الآل��ة ،مُ�ضحِّ يا بكل ما ميلك من
�أج��ل حتقيق �أق���ص��ى رب��ح ل�ل�آل��ة ال�ك�ب�يرة ،وه��ذا ال�ن��وع م��ن التنظيم
االقت�صادي وال�سيا�سي يُ�صاحبه �شعور بال ُغنب والقهر واال�ستالب،
وميكن معه حدوث ثورات غري حم�سوبة ال �سالم مطمئن.
و�أعتقد �أ َّن حتديد بديل الر�أ�سمالية من ال�صعوبة مبكان التنبوء
ب��ه؛ ل��ذل��ك جتنب حت��دي��د معامله م��ن قبل كينج جتنبًا م��وف� ًق��ا؛ لأ َّن
ذلك �سي�ضعه يف موقف �صعب يلزم معه حتديد البُنى االجتماعية
وال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة لأمن��وذج��ه؛ مم��ا �سيزيد الأم ��ر تعقيدًا؛
لذلك دعوته لتنظريات احل��وار وال�سالم �أك�ثر حكمة من حتديده
للإطار العاملي ال��ذي يتحركان ع�بره .و�أخت ُم ب��آراء بع�ض ِّ
املنظرين
وامل��راق�ب�ين يف ه��ذا ال���ش��أن؛ م�ث��ل� :إمي��ان��وي��ل وال��ر��س�ت�ين ق��ول��ه «�إ َّن ��ه
ي�ستحيل جوهريا �أن نتوقع مبا �سيحل حمل الر�أ�سمالية؛ فالبدائل
�ستكون �إم��ا نظامًا غ�ير ر�أ��س�م��ايل ،لكنه ي�ستمر بتوظيف ال�سمات
الهرمية واال�ستقطابية للر�أ�سمالية ،و�إما نظامًا دميقراطيا قائمًا
على الت�ساوي ن�سبيا» .فيما يعتقده ك� ٌّ�ل من كريج كالهون ومايكل
م��ان «�أن ت�ت�ح��ول ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة �إىل �شكل ا��ش�تراك��ي اج�ت�م��اع��ي �أك�ثر
لط ًفا من العوملة» ،ويعتقد جورجي ديرلوغويان «�أن ما ي�أتي بعد
الر�أ�سمالية لن ي�شبه �أبدًا النمط ال�شيوعي؛ لأن الظروف التاريخية
ال�ت��ي م�ه��دت لقيام اال��ش�تراك�ي��ة املح�صنة على ال�ط��راز ال�سوفييتي
ب�أبعادها الأيديولوجية واجليو�سيا�سية ذهبت �إىل غري رجعة.
asmaashamsi@hotmail.com
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ال�شــــرق �أ�ضــــاء ح�ضـــارة الغــــرب
نا�صر احلارثي

ي�سعى املفكر والأكادميي ال�صيني ت�شوجن كيجون يف مقاله مبجلة الت�سامح حول الثقافة الإ�سالمية وحتديثها �إىل �إبراز وجهة نظر جديرة باالهتمام وهو حول عالقة
العرب بالغرب وهل هذه ق�ضية خا�صة وخمتزلة بالعرب وامل�سلمني وحدهم� ،أم �أنه �أمر تعاين منه كل احل�ضارات العريقة التي تعاين من ويالت التخلف والرتاجع
احل�ضاري ،وحاول الكاتب يف مقاله �إظهار م�آثر احل�ضارة العربية على الغرب ،ويربطها مب�آثر ال�صني على الدول التي جتاورها ،ثم يعرج �إىل �أ�ساليب وطرق التعامل
مع ق�ضية الرتاجع احل�ضاري وكذلك طرق و�أدوات النهو�ض.
ك ��ان ��ت احل �� �ض ��ارة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة يف ال�ع���ص��ور
الو�سطى ،ذات �صيت يف الفل�سفة والأدب والعلوم وفنون
�شتى ،وعلى الرغم من �أن احل�ضارة العربية بد�أت مت�أثرة،
�إال �أنها ما لبثت �أن حتولت �إىل ح�ضارة م�ؤثرة ،فا�ستفاد
من نورها كل احل�ضارات التي جتاورها وتتاخمها ،و�أ�صبح
ك��ل م��ن ال�ه�ن��د وال�ف��ر���س والإغ ��ري ��ق ي�ستقون م��ن قب�س
تطورها ،ويف �أوا��س��ط القرن الثامن �إىل القرن التا�سع
�إبان حكم العبا�سيني لبغداد ،ن�شطت حركة الرتجمة عند
العرب منطلقة من بغداد �إىل امل�سلمني يف كل بالد ،حتى
ه�ضم امل�سلمون الثقافات الهندية والفار�سية واليونانية،
وبرز منهم علماء يف الفيزياء والكمياء والطب واحل�ساب
ويف العلوم الإن�سانية� ،أمثال الكندي والرازي والفارابي
واخل��وارزم��ي واب��ن �سيناء ،ويف جم��ال الأدب �أب��ي نوا�س
و�أبي العتاهية وابن الرومي واجلاحظ واملقفع واملعري،
لذا ا�ستنار من ح�ضارتهم الغرب الغارق يف الظالم ،الذي
ك��ان��وا غ��ارق�ين يف اال��س�ت�ب��داد واخل��راف��ات والأوه� ��ام ،لذا
كان وج��ود احل�ضارة العربية وقيام احل��روب ال�صليبية،
متهيدا لع�صور التنوير الأوروبية ،فلقد كان ت�أثر الغرب
باحل�ضارة العربية �أم � ًرا معروفا يف ذل��ك ال��زم��ان ،فلقد
كانت العربية لغة العلم واملعرفة حتى �أ�شار �أحد الأ�سبان،
وا�سمه الفارو وهو متع�صب لثقافته ومنزعج من انت�شار
لغة العرب ،ب�أن اجليل النا�شيء للأ�سف ال�شديد ال يتحدث
وال يقر�أ �إال من كتب العرب ،ويرتفع عن ق��راءة الكتب
امل�سيحية وال يكتب �أحد منهم باللغة الالتينية ،ويتحدث
�أي�ضا :ما بال اجليل اجلديد يهتم بالعربية ،ويهمل لغته
الأ�صلية ،ولقد �أ�شارت الأملانية زيغارد هوكنه يف كتابها
املو�سوم �شم�س العرب ت�سطع على الغرب ،ب�أن العرب مل
ينقلوا ويرتجموا وينظموا العلوم الالتينية وح�سب ،بل
�ساهموا يف ت�أ�سي�س ط��رق ومناهج لعلوم ج��دي��دة ،فلقد
�أ��س���س��وا يف ال�ك�ي�م�ي��اء وال�ط�ب�ي�ع��ة واجل�ب�ر واجل�ي��ول��وج�ي��ا
وح�ساب املثلث وعلم االجتماع وعلوم عديدة� ،أ�ضف �إىل
ذلك عدد من االخ�تراع��ات واالكت�شافات واالبتكارات يف
حقول �شتى ،والتي للأ�سف �سرقت ون�سبت �إىل �شخ�صيات

�أخرى ،ولقد �أ�ضافت الكاتبة التي حاولت �إظهار احلقائق
ب ��أن ال�ع��رب خ��دم��وا ال�غ��رب يف و�ضع الأ��س����س وال�ط��رائ��ق،
للبحث العلمي وك��ذل��ك �ساهموا يف �إن�ق��اذ الكني�سة من
ال�سقوط والغياب ،حيث �أن الكني�سة مل ت�ستيقظ طوال
ف�ترة �إغ�لاق�ه��ا ع�ل��ى معتقداتها ال �ب��اب ،وح�ين انفتحت
�أبواب �أوروبا جتاه ح�ضارة الإ�سالم ،ا�ستفادوا من العرب
يف ال�سيا�سة واملعرفة والتجارة وانطلقوا للأمام.
ولقد ت�أثرت حينئذ رم��وز الأدب الغربي من �شعراء
و�أدب��اء ،بعدد من كتاب العرب وببع�ض الرتجمات لعدد
م��ن ال �� �ش �ع��راء ،ف�ب��وك��ا��ش��و يف ك�ت��اب��ه ال�ق���ص���ص��ي امل���ش�ه��ور
ال�صباحات ال�ع���ش��رة ،ك��ان ي�سري على م�ن��وال ك�ت��اب �أل��ف
ليلة وليلة ،وم��ا �أ�شعار الإيطاليني دانتي وب�ترارك �إال
�أ�شعار بنكهة عربية و�إ�سالمية ،فلقد ت�أثر دانتي بكتابات
اب��ن عربي وق�صة الإ��س��راء وامل�ع��راج الإ�سالمية ،و�أم��ا يف
رائعته ال�شهرية الكوميديا الإلهية فهي حتاكي ما كتبه
�أب ��و ال �ع�لاء امل �ع��ري يف ر��س��ال��ة ال�غ�ف��ران امل �ع��روف��ة ،ولقد
حتدث بع�ض الباحثني حول ق�ص�ص الفابيلو الفرن�سية
وال���ش�ط��ار الإ��س�ب��ان�ي��ة ،وك�ي��ف �أن�ه��ا ت ��أث��رت ون�سجت على
م�ن��وال الق�ص�ص العربية ،وا�ستفادة ال�غ��رب م��ن العرب
مل تقت�صر على الأدب وح��ده ،ب��ل �شمل العلوم العلمية
والفل�سفة واجلغرافيا وغريه.
وي�ضيف الكاتب ب��أن هناك من ي��ردد على ال��دوام
ب��امل��رك��زي��ة الأوروب� �ي ��ة ،و�أن ح���ض��ارت�ه��م م���ص��ادره��ا مل
ت�ت�ع��دى امل �ن��اط��ق ال�غ��رب�ي��ة ،وب ��أن �ه��م ا��س�ت�ل�ه�م��وا ع�صر
النه�ضة والتنوير من الأجم��اد اليونانية ،و�أنّ العرب
فقط ترجموا امل�صادر الغربية والالتينية ،واحلقيقة
�أنّ امل�سيحية دخلت ح��رب �شعواء �ضد علوم اليونان،
واعتربتها علوما وثنية م�صدرها ال�شيطان ،يف حني
�أنّ ال�ع��رب ك��ان��وا يتناف�سون ح�ت��ى و��ص��ل وزن الكتاب
امل�ترج��م ذه �ب��ا ،تعظيما للعلم يف ب�ي��ت احل�ك�م��ة حتى
ترجموا املعارف كتابا كتابا ،و� ّأما حماولة الأوروبيني
ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن �إن� �ت ��اج ال �ع ��رب وت�ع�ظ�ي��م ال �غ ��رب فلي�س
ب�غ��ري��ب ،ف�ه��م �أي��ً��ض��ا ي�ن�ظ��رون لل�صني ب��أ ّن�ه��ا مل تكن

م�ؤثرة ،يف حني �أنّها يف الع�صور الو�سطى كانت � ً
أي�ضا
متطورة ،ففي القرن الثامن ميالدي كان ع�صر تانغ
جم �ي��دا ب ��إجن ��ازات ��ه ،ح�ت��ى �أ��ص�ح�ب��ت ال���ص�ين العظيم
قبلة لكل من حولها للعلم واالقتبا�س من ح�ضارته،
ل ��ذا حم��اول��ة ط�م����س ح���ض��ارة ال���ش��رق ل�ي����س املق�صود
فيه ال�ع��رب وح��ده��م ،ب��ل حتى ال�صني وك��ل ح�ضارات
الع�صور الو�سطى حتى يختزلوا املجد يف ح�ضارتهم،
ونحن هنا ل�سنا يف حماولة التباكي على التاريخ ،بل
ل ��زرع الثقة يف �أنف�سنا و�أن �ن��ا ل�سنا كما ي��دع��ون ب�أننا
كنا على هام�ش ال�ت��اري��خ ،ب��ل كنا ��س��ادة الأمم عندما
�أخذنا ب�أ�سباب التطور واحل�ضارة ،ول�سنا جمرد راكبي
حمري وبغال بل �شيدنا بالعلوم ح�ضارة ومنارة ،ولقد
ذكر طه ح�سني �أن ال �أحد �أف�ضل من �أح��د ،وال يوجد
امتياز ح�ضاري �أزيل لعرق �أو جن�س �أو بلد ،فلي�س قمر
الغرب �أك�ثر �ضياء من ال�شرق وال قمر ال�شرق �أكرث
نورا من الغرب ،فكل ح�ضارة قدمت للإن�سان ما هو
�إيجاب وما هو �سلب ،وعلينا �أن ن�سعى �إىل �أن تتكامل
احل �� �ض��ارات ،لكي تتقدم الإن���س��ان�ي��ة بثقافتها الكلية
وت�شرق بالإجنازات.
ل�ق��د �سعى ال�ك��ات��ب �إىل �إظ �ه��ار حم��ا��س��ن ال���ش��رق،
التي ال يكاد يظهرها من الغرب �إال من �صدق ،و�أبعد
عن نف�سه العظمة و�أن�صف للمعرفة والعلم ،و�أو�ضح
ب ��أنّ املعرفة ال تعرف جن�سا وال لونا وال دم��ا ،بل هي
ت�ستنري يف الأر�ض كلما وجدت �أر�ض غنية باحل�ضارة
وامل �ع��رف��ة ،حت ��اول �أن حت��وي�ه��ا وت�ترج�م�ه��ا وت�ط��وره��ا
ب�أ�ساليب علمية مكثفة ،فاملقال ي�شري �إىل �أن العرب
عليهم �أن ال يغرقوا يف نظرية امل��ؤام��رة ،فكل ح�ضارة
عظيمة حتاول �أن تهم�ش تاريخ من �سبقهم بجهل �أو
مكابرة ،وما النهو�ض من هذا الوحل �إال باال�ستفادة
من و�سائل الذين كانوا يوما خلفنا ،و�أننا لن نتطور
ح�ت��ى نحاكيهم يف م�ن��اه�ج�ن��ا ،ف�ك�م��ا �أن م��ن ح�ق�ن��ا �أن
نفاخر ب��أجم��ادن��ا ،و�آث��اره��ا علينا �أال ن�ن��ام عليها و�أن
ن�ستيقظ من �سباتنا.
m056058@gmail.com
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الغرب والإ�سالم :ال�صـــراع امل�ستمـــر
داود �سليمان

�شهدتْ عالقة الغرب بال�شرق على م ِّر التاريخ �ضروبا من التنافر والتجاذب والتوا�صل ،ولع َّل التوتر وال�صراع هو العنوان الأبرز؛ حيث حاول كال الطرفني ال�سيطرة
واالمتداد على ح�ساب جغرافيا وثقافة الآخر ،ورغم املاليني من ال�شرقيني -امل�سلمني على وجه اخل�صو�ص -الذين يعي�شيون يف املجتمعات الغربية� ،إال �أ َّن ال ُه َّوة بني
الطرفني وعدم الثقة واالطمئنان للآخر يزداد ..وهذا ما �سنناق�شه من خالل تلخي�صي ملقال حممد القا�ضي يف جملة الت�سامح الذي يحمل عنوان «الإ�سالم والغرب
بني ثقافة احلرية وجت�سيد قيم التوا�صل».
يبد�أ حممد القا�ضي مقاله باحلديث عن �أن الإ�سالم �أ�صبح
يف الواجهة ،خا�صة بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي ودول �أوروبا
ال�شرقية ،و�أن��ه �أ�صبح ال�شغل ال�شاغل يف ال�غ��رب ،و�أن �أوروب��ا
باتت خائفة من الإ�سالم ،و�أنه حتى نفهم هذا االندفاع الغربي
و�إ��ص��راره على حماولة غ��زوه احل�ضاري لباقي بلدان العامل،
البد من الأخذ بعني االعتبار ال�شعور باخلوف الذي ي�سيطر
ع�ل�ي��ه ،وي���س�ت��دل ع�ل��ى ذل ��ك ب�ظ�ه��ور ع���ش��رات ال�ك�ت��ب بعناوين
ت�ستخدم مفردة اخل��وف ،والتي انتقلتْ لت�صبح مفردة كثرية
التكرار والرتدد يف ال�صحف واملجالت و�شا�شات التليفزيون.
وي��رى القا�ضي يف حديثه ع��ن ج��ذور ال���ص��راع ب�ين ال�شرق
وال�غ��رب� ،أ َّن ظهور جن��م الإ��س�لام وق�ي��ام ام�براط��وري��ة العرب
الوا�سعة واملزدهرة� ،أوجد حتديات فر�ضت على الغرب خيارات
�أو م��واق��ف خمتلفة جت�ل��ت يف ال�ت��وا��ص��ل وال �ت �ب��ادل ال�ت�ج��اري
وال�ت�ع��اي����ش ك�م��ا ح���ص��ل ب��الأن��دل ����س و��ص�ق�ل�ي��ة �أو يف احل ��روب
ال�صليبية �سابقا ويف الهيمنة الإمربيالية وا�ستعمار �أوروب��ا
لبع�ض الأق �ط��ار الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي �سبقت ب�ع���ش��رات ال��رح��ال��ة
وال ��درا� �س�ي�ن ال��ذي��ن م � َّه ��دوا ب ��آرائ �ه��م واق�تراح��ات �ه��م ل��دخ��ول
اجل�ي��و���ش الح �ق��ا ،ف�ك��ان��ت ردة ال�ف�ع��ل الأوىل م��ن ق�ب��ل ال�ت�ي��ار
الإ� �س�لام��ي ال ��ذي رف ����ض ه ��ذا ال�ت��دخ��ل واالح �ت�ل�ال الأج�ن�ب��ي
ال�سافر ،فدعا ملقاومته والوقوف يف وجهه ،ولع َّل �أق�صى تعبري
عنه يف م��وق��ف ال�ت�ي��ار ال�سلفي ال ��ذي ال ي ��زال ي��رى يف الغرب
اخل�صم العنيد وال�ق��دمي وه��و م�صدر الكفر والإحل ��اد ال��ذي
يحيك الد�سائ�س وامل ��ؤام��رات ليق�ضي على الإ� �س�لام ،كما �أ َّن
اال�ستعمار الغربي لبلدان �إ�سالمية وعربية قد �أ ْو َجد نوعًا من
التقوقع على الذات؛ حيث يعترب امل�سلمون الإ�سالم هو �أ�سا�س
و�أهم م�صادر هذه الذات التي يجب �أن يحافظ عليها ،والذي
يعني باملقابل رف�ض الت�أثر بالآخر واعتباره عدوا.
وي��رى القا�ضي �أ َّن املكت�سبات احل�ضارية وال�ت�ق��دم الهائل
الذي �أجنزه الغرب �إمنا هو نتيجة لت�ضافر ح�ضارات ال�شرق
معه يف الع�صور القدمية والو�سطى و�أوائ��ل الع�صور احلديثة
يف ميادين وحقول خمتلفة .وكما يقول ف�ؤاد زكريا ،ف�إن احلرج
الذي يعاين منه كثري من املثقفني العرب ينبغي �أن يخف ،لأن
احل�ضارة الغربية قامت على عنا�صر قدمها ال�شرق للغرب،
و�أنه ال توجد ثنائية ح�ضارية قاطعة؛ حيث يكون لنا خياران
�إمَّا �أن نتم�سك بالرتاث �أو ن�ساير احل�ضارة الغربية.

وي��ذه��ب ال�ق��ا��ض��ي ب�ع�ي��دا ،وي�ق��ول �إ َّن ال��رواب��ط ال�ت��ي جتمع
ب�ين عاملينا ه��ي �أق ��وى بكثري م��ن ال�ع��وام��ل التي تفرق بيننا؛
فامل�سيحية والإ�سالم هما ديانتان لهما �أ�صل واحد ي�شرتكان
يف ف�ك��رة التوحيد وال�ب�ع��ث واحل���س��اب واجل�ن��ة وال �ن��ار ،كما �أ َّن
لهما قيما م�شرتكة رئي�سية ك��ال�ع��دل وال�ع�ط��ف على الفقري
وامل�ست�ضعفني .رغ��م �أن ��ه مييز بينهما يف �أن الإ� �س�لام يدمج
ب�ين ال��دي��ن وال���س�ي��ا��س��ة ،وامل�سيحية ت��رى �أن ال��دي��ن منف�صل
عن ال�سيا�سة ،وه��ذا االختالف يف ال��ر�ؤي��ة هو �أ�سا�س اخلالف
بني التوجه ال�سيا�سي النفعي يف الغرب� ،إ�ضافة �إىل �أ َّن الغرب
يقف ب��وج��ه ك��ل م��ا ه��و �أج�ن�ب��ي مت��ام��ا كما يح�صل يف �أو��س��اط
الأمة الإ�سالمية .رغم �أنه يوجد ماليني امل�سلمني -مو َّزعني
يف الدول الغربية -يعي�شون يف هذه املجتمعات� ،إال �أ َّن اخلوف
ال ي��زال م�ستمرا ،و�سوء الفهم ما زال حا�ضرا بقوة ،وك��ان �أن
�أدى تزايد احل�ضور الإ�سالمي يف الغرب �إىل تنامي التيارات
ال�ي�م�ي�ن�ي��ة امل�ت�ط��رف��ة؛ ف�ه�ن��اك م��ن ي�ت�ن�ب��أ م�ث��ل ب ��رن ��ارد لوي�س
�أن �أوروب� ��ا �ست�صبح ج ��زءا م��ن امل �غ��رب ال�ع��رب��ي لأ َّن امل�سلمني
�سيتحولون �إىل �أغلبية مع ارتفاع معدل الوالدات والزواج املبكر
ل��دى امل�سلمني ،وانخفا�ضها وت��أخ��ر ال ��زواج ل��دى الأورب�ي�ين؛
ل��ذل��ك ينبغى التنبه ل�ه��ذا و�إي�ق��اف��ه ،ف�ضال ع��ن �أ َّن امل�سلمني
ما زال��وا متم�سكني بهويتهم ومل ي��ذوب��وا يف ه��ذه املجتمعات،
وم��ن العنا�صر ال�ت��ي �ضاعفت م��ن ك��راه�ي��ة ال�غ��رب��ي للإ�سالم
وامل�سلم هو ما تعاين منه املر�أة يف بع�ض بلدان ال�شرق ،وقطع
يد ال�سارق وتعدد الزوجات وا�ستفراد الرجل بالع�صمة وجلد
الزاين ،كما قدمتها جريدة «لوموند» الفرن�سية .فكلمة م�سلم
ت�ستدعي يف ذهن الغرب اجلهل وال�صحراء وحياة البداوة.
وي�ن�ت�ق��ل ال�ق��ا��ض��ي ب�ع��ده��ا ل�ل�ح��دي��ث ع ��ن ن�ب��ي الإ�� �س�ل�ام يف
ال�ك�ت��اب��ات ال�غ��رب�ي��ة؛ حيث ي��رى �أ َّن ال��درا� �س��ات الإ��س�لام�ي��ة يف
الع�صور الو�سطى ك��ان��ت تتم حت��ت �إ� �ش��راف الكني�سة ،والتي
ن�ق�ل��ت � �ص ��ورة م���ش��وه��ة وم�غ�ل��وط��ة ع ��ن ال�ن�ب��ي حم�م��د -عليه
ال �� �س�لام -ل�ك��ن ه ��ذا ��ش�ه��د ان�ع�ط��اف��ة م�ه�م��ة يف ن�ه��اي��ة ال�ق��رن
الثامن ع�شر وبداية القرن التا�سع ع�شر امليالدي مع دخول
علم اال�ست�شراق مرحلة جديدة ملحاولة فهم ال�شرق والعقيدة
الإ�سالمية وترجمة �أمَّات الكتب الإ�سالمية ،وال ميكن جتاهل
ف�ضل كثري من امل�ست�شرقني يف البحث وك�شف ما هو غام�ض
يف ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي وال���س�يرة ،خا�صة و�أن وج�ه��ة نظرهم

ه ��ذه ك��ان��ت م��و��ض��وع�ي��ة .وظ �ه��رتْ م ��ؤخ��را �أي���ض��ا يف منت�صف
ال�ق��رن الع�شرين درا� �س��ات م�ع�ت�برة مت� ِّ�ج��د م��ن ال�ن�ب��ي حممد
كما جند ذلك يف الدرا�سة التي قدمها امل�ست�شرق الإجنليزي
«مونتغمري واط».
وي�خ�ت��م ال�ق��ا��ض��ي ب��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة احل ��وار والتفاعل
الإيجابي بني احل�ضارات والثقافات يف �س ِّد الفجوات وترميم
ال�صدوع ،و�أن الإ�سالم قدم �أمثلة كثرية يف املا�ضي على قدرته
على التعاي�ش ال�سلمي مع الآخر من غري امل�سلمني ،و�أنه لديه
القابلية للتعاون والتفاهم واحل ��وار ال��ذي ُيكن �أن يخفف
من االحتقان ،خا�صة بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب،
وبعد الر�سومات امل�سيئة ،وغزو العراق و�أفغان�ستان ،ومن ثم
تفجريات لندن ومدريد وباري�س وبلجيكا.
� �س ��أب��د�أ م��ن ح�ي��ث ان�ت�ه��ى ال�ق��ا��ض��ي يف دع��وت��ه ل�ل�ح��وار بني
احل�ضارات ،الذي �أرى �أنه قائم بني طرفني غري متكافئني:
بني ط��رف متفوق مقتدر ذي نزعة �إمربيالية هي ج��زء من
بنية دولته احلديثة ،ومن النظام ال��دويل القائم على معيار
ال�ق��وة ،وب�ين �آخ��ر جم��روح يف ذات��ه العميقة ،ي��رى �أ َّن الغرب
بتفوقه ال�ع���س�ك��ري وامل �ع��ريف وال�ت�ق�ن��ي واع �ت��دائ��ه وا��س�ت�ع�م��اره
لبلدانه ،قد �أجل�أه لالحتماء بذاته العميقة ،كيف ميكن حينئذ
حلوار من هذا النوع �أن ينجح و ُي�ؤتي �أكله قبل �أن تكون هناك
بوادر ُح�سن نية ك�أن يُ�سهم جديا يف حل م�شكلة �إ�سرائيل التي
زرعها يف قلب العامل العربي ،وعن دعمه للحكام امل�ستبدين
الذين لطاملا ي�ؤمِّنون م�صاحله ال�سيا�سية واالقت�صادية ،لكن
كيف ميكن �أي�ضا باملقابل للغرب �أن ال ي�خ��اف م��ن الإ��س�لام
ال�سيا�سي -كما تظهره �أدب�ي��ات احل��رك��ات الإ�سالمية -ال��ذي
يرى �أنه يرف�ض قيم احلداثة باعتبارها �صناعة غربية بحتة،
و�أن لديه م�شروعا �إمرباطوريا لل�سيطرة وفر�ض ر�ؤيته على
العامل؛ لذلك ينبغي عليه �أن يبقيه َّ
مقطع الأو�صال وم�ش َّتت
الذهن ليحافظ على م�صاحله ويوا�صل هيمنته.
كل هذا يقرتح �أنه ال يوجد �أفق لتغيري حقيقة ال�صراع غري
املتكافئ القائم الآن ،و�إن كان ُم�ؤهَّال لال�ستمرار .على الغرب
�أن ي�غ�ير م��ن �سيا�سته امل ��زدوج ��ة ورغ�ب�ت��ه بالهيمنة وف��ر���ض
من��وذج��ه ور�ؤي �ت��ه ك��ر�ؤي��ة وح�ي��دة ل�ل�ع��امل ،كما �أ َّن للم�سلمني
ور�شة عمل ك�برى الب��د من �إجن��ازه��ا يف مراجعة و�إع��ادة فهم
دينهم كما هو روح الع�صر.
DAWOODSLIMAN1988@gmail.com
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جدل العالقة بني ال�سيا�سة والدين
�أمل ال�سعيد َّية

�إ َّن التاري َخ اخلا�ص -على الرغم مما يُخ�صِّ �صه من �صفات ومميزات -يعترب جزءًا من التاريخ الإن�ساين العام الذي تتوا�صل فيه احل�ضارات والأفكار ،وتتفاعل فيه يف ن�سق
�سائد ،لذا ف�إ َّن اللجوء �إىل التاريخ املقارن يُ�ضفي قيمة على فهم امل�شكالت وا�ست�شراف حلولها؛ فعادة ما تقوم املناهج املقارنة بتناول ظواهر خمتلفة� ،إال �أ َّنها تبحث يف �أوجه
َ
الك�شف عن طبيعة هذه الظواهر وحتوالتها ،وبهذه الطريقة يقوم الباحث وجيه كوثراين يف مقاله مبجلة الت�سامح «يف �إ�شكالية العالقة بني
الت�شابه بينها؛ مما يوفر
الدين وال�سيا�سة �أو احلد الفا�صل بني ال�سلطة الدينية وال�سلطة املدنية» ،بالبحث حول عالقة اجلدل القائمة بني الدين وال�سيا�سة يف ك ٍّل من امل�سيحية والإ�سالم؛ �أي �أنهَّ
يتت َّبع م�سار ْين ثقافيني خمتلفني� ،إال �أنه يبحث يف �أوجه التقاطع بينهماُ ،ماو ًال بذلك تقدمي قراءة حول هذا املو�ضوع .وما �س�أقوم به هو تلخي�ص هذا املقال ومناق�شته.
يكتب وج�ي��ه ك��وث��راين �أ َّن يف الإ� �س�لام ثمة م��وق�ف ْ�ين �إزاء
م�س�ألة عالقة الدين بال�سيا�سة؛ فهنالك من يقول بتوحد
واندماج ال�سيا�سة مع الدين على �أن هذا معطى تاريخي ثابت
يف تاريخ الإ��س�لام وثقافته ،وهنالك من يعرتف بالثنائية
بني الطرفني و�إمكانية الف�صل بينهما .ويقتب�س كوثراين
للإ�شارة �إىل املوقف الأول ما كتبه امل�ست�شرق برنارد لوي�س
يف كتابه «اللغة ال�سيا�سية ل�ل�إ��س�لام» ،ح��ول �أ َّن ال�سلطتني
املنف�صلتني الدين وال�سيا�سة كانتا مُ نف�صلتني على الدوام يف
تاريخ امل�سيحية؛ نظراً لو�صية م�ؤ�س�سها «�أعطوا ما لقي�صر
لقي�صر وما هلل هلل» ،فكان �أن �أ�صبح ٍّ
لكل من ال�سلطة الروحية
وال�سلطة الزمنية ت�شريعاتهما وقوانينهما ،وتفاعلت هاتان
ال�سلطتان �إ َّما �سلباً �أو �إيجاباً .لكن يف الإ�سالم مل يوجد هذا
الف�صل قط ،ويبد�أ برنارد لوي�س بتتبع اللغة العربية؛ فال
يوجد يف لغتنا العربية مرادفات ٍّ
لكل من الروحي والعلماين،
حتى �إ َّن �ألفاظ دور العبادة من قبيل «م�سجد» و«جامع» تدل
على دور ال�ع�ب��ادة فح�سب ،وال ت��دل على ف�ك��رة جم ��ردة كما
كانت احلال مع «الكني�سة»؛ للداللة على �أنها م�ؤ�س�سة ذات
�سلطة .ويف وقتنا املعا�صر ،ف��إ َّن �أي ت�شريع زمني ال يخ�ضع
لقواعد ال�شريعة يعترب خيانة ومع�صية للإ�سالم ،و�أجدين
�أتفق مع ما ذهب �إليه برنارد لوي�س هنا؛ لأ َّن الإ�سالم الذي
قدّم نف�سه على �أنه دين �شمويل ،ال ميكن �إال �أن يخ�ضع كل
ال�سلطات له ،و�أن يقدم هو حلو ًال لتنظيمها والعمل بها.
وي � �ع� ��و ُد وج� �ي ��ه ك� ��وث� ��راين ل �ي �� �ش�ير �إىل م ��وق ��ف ال � ُك � َّت ��اب
الإ�سالميني املعادين لال�ست�شراق من �أمثال حممد عمارة..
ق��ائ� ً
لا �إن�ه��م ا�ستخدموا نف�س املفاهيم لي�صلوا لال�ستنتاج
نف�سه ال��ذي و�صل �إل�ي��ه امل�ست�شرقون؛ فمحمد ع�م��ارة يرى
�أن العلمانية �إمن��ا هي �أ�صل من �أ�صول امل�سيحية ،ومرحلة
ال�صراع ب�ين البابوية والقي�صرية �إمن��ا كانت ان�ح��راف عن
مبادئ امل�سيحية يتحمل وزره رج��ال الدين امل�سيحيني� ،أما
يف الإ� �س�لام ف�لا ي��وج��د ل��دي��ه م�شكلة ،ح�ي��ث ال وج ��ود لهذا
اال�ستقطاب احلاد بني ال�سلطتني وال وجود مل�شكلة الكهانة
واحل ��ق الإل �ه��ي؛ ل��ذل��ك ر�أى حممد ع�م��ارة �أن العلمانية ال

ميكن �أن تكون احل��ل؛ لأن��ه ح�سب ما تقدم ال ي��رى �أن ثمة
انف�صاال يقوم عليه ال�صراع بني ال�سلطتني .وه��ذا يجعلنا
جميعاً ووجيه كوثراين �أي�ضاً يف بحثه هذا نت�ساءل :ما هذا
ال��ذي يحدث يف عاملنا الإ�سالمي ال�ي��وم؟ من �إب��اح��ة للدماء
وم ��ن ف ��ر� ��ض ل �ق��وان�ين وت �� �ش��ري �ع��ات ق���س��ري��ة ع �ل��ى امل��دن�ي�ين
و�إجبارهم على الأخذ بها .كيف ُيكن ب�أي حال من الأحوال
�أن نتجاهل كل هذا العنف الناجت �إ َّما عن �صراع الإ�سالميني
م��ع ال�سلطة ال�سيا�سية للح�صول عليها ع�بر اجل �ه��اد� ،أي
تقدمي الإ�سالميني �أرواحهم ف��دا ًء للدولة الإ�سالمية التي
ي��رغ�ب��ون يف حتقيقها� ،أو ا��س�ت�خ��دام ب�ع����ض احل �ك��ام ل��رج��ال
الدين ل�شرعنة �أنظمتهم اال�ستبدادية .كيف ميكن �أن نتجاوز
ا�ستناد الكثري من املنظمات االرهابية على الن�ص القر�آين
يف تربير قتل ك��ل م��ن غ�ير دينه �أو تبني مذهباً بعينه� ،أال
يع ّد هذا دفاعاً عن احلق الإلهي كما حدث يف امل�سيحية؟ �أال
ميكن �أن يكون هذا ا�ستقطاباً يف �أوج حدته بني ال�سلطتني؟
يقول وجيه كوثراين �إ َّن ما يفعله ه��ؤالء الإ�سالميون �إزاء
هذا الواقع �إدانته ،وتن�صيب �أنف�سهم دعاة للإ�سالم ال�صحيح
ال��ذي يرف�ض ه��ذا كله ،مُ تهمني �إح ��دى ال�ف��رق الإ�سالمية
ب�ه��ذا ال�ت�ج��اوز ع��ن ح��دود الإ� �س�لام ال�صحيح ،وي�ك��ون بذلك
�أل �غ��ى ال �ت��اري��خ :ت��اري��خ ال �ف��رق و� �ص��راع��ات �ه��ا ،ت��اري��خ ال ��دول
وع�صابيتها ،تاريخ الفقهاء وعالقتهم بال�سالطني .وبهذا
كان اخلطاب الإ�سالمي املعا�صر مُ تعالياً على الواقع ،الغياً
ال�صراعات يف التاريخ �أو معرتفاً بها كانحراف ،مُ قدِّماً نف�سه
كنموذج للإ�سالم ال�صحيح حتى ي�ستطيع �أن يخو�ض ال�صراع
ال�سيا�سي مبواجهة التيارات العلمانية.
وف�ي�م��ا يتع َّلق بالف�صل ب�ين ال�سلطتني ال��دي�ن�ي��ة وامل��دن�ي��ة
يف �أوروب ��ا ،ف ��إ َّن الأف�ك��ار التقدمية التي ظ�ه��رتْ كانت نتيجة
لل�صراعات بينهما ،ه��ذه ال���ص��راع��ات ت�ق��وم يف �أ�سا�سها على
م���س�ت��وي�ين ،الأول :ي�ك� ُم��ن يف ط�ب�ي�ع��ة ال �ع�لاق��ات ب�ين �سلطة
احلاكم و�سلطة الكني�سة �أو رجل الدين� .أما امل�ستوى الثاين..
فيكمن يف طبيعة العالقة بني الأف��راد من جهة وبني الفرق
الدينية من جهة �أخ ��رى .ولقد و�صلت ه��ذه ال�صراعات �إىل

حدِّها الأق�صى يف احل��روب الدينية الطاحنة التي خا�ضتها
�أوروبا ،خ�صو�صاً بعد انعقاد م�ؤمتر الكاثوليك والربو�ستانت
الذي عُقد يف العام 1555م يف �أوغ�سبورج (�أملانيا) ،والذي ق�ضى
ب�أن يكون النا�س على دين ملوكهم .ظهرتْ بعد ذلك الكثري
م��ن الر�سائل والأف �ك��ار التي ُت�ن��ادي بقبول الآخ��ر والت�سامح
معه وتدعو للف�صل بني ال�سلطتني وعدم اتهام �أحد ب�أنه �سبب
الفنت والع�صيان ،على اعتبار �أ َّن للجميع حقهم يف التعبري
�سوا ًء كانوا �أقلية �أو من �أتباع املذهب ال�سائد.
ويف اخلتام ،يقول حول ا�ستمرار هذا ال�صراع ال��ذي يجعل
ال�سيا�سة وال��دي��ن �أم ��راً واح ��داً ال ي�ه��دف -ح�سبما ن ��رى� -إال
جلعل تدين املجتمع مادة �سيا�سية للوالء والطاعة واال�ستتباع،
و�أي مظهر من مظاهر االختالف ما هو �إال بدعة �أو خروجا.
وهنا تتماهى ال�سيا�سة مع الدين؛ حيث احل�لال �أو احل��رام؛
وبالتايل والء وطاعة �أو خ��روج وممانعة ،كما كتب كوثراين
يف م�ق��ال��ه .وم��ن ه��ذا كله ي��ذه��ب ك��وث��راين �إىل �أن��ه ال حقيقة
يف اخ �ت�لاف الإ� �س�ل�ام ع��ن امل�سيحية يف م���س��أل��ة التمييز بني
ال�سلطتني الدينية واملدنية؛ فكما �أ َّن امل�سيحية وبعد �صراعات
ع��دة ذه�ب��ت �إىل م��ا ذه�ب��ت �إل�ي��ه ال��و��ص�ي��ة «�أع �ط��وا م��ا لقي�صر
لقي�صر وما هلل هلل» ،كذلك هي احلال يف الإ�سالم؛ فهنالك ما
ُيكن �أن يتم ت�أويله على نحو علماين يف الإ�سالم ،ويذهب بنا
�إىل هذه النتيجة.
ويتحدَّث ك��وث��راين يف الأخ�ير عن �أهمية العلمانية ،و�أنها
لي�ست �ضد الدين ،بل �ضد من ي�ستثمر الدين يف ال�سيا�سة.
� ...أج ��دين �أت�ف��ق م��ع م��ا ذه��ب �إل�ي��ه ك��وث��راين ح��ول �أهمية
بع�ض معاين العلمانية وحتقيقها يف الوقت احلا�ضر يف العامل
العربي والإ��س�لام��ي ،وه�ن��ا ال �أدع ��و �إىل علمانية متطرفة ال
حترتم الرتاث بل وتق�صيه ،كما حدث يف النموذج الرتكي �أيام
�أت��ات��ورك .ما يجب �أن يكون هو �أن يكون الدين خا�صاً بعيداً
عن احلكم ال�سيا�سي ،خ�صو�صاً يف ظل ال�صراع ح��ول متثيل
الإ�سالم التمثيل الأ�صح بني خمتلف الفرق الإ�سالمية ،و�أن
نذهب �إىل و�ضع قوانني د�ستورية مدنية قائمة على القيم
الإن�سانية العامة.
amalalsaeedi11312@gmail.com
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طرق ال�سالكني عند جماعة املت�صوفني
هند احل�ضرمي

من خالل تتبع تاريخ ن�ش�أة ال�صوفية �أو لنقل الت�ص ّوف يف الإ�سالم ب�شكل خا�ص جند �أنّ هذه احلركة ظهرت يف القرن الثالث الهجري وهناك من يرى �أنّ بدايتها
كانت يف نهاية القرن الثاين الهجري ورغم �أنّ الفكرة اجلوهرية للت�صوف وجدت منذ القدم ويف خمتلف الديانات والفل�سفات العقائدية املختلفة متمثلة يف الرهبنة
والزهد عن احلياة املادية وما �سمي يف الفل�سفة اليونانية بحب احلكمة الإلهية �إال �أنّ الت�صوف يف الإ�سالم تطور منذ القرن الثالث والرابع الهجري وظهرت
جمموعة من الطرق ال�صوفية التي و�إن اختلفت عن بع�ضها يف جوانب �إال �أ ّنها ت�شرتك يف جوانب �أخرى وقد ا�ستعر�ض علي دحروج يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون
بـ « الطرق ال�صوفية� :أهداف وغايات» بع�ض هذه الطرق و�أهم تعاليمها.
وق��د ب ّ�ين دح��روج ماه ّية الطريق عند ال�صوفيني مو�ضحا
ب��أ ّن��ه ذل��ك ال��درب ال��ذي يجب �أن ي�سلكه كل من �أراد الو�صول
�إىل النور الإلهي من خالل ترك كل ما هو دنيوي وفانٍ ليحقق
املريد بذلك لروحه الرقي يف مدارج الكمال ،ول ّأن هذا الدرب
لي�س من ال�سهولة مبكان يجب �أن يدرك كل مريد ب�أن الو�صول
لهذه الغاية العليا يتطلب �سالمة و�صحة بداية امل�سلك لكي
ت�ستقيم حينها النهاية «ول ّأن البداية كلما كانت �أحكم كانت
النهاية �أمت و�أ�سلم».
وميكننا فهم معنى الطريق كما ذكر احلارث املحا�سبي « �أحد
�أبرز �أعالم ال�صوفية » من خالل معرفة ال�سلوك الذي ميار�سه
ال �� �ص��ويف ،وال ��ذي ي��رف����ض ف�ي��ه امل �ل ��ذات ال��دن�ي��وي��ة وجم��اه��دت��ه
للنف�س و�أه��وائ�ه��ا ومواجهته لكل م��ا يعيقه ع��ن حتقيق �أعلى
درجات القرب من اهلل ،كما ّبي �إمام املت�صوفني �شهاب الدين
ال �� �س �ه��رودي � ّأن �أه ��م � �ش��روط ال���س��ال�ك�ين يف ه ��ذا ال�ط��ري��ق هي
«الإن ��اب ��ة» هلل حتى يهديهم اهلل �سبله «وال��ذي��ن ج��اه��دوا فينا
لنهدينهم �سبلنا» ولكي تتحقق الإنابة التي ي�ستحق بها املريد
هداية اهلل عليه �أن يكابد كل امل�شقات واملعيقات.
وم ��ن خ�ل�ال م��ا �سبق ميكننا ف�ه��م الإط ��ار ال �ع��ام لل�صوف ّية
الذي �إذا اتبعه املريد ف�إ ّنه �سي�صل لل�سعادة التامة وهذا الإطار
ي�ستوجب كما �أو�ضح دح��روج «الإن�سالخ كل ًيا عن عامل احل�س
وامل���ش��اه��دة وال�ت�خ�ل����ص م��ن م��ادي��ة احل �ي��اة واالرت �ق ��اء بالنف�س
والروح �إىل م�صاف الأنبياء « وقد تطور مفهوم الطريق لدى
ال���ص��وف�ي�ين �إىل �أن و� �ص��ل ال� �ش�ت�راط وج ��ود ع�ه��د ب�ين امل��ري��د
وال�شيخ الذي �سيتعلم منه خالل �سريه على هذا الطريق وقد
ذكر ال�شيخ اجلزائري ذلك بقوله «� ّإن الطريقة تعني ات�صال
امل��ري��د بال�شيخ وارت�ب��اط��ه ب��ه حيا �أو ميتا وذل��ك بوا�سطة ورد
من الأذك��ار يقوم به املريد ب�إذن من ال�شيخ �أول النهار و�آخره،
ويلتزم به مبوجب عقد بينه وبني ال�شيخ ،وه��ذا العقد يعرف
ب��ال �ع �ه��د »...ك�م��ا ب�ين دح ��روج طبيعة ه ��ذا ال�ع�ه��د ب�ين ال�شيخ
واملريد �إذ ي�شرتط «التوبة واال�ستقامة والدخول يف طريق ذكر
اهلل واالل�ت��زام ب ��آداب الطريقة واالل�ت��زام ب ��أوراد و�أح ��زاب �شيخ
الطريقة يف املواعيد واملنا�سبات التي يحددها له».
وقد عر�ض دح��روج بع�ضا من الطرق ال�صوفية ومن بينها
ما يلي:

ال �ط��ري �ق��ة ال �� �ش��اذل �ي��ة وت�ن���س��ب ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة �إىل �أب ��ي
احل�سن ال�شاذيل ولها ظاهر وباطن ف�� ّأم��ا الظاهر فهو ما
يتعلق ب�إ�صالح اجلوارح و� ّأما الباطن فهو ما يتعلق ب�إ�صالح
الباطن ،وتقوم هذه الطريقة كما ذكر دحروج خم�سة �أ�صول
وهي «تقوى اهلل يف ال�سر والعالن ّية واتباع ال�سنة يف الأقوال
والأفعال ،والإعرا�ض عن اخللق يف الإقبال والآدبار ،والر�ضا
ع��ن اهلل يف ال�ق�ل�ي��ل وال�ك�ث�ير وال ��رج ��وع �إىل اهلل يف ال���س��راء
وال �� �ض��راء ،ك�م��ا ل�ه��ا �أرب �ع ��ة �أرك� ��ان وه ��ي حم�ب��ة وذك ��ر وفكر
وت�سليم» و�أهم هذه الأركان هي املحبة لأنّ املريد �إذا حتقق
لديه احلب الإلهي ف�إنّه �سي�سعى لتحقيق باقي الأركان.
الطريقة النق�شبندية وتن�سب هذه الطريقة �إىل ال�شيخ
بهاء الدين حممد بن البخاري امللقب ب�شاه نق�شبند 791هـ
وه��ي طريقة ت�شبه الطريقة ال�شاذلية انت�شرت يف فار�س
وب�ل�اد ال�ه�ن��د .وحقيقة ه��ذه الطريقة كما ذك��ر دح ��روج يف
مقاله ت�ق��وم على «احل���ض��ور م��ع اهلل ب ��دوام ال��ذك��ر والفكر
وع ��دم الغفلة ع�ن��ه يف جميع الأوق� ��ات �إىل ج��ان��ب احل��ر���ص
على �إخفاء الذكر»وقد ح��دد �أ�صحاب ه��ذه الطريقة جملة
من ال�شروط الب��د �أن يعييها املريد ويلتزم بها حتى ي�صل
ل�ل�ت��واف��ق ال��داخ �ل��ي واخل ��ارج ��ي وم ��ن ب�ين ه ��ذه ال �� �ش��روط :
(التوبة ال�صادقة ورد املظامل وا�سرت�ضاء اخل�صوم� ،أن ي�أخذ
املريد البيعة والعهد ال�صحيح من �شيخ عامل كامل ،التخلق
باحللم والتوا�ضع ول�ين اجل��ان��ب ،و�أه ��م ه��ذه ال���ش��روط هو
ال��وق��وف القلبي وه��و «حرا�سة القلب لكي يذكر اهلل دائ ًما
وال يغفل عنه ويكون الق�صد من الذكر (املذكور) ال الكلمة
وينتظر ال�سالك الربكة متوجها �إىل ال�سماء وم��ع �أنّ اهلل
�سبحانه يف ك��ل مكان ف ��إنّ ال�سماء باالعتبار الإن���س��اين هي
مركز العلو والربكة» وقد ر�أى �شيخ النق�شبندية بهاء الدين
�أن ه��ذا ال��وق��وف ��ض��روري ج �دًا ف ��إذا فقده ال�سالك الذاكر
�أ�صبح ذك��ره جمرد حركة ل�سان �أو قلب دون وعي ودون �أن
يح�صل على �شيء).
ط��ري��ق ال��درق��اوي��ة وه ��ي ك�م��ا ب�ين دح ��روج ت���ش��اب��ه طريق
ال���ش��اذل�ي��ة ب�ين الأه� ��داف وال �غ��اي��ات والتنظيم وتن�سب �إىل
حممد العربي ال��درق��اوي ،وق��د ك��ان لهذه الطريقه ن�شاط
تربوي يف املجتمع املغربي.

ال �ط��ري �ق��ة ال� �ق ��ادري ��ة وت �ن �� �س��ب �إىل الإم � � ��ام حم �ي��ي ال��دي��ن
عبدالقادر اجليالين ،ومن �أه��م خ�صال هذه الطريقه «ترك
احل�ل��ف ب��اهلل مطلقا ،اج�ت�ن��اب ال �ك��ذب يف اجل��د وال �ه��زل وع��دم
�إخالف الوعد واحلذر من �إيذاء اخللق ولعنهم وحتمل الظلم
واج�ت�ن��اب ال��دع��وة عليهم � -أي ع�ل��ى الظلمة  -ورف ��ع امل ��ؤون��ة
عن اخللق واال�ستغناء عنهم وقطع الطمع عن النف�س جملة
واالنقطاع �إىل اهلل والتوا�ضع لأ ّن��ه �أ�صل كل الطاعات وغاية
�شرف الزاهدين النا�سكني».
الطريقة التيجانية �أ�س�سها �أب��و العبا�س �أح�م��د التيجاين
1230ه�ـ ،ي�ؤمن �أ�صحابها بجملة الأفكار واملعتقدات ال�صوف ّية
ويزيدون عليها االعتقاد ب�إمكانية مقابلة النبي مقابلة مادية
واللقاء به لقاء ح�سيا يف هذه الدنيا ،فم�ؤ�س�سها كان يرى «� ّأن
جميع الأم ��ور ��ص��ادرة ع��ن الر�سول �صل اهلل عليه و�سلم فهي
مع�صومة عن اخلط�أ والزلل وال ميكن �أن تناق�ش».
وبعد ذل��ك العر�ض لبع�ض ال�ط��رق ال�صوفية على � -سبيل
املثال ال احل�صر  -ب ّ�ين دح��روج املفاهيم العامة الكربى التي
ي�ت���ض�م�ن�ه��ا امل�ن�ه��ج ال�ع�م�ل��ي وال� ��ذي ت �� �ش�ترك ف�ي��ه ك ��ل ال�ط��رق
ال�صوفية ومن تلك املفاهيم ما يلي:
ال�شيخ املريد �أو (الوارث املحمدي) والذي يجب �أن يحيط به
قدر كبري من العلم والوقار والهيبة.
ال�ب�ي�ع��ة �أو ال�ع�ه��د وت���س�ت��وج��ب ات �ب��اع امل��ري��د ل�شيخه ات�ب��اع��ا
مطلقا.
اخللوة �أي العزلة واالنقطاع عن اخللق «وب��دون اخللوة ال
ميكن �أن يعرف الإن�سان ال�صويف حقيقة الت�صوف».
املجاهدة من خالل التحلي بالف�ضائل والتخلي عن الرذائل.
ال��زه��د قطع ال�ع�لاق��ة بالدنيا واالن���ص��راف الكلي �إىل اهلل،
فمتاع الدنيا وزينتها حتجب العبد عن ربه.
ال�ع�ل��م وق ��د ق�سمه ال���ص��وف�ي��ه �إىل ع�ل��م ظ��اه��ر وع�ل��م باطن
وميزوا بني ال�شريعة واحلقيقة.
�أ ّم��ا البناء العلمي فقد متثل يف الأذك ��ار وجمموعة الأوراد
ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ال� �ق ��ر�آن واحل ��دي ��ث والأدع� �ي ��ة امل� ��أث ��ورة عن
ال�صحابة والتابعني.
famouswritter@hotmail.com

رجب 1437هـ  -أبريل 2016م

7

ال�سلطة والدين ي�سيطران على قدر العقل امل�سلم
عبد اهلل العلوي

ما عاد العامل �أجمع ،والعامل العربي والإ�سالمي مثل �سابقه ،جتددت �أ�شياء كثرية �سواء من الناحية الفكرية واملجتمعية والعلمية ،حتى يف تعاطيهم مع ق�ضايا الإ�سالم الفقهية
والعقدية ،وهذا كائن عن عوامل خمتلفة �أهم تلك العوامل هو انفتاح العوامل على بع�ضها خا�صة العامل التكنولوجي ،ف�صار التقارب املعريف والعلمي والفكري بني احل�ضارات �أمراً
ال منا�ص منه ،وال�صحفي �أمري طاهري يف مقاله مبجلة الت�سامح «كيف يفكر امل�سلمون يف الزمن احلا�ضر؟» �أعطانا مناذج خمتلفة يف كينونة هذا التقارب.
ج��اء الإ� �س�لام مب�ب��ادئ ت��دع��و �إىل ال�ت�ط��ور ،وتنفي الت�شدد،
فالإ�سالم هو دي��ن مُتجدد ،والتجديد ال نعني به �أن نغري يف
مبادئه و�أفكاره وثوابته ،و�إمنا �أن نفتح باب احلوار واالجتهاد
مل��واك�ب��ة ال�ع���ص��ر ،وف �ت��ح ب ��اب احل��ري��ة مل�ن��اق���ش��ة الأف �ك ��ار بكافة
�أن��واع�ه��ا ،واجل�م��ود يف الإ��س�لام ال��ذي ب ّثه بع�ض امل�سلمني �إىل
ال �ع��امل �إمن ��ا ي�صنعه ع�ق��ل امل�سلم ال ��ذي يجعل م��ن الإ� �س�لام
دين الت�شدد والع�صبية ،وهذه هي النظرة الذي �أذاعها كثري
من امل�سلمني يف العامل ،وفكرة �أن الإ�سالم لي�س دي ًنا مت�شددًا
هي فكرة ب��د�أت تنت�شر يف الأو�ساط العاملية الأوروبية خا�صة،
والعامل عامة ،وبد�أ الف�صل بني معتنق املبد�أ وبني املبد�أ نف�سه،
فاخلط�أ هنا يقع على املعتنق ولي�س على املبد�أ.
ال ن�ستطيع  -يف احلقيقة� -أن نقولّ � :إن املرحلة التي متر
ب�ه��ا ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة يف ال��وق��ت احل ��ايل مرحلة
مظلمة بكاملها ،رغم القتل والت�شريد الذي يطول الب�شر� ،إال
�أن ه��ذا ال�صراع ميكن �أن ن�صنفه ه��و ��ص��راع الفكر �أك�ثر من
كونه �صراع ال�سالح ،وه��و ذات��ه ال��ذي ح��دث يف بداية الثورات
الأوروب �ي��ة يف ال�ع��امل ال�غ��رب��ي ،عندما ك��ان��ت �سيطرة الكني�سة
وتدمريها للفكر الإن�ساين ،مما �أدى لأن تقتل وت�سجن وحترق
من �أج��ل �أن تثبت ر�أيها بقوة ،وهو ذات��ه ال��ذي يحدث الآن يف
عاملنا الإ�سالمي ،كل فئة وكل طائفة تريد �أن تقول نحن على
�صواب وغرينا على باطل ،مما جعل الإن�سان امل�سلم يوقن -
ب�سبب ه��ذه ال�صراعات� -أ ّن��ه ال بد �أن يقر�أ ويفت�ش عن احلق
بنف�سه حتى يكون يف طرف معني ،فمن ينا�صر ومن يخالف
حتى يكون يف بر الأمان.
لقد لعبت ال�ث��ورات العربية � -إن �صح ال�ق��ول -دو ًرا مه ًما
يف الق�ضاء على الدكتاتورية العلمية والإعالمية وال�سيادية
والدينية التي كان ميار�سها علماء الدين واحلكومات ال�سيا�سية
ً
ب�سيطا ،فما �أ�صبح التعليم حمتك ًرا على فئة
�شيئاً ما ولو كان
من فئة ،فدور التعليم هو دور املوجه ،فما عادت الكتب الدينية
خا�صة لرجال الدين ،وما ع��ادت كتب االقت�صاد خا�صة لأهل
االقت�صاد ،فقد جتد رجل الدين يقر�أ يف خمتلف العلوم ،وقد
جتد الفنان يقر�أ يف كتب الدين ،وه��ذا التمازج يف التوجهات
هي ظاهرة �صحية ،لأنها تنتج لنا ً
جيل يحاور ويناق�ش ،حتى
�أ�صبح يناق�ش يف الأم��ور احل�سا�سة من �صميم مبادئ الدين
الإ�سالمي ،و�أخ�ص من بينها الق�ضايا العقدية والفقهية ،وال

نن�سى ال��دور ال��ذي لعبه الإع�لام يف ذل��ك ،من خ�لال القنوات
الف�ضائية واجل��رائ��د ،فتجد الآن يف ال��وط��ن العربي الواحد
�أك�ث�ر م��ن �أرب �ع��ة ج��رائ��د وك��ل ج��ري��دة تنا�صر وت�خ��ال��ف ،وق��د
تكون هناك ر�أي عقدي �أو �سيا�سي تختلف فيه جرائد الدولة
الواحدة ،هذا غري ما جنده يف التلفزيونات والربامج الإذاعية
من حوارات و�إن كانت حادة �إال �أنها فتحت ً
جمال رح ًبا للنقا�ش
واحل ��وار ،كما � ّأن للتكنولوجيا دوره ��ا ال�ف��اع��ل ،فما �أ�صبحت
املعلومة حتتاج �إىل مكتبات �ضخمة ،تدخل املكتبة وتبحث بني
ً
مطول حتى حت�صل على كتاب ،ولرمبا
رفوفها ،وتق�ضي وق ًتا
ح�صلت عليه �أم مل حت�صل عليه ،فلك ت�ضغط ز ًرا معينا لتخرج
لك املعلومة باحثة عنك ،وتت�سابق املعلومات كي تقدم نف�سها
ل��ك ،ف���ص��ارت املعلومة يف م�ت�ن��اول ال�ي��د ،ي�ستطيع �أن يح�صل
عليها �أيّ �شخ�ص يف وقت وجيز وب�سهولة خارقة.
ك��ل ه��ذا ال�ت�ط��ور وال�ت�غ�ي�ير يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي والإ��س�لام��ي
جعل من العقل امل�سلم يفكر ويعيد ح�ساباته يف مناحي احلياة
املختلفة� ،إال � ّأن هناك فئة طاغية يف املجتمع الإ��س�لام��ي مل
ت�ستطع �أن ت�ت��أق�ل��م وت�ن��دم��ج م��ع ه ��ذه ال �ت �ط��ورات وال �ت �ي��ارات
املتجددة واملت�شابكة ،وال تريد �أن تتحرر من الكهنوت الذي
يع�شع�ش يف ر�أ�سها ،لذا �أ�صبح تطبيقها يف ظل الظروف املتغرية
��ص�ع��وب��ة ال مي�ك��ن حت�م�ل�ه��ا ،وم ��ا ن�ق���ص��ده م ��ن ج �م��ود ل�ل��دي��ن
الإ�سالمي متثله هذا الفئة من املجتمع ب�شكل طافح ومتغلغل،
واحلقيقة �أننا ال نتفق مع فكرة �أن العامل الإ�سالمي ما عاد
ينظر �إىل امل�شكالت ال�سيا�سية على �أنها م�شكالت دينية ،و�أن
ال�سيا�سات بد�أت تف�صل الدين عن الدولة ،ولكن الواقع يقول
غري ذلك ،فجل ال�صراعات يف العامل العربي و�أخ�ص (�سوريا
 اليمن  -ليبيا) �صراعات طائفية يف املرتبة الأوىل �أكرث منكونها �صراعات �سيا�سية ،وال�سيا�سات العربية تلج�أ للمذهبية
يف غ��ال��ب الأح �ي��ان م��ن �أج ��ل �إ��ش�ع��ال ن��ار الفتنة ب�ين ال�شعوب
لتثبيت كرا�سيهم يف مكانها ،ولإل �ه��اء ال�ن��ا���س ع��ن مطالبهم
احلقيقية وال�شرعية.
وكما � ّأن هناك فئة يف العامل الإ�سالمي مت�شددة متع�صبة
ط��ائ�ف�ي��ة ،ف�ه�ن��اك ف�ئ��ة �أخ� ��رى ت�ه��اج��م امل��رت �ك��زات الإ��س�لام�ي��ة
ب�شرا�سة ،بحجة حرية الر�أي ،ويف غالب الظن � ّأن هذه الفئة قد
ت�أثرت ب�شكل كبري بالفكر الغربي ،وما يعتنقه من فكر متحرر
منفتح ،فظهرت العلمانية والعقالنية واملا�سونية وال�شيوعية

� ....إل ��خ ،وه��ذه الفئة منهم م��ن �أخ��ذ يطالب بحقوق امل ��ر�أة،
وحقوق الطفل ،وحقوق حت��رر الأ��س��رة ،يف مقابل ذل��ك يجعل
هذا الهجوم الآخر يف فوهة الدفاع عن املبادئ ،فالإ�سالميون
يدافعون عن �آراء يعتقدون �أ ّنه ال ميكن امل�سا�س بها ،ثم ي�أتيهم
م��ن ين�سف ه��ذا امل�ب��د�أ ال��ذي تربى عليه منذ نعومة �أظ��اف��ره،
فمن �أين لك احلق �أن تهاجمه بكل ما �أوتيت من قوة دون �أن
تلقي ب� ً�ال �إىل م�شاعره الدينية ،وم��ن هنا يبد�أ ال�صراع بني
الدفاع والهجوم.
يف ت�صورنا �أن غالبية ال�شعوب الإ�سالمية تريد اال�ستقرار
واالطمئنان ،ولو رجعنا لفرتة ق�صرية �ساب ًقا وجدنا طوائف
خم �ت �ل �ف��ة ومب� ��ذاه� ��ب خم �ت �ل �ف��ة ي �ع �ي �� �ش��ون يف جم �ت �م��ع م�ع�ين
وي �ت��زاوج��ون م��ن بع�ضهم�� ،ش��ري�ط��ة �أال ي�ت��م امل���س��ا���س ب��ال��ذات
الإلهية وامل�سلمات الدينية ،وهذه الفئة هي الفئة الطاغية �إال
�أ ّنها فئة �ضعيفة ال ينظر �إليها بقدر النظر �إىل الفئات الأخرى
الظاهرة رغم قلتها.
ال�صراع الذي مير به الوطن الإ�سالمي يحتم علينا القول
�أ ّنه ال ميكن �أن نف�صل الدين عن الدولة ً
ف�صل نهائ ًيا يف هذه
ال�ف�ترة وال�ف�ترة الق�صرية الالحقة ،وميكن �أن تكون خطوة
م�ستقبلية ،وال بد من التدرج يف الو�صول �إىل مرحلة الف�صل
ب�ين ال��دي��ن وال ��دول ��ة ،ل ّأن احل ��روب الآن ه��ي ح ��روب دي�ن�ي��ة،
وقولك � ّإن الدين بعيد عن ال�سيا�سة هذا يزيد �إىل الأزمة �أزمة
�أخ��رى ،ولكن يجب على احلكومات �أن مت�سك بو�سط الع�صا،
وي �ج��ب �أن ت�ف�ك��ر يف ال �ع ��دل ،وال �ت��واف��ق ب�ين الأف �ك ��ار الدينية
املختلفة ،وجنحت بع�ض ال��دول الإ�سالمية يف ه��ذا التفكري،
�أهمها اجلمهورية اجلزائرية.
� ّإن التفجريات يف فرن�سا وبلجيكا حدي ًثا وتفجريات متفرقة
يف ت��رك�ي��ا ويف ال���س�ع��ودي��ة وال �ك��وي��ت وم���ص��ر وت��ون ����س ،و��ش�ي��وع
التنظيمات الإرهابية املنت�شرة يف الدول العربية والإ�سالمية،
وادعاء هذه املنظمات �أنها تطبق الإ�سالم بحذافريه ،جعل من
�صورة الإ�سالم �صورة م�شوهة ،لأن املرجعيات التي يرجعون
�إليها هي مرجعيات لعلماء دين دُفنوا قدمياً وبقيت �أفكارهم
تنت�شر ب�شكل �سلبي يف املجتمعات الإ�سالمية عند الكثري من
معتنقي الديانات الأخ��رى ،علما ب��أن هذه التنظيمات ت�ستند
�إىل ن�صو�ص دينية من �أمهات الكتب الدينية تدعوهم للقتل
واحلرق والذبح.
abdlla1991@gmail.com
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كيف نفهم عالقة الدين بالدولة؟
�سامل امل�شهور

لع َّل َّ
املطلع على �أدبيات الإ�سالم ال�سيا�سي املختلفة� ،سيجد �أ َّن م�س�ألة �إعادة اخلالفة على منهاج النبوة �أو �إقامة الدولة الإ�سالمية التي حتكم ب�شرع اهلل كام ً
ال ،هي من
الق�ضايا الأ�سا�سية التي ت�أتي على قائمة اهتمامات الإ�سالميني .وقد ي�ستغرب البع�ض �أن يفكر الإ�سالميون بهذه الطريقة ،ويجعلوا ك َّل ن�ضالهم من�ص ًّبا على �إقامة
الدولة الدينية ،ولكن على كل حال ف�إن الإ�سالمي ال ينطلق من فراغ يف قناعاته؛ فالإميان بالدولة الدينية يف فكره يقوم على �أدلة يراها هو قطعية ال تقبل النقا�ش!
ويف م �ق��ال ب �ع �ن��وان «ال ��دي ��ن وال��دن �ي��ا وال ��دي ��ن وال ��دول ��ة يف
الإ�سالم املعا�صر» ،يُناق�ش ُر�ضوان ال�سيد يف جملة الت�سامح
هذه الق�ضية املهمة ،مُتتبعاً جذورها ،ومُناق�شاً َ
بع�ض ُحجج
�أ�صحابها ،وهو يرى �أ َّن ملف العالقة بني الدين والدولة هو
جزء من ظاهرة �أ�شمل هي ظاهرة ال�صحوة الإ�سالمية.
 -1معامل الإ�سالم املعا�صر:
هل هناك �إ��س�لام معا�صر؟ وم��ا هي مقوماته؟ ..يبدو يل
�أن م�صطلح «الإ� �س�لام امل�ع��ا��ص��ر» ال ��ذي ج��اء يف ع�ن��وان مقال
ُر�ضوان ال�سيد ،مبثابة املفتاح الذي �سيفتح لنا مغاليق �أبواب
هذا املقال ،وت�سليط ال�ضوء على هذا العنوان يتيح لنا مقاربة
ج�ي��دة للق�ضية امل �ط��روح��ة .ولتب�سيط ال�ق���ض�ي��ة� ،أق� ��ول� :إ َّن
الواقع املعا�صر يفر�ض الكثري من الأحكام التي ي�صعب الفرار
من قب�ضتها يف كثري من الأحيان ،فهل نخ�ضع الواقع ل�سلطة
الن�ص؟ �أم نطلب من الن�ص (ال�شريعة) �أن يتكيف مع الواقع
ويفهم متطلباته؟
وقبل اخلو�ض يف تفا�صيل هذه الق�ضية ،ف�إنه من الأمانة
�أن نذكر �أ َّن التجربة الفقهية يف �صورها النا�ضجة مل تتنكر
للواقع؛ فنحن جن��د يف كتب �أ��ص��ول الفقه ،قولهم« :احلكم
بتغي الزمان واملكان»؛ فعلى �سبيل املثال جند الإمام
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الفقهية؛ ل��ذل��ك َظ� َه��ر ه�ن��اك م��ا يُ�س َّمى ب�ـ «امل��ذه��ب اجلديد
لل�شافعي» ،وهذا يدل على �أ َّن الفقيه مل يكن مُهم ً
ال للنظر يف
الواقع الذي هو نتاج ظروف جديدة �أحيانا ال بد من الر�ضوخ
لها!
ون �ح ��ن جن ��د ك ��ذل ��ك �أ َّن ال �� �س ��ادة ال �ف �ق �ه��اء � �س �ي �ق � ِّررون يف
قواعدهم الفقهية م�شروعية العمل بالعرف ،ولي�س القول
مب�شروعية العرف هو املظهر الوحيد للواقعية يف التفكري
الفقهي؛ فهناك ُجملة م��ن ال�ق��واع��د ال�ت��ي ك��ان��ت حتكم �سري
العقل الفقهي من قبيل« :امل�شقة جتلب التي�سري» ،و»الأ�صل
يف الأ� �ش �ي��اء الإب ��اح ��ة» ،و»ال �� �ض��رر ي ��زال» ،و»ال �ع ��ادة حمكمة»،
والأخذ مبقا�صد ال�شريعة...وغريها.
وال�س�ؤال الذي نطرحه بعد ا�ستعرا�ضنا للتجربة الفقهية
القدمية يف التوفيق بني الن�ص والواقع :هل قام الإ�سالميون
مب ��ا ق� ��ام ب ��ه ال �� �س �ل��ف م ��ن ال �ف �ق �ه ��اء؟ اجل � � ��واب :ال ،مل ي�ق��م
الإ�سالميون بجهد حقيقي يف بناء منظومة فقهية ع�صرية

ت�ستوعب �أجزاء احلياة املختلفة .نعم قاموا بكتابات كثرية يف
نقد الفكر الي�ساري والليربايل ،ولهم جهود كبرية يف جماالت
�أخرى كتجربة �سيد قطب يف تف�سريه الرائع للقر�آن الكرمي.
ولكن يبدو يل �أ َّن �أحد �أهم �أ�سباب �أزم��ة جماعات الإ�سالم
ال�سني �أ َّن�ه��ا تخلو م��ن الفقيه املجتهد
ال�سيا�سي يف ال��واق��ع ُّ
ال ��ذي ُي��ار���س االج�ت�ه��اد وف��ق ق��واع��د ال�ف�ق��ه؛ ف��أغ�ل��ب ق�ي��ادات
ه��ذه اجل�م��اع��ات ال متلك ع�لاق��ة طيبة بامل�ؤ�س�سات الفقهية
القائمة يف العامل الإ�سالمي ،ويف �أحيان كثرية يخرج اخلالف
من دائ��رة املجامالت �إىل التال�سن ،وم��ن وح��ي ه��ذا اخل�صام
خ��رج م�صطلح «ف�ق�ه��اء احل�ي����ض وال�ن�ف��ا���س» ك�ن��وع م��ن النقد
ال�لاذع وجهه دع��اة الإ��س�لام ال�سيا�سي للفقهاء التقليديني،
و�سيوظف الإ�سالميون م�صطلح «وعاظ ال�سالطني» يف �إدانة
الفقهاء ،وم�سل�سل اخل�صام ه��و كا�شف ع��ن �إ�شكال عميق يف
فكر اجلماعات الدينية التي تطالب ب��دول��ة دينية م��ن غري
االهتمام بالفقه وتكوين امل�شروع الفقهي ال��ذي على �أ�سا�سه
يكون احلكم.
ف�ك� ُّ�ل م��ا �أجن ��زه دع��اة الإ� �س�لام ال�سيا�سي يف ع��امل الفقه ال
ي�شكل �شيئا �أمام �إ�سهامات الفقهاء الذين اندجموا يف م�شاريع
الدولة احلديثة.
� -2إطاللة تاريخية:
�أُث�ي�ر مو�ضوع ع�لاق��ة ال��دي��ن ب��ال��دول��ة يف الع�صر احلديث
لأول مرة ،كما يرى ر�ضوان ال�سيد ،على يد فرح �أنطوان الذي
قال يف جملة «اجلامعة»� :إنه ملن ال�ضروري ف�صل الدين عن
الدولة واالقتداء بفرن�سا يف ذلك؛ لأ َّن فرن�سا كانت بالن�سبة
ل��ه رم� � َز ال�ت�ق��دم واحل ��داث ��ة ال�ع���ص��ري��ة؛ ل��ذل��ك ر�أى � �ض��رورة
تقليدها يف عملية الف�صل ه��ذه؛ لأ َّن��ه ي��رى �أننا بذلك ُنزيل
ع��ائ�ق�اً م�ه� ًّم��ا م��ن ع��وائ��ق ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة واع�ت�ن��اق العلوم
احلديثة ،وهذا الف�صل �سيحول دون ا�ستغالل الدين خلدمة
�أط �م��اع ال���س�ي��ا��س�ي�ين� ،أي �أن ه ��ذا ال�ف���ص��ل يف ال�ن�ه��اي��ة يُحقق
احلفاظ على قدا�سة وطهارة الدين من لوثة ال�سيا�سة و�سوء
توظيف ال�سيا�سيني.
وق��د ر َّد الإم��ام ُم َّمد عبده على ف��رح �أن�ط��وان يف مزاعمه
بوجود تناق�ض بني الإ�سالم والعلم� ،أو يف ادعائه ب�أن الإ�سالم
معيق للتطوير ال�سيا�سي ،وق��د اعتمد يف ردّه على جمموعة
حجج:

 �أو ًال :من اخلط�أ قيا�س الإ��س�لام على الكاثوليكية التيترى �أن البابا ميلك ع�صمة دينية.
 ثانياً :لقد �أُرغم الأوروبيون على ف�صل الدين عن الدولةللتحرر من �سيطرة الكني�سة يف النواحي العلمية واحلياتية،
وم��ا ك��ان ه��ذا ��ض��روري��ا يف التجربة الإ��س�لام�ي��ة ،ب��ل وال حتى
وارداً؛ �إذ �إن التاريخ الإ�سالمي �شاهد على �أن الإ�سالم مل يكن
�أبداً يعيق حركة العلم ،بل كان يباركها ويحث عليها ،جاء يف
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي« :ق��ل ه��ل ي�ستوي ال��ذي��ن يعلمون وال��ذي��ن ال
يعلمون».
وكان من نتيجة هذا احلوار والنقا�ش الفكري �أن ط َّور الإمام
حممد عبده �أط��روح�ت��ه يف ال��دول��ة املدنية .والنقا�ش الأك�بر
ال ��ذي مت ح��ول ه��ذه الق�ضية -ن�ش�أ عندما �أل�غ��ى م�صطفىكمال �أتاتورك ال�سلطنة العثمانية ثم اخلالفة العثمانية بني
ع��ام��ي ( 1922و1924م) وك��ان نتيجة ذل��ك �أنْ ج��اه��دت ُنخب
دي�ن�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة م��ن خم�ت�ل��ف ع��رق�ي��ات امل�سلمني م��ن ال�ع��رب
وغريهم ال�ستعادة اخلالفة ،و�سرنى بعد هذه املرحلة ب�سنوات
ظهور كربى اجلماعات الإ�سالمية ال�سيا�سية؛ و�أعني جماعة
الإخوان على يد ح�سن البنا ،والذي على يده -وبف�ضل ن�شاطه
و�إخال�صه للفكرة الدينية -جنح يف خلق تنظيم عاملي ال يزال
فعا ًال �إىل ال�ي��وم ،وال ي��زال يثري اجل��دل الفكري وال�سيا�سي.
وب�ع��د ذل��ك �ستظهر الكثري م��ن جماعات الإ� �س�لام ال�سيا�سي
يف خمتلف �أج ��زاء العامل الإ��س�لام��ي ،بع�ضها -كما يف منوذج
«القاعدة» و»داع�ش»� -سي�ؤمن �إمياناً كام ً
ال بالعنف يف �سبيل
حتقيق م�شاريعه ،يف ح�ين ��س�نرى من ��اذج �أخ ��رى ت�ق�ترب من
العلمانية كما يف منوذج الإ�سالم ال�سيا�سي الرتكي.
وبعد هذه العجالة ال�سريعة� ،أختم قائ ً
ال� :إ َّن احللم يف ذاته
لي�س خطيئة ،من حق �أي فرد منا �أن ين�سج �أحالمه بال�صورة
التي ال ت�شكل خطرا �أو تهديداً للحياة ،ولكن لي�س من حق
�أي ��ش�خ����ص ك��ائ �ن �اً م��ن ك ��ان �أن ي �ق��رر وح ��ده م���ص�ير الأمم!
ولعل �أزمتنا الكربى هي ه��ذه .هناك من يق ِّرر بالنيابة عن
�سجلنا
الأم��ة ،وم��ا على النا�س �إال ال�سمع والطاعة ،و�إذا كنا َّ
بع�ض االنتقادات يف مقالنا على م�شاريع الإ�سالم ال�سيا�سي،
فهذا ال يعني �أن�ن��ا ن��رى �أن الأط ��راف الأخ ��رى ه��ي اخلال�ص
وهي الكمال؛ فالواقع الذي نعي�شه هو نتاج �أخطاء وقع فيها
اجلميع.
almashoor1000@gmail.com
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م�س�ألة الإقناع بالتعذيب عند ابن ر�شد
كاملة العربية

اقتب�س ابن ر�شد عن �أ�ستاذه �أر�سطو نظرية احلجج الثالث وهي :احلجة الربهانية واحلجة اجلدلية واحلجة اخلطابية ،يف بحثه «الإقناع بني العنف والعقل
يف منزلة التعذيب احلجاجية عند ابن ر�شد» يناق�ش الباحث والأكادميي املغربي ف�ؤاد بن �أحمد يف جملة الت�سامح ر�أي ابن ر�شد يف الإقناع بالتعذيب يف
احلجة اخلطابية ،وكان ال�س�ؤال الرئي�سي للبحث هو:
ما معنى �أن يكون التعذيب مو�ضوع تفكري يف القرون
الو�سطى الإ�سالمية؟
ي�شري الكاتب �إىل العالقة بني احلجة والتعذيب عن
طريق اجلذر اال�شتقاقي لكلمة حجة الذي يفيد العنف
والأذى مبعنييه امل��ادي والنف�سي ،كما ب�ين �أي�ضاً املعنى
النف�سي الذي تنطوي عليه �أيُّ حجة وهو �إ�ضفاء لغطاء
املعقولية على امل�ي��والت والرغبات الدفينة يف التدمري
والهدم.
ما هو نوع احلجة التي يناق�شها هنا الكاتب؟
احلجة اخلطابية وهي تعني « :التي يعتمد �صاحبها
على ُمقدمات ظنية ،ت�أخذ بالظن الراجح دون احلر�ص
ع �ل��ى �إب� � ��راز ال��دل �ي��ل وال �ب�ره� ��ان ،ب ��ل ي�ع�ت�م��د ف�ي�ه��ا على
ا�ستخدام اللغة والبالغة يف �إقناع املتلقي» .وهي تعتمد
على �إثارة املخاطب والت�أثري فيه.
هنا تناول الكاتب مناق�شة املواطن التي ا�ستخدم فيها
ابن ر�شد ثيمة التعذيب ،وهي:
-1الإقناع ال�صناعي وغري ال�صناعي:
يقول ابن ر�شد يف هذا بكتابه تلخي�ص اخلطابة :ف�أما
الأ�شياء التي تفعل الت�صديقات يف هذه ال�صناعة فمنها
م��ا ه��ي �صناعية وتلك التي وج��وده��ا الختيارنا ورويتنا
ونحن الفاعلون لها ،ومنها م��ا ه��ي غ�ير �صناعية وهي
ال �ت��ي ل�ي����س وج ��وده ��ا الخ�ت�ي��ارن��ا وروي �ت �ن��ا ،م�ث��ل ال�شهود
والتعذيب والعقود.
ف��الإق �ن��اع ال���ص�ن��اع��ي ه��و اق�ت�ن��اع حقيقي ال ��ش��ك فيه،
�أم��ا غري ال�صناعي فيخالطه الريبة ،وم��ا ي�ؤكد ه��ذا �أن
الباحث عر�ض ر�أي ابن ر�شد يف هذا ،حيث يقول ابن ر�شد
� :إمنا كانت ال�ضمائر �أ�شرف من هذه (الأ�شياء التي تقنع
م��ن خ��ارج) و�أ��ش��د تقد ًما لأن�ه��ا ق��د ت�ستعمل يف �إث�ب��ات ما
ك��ان من ه��ذه غري بينة �أو بينة الإق�ن��اع .فقد يظهر من
ريا من هذه الأ�شياء التي من اخلارج �إمنا
�أول الأمر �أن كث ً
يفيد الإقناع فقط ،لكن هذا الإقناع قد يخفى يف بع�ضها
خفاء.
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أنّ ال �ق �ن��اع��ة ه ��ي غ ��اي ��ة اخل�ط��اب��ة
بالن�سبة البن ر�شد� ،إال �أنه يقول يف كتابه« :ولي�س عمل
هذه ال�صناعة �أن تقنع والبد� ،أعني �أنه لي�س يتبع فعلها

الإقناع بال�ضرورة كما يتبع فعل النجار وج��ود الكر�سي
�ضرورة».
 -2التعذيب طريق للإقناع :
ي�شري ال�ك��ات��ب �إىل وج�ه��ة ن�ظ��ر اب ��ن ر��ش��د يف ��ض��رورة
ا�ستعمال الأقاويل اخلطابية وال�شعرية يف �إقناع النا�س
على الف�ضائل ،وم��ن الأ�سا�س فاحلجة اخلطابية تعمل
على �إث��ارة الأحا�سي�س ال العقول ،كما يرى ابن ر�شد �أنّه
يتعذر �إقناع النا�س باحلجة الربهانية حيث يقول �« :إمنا
خ�ص �أف�لاط��ون اجلمهور بالطرق اخلطابية وال�شعرية
ّ
يف تعلم احلكمة لأ ّن��ه لي�س هناك م��ن طريق غريها �إال
�أحد �أمرين� ،إما �أن يتعلموها بالأقاويل الربهانية وهذا
ممتنع يف حقهم ،و�إما �أال يتعلموها �أ�ص ً
ال وهذا ممكن».
�إح ��دى ال�ن�ق��اط ال�ت��ي ا�ستنتجها ال�ك��ات��ب ه��ي �أن اب��ن
ر�شد يرى بالطبيعة ال�شريرة للإن�سان و�أن التعليم يحد
من ج�بروت��ه ،وا�ستدل على ذل��ك من ق��ول اب��ن ر�شد� :إن
للخطابة منفعتني� .إح��داه�م��ا �أن�ه��ا حت��ث امل��دن�ي�ين على
الأع�م��ال الفا�ضلة .واملنفعة الثانية �أن��ه لي�س كل �صنف
من �أ�صناف النا�س ينبغي �أن ي�ستعمل معهم الربهان يف
الأ�شياء النظرية التي ي��راد منهم اعتقادها « وذل��ك �إما
لأنّ الإن�سان قد ن�ش�أ على م�شهورات تخالف احل��ق ،ف�إذا
�سلك به نحو الأ�شياء التي ن�ش�أ عليها �سهل �إقناعه و�إما
لأن فطرته لي�ست معدة لقبول الربهان �أ�صال و�إما لأنه
ال ميكن بيانه له ،يف ذلك الزمان الي�سري الذي يراد منه
وق ��وع الت�صديق فيه » فلهذا ق��د ن�ضطر �إىل �أن جنعل
الت�صديق باملقدمات امل�شرتكة بيننا وبني املخاطب �أعني،
باملحمودات .و�أي�ضاً يقول :
«�إن النا�س بالطبع مييلون �إىل �ضد الف�ضائل العادلة
ف�إذا مل ي�ضبطوا بالأقاويل اخلطبية غلبت عليهم �أ�ضداد
الأف �ع ��ال ال �ع��ادل��ة .وذل ��ك � �ش��يء م��ذم��وم ي�ستحق فاعله
ال�ت��أن�ي��ب وال�ت��وب�ي��خ �أع �ن��ي ال ��ذي مي�ي��ل �إىل ��ض��د الأف �ع��ال
ال�ع��ادل��ة� ،أو امل��دب��ر ال ��ذي ال ي�ضبط امل��دن�ي�ين ب��الأق��اوي��ل
اخلطبية على الف�ضائل العادلة».
وي��واف��ق الكاتب اب��ن ر�شد يف ر�أي ��ه ،فهو ال يراها نزعة
ت�شا�ؤمية منه بل �إنّ دور اخلطابة يكمن فع ً
ال يف احلد عن
طريق الإق�ن��اع م��ن م�ي��والت النّا�س الطبيعية وتعليمهم

الف�ضائل ،فاال�ستعداد ال يكفي لتجنب ال�شرور .بالن�سبة
الب��ن ر��ش��د وال�ك��ات��ب فاخلطابة هنا مثلها مثل التعليم
تعمل على تنمية الأخالق الفا�ضلة يف النا�س.
ي ��أت��ي ب�ع��د ذل ��ك ر�أي اب ��ن ر��ش��د يف الإق �ن ��اع ع��ن طريق
ال�ت�ع��ذي��ب ،ويف ذل ��ك ي�ق��ول �« :أم ��ا ال�ط��ري��ق ال �ث��اين فهو
ال�سبيل ال�ت��ي ت�سلك م��ع امل�ت�م��ردي��ن والأع� � ��داء ،وم ��ن ال
يتحلى مب��ا ي�ج��ب ل��ه م��ن ف���ض��ائ��ل ،وه ��ي �سبيل الإق �ن��اع
والإكراه».
وال �ت �ع��ذي��ب م ��ن الأ� �ش �ي ��اء اخل�ط��اب�ي��ة غ�ي�ر ال�صناعية
الفاعلة للقناعة والتي ذكرها اب��ن ر�شد جنباً �إىل جنب
مع ال�سنن وال�شهود والعقود والإميان ،لكن يرى الكاتب
�أنّ للتعذيب خ�صو�صية خمتلفة.
كيف يكون للتعذيب خ�صو�صية خمتلفة؟
ي��رى ب��ن �أح�م��د �أن خ�صو�صية التعذيب تكمن يف �أ ّن��ه
ق��ائ��م ع�ل��ى اخل ��وف ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي��ول��د ت�خ�ي�لات ك��اذب��ة
وهلو�سات مر�ضية وب��ال�ت��ايل لي�س م��ن ال�سهولة مبكان
الإق ��رار ب�صدق م��ا يقول امل�ع��ذب ،حيث �إنّ ال�صدق لي�س
قيمة مطلوبة لذاتها ،و�إمنا ي�ضطر �إليها بالعر�ض.
يقول ابن ر�شد « :ف�أما التقرير بالعذاب ف�إنها �شهادة
ما لقول املعذب وفيه له ت�صديق ما لأنّه يخاف �إن كذب �أن
تعاد عليه العقوبة ،وملا يتخيل � ً
أي�ضا �أن يف ال�صدق النجاة
من ال�شر الواقع به �إال �أنه �صدق مكره عليه» .وهذا �إقرار
من اب��ن ر�شد ب ��أن املعذب يلج�أ �إىل الت�صديق خو ًفا من
العقوبة والعذاب و�أن كالمه ال يحمل ر�أيه احلقيقي.
يف النهاية يعلن اب��ن ر��ش��د �أن على احل�ك��ام والق�ضاة
جتنب ا�ستخدام هذا النوع من اال�ستدالل الذي يكون فيه
الإن�سان مكرهًا بالعذاب بل يجب ا�ستعمال باقي الأ�شياء
التي تنتج ت�صديقات مثل ال�شهادة والإميان وهذا ما يراه
ابن ر�شد متوافقاً مع ال�شريعة.
اجليد يف مقال الباحث ابن �أحمد �أنه ا�ستقى معلوماته
م��ن ك�ت��ب اب ��ن ر� �ش��د ن�ف���س��ه ،ال م��ن م �� �ص��ادر ت�ك�ت��ب ع�ن��ه،
كما �أن ا�ستنتاجاته يف البحث ك��ان��ت ق��وي��ة ،وب ��د�أ بحثه
بعنوان يجلب احلرية لقارئه �أول وهلة ويجعله يت�ساءل
ه��ل ي��ا ت��رى الفيل�سوف وقا�ضي قرطبة يقر بالتعذيب
للإقرار؟! .
alabrikamla@gmail.com
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هل امل�سيح َّية يف خطر؟
نوف ال�سعيد َّية

مقال الباحث التون�سي عزالدين عناية يف جملة الت�سامح الذي يحمل عنوان «م�سارات ت�أويل الدين يف امل�سيحية املعا�صرة» ،يُناق�ش م�ستقبل الكني�سة ،والتحديات التي تواجه امل�سيحية.
ْ
�شهدت امل�سيحية نقا�شات جريئة وتغيريات عميقة ت�صل �إىل جوهر الدين؛ فمن حتليل حلم اخلنزير ،مرورا بالت�سامح مع م�س�ألة زواج رجال الدين ،وقبول املثلية ،و�صوال �إىل
لقد
�إعادة النظر يف معنى «جهنم» ،واعتبار الإميان بها لي�س �أ�سا�سا للمعتقد امل�سيحي .وبالرغم من هذه اجلهود املبذولة يف املراجعة و�إعادة الت�أويل� ،إال �أن التدين يف املجتمعات الغربية ال
يزال يف تراجع.
� ...إ َّن من الأمور التي تدعو للإحباط �أن تقارن بني املرحلة
التي و�صلت �إليها امل�سيحية عرب جهود الالهوتيني اجلادة،
واملرحلة التي ال يزال املفكرون الإ�سالميون فيها؛ ففيما
يعملون على الو�صول باخلطاب الديني �إىل درجة تواكب
تفكري الإن�سان املعا�صر ،ال يزال الإ�سالميون يناق�شون
جدوى نقد الرتاث الإ�سالمي من عدمه .وبغ�ض النظر
ر�ضية �أو ال ،ف�إ َّن االجتهاد بحد ذاته �أمر
�إن كانت النتيجة مُ ِ
ي�ستحق االحرتام.
وقبل مناق�شة التحديات التي تواجه الكني�سة اليوم ،دعونا
نعرج على الأ�سباب التي جتعل �إن�سان القرن الع�شرين
مُ ت�ش ِّككا فيه .لنفعل ذلك عرب �إدراج الأ�سباب التي �أوردها
الفيل�سوف وعامل الريا�ضيات واملنطق برتراند را�سل يف
حما�ضرته التي �ألقاها يف العام 1927م ،والتي حملت عنوان
«ملاذا ل�ست م�سيحيا؟» .فرا�سل يعتقد ب�أنه ال توجد �أدلة كافية
على وجود اهلل ،و�أن الدليل املنطقي الأقوى الذي ُي�ستخدم
عادة هو �أن هناك علة �أوىل يف الوجود هي �سبب كل موجود
ميكن نق�ضه عرب الت�سا�ؤل :ومن خلق امل�سبب الأول؟ ويقول
را�سل �إ َّن «فكرة وجود بداية لكل �شيء �سببها فقر خميلتنا
عن هذا العامل» .الأمر الآخر الذي يناق�شه هو مدى �صحة
االعتقاد بوجود قوانني طبيعية ثابتة ،ويقول �إ َّن ما لدينا
حقيقة هو «قوانني ال�صدفة»؛ �إذ �إ َّننا عندما نحاول الدخول
يف العمق الكت�شاف طبيعة الذرات جندها حمكومة بالفر�ص
النظرية ،وال يعود لدينا �أي معرفة يقينية و�إمنا احتماالت
�إح�صائية .ويف املو�ضوع ذاته ،يتحدث عن �أن العلم يك�شف
ب�أن الكائنات تتكيف مع بيئتها وهذا يتعار�ض مع فكرة �أن
الكائنات �صممت لتالئم بيئتها ،و�أن كل �شيء مُ �سخَّ ر لها.
بعدها ينتقل للحديث عن ال�صراع بني اخلري وال�شر ،وهل
العدالة موجودة حقا .ميكن اعتبار ال�شر مهما من حيث هو
اختبار للخريين لكن :هل اخلري وال�شر كالهما من اهلل؟
�أم �أنهما مُ �ستقالن ،و�إذا افرت�ضنا �أن اخلري وحده من اهلل،
فما هو �أ�صل ال�شر وهل وجوده �أزيل ،ف�إن قلنا ذلك فال يعود
�صحيحا �أن اهلل هو �أول موجود ،و�إن قلنا بعك�س ذلك ن�سبنا

ال�شر �إىل اهلل .لكن را�سل يعتقد �أن الدافع للإميان لي�س
امل�سائل الفكرية �أو االقتناع املنطقي ،بل القيمة العاطفية
التي مينحها الدين .ينتقل را�سل بعدها �إىل مناق�شة
�شخ�صية امل�سيح (كما وردت يف الإجنيل) ويك�شف عن �أحداث
ومقوالت تتعار�ض مع حكمته (ملن ي�ؤمنون بب�شريته) ومع
�ألوهيته (ملن ي�ؤمنون ب�إنه �إله) .وبالن�سبة لرا�سل ،فامل�سيحية
حتوي جمموعة من التعاليم الال�أخالقية والهمجية ،بل
�إنه يذهب �إىل �أبعد من ذلك باعتبار «الدين امل�سيحي املمثل
بكنائ�سه وم�ؤ�س�ساته ،هو اخلطر الأكرب املمحق ب�أخالق
الإن�سان» ،فهو مبني على اخلوف والغمو�ض والدعوة �إىل
الإذعان الأعمى.
لكن بر�أيي ال ُيكن االعتماد على �آراء را�سل؛ لأنه يحاكم
الدين من اخلارج� ،أي �أنك �إذا كنت تنوي نق�ضه فعليك �أن
ُت�سلم مبجموعة �أ�سا�سية من امل�سلمات التي ُتثل جوهر
الدين ،ومن ثم تك�شف تناق�ضه �أو �ضعفه (�إن وجد).
حتديات الكني�سة
�أظهرتْ امل�سيحية منذ مطلع القرن الع�شرين �ضعفا يف
م�سايرة حداثة املجتمعات الغربية على ال�صعيد االجتماعي
والثقايف وال�سيا�سي .فهي تعاين من «عدم قدرتها على طرح
خطاب مقنع للنا�س ،وما عادت طرفا يف امل�شهد الثقايف..
فهي متهمة بقدامتها يف وعي اجل�سد ،والأخالق ،والعادات،
ولي�س لها الأدوات الثقافية يف م�ستوى الزمن احلايل«� .أما
على ال�صعيد ال�سيا�سي» ،فالدميقراطية تتحدى الكني�سة؛
لأنها تت�أ�س�س على حرية ال�ضمري وعلى مبد�أ الأغلبية.
والكني�سة من ناحيتها تتحدى الدميقراطية لأنها تت�أ�س�س
على احلقيقة والع�صمة .ويف الوقت الذي ت�شهد فيه الكني�سة
تناق�ضا مع الواقع العلماينُ ،ت�صر على �أن تبقى املتنفذ
الديني الوحيد يف ف�ضاء دميقراطي ،وهو ما يتناق�ض
�أ�سا�سا مع حترير ال�سوق الديني .كما �أ َّن الأ�سطورة وبع�ض
الطقو�س تتنافى مع العقالنية وتبدو غري منا�سبة للطابع
الالديني للمجتمعات الغربية ،رغم �أن هذه الطقو�س «من
الأمور التي ت�سعى الكني�سة لرت�سيخها ،رمبا ذلك ما يجذب

العامة ،لكنه ينفر �شرائح وا�سعة من املثقفني ويبعدهم عن
الكني�سة» ،ميكن التدليل على ذلك ب�أن غالبية املتدينني هم
من ذوي التعليم املتوا�ضع ،والظروف االقت�صادية ال�صعبة،
وهناك كثري من الدرا�سات التي تربط الأمرين.
العديد من املفكرين «ا�ست�شعروا مُ بكرا انعزال الكني�سة؛
فحاولوا تدارك اخلطاب الكن�سي للخروج به من عقمه»،
بطريقة «تفي لروح الن�ص وتلبي املطلب االجتماعي» ،لكنَّ
عملية الت�أويل تواجه حتديا مهما ب�سبب حماولة املركز
(الذي ميثله جمل�س مراقبة العقيدة يف روما) التم�سك
بامل�شروعية؛ فنتاج الت�أويل يبقى بحاجة لالعرتاف من قِبل
ال�سلطة الدينية ،ومن ناحية �أخرى فـ»كلما جرى التدقيق
يف الن�ص تال�شت قدا�سته» .هذا الوعي باخلطر الذي يهدد
قدا�سة الن�ص ت�س َّبب يف العودة للتقليدية ذات اخلطاب
الأحادي و»التي ال تويل �ش�أنا للتنوع»� .أو كما يقول املفكر
الالهوتي هان�س كوجن «امل�سيحية ينبغي �أن تكون �أكرث
م�سيحية.
البحث عن حلول
مل يعد �أمام الكن�سية �أي خيار �سوى حماولة االن�سجام مع
القيم العامة« ،فهي ت�ساير املجتمعات كرها ال طوعا ،حتى ال
تلفظها ،ولكن يف �سريها تبقى خماطر التنازل عن هويتها
حا�ضرة» .كلفت الكني�سة حماولة االن�سجام هذه ،تبني
مقوالت ت�ضمن بقاءها ،فهي -مثال -تدلل على اتفاقها
مع العلمانية بحجة �إعطاء ما لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل.
بل و�أظهرت مرونة «�سواء بالتخلي عن بع�ض ال�شعائر� ،أو
بتجاوز بع�ض املحرمات� ،أو حتى �إلغاء بع�ض املعتقدات»،
ت�صل �إىل تقبل املثلية �أو �إلغاء الإميان بالربزخ .تبدو املوازنة
بني الأمرين �صعبة لأنها حتيل الإن�سان العادي للتفكري ب�أن
الب�شر �أ�صبحوا هم املرجع �أو لنقل ب�أن الفهم الكامل للن�سخة
ال�صاحلة للع�صر من الدين متر عرب املفكرين الالهوتيني
وال�سلطة الدينية؛ وبالتايل :ما هي القيمة احلقيقية له �إن
كان ب�إمكان الإن�سان االعتماد على ح�سه ال�سليم؟
nouf.alsaidi@gmail.com

رجب 1437هـ  -أبريل 2016م

11

هل للعدالة واحلرية يف الفكر العربي احلديث اجتاه واحد �أم عدة اجتاهات
مرمي العدوية

ا�ستهل الأكادميي امل�صري �أحمد حممد �سامل مقالة له يف جملة الت�سامح حتمل الت�سا�ؤل ال�سابق ب�سرب �أغوار اللغة؛ �إمياناً منه ب�أنها الأ�سا�س يف �إي�ضاح
املعاين وامل�صطلحات التي ُت�ستخدم �سيا�سياً واجتماعياً .ولقد وجد ب�أن للعدل عدة معاين يف معجم (ل�سان العرب) ،ومنها :عدل احلاكم يف احلكم� .أما من
جانب ال�سنة فهنالك كذلك ذكر للعدل يف عدة موا�ضع .بينما احلر ،واحلرية يف (ل�سان العرب) جاءت نقي�ض العبد ،والعبودية ولقد ورد ذكرها يف ال�سنة
النبوية يف �أكرث من مو�ضع؛ فجاء اال�ستخدام اللغوي اال�صطالحي التقليدي للحر واحلرية مفهوماً ذو داللة �شرع ّية يف الإ�سالم ،وارتبط تاريخياً بال ّرق
ومل يحمل معاين �سيا�سية باملعنى احلديث ،على الرغم من كونه �شمل يف فرتات من التاريخ الفئات املعفية من اجلزية ونحوها.
وبت�سليط ال�ضوء على مفهومي العدل واحلرية يف الإطار ال�شرعي
ال�سيا�سي الإ�سالمي يتبني لنا �أن العدل �شكل قيمة حمورية يف
( ال�سيا�سة ال�شرعية) �سواء من ناحية نظرية الإمام �أو الآداب
ال�سلطانية وما �شاكلها من ن�صائح للملوك .وكان مفهوم ال�سيا�سة
ال�شرعية للعدل يعني تنفيذ حكم اهلل كما ورد يف ال�شرع .ولكن مل
يخل الأمر من هوة كبرية بني الدعوة �إىل العدل نظرياً والتنفيذ
على �أر�ض الواقع �إال يف فرتات معينة .ويعترب مبد�أ العدل يف الثقافة
الإ�سالمية حجر الأ�سا�س وجوهر القيم ال�سيا�سية .ويذهب البع�ض
�إىل �أن العدل قيمة جماعية بينما احلرية قيمة فردية ،وهذا لي�س
من باب �إعطاء الأهمية لقيمة دون �أخرى ولكن؛ لأن ت�شكل العدل
منوط به منطقياً �إىل �إيجاد احلرية على �أر�ض الواقع.
وعلى الرغم من حماولة القول ب�أ ّن مركزية العدالة يف االجتاه
ال�سيا�سي ال تلغي احلرية؛ ف�إ ّن الفقه الإ�سالمي مل ي�شمل �أي
معاجلة لق�ضية احلرية ،بل �إ ّن حديث الآداب ال�سلطانية عن اجلزية
ونحوها يو�ضح لنا �أن توظيف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي ملعنى
احلر جاء مبا يقابله يف اللغة مبعنى العبد ،و�أ ّن املعنى االجتماعي
هو املوجود يف الداللة اللغوية ،بينما ال جند يف ال�سياق ال�سيا�سي
ال�شرعي �أي حديث عن احلرية �أو احلريات باملعنى ال�سيا�سي لها.
ومن جانب �آخر جند �أ ّن حديث الثقافة الإ�سالمية القدمية عن
احلرية جاء من منظور �إنطولوجي ميتافيزيقي ،حني ناق�ش علماء
الكالم ق�ضية احلرية واجلربية.
ال�سياق ال�شرعي /احلديث (العدل /احلرية):
لقد كان من تبعات ت�أثري الإمرباطورية الأوروبية على
الإمرباطورية العثمانية يف نهاية القرن الثامن ع�شر وبداية القرن
التا�سع ع�شر (العدل) كقيمة مرتكزة يف ال�سياق ال�شرعي وم�سيطرة
على تطور الفقه يف ال�سيا�سة الإ�سالمية وبالتايل ظهر م�صطلح
احلرية باملعنى ال�سيا�سي .ومن هنا دخلت على الثقافة العربية
والإ�سالمية ر�ؤية جديدة ملا كانوا عليه؛ فمن قيمة العدالة لديهم
�إىل احلرية لدى الغرب.
وبالنظر �إىل بع�ض نتاجات رواد الفكر العربي احلديث �أمثال :رفاعة
الطهطاوي يتبني لنا �أنه كان من ال�صعب التخلي عن تراث الفقه
الإ�سالمي ال�سيا�سي يف �سبيل ما جاء من الغرب؛ فظل العدل عند

الطهطاوي مث ً
ال هو القيمة املحورية بينما نظر �إىل احلرية الغربية
ك�آلية القيا�س واملماثلة يف نقل الوافد الغربي �إىل ثقافتنا .ويرى
خري الدين التون�سي كرجل دولة نف�س وجهة نظر الطهطاوي رجل
الدين؛ فاحلرية امتداد للعدالة .ويتبني لنا �أن التون�سي يف ر�ؤيته
�إىل احلرية يعطفها على العدل وهو بهذا يتفق مع الطهطاوي،
وال ريب �أ ّن وحدة النظر لديهما متفقة نتيجة النطالقهما من
قاعدة ثقافية واحدة ال تفرق بني الدين وال�سيا�سة .ومن جانب
�آخر حملت �أفكار الأفغاين ا�ضطراباً وا�ضحاً؛ لأنه كان يبحث عن
زعامة �سيا�سية �أكرث من بحثه عن بناء ن�سق فكرى �إ�صالحي ،وال
�شك �أ ّن اقرتابه من امللوك كان �أثر ُه �سلبياً على �أفكاره؛ فقد اتخذ
موقفاً �سلبياً من ق�ضية احلرية .وكان ينظر �إليها على �أ ّنها نهج
غربي خال�ص ،وكانت احلرية لديه تعنى �أحياناً الإباحية وجحود
الدين .بينما حتدث الأفغاين ب�إيجابية عن العدالة وذلك من خالل
ترويجه لفكرة (العادل امل�ستبد) .وبهذا ميكن القول �أنه عاد بالفكر
العربي خطوة للوراء ،حني خالف الطهطاوي والتون�سي يف كون
العدالة امتداد للحرية.
بينما ركز عبدالرحمن الكواكبي على نقد ا�ستبداد الإمرباطور ّية
العثمانية ،ولقد كان �أكرث مي ً
ال كذلك للنمط ال�شرعي .وي�شيد
الكواكبي بنظام اخلالفة ويعتربه حكما مدنيا ،والدليل على
ذلك �أ ّنه يف كتابه (�أم القرى) قد دعا �إىل خالفة كونفيدرالية
�إ�سالمية ،يجتمع حتت غطائها كل �أجنا�س امل�سلمني ،ومن ثم ال
ميكن �أن نعترب نقد الكواكبي لال�ستبداد رف�ضا لنظام اخلالفة
بقدر ما هو نقد ال�ستبداد ال�سالطني ،ورغبة يف عودة العدالة
�إىل نظام اخلالفة.
ومن خالل حتليل النماذج ال�سابقة للمفكرين جند �أن ن�سق
ال�سيا�سة ال�شرعية كان هو احلاكم يف نظرة املفكرين العرب �إىل
احلرية باملعنى احلداثي من خالل العدالة� ،أو كامتداد للعدالة
باملعنى ال�شرعي وهو ما جنده يف �آراء كل من :الطهطاوي والتون�سي
والكواكبي .و�إن كان الأفغاين �أكرث قرباً �إىل الن�سق ال�شرعي من
�أي مفكر �آخر .ولكن مع ذلك ف�إ ّن هناك مفك ًرا م�سيح ًيا عرب ًيا
وهو �أديب �إ�سحاق تبنى الدعوة �إىل منظومة �أفكار الن�سق الغربي
اخلال�ص الذي يركز على الدعوة �إىل احلرية دون االلتفات الوا�ضح

للعدالة ،ولكن اليوم ال جند �أثراً وا�ضحاً لأفكار �أديب �إ�سحاق على
الفكر العربي نتيجة لق�صر عمره وكرثة تنقالته وبالتايل مل يكن
له الكثري من الطالب.
ال�سياق احلديث (احلرية):
مع مطلع القرن الع�شرين �أخذ �سياق احلرية منحى حديثا ،بعد �أن
كان يف القرن التا�سع ع�شر ذا منحى �شرعي ،فكيف انف�صل احلديث
عن ال�شرعي؟
ميثل الإمام حممد عبده وهو من تالمذة الأفغاين ،ال�شخ�صية
املف�صلية يف تاريخ الفكر العربي .وقد عُرف عنه اخلطابات الدينية
الالذعة للعلمانية .ولكنه من ناحية �أخرى دعا �إىل اخلالفة وانتقد
ممار�سات ال�سيا�سة يف التاريخ الإ�سالمي يف الوقت ذاته واتبع �سبيل
معلمه الأفغاين يف دعوته لفكرة (امل�ستبد العادل) ،وهو ما يف�سر
خروج تالميذ من حتت يديه ب�أفكار متناق�ضة الآراء �أمثال :قا�سم
�أمني.
ومن بعده كان �أحمد لطفي ال�سيد �أبرز داعية للن�سق الليربايل
احلديث للحرية؛ ُ
حيث انتقد نظرية ( امل�ستبد العادل) .ولقد
تعر�ض لهجوم �شديد من املحافظني متهمني �إياه ب�إ�شاعة الأفكار
الغربية ،وعلى الرغم من ذلك �أثمرت دعواته هو وقا�سم �أمني �إىل
تبني الن�سق احلداثي الليربايل للحرية وازدهار احلياة ال�سيا�سية
امل�صرية .ويف ظل ازدهار الن�سق الليربايل انح�سرت الدعوة �إىل
التيار ال�شرعي ،هذا على الرغم من دعوة ر�شيد ر�ضا مرة �أخرى
�إىل اخلالفة يف كتابه (اخلالفة �أو الإمامة العظمى) ومهاجمته
لليرباليني.
وقد انتهى خطاب الإ�صالح لدى حممد عبده مبا يحمله من
ا�ستنارة �إىل حمافظة على يد ر�شيد ر�ضا ،وامتد �أثره بتتلمذ ح�سن
البنا م�ؤ�س�س جماعة الإخوان امل�سلمني.
وبهذا انتهت املمار�سة ال�سيا�سية ال�شرعية ب�سقوط كمال �أتاتورك
و�أ�صبحت ممار�سة ال�سيا�سة ال�شرعية جمرد حلم يراود احلركات
الإ�سالمية .ولكن من ناحية �أخرى مل تت�أ�صل جذور (احلرية) وفق
املعنى احلديث يف الفكر العربي نتيجة البنية االجتماعية القائمة
على القبيلة والع�شرية؛ فما زالت دعوة الليرباليني نخبوية تبدو
كج�سم غريب يف املجتمع.
maryamsaid2015@gmail.com
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�أمريكا� :سيا�سة امل�شط والدين
فاطمة نا�صر

ال �أعرف الكثري عن دور الدين يف �أمريكا وما يلعبه على ال�ساحة العامة .ولع ّل هذا يعود النعدام الإثارة .ف�إن ثمة دو ًرا للدين يلعبه يف ال�ساحة العامة الأمركية ،فهو
�شديد الهدوء وامل�ساملة لدرجة �أدت �أن �أمثايل مل يلحظوا �أن له دورا �أ�سا�ساً .و�إن مل يكن له دور ،فهذا �أمر غري مده�ش يف دولة دميوقراطية ك�أمريكا!
ولكن املده�ش حقاً �أن يكون له دور كبري يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية الأمريكية ،دون �أن يكون له �صوت عال �أو ذراع �أخطبوطية حتاول ت�سيري الب�شر كما ت�شاء.
كما يت�ضح يف مقال (دورالدين يف الواليات املتحدة على ال�ساحة العامة) مبجلة الت�سامح للكاتب الأمريكي متوثي.جي.دميي وهو متخ�ص�ص يف �أخالقيات احلرب-،
وكان يعمل يف البحرية الأمريكية ،وله كتاب مهم ا�سمه (احلرب وال�سالم و امل�سيحية) ،بالإ�ضافة �إىل كتابات كثرية حول امل�سيحية والأخالق والتاريخ .واملتتبع لهذه
الكتابات �سيجد � ّأن الكاتب هو �أمريكي م�سيحي ملتزم.
 الواليات الأمريكية �أمة واحدة حتت عر�ش اهلل» من :ق�سمالوالء.
يبد�أ الكاتب مقاله باحلديث عن هذا ترديدا �شفهيا يتلى
على نطاق وا�سع يف الكثري من املدار�س وامل�ؤ�س�سات واملحافل.
ويقول �إنّ هناك طعوناً قانونية من بع�ض املعار�ضني لرتديد
هذا الق�سم ،خا�صة يف امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة ،وذلك لأنّهم
يرون تعار�ضه مع مبادئ الدولة ود�ستورها الذي ين�ص
�صراحة على ف�صل الدين عن الدولة.
ولكنّ الكاتب يقول �إنّ كلمة «اهلل» مل ترد فقط يف هذا الق�سم،
ولكنّها مطبوعة على �أغلب العمالت النقدية ،وي�أتي ذكرها
ب�أ�شكال خمتلفةّ ،
ولعل �أبرزها جملة «يف اهلل نثق» .ورغم هذا
احل�ضور للإ�شارات الدينية ،نرى �أنّ املجتمع الأمريكي ينعم
بالتعددية الدينية والالدينية وال ي�شكل �أي من الطرفني
تهديداً حلياة الآخر.
ّ
ولعل الكثريين يعتقدون �أنّ حال الدين يف �أمريكا كحاله يف
ً
�أوروبا� ،إال �أنّ الو�ضع الديني يف �أمريكا خمتلف جدا .فالدين
ريا يف حياة معظم النا�س .و�أنّ الن�سب تظهر
ي�أخذ حيزاً كب ً
�أنّ ما يقارب  %85من الأمريكان ي�صفون �أنف�سهم ب�أنهم:
م�سيحيون .ومنهم �أكرث من  %35يح�ضرون ال�صلوات �أ�سبوعياً
(ح�سب �إ�ستطالع جملة نييوزويك بتاريخ � 5سبتمرب .)2005
لنقف هنا قلي ً
ال .من املهم �أثناء قراءتنا املتفح�صة لأي مقال
�أن ننتبه للإح�صائيات والن�سب املعرو�ضة وتاريخ �أخذها.
وكما نالحظ �أنّ الوارد هنا يعود لعام  .٢٠٠٥ومن املن�صف
يل ولكم �أن نبحث عن الإح�صاءات الأحدث ،لوجود فارق
يقارب � ١١سنة بني بيانات املقال ووقت كتابة هذا املقال .وقد
بحثت عن البيانات الأحدث من ذات امل�ؤ�س�سة التي اعتمد
عليها الكاتب وهي (نيوزوييك) ووجدت �إح�صائية لذات
املو�ضوع ن�شرت بتاريخ  .٢٠١٥-٣-١١وكان العنوان الرئي�سي
للإح�صائية يقول« :تراجع عام للإميان لكل الأحزاب
ال�سيا�سية يف دولة الدين �أمريكا» ،وهذا العنوان ي�ؤكد �أن

�أمريكا معروفة بو�ضعها الديني اال�ستثنائي ،الذي ال ي�شابه
حال الدول ال�صناعية الكربى خا�صة يف �أوروبا .فالدور الذي
يلعبه الدين يف كافة مناحي احلياة الأمريكية كبري و�آثاره
وا�ضحة وجلية .املثري يف هذه الدرا�سات �إنّها تتعمق وتكون
�أ�سئلتها �أكرث تف�صيال �سنة بعد �أخرى .وذلك لأ�سباب عديدة
�أهمها :احل�صول على �أدق بيانات ممكنة .ف�إن كان ال�س�ؤال يف
�سنوات �سابقة يبحث عن ن�سبة امل�سيحيني ،فهو اليوم يبحث
عن ن�سبة امل�سيحيني امل�ؤمنني بوجود «اخلالق» ،وامل�سيحيني
امل�ؤدين لل�صلوات ،و�أولئك غري املمار�سني للطقو�س الدينية.
ومبقارنة الن�سب جند �أنّ و�ضع الأديان يف �أمريكا اليزال
قوياً رغم الرتاجع .فعدد امل�ؤمنني تراجع من  %٩٢يف عام
� ٢٠٠٧إىل  %٨٩يف  .٢٠١٥وهذه امل�ؤ�شرات مل ت�ؤثر على الو�ضع
العام .فال زال الدين يلعب دوراً كبريا يف احلياة ال�سيا�سية،
وها هي «هيالري كلينتون» تلعب بالورقة الدينية لتك�سب
ت�أييدا �شعبياً لها ،وت�صرح �أنّ كتابها املف�ضل هو الإجنيل .ويف
مقال الكاتب نرى �أنه يف�صل يف الأدوار التي يلعبها الدين
على كافة امل�ستويات :ال�سيا�سة العامة لأمريكا ،القانون،
ال�سيا�سة اخلارجية ،والق�ضايا االجتماعية .وعلى الرغم من
بروز الآراء الدينية حول هذه للق�ضايا ،وما يقابلها من قوة
م�ضادة من :العوملة والعلمانية� ،إال �أنّ الو�ضع العام هادئ،
فمن الطبيعي جدا �أن ترى م�ؤيدين ومعار�ضني الق�ضايا
ال�شائكة :كاملثلية ،والإجها�ض ،والقتل الرحيم .ينظمون
التظاهرات لعر�ض وجهة نظرهم دون وجود ت�صادم بينهم.
ومن املهم �أن نذكر نقطة هامة �أال وهي :ت�أثري الزمن على
هذا النوع من الق�ضايا .فبني فرتة كتابة املقال الأ�صلي حني
كان الكاتب يعترب ق�ضية زواج املثليني م�س�ألة غري حم�سومة.
جند اليوم �أنّها قد ح�سمت بحكم املحكمة العليا وجاء القرار
بال�سماح بالزواج املثلي يف �أمريكا .وتقبل اجلميع القرار مع
احتفاظ املعار�ضني بوجهة نظرهم ،دون �أن ينزف جرح واحد
من �أي م�ؤيد �أو معار�ض.

فكما يقول الكاتب �أنّ �أبرز �آثار العلمانية والعوملة يكمن يف:
١ـ التعددية الدينية :لقد تعدد امل�شهد الديني يف �أمريكا،
ولكن هذا التنوع �أ�صبح يت�أثر �أي�ضاً بالعوملة والعلمانية.
ونرى �أنّ �سلطة ال�سوق وهيمنته فر�ضت نف�سها فزاد التناف�س
الديني وتعدد املعرو�ض فيه �أي�ضاً .لهذا وكما �أ�سلفنا نرى
اختالف الت�صنيفات يف الإح�صائيات الدينية :فبعد �أن كان
هناك من ي�صنف نف�سه كم�سيحي ،نرى اليوم تفرع هذا
ال�صنف� :إىل م�سيحي ممار�س للدين و�آخر غري ممار�س.
ونرى وجود الال�أدري والذي ال ي�صنف نف�سه لأي دين .و�آخر
روحاين م�ؤمن ولكنه غري تابع لدين ّ
معي ،و�آخر ملحد
وغريها من الت�صنيفات .ال يتناول الكاتب �أن من �آثار هذا
التناف�س يف ال�سوق الدينية الأمريكية ظهور معتقدات دينية
جديدة ،وهذه الظاهره تخت�ص بها �أمريكا عن غريها .يف كل
الأحوال �س�أ�ضيف بدوري هذه النقطة الهامة .ظهور ديانات
مثل( scientology :دين العلم �أو العلوم) والذي يعود
�إىل عام  ،١٩٥٤وغريه الع�شرات من الديانات امل�ستحدثة التي
تن�ش�أ وتعي�ش وتزدهر بجانب الديانات القدمية دون متييز �أو
�صدام.
-٢ـ روحانية املمار�سة الدينية :حيث يخو�ض الفرد جتربته
الدينية اخلا�صة دون �أن يولد كجزء من نظام ديني مت
حتديده له ب�شكل م�سبق ،ودون �أن يكون جمرد تابع �ضمن
ح�شود امل�ؤمنني.
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