العدد العشرون  :شعبان 1437هـ  -مايو 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

إشكال َّية التأويل في النص القرآني
إيجاد الذات في فلسفة ابن رشد
البروتستانت ..الدين واالقتصاد
التمسك بروح القديم
الفِ رق اليهود ّية المعاصرة ..بين
ّ
واالنفتاح على العقل والحداثة والتجديد!
الفقيه ومتغ ِّيرات السلطة
المنظومة اإلسالم َّية فيما يتعلق بفروض العين والكفاية
نشوء الديانات اإلبراهيمية
المواطنة تصان بتطبيق الدستور وليس بكتابته
جزيرة النساء ورحلتي الستكشاف غموضها
قناع الدين الجميل على وجه السياسة القبيح
لو َّ
أن اإلنسانية تشيخ!

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
ح َّددتْ الأمم املتحدة يوم  29مايو «اليوم الدويل
َ
حل َفظة ال�سالم» ،وقد جاء يف كلمة بان كي مون الأمني
العام للأمم املتحدة« :يف هذا الوقت الذي ي�شهد حاالت
ُظلم ج�سيمة ،وحرو ًبا مدمرة ،وت�شريدا جماعيا ،وفقرا
مدقعا...وغري ذلك من �أ�سباب املعاناة التي هي من
ُ�صنع الإن�سان ،ي�شكل اليوم الدويل لل�سعادة فر�صة
عاملية للت�أكيد على �ضرورة �إعطاء الأولية لل�سالم
والرفاه وال�سعادة».
ونحن يف عُمان ،ال جند رمزا لل�سالم نحتفي به مثل
جاللة ال�سلطان قابو�س -حفظه اهلل ورعاه-القائد
الذي يُطلق عليه بحق «رجل ال�سالم» .فمنذ توليه
مقاليد احلكم يف البالد ،انتهج جاللته منهجا َو َ�سطا
يقدم ال�سل َم على احلرب ،ولكنه ال يفرط يف ا َ
حل ْزم
ُ
متى كان الأم ُر يقت�ضيه� .سيا�سة حكيمة َر ْحمتها
ت�سبق غ�ض َبها ،وقد انتهجها جاللة ال�سلطان حمليا،
و�إقليميا ،ودوليا .ويف خطابه يف العيد الوطني الثامن
والع�شرين ،يقول جاللته�« :إ َّن من �أوجب الواجبات
يف نظرنا ،ونحن على �أعتاب قرن جديد� ،أن تعمل
الدول على حماربة الظلم واال�ستبداد ،وعلى الت�صدي
ل�سيا�سات التطهري العرقي وامتهان كرامة الإن�سان،
وعلى ُمابهة احتالل �أرا�ضي الغري ،و�إنكار حقوقه
امل�شروعة ،و�أن ت�سعى �إىل �إقامة ميزان العدل �إن�صافاً
للمظلومني وتر�سيخاً للأمن وال�سالم والطم�أنينة يف
خمتلف بقاع الأر�ض».
ومبثل هذه الر�ؤية لل�سالم ال�شامل ،قاد جاللته عُمان
يف ظروف ع�صيبة ومتوجات �سيا�سية هائجة؛ ف َع َب
بها �إىل بَر الأمان؛ فكانت دولة تقوم على �أركان متينة
ال تزعزعها الرياح مهما كانت �شدتها .ومبثل هذه
الر�ؤية �أي�ضا ،تعامل جاللته مع كافة الق�ضايا العربية
والدولية؛ فكان �صما َم الأمان للعامل .ومب�شورته
احلكيمة ،تخل�صتْ املنطقة من كوارث �سيا�سية �أو�شكت
�أن تفتك بها ،وما �أ�صاب َ
بع�ض �أهلها من �سوء �إال حني
تنكبوا عنها ،وحرموا �أنف�سهم من ظاللها الوارفة
الآمنة.
ولي�س غريبا �أن جتتمع  33جامعة ومرك َز بحث �سنة
 1998لتت�ش َّرف مبنح جاللته «جائزة ال�سالم الدولية»،
ولي�س غريبا �أي�ضا �أن تختار اجلمعية الدولية الرو�سية
جاللته -يف العام  -2007فائزا بجائزتها تقديرا
جلهوده يف حفظ ال�سالم .وهذا االعرتاف الدويل من
م�ؤ�س�سات �أكادميية وعلمية ،مل ي�س َع له جاللة ال�سلطان
حني انتهج طريق ال�سالم يف قيادة بلده ،وتعامله مع
الق�ضايا العربية والدولية؛ فقد كان يعمل يف �صمت،
منطلقا من �إميانه العميق وال�صادق ب�أن ال�سالم العادل
هو خِ يار احلياة الآمنة الكرمية.
hilalalhajri@hotmail.com
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�إ�شكال َّية الت�أويل يف الن�ص القر�آين
نادية اللمك َّية

«�إ َّن جتديد اخلطاب الديني يجب �أن يبد�أ من �إعادة النظر يف العالقة بني ثنائية اللفظ واملعنى» ..هكذا خل�ص مفكرون وباحثون عرب الإ�شكاليات التي يعي�شها امل�سلم
اليوم يف عالقته بعامله وعالقته بالن�صو�ص الدينية ،وهي �أزمة تلخ�ص لنا املكانة التي ي�شغلها اخلطاب يف ثقافتنا الإ�سالمية؛ مما حدا باملفكر امل�صري ن�صر حامد �أبو
زيد �إىل و�صف احل�ضارة الإ�سالمية ب�أنها «ح�ضارة ن�ص».
وعلى ِ�ض َفاف هذا الن�ص ،تن�ش�أ مناهج متعددة القراءة؛ منها :منهج الت�أويل الذي يطالعنا به الأكادميي عاطف جودة ن�صر يف مقاله مبجلة الت�سامح« :الن�ص القر�آين
و�آفاق الت�أويل» حماوال ر�سم معامل عامة حول ن�ش�أة وتطور منهج الت�أويل يف الرتاث الإ�سالمي ،واختالف �آلياته بني الفرق الفكرية املتعددة ،وت�أثري املتغريات الفكرية
وال�سيا�سية يف ات�ساعه ،ثم �أثر ذلك كله يف �إثراء الثقافة الإ�سالمية من جانبني �أ�سا�سني؛ هما :الإنتاج الفكري املتنوع ،وتطور �آليات الت�أويل.
ويتت َّبع الكاتب مفهوم الت�أويل عرب تطوره الداليل واعتماد
منهجا يف التفريق بني «املعنى الروحي واملعنى
ا�ستخدامه
ً
احل ��ريف» عند ع ��د ٍد م��ن ال�شعوب منهم ال�ي�ه��ود يف قراءتهم
لن�صو�ص التلمود وامل��درا��ش�ي��م؛ ومنهم �أب�ن��اء الكني�سة من
امل�سيحيني الذين ا�شتغلوا مبعاجلة الإجنيل ،ثم الح ًقا عند
امل�سلمني يف تف�سريهم للقر�آن الكرمي ،تزام ًنا مع ظهور تيار
التف�سري ب��ال��ر�أي .ولعلكم تلحظون �أن تتبع الكاتب لتطور
داللة وا�ستخدام م�صطلح الت�أويل ارتبط مبعاجلة الن�صو�ص
الدينية؛ �إذ هو ي�ؤكد يف هذا املقال �أن الت�أويل مل ين�ش�أ �إال يف
ح�ضن الن�ص الديني ،وهو ما وافقه فيه عدد من الباحثني؛
منهم :اجلابري يف «بنية العقل العربي» ،وحممد متقن يف
«يف مفهومي ال �ق��راءة وال �ت ��أوي��ل» ،غ�ير �أ َّن بع�ض الباحثني
يعتقدون �أن ن�ش�أته جاءت قبل ذلك مع الأ�سطورة ،حتديدًا
م ��ع ظ �ه��ور م���ص�ط�ل��ح «ه��رم�ي�ن��وط�ي�ق��ا» يف ع���ص��ر �أف�ل�اط ��ون
و�أر�سطو ،والذي يُ�شري �إىل «التف�سري والإعالم والرتجمة»،
لينتقل هذا امل�صطلح يف الع�صور الو�سطى «من جمال تف�سري
الن�ص الأ�سطوري �إىل جمال تف�سري الكتب املقد�سة».
وين�صرف عاطف ج��ودة بعد ذل��ك �إىل احلديث عن ن�ش�أة
امل�صطلح عند امل�سلمني؛ وهو يربط ظهوره هنا بن�ش�أة منهج
ير �أن ذك��ر ال�ك��ات��ب ل��ه يف ه��ذه املرحلة
التف�سري ب��ال��ر�أي ،غ� َ
ال يعني �أن الت�أويل أ�خ��ذ كل �أدوات ��ه؛ فظهور ه��ذا التيار ،يف
�أول �أم ��ره ،مل يكن ي�ه��دف �إىل �إظ �ه��ا ِر م�ع��انٍ خفية مباينة
ملعنى امل�صطلح القر�آين يف التف�سري بامل�أثور ،بل كان يبحث
عن دالالت متعددة حتيل �إىل احلقيقة ذاتها وت�ؤكدها؛ �أي
�أنها مل تخرج عن دالل��ة التف�سري بامل�أثور بعيدًا .ومل يكن
ه��ذا الأم ��ر غ��ري� ًب��ا مطل ًقا؛ �إذ ك��ان��ت قد�سية الن�ص الديني
حتول دون اخلو�ض بعيدًا عن الداللة الوا�ضحة ،وهو � ً
أي�ضا
م��ا ك��ان��ت تنتهجه امل�سيحية ح�ت��ى وق ��تٍ م�ت��أخ� ٍر م��ن ال�ق��رن
اخلام�س ع�شر« ،وك ��ان م��ن نتائج ذل��ك ظ�ه��ور �أرثوذوك�سية
م�سيحية �سلطوية ،تبنت هذا ال�ضرب من الت�أويل ،وفر�ضته
على امل ��ؤ ِّول�ين يف خمتلف املنعطفات التاريخية امل�سيحية،
زاعمة بذلك كونه الت�أويل احلق الذي ال ي�أتيه الباطل من
بني يديه وال من خلفه؛ الأمر الذي َ َ
نم عنه تراجع العقل
منعطف من التخلف واجلهل
الغربي وانحداره ودخوله يف
ٍ
والف�ساد الكن�سي».

مل ين�ش�أ ال�ت��أوي��ل �إذن يف �أ َّول �أم ��ره ليبحث ع��ن معنى
ن�صا قابال للتنقيب ،بل كان
معريف بو�صف القر�آن الكرمي ًّ
ن�صا متعاليا؛ لهذا مل يظهر الت�أويل
ُينظر �إليه بو�صفه ًّ
مبا له من �أدواتٍ �إال مع ظهور الفرق الكالمية التي جعلت
من الت�أويل جماال للحجاج والدفاع عن م�سلكهم العقدي.
وبعد هذه املراجعة التاريخية للم�صطلح يفرغ الكاتب
�إىل تعريفه كما ورد يف كتب «امل�شتغلني بالقر�آن» متجاو ًزا
دالل�ت��ه يف معاجم ال�ع��رب ،ول�ه��ذا ال�سبب ن ��راه يبحث عن
العالقة مبا�شر ًة بني الت�أويل وبني م�صطلحني �أ�صوليني
�آخ��ري��ن ه�م��ا :امل�ح�ك��م وامل�ت���ش��اب��ه ،يف حم��اول � ٍة م�ن��ه ملقاربة
مفهموم الت�أويل بلغة «املجاز» ،وفق املعادلة التالية :املحكم
م��ا ان�صرفت ال��دالل��ة فيه �إىل معنى واح��دٍ ظاهر مُطابق
مل�ع�ن��اه احل ��ريف ،وامل�ت���ش��اب��ه م��ا ان���ص��رف��ت دالل �ت��ه �إىل م�ع��انٍ
خمتلفة؛ بحيث �أ�صبح جم��اال للت�أويل ،وحيث �إ َّن ت�أويله
مرتبط بقرينة يف ال�سياق فهو يلتقي �إذن مع املجاز عند
�أهل اللغة الذي �إذا ما ارتبط فيه املعنى بقرينة عُد دا ًال.
وب�ه��ذه امل�ق��ارب��ة ،وال�ت��ي بناها حممد �أرك ��ون م��ن قبل يف
ت�صوير الت�أويل بو�صفه وجهًا �آخر للمجاز ،يقودنا الكاتب
�إذن �إىل نتيج ٍة ع��ام��ة ل�ه��ذه امل�ع��ادل��ة م�ف��اده��ا «�أ َّن يف لغة
ال�ق��ر�آن جم��ا ًزا ،واملجاز رك��ن -ب��ل لعله حجر ال��زاوي��ة ال يف
مت�شابه التنزيل فح�سب -و�إمن��ا يف لغة الكتب ال�سماوية
الثالثة �أي��ً��ض��ا» ومتى م��ا ك��ان امل�ج��از حا�ض ًرا ك��ان الت�أويل
مفتوحا ،و�أ�صبح البحث عن معانٍ متعددة للفظ الواحد
ً
��ض��رورة تفر�ضها ال�ق��راءة اجل��دي��دة التي يجب �أن تتجدَّد
بتغري معطيات الواقع قبل �أن تكون خيا ًرا مينحها ال�سياق
اللغوي ذاته.
وي ��ِ��ض��ي ب�ن��ا ال�ك��ات��ب يف م���س�يرة ت�ت�ب��ع ال �ت �ح��والت التي
َْ
يرا �إىل ث�لاث��ة ت �ي��ارات كربى
م��رت مبفهوم ال�ت��أوي��ل ،م���ش� ً
ا�ستخدمت الت�أويل �أدا ًة يف فهم القر�آن؛ هي:
 ال�صوفية :وقد كانت ت�ستخدم «االجت��اه الإ��ش��اري» يفمبني يف �أ�سا�سه على «احلد�س» -كما �أ�شار
فهم القر�آن ،وهو ٌّ
�إىل ذل��ك املفكر ن�صر حامد �أب��و زي��د -وه��ذا البناء يعتمد
منهجا
الولوج �إىل املعنى الروحي والتف�سريات الباطنية
ً
للت�أويل ،مت�أث ًرا يف ذل��ك بالفل�سفة الأفالطونية ،ليت�سع
املفهوم عند بع�ض علماء ال�صوفية وي�شمل «ت�أويل �أحكام

ال�ع�ب��ادات ع��ن ط��ري��ق ال��رم��ز وامل �ع��اين ال�ب��اط�ن��ة» ،ث��م ي�ص ُل
منهج الت�أويل ال�صويف �إىل �أوجه مع ابن عربي الذي يذهب
ُ
ينطلق من
مفهومه بعيدًا �إىل «كونه منها َج عرفانٍ �إلهي
ظاهر الأ�شياء �إىل باطنها».
 املعتزلة :وهي الفرقة الكالمية التي اعتمدت العقلم��رج �ع �ي � ًة ل �ه��ا يف اال� �س �ت ��دالل امل� �ع ��ريف ،وه ��ي -ك �م��ا ي�شري
الكاتب -جعلت من منهج الت�أويل فر�ص ًة لدعم مواقفها
م��ن ق�ضايا «ع�ل��م ال �ك�لام» وال�ت��ي منها :الق�ضاء وال�ق��در،
واجل�بر واالخ�ت�ي��ار ،والفعل واال�ستطاعة...وغريها؛ مما
جعل ال���ص��راع بينها وب�ين الأ� �ش��اع��رة حم�ت��د ًم��ا دائ � ًم��ا بني
ث�ن��ائ�ي��ة ال�ظ��اه��ر وال �ب��اط��ن ،وث�ن��ائ�ي��ة ال�ت���ش�ب�ي��ه وال�ت�ن��زي��ه،
وثنائية العقل والنقل ،لكنه وبالرغم من ذلك فقد حافظ
ال�ط��رف��ان على «احل ��دود ال�ت��ي ت�سمح بها وج��وه البيان يف
الت�أويل ومل يتعدوها؛ مما جعل ت�أويلهم يبقى دائ ًما ت�أويال
بيانيا».
 ال�شيعة :يكتفي الكاتب بو�صف منهج علماء ال�شيعةمنهج
ب�ـ»ال�غ��زارة والتنوع» �إ��ش��ارة منه �إىل �صعوبة حتديدِ
ٍ
واحدٍ يف الت�أويل عندهم ،مُع ِّددًا �أهم م�ؤلفاتهم يف تف�سري
القر�آن الكرمي اعتمادًا على ما ذكره امل�ؤرخ بروكلمان.
ويف الوقت ال��ذي ُيق ُّر فيه عاطف ج��ودة بتق�سيم علماء
الأ��ص��ول وعلماء الكالم للت�أويلِ �إىل ت��أوي��لٍ �صحيح يتفق
وت�ع��ال�ي��م ال� �ق ��ر�آن وال �� �س �ن��ة ،وت� ��أوي ��لٍ ف��ا��س��د ك ��ان ��س�ب� ًب��ا يف
ظ�ه��ور ال�ف��رق وت�شتت ال�صف ،ن��راه ينحى بعيدًا ع��ن هذا
التق�سيم املبني على ثنائية «املخطئ وامل�صيب»؛ لريى يف
الت�أويل الذي �أخرج الفرق الكالمية املختلفة �إثرا ًء للفكر
ون�ضجا «لأدب التف�سري والت�أويل يف ال�تراث» ،بل
الديني،
ً
يذهب الكاتب لأبعد من ذلك يف دعوته �إىل اتخاذ الثقافة
منهاجا لك�شف جوهر ال�تراث وتوجيهه ملواكبة
الت�أويلية
ً
متغريات الواقع.
و ُينهي الكاتب ال�ق��ول ب ��أ َّن ت��أوي��ل الن�صو�ص ب��وج� ٍه عام
وال �ن ����ص ال �ق ��ر�آين ع�ل��ى وج ��ه اخل���ص��و���ص -م��وق��وف على«العلماء باللغة العربية� :أ�ساليبها ،وتراكيبها ،و�أ��س��رار
تعبريها» ،و�أ َّن الت�أويل منهج ُيكن �أن يت�سع لي�شمل ك َّل
الظواهر الثقافية الأخ ��رى؛ مما يجعل منه �آل � ًة معرفية
مهمة ل�سرب �أغوار خمتلف العلوم.
nkha008@gmail.com
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�إيجاد الذات يف فل�سفة ابن ر�شد
�أجمد �سعيد

يف املقال البحثي ملحمد بركات مراد يف جملة الت�سامح واملعنون بـ «ابن ر�شد بني النهج الإ�سالمي والتوجه الإن�ساين» ،والذي َذ َكر يف �أول �سطوره امل�ؤرخ الفرن�سي ال�شهري
�إرن�ست رينان �-أو رينو ،كما يحلو للبع�ض ،والذي عُرف مبرتب الأعراق -جند �أ َّن ما ُيلحم ابن ر�شد ورينان هو كتاب رينان «ابن ر�شد والر�شدية» ،والذي مل يكن البن
ر�شد ن�صيب الأ�سد فيه� ،إمنا رينان ا�ستخدم �-أو لنقل ب�صورة �أكرث تنا�سبا مع الأهداف� ،إنه وجد -نقطة البداية للتطرق �إىل ال�شق الذي ُوجد عند الغالبية العظمى
ومل ُيوجد �إال عند النزر القليل وهو عالقة الفل�سفة بالدين ،هذه الفجوة املتع ِّرجة هي التي ت�شكل املع�ضلة الكربى لدى ابن ر�شد.
ُمح�ص
وت�أتي انتفا�ضة رينان لتمنحه موقف امل ِّ
يف ت��اري��خ الر�شديه وت��أث�يره��ا يف الفكر امل�سيحي
الغربي؛ يف مقاربة م��ا ب�ين اب��ن ر�شد كفيل�سوف
�إ�سالمي وبني مرحلة انهيار احل�ضارة الإ�سالمية،
فكان هجوم ري�ن��ان ق��د َو َج��د بيئته املنا�سبة لكي
متبوعا مب��ؤ ِّرخ�ين وباحثني
يتفاقم وينمو فيها
ً
ُك�ثر ،بع�ضهم انتعل خفي رينان والبع�ض الآخر
�سار بخفني جديدين وراء التغلغل والك�شف يف
دهاليزالر�شدية ،ونذكر منهم :دي والف ،وفان
�شتينبريجن ،وبيكافيه ،وهنالك باحثون �آخرون
مم��ن ي�ق�ف��ون �أك��ادمي �ي��ا ع�ل��ى ا�ستكمال الر�شدية
ال�لات �ي �ن �ي��ة ل�ت��و��ض�ي��ح وت �ف �ن �ي��د ت ��اري ��خ ال�ف�ل���س�ف��ة
الغربية .وعلى النقي�ض متاما ،نرى �أنَّ الفرن�سي
ليون جوتييه الذي انتعل خفني ُمتلفني متاما
لرينان و�أن�صاره ،و�سار يف دربٍ ُمعاك�س ل�سريهم،
فقد كان جلوتييه م�سبار ُمتلف ي�سرب به تاريخ
اب ��ن ر��ش��د و�أ��س�ل��وب��ه الفل�سفي يف �أن ��ه «فيل�سوف
توفيقي يف املقام الأول» على نقي�ض ت�أويل رينان
البن ر�شد ب�أنه «جمرد �شارح لأر�سطو بال �أ�صالة
وال ابتكار» ،وقد يعترب البع�ض �أنَّ ابن ر�شد �-أو
�إف �ي�روي ��وث ب��ال�لات�ي�ن�ي��ة -ه ��و ال�ت�ل�م�ي��ذ النجيب
لأر�سطو ،ولكن يجب �أن ن�أخذ باحل�سبان الفرق
الهائل بينهما فيما يقارب الـ 16قرنا.
ومل يقف جوتييه على قاعدة ثابتة �إال عندما
َو َج ��د منا�صرين ملنظوره نحو اب��ن ر��ش��د -منهم
م�ستغربون وم�ست�شرقون� -أم�ث��ال :مونتجمري
وات ،وب��رن���ش�ف�ي��ك ،ال �ل��ذان واف �ق��ا ج��وت�ي�ي��ه يف �أن
اب��ن ر��ش��د فقيه و�أن ��ه فيل�سوف اج�ت�م��اع��ي لزمن
املوحدين يف بالد الأندل�س كما �أ�شار مونتجمري.
ان�سلخت عن ر�ؤى بع�ض امل�ست�شرقني ر�ؤية رينان
ْ
الب��ن ر��ش��د ،عندما ُق��و ِب�ل��ت بالبحث والتمحي�ص
املو�ضوعي والدرا�سات العلمية الفل�سفية؛ فكانت
الب ��ن ر� �ش��د منهجية ع�ق�لان�ي��ة ت��وح�ي��دي��ة ت��ؤم��ن
بالتجربة واملالحظة الدقيقة ،وهنا بد�أت قواعد
ال �ع �ل��وم ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ب��ال�ت�ث�ب��ت وال ��ر� �س ��وخ ،يف حني
�أنَّ اب��ن ر�شد ل��ه جانب �آخ��ر ��ص��ارم التزعزع وهو
احلتمية ال�شاملة ،وق��د تو�صل �إىل ه��ذه النظرة

من خالل مفهوم ال�سببية والعلية ،ودعم ُم َّمد
ب��رك��ات م ��راد م�ق��ال��ه ب��امل�ق��ارن��ة م��ا ب�ين اب ��ن ر�شد
وت��وم��ا���س الأك��وي�ن��ي «ع ��امل امل�لائ�ك��ة» الفيل�سوف
ال�ل�اه ��وت ��ي ال� ��ذي ب � ��دوره �أي �� �ض��ا ق ��دم � �ش��روح��ات
تبي للباحثني �أن توما�س
مل�ؤلفات �أر�سطو ،وقد َّ
الأكويني كابن ر�شد لي�س جمرد �شارح لأر�سطو،
بل هنالك بع�ض الأ�صالة يف طرح م�سائل فل�سفية
�ن مل�سائل طبيعية وم ��ا بعد
اله��وت�ي��ة ،وه �ن��اك ت�ب ٍّ
الطبيعية ،ولكن نتاج املقارنة ق َّدم لنا االختالف
الكبري ب�ين ال��ر��ش��دي��ة وال�ت��وم��اوي��ة ،وه��و �أن ابن
ر�شد ي�ن��درج �ضمن اخل�ط��اب الإ��س�لام��ي العربي،
ق�سا للكني�سة الكاثوليكية؛
� َّأما الأكويني ب�صفته ًّ
فهو ي�ن��درج �ضمن اخل�ط��اب امل�سيحي الالهوتي،
أي�ضا اب��ن ر�شد ك��ان ُيعنى بالأ�شياء الطبيعية،
و� ً
وقد ك َّر�س منهجيته لفهم �ضرورة الطبيعة ،وهو
ما مهد الأمر جلاليلو جاليللي لتف�سري الظواهر
الديناميكية وح�صاد تف�سريات �أنطلوجيةَّ � .أم��ا
الأكويني ،فقد انح�صر اهتمامه يف العامل الأعلى
�أو العامل الآخر؛ فيهتم باملالئكة وحياتهم ،وهو
ما ي�شكل منهجاً معار�ضاً لفل�سفة ابن ر�شد.
� �ش��رح اب ��ن ر� �ش��د مل ��ؤل �ف��ات �أر� �س �ط��و ج ��اء ب��ر�ؤي��ة
وت�ضمنت
فل�سفية عقالنية ُمتف ِّردة عن ع�صره،
ْ
�أف � �ك� ��اراً خم��ال �ف��ة ل ل��أف �ك ��ار ال �ع �ق��ائ��دي��ة ل �ل��دول��ة،
و�أي�ضا املنحى النقدي الذي تبنَّاه ابن ر�شد �ضد
الأف �ك��ار ال���س��ائ��دة �آن ��ذاك و��ض��د ال�ف��رق الكالمية
العربية والإ��س�لام�ي��ة امل�سيطرة يف ذل��ك ال��وق��ت،
وه��ذه دالل��ة وا�ضحة من ابن ر�شد على �شجاعته
ال�ف�ك��ري��ة وامل�ن�ه�ج�ي��ة يف خ���ض��م َدح ����ض الفل�سفة
وم�ت�ع��اط�ي�ه��ا ،وب�ل��غ احل ��ذر مبلغه ع�ن��د اب ��ن ر�شد
ع �ن��دم��ا �أ ْن� � َك ��ر ت�ع��اط�ي��ه ال�ف�ل���س�ف��ة �أم � ��ام اخلليفة
امل��وح��دي �أب ��ي يعقوب يو�سف امل�ن���ص��ور� ،إىل حني
�أن اخلليفة طم�أن ابن ر�شد ب�أنه لوحده يتعاطى
الفل�سفة� ،إىل �أن نكبه مرة �أخرى بداعي ال�ضالل
وال�ه��رط�ق��ة �إىل ب�ل��دة ي�ه��ودي��ة يف ق��رط�ب��ة؛ فهذا
ما �شحذ همة اب��ن ر�شد �إىل التو�سع يف الفل�سفة
ومتكني العقل يف �إدراك املح�سو�سات والنظر يف
الن�صو�ص ال�شرعية والعقائدية نظرة عميقة بدال

من الت�أويل الالعقالين؛ لذلك جند �أنَّ العقل
يحتل املكانة الأوىل يف فل�سفة ابن ر�شد وتوجهه
الإن�ساين� .أما م�شكلة الن�سبية يف العلوم واملعرفة
الإن �� �س��ان �ي��ة ،ف �ه��ي ت�ت�ل��خَّ ����ص يف ال���س�ب�ب�ي��ة ،ول�ك��ن
بطريقة ُتكِّن للعقل �أن يكون الب�ؤرة فيها «فمن
يرفع الأ�سباب يرفع العقل؛ لذلك العقل هو ب�ؤرة
�إدراك املوجودات والتي بدورها �أ�سباب وعلل لكل
الأ��ش�ي��اء الطبيعية وهنا ي�برز م�ب��د�أ ال�شك لدى
ديكارت الذي من جانبه �شكك يف كل �شي لإدراكه
وه ��و ال�ن�ق�ي����ض ل�ل��ول�ي��د اب ��ن ر� �ش��د وم���ش��اب��ه الب��ن
�سينا ،ولكن ديكارت وجد �ضالته وهي ال�شيء غري
القابل لل�شك وهي الأنية �أو الذات ،وهنا قد تو�صل
ديكارت �إىل �أنَّ الأنية منف�صلة وم�ستقلة ا�ستقالال
تاما عن اجل�سد ،وهو اال�ستنتاج امل�شابه لنظرية
الرجل املعلق الب��ن �سينا ،والتي تقود �إىل �إدراك
الأنية ،ولكن وجه ابن ر�شد نقدا الذعاً ب�سبب هذه
النظرية ،والتي هي خمالفة لفل�سفته فيقول :ال
ُيكن للأنية �أن تُثبت �إال بالغريية .فابن �سينا
رجح �أنَّ �إيجاد الأنية يبد أ� من العقل وحده� ،أما
ُي ِّ
ابن ر�شد في�ؤكد �أنَّ �إثبات الأنية ال ميكن �أن يكون
بالتفكري العقالين املح�ض واملعزول؛ �إذ البد من
بناء ج�سر ما بني العقل وامل��وج��ودات من حوله،
وم��ن ه�ن��ا ُي�ك��ن �إث �ب��ات الأن �ي��ة ب��ال�غ�يري��ة ،ول��دى
ابن ر�شد �شرطان �أ�سا�سيان لإثبات وجود الأنية؛
الأول :وج��ود امل��وج��ودات خ��ارج النف�س ،والثاين:
ن�شاط العقل الإن�ساين والذي يعقل نف�سه بعقله
للموجودات من حوله.
وم���ن ُم �ن �ط �ل��ق ت ��أ� �س �ي ����س اب���ن ر� �ش ��د ل�ل�م�ع��رف��ة
الإن �� �س ��ان �ي ��ة ،ن � ��راه ق ��د ت ��ر َّب �� ��ص ل�ل�م�ي�ت��اف�ي��زي�ق��ا
اخلا�صة به لين�شئها خمالفة متاما مليتاقيزيقيا
اب��ن �سينا وامل�شائية العربية ،ال�ث��ورة الفل�سفية
الأعظم التي قام بها �أبو الوليد ابن ر�شد تن�ص
على �أن الأنا �أو الذات ال ميكن �إدراكها من خالل
ال�ت�ف�ك�ير امل�ح����ض امل�ن�غ�ل��ق ،ب ��ل م ��ن خ�ل�ال جعل
امل ��وج ��ودات م� ��ر�آة للتفكري ال�ع�ق�لاين وتن�شيط
ال�ع�ق��ل؛ ل�ك��ي ُي�ث�ب��ت �أن ال���ص��ور ال�ه�ي��والن�ي��ة هي
بالفعل موجودات حقيقية.
amjdsaeed01@outlook.com
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الربوت�ستانت ..الدين واالقت�صاد
�أحمد املكتومي

بعد �سقوط �أكرب الدول الإ�سالمية قامت يف �أوروبا (الأندل�س) يف حماوالت ال�ستعادت امل�سيحية الكاثوليكية �سلطتها وقوتها؛ ولكن ب�سبب بع�ض الأيديولوجيات التي
كانت تهز ر�أي العامة قام بع�ض املعرت�ضني ب�إن�شاء مذهب عقالين يعطي الفرد احلرية يف اجلانبني الروحي واملادي على حد �سواء وهو املذهب الربوت�ستانتي .ح�سن
حنفي �صور لنا امل�شهد من جانب الأيديولوجيات الدنية والأفكار االقت�صادية يف جملة الت�سامح مبقالة «الأخالق الربوت�ستانتية وروح الر�أ�سمالية» التي عر�ض فيها
بع�ض ال�شوائب يف �أفكار العامل الأملاين ماك�س فيرب.
الربوت�ستانتية ه��ي �أح��د �أك�بر امل��ذاه��ب امل�سيحية ال�ت��ي انت�شرت
من �أوروبا �إىل �أمريكا ثم الهند وهي من �أكرث املذاهب التي متتلك
ال�ث�روات والنفوذ ورج��ال الأع�م��ال .الأم��ر ال��ذي جعل فيرب يحاول
يف درا��س�ت��ه رب ��ط ال��دي��ن ب��االق�ت���ص��اد ول�ك�ن��ه م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر حنفي
مل ي��وف��ق ،لأن��ه ميّز املجتمعات الأوروب �ي��ة �إىل طبقات متبعا بذلك
املدر�سة املارك�سية التي ال ت�ستقبل �أي فقري �أو �ضعيف يف املجتمع
امل ��دين .فبينما يحلق فيرب يف �سماء ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة وال��دي��ن يحارب
املجتمع الأوروب��ي تارة با�سم الدين وت��ارة �أخ��رى با�سم امل��ال .ماك�س
ف�ي�بر ه��و �أح ��د م��ؤ��س���س��ي ع�ل��م االج�ت�م��اع ال��و��ص�ف��ي وه ��ذا الأث ��ر ك��ان
متجليا يف درا�سته عن الربوت�ستانتية �أ ّنها �أخالق وعن الر�أ�سمالية
�أ ّنها الروح .لقد عا�ش فيرب حقبة التطور ال�صناعي ومثل امل�شهد يف
داخله مبثالية مطلقة حيث كانت معظم درا�سته يف كيفية عبادة اهلل
يف الر�أ�سمالية وعبادة الر�أ�سمالية يف اهلل ،الأم��ر الذي انعك�س على
ال�سلوك الديني وعلى النمط والوقائع التي يعي�شها املجتمع .ح�سن
حنفي عر�ض ج��زءًا ب�سيطا وم�ؤثرا للغاية حول ال�تراث الإ�سالمي
ال �ق��دمي ط��احم��ا ب��ذل��ك �إىل �إخ� ��راج ب�ع����ض �أف �ك��ار ف�ي�بر يف م��و��ض��وع
الأخ�ل�اق الربوت�ستانتية ال�ت��ي ت�صعب على الربوت�ستانت نف�سهم
وعالقة الربوت�ستانت بر�أ�س املال.
بعد هذا التطور ال�سريع الذي �شهدته القارة الأوروبية وانت�شار
الر�أ�سمالية يف �أنحاء العامل وولع العامة بالتجارة واملال �أدرك فيرب
�أ ّن النظام ال�صحيح ملعرفة اهلل هو الر�أ�سمالية و�أكرث ما �شد انتباهه
�أن معظم الرثوات والنفوذ ورجال الأعمال هم من الربوت�ستانت فما
الذي �أعطى الربوت�ستانت هذا القدر من الثقل يف العامل؟ والغريب
�أي�ضا �أ ّن الكاثوليكية هي �أقدم بكثري من الربوت�ستانتية ،فما الذي
جعل الربوت�ستانت �أكرث عظمة و�سلطة.
ال�بروت���س�ت��ان��ت �أع �ط��وا �أن�ف���س�ه��م احل��ري��ة يف ال�ع�ب��ادة واحل��ري��ة يف
العي�ش الرغيد وهذا ما خالفه الكاثوليك الذين ال ينظرون �إىل املادة
بل �إ ّن االعتكاف والنظر �إىل ال�سماء هي �أ�سمى �آيات الن�ضج الروحي
و�أن املادة هي م�صريها الفناء كما �أو�ضحه الفال�سفة الروحيون� .إذا
ك��ان ه��ذا التعليل �صحيحا فكيف ال ت��زال الكاثوليكية �صامدة وال
زال معتنقوها خمل�صني لهذا امل��ذه��ب� .إ ّن ال��زواي��ا التي ر�أى منها
ح�سن حنفي الربوت�ستانتية وعالقتها باالقت�صاد ،ولعله ك��ان قد
ب��د�أ بالقارة الأورب�ي��ة حيث جعلته يفت�ش يف ماهية الربوت�ستانتية
والر�أ�سمالية من حيث املتجه الفكري ،وامل�صدر ال��ذي انبثقت منه
وذلك من خالل التعليالت الآتية:
�أوال :ل�ق��د ظ�ه��رت الربوت�ستانتية لك�سر ال��زي��ف ال��دي�ن��ي ون�شر
الفكر احل��ر يف فهم وتف�سري الكتاب املقد�س ورف�ض �أي �سلطة بني
الإن�سان ورب��ه .ولكن هل فعال الربوت�ستانتية عندما خرجت على

الكاثوليكية كان هذا هدفها؟ �أم �أ ّنها كانت تهرب من ال�ضريبة التي
تدفعها للرومان؟ �أي �أ ّن الأمل��ان والرومان يجمعهم دين واحد نقي
وهذا ما يجعلهم منفتحني على امل�سيح يف روما� .إذن ال�صلة موجودة
بني الدين واالقت�صاد ولكنها قريبة من اال�ستغالل منه �إىل االنفتاح
االقت�صادي.
ثانيا :هناك فروق �شا�سعة بني الربوت�ستانتية الأملانية عند لوثر
والربوت�ستانتية الفرن�سية عند كالفن والربوت�ستانتية ال�سوي�سرية
ع�ن��د زف�ن�ل�ج��ي وك ��ل م�ن�ه��م يف�سر ال��وج��ودي��ة وال �ع �ب��ودي��ة بطريقته
اخلا�صة .الغريب �أ ّنهم متفقون يف النظام االقت�صادي كالر�أ�سمالية
والتنظيم العقلي للعمل احل��ر وك ��أ ّن العقيدة ال ت�ؤثر على النظام
االقت�صادي� .أال ي��دل ذل��ك على �أ ّن النظام االقت�صادي له م�ؤثرات
�أخرى غري العقيدة؟.
لو �أمعنا النظر يف الر�أ�سمالية لوجدناها وليدة املناطق الأكرث
ت�صنيعا كما دونه بع�ض الفال�سفة مثل بوكله وماثيو ارونولد� ،أي
�أن الت�صنيع ه��و ال�ظ��رف املنا�سب لن�شوء الر�أ�سمالية ،ول�ك��ن فيرب
يعزو الأم��ر �إىل التميز احل�ضاري والديني وم��ا ع��داه لي�س م�ؤثرا،
وهذا نقي�ض ما قاله ح�سن حنفي �إذ �أ ّن الهجرة والعوامل التاريخية
وامل���س�ت�ع�م��رات وامل ��دن ال�ساحلية ال�ت��ي �أ��س�ف��رت عنها جت ��ارة البحر
�ساعدت على نهو�ض وانت�شار الر�أ�سمالية.
يف �أوج انفجار العامل الغربي بالر�أ�سمالية وازدي��اد كمية العمالة
التي �أدت �إىل انخفا�ض كمية الإنتاج لعب فيرب يف مفهومي الر�سالة
وامل�ه�ن��ة .فالعمل ه��و ال��ر��س��ال��ة وامل�ه�ن��ة .ك��ل ه��ذا م��ن �أج ��ل تخفي�ض
م��رت�ب��ات ال�ع�م��ال لأ ّن ��ه م��ن وج�ه��ة ن�ظ��رة ال يهم يف ال��ر��س��ال��ة الأج��ور
املرتفعة كما �أ ّن املرتب ال��ذي حت�صل عليه لي�س لأ ّن��ك قمت بالعمل
بل �إن كل الأعمال التي تقوم بها هي نتاج عن تربية دينية م�ستقيمة.
فالرتبية الدينية هي و�سيلة الرتبية االقت�صادية� ،إذ ي�صبح العمل
واز ًع��ا ُخلقيا �شري ًفا ولي�س العمل من �أجل ك�سب املال .حيث ا�ستغل
فيرب ه��ذا املعنى امل��زدوج ملفهومي املهنة والعمل من �أج��ل �أن يعطي
الر�أ�سمالية دفعة روحية جديدة بااللتجاء �إىل الدين ،متامًا مثل
الفكرة التي انبثقت من فم هيجل يف نظرية الهدم والبناء؛ وذلك
لتكوين روح اجلدل عند الإن�سان وم�صريه وطبيعته و�إمكانياته .لقد
اعترب الكثريون �أ ّن لوثر و فيرب هما �شريكان يف دعم الر�أ�سمالية،
ولكن احلقيقة �أ ّن لوثر هو من حارب الر�أ�سمالية عن طريق حماربة
الربا وامل�ؤ�س�سات اال�ستغاللية املركزية ولكنه اتفق مع فيرب يف جعل
العمل خلقا دينيا متم�سكا بذلك مبقولة امل�سيح لربه (�أعطنا قوتنا
اليومي) ومن هذا املنطلق قد�س الربوت�ستانت املهنة �أميا تقدي�س.
�إ ّن �أغلب التفا�سري التي يقدمها فيرب بني يدينا هي حم��اوالت
لربط ال��زه��د ال��روح��ي ب��روح الر�أ�سمالية حيث ا�ستند �أوال على �أ ّن

العامل امل�شرتك بني كل الأديان هو حرية الت�صرف باملال والرثوات
ال�ف��ردي��ة ،وث��ان�ي��ا �أ ّن جميع الأدي ��ان تو�صي باالهتمام ب��ال��وق��ت و�أن
�ضياع الوقت من �أكرب اخلطايا والوقت هو املال كما ف�سّ ره بنيامني
ف��ران�ك�ل�ين ،وث��ال�ث��ا �أ ّن ال�ع�م��ل ك�م��ا ت�ع�ت�بره ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ه��و ع�ن��وان
وانعكا�س على الزهد والتقوى وه��ذه إ�ح��دى �أوام��ر اهلل .حيث ترى
الربوت�ستانتية �أ ّن ال��زاه��د يعبد اهلل م��ن خ�لال العمل وه��ذا دليل
�ساطع على الإميان ال�صحيح.
مل يقت�صر فيرب على ربط الزهد بالر�أ�سمالية بل �أقحم الأخالق
العلمانية حيث ي�شارك ال��زه��اد يف �إع�م��ار العامل اجلميل يف النظام
االقت�صادي احلديث وبذلك تكون (�أحد عنا�صر الر�أ�سمالية احلديثة
هو ال�سلوك العقلي القائم على مفهوم املهنة ال�صادرة عن روح الزهد
امل�سيحي)� .إن ك��ل امل�ح��اوالت التي غ��ذاه��ا فيرب م��ن خم��زون �أف�ك��اره
ما هي �إال لإثبات �أ ّن الربوت�ستانتية هي العقيدة الأم التي خرجت
منها العلمانية والر�أ�سمالية ولكنه ف�شل متاما لأن الربوت�ستانتية
ما هي �إال ردة فعل ولي�ست فعال مفتعال .فامل�سيحية التي ادعت �أ ّنها
متلك الدين و�أن حياة الفرد هي هلل �أ�صبحت تلتهم وتبحث عن املادة
وه��ذا �أي�ضا نتاج ظهر ك��ردة فعل ولي�س فعال� .إذن يف نهاية املطاف
الذين يدعون الزهد يف امل�سيحية انقلبوا على �أعقابهم باحثني عن
املادة خملفني وراءهم الروح والعبادة وما الزهد �إال �ستار يحجب ما
تخفيه �صدورهم.
�إ ّن الأو�ضاع الروحية التي متتعت بها الطبقة الربجوازية يف ن�شر
الدعوة للتقوى �أعطت فيرب ثقة يف بث روح الر�أ�سمالية .مما عرفته
هذه الطبقة من ال�سلطة والرثوات حيث �إ ّنه كلما زاد ال�شعور بالغنى
زاد الإح�سا�س الديني  .وكما �أ�سلفنا ف�إ ّن كل هذه املحاوالت هي من
�أجل �أن يكون الدين واملادة ينطلقان من نف�س النقطة ف�إىل �أي مدى
ميكن ربط الروح باملادة وهل انتهى اجلدل بني الفال�سفة الروحيني
والفال�سفة املاديني؟
�إ ّن �أح ��د �أ��س�ب��اب ان�ب�ع��اث ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ه��ي الطبقية ال�ت��ي لطاملا
�أرهقت بدن الأدي��ان ومزقت الأمم .وك��ان هذا جليا يف تق�سيم فيرب
الربوت�ستانتية �إىل �أربع فرق وهي :الكالفينية والقنوط واملنهجية
و�أخريًا العمادية ،حماكيا بذلك ما فعله �أفالطون يف تق�سيم العامل
�إىل ق�سمني :العامل الكامل والعامل الناق�ص ،حيث رتب املوجودات
املفارقة ح�سب درجة الكمال و� ً
أي�ضا ق�سم الإن�سان �إىل �أق�سام وعلى
ه��ذا ال�ن�ح��و ت�صبح الطبقية ه��ي الأ��س��ا���س النف�سي وامليتافيزيقي
للر�أ�سمالية .ول��ن يتم التخل�ص م��ن الر�أ�سمالية �إال عند اقتالع
الت�صور الهرمي للعامل من جذوره وهذا لن يتم �إال بعد ثورة فكرية
دينية ت�سحق بذلك الطبقية من الوجود.
ahmed.rasid@hotmail.com
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التم�سك بروح القدمي واالنفتاح
الفِ رق اليهوديّة املعا�صرة ..بني ّ
على العقل واحلداثة والتجديد!
�أمين البيماين

الن�ص التوراتي هو مركز احلياة اليهود ّية،
يعترب �سقوط مملكة يهوذا -القرن ال�ساد�س قبل امليالد -هو بداية مرحلة ظهور علم التف�سري اليهودي ،حيث �أ�صبح ّ
وتط ّورت الدرا�سات والتفا�سري التابعة له يوماً بعد يوم .ونناق�ش اليوم مقالة الباحث (عامر احلايف) يف جملة الت�سامح حول -الت�أويل وال�ش�أن العام عند الفرق
اليهودية املعا�صرة .-الأثر الكبري يف علم التف�سري اليهودي مت ّثل يف االجتاهني الفكريني اللذين ظهرا بني اليهود الفري�سيني �-أحد الأحزاب ال�سيا�س ّية الدين ّية خالل
القرن الأول داخل املجتمع اليهودي يف فل�سطني -وهما:
يتم�سك بظواهر الن�صو�ص وتفا�صيلها الفقه ّية دون الأخذ بالت�أويل.
ّ .1اتاه ظاهري ّ
ّ .2اتاه عقلي ت�أويلي ير ّكز على مقا�صد ال�شريعة �أكرث من الفروع الفقه ّية.
وال �ت ��أوي��ل ه��و �إرج ��اع ال�ك�لام �إىل ُم ��راد امل�ت�ك� ّل��م ،وذل ��ك من
املف�سر على املعنى الب�سيط واملبا�شر و� ّإنا
خالل عدم وقوف ّ
التع ّمق يف املعنى الباطن للن�ص.
ظ �ه��رت ح ��رك ��ات ال�ت�ن��وي��ر يف ال �ق ��رن ال �ث��ام��ن ع���ش��ر ودع ��ت
لإعمال العقل ورف�ض �أ ّي��ة فكرة دين ّية �أو عقيد ّية �أو فقه ّية
تتعار�ض معه ،وطالبت بحر ّية الفرد الختيار العقيدة بعيداً
تع�صب .وقد ردّت هذه احلركة الإ�صالح ّية (اال�ستنارة
عن �أيّ ّ
ال�ي�ه��ود ّي��ة) على ال�ي�ه��ود ّي��ة التقليد ّية ال�ت��ي ت��دع��و لالنغالق
والتزمت .ويعترب (مو�سى مندل�سون) هو املف ّكر اال ّول لهذه
ّ
عامة للت�أويل
احلركة ،فو�ضع الإ�صالحيون التنويريون �أ�س�ساً ّ
وهي:
 .1العقل :بينما قال مو�سى بن ميمون القرطبي (القرن
الثاين ع�شر امل�ي�لادي) �أ َّن العقل هو ردي��ف الدين وتابع له؛
فقد رف�ض مندل�سون �أيّ عقيدة �أو فكرة يهود ّية ال تقبلها
الإ�صالح ّية العقالن ّية وال ي�ستطيع العقل التث ّبت منها.
 .2ال�ت�ك� ّي��ف م��ع مقت�ضيات ال�ع���ص��ر :داف ��ع م�ن��دل���س��ون عن
�أف�ك��اره الإ�صالح ّية العقالن ّية امل�ت�ح� ّررة م��ن قيود اليهود ّية
التقليد ّية املنغلقة ،و�أ َّن ال�ي�ه��ود ّي��ة ع�ن��ده ذات ن��زع��ة علم ّية
متك ّيفة مع حقائق الع�صر ومقت�ضياته ،ولذلك ترجم التوراة
للأملان ّية و�أ�شرف على تف�سري التلمود -كتاب تعليم الديانة
اليهود ّية -بالعِرب ّية مع ت�أويل ن�صو�صه مبا يتنا�سب مع الفكر
احلديث.
 .3االن ��دم ��اج يف امل �ج �ت �م��اع��ات الإن �� �س ��ان � ّي ��ة :ج ��اء (دي�ف�ي��د
ف��ري��دالن��در) ون��ادى بتغيريات ج��ذر ّي��ة كانت نتيجة ملحاولته
لتطوير منهج عقالين ي�سقط القوم ّية اليهود ّية �سعياً لإقامة
عالقات �سو ّية بني اليهود واملجتمعات الأخرى ،فطالب ب�إلغاء
كل �صالة يهود ّية قوم ّية ،وا�ستبدال اللغة العِرب ّية بالأملان ّية
يف جميع ال�صلوات ،وب��ذل��ك غ��دت اليهود ّية م��ن وجهة نظر
الإ�صالحيني �أ َّنها عقيدة دين ّية �أخالق ّية لي�ست فيها قوم ّية
مت ّيز اليهود عن باقي الأمم.
 .4ال �ت ��أ ّث��ر بامل�سيح ّية الإ� �ص�لاح � ّي��ة :ح � ّف��زت الإ��ص�لاح� ّي��ة
امل�سيح ّية الإ�صالح ّيني اليهود على التق ّرب منها واالندماج
مع املجتمعات الغرب ّية ،واخل��روج عن ال�سلطة الدين ّية .فقام

(�إ�سرائيل جاكب�سون) بت�أ�سي�س كني�سة تقام فيها ال�صلوات
وف��ق ال�صيغ امل�سيح ّية ،وا��س�ت�ب��دال ال�سبت ال�ي�ه��ودي ب��الأح��د
امل�سيحي.
 .5النزعة الإن�سان ّية� :سعت �إىل جتريد الديانة اليهود ّية
ع��ن اخل�صائ�ص القوم ّية ،و�إعطائها ُب�ع��داً �إن�سان ّيا ج��دي��داً.
و�أ��س�ق�ط��ت ك��ا ّف��ة الأدع �ي��ة وال���ص�ل��وات ال�ق��وم� ّي��ة ال�ت��ي تطالب
با�ستعادة بناء الدولة اليهود ّية يف فل�سطني .ومع هذا الغلو يف
التخ ّلي عن قد�س ّية الن�صو�ص الدين ّية اليهود ّية فقد ظهرت
ت��أوي�لات فردية خمتلفة بني الإ�صالحيني �أنف�سهم �أدّت �إىل
ن�شوب اخلالفات بينهم !
ج��اءت بعد ه��ؤالء الإ�صالحيني امل�ستنريين فرقة يهود ّية
حمافظة حاولت اجلمع بني التقليد وامل ��وروث اليهودي مع
مقت�ضيات الع�صر .وم��ن �أه��م الأف�ك��ار التي ن��ادى بها ه��ؤالء
املحافظون:
 .1اجلمع بني حداثة الع�صر (الأفكار التحديث ّية) والرتاث
اليهودي (الروح الرتاثية) ،والتعامل مع الدين مبقت�ضيات
ال�ع���ص��ر وح��اج��ة ال���ش�ع��ب دون ال�ت���ص��ادم م��ع ال�ع�ل��م احل��دي��ث،
كدرا�سة ال��دي��ن اليهودي ب�أ�ساليب البحث العلمي احلديثة
م��ع اال�ستناد للأ�س�س التاريخ ّية ،كما �سمحوا مث ً
ال ب�إقامة
ال�صلوات واخلطب اليهود ّية باللغة التي يفهمها النا�س.
 .2التوفيق بني الثالوث اليهودي (اهلل  -التوراة  -ال�شعب)،
يف حني ق�دّم الإ�صالح ّيون ال�شعب على ال�ت��وراة واهلل ،بينما
و�ضعه الأرثوذك�س يف املرتبة الأخرية.
وه�ن��ا �أدان اليهود الأرث��وذك����س ح��رك��ة الإ� �ص�لاح اليهود ّية
باعتبارها عم ً
ال �آثماً يج ّردهم من خ�صو�ص ّيتهم ،و�أ َّن االندماج
مع الآخ��ر مي ّثل تهديداً عظيماً لل�شعب املختار ،و�أب��ان��وا عن
�سخط كبري للعلمان ّية الغرب ّية وحركات التنوير.
ت��أ ّث��رت اليهود ّية الأرثوذك�س ّية بعد انت�صار ال�صهاينة يف
ح��رب الأ ّي ��ام ال�س ّتة (ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل وك��ل م��ن م�صر و�سوريا
والأردن ع��ام 1967م) ك��دول��ة علمان ّية ا�ستعادت �أر���ض امليعاد
وموطن أ�ج��داده��م -كما يعتقدون ،-حيث ا ّتخذ الأرثوذك�س
موقفاً دين ّياً باعتبار ال�صهيون ّية حركة م�سيح ّية ،رغم مقت
ّ
االت��اه��ات التقليد ّية لل�صهيون ّية باعتبارها ول�ي��دة ع�صور

التنوير وموطن القوم ّيات العلمان ّية ،وهنا يدّعي ال�صهاينة
ّ
التدخل وامل�شيئة الإل�ه� ّي��ة من
�أ َّن دول��ة �إ�سرائيل ه��ي نتيجة
�أجلهم !!! ون�شطت متا�شياً معها حركة (�أغ��ودات ي�سرائيل)
ال�ت��ي ت�سعى لتكون امل�ظ� ّل��ة لليهود املتد ّينني ال��ذي��ن يدينون
العمل ال�صهيوين والعنف يف فل�سطني.
وخالل الت�أويالت امل�سيحان ّية العنف ّية ظهرت حركة غو�ش
اميونيم  -من إ�ف��رازات حرب �أكتوبر 1973م -لتطوير بع�ض
الأف �ك ��ار امل���س�ي�ح� ّي��ة ال�ع�ن�ف� ّي��ة مت�ه�ي��داً ل �ق��دوم امل���س�ي��ح ،ودع ��وة
اليهود ّية �إىل فل�سطني وتوطني اليهود فيها.
وه�ن��اك �أي���ض�اً ال�ت��أوي�لات احل�سيد ّية ال�ت��ي تعترب ام�ت��داداً
املوجهة لليهود الب�سطاء ،والتي
حلركة الت�ص ّوف اليهودي ّ
ت�سعى لتجاوز املعنى الظاهري والو�صول للمعاين العميقة
وال�سر ّية للألفاظ ،وبلوغ احلقائق الروح ّية من خالل عالقة
انفعال اندفاع ّية �صوف ّية ولي�ست عالقة معرف ّية �سطح ّية،
كما ترف�ض احل�سيد ّية احل��رك��ات ال�صهيون ّية بك ّل �أ�شكالها.
وانت�شرت احل�سيد ّية املعا�صرة ب�شكل كبري ب�سبب انفتاحها
ع�ل��ى ال�ع�ق��ل و�إزال� ��ة ال�ت�ن��اق����ض ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ال�ق�ل��ب وف ��ق ر�ؤي ��ة
ت�أويل ّية توفيق ّية ،و�أ َّن الفهم العميق للتوراة والقوى الروح ّية
متاحاً لكل �إن�سان �أ ّياً كان.
ختاماً؛ ن�ستخل�ص ما يلي كنظرة عا ّمة على هذا املو�ضوع:
 .1ح ��اول ��ت ح��رك��ة ال �ت �ن��وي��ر ال �ي �ه��ود ّي��ة ت� ��أوي ��ل امل�ع�ت�ق��دات
ال�ي�ه��ود ّي��ة م��ع مقت�ضيات الع�صر ون�ب��ذ ال �ف��وارق ب�ين اليهود
وغ�يره��م ،م��ع العلم �أ َّن �أغ�ل��ب ت��أوي�لات الن�صو�ص اليهود ّية
لظروف �سيا�س ّي ٍة  -حرب ّية 1967م و1973م-
كانت انعكا�ساً � ّإما
ٍ
�أو اجتماع ّية  -وجودهم داخل املجتمع الفل�سطيني� -أو فكر ّية
�أو دين ّية مع ّينة.
 .2ت�أويل الظواهر الطبيع ّية واالجتماع ّية ب�أ ّنها غ�ضب اهلل
�أو ر�ضاه داللة على ا�ستمرار الإميان بالت�أثري املبا�شر للقوى
الغيب ّية يف العامل.
 .3ت�أويل الأحداث مبا يحقّق الآمال لليهود ،مع ا�ستخدامه
الن�ص كيانه وحقيقته يف ظ ّل �سطوة
كطريقة توفيق ّية تعطي ّ
العقل واملعارف الإن�سان ّية.
albimani92@hotmail.com
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ومتغيات ال�سلطة
الفقيه
ِّ
ُم َّمد ال�ساملي

يف ظ ِّل املتغريات يف واقع ال�سيا�سة ،ن�ش�أت ا�ضطرابات عديدة يف م�سالك الفتوى؛ حيث �إ َّن اال�ضطراب َو َقع من مدخلني� :أ َّن الإ�سالم نظام �شامل ،و�أ َّن الفقه نف�سه احتوى
م�سائل ال�سيا�سة ،خا�صة ما ُ�س ِّمي بال�سيا�سة ال�شرعية ..وي�أتي الكاتب معتز اخلطيب يف مقاله مبجلة الت�سامح «الفقه والفقيه ومتغريات ال�سلطة» ،لي�س ِّلط ال�ضوء
على مت ُّيز �شمولية الإ�سالم ،ووظيفة الفقه والفقهاء ،والتمايز بني الفقه وال�سيا�سة ،و�أن اال�ضطراب احلا�صل يف الأدوار الآن هي نتيجة املتغريات ووظيفة الفتوى
وجمالها وحدودها.
 �أو ًال :مركزية الفقه:ويف ه��ذا ال�ع�ن��وان ،ي�شرح الكاتب معتز اخلطيب ت��اري��خ الفقه،
وكيف ا�ستطاع �أن يكون علماً م�ستق ًال بذاته؛ فقد �ش َّكل علم الفقه
يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية �أح��د �أب��رز العلوم الإ�سالمية التي
ن�ش�أ يف ظلها عدد من العلوم؛ حيث �إن االنق�سام القدمي الذي ن�ش�أ
يف نهاية ال�ق��رن الهجري الأول ب�ين م��ن �سمُّوا ب �ـ»�أه��ل احل��دي��ث»
و» أ�ه ��ل ال ��ر�أي» ،ك��ان يف حقيقته انق�سامًا داخ��ل دائ��رة واح��دة هي
دائرة طريقة اال�ستنباط وبناء الأحكام الفقهية .والفقه لغ ًة يعني
الفهم ،ومبعناه اال�صطالحي ه��و العلم ب��الأح�ك��ام ال�شرعية من
�أدلتها التف�صيلية ،يتداخل مع ال�شريعة؛ فال�شريعة الإ�سالمية
ه��ي جُ �م�ل��ة الأوام � ��ر الإل �ه �ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ظ��م ح �ي��اة ك��ل م���س�ل��م داخ��ل
منظومة املجتمع.
وك �م��ا َي � � َرى ��ش��اخ��ت ج��وزي��ف يف ك�ت��اب��ه «ت� ��راث الإ�� �س �ل�ام» ،ف ��إن
«الت�شريع الإ�سالمي يعد مثا ًال لظاهرة فريدة يقوم فيها العلم
القانوين ،ال الدولة ،بدور امل�ش ِّرع ،وتكون فيها مل�ؤلفات العلماء قوة
ال�ق��ان��ون؛ بحيث فر�ضت نف�سها على احل��اك��م واملحكوم م��ن حيث
مبد�أ الإجماع الذي له ال�سلطة العليا بني �أ�صول الفقه الإ�سالمي،
و�أي�ضا القول ب�أ َّن �أ�سا�س ال�شريعة الإ�سالمية هو حُ كم اهلل».
 ثان ًيا :جدلية العالقة بني الفقه وال�سيا�سة:ي��أت��ي ال�ك��ات��ب يف ه��ذا امل��و��ض��وع ِّ
ليبي ال���ص��راع الأي��دي��ول��وج��ي،
وك�ي�ف�ي��ة ت �ط��ورهُ ،ي �ح �دِّد ف�ي��ه م�ه��ام الإم ��ام ��ة ،وك�ي��ف ت �غ َّ�يرت ه��ذه
النظرة م��ع �إن���ش��اء ال��دول��ة امل��دن�ي��ة ،كما ِّ
يبي ت�ط�وُّر العالقة بني
الفقيه وال�سيا�سي.
ويف ظ��ل ال���ص��راع الأي��دي��ول��وج��ي ب�ين ال�ق��ائ�ل�ين ب��وج��وب احل��ل
الإ��س�لام��ي �-أي املرجعية الإ��س�لام�ي��ة ل�ل�أم��ة -وال�ق��ائ�ل�ين باحل ّل
الغربي العلماين على اختالف توجهاته الليربالية واال�شرتاكية...
وغريهاُ ،ي�ؤ ِّكد الكاتب �أنه ال بد من تو�ضيح جُ ملة من امل�سائل هنا
ال يتم التنبه �إليها �أو التفريق بينها؛ �أول�ه��ا� :أن الإ��س�لام نظام
حياة ي�شمل الن�شاط اليومي للم�سلم ،لكن التطور ال��ذي حدث
يف الع�صر احلديث هو ذلك االنف�صال بني ال�شريعة وال�سيا�سة يف
بناء وت�صور ومرجعية الدولة احلديثة ،ويف هذا ال�سياق حدثتْ
حت�وُّالت كبرية يف وع��ي تلك الفكرة املركزية يف الإ��س�لام؛ فجرى
الدمج بني الإ�سالم بو�صفه نظامًا �شام ًال ،وبني ما �سُ مِّي الح ًقا
بالإ�سالم ال�سيا�سي على معنى امل�شاركة يف ال�سلطة.
الإ�سالم منذ ن�ش�أته الأوىل ما قام �إال يف ظل وجود دولة و�سلطة
حاكمة يقف على ر�أ�سها الإمام �أو اخلليفة ،وت�ستند �إليه يف احلكم
واملرجعية ،ويف ظل هذه الأجواء بُني الفقه كله وخ�ضعت �أحكامه
التف�صيلية لذلك الأف��ق ،غري �أ َّن ه��ذه امل�س�ألة حني تتم قراءتها

وف��ق مرجعية علمانية ت�صبح معكو�سة؛ ح�ي� ُ�ث �إ َّن�ه��م يحاكمونه
�إىل مفهوم الف�صل بني الدين وال�سيا�سة� ،أو تو�سيع الدين وهي
مفاهيم علمانية م�ستحدثة ن�ش�أت بعد ذلك بقرون!
فقد َب� ِق��ي الإم ��ام يخت�ص ب���ش��ؤون ال�سيا�سة ،والفقيه يخت�ص
ب�ش�ؤون الدين ،حتى عهد الإ�صالحية الإ�سالمية يف تون�س وم�صر،
ويف ظل الهجمة اال�ستعمارية ،هنا جل��أ الفقيه والإ�صالحي �إىل
امل�صالح واملقا�صد لبناء تلك الدولة التي حتمي الوجود والهوية
معاً .وقد حتالف رجال احلكم ورجال الإ�صالح من �أجل ذلك ،ومت
ت�شريع امل�ؤ�س�سات احلديثة م��ن ب��اب امل�صالح ،وحتقيق الإ��ص�لاح
الديني وال�سيا�سي معًا؛ فحدث الو�صل بني الفقه والدولة ،لكن
ذل��ك مل ي�ستمر ط��وي� ً
لا؛ ف�سرعان م��ا انف�ص َل الفقه ع��ن الدولة
ْ
فوجدت النخبة الإ�صالحية نف�سها معزولة عن ال�ش�أن العام الذي
ا�ستب َّد به ال�سيا�سي ،لكن ه��ذه امل��رة مبعزل عن ال�شريعة فاختل
ويكن
الفقه م��ن �أ�سا�سه .وم��ن هنا ،ن�ش�أ الت�ضاد ب�ين الفئتنيُ .
القول ب�أ َّن الفقه يتناول م�سائل ال�سيا�سة� ،إال �أن تعاطيه معها هي
من تدبري ال�ش�أن العام؛ لذا �أوجد الفقهاء ا�سمًا خا�صًّ ا لهذا �أ�سموه
«ال�سيا�سة ال�شرعية» ،وعرفها ابن جنيم احلنفي ب�أنها« :فعل �شيء
من احلاكم مل�صلحة يراها ،و�إن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي».
 ثال ًثا :ظاهرة الفتاوى ال�سيا�سية و�إ�شكاالتها:�إ َّن العالقة بني الفقه وال�سيا�سة يف الوعي الفقهي الكال�سيكي
بقيت حم�صورة مب��ا �سُ مِّي بـ»ال�سيا�سة ال�شرعية» ،قبل انف�صال
تو�سع مع
ال�سلطة عن ال�شريعة� .أم��ا بعد ذل��ك ،ف��إ َّن عمل الفقيه َّ
التحول الذي طر�أ على فكرة «النظام ال�شامل» ،فن�ش�أت «الفتاوى
ٌ
اختالل كبري؛
ال�سيا�سية» التي يُخاطب بها اجلمهور .وهنا ،حدث
ففي التاريخ مل يكن الفقيه بحاجة �إىل �إ�صدار الفتاوى يف جمال
ال�ش�أن العام ويف م�سائل تخ�ص الإمام ،ولكن مع غياب الإمام ،ويف
تو�سعتْ دائ��رة عمل الفقيه لت�شمل املجال العام
ظل ال�صراع معه َّ
الذي يت�صارع عليه مع احلاكم املنف�صل عن ال�شريعة.
ه��ذا ال�ت�ح�وُّل اجل��دي��د �أف ��رز ع ��ددًا م��ن امل���س�ت�ج��دات؛ فقد ح َّلت
ال�ف�ت��وى حم � َّل ��ش��رع�ي��ة ال�سلطة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وح � َّل ال�ف�ق�ي��ه حمل
الإم��ام الغائب منذ ن�ش�أة الدولة احلديثة يف التعاطي مع املجال
العام وخماطبة اجلماهري ،و ُي ؤ� ِّكد الكاتب �أ َّن هذه املتغريات كلها
فر�ضت �إعادة تعريف ال�سيا�سة بالقول :ال�سيا�سة اليوم قد �أخذت
معنى �أو�سع؛ لأنها مل تعد متعلقة باحلكام فقط ،و�إمنا هي متعلقة
التو�سع يف املفهوم اكت�سبَ
باملجتمع كله ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته ،وهذا ُّ
بُعدًا جديدًا مع ن�ش�أة ما �سُ مِّي «الإ�سالم ال�سيا�سي».
فالإ�شكال الأ�سا�سي هنا يف �صناعة «الفتوى ال�سيا�سية» هو �أنها
تتبنى لغة امل�سلك القيا�سي �أو ًال؛ من حيث بناء الأحكام ال�صارمة،

وترتيب الإث ��م وال �ث��واب ،و�إ��ض��اف��ة ف��رو���ض ج��دي��دة على امل�سلم يف
جمال ال�ش�أن العام؛ حيث ُت�صبح امل�شاركة يف االنتخابات الربملانية
فري�ضة �شرعية مث ًال� ،أو فتاوى وج��وب املقاطعة االقت�صادية...
وغريها ،وهذه كلها فرو�ض وواجبات �شرعية بح�سب تلك الفتاوى
تنه�ض مبوازاة الدولة الوطنية .ولكنها تطرح ت�سا�ؤ ًال عن احلدود
التي جتاوزها املفتي يف حتديد الفرو�ض ال�سيا�سة على الرعية،
وع ��ن م��وق��ف ال���ش��ري�ع��ة الإ� �س�لام �ي��ة نف�سها م��ن زي ��ادة ال�ف��رو���ض
ال�شرعية ،وما حُ كم ُمالف تلك الفري�ضة اجلديدة �شرعًا؟ وهل
ميلك املفتي -بنا ًء على تقديره «ال�شخ�صي» للم�صالح التي َب َنى
عليها الفتوى ال�شرعية -ترتيب الإثم ال�شرعي على ُمالف تلك
تن�ص عليه؟
الفري�ضة دون وجود ن�صو�ص وحي تتناول ذلك �أو ُّ
والدخول يف مناق�شة منطق الفتاوى ال�سيا�سية يك�شف �إ�شكاالت
ع��دة ،خا�صة �إذا م��ا ا�ستح�ضرنا ُم�ت�غ ِّ�يرات ال��واق��ع احل��دي��ث ال��ذي
ن���ش��أت فيه ع�ل��وم ج��دي��دة ،و�أدوار فكرية واجتماعية ع��دي��دة بات
الفقيه واح�دًا منها ،فمع ن�ش�أة الفكر احلديث ب� ْ
�رزت مُ�صطلحات
ومفاهيم ج��دي��دة على املنظومة الإ��س�لام�ي��ة ،كاملثقف ،واملفكر،
وال���س�ي��ا��س��ي...وغ�ير ذل ��ك� .إال �أ َّن مُ�شكلته م��ع املفكر ب��ات��ت �أك�ثر
ب ��رو ًزا وح���ض��ورًا؛ كونه ُي�ن��ازع��ه يف مركزيته بو�صفه ن��واة للعلوم
الدينية ،وم�صدر الأحكام ال�شرعية .كما �أ َّن االنف�صال بني الدين
والدولة ،ن�ش�أ عنه االنق�سام بني الفقيه وال�سيا�سي يف ظل الدولة
احلديثة ،ول� َك�وْن ال�سيا�سي يف الغالب َد َر���س ال�سيا�سة مبفهومها
الغربي ،والفقيه مل يدر�س �إال ما يُ�سمَّى بـ»ال�سيا�سة ال�شرعية»،
اختلفتْ طبيعة تعاطي ك ٍّل منهما مع الأح��داث ،وتقديره لها ،بل
�إ َّن الأمر مع الفقيه يزيد على ذلك لأمرين؛ الأول� :أ َّن ال�سيا�سة
بهذا املعنى هي �أقرب �إىل عمل ال�سيا�سي احلايل ،ولي�س �إىل عمل
الفقيه ال��ذي ي��دور يف تلك الأحكام اخلم�سة التكليفية ،والثاين:
�أن فكرة امل�صلحة ومُتعلقاتها هي جوهر فكرة املقا�صد ال�شرعية،
وال�ت��ي � َّإن��ا تو�سعت ون�ضجت يف رح��م ال�سيا�سة ال�شرعية .وه��ذه
ري ملاذا
�إ�شارة �إىل التباين بني النزعتني :الفقهية والفكرية ،وتف�س ٌ
يُ�ص ُّر الفقهاء على ال��دوام على �أن مقا�صد ال�شريعة �إمنا يقت�صر
دورها على جمرد الك�شف عن حِ كمة الأحكام الفقهية املقررة �سل ًفا،
وال ت�صلح دلي ًال �شرعيًّا .ويرى الكاتب �أ َّن هذا التداخل بني الفقه
وال�سيا�سة يف ع�م��ل الفقيه -يف ��س�ي��اق تفكك امل�ن�ظ��وم��ة القدمية
التقليدية ،التي كانت ِّ
تنظم تلك العالقات واالخت�صا�صات� -أ�سهم
يف �إذكائه ما �سُ مِّي بـ»فقه الواقع» الذي ال جند له ً
�ضبطا منهجيًّا
حمكمًا .ومن املفارقة �أنه ت� َّأ�س�س هذا الفقه اعتمادًا على مقوالت
فقهية مُت�أخرة ،ليبقى لكل �شخ�ص تقدير ما يراه واقعًا.
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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املنظومة الإ�سالم َّية فيما يتعلق بفرو�ض العني والكفاية
ال�شحي
عبداهلل
ِّ

الكاتب وهبة الزحيلي يف مقالته يف جملة الت�سامح «الفرد واملجتمع بني امل�س�ؤولية الفقهية والدينية :فرو�ض العني وفرو�ض الكفاية» ،حول جمموعة من
يتحدَّث
ُ
الفرو�ض وتق�سيمها بني فرو�ض العني وفرو�ض الكفاية ،ويتط َّرق لتفا�صيل تطبيقها يف زماننا احلايل مع ذكر الأمثلة من تاريخ ال�سلف وكيفية تناولهم لها.
اخل�صائ�ص املوجودة يف الإ�سالم ،كال�شمولية والعاملية واخلامتية ،والتي ينبغي فح�ص ا�ستخدامها بدقة؛ من ًعا من �أن يتم حتميلها �أكرث
الكاتب
ففي البداية ،ي�سر ُد
َ
ُ
مما حتتمل� .إ َّن ال�شمولية يف �أي دين �أو فل�سفة ،تعني �أنه داخل يف كل تفا�صيل احلياة من جهة ،و�أ َّنه كل متكامل من جهة �أخرى ،وهي لي�ست بال�ضرورة نقطة ح�سنة
على �أية حال.
لكنَّ �شمولية الإ�سالم تتع َّلق كثرياً ب�إمكانية الت�أويل
امل�ستمر ح�سب الزمان وامل�ك��ان؛ بحيث ُيكنه ُمواكبة
ظ��روف ال�ت�غ ُّ�ير� .أم��ا العاملية ،فتعني هنا �أنَّ الإ��س�لام
خا�صا لأنا�س معينني .وهذا طبيعي؛
دينٌ عاملي ،ولي�س ًّ
ف��ال �ك �ث�ير م ��ن ال� �ط ��رق ال ��روح ��ان �ي ��ة ج � ��اءت لإ� �ص�ل�اح
م�شكالت الب�شر كافة ،وهذا يعطي احلقَّ لكل دين �أن
ُي��ار���س ال��دع��وة لنف�سه والتب�شري بعقائده ،واحل��وار
بالتي هي �أح�سن.
هناك �أي�ضا ق�ضية اخلامتية ،وه��ي �أنَّ الإ��س�لام هو
الدين اخل��امت للر�ساالت ال�سماوية ،بينما َت ْعنِي هذه
الفكرة بالن�سبة لنا -ن�ح��ن امل�سلمني -الكثري ،ق��د ال
حت�م��ل ذات امل�ع�ن��ى ل�غ�ير امل���س�ل�م�ين �أب � ��دا ،وه ��ي عك�س
الفكرتني ال�سابقتني من حيث �أنها ال ميكن �أن تخ�ضع
للفح�ص املو�ضوعي؛ ف ُيمكن �إث�ب��ات ال�شمولية بطرح
الق�ضايا املختلفة التي عاجلها الإ�سالم ،وتثبت العاملية
عن طريق طبيعة الت�شريعات التي تقبل الوجود يف �أي
مكان ،لكن من غري املمكن �إثبات اخلامتية بنف�س �آلية
اال�ستدالل.
وم��ن امل�ع�ل��وم �أنَّ ال�ف��رو���ض يف الإ� �س�لام تنق�سم �إىل
ق�سمني اثنني؛ هما :فرو�ض العني ،وفرو�ض الكفاية..
وفر�ض العني هو ما يجب على كل م�سلم القيام به� ،أي
�أن جميع الأفراد مكلفون به كال�صالة و�أداء الزكاة� .أما
فر�ض الكفاية ،فهو ما يكفي جماعة ما ت�أديته لي�سقط
عن البقية ك�صالة اجلنازة والأم��ر باملعروف .غري �أن
تغي الأزمنة وما �صاحبه من تطور تقني وتقدم علمي
ُّ
�أحدث معارف جديدة ،و�أنتج �أدوات حديثة جعلت من
املهم للفرد اكت�سابها ومعرفة كيفية ا�ستعمالها.
و ُت�ع�ت�بر ال��دع��وة ل�ل�إ� �س�لام م��ن ال �ف��رو���ض ال��واج�ب��ة
وي�ك�ن�ن��ي ال �ق��ول ب� ��أنَّ ال��دع��وة
ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل���س�ل�م�ينُ ،
تكون لناحيتني مهمتني؛ الناحية الأوىل :هي القيم
والأخالقيات الإن�سانية امل�شرتكة .والثانية :العقيدة
وال�شعائر اخلا�صة بالإ�سالم .و ُيوجد نوع من ال�سهولة
ح��ال �ي��ا ل �ل��دع��وة ن �ح��و ال �ق �ي��م الإن �� �س��ان �ي��ة؛ وذل� ��ك لأنَّ
ال�ع��امل كله يتجه نحوها ،و�أق���ص��د بالقيم الإن�سانية

كل الأخالقيات وامل�ب��ادئ التي حتفظ الإن�سان وتعلي
�ش�أنه ،كالدعوة للم�ساواة بني الب�شر ومتكني احلرية
وت�أ�سي�س حقوق العي�ش الكرمي ،فتلك مطالب عاملية
وال �ك��ل ي�ت�ف��ق ع�م��وم��ا ح ��ول �أه�م�ي�ت�ه��ا و�إن اخ�ت�ل�ف��وا يف
طريقة تطبيقها.
�أ َّما الدعوة للعقيدة وال�شعائر الإ�سالمية؛ فتحتاج
برا وق ��در ًة ع�ل��ى احل ��وار ،خ�صو�صا يف ظ��ل انت�شار
��ص� ً
الأف� �ك ��ار وال �ف �ل �� �س �ف��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت ��ي ت �ق ��دم خمتلف
التف�سريات للكون واحلياة؛ فمن ال�ضروري �أن يتح َّلى
ال��داع�ي��ة باملقومات الأ�سا�سية يف التفكري واملناق�شة.
كما �أنَّ املجتمع الإ�سالمي عموما ُيار�س الدعوة ككل،
من ناحية تطبيق الأف��راد للإ�سالم وعك�سهم ال�صورة
احل�سنة التي حتبب الآخرين له.
كما يعترب العلم والتعلم من �أهم الأ�شياء التي جتِ ب
ع�ل��ى امل���س�ل��م؛ ف�م��ن ج�ه��ة ال�ع�ل��وم ال��دي�ن�ي��ة ف� ��إنَّ امل�سلم
ُم �ط��ال��ب ب�ت�ع� ُّل��م امل���س��ائ��ل ال �� �ض��روري��ة يف ال ��دي ��ن حتى
مي��ار���س ال�ع�ب��ادة ب���ص��ورة م�ق�ب��ول��ة ،وينبغي �أن تنربي
ط��ائ �ف��ة م ��ن امل���س�ل�م�ين م ��ن �أج� ��ل ال�ت�ب�ح��ر يف امل���س��ائ��ل
الدينية فهما و�شرحا وتبليغا .وهناك العلوم الدنيوية
ك��احل���س��اب وال �ط��ب وال�ف�ل��ك وغ�ي�ره ��ا ،ال �ت��ي الب ��د من
وج��ود جماعة من امل�سلمني تهتم بها وت�شتغل عليها،
وعلى عك�س العلوم الدينية ،ف�إنَّ العلوم املادية ال ُيكن
�أن متار�س داخل الأم��ة فقط؛ حيث البد من م�شاركة
بقية ال�ع��امل فيها وت �ب��ادل االك�ت���ش��اف��ات معهم وتقبل
النظريات املختلفة ومعاجلتها يف �ضوء املناهج العلمية
احلديثة ،و�إال ف�إن الأمة �سوف تخ�سر الكثري.
و ُي�ضيف الكاتب �إىل م��ا �سبق فكرة وج��وب مراقبة
تطبيق الأح�ك��ام ال�شرعية من قبل الأف ��راد وال��دول��ة؛
فالدولة يف نظ ِره يجب �أن حتفظ الدين بالقوة من
املبتدعة ،لكنَّ ذلك -ح�سب ت�صوري -قد يخلق عد ًدا من
امل�شكالت قد ت��ؤدي ال�ستغالل القوة بطريقة خاطئة،
ومبدئيا ه�ن��اك ن��وع م��ن ال�ضبابية وع��دم املو�ضوعية
ح��ول م�صطلح االب �ت��داع؛ فقد ت�ك��ون مم��ار��س��ات فرقة
ما بِدْ عة بالن�سبة لفرقة �أخ��رى ،وه��ذا ب��دوره �سي�ؤدي

ب��ال���ض��رورة حللقة م��ن امل�لاح�ق��ات واالت �ه��ام��ات .لكنَّ
الدولة التي تريد املحافظة على �أطياف ال�شعب �سوف
َت ْر َعى اجلميع ،ولن ُتطارد �أحدًا ب�سبب معتقداته ،بل
تف�سح املجال للحوار والإقناع بني التوجهات املختلفة.
وي�تر َّت��ب على م��ا �سبق �أنَّ الق�ضايا ال�ت��ي ال تتعلق
بعمل الدولة ب�شكل مبا�شر �-أو توجهات احلكومة نحو
التقدم املدين -وتتعلق باالختيارات الفردية �أو عقائد
املجتمع ،ال حتتاج عم َل م�ؤ�س�سات ر�سمية لفر�ض �أ�شكال
ُم �دَّدة منها على النا�س؛ فمثال ال ُيكن للحكومة
منع �شعائر طائفة دينية �أو مم��ار��س��ات �شعبية قبلية
بحجة �أنها ُم َّرمة� ،أو مل تعجب طائفة �أو قبيلة ما.
ل� �ك ��نَّ الأم � � ��ر ي �خ �ت �ل��ف ع �ن ��دم ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل �ع��ام�لات
والإخال�ص بالعمل و�أداء الأمانة؛ �إذ من الواجب قيام
الدولة مبراقبة الأف��راد يف �أداء مهامهم ،والت�أكد من
َك ْون موارد الدولة ت�صرف على الوجه ال�صحيح .وقد
تقوم الدولة بت�أ�سي�س جهة رقابية خا�صة لهذا العمل،
وعلى الفرد االل�ت��زام ب�شكل �شخ�صي فيما ُيوكل �إليه
من قبل جهة العمل.
ويقع يف ال�سياق ذاته :ق�ضية ت�أ�سي�س هيئة للرقابة
الأخ�ل�اق �ي ��ة ع �ل��ى ال �ن ��ا� ��س ،ت �ف��ر���ض ع�ل�ي�ه��م مفهومها
للف�ضيلة ،وجتربهم على فعل ما ت��راه �صوابا ..ف��إنْ
كانت هكذا هيئة خا�صة يف النظر بامل�سائل الأخالقية
التي ُت�ؤثر على املجتمع -كما يف املثال ال�سابق -فهو �أمر
رحب ب��ه� ،أم��ا �إن كانت هيئة تتدخل يف خ�صو�صيات
ُم َّ
النا�س وت�ستخدم �سلطتها للحد من احلريات الطبيعية
للأفراد ،فهو �أمر مرفو�ض.
وم��ن الوا�ضح �أنَّ م�س�ؤولية �صالح املجتمع تتط َّلب
�إجنا َز جمموعة من املهام؛ منها ما يخ�ص جميع �أفراد
املجتمع ع�ل��ى ح � ٍّد � �س��واء ،وم�ن�ه��ا م��ا يخ�ص جمموعة
خ��ا��ص��ة م��ن ال �ن��ا���س .والإ�� �س�ل�ام بخ�صائ�صه ق��د ف َّعل
منظومته اخلا�صة بهذا التق�سيم ،وحتى مع التطور
احل ��ا� �ص ��ل ،ف� � ��إنَّ ت �ل��ك امل �ن �ظ��وم��ة مت�ك�ن��ت م ��ن ال�ت�ك�ي��ف
والبقاء.
deeko123@hotmail.com
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ن�شوء الديانات الإبراهيمية
هاجر ال�سعيدية

«تاريخ الأديان ي�شري �إىل �سجل من الأفكار والتجارب العقدية التي اعتقدها الإن�سان من �سالف الأزمان» وجند الباحث التاريخي (م�صطفى بوهندي) يف مقاله
مبجلة الت�سامح « الدين واملجتمع وال�ش�أن العام يف الديانات الكربى» ي�ستعر�ض �أ�صل ن�شوء الديانات الإبراهيمية الثالث الكربى « الإ�سالم واليهودية وامل�سيحية »
م�ستندا يف طرحه على مراجع تاريخية التي كر�ست للبحث يف ن�شوء الأديان ،وجتاذب تفا�صيل �أبعاد الن�صو�ص املقد�سة ،وم�ساجالت �أفكارها ،فهو مل يكن ب�صدد عر�ض
�أيديولوج ّيته جتاه فكرة الدين �أو ينتقد ديانة ما بل ي�سعى يف مقاله �إىل �إثبات فر�ضيته التي تن�ص على � ّأن �إبراهيم « عليه ال�سالم » امل�ؤ�س�س الأول لديانة التوحيد،
حيث ارتبطت الديانات الإبراهيم ّية به من خالل �أمر الرب خلروج �إبراهيم من بلده �إىل الأر�ض التي اختارها له اهلل.
بيد � ّأن بع�ض الأ�سفار مثل �سفر ي�شوع ور�ؤي��ا �إبراهيم
�أ�شارت �إىل تف�صيل عجيب عن احلياة الدينية لإبراهيم
وقومه قبل الهجرة �إىل الأر���ض املباركة؛ حيث يعبدون
الأ�صنام والكواكب وامللوك وغريها من الكائنات ،وعلى
النقي�ض م��ن ذل��ك ظ�ه��رت ن��زع��ات ث��وري��ة ع�ن��د �إب��راه�ي��م
معلناً رف�ضه لالعرتاف بهذه اخلرافات حتى �أنه ك�سرها
وه�دّم معبدها .و�أ�شار القر�آن الكرمي ب�إ�سهاب �إىل ق�صة
�إبراهيم قبل الهجرة يف �سور متعددة ،مبينة مفهوم دين
التوحيد وما مييزه عن دين ال�شرك .وكل هذه التداعيات
نتج منها اختيار �إبراهيم للهجرة حيث جنح يف اختبارات
ع��دة ح�صل منها على �أج��ر عظيم ،فوعده اهلل �أن يعظم
ا�سمه ،ويجعله بركة و�أمة عظيمة تخرج منه �أمم عديدة،
فهاجر تاركا بيت �أبيه وع�شريته و�أر�ضه ،والتحق باملكان
امل �ع �ل��وم وه �ن��اك ب�ن��ى (ب �ي��ت اهلل) (ب �ي��ت �إب� ��ل) وق ��دم فيه
الذبائح وطقو�س العبادة و�أق��ام فيه .بيد �أن ه��ذا البيت
مل ي�ح� َ�ظ بعناية واه�ت�م��ام الكاهن وال ال��رب��ي اليهودي؛
خا�صا ومل يعد دينا
ل ّأن الدين يف الفكر اليهودي �أ�صبح ً
عامليا ،كما يعود ال�سبب �إىل � ّأن بني �إ�سرائيل قد تركوا هذا
البيت منذ فرتة مبكرة ،عندما دعاهم يو�سف لاللتحاق
مب�صر ملا �أ�صابتهم املجاعة ،و�أنقذهم يو�سف وا�ست�ضافهم
يف ال �ب�لاد اجل ��دي ��دة ،ف�خ��رج��وا م��ن ه ��ذا ال�ب�ي��ت وانقطع
تاريخهم ع�ن��ه� ،إال يف زي ��ارة �أنبيائهم و�صاحليهم ل��ه يف
منا�سبات العبادة كما حتدثنا �أ�سفار العهد القدمي ،وكانت
زي��ارة بع�ض الأنبياء له �سنة بعد �سنة ،و�إق��ام��ة ال�شعائر
ف�ي��ه ت�ف���س��ر غ��ال�ب��ا ب�ك��ون�ه��ا �أخ �ط ��اء م ��ن ه � ��ؤالء الأن �ب �ي��اء
�صموئيل وداود و�سليمان وغريهم� ،أخط�أوا عندما قدموا
قرابينهم يف هذا املكان وذبحوا يف املرتفعة العظمى لآلهة
غري بني �إ�سرائيل ،وعبدوا �آلهة بني عمون و�آلهة ال�شعوب
الأخرى.
لهذا ال�سبب مل يجر�ؤ �أحد من املرتجمني على ترجمة
(بيت إ�ي��ل) بـ (بيت اهلل) �سواء �إىل اللغة العربية �أو �إىل
غريها من اللغات الأخرى �إال يف مو�ضوع (بيت اهلل) الذي
�أ�س�سه �إبراهيم وحج �إليه كل الأنبياء من بعده .لكن بني
�إ�سرائيل يف تاريخهم اخلا�ص �أن�ش�أوا بيتا بديال للعبادة

ه��و بيت ال��رب �أو الهيكل (ال ��ذي بناه نبي اهلل �سليمان)
وعندما �أخرجوا منه وهدمت �أ�سا�ساته تطلعوا �إىل هيكل
جديد بديال لهيكلهم ال�ضائع وارتبط بالهيكل امل�أمول
كل الأماين الإ�سرائيلية للخال�ص من الت�شرذم واالنتقام
من الأع��داء الذين �أذلوهم واحتقروهم ،وتبلورت لتلكم
الأم��اين �صورة امل�سيح املخل�ص ال��ذي �سيخل�ص �إ�سرائيل
م��ن ط�غ�ي��ان الأمم .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر � ّأن ه ��ذه الأم ��اين
�أ��ص�ب�ح��ت ج� ��زءًا م��ن االع �ت �ق��اد ال �ي �ه��ودي ال�ك�ه�ن��وت��ي كما
�أ�صبح الدين يف املنظومة اليهودية مرتبطا ب�سبط من
�أ�سباط بني �إ�سرائيل ،هم بني الوي  -الوي االبن الثالث
ليعقوب -و�أ�صبحت الكهانة فيه مرتبطة بفرقة من هذا
ال�سبط وهم بنو هارون ،وال ميكن لغري بني الوي القيام
باخلدمة الدينية كما ال ميكن لغري بني ه��ارون القيام
ب��أع�م��ال ال�ك�ه�ن��وت وب��ذل��ك ت�أ�س�ست الكني�سة ال�ي�ه��ودي��ة،
واكت�سبت �سلطة دينية على املجتمع ،وحت��ول الدين �إىل
ع�لاق��ة ب�ين اهلل وال �ن��ا���س ع��ن ط��ري��ق رج ��ال ال��دي��ن فهم
الذين يحددون نوعية القرابني وال�شعائر و�إليهم يرجع
�أمر القبول والرف�ض.
وفيما يخ�ص (ب�ي��ت اهلل) امل �ب��ارك للعاملني ،ن��ذك��ر هنا
م��ا ج��اء يف بع�ض رواي ��ات ال�ه��اك��اداه اليهودية ع��ن البيت
ال ��ذي ب �ن��اه �إب ��راه �ي ��م( :ف �ق��د ج ��اء �إب��راه �ي��م �إىل مفرتق
ط��رق وب�ن��ى بيتا ،وج�ع��ل ل��ه �أرب�ع��ة �أب ��واب �شماال وجنوبا
و�شرقا وغ��رب��ا ،وغ��ر���س فيه الأ��ش�ج��ار ،وه�ي��أه ال�ستقبال
الزوار الذين يدخلون من �أي باب �شاءوا ح�سب طريقهم
في�أويهم ويطعمهم وي�سقيهم ،وم��ن ك��ان عريانا ك�ساه،
والفقري �أع�ط��اه ذه�ب��ا وف�ضة ،وعندما ي��ري��دون امل�غ��ادرة
ي�شكروه ،فيقول لهم ال ت�شكروين �أنا بل ا�شكروا م�ضيفكم
في�س�ألونه م��ن ه��و؟ فيخربهم ب��أن��ه اهلل العليم الرحيم
وي �ع ��دد ��ص�ف��ات��ه ،ف�ي���س��أل��ون��ه ع ��ن ك�ي�ف�ي��ة � �ش �ك��ره؟ فيبني
ل�ه��م ط ��رق ��ش�ك��ره ب��ال�ق�ي��ام مب�ج�م��وع��ة م��ن ال���ش�ع��ائ��ر من
�صالة و�صيام وذبائح والإنفاق على الفقراء واملحتاجني
والأرام ��ل وامل�ست�ضعفني ،ول��ذل��ك �أ�صبح بيته لي�س بيت
�ضيافة بل بيت عبادة وتعليم �أي�ضا).
وان�ط�لاق��ا م��ن ه��ذه الق�صة نفهم م��ا معنى �أن يكون

�إب��راه�ي��م ب��رك��ة و�أن تتبارك فيه ويف ن�سله جميع قبائل
الأر� ��ض يف امل�ك��ان ال��ذي �أم ��ره اهلل �أن يهاجر �إل�ي��ه ويبني
فيه (ب�ي��ت اهلل) ،وجن��د ه��ذا يناق�ض االجت ��اه ال��ذي �سار
ف�ي��ه رج ��ال ال��دي��ن ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن اح�ت�ك��روا ال�برك��ة دون
غريهم....
� ّأم��ا امل�سيحية فقد كانت انقالبا جذريا على الكهنوت
اليهودي ،وك��ان امل�سيح  -عليه ال�سالم -ويوحنا يريدان
ت�صحيح و�ضع الدين ورده �إىل �صراطه امل�ستقيم وتغيري
�أهم مفاهيمه وعلى ر�أ�سها القول باخل�صو�صية اليهودية
والبنوة لإبراهيم ،بيد �أن الإ�صالح للدين اليهودي ارتكز
على عدة مرتكزات وهي:
ال �ت ��وب ��ة الأ�� �س ��ا� ��س الأول يف ه� ��ذا الإ� � �ص �ل�اح ال��دي �ن��ي
االجتماعي ،وه��ي �إن كانت �أم ��را �شخ�صيا لكن ال ميكن
الو�صول �إىل امل�س�ألة االجتماعية �إال عن طريقها.
ت�صحيح املفاهيم هو الأ�سا�س الثاين يف هذا الإ�صالح
وبدونه ال ميكن تغيري الفكر وال الواقع ،ومن املفاهيم
ال�ت��ي رك��ز امل�سيح على �إ�سقاطها مفهوم الن�سب ،وهكذا
�أ�صبح ال�ش�أن العام هو الق�ضية الكربى يف امل�س�ألة الدينية،
و�أ�صبح الفقر واجل��وع واملر�ض وامل��وت واجلهل والظالم
والتمييز هي �أه��م الق�ضايا التي ق��رر امل�سيح حماربتها.
ومن هنا ن�ستقرئ �أن دعوة امل�سيح هذه مل تكن �إال رجوعا
بالدين �إىل مفهومه الإبراهيمي االجتماعي الإن�ساين
الأول بعيدا عن �سلطة الكهنة ورجال الدين التي تبلورت
يف التاريخ الإ�سرائيلي؛ لذلك امل�سيحية لي�ست تخليا عن
الرب والتقوى وال تراجعا عن النامو�س.
وك��ان��ت الأح ��داث ال�سابقة �إي��ذان��ا مب�ي�لاد عهد جديد
يف ال ��دي ��ن واالج �ت �م ��اع وال �� �ش ��أن ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ي���س�ترج��ع
ال ��دي ��ن ب �ع ��ده الإن� ��� �س ��اين وت �� �س�ترج��ع الأن� �ث ��ى م�ك��ان�ت�ه��ا
الدينية املغت�صبة ،وي�ع��ود لل�ش�أن ال�ع��ام واجل��ان��ب امل��دين
خ�صو�صا �أهميتها املفقودة يف التاريخ الديني االجتماعي
اال�سرائيلي .ون�ستطيع القول �إن الباحث م�صطفى هندي
وفق يف �إي�صال هدف مقاله و�إثبات حقيقة �أن �إبراهيم -
عليه ال�سالم -امل�ؤ�س�س الأول لديانة التوحيد.
hajirwork@outlook.com
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املواطنة ت�صان بتطبيق الد�ستور ولي�س بكتابته
فاطمة بنت نا�صر

�س�أناق�ش هنا مقال«املواطنة يف �ضوابطها الد�ستورية» يف جملة الت�سامح للأ�ستاذ �شفيق امل�صري .ولعل «املواطنة» من �أبرز املوا�ضيع املثارة حالياً ،والتي يرغب يف
�إبرازها �أغلب املُفكرين العرب .وال�سبب لعله يعود يف املقام الأول �إىل ما يعي�شه العامل العربي من حالة عدم اال�ستقرار لي�س فقط على م�ستوى الأو�ضاع ال�سيا�سية و� ّإنا
على م�ستوى التوجهات الفردية وم�شاعر الهوية واالنتماء .لقد كانت الثورات العربية (مع حتفظي على الت�سمية) لي�ست مُتجهة فقط ملواطني الدول التي قامت بها
الثورات ،و�إمنا لكافة مواطني العامل العربي .فرتى الت�ضامن قد جتاوز لدى �أعداد كبرية م�ستوى التح ّيز الفكري ،فرتاهم يهجرون بلدانهم لن�صرة ق�ضايا مواطني
بلدان(�أخرى) .وقد ي�ستاء بع�ض الق ّراء من كلمة (�أخرى) فهم َي َر ْون �أن ق�ضايانا واحدة وهمنا م�شرتك .فنتدخل يف ق�ضايا �إخوان لنا ،دون �أن نخترب م�شاعر �أن
يتدخل يوماً ما يف ق�ضايانا .ويف هذا الوقت وبعد مرور �أكرث من خم�سة �أعوام على قيام �أحداث الربيع العربي� ،أ�صبحنا �أكرث مو�ضوعية و�أقل �شاعرية يف احلكم على
ماجرى ويجري .وبرزت احلاجة �إىل تناول مو�ضوع الوطنية لكبح جماح م�شاعر ال�شباب املتقدة ،التي مت ا�ستغاللها يف كثري من هذه الأحداث.
يفتتح �أ�/شفيق امل���ص��ري مقاله بالتعريف القامو�سي لكلمة
(املواطنة) والتي تتجز�أ �إىل �شقني هما:
ً
 -١احلالة التي يعترب فيها ال�شخ�ص مواطنا لدولة بعينها وما
تفر�ضه ه��ذه احلالة من تبعيات من حقوق وواج�ب��ات من الفرد
للدولة ومن الدولة للفرد.
وي��رم��ي ال�ك��ات��ب ت�ه�م��ة يف ��س�ط��ر ي�ت�ي��م ،ول�ك��ن ل��ه �أث ��ر خطري،
فيقول �إ ّن النظرة الليربالية ت�ؤكد على مواطنة احلقوق! بينما
النظرة املو�ضوعية للمواطنة هي تلك التي ترى املواطنة ب�شقني
ال يتجز�آن هما :احلقوق والواجبات .وما �أ�سهل رمي التهم ،دون
و�ضع مثال واحد .ول�ست هنا يف حمل دفاع عن الكاتب �أو الهجوم
عليه .ف��أن��ا �أق ��ف ح��ائ��رة �أم ��ام ذل��ك ال�سطر اليتيم ،و�أم ��ام باقي
امل�ق��ال ال��ذي ميجد فيه �صون امل��واط�ن��ة يف الد�ساتري الأمريكية
والأوروبية التي تقد�س مفهوم احلرية/الليربالية.
بعدها يف�صل الكاتب عالقة املواطن مبكونات الوطن وي�ضعها
يف ثالث حلقات:
 -١عالقة املواطن بالوطن .وم�شاعره وارتباطه باجلغرافيا
والتاريخ الذي يجمعه مبوطنه الذي �ستحدد عالقته ال�سيا�سية
به.
 -٢عالقة املواطن باملواطنني� ،شركائه بالوطن ،في�شرتكون
يف ت�شكيل �صوت اجلماعة و�إرادة ال�شعب ال��ذي يعترب�أداة احلكم
وم�صدرها.
 -٣عالقة املواطن بالدولة التي ترعاه وحتمي حقوقه �ضمن
ما يحدده القانون.
يقول الكاتب �إن هذه املحددات الثالثية ظهرت يف البدء عند
ن���ش��أة (ال ��دول ��ة ال�ق��وم�ي��ة ) nation state /ال�ت��ي خلفت
(ال��دول��ة امللكية) التي مل تكن تعرتف بهذه العالقات املتوازية،
و�إمن ��ا ك��ان��ت قائمة على ع�لاق��ة م��ن الأع �ل��ى امل��ان��ح واملتحكم �إىل
الأدن��ى املتلقي واملحكوم .ويقول الكاتب �إن �أمريكا هي الأوىل يف
حتديد حقوق املواطن يف د�ستورها عام  ،١٧٩١ولكن حتى حينها
مل ي�شمل الد�ستور حق املواطن الأ�سود� ،إىل �أن �شمله د�ستور ١٨٦٨
بعد �أحداث احلرب الأهلية .ومل تكن �أوروبا ببعيدة عن التجربة

الأمريكية فيما يتعلق بتحديد حقوق املواطنني ،ففي عام ١٦٨٨
مت الإع �ل�ان ال�بري�ط��اين ل�ل�ح�ق��وق ،وحل�ق��ت بهما فرن�سا يف ع��ام
.١٧٨٩
وم ��ن ه�ن��ا ي �ب��د�أ ال �ك��ات��ب يف رب ��ط ظ �ه��ور امل��واط �ن��ة واحل ��رك ��ات
التحررية الكربى .وكيف �أ ّن هذه الثورات التي ن�ش�أت يف الدول
العظمى حققت الدميواقراطية ،التي فيما بعد قامت هذه الدول
بت�صديرها للدول التابعة لها .فكان لكل مواطن حق يف �صوت
ور�أي ي�سهمان يف �إدارة �ش�ؤون بلده هذا واجبه عليها ،وم�س�ؤليتها
�أن حتميه وت��وف��ر ل��ه العي�ش وامل �ق��ام ال �ك��رمي .وه ��ذه امل��واط�ن��ة ال
تتحقق �إال بوجود (الد�ساتري) التي متثل حجر الأ�سا�س للبناء
ال �ق��ان��وين لأي دول ��ة� .أم ��ا ال���ض�م��ان��ات ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال��د��س��ات�ير
للمواطنة فيق�سمها الكاتب �إىل �سبعة �ضمانات وهي:
تعريف املواطنة .تفرد الد�ساتري تعريفاً حا�سماً ووا�ضحاً لنوع
العالقة التي تربط ال�ف��رد ب��ال��دول��ة ،وه��ذا التعريف يتطور مع
الزمن ،كما حدث يف �أمريكا بعد م�ساواة املواطنة لكافة الأف��راد
بعد �أن كان ي�ستثني ال�سود من حقوق املواطنة الكاملة.
�سيادة ال�شعب .وهو مبد�أ دويل �أقرته املعاهدات الدولة املتعلقة
بحقوق الإن���س��ان .فال�شعب هو م�صدر ال�سلطات وك��ل م�ؤ�س�سات
الدولة ماهي �إال متثيل لإرادة ال�شعب الذي يتدخل يف اختيارها.
ويعطي الكاتب مثا ًال لوجود هذه ال�ضمانة يف الد�ستور اللبناين.
�إال �أن �ه��ا ��ض�م��ان��ة ت�ك��اد ت�ك��ون دي�ب��اج��ة يف د��س��ات�ير ع��رب�ي��ة ك�ث�يرة:
كد�ستور جمهورية م�صر العربية ،والد�ستور التون�سي وغريها.
وتبقى العربة يف التطبيق ولي�س يف نظم ال�سطور.
تخ�صي�ص م�ساحة حتدد حقوق املواطنني وواجباتهم .والتي
متثل �سمات املواطنة امل�س�ؤولة التي تعي حقوقها وواجباتها على
حد �سواء.
ُ
االلتزام باملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان .والتعهد
باتباع هذه املعاهدات -يف وجهة نظري  -ي�ساهم يف توحيد مبادئ
املواطنة ،حيث يتقل�ص الفارق يف حقوق املواطنة التي تتجلى بني
دولة و�أخرى .فالإن�سان واحد يف كل الدول ،وم�ساواة حقوقه �أمر
مطلوب لي�ستطيع االنتماء لوطنه دون �أن ت�ساوره ال�شكوك حول

انتقا�ص مواطنته .ف�إن �أدرك �أن العامل يوحد يف حقوق مواطنيه،
ما �سعى �إىل احل�صول على جن�سية �أخرى الكت�ساب هذه احلقوق.
�سيادة القانون .وهنا يخ�ضع اجلميع من مواطن �أو وزي��ر �أو
حاكم .اجلميع �سوا�سية أ�م��ام القانون .ولهذا املبد�أ غر�ض هام -
�أراه يتمثل يف �إزال��ة �أي ا�ستبداد �أو ا�ستغالل لأيّ �سلطة م�ؤقته.
فالوطن يتناوب العي�ش فيه الب�شر ويبقى هو.
احل �ق��وق واحل ��ري ��ات ال �ف��ردي��ة ،ي�ت�ن��اول ال�ك��ات��ب ه ��ذه اجل��زئ�ي��ة
بتمويه وت��داخ��ل غريب خا�صة فيما يتعلق باحلريات الفردية.
فهو يق�سم احلقوق الفردية �إىل :حقوق بدنية ومدنية و�سيا�سية.
ف�أما احلقوق البدنية فهي متعلقة ب�سالمة ج�سده من �أي انتهاك
قد يكون �سبباً يف تعذيبه وتقييد حريته ،واحلرية املدنية تتمثل
يف �سالمة وج��وده كع�ضو يف املجتمع وحرمة انتهاك ممتلكاته.
واحلرية ال�سيا�سية تتتمثل يف م�شاركته ال�سيا�سة وحق التعبري عن
�آرائه� .إال �أين ال �أرى حاجة لهذا الت�صنيف ،حيث �إ ّنه من املتعارف
عليه �أن احلقوق املدنية ت�شمل احلقوق الفردية وال�سيا�سية .كما
�أ ّن الكاتب يتجاهل مت��ام�اً ذك��ر �أي مم��ا يتعلق باحلرية الدينية
�أو اجلن�سية على الرغم من كونها �أحد �أ�سا�سيات النقا�ش املدين
والد�ستوري يف الواليات املتحدة و�أوروبا التي يتناولهما الكاتب.
ويجب �أن ن�ستذكر دائماً �أ ّن الن�ص الد�ستوري ن�ص ديناميكي
يتفاعل مع متغريات الزمن ،ولذا ف�إن جموده غري وارد ،ونرى �أن
هناك م�ؤ�س�سات مت و�ضعها خ�صي�صاً ملراجعة د�ستورية القوانني
ومتا�شيها مع املبادئ التي ال م�ساومة عليها ،حيث ما يتم تف�صيله
يف القوانني ال يكون بال�ضرورة قد ورد بالن�ص احلريف يف الد�ستور،
ولكن روح الد�ستور وقيمه وا�ضحة وجلية وهي من تر�سم قوانني
احلا�ضر وامل�ستقبل.
ونخل�ص �إىل �أن املقال وفق يف عر�ض اخلطوط العري�ضة لقيم
املواطنة الد�ستورية الأمريكية والأوروب�ي��ة� ،إال �أ ّن��ه بني مثاليات
الد�ساتري الغربية وواقع العربي املعا�صر ،ال تبقى يف نف�س القارئ
�سوى احل�سرة �أو عبور �أمنية للهجرة .فليت الكاتب ق��ارن بني
الواقعني وفتح �شباكاً على الأمل بقادم �أجمل.
f_wahaibi@hotmail.com
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جزيرة الن�ساء ورحلتي ال�ستك�شاف غمو�ضها
�إينا�س ال�شيادي

مل �أكن �أتوقع يوماً �أن �أجد نف�سي يف جزيرة غام�ضة ب�أحداثها وغرابة من فيها كجزيرة الن�ساء ،التي رمبا مل ي�سمع عنها الكثري م ِّنا ،فرحلتي �إليها �أغرقتني يف اخليال
ناجحا لع�شاق �صانعي ال�سينما.
وك�أنني �أمام م�شاهد فيلم من �أفالم هوليود العجيبة ،و�أجزم � ّأن غرابة هذه اجلزيرة ب�أ�ساطريها �ستكون فيلما ً
ثمة ت�سا�ؤالت ملعرفة الكثري عن هذه اجلزيرة وماهي ق�صتها؟ و�أين تقع؟ وكيف ا�ستمرت احلياة فيها بوجود الن�ساء فقط؟ وقراءتي ملقالة حامت الطحاوي يف جملة
الت�سامح املعنونة بجزيرة الن�ساء بني اجلغرافيا والأ�سطورة والأنرثوبولوجيا ت�شي بف�ضل كبري يف مغامرتي �إىل هذه اجلزيرة ،التي تعد �ضرباً من الق�ص�ص واحلكايات
الأ�سطورية التي خلفتها عقليات ذكورية بحتة ،وات�سمت ب�أحداث غريبة يغرقها اخليال وهو ما �ضاعف متعة الت�شويق ملتلقي هذه الق�ص�ص.

ل�ق��د ذك ��ر ال�ط�ح��اوي �أ ّن �أ� �س �ط��ورة ج��زي��رة ال�ن���س��اء ت�ك��ررت
يف ال�ت�راث ال�ي��ون��اين وال�ع��رب��ي وال�صيني م��ن خ�لال م��ا نقله
امل�ؤرخون واجلغرافيون وخ�صو�صاً يف الع�صر القدمي والو�سيط
منذ بدايات االت�صال الثقايف والتجاري �أو من خالل احلروب.
وم ��ن امل�لاح��ظ �أن ال�ع�ق�ل�ي��ات ال��ذك��وري��ة ال�ت��ي �صنعت ه��ذه
الأ��س��اط�ير تبالغ يف قيمة ال��رج��ل وعقله وت�ساهم يف �إق�صاء
الن�ساء وعزلهن يف جزر بعيدة ومظلمة وتختزل �أدواره��ن �إىل
جمرد �أدوات لإر�ضاء رغبات الذكور الأعلى �ش�أناً وقيمة.
وحكاية ال�شيخ الأندل�سي التي �أ�شار �إليها بزرك بن �شهريار
ت�ق��ول� :إ ّن الأن��دل���س��ي ت��زوج م��ن �إح ��دى ن�ساء ج��زي��رة الن�ساء،
وذكر �أن زوجته حكت له فيما بعد حقيقة هذه اجلزيرة وقالت
ل��ه� :إن�ه��ا ج��زي��رة تقع يف املحيط الهندي حت��ت جن��م �سهيل ال
ي�صل �إليهن �أحد لأ ّنه لن يعود �ساملًا ،و�إنهن ال يغادرن اجلزيرة
خو ًفا من الغرق يف املحيط ،و�أن ن�ساء هذه اجلزيرة كن يع�شن
يف الأ�صل مع الرجال يف جزيرتهم فلما زاد عددهن عن عدد
الرجال قام الرجال بطردهن من اجلزيرة ،وهنا يذكر الكاتب
الطحاوي �أن قرار عزلهن �إىل هذه اجلزيرة هو قرار ق�سري،
ومي�ث��ل ن�ظ��رة �شرقية دون�ي��ة ل�ل�م��ر�أة باعتبارها �سلعة فائ�ضة
ميكن طرحها جانباً يف �أيّ مكان �آخ ��ر ،و�أت�ف��ق م��ع الطحاوي
متاماً ف�إ ّن ق�صة و�أد البنات يف جاهلية ما قبل الإ�سالم فاقمت
واقعهم وو�شت بخزي احلال يف تعاملهم مع املر�أة.
كما �أ ّن داللة �شكل اجلزيرة اجلغرايف يف ا�ستخدامه يف هذه
الأ�ساطري له �أبعاده املُحددة وال�ضيقة فهي كدائرة ت�سهم يف
�إحكام حالة ح�صار الن�ساء داخل حيز جغرايف ومناخي حمدد
وه��ذا يجعلنا نت�أكد من تلك النظرة الدونية التي كان ينظر
فيها الرجل للمر�أة ورمبا ال زال ،كما �أنني �أرى �إطار اجلزيرة
يف وقتنا ال��راه��ن ال يعني اجل��زي��رة �أب �دًا مبفهومها احلقيقي
و�إمن ��ا ح���ص��ار امل ��ر�أة بفكرها و�إمي��ان�ه��ا وب�ق��درت�ه��ا ع�ل��ى خدمة
جمتمعها يف �أي جمال ت�شتهيه.
اختلف امل��ؤرخ��ون واجلغرافيون يف حتديد موقع اجلزيرة

ب�شكل حا�سم ب�سبب انتقال الرواية من بقعة �إىل �أخرى ب�شكل
متواتر ،فنجد �أ ّن الرتاث اليوناين احلديث حتدث عن وجود
ج��زر ل�ل�ح��وري��ات ت�ق��ع ب��ال�ق��رب م��ن ن�ه��رال��دون يف رو��س�ي��ا ،و�أن
بع�ضهم ذك��ر �أ ّن �ه��ا ت�ق��ع يف ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط ،و�أن �أب ��ا ال�ت��اري��خ
ه� ي��رودوت يف ال �ق��رن اخل��ام ����س ق�ب��ل امل �ي�لاد �أ� �ش ��ار �إىل وج��ود
جمتمع ن�سوي من الن�ساء الأمازونيات يعتمدن على �أنف�سهن
فقط ويتمتعن بالب�سالة وال�شجاعة ،ويذكر �أ ّن��ه بعد انت�صار
الإغ��ري��ق عليهن عند نهر ال�ترم��دون قاموا بجمع ع��دد كبري
من الأ��س�يرات الأم��ازون�ي��ات و�أب�ح��روا بهن نحو ب�لاد اليونان،
وه�ن��ا ت�ب��د�أ حبكة الأ� �س �ط��ورة يف م�ق��درة ال�ن���س��اء الأم��ازون �ي��ات
على القيام بثورة �ضد �آ�سريهن من البحارة الإغريق وقتلهم
ومن ثم الإم�ساك مبقاليد الأم��ور على منت ال�سفن ،وبعدها
بد�أن يف مفاج�أة ال�سكان ال�سكيث الذين تعجبوا من قوتهن �إذ
ح�سبوهن يف �أول الأمر رجا ًال حماربني ،وما كان منهم �إال �أن
تقبلوا هذا الفوج الن�سوي املحارب ،وبد�أوا بعدها يف ن�صب خيام
فتيانهم �أمام خميماتهن بهدف ات�صالهم بهن ومن ثم �إجناب
جيل جديد بارع يف �أعمال احلرب والقتال.
يف احلقيقة ا�ستوقفني ه��ذا امل�شهد و�أن ��ا �أق��ارن��ه بواقعنا
ال��راه��ن ،فحني يغيب �سند امل ��ر�أة م��ن ال��رج��ال ت�ب��د�أ الأخ�ي�رة
بالتنازل عن بع�ض �أنوثتها التي من املفرت�ض �أن تكون عليها
لتبد�أ االعتماد على نف�سها يف تدبري �ش�ؤونها حتى و�إن مل تكن
مهي�أة لذلك ج�سديًا �أو اجتماع ًيا ،و�أنه مهما طال قهر الرجل
للمر�أة يف تهمي�شها يف حياته �أو �سلب حريتها يف العي�ش ف�إ ّنها
تنت�صر دائماً بقوة �صربها وحتملها ل�ل�أمل �أك�ثر من الرجل،
ورمبا �سي�ساعدها كيدها العظيم يف �أن يكون �سب ًبا يف انت�صارها
يف كثري من الأحيان ،ليتحقق لها ما �سلبه منها الرجل.
ولإ�ضافة الت�شويق يف حكايات ج��زر الن�ساء عمد م�ؤلفوها
�إىل �إ�ضافة مكان منف�صل للرجال � ً
أي�ضا يف مكان يقع بعيداً عن
�أماكنهن ،كما حاولت العقليات الأ�سطورية تربير عدم انقرا�ض
�سكان جزيرة الن�ساء التي ال يوجد بها رجل على الإطالق عرب

اللجوء �إىل ع��دة �صياغات للإخ�صاب منها:طبيعية ،ومنها
ريا لل�ضحك.
�أ�سطورية والتي ا�ستوقفتني كث ً
ف�ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن اجل�غ��راف�ي�ين امل�سلمني ال��ذي��ن �أوردوا
العقالنية يف التكاثر ك�أبي عبيد البكري ال��ذي �أو�ضح تدخل
الرجال الأدنى مرتبة من الن�ساء ،ويقول� :إ ّن ن�ساءها يحملن
م��ن عبيدهن ف ��إذا و�ضعت امل ��ر�أة ذك � ًرا قتلته ،وهنا �إ��ش��ارة �إىل
وجود بع�ض الرجال يف جزيرة الن�ساء ممن يعملون كخدم لهن
فقط ،ونالحظ هنا �سيطرة �أنثوية على الرجل بظهوره على
�أ ّن��ه عبد مملوك لديها يقوم بخدمتها فقط ،ورمب��ا كان ذلك
انعكا�ساً ملا حتلم به املر�أة ال�شرقية ب�أن تعامل معاملة امللكة من
قبل الرجل ،و�أن تختلف حكاية البع�ض يف واقعنا الذي يعتقد
فيها الرجل ب�أ ّن املر�أة هي عبد مملوك لديه لي�س لها دور �سوى
خدمته و�إ�شباع رغباته مع انتفاء كل �أحالمها.
فالإدري�سي ي�ؤكد ما ذكرته �ساب ًقا ويذكر �أ ّنه يف ف�صل الربيع
من كل عام يتوجه الرجال �إىل ن�سائهم ليق�صد كل رجل منهم
امر�أته فيواقعها ويبقى معها �أياماً ثم يرحتل عنها �إىل العام
املقبل ،وهذا ما جعلني اتخيل �أ ّنهم حيوانات ال تتكاثر �سوى يف
موا�سم معينة� ،أم��ا االت�صال الأ�سطوري فيعترب ح ً
ال ملحاولة
امل�صادر العربية والأجنبية تناول عمليات الإخ�صاب مبعزل عن
الرجل متامًا و�إن مل تكن عقالنية ،فيذكر اب��ن ال ��وردي ب��أ ّن
ن�ساء اجلزيرة يلقحن ويحملن من الريح ويلدن مثلهن ،وقيل
�أن ب��أر���ض اجل��زي��رة ن��وع�اً م��ن ال�شجر في�أكلن منه ويحملن،
ومنهم من جعل حبلها من مياه البحر ،مثل ما ذكرت امل�صادر
ال�صينية يف القرن ال�ساد�س.
رحلتي عرب مقالة الطحاوي جعلتني �أكت�شف ب ��أ ّن جزيرة
الن�ساء مل تكن ت�ضم الن�ساء فقط بل كانت حتت�ضن الذهب
ب�ك�م�ي��ات خ�ي��ال�ي��ة ال مي�ك��ن ت���ص��وره��ا ،ولأين ام� ��ر�أة ف���س��أق��ول
وبح�سن ظن� ،إ ّن املخيلة الذكورية الأ�سطورية �صورت الن�ساء
بكنز غ��ام����ض ك�ك�ن��وز ال��ذه��ب الثمينة ال�ت��ي ال ي�ستطيع �أح��د
الو�صول �إليها �إال الذي عرف �أين يجد مفاتيحها.
taj_nwees@hotmail.com
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قناع الدين اجلميل على وجه ال�سيا�سة القبيح
�أم كلثوم الفار�سي

يقول الكواكبي « :ما من مُ�ستبدٍ �سيا�سي �إال وي َّتخذ له �صفة قد�سية ُي�شارك بها اهلل �أو تعطيه مقا ًما ذا عالقة مع اهلل»
يطرح الكاتب  -حممد �شتيوي -يف مقاله املعنون «�سلطة الدين :الوالء والرباء واملرجعية والكهنوت» يف جملة الت�سامح �إ�شكالية العالقة بني ُ�سلطة الدين و�إن�سانية
الر�أي حيث يناق�ش جملة من الأفكار التي تو�ضح العالقة الإ�شكالية بني الدين والر�أي والتي يف بعدها الأويل تقوم على التقابل بني �سلطة الدين وحرية الر�أي؛ ف�إذا
كان الر�أي نزا ًعا بذاته �إىل التح ُّرر من كل �سلطة معرفية خارجة عن الذات ف� ّإن الدين بطبيعته القد�سية املتعالية يطلب الت�سليم واخل�ضوع الكاملني للتعاليم الإلهية
دون �أن يكون لل ُمتدين اخلرية من �أمره بعد التزامه بالدين ،بل عليه �أن يتهم ر�أيه �إذا بداله منه �شيء يثري �شبهة �أو ُيحرك �إ�شكا ًال فالدين ثابت والر�أي ن�سبي ينتقل
كما قال ابن �سريين لرجل �س�أله عن ر�أيه يف مو�ضوع (لو �أعلم � ّأن ر�أيي يثبت ل ُقلت فيه ولكني �أخاف �أن �أرى اليوم ر�أياً و�أرى غدًا غريه ف�أحتاج �أن �أتبع ال ّنا�س يف دورهم)،

فالدين مب��ا ميثله م��ن ن�صو�ص ُمقد�سة م�صدرها
مطلق يف الديانات الكتابية ال يفهمه املتدينون �إال يف
ح��دود ن�سبيتهم ويف �سياق ظروفهم التاريخية بل ويف
��ض��وء م�صاحلهم ال�سلطوية وم��ن هنا تن�ش�أ �إ�شكالية
اخل �ط��اب ال��دي�ن��ي ال ��ذي ي��ؤ��س���س��ه الأت �ب ��اع لأ ّن ��ه يتحول
بذاته �إىل �سلطة ت�ستعري موا�صفات ال�سلطة الدينية
ذات �ه��ا وتلب�س لبو�سها وتت�ضخم امل�شكلة ح�ين يدخل
الأت�ب��اع يف دوام��ة ال�صراع على احتكار �سلطة اخلطاب
ريا ما
الديني وادعاء امتالك احلقيقة املطلقة وهنا كث ً
ُت�ستنفر ال�سلطات الأخرى غري الدينية ق�صد توظيفها
يف فر�ض هيمنة على اخلطاب الواحد ك�أن يقع اللجوء
�إىل �سلطة الدولة �أو املال �أو الطبقة املُهيمنة �أو التقاليد
االجتماعية ال�سائدة وغري ذلك من الو�سائل التي يراد
بها جمي ًعا �أو ببع�ضها ترجيح �سلطة خطاب على �آخر،
فالعارف بواقع دولنا الإ�سالمية ُيدرك متا ًما �أنّها لي�ست
دول مواطنة ولي�ست دولة دينية باملفهوم الدقيق للكلمة
ولكنها تزاوج بني ال�سلطة والدين ب�شرط �أن يكون هذا
التزاوج ل�صالح ال�سلطة دائ ًما فحاجتها للدين داخلية
بالدرجة الأوىل لتربير وجودها وع��دم اخل��روج عليها
و�إ�ضفاء ال�صبغة الدينية على �أفعالها؛ فعلماء الدين
لديها لال�ستهالك املحلي .لقد ��ص��ارت ُ�سلطة الدين
ل�ي���س��ت و��س�ي�ل��ة ل�ل�تره�ي��ب ف �ق��ط ،ب��ل ل�ل�ترغ�ي��ب �أي���ض�اً،
فهم ي�ستعملون الأح�ك��ام وفقاً ال�ستنباطاتها الفقهية،
في�ضيفون عليها حديثاً هنا ومروية هناك ليتم الإدالء
ب�ه��ا حت ��ت ق �ن��اع ح�ك��م ال � َّن��ا���س ب��ا��س��م احل�ل�ي��ة واحل��رم��ة
واال�ستحباب .وهكذا يتم ت�صنيع املبالغات وت�شكيل ما
يتم االتفاق عليه من الأحاديث والروايات جلعل املتلقي
يعي�ش حتت �شروط الإذعان ملا يتم الإدالء به والرتويج
�إليه.

ف�ي�ق��ع ال� �ع ��وام م ��ن ال � َّن ��ا� ��س يف ف ��خ م ��ا ي���س�م��ى �أوه� ��ام
االخ�ت�لاف��ات وال�ن��زاع��ات املذهبية والدينية حيث يجد
التابعون �أنف�سهم حتت �أح�ك��ام من ّ
مت ت�سليطه عليهم
لي�س غ�ص ًبا بل ت�ضلي ً
ال.
ف��ال��دي��ن الإ��س�لام��ي ي�ت��داخ��ل ف�ي��ه ك��ل م��ن ال�سيا�سي
وال��دي�ن��ي ب�شكل ُم�ث�ير لالنتباه؛ فبعد �أن َّ
وط��د النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم دعائمه ال�سيا�سية يف املدينة على
�أُ�س�س دينية قام بخالفته من بعده �أبوبكر ثم عمر بن
اخلطاب (ر�ضي اهلل عنهما) متبعني نهجه الذي �أر�ساه
من قبل وا�ستعر ال�صراع ال�سيا�سي يف خالفة عثمان بن
عفان وانتهى مبقتله و�أفلت الزمام من يد علي بن �أبي
طالب بعد حروب دامت ل�سنوات خم�س مع معاوية وكان
ما كان من مقتله هو الآخر .وكانت الأطراف املُت�صارعة
ت�ستند جميعاً �إىل الن�ص الديني مع �أنّ اخلالف كان يف
الأ�صل �سيا�س ًيا وبن�ش�أة الفرق واملذاهب �أخذ اال�ستدالل
بالن�ص الديني واالحتماء به ينحو نحو التك ُّلف وو�ضع
الأح ��ادي ��ث غ�ي�ر ال���ص�ح�ي�ح��ة ك�م��ا ف�ع�ل��ت ب�ع����ض ال�ف��رق
ل�ك��ن ال�ق��ا��س��م امل���ش�ترك ال ��ذي ج�م��ع ال���س�ل�ط��ة القائمة
ومعار�ضيها يف الآن نف�سه هو حماولة ا�ستمالة ممثلي
ال�سلطة ال��دي�ن�ي��ة ن�ح��و ه ��ذه ال�ف��رق��ة �أو ت�ل��ك؛ ف� ّأ�س�س
ال�سنة مفهوم ع�صمة الأم��ة وما يرتتب عليه من
�أه��ل ُّ
حجية �إجماعهم الذي حترم فيه خمالفته ،وبنوا على
ذلك ظواهر ظنية من ن�صو�ص القر�آن وعلى �أحاديث
مثل (�إن �أمتي ال جتتمع على �ضاللة) ورغ��م �أ ّن��ه خرب
�آحاد فقد دعموه ب�أخبار �أخرى يف معناه قالوا �إنها تبلغ
يف جمموعها مبلغ ال�ق�ط��ع ك�م��ا ا��س�ت��دل��وا ع�ل��ى �سوابق
تاريخية �أهمها قولهم ب�إجماع ال�صحابة على بيعة �أبي
بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل ع�ن��ه .-وب�ه��ذا �صار الإج�م��اع
مرجعاً ب�شرياً مع�صو ًما من اخلط�أ ي�شكل �شبه م�ؤ�س�سة

ع�ل�م�ي��ة ال ت�ق�ب��ل ال ��رد وال �ن �ق��ا���ش .غ�ير �أنّ �أه ��ل ال�سنة
اجتهدوا يف تخفيف ثقل املرجعية الب�شرية فيه حني
ا�شرتطوا �أن يكون كا�شفاً عن دليل �شرعي و�إن مل يتعني
بن�صه .و�أم��ا ال�شيعة فقد �أن�ك��روا مفهوم ع�صمة الأم��ة
و�أ�س�سوا مفهو ًما بدي ً
ال جعلوه معتقدًا دينياً را�سخً ا هو
ع�صمة الأئمة من �أهل البيت وبنوه على قواعد عقلية
مثل قاعدة اللطف وا�ستندوا �إىل مرويات خم�صو�صة
مثل خرب (�أنت اخلليفة بعدي) على الرغم من مناداة
بع�ض م��ن علمائهم �إىل التفريق ب�ين �أم��ري��ن �أحدهما
مقبول والآخ��ر مرفو�ض� ،أم��ا الأول فهو �أهمية تدخل
الفقيه يف �ش�ؤون املجتمع ،و�أما الثاين فيتمثل يف �سلبية
حتويل ر�أي الفقيه �إىل �سلطة.
وم ��ن ب�ين ال�ت���ش��وي��ه ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي��رت�ك�ب��ه ال�سا�سة
يف حق الدين �أخ��ذ الفرق الكالمية ال�سيا�سية املفهوم
ال��دن �ي��وي ل �ل ��والء ،وال �ب��راء ،وت��أ��ص�ي�ل�ه�م��ا ب��اع�ت�ب��اره�م��ا
واجبني دينيني وهي مل تهمل مفهومهما العام املتعلق
ب��والي��ة الأم� ��ة امل ��ؤم �ن��ة ف�ق��د رك ��زت ب�ح�ك��م اخ�ت�لاف��ات�ه��ا
الكالمية وال�سيا�سية على مفهوم �ضيق حمدود بحدود
م�ق��االت ال�ف��رق��ة ومرجعياتها اخل��ا��ص��ة؛ ف�صار ال��والء
والرباء ميثالن �سلطتني دينيتني �إحداهما لها �سلطان
على الأتباع تفر�ض عليها الوالء والأخرى لها �سلطان
على املخالفني توجب ال�براء منهم وتق�صيهم وحتكم
بتكفريهم وم��ن هنا ك��ان �أ�صحاب الفرق يحر�صون يف
الغالب على �ضبط بيانات خ�صو�صية جلملة املقاالت
املركزية التي يبنى عليها الوالء والرباء.
و�أخ� �ي��راً ن �ق��ول �إنّ ه �ن��اك ب ��ون �اً ��ش��ا��س� ًع��ا ب�ي�ن �سلطة
الدين ودين ال�سلطة؛ فدين ال�سلطة هو ما يعمل على
ا�ستمرارها وبقائها وتنكرها للتاريخ ول�سنة التطور� .أما
�سلطة الدين فهي مطلقة وترعى م�صلحة الأمة.
alabrikamla@gmail.com
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لو �أ َّن الإن�سانية ت�شيخ!
عبد اهلل املقبايل

تطالعنا نظريات الت�أريخ بتقلبات النظرة العامة للإن�سانية وا�ستيعاب مقولة الإن�سان الوجودية واللغوية ،لي�س عند العرب فح�سب بل حتى عند الأقوام الأخرى ،وهذا
ما ي�ؤيده ر�ضوان ال�سيد يف مقاله بـمجلة الت�سامح (الإن�سان وحقوقه لدى امل�سلمني والغرب وامل�س�ؤوليات امل�شرتكة)  .حيث ي�ستهل ب�إيراد ر�أي الراحل جورج مقد�سي
حول تبادل الأدوار بني امل�سلمني والغرب يف جمال حقوق الإن�سان� .إذ � ّإن العامل الإ�سالمي بد�أ �إن�سانياً قبل �أن يتحول �إىل عامل يعتمد النقل (ا�سكوالئي) ،بينما الغرب
انطلق من النقل لي�صبح �إن�سان ًيا.
وقد مار�س العامل الإ�سالمي مقولة الإن�سان لغوياً ووجودياً
يف ف�ت�رات م�ب�ك��رة م��ن ع�م��ر احل �� �ض��ارة ،ق�ب��ل �أن ي�ت��أث��ر مب ��ؤث��رات
عدة منها �سيا�سية واجتماعية .ويرى ر�ضوان ال�سيد �أ ّن الفقهاء
ه��م ال��ذي��ن ح�م�ل��وا ه��ذا ال �ل��واء وق ��ادوا الأمن� ��وذج الإ� �س�لام��ي �إىل
الن�ضج ،فاجلويني الذي عا�ش يف القرن اخلام�س الهجري يرى
(�أ ّن ال�شريعة �إمنا �أنزلت من �أجل خم�س م�صالح �ضرورية لبني
الب�شر هي :النف�س والعقل والدين والن�سل وامللك) .وكذلك طور
ه��ذه النظرة ،بح�سب ال�سيد ،الإم��ام ال�غ��زايل يف القرن ال�ساد�س
الهجري ،ويف القرن ال�سابع الهجري كذلك �أورد ما ي�شابه هذه
الآراء العز بن عبد ال�سالم� ،إىل �أن و�صلت ن�ضجها عند الإم��ام
ال�شاطبي ،يف القرن الثامن الهجري ،يف كتابه املوافقات يف �أ�صول
ال�شريعة .ويرى الكاتب �أن هذه املنظومة ا�ستمرت و�إن ب�شكل �أقل
حيث ظهر ذلك جلياً يف كتابات رفاعة رافع الطهطاوي الذي مزج
الإرث الإ��س�لام��ي العريق مب�ب��ادئ ال�ث��ورة الفرن�سية �آن ��ذاك وقد
نقل عنه ال�سيد قوله (�إ ّن �شرائع الإ��س�لام عنيت ب�صون النف�س
وال�ع��ر���ض وامل ��ال) ،و�إ ّن امل�م��ال��ك �أ�س�ست (حل�ف��ظ ح�ق��وق الرعايا
بالت�سوية يف الأح�ك��ام واحل��ري��ة و�صيانة النف�س وامل��ال والعر�ض
على موجب �أحكا ٍم �شرعية ،و�أُ�صولٍ م�ضبوط ٍة مرعية).
املتتبع ال�ستدالالت واقتبا�سات ر�ضوان ال�سيد يدرك �أ ّنه انطلق
من م�سلمة (�إن�سانوية املجتمع الغربي) ،لذلك فلي�س هناك حاجة
لإثباتها ،بيد �أ ّن احل��اج��ة ملحة لإثباتها ل��دى امل�سلمني .ولعل
تتبعه لها على مر الع�صور جاء مبي ًنا �أ ّن النزعة الإن�سانية مل تكن
ً
عر�ضا طارئاً بل هي جذر �أ�سا�س يف املكون احل�ضاري الإ�سالمي.
�إذاً ما امل�شكل يف نظر ر�ضوان ال�سيد؟ لقد �أح�س الكاتب �أن النزعة
الإن�سانية موجودة على مر الع�صور يف نقا�شات امل�سلمني والفقهاء
منهم على وج��ه اخل�صو�ص ،لكن ع��وام��ل وم ��ؤث��رات �أ�سهمت يف
مواربتها� ،أو جعلتها ت�شيخ .وهنا بد أ� يف �سرد �أحداث متوالية ت�ؤكد
هذه النظرة فيقولْ :
(لكن عندما �أُق� ّر ميثاق الأمم املتحدة عام
(1945م) ،والإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان عام (1948م)؛ كانت
الأج ��واء الثقافية والنف�سية وال�سيا�سية ق��د تغريت ك�ث�يراً لدى

امل�سلمني ويف َ
العال .يف العاملني العربي والإ�سالمي ا�شتعلت احلربُ
العاملي ُة الأوىل (1918-1914م) ،والتي كانت عبار ًة عن �صرا ٍع بني
القوى الأوروبية على مناطق النفوذ ،و�شملت َ
العال ك َّله .وكانت
نتائجها يف ال�شرق العربي والإ�سالمي كارثية) .ومن هذه النتائج
الكارثية التي ذكرها الكاتب� ،إلغاء اخلالفة الإ�سالمية ،وظهور
دول وطنية مل تكن تتحم�س للأفكار الدينية .وهنا يعلق ر�ضوان
ال�سيد على الأم��ر مبيناً �أن تنكر املثقف العربي جل��ذوره مل يكن
بدافع ذاتي بقدر ما كان ت�أقلماً مع املتغريات اجلديدة التي م�ست
العامل الإ�سالمي ،فظهر م�صطفى تقي زاده يف �إيران و�أتتورك يف
تركيا ،وعلي عبد الرزاق يف م�صر .هذه الأحداث �أدت �إىل �أمرين:
الأول تنكر امل�ث�ق��ف ال�ع��رب��ي ل��ذات��ه ،وال �ث��اين ن���ش��وء � �ص��راع عاملي
(احلرب الباردة) ال يعرتف بال�ضعيف .وعليه متت �صياغة ميثاق
الأمم املتحدة يف ظل غياب �شبه تام للتمثيل الإ�سالمي والعربي،
ومن ثم حتى هذا امليثاق مل يكن وفق الطموحات وبقي مهزوزا
يت�أثر بقواعد التقدمي وال�ت��أخ�ير يف اللعبة ال�سيا�سية العاملية.
ول�ل�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ن�ظ��رت��ه ي ��ورد ال���س�ي��د ح��دث�ين ،الأول( :يف ال�ع��ام
(1947م) حيث �أقرت الأمم املتحدة انف�صال باك�ستان عن الهند،
وع� ّل�ق��ت م�س�ألة ك�شمري ،ووق�ف��ت ع��اج��ز ًة ُت��اه التهجري والقتل
باملاليني بني الطرفني) .والثاين( :يف العام (1948م) وقت �أقرت
الأمم املتحدة تق�سيم فل�سطني بني العرب واليهود ،وعجزت عن
�إنفاذ القرار اجلائر هذا بحيث �سيطر الإ�سرائيليون على �ضعف
امل�ساحات التي �أعطاهم �إياها القرار الدويل ،اجلائر �أ�صال ،الذي
وقف معه ال�سوفيات والأمريكيون).
هذه الأحداث عو�ضاً عن دفعها املثقف يف العامل الإ�سالمي �إىل
مقاومة هذا الظلم� ،أ�س�ست لنمط يرى عدم وجود قيم �إن�سانية
م�شرتكة .لكن الكاتب يبدو �أن لديه وجهة نظر �أخ��رى ،تتعلق
بنظرتنا �إىل القيم العاملية وحقوق الإن�سان «(ورمْ � ُزه��ا الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان) باعتبارها قيم ال َآخر امل�سيحي �أو الغربي.
(ن�سبية) ،وخا�ضعة لإع��ادة النظر يف كل
وهي يف �أح�سن احل��االت ْ
مر ٍة ا�ستناداً �إىل �سلوك امل�ؤ�س�سات الدولية ،و�سلوك القوى الكربى

الغربية ،جتاه ق�ضايا العرب وامل�سلمني»� .إ ّن هذه امل�شكلة مزمنة
وال ح��ل لها يف نظر ال�ك��ات��ب �إال بتح�سني امل ��زاج ال�ع��ام واالرت�ق��اء
بال�شعور النف�سي لي�صل مرحلة الندية والقدرة على الإ�سهام يف
�صنع القرار العاملي� ،أو على الأق��ل الإ�سهام «يف �صنع قيم العامل
املعا�صر الثقافية ،و�سيا�ساته» .وق�ب��ل �أن يختم مقاله ،يظهر
ر�ضوان ال�سيد متفائ ً
ال كالعادة ،ليُب�شر القارئ الكرمي« :هناك
تقد ٌم جلهة االحتكام �إىل القيم العاملية يف التعامُل مع العامل».
كما �أ ّن ال�ع��امل الإ��س�لام��ي � ً
أي�ضا فيه حم��اوالت ج��ادة للعودة �إىل
امل��وروث احل�ضاري وحتمل امل�س�ؤوليات اجل�سام امللقاة على عاتق
�أح�ف��اد ح�ضارة كانت �إن�سانية يف م��راح��ل اجل ��ذور وال�شباب قبل
م�سخا ح�ضارياً
�أن ت�شيخ قيمهم بفعل عوامل تظافرت ،فقدمت ً
بال هوية يغزو املطاعم وحمطات القطارات والطائرات ،ي�ستمتع
مبناظر الدم وت�سكنه الرغبة يف ر�ؤية الأ�شالء والدماء .لقد بقي
�شيء واح��د يف نظر ر�ضوان ال�سيد ،هو �أن ن��درك متامًا �أ ّن هناك
دائماً م�شرتكاً �إن�سان ًيا دعانا �إليه ال�شاطبي حني قال (مراعاة يف
كل �أمة).
حقوق الإن�سان �إذن لي�ست حكرا على الغرب ،كما �أنها لي�ست
دعوة حم�ضة ال�ستغالل الثقافات والأمم املهم�شة حل�ساب الهيمنة
العاملية ،لكنها �أي�ضاً ،لن متنح لل�ضعيف الذي مل ي�سهم فيها ،ومل
يلعب دوره احل�ضاري .والإرادة وحدها لن تفي بالغر�ض� ،إن مل
ي�صاحبها الوعي التام ب�أهمية الآخ��ر املختلف وحقه يف العي�ش.
و�أن ه �ن��اك دوم ��ا م���ش�ترك��ا ب�ين ك��ل امل �ل��ل مي�ك��ن االن �ط�ل�اق م�ن��ه،
�شريطة �أن يكون املوقف موقف قوة ال �ضعف .وخال�صة احلديث
�أن الغرب والعامل الإ�سالمي يتحمالن معا م�س�ؤولية عدم �إميان
الأف ��راد ب��وج��ود ح�ق��وق �إن���س��ان على ال��واق��ع ،وذل��ك بتبني الغرب
لبع�ض املمار�سات التي ت�ضيق على اجلاليات الإ�سالمية هناك
يف ال�غ��رب ،وت�ضييع حقوق املغلوبني يف ب�لاد ال�ع��امل الإ�سالمي،
وكذلك ب�سبب عدم تبني العرب �أنف�سهم ملوروثهم احل�ضاري الذي
يحمل يف طياته القدرة على تقبل الآخر ومراعاة جوانب االتفاق.
abdullah-maqbali@hotmail.com
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