العدد الواحد والعشرون  :رمضان 1437هـ  -يونيو 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

إرنست غلنر :اإلسالم حداثي إن تعالى ..رجعي إن دنا
اإلسالم ..بين األصالة والحداثة
العقل الديني ..إلى أين؟!
المسيح َّية ..بين األصولية والحداثة
رؤية اإلمام محمد عبده حول قضايا المرأة
قانون التأويل عند الغزالي وابن رشد
موقف الحركات اإلسالمية من الدولة المدنية
المواطنــة حقــوق و واجبــات
المواطنـــــة ال تعنــــي حب الوطــــن فقــط
المواطنية ..إشكاالت الممارسة ومساعي ّ
التحقق
ّ
مساءالت أخالقية حول الهجرة واللجوء

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
حددت الأمم املتحدة يوم  25يونيو من كل عام يوما عامليا
للبحّ ارة؛ تقديرا جلهود العاملني على منت ال�سفن «الذين
يقرب عددهم من  1,5مليون بحّ ار ويتحدّون امل�صاعبَ واملخاط َر
ك َّل يوم للمحافظ ِة على عَ�صَ ِب االقت�صا ِد العاملي .حيا ُتهم قا�سية؛
يعملون �ساعاتٍ طويل ًة مهما ْ
تكن الأحوا ُل اجلوية ،ويعي�شون يف
� َ
أماكن �ضيّقة ،و ُفرَ�صُ هم لإقام ِة عالقاتٍ اجتماعي ٍة �أو لال�ستجما ِم
حمدودة .عم ُلهم �شا ّق وعلى عاتقِهم م�س�ؤولي ٌة �ضخمة» ،كما جاء
يف كلمة الأمني العام للمنظمة البحرية الدولية.
ّ
ونحن العُمانيني كما و ُِ�صفنا «�أُ ّم ٌة بَحّ ارة» ،وعلينا �أن نتذكر جهو َد
�أولئك املغامرين القدماء الذين ركبوا البحر يف ظروف قا�سية
ولعبوا دورا بارزا يف عامل املالحة البحرية منذ �أكرث من خم�سة
�آالف عام ،ومتكنوا من نقل الب�ضائع الهندية �إىل الغرب؛ حتى
انهم ا�ستفردوا بهذه التجارة وكانوا فعال �أ�سيا َد بحر العرب
واملحيط الهندي .ومل يكن البحارة العُمانيون ُ ّ
تارا فح�سب،
و�إمنا كانوا رُ�سُ ال �أمناء للح�ضارة الإ�سالمية وقيمها العالية،
ب ّلغوها ب�أخالقهم و�أفعالهم احلميدة �إىل �شعوب العامل .و يف
هذا ال�سياق ت�ؤكد امل�صادر التاريخية �أن �أول بحار عربي و�ضع
قدمه يف ال�صني هو العامل اجلليل �أبو عبيدة عبد اهلل بن القا�سم
العُماين امللقب ب�أبي عبيدة ال�صغري ،فقد و�صل ميناء كانتون
ال�صيني �سنة 133هـ� ،أي يف الن�صف الأول من القرن الثامن
امليالدي .و كان يعرف عند ال�صينيني بـ«ال�شيخ عبد اهلل» و كان
رئي�سا ملنطقة �سكنى العرب يف مدينة «قوانت�شو» ،و قد لقبه
الإمرباطور ال�صيني �سون �سني زون تكرميا له بلقب «جرنال
الأخالق احلميدة» .و دون �شك �أ�سهم ال�شيخ عبد اهلل بدور كبري
يف ن�شر الإ�سالم و الثقافة العربية يف ال�صني و �إال ملا ا�ستحق هذا
اللقب املميز من الإمرباطور ال�صيني.
وكانت ال�سفن العمانية ال�شراعية مثل البوم ،وال�سنبوق ،والبغلة،
وال�شوعي ،والبتيل ،والبدن ،وغريها �شاهدة على مهارة �أولئك
البحارة الذين امتطوا هذه ال�سفائن بجدارة وقاوموا بها َغ ْد َر
املحيطات ،وتقلبات الطق�س يف رحالتهم الطويلة �إىل موانئ
ال�صني و�شرق �أفريقيا .وقد نوّه امل�سعودي يف كتابه «مروج
الذهب» يف �أكرث من مو�ضع مبهارة البحارة العمانيني الذين
رافقهم يف عودته من ال�صني عرب املحيط الهندي ،حتى و�صل
�إىل �صحار ،التي ي�سميها «�سنجار».
وال�سج ّل البحري العماين حقيقة حاف ٌل باملفاخر التي ميكن
االحتفاء بها يف هذا اليوم العاملي الذي ك ّر�سته الأمم املتحدة
متجيدا ملثل ه�ؤالء البحارة الذين تفانوا يف �إنعا�ش االقت�صاد
العُماين من ناحية ،والذود عن حيا�ض الوطن من ناحية �أخرى.
ولكن يكفي يف هذه العجالة �أن ن�شري �إىل �أن االحتفال ميكن �أن
يتم عرب ت�سخري فرق بحثية يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة
لت�سجيل قِ�صَ َ�ص البحارة العمانيني املعا�صرين الذين مازالوا
على قيد احلياة ،وجمع حكاياتهم ومغامراتهم وما قا�سوه من
�أهوال البحر وعجائبه؛ لنخرج مبجلدات عدة تكون �شاهدة على
جهود �أولئك املغامرين الأبطال وكفاحهم يف احلياة.
hilalalhajri@hotmail.com
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�إرن�ست غلرن :الإ�سالم حداثي �إن تعاىل ..رجعي �إن دنا
فاطمة بنت نا�صر

مل �أ ُكن �أعرف �إرن�ست غلرن حتى قراءتي ملقال الأ�ستاذ م�صطفى اليف احلرازين يف جملة الت�سامح .املقال حمل عنواناً الفتا للغاية «الأ�صولية عني احلداثة :قراءة
يتعجب حني يرى كلمة كاحلداثة بجانب كلمة كالأ�صولية .الكثري يراهما كمتناق�ضات ال جتتمع� .إال �أ َّن
نقدية يف �أفكار �إرن�ست غلرن» .رمبا ل�ست وحدي من َّ
الأنرثوبوجلي الربيطاين �إرن�ست غلرن ال يراهما كذلك.
مل يكن حتليل هذا املقال �سه ً
ال ب�سبب الرتاكيب اللغوية التي ا�ستخدمها الكاتب؛ حيث وجدت كتابات �إرن�ست الإجنليزية �أب�سط بكثري من مقال �أ/احلرازين .مع
تقديرنا ملجهوده العظيم بال �شك.
البداية :حيث قلب الكاتب وهواه
وي��ب��د�أ �أ/احل��رازي��ن بذكر حما�سن �إرن�ست املدافعة عن
قدرة الإ�سالم على �إعادة الت�شكل حداثيا ،ويقول �إن �إرن�ست
يعطل الكتابة «املحلية» التي «تنال» من الإ�سالم من حيث
قدرته على هذا الت�شكل .الكلمات بني عالمات التن�صي�ص
�آ���س��ف��ة ل��وج��وده��م��ا يف اف��ت��ت��اح��ي��ة م��ق��ال �أ/احل����رازي����ن .مل��اذا
الأ���س��ف؟ فالكاتب ي��ج��زم �أن ال��ك��ت��اب��ات املحلية �أي «بع�ض
الكتاب امل�سلمني» ينالون م��ن الإ���س�لام �إن كتبوا �أن��ه غري
قادر على الت�شكل حداثياً! «ينال» كلمة قا�سية متحيزة ال
ترى يف االختالف رحمة بل تراه هجوماً وم�ؤامرة .نعم� ،إن
�أفكار �إرن�ست يظنها الكاتب تدافع عن الإ�سالم ومقدرته
على الت�أقلم� ،إال �أ َّن �إرن�ست ال يدافع �أو يهاجم ،هو يدر�س
«احل���ال���ة الإ���س�لام��ي��ة» م��ن م��ن��ظ��ور ع��ل��م��ي كمتخ�ص�ص يف
ال�ش�أن الإن�ساين ولي�س ب�صاحب �أيديولوجية .وهناك كرث
كاتب املقال يختلف معه
ممن يخالفونه يف طرحه ،بل �إ َّن َ
كذلك .فلماذا يكون اختالفنا مقبو ًال واختالف الآخر معنا
«ينال» منا؟!
يدور املقال حول احلداثة ،وكيف ت�شكل الغرب وتفاعل
معها .ويقارن بني «التنوير» كنموذج غربي ،وبني التجربة
الإ�سالمية يف التعامل مع احلداثة؛ حيث يقول �إن التنوير
الغربي عانى من ه�شا�شة يف املفردات �ساهمت يف رخاوته؛
حيث ي��رى �أ َّن الإ���س�لام مبكوناته م��ن الأق����وال وال��ق��واع��د
يت�شكل مع الزمن وبالتايل لي�ست احلداثة �إال وجهاً من
وج����وه حت���والت���ه ع��ل��ى م���دى ال��ع�����ص��ور؛ ذل���ك لأن����ه �إ���س�لام
القول والفعل ،حيث �إ َّن العبادة يف الإ�سالم لي�ست بالعبادة
ال�صوفية امل��ع��زول��ة .ولع ِّلي اختلفت هنا بقول الكاتب �إ َّن
الإ�سالم يتطهر من �أ�شكال التو�سط واملمار�سات ال�صوفية
والعقدية .فظاهر ًّيا :نعم ،الإ�سالم ينبذ التو�سط� ،إال �أ َّن
املمار�سة ال�شعبية يف عدد من الدول الإ�سالمية ذات الثقل
ال�سيا�سي واالعتباري :كم�صر ،والعراق ،و�إيران...وغريها،
متار�س �أ�شكاال متنوعة من الطرائق ال�صوفية وممار�سات
وت�ب�رك���ي يف زي����ارة الأ���ض��رح��ة
�أخ����رى ذات ط��اب��ق ت��و���س��ط��ي ُّ
وال��ق��ي��ام ع��ل��ي��ه��ا .وه��ن��ا الب���د م���ن وق��ف��ة ن��ت��ح��ذر ف��ي��ه��ا من
حماولة ف�صل الإ�سالم �أو �أي دين عن طرق ممار�سته .بل
�إن حماولة هذا الف�صل وعزله يجعلنا ننظر للدين بنظرة
«ما ينبغي عليه �أن يكون؟» ولي�س مبا هو كائن.

غلرن :الإ�سالم املتعايل الربوت�ستانتي والإ�سالم
الطرقي الكاثوليكي
الإ����س�ل�ام ك��م��ا ي����راه غ��ل�نر ي��ن��ق�����س��م �إىل� :إ����س�ل�ام م��ت��ع��الٍ
و�إ�سالم طرقي كما �س َّماهما كاتب املقال .الت�أين يف قبول
الرتجمة من عدمها �أمر �ضروري .ببحثي عن غلرن و�آرائه
وجدته ي�صنف الإ�سالم كالآتيlow islam & high( :
 .)islamوبالبحث وجدت �أ َّن اللفظني يرتبط تعريفهما
بالعلو وال��دن��و ال��ث��ق��ايف ()low and high culture
( .)1و�أن غلرن ق��ام مبقاربة مهمة جتاهلها كاتب املقال؛
حيث �إ َّن��ه ك��ان دائ��م الإ���ش��ارة للإ�سالم املتعايل ب��ـ»الإ���س�لام
الربوت�ستانتي» والإ�سالم الطرقي بـ»الإ�سالم الكاثوليكي».
ويعتمد هذا التو�صيف يف درجة قرب و ُبعد املمار�سة الدينية
من العامة.حيث املتعايل الربوت�ستان�سي هو الأك�ثر قرباً
ومبا�شرة يف العالقة بني اهلل وعباده ،بينما يدنو الطرقي
الكاثوليكي �إىل عامة النا�س وي�سعى �إىل تلبيه احتياجاتهم
اليومية .فيظهر الو�سطاء الذين يقربون بدورهم الدين
للعامة ،وكذلك يظهر االرت��ب��اط ب��اخل��وارق والكرامات...
وغريها من الأمور التي تتو�سط �إميانيا بني النا�س واهلل.
�إي���ران من���وذج ل�ل�إ���س�لام امل��ت��ع��ايل م��ث�لا� .إال �أ َّن غلرن -كما
يقول الكاتب� -صاغ فر�ضياته يف ال�ستينيات ومل يقاربها
بالثمانينيات حني ت�شكل النموذج الإيراين.
ال�شرعية �أم ال�سيادة..الدولة والوحي!
�إ َّن ال�شرعية وال�سيادة �أم��ران بالغا الأهمية حني يتعلق
الأم���ر ب��ال��دول��ة ون��ظ��ام �إدارت��ه��ا .وكما نعلم ف����إ َّن ال�شرعية
رك��ي��زة �أ���س��ا���س��ي��ة يف ب��ن��اء ال��دول��ة احل��دي��ث��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة.
ال�سيادة يف الإط��ار الديني الغربي زالت تقريباً عن املجال
ال�سيا�سي ،وغلرن يف ه��ذا ال�����ش���أن يحمل �آرا ًء خمتلفة عن
ك�ث�ر ي��ع��ل��ون م���ن ����ش����أن ال�����ش��رع��ي��ة و�����ض����رورة ال��ف�����ص��ل بني
ال��وح��ي وال�����س��ي��ادة يف ن��ظ��ام ال��دول��ة احل��دي��ث��ة .ف�نرى غلرن
م�ؤمناً ب�إمكانية االندماج بني الدولة والوحي .االندماج
املبا�شر ال��ذي يطبق الإ���س�لام امل��ت��ع��ايل دون و���س��ي��ط .وهنا
ي�أتي الفر�ض ،حيث ال �سبيل للأخذ والعطاء مع الوحي.
فالقواعد تطبيقها ملزم و�صارم .وي��رى غلرن �أن اللحمة
االج��ت��م��اع��ي��ة �ستتحقق ب��ه��ذا .وك��م��ا قلنا ف����إن ه���ذا ال���ر�أي
ي��خ��ت��ل��ف م��ع��ه ك�ث�ر؛ �أه��م��ه��م :دورك�����امي ( )2ال����ذي يعتقد
ب���أه��م��ي��ة وج����ود ال��و���س��ائ��ط ب�ين ال��دي��ن وال���دول���ة وال��ف��رد.
جن��د هنا ر�أي���اً مُناق�ضاً مل��ا يعتقد ب��ه غ��ل�نر .فهو ي��رى �أ َّن
وجود الو�سائط هو ما �أ�سهم يف ه�شا�شه التنوير الأوروبي

و�ضعفه ،بينما النموذج الإ�سالمي الأ�صويل الذي ُيعلِي من
�ش�أن القواعد وتطبيقها امللزم دون تهاون هو ما ميكنه يف
ت�أ�سي�س منوذج ثابت ال يت�أثر بالزعزعة الب�شرية يف �أي زمن
يكون تطبيقها فيه.
غلرن بني القومية والأ�صولية
�أث��ن��اء البحث ع��ن غلرن و�آرائ���ه ،وج��دت ر�أي���ا �أ�سا�س ًّيا له
مل يتعر�ض �إليه املقال� .أال وهو ر�أيه يف القومية التي كما
يقول غلرن �أن القومية يف �سياقها الإ�سالمي ال نعلم هل
خدمتها الأ�صولية الدينية �أم هي التي قامت بخدمتها؟.
ويف ك�� ِّل الأح���وال نراهما ال يفرتقان يف ال�سياق املجتمعي
الإ�سالمي ،بينما نرى القومية والأ�صولية الدينية ابتعدتا
عن بع�ضيهما يف ال�سياق الغربي امل�سيحي حتى انف�صال.
من يُدِ ر العامل يتحكَّم باجلميع
ي���ذك���ر ك���ات���ب امل���ق���ال ن��ق��ط��ة م��ه��م��ة ح����ول �أث�����ر ال��ن��ظ��ام
االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي يف ال��ت���أث�ير ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ت��ن��وي��ر و�أي
ح��رك��ة تعرت�ض م�صاحلها .فقد ال ي��ك��ون �ضعف التنوير
���س��ب��ب��ه ال��و���س��ائ��ط ال��ب�����ش��ري��ة وال م���ا ي��ف�تر���ض��ه غ��ل�نر من
نظريه تفرت�ض جناح فر�ض و�إل��زام القواعد يف الأ�صولية
الإ�سالمية على املجتمع .فكالهما يخ�ضع ل�سلطة �أقوى
تهيمن على العامل اقت�صادياً و ُت�سهم يف �ضعفهما معاً.
وختام ال��ق��ول� ..أن��ه يف حماولة لفهم اللحظة الدموية
الراهنة التي مل ي�شهدها غلرن الربيطاين (ت  )1995وال
حتى دورك��امي الفرن�سي (ت  .)1917م��اذا �سيقول غلرن يا
ُت���رى ح�ين ي��رى الأ���ص��ول��ي��ة ال��ق��وي��ة -ك��م��ا ي��راه��ا -تفر�ض
القواعد بهذا ال�شكل راف�ض ًة كل الو�سائط ،وتزيح بالقوة
ك��ل م��ن يعرت�ض طريقهاُ ،م��دمِّ��ر ًة احل�ضارة غ�ير �صانعة
لها كما تخيل� .أم �سيلقي غلرن اللوم على دوركامي ويقول
له� :إن �إ�سالم ال�سفلي �-إ�سالم الو�سائط من م�شايخ و�أتباع-
هما ال�سبب وراء كل هذا؟!
ل��و ك���ان غ��ل�نر ودورك�����امي م��ن الأح���ي���اء ،م����اذا ���س��ي��ق��والن
اليوم؟ هذا ما �أدعوكم و�أدعو نف�سي للبحث عنه.
---------------------------------هوام�ش:
 -1من مقال «بني الدين واملدن�س» لإرن�ست غلرنُ ،ن�شر
عام .1996
 -2دوركامي :عامل اجتماع وفيل�سوف فرن�سي.
f_wahaibi@hotmail.com
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الإ�سالم ..بني الأ�صالة واحلداثة
ب�سام الكلباين
َّ

وجب �أن نعيد طرح ال�س�ؤال
�إ َّن ما ي�شغ ُل العامل الإ�سالمي املعا�صر اليوم ينح�ص ُر بني مفهومي «الأ�صالة» و»احلداثة» ،وقبل البدء يف التحدُّ ث يف املو�ضوع املعنونَ ،
ذاته الذي �س�أل ُه امل�ست�شرق الأملاين كر�ستيان ترول مبجلة الت�سامح يف مقال ِه املعنون بـ»الفكر املتنور يف الإ�سالم املعا�صر» والذي ي�ضع الإجابة عن ال�س�ؤال رهناً وبيدِ
امل�سلمني :هل يوجد احل ّل يف حتديث الإ�سالم �أم يف �أ�سلم ِة احلداثة؟
كتاب مُن َّزل من عند اهلل وهو جوه ُر الإ�سالم و�أ�سا�سه ،وهو كتاب �أزيل وغري قابلٍ للتغيري من حيث ال�شكل وامل�ضمون ..هذا ما ي ّت ُ
فق عليه امل�سلمون جميعاً من
القر�آن ٌ
خمتلفِ مذاهبهم الفقهية والعقائديةَ ،ب ْيد �أنه بال �شك ال ُيغنِي االتفاق يف هذا الأمر من اتفاقِ امل�سلمني جميعا حول مقا�صده.
ل��ذا؛ يجد خ��وا���ص امل�سلمني �أنف�سهم ب�ين دفتني ال
ثالث بينهما؛ �إما احلقيقة الأزلية الثابتة املوجودة يف
الن�ص القر�آين� ،أو احلداثة التي جتعل جميع الأمور
قابلة لإعادة ال�صياغة والتفكيك والتطور مبا يتنا�سب
مع تراتيب الع�صر� .أما عوام امل�سلمني ،فقد وقعوا بني
�أزم��ة :التف�سري الظاهر للن�ص� ،أو التف�سري الفل�سفي
الت�أويلي للن�ص.
ويف ن��ه��اي��ات ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،حت��� َّول الإ���س�لام �إىل
�أن��ظ��م��ة ���ش��رع��ي��ة وح���رك���ات م��ن��ظ��م��ة ،ت����رى يف نف�سها
�أن��ه��ا م�ضطر ًة ل��ل��دف��اع ع��ن الإ���س�لام �ضد ال��ق��وى غري
الإ�سالمية ،وقد �أدى ذلك �إىل ظهور اجتاهات متطرفة،
وي��رج��ع ظهور تلك احل��رك��ات «الإ���س�لام��وي��ة» لأ�سبابٍ
متعددة؛ يف مقدمتها -ودون �شك -ال�سيطرة الغربية
على زمام الأمور وال�ضعف والهوان العربي والإ�سالمي
يف امل��ج��االت ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة حتى يف ال�ش�أن
الداخلي؛ الأم��ر ال��ذي �أج�بر التيارات الأ�صولية على
التعاطي مع الأزم��ات الثقافية وال�سيا�سية والروحية
�أي�ضاً ب�شكلٍ ح��اد :بالتطبيق احل�� ْريف للن�ص املقد�س،
والنتيجة هي ال�صراع على التطبيق ب�صور ٍة فعال ٍة ولو
احتاج الأمر �إىل ا�ستخدام قو ٍة �سيا�سية ،وين�ش�أ ال�صراع
ب�سبب ا�ستحالة -يف نظر كر�ستيان ت��رول -التطبيق
احل ْريف للن�ص القر�آين يف ظل وجود احلداثة.
�أم��ا الوجه الثاين للتيارات الإ�سالمية ،فيت�شكل يف
ري
�إ�سالم الت�أويل اجلديد ،وهو �إ�سالم يقوم على تف�س ٍ
جديدٍ نابع من الإ�سالم الثقايف �أو كرد ِة فعلٍ للتجارب
ال��ق��ا���س��ي��ة ال��ت��ي جن��م��ت ع���ن الإ����س�ل�ام الأ����ص���ويل ،دون

امل�سا�س بالن�ص القر�آين �شك ً
ال �أو م�ضموناً ،وفتح بابٍ
لالجتهاد (مبعنى :ال�سعي ال�شخ�صي لإي��ج��اد �أف��ك��ار
تف�سريية جديد ٍة للن�صو�ص املقد�سة) ،بعدما �أغلِق يف
ال��ق��رن العا�شر عند حم��اوالت املعتزلة وامل��رج��ئ��ة ،وما
ُي ِّيز هذا االجتاه �-شك ً
ال -هو املحاولة اجلريئة التي
جل�أ �إليها البع�ض لإعادة تف�سري ما اعتاد علي ِه النا�س
لأك�ثر من �أل��ف ع��ام ،وم��ن حيث امل�ضمون ،فهو يتميز
بطابع حداثي ع�صري يتنا�سب ومقت�ضيات القوانني
ٍ
امل��دن��ي��ة وح��ق��وق الإن�����س��ان وي���واج���ه مب���رون��� ٍة حت��دي��ات
احل��داث��ة م��ن خ�لال فهم روح الن�ص ال ال��وق��وف على
�شكل ِه وال ب�إنكار الأحكام التي تو�صل �إليها ال�سابقون.
ك��م��ا �أ َّن ه����ذا ال��ت��ي��ار ي���ع���ول ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام امل��ن��ه��ج
ال��ت��اري��خ��ي ال��ن��ق��دي وال�����ذي ي��ه��دف ل��ت��خ��ط��ي ال��ف�ترة
الزمنية التي تباعد بني القارئ وامل�ستمع احلايل وبني
ن�ص من القرن ال�سابع� ،أي �أ َّن املنهج التاريخي النقدي
ٍّ
يحاول و�ضع الن�ص يف �سياق تكونه؛ ك��ون ال��ق��ر�آن هو
ج��زء م��ن ال��ت��اري��خ؛ ف��ه��و ك�لام اهلل ،ول��ك��ن��ه ال يُناق�ض
ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ن خ�ل�ال �أ���س��ب��اب ال���ن���زول :ف��ت��اري��خ��ي��ت��ه
تكوين الن�ص (طبيعت ِه وتركيبهِ) ،وهو ما
ُتج�سدة يف
ِ
م َّ
�أ�شار �إليه مريت�شيا �إلياده يف كتاب ِه «البحث عن التاريخ
واملعنى يف الدين».
وط��ب��ق��اً ل���دع���اة ال��ت��ف��ك�ير ال��ت��ق��دم��ي ،ف����إن���ه ال ميكن
ال��ت�����ص��دي مل��ت��ط��ل��ب��ات احل���داث���ة وال���و����ص���ول �إىل ال��ق��ي��م
الإن�����س��ان��ي��ة ل��ل��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة دون تف�سري جديد
م��و���ض��وع��ي وخم��ت��ل��ف ل��ل��ن�����ص��و���ص امل��ق��د���س��ة ،ب��ي��د �أن
الأخ��ري��ن يواجهون م�شكالت قد تنهي ا�ستمراريتهم

يف ال��وج��و ِد الإن�����س��اين كو�ص ِفهِم باملرتدين �أو بقتلهم
بو�صف كال�سيكي �أدق «زن��ادق��ة» ،ولنا يف
�أو نفيهم �أو
ٍ
املفكر ن�صر حامد �أبو زيد خري مثالٍ تراجيدي ملا �آلتْ
�إلي ِه الأمور؛ �إذ من اخلط�أ اجل�سيم �أن يقوم �أعداء هذا
ال��ت��ي��ار �-أو �أي ت��ي��ار �آخ���ر -باتهامهم ب���أن��ه��م ارمت���وا يف
�أح�ضانِ الفكر الغربي وقبلوا القيم الغربية دون نقدٍ
متحي�ص �أو على الأقل �أمان ٍة �أخالقية.
�أو
ٍ
الن�صو�ص املقدَّ�سة ه��ي كما ك��ان��ت ،يقر�أها املتدين
ُ
وال��ع��ق�لاين ،الأ����ص���ويل وامل��ن��ف��ت��ح ،الإح��ي��ائ��ي��ون منهم
ٌ
مو�سع
تباين يف الت�أويل بني
وامل�ست�شرقون ،واملح�صلة
ٍ
وم�ضيق ،وبني �شار ٍح للن�ص مبعناه احلقيقي �أو مبعناه
الفل�سفي امل��ت��واري ،واملح�صلة :دي ٌ��ن مل يعانق التقدم
والع�صر ،ومل يت�صالح مع حقوق الإن�سان ،ومل تر�ض
الن�صو�ص �أن جتعل من الفر ِد حمركاً للتنمية والتحرر
والإب�����داع ،ول��ن��ا يف التجربة ال�سلفية خ�ير دل��ي��ل ،ولو
قِ�سنا بذلك امل�سلم الهندي بت�ساحم ِه �-أو بال مباالته
على الأح��رى -وبني م�سلمي باك�ستان؛ �سيت�ضح جل ًّيا
ن�صو�ص عقدية
�أ َّن الن�سخة الأخ�ي�رة م��ا ه��ي �إال نتاج
ٍ
جامدة � َّأ�س�ست بيئة مالئمة ل�سلفية جهادية كالقاعدة
وطالبانَ ،ب ْيد �أن الأوىل تعاي�شت مع �شتى املِلَل وال ِّن َحل
و�أنتجت بيئة توافقية تعددية.
و�أخ��ي��راً� ..أود �أن ال��ق��ول �أن الإ���س�لام مل يكن يوماً
�سبباً يف حجم الك�سل احل�ضاري ال��ذي نعي�شه ،وال يف
انحطاطِ نا الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي الداخلي
منه واخلارجي ،و�إمنا تكمن العلة يف عجزنا عن كيفية
التعامل مع ن�صو�صه ب�شتى �أنواعها.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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العقل الديني� ..إىل �أين؟!
َق ْي�س اجله�ضمي

يتناول �صابر احلبا�شة يف مقالهبمجلة الت�سامح «�أ�سئلة العقل الديني و�أدواره» كثريا من الأ�سئلة واملحاوالت ل َفهْم م�سار العقل واجلدال القائم بينه والنقل ،يف ظل
تطور العامل الإ�سالمي ،وكيف ميون لنقد العقل من �أثر �إيجابي يف التطور احل�ضاري ،و�إ َّن من الت�سا�ؤالت التي يجب �أن ُتط َرح على الواقع الديني :كيف للعقل الديني
�أن ي�أخذ دوره يف فهم الواقع والتعامل مع جمريات الع�صر؟
و َي َرى حبا�شة �أ َّن كثريا من املحاوالت الت�أويلية التي َت ْ�س َعى لإظهار كيفية ا�ستعمال العقل عرب التجريب دائما ما ي�ستعجل �أ�صحا ُبها النتائج قبل اختبار املعطيات التي
اتخذوها لعملية االختبار على الواقع والفكر ،كما �أ َّن من �آفات الأطروحات الفل�سفية يف هذا ال�ش�أن كونها تبتعد عن جمال الت�أثري العقلي ويكرث فيها اال�شتغال اللفظي.
والناظر يف عناوين م�شاريع الفكر العربي الإ�سالمي،
ي���رى ك�ث�ر َة ح�����ض��ور ال��ع��ق��ل ف��ي��ه��ا ،وه���و م��ا ي��دع��و ل�����ض��رورة
املمار�سة الفكرية� ،إىل �أن ن�صل �إىل تنظيم اخلطاب حول
العقل .ويقول احلبا�شة �إننا بحاجة لإقامة م�شاريع تقوم
على فهم وتوظيف العلوم احلديثة والرتاثية ملقاربة العقل
يف الن�ص الديني؛ مبا يُعطِ ي �صورة تكاملية ومو�ضوعية
تتنا�سب مع الواقع ،و�أ َّن م�شروع العقالنية �ضروري ملواكبة
التطور يف ك��ل اجل��وان��ب� ،إ�ضافة �إىل م��ا تنتجه العقالنية
من توازن داخل الو�سط الإ�سالمي لتجاوز جدليات الواقع
وتقبل الآخر.
العقل واخلطاب الديني:
يذكر احلبا�شة �أ َّن كلمة «عقل» وردتْ يف القر�آن الكرمي
ب�صيغة فعلية ،وه���ذا دل��ي��ل على �أ َّن العقل الإ���س�لام��ي هو
عقل مُتح ِّرك ومتجدِّد ،كما �أ َّن �صورة العقل يف الن�صو�ص
القدمية تتمثل يف �أنه �أداة غريزية ،ثم �إ َّن هذه الأداة تنتج
الأفكار لتكوِّن ح�صيلة معرفية عن طريق الإدراك ،وهو ما
يُ�س ِّميه البع�ض «العقل املكت�سب» ،وق��د ح�صل العقل على
مكانة كبرية كونه ي�ستعمل يف ا�ستخال�ص املعنى من الن�ص
واال�ستنباط واال�ستدالل يف الأحكام ال�شرعية ،ومن جانب
�آخ��ر كونه م��ن ���ش��روط التكليف ،و�أدَّى ت�صنيف العلوم يف
احل�ضارة العربية �إىل «علوم ال��دي��ن» -ذات املكانة العليا-
و«ع���ل���وم دن��ي��وي��ة» �-أق����ل م��ن��ه��ا م��ك��ان��ة� -إىل ت��ه��اف��ت ال��ن��ا���س
للعلوم الدينية وت��رك العلوم الأخ���رى؛ مما �أدى للتخلف
يف امل��ج��االت العلمية والتقنية ،وم��ا تلى ذل��ك من ا�ستعمار
يف الأرا�ضي العربية ،ثم يتحدَّث احلبا�شة عن العقل ب�أنه
يف التقاليد العربية الإ�سالمية ي�ضطلع مبهمة ,الت�أويل
والت�أويل هو نقل ظاهر اللفظ عن و�ضعه الأ�صلي �إىل ما
يحتاج �إىل دليل ل��واله م��ا ت��رك ظاهر ال��ل��ف��ظ» ،وا�ستعمل
ال�سلف لفظ الت�أويل مبعنيني :الأول هو التف�سري ،والثاين
مبعنى امل�آل والعاقبة كما ورد يف القر�آن الكرمي.
العقل والت�صوف:
وي�أخذ احلبا�شة كتاب املحا�سبي «فهم العقل» كمثال اهت َّم
بق�ضايا العقل ،ويو�ضح العالقة ب�ين الت�صوف والعقل يف
حقبة الت�صوف املبكر ،ث��م ي��ذك��ر املحا�سبي يف ب��اب «ماهية
العقل وحقيقة معناه» �أن للت�سمية ث�لاث��ة م��ع��انٍ «�إح��داه��ا

هو معناه ال معنى له غريه يف احلقيقة» وهو الغريزة التي
و�ضعها اهلل يف الإن�سان� ،أما املعنيان الآخران فقد اعتربهما
من الأ�سماء التي جوزتها العرب على العقل ،وهما مرتبطان
باملعنى احلقيقي للعقل �إذ يقول «كانا عنه فعال ،ال يكونان
�إال به ومنه» ،ولعلها �إ�شارة اىل افتتان العرب بالعقل �إذ عدَّدت
م�سمياته ،ويفند املحا�سبي العملية العقلية �أن��ه��ا بحاجة
لأداة �إدراك ومو�ضوع �إدراك ،فرمبا ق�صد ب���الأداة احلوا�س
وامل��و���ض��وع ه��و امل���ادة املح�سو�سة وال��راب��ط بينهما م��ا تبعثه
ال��ذات الإلهية يف الإن�سان؛ �إذ يقول�« :إن للعقل �أداة �إدراك
ومو�ضوع �إدراك بتو�سط الذات الإلهية ،و�ضعا ال دخل للب�شر
فيه» وه��ذا ه��و العقل الطبيعي ،ث��م ال ينفي عنه املحا�سبي
التطور والتدرج يف املعاين ،وهنا ي�صل به �إىل العقل املكت�سب؛
�إذ يقول« :فالعقل غريزة يولد العبد بها ،ثم يزيد فيه معنى
بعد معنى باملعرفة بالأ�سباب الدالة على املعقول».
العقل وابن خلدون:
يُق ِّرر ابن خلدون يف مُقدِّمته دور العقل؛ �إذ يقول« :العقل
ميزان �صحيح؛ ف�أحكامه يقينية ال كذب فيها» ،ثم ي�ستثني
الأمور الغيبية ب�أنها غائبة عن جمال �إدراكه ..قائال« :غري
�أنك ال تطمع �أن تزن به �أمور التوحيد والآخرة ،...ف�إن ذلك
طمع يف حم��ال» ،و�أن الإن�سان متيز عن غريه بالفكر و�أنه
«على قدر ح�صول الأ�سباب وامل�سببات يف الفكر مرتبة تكون
�إن�سانيته» ،ثم يذهب �إىل �أن كل املعاين ت��درك بالتجربة،
وي��ق��� ِّ��س��م اب���ن خ��ل��دون ال��ع��ق��ول �إىل :ع��ق��ل مت��ي��ي��زي ،وع��ق��ل
جت��ري��ب��ي ،وع��ق��ل ن��ظ��ري؛ فالتمييزي م��ث��ال��ه التمييز بني
الإن�سان واحليوان ،والتجريبي هو ما ا�ستق َّر يف الإن�سان من
نتيجة فعل ما كتنظيم حياته االجتماعية� .أم��ا النظري،
فهو �أرق��ى ملكات الإن�����س��ان؛ كونه اهت َّم بكثري من العلوم.
ويذكر احلبا�شة �أ َّن احل�ضور الديني عند ابن خلدون هو ما
يح�صل يف العقل التمييزي� ،أما التكاليف الدينية فبحاجة
للعقل التجريبي ،كما �أ َّن��ه يتبنى الر�ؤية التقليدية للعقل
التي تت�ساوق مع الفطرة ال�سليمة؛ �إذ يقول« :فما دخل يف
نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رف�ضه» ،ويو�ضح املق�صود
بالإمكان قوله« :و�إمن��ا مرادنا الإم��ك��ان بح�سب امل��ادة التي
ل��ل�����ش��يء» ،ك��م��ا �أ َّن ال��ع��ق��ل ل��دى اب��ن خ��ل��دون ه��و الآل���ة التي
ت�ستخدم يف قبول اخلرب امل���ؤول ورف�ضه بنا ًء على عالقته

مع املعقول .وي��رى احلبا�شة �أ َّن املنظومة الرتاثية تراقب
ب�شدة عملية نقل ن�صو�ص الت�شريع على عك�س ما يح�صل يف
الن�صو�ص الت�أريخية والأدبية.
نقد العقل الديني:
وي�ستخل�ص احلبا�شة من ال��ق��راءات ال�سابقة يف النماذج
التي الم�ست ق�ضايا العقل الديني� ،أ َّن ابن خلدون وغريه
ممن هم يف دائرته مل ي�ستطيعوا �أن ي�صنعوا للعقل م�سارا
يتجاوز الإ�شكاليات املطروحة يف ذلك الع�صر ،ثم َي َرى �أ َّن
العقل هو مرجع الت�أويل الواقعي ،و�إن ذه��ب الأ�صوليون
�إىل تقدمي العقل ال�شرعي على العقل اال�ستداليل بدعوى
و���ص��اي��ة ال��دي��ن ع��ل��ى ال��غ��اي��ات ال��ن��ب��ي��ل��ة ف��ه��و ح��ت��م��ا �سي�صل
للحقيقة ال��واق��ع��ي��ة ،و�أدى االل��ت��زام ب��ـ«ع��دال��ة ال�����س��ل��ف» �أو
«ال��ت���أ���ص��ي��ل ال�����ش��رع��ي» �إىل :جت��دي��د اخل���ط���اب ال��دي��ن��ي يف
يتم�سك بالرجوع للما�ضي
ال�شكل فقط؛ حيث �إ َّن الفقيه
َّ
و�أق���وال ال��ق��دام��ى ب ً
��دل م��ن التطلع للواقع وق��راءت��ه؛ مما
�أدى ل��ظ��ه��ور ���ش��ط��ح��ات ت���أوي��ل��ي��ة ت��ك��ون ب��ع��ي��دة ع��ن امل��ف��ه��وم
واملق�صد؛ لأنهم رف�ضوا االنفتاح على علوم جديدة بحكم
ت���ط���ورات ال��ع�����ص��ر ،وم����ا ت��ل�اه م���ن ع����دم اح��ت��رام اخل��ط��اب
الديني للعقل املعا�صر ب�سبب عدم عنايته بابتكار احللول
لالقرتاب منه واحرتامه؛ بحيث يتح َّول اخلطاب الديني
لي�شمل ك َّل الأفراد ًّ
بدل من متركزه يف قلة من املتدينني ،ثم
يذكر احلبا�شة �أ َّن من مقومات جناح العقل الديني العربي
والإ���س�لام��ي هو �أن ي�سعى �إىل التوا�صل مع العقل الغربي
واال�ستفادة من جتاربه يف تطوير اجلانب العقدي وربطه
مع امل��ادة وال��واق��ع املعا�صر .وي��رى الكاتب أ� َّن ق��راءة العقل
الفل�سفية ُمتزئة وغري خال�صة ب�سبب مدى قابلية العلماء
امل�سلمني للتعامل مع الف�سلفة؛ كونها علما جاء �إليهم من
اخل���ارج ،وال عالقة ل��ه ب��الإ���س�لام ،ث��م تعامل العلماء معها
ب�صورة انتقائية قبلوا البع�ض منها ورف�ضوا الآخر.
الديني مل ي����ؤ ِّد دوره احلقيقي لأتباعه
و�أرى �أ َّن العق َل
َّ
با�ستخدام �أ�ساليب الإق��ن��اع جل��ذب النا�س �إليه ال بالتقليد
وال باالتباع ،و�أن على �أ�صحاب اخلطاب الديني �أن ي�شتغلوا
بالفكرة �أكرث ً
بدل من اخلطابات التي يطغى عليها اال�شتغال
اللغوي الرنان يف �أوتار القلوب؛ لأ َّن ما ي�سكن يف العقل عن
قناعة يبقى� ،أما ال�شعور فيزول مع انتهاء احلدث.
qabuazan@gmail.com
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امل�سيح َّية ..بني الأ�صولية واحلداثة
فاطمة �إح�سان

م َّرت امل�سيحية ب�أطوار كثرية منذ بعث امل�سيح �إىل اليوم؛ مما ي�ستدعي البحث والت�أمل يف �أ�صل الديانة وامل�سار الذي ا َّتخذه تقدمها عرب التاريخ ،وهذا ما قام به
م�صطفى �أبو هندي يف مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح واملعنون بـ«نظرة يف الأ�صولية امل�سيحية» ،والذي �س�أقوم هنا بتلخي�صه ومناق�شته.
يف البدء كانت امل�سيحية ثورة على التطرف الديني لدى اليهود ،الذي مت َّثل يف ال�شعائر والقوانني التي ق�صرت رحمة اهلل على بني �إ�سرائيل ،حتت ذريعة كونهم
�شعباً خمتاراً؛ فجاء امل�سيح م ِّ
ُب�شراً بالرحمة التي ت�شمل اخللق جميعاً دون متييز ،و�آمن به بع�ض من بني �إ�سرائيل فيما �أنكر �آخرون ،وادَّعوا ب�أنه امل�سيح الدجال ،و�أن
معجزاته ما هي �إال قدرات وهبت له ليفنت النا�س ،و�أن على امل�ؤمن احلق �أن يكفر به وينتظر امل�سيح احلقيقي الذي �سيظهر يف �آخر الزمان ليح ِّقق الوعد الإلهي ،وهكذا
ظل اليهود منذ ذلك الزمن يف انتظار امل�سيح بن �سليمان بن داود ،الذي �سيملأ الأر�ض عد ًال بعدما ُملِئت ظلماً وجوراً.
كانت ر�سالة امل�سيح دع��وة �إىل الكمال الإن�����س��اين ال��ذي
ي��ج��ت��از ع���دل ال�����ش��ري��ع��ة وال��ق��ان��ون لي�صل �إىل رح��م��ة اهلل
وكماله ،ودع��وة �إىل املح َّبة والت�سامح الإن�سانيني؛ حيث
يقول مث ً
ال�« :سمعتم �أنه قيل عني بعني و�سن ب�سن ،و�أما
�أنا ف�أقول لكم :ال تقاوموا ال�شر ،بل من لطمك على خدك
الأمي���ن ف��ح�� ّول ل��ه الآخ���ر �أي�����ض��اً ،وم��ن �أراد �أن يخا�صمك
وي�أخذ ثوبك فاترك له ال��رداء �أي�ضاً ،ومن �سخرك مي ً
ال
واح��داً فاذهب معه اثنني ،ومن �س�ألك ف�أعطه ،ومن �أراد
�أن يقرت�ض منك فال ت��رده» ،لكن امل�سيح -عليه ال�سالم-
مل يكد ُيكمل دعوته حتى بد�أ رجال الدين اليهود بالكيد
له وحماولة النيل منه ،لكن م�ساعيهم مل تفلح ،فاجتمع
ر�ؤ���س��اء الكهنة وال�شيوخ ،واتفقوا على �أن ير�شوا اجلنود
وي�����ش��ي��ع��وا ب�ين ال��ن��ا���س ���ش��ائ��ع��ات ح���ول ق��ت��ل امل�����س��ي��ح ودف��ن��ه
و�سرقة جثمانه ،وانت�شرت هذه الرواية لدى بع�ض اليهود
وامل�سيحيني حتى اليوم.
مل ي��ك��د التعليم امل�سيحي الأول ال���ذي ب��� َّ��ش��ر ب��ه الآب���اء
الأوائل �-أمثال بطر�س وبرنابا ويعقوب يظهر -حتى ظهر
احلرب اليهودي بول�س الذي ع َّد نف�سه ر�سو ًال ،و�أ�صبح الأب
احلقيقي للكني�سة يف تعليمها الثاين ،يف حني كان من �أ�شد
النا�س عداوة للم�سيح وتالمذته ،ثم �أعلن توبته مدعياً �أ َّن
امل�سيح قد ظهر له و�أخربه بالتعليم اجلديد الذي ينبغي
على النا�س الأخ��ذ به وترك ما ع��داه ،وعلى ذلك ت�أ�س�ست
الكني�سة امل�سيحية وحوربت الطوائف التي تخالف تعليم
بول�س ،ويف الربع الأول من القرن الرابع� ،سنة  325عقد
اجتماع نيقيا الكن�سي للح�سم يف ق�ضايا االعتقاد وانتهى
بقرار مطاردة �أتباع التعليم الأول الذين رف�ضوا نظرية
التثليث التي ج��اء بها بول�س ،ورف�ضوا عقيدة اخلال�ص
بالإميان دون �أعمال ،وكانت الأريانية �إح��دى �أه��م الفرق
امل�سيحية ال��ت��ي ا�ضطهدت بفعل ت�شدد الكني�سة �آن���ذاك،
وغ����دا ت�لام��ي��ذه��ا ���ض��ح��اي��ا ل��ل��ق��ت��ل والإح������راق وال��ت��ه��ج�ير،
وتوا�صل ذلك حتى يف القرون الالحقة حتى مل يبق منهم
�إال جمموعات قليلة يف ال�شرق الأدنى والأو�سط.
ق�سمة �إىل �شِ قَّني؛
ومع جميء الإ�سالم ،كانت امل�سيحية مُ َّ

الأول متثله روما الكاثوليكية وعلى ر�أ�سها البابا ،وال�شق
الثاين ممث ً
ال بالكنائ�س ال�شرقية ب�آبائها الأرث��وذوك�����س،
وبطبيعة احلال رف�ضت الكني�سة دين حممد ،ومع الوقت
�أفقدتها احل��روب كل ما بقي من روح الت�سامح التي جاء
بها امل�سيح ،وحلت حملها روح االنتقام والطمع يف ال�سلطة،
وهذا ما يف�سر املجازر الوح�شية التي ت�س َّببت بها الكني�سة
يف ح��ق الأب���ري���اء يف ب�لاد خمتلفة ،كمحاكم التفتي�ش يف
خي النا�س بني تغيري دينهم وبني القتل
الأندل�س حيث ّ
والتهجري ،وجم��ازر القرتيني يف �أوروب��ا ،واعترب كل ذلك
حروباً مُ قدَّ�سة على الكفار .وهنا يذكر م�صطفى بوهندي
�أ َّن الإ���س�لام ك��ان م�صدر �إل��ه��ام �أ�سا�سي للم�سيحية� ،سيما
فيما يتعلق ب��روح التحرر والإب����داع ،و�أ�سهم بالنتيجة يف
املراجعة النقدية لكثري من املبادئ امل�سيحية.
حت��ق��ق احل��ل��م ال��ي��ه��ودي ب��ا���س��ت��ع��ادة (مم��ل��ك��ة �إ���س��رائ��ي��ل)
و�إق��ام��ة دولتها يف فل�سطني بعد ان�سحاب بريطانيا �سنة
 ،1948وج����اءت ب��ع��د ذل���ك ح��م��ى ال��ع��ام 2000م ،ال��ت��ي ك��ان
ي�ترق��ب��ه��ا امل�لاي�ين م��ن ال��ي��ه��ود وامل�����س��ي��ح��ي�ين؛ ح��ي��ث �إ َّن��ه��ا
ت���ؤذن بنهاية الزمان ال��ذي يبنى فيه الهيكل الثالث على
�أن��ق��ا���ض امل�سجد الأق�����ص��ى وي��ن��زل امل�سيح املنتظر ليحكم
�ألف �سنة بني بني �إ�سرائيل و�أعدائهم ،تلك هي املعتقدات
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��ل��ل��ت ال��ث��ق��اف��ة وال���واق���ع ط��ي��ل��ة ال��ق��رون
الثالثة املا�ضية ،ويف ظل هذا التوجه التحري�ضي خلو�ض
املعركة الفا�صلة� ،ض َّلت امل�سيحية عن �أهدافها الأوىل ،بل
لعل النظرية امل�سيحية اليوم تتنافى كلياً مع ما ج��اء به
امل�سيح وباقي الأنبياء يف كتبهم املقد�سة ،وحتتاج اليوم �إىل
قراءة يف �ضوء هذه الكتب بعيداً عن العن�صرية والكراهية
التي جنمت عن احل��روب ،ويف ه��ذه النقاط التي طرحها
م�صطفى بو هندي تلخ�ص النظرية عرب املرور على �أهم
عنا�صرها:
� -1أر���ض امليعاد وال�شعب املختار :ف�سرها الإجنليليون
ال��ذي��ن ت��خ��ل��وا ع��ن ت��ف�����س�يرات �آب����اء الكني�سة ورج��ع��وا �إىل
تف�سريات التلمود واملدرا�ش واملدار�س اليهودية؛ ف�أعادوا
لن�صو�ص العهدين القدمي واجلديد تف�سرياتها الأر�ضية،

ال�سيما بعد النجاحات التي حققتها امل�سيحية بعد �سقوط
��ب�ين لبني
غ��رن��اط��ة ،بينما ك��ان امل�سيح -عليه ال�����س�لامُ -ي ِّ
�إ�سرائيل �أ َّن الأر���ض املورثة هي �أر�ض �أخروية يرثها عباد
اهلل ال�صاحلون.
� -2أر������ض �إ����س���رائ���ي���ل��� :ش��غ��ل��ت م�����س���أل��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ذه��ن
الإ�سرائيلي منذ ال�شتات الأول بعد مو�سى -عليه ال�سالم-
وك�بر ان�شغالهم بامللك بعد ال�سبي البابلي عندما هَ��دَم
ُ
الهيكل و�ضاع مُ لك داود و�سليمان ،و�أ�صبحت ا�ستعادة امللك
ُحلماً تاريخ ًّيا منذ ذل��ك احل�ين؛ لذلك �أع��اد الإجنيليون
ق��راءة �أ�سفار العهد ال��ق��دمي ،و�أن��زل��وا اململكة من ال�سماء
�إىل الأر���ض خالفاً للقراءات الكاثوليكية والأرثوذك�سية
القدمية.
 -3امل�����س��ي��ح امل��ن��ت��ظ��ر :حت�� َّدث��ت ال��ن��ب��وءات ال��ي��ه��ودي��ة عن
امل�سيح املنتظر وب��� َّ��ش��رت ب��ه ،وع��ن��دم��ا ج��اء انق�سم اليهود
ب�ش�أنه �إىل ق�سمني :من �آمن به وهم الن�صارى ،ومن كفر
به ومازال ينتظر غريه ،بنا ًء على �أو�صاف خا�صة وردت يف
امل�صادر اليهودية.
 -4هرجمدون :وهي موقع املعركة الفا�صلة بني احلق
والباطل ،وفقاً للتف�سريات الكتابية ،قبل انت�شار ال�سالم
ال��ع��ام ،وب��ه��رجم��دون مُ رتفع عظيم ت��ق��دم عليه القرابني
والذبائح ،وفيها َب ْيتٌ للآلهة ي�سمى «بيت ميخا» �أو «بيت
معكة» ،وينبغي له �أن يهدم �أو يحرق �أو تقع فيه معركة بني
ملوك خمتلفني ،ويالحظ بوهندي �أن هذه الأ�سماء هي
حتريف لـ«مكة» �أو «بيت مكة» ،و�أن ال�صراعات املو�صوفة
يف ذلك املكان ت�شري �إىل �أ�شكال العبادة املختلفة التي تقام
فيه.
و�أرى �أ َّن الأ����ص���ول���ي���ة امل�����س��ي��ح��ي��ة ،و�إن ك���ان���ت ت��ت��م�� َّي��ز
بخ�صو�صية تاريخية م َّكنتها من امل��رور ب���أط��وار وا�ضحة
تركت جت ِّلياتها على �صعيد الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
عامل ًّيا ،فهي ت�أخذنا �إىل �إ�شكالية الأ�صولية الإ�سالمية،
وتطرح علينا الأ�سئلة املعهودة التي ت�ضع احلدود بني ما
هو �أ�صيل وحمدث يف الدين ،وهي �إ�شكالية مزمنة ما دام
اختالف امل�صادر والت�أويالت يف ت�ش ّعب م�ستمر.
fatema_ehsan@hotmail.com
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ر�ؤية الإمام حممد عبده حول ق�ضايا املر�أة
مرمي العدوية

تط َّرقت الباحثة امل�صرية منى �أحمد �أبو زيد يف مقال لها بعنوان »:الإمام حممد عبده وق�ضايا املر�أة» ن�شرته يف جملة (الت�سامح) �إىل املراحل املختلفة التي مرت بها
ق�ضايا املر�أة وموقف الإمام حممد عبده منها.
* املر�أة يف القرن التا�سع ع�شر
م َّرت املر�أة العربية عموماً وامل�صرية على وجه اخل�صو�ص
ع�بر ال��ع��ق��ود املا�ضية ب��ت��ط��ورات ع��دي��دة؛ فلقد ج��اء الإ���س�لام
ل�� ُي��زي��ل غ��ب��ار اجل��ه��ل عنها ويُعطيها مكانتها ول��ك��ن مل يلبث
احلال على ما هو عليه حتى غري احلكم العثماين واقع احلياة
الإ�سالمية والعربية ب�شكل عام .ناهيك عن تدهور الأو�ضاع
ال�سيا�سية واالجتماعية .كما �أث���رت احلملة الفرن�سية على
احلياة بجميع نواحيها ،ومن هنا بد�أت املناداة بق�ضايا املر�أة.
وقد واجهت ن��داءات حترير امل��ر�أة اجتاهني الأول قبل بها
و�أي��ده��ا ،بينما الثاين ر�أى ب���أن الواجب �أن يتم غربلة الأم��ر
�أو ًال ،بحيث يتوافق مع الروح الإ�سالمية .ومن �أ�صحاب هذا
الر�أي حممد عبده و�أ�ستاذه الأفغاين ومن بعدهم الطهطاوي
ال���ذي ُي��ع��د رائ���د ح��رك��ة حت��ري��ر امل����ر�أة؛ فقد �أي���د خ���روج امل���ر�أة
للعمل .بينما الأفغاين حتدَّث عن النقاب ومل يجد مان ًعا يف
ال�سفور ما مل يكن باعثاً على الفجور كما تطرق �إىل احلقوق
يف العالقة الزوجية ،لكنه من جانب �آخ��ر رف�ض امل�ساواة �إال
فيما يتع َّلق بالوقوف �أم��ام اهلل والقانون .وم��ن ثم ج��اء عبد
اهلل الندمي وهو خطيب الثورة العرابية؛ ل ُي�ؤيد �آراء حممد
عبده من خالل مقاالت له ن�شرها يف جملة (الأ�ستاذ).
كما كان للمر�أة دور وذلك من خالل بع�ض الن�ساء �أمثال:
عائ�شة تيمور التي ناق�شت مفهوم القوامة من خالل كتابها
(مر�آة الت�أمل يف الأمور) .وكان لل�صالونات الأدبية من جانب
�آخر دور ف ّعال يف �إنعا�ش ق�ضايا امل��ر�أة وذلك عرب ال�صالونات
الأدب���ي���ة ك�����ص��ال��ون ن����ازيل ف��ا���ض��ل ال����ذي ج��م��ع ب�ي�ن ال��ق�����ض��اي��ا
ال�سيا�سية واالجتماعية.
كما �أ�سهمت ال��دول��ة يف دف��ع ق�ضايا امل���ر�أة �إىل الأم���ام من
خالل فتح املدار�س احلكومية التي كان للبنات ن�صيب فيها.
وك���ان لل�صحف دور ب���ارز ك��ذل��ك يف ت��ع��زي��ز ق�ضايا امل����ر�أة من
خالل مناق�شة دور املر�أة وواجباتها وحقوقها.
* منهج حممد عبده يف تناول ق�ضايا املر�أة
�شغلت ق�ضايا امل��ر�أة ج��زءًا كبرياً من كتابات حممد عبده
الأخرية؛ ُ
حيث كان �شغله ال�شاغل �سد الفجوة بني واقع املدنية
احلديثة التي فتحت الباب على م�صراعيه حلقوق املر�أة وبني
ال��واق��ع ال��ذي تعي�شه امل��ر�أة املُ�سلمة يف ع�صره؛ ف�سعى بداية
�إىل حتديد ما هو جوهري وغ�ير قابل للتغيري يف الإ���س�لام،
وبني ما هو غري جوهري وقابل للتغيري .م�ؤكداً على �ضرورة
االنفتاح على الآخ��ر يف ظ��ل مظلة الإ���س�لام؛ ف��الإ���س�لام مرن
و�صالح لكل زم��ان وم��ك��ان .وم��ن ب��اب ت�أييده حلاجة املجتمع
للتغري ر�أى الإمام �أن يتم املواءمة بني املدنية احلديثة وو�ضع
املر�أة امل�سلمة يف م�صر.
ويرى الإمام �أن القر�آن وال�سنة بهما �أحكام تف�صيلية فيما
يخ�ص ال��ع��ب��ادات ول��ك��ن م��ن ناحية املُ��ع��ام�لات فهي ت��دخ��ل يف

دائرة االجتهادات و�إعمال العقل .ولذلك �سعى �إىل �إيجاد فهم
جديد للقر�آن يعتمد على روح القر�آن والفهم العقلي الواعي
عو�ضاً عن الفهم املوجود يف ال ُكتب والتفا�سري الأخرى.
* الأ�س�س الثالثة ملنهج الإمام حممد عبده
الأول :فتح باب االجتهاد.
الثاين :قراءة الن�صو�ص الدينية يف �إطار املتغريات القائمة
دون اخلروج عن الثوابت.
ال��ث��ال��ث :اخل����روج �إىل ���س��ع��ة ال�����ش��ري��ع��ة م��ن خ�ل�ال االجت���اه
�إىل الفقه الإ�سالمي مبذاهبه املختلفة ،ويتميز ه��ذا املنهج
ب�أمرين هما:
الأمر الأول :تو�سيع نطاق اال�ستناد على مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية ،ولقد ت�أثر يف هذا مبنهج الإمام ال�شاطبي.
الأم��ر الثاين :تفعيل القواعد الفقهية يف ت�أ�صيل احللول
اجل��زئ��ي��ة ،وه����ذا م���ا مي��ك��ن اع��ت��ب��اره ع����ودة مل��ن��ه��ج الأوائ������ل يف
ا�ستق�صاء الأحكام.
وه��ك��ذا �سعى حم��م��د ع��ب��ده �إىل ت�صحيح و���ض��ع امل����ر�أة ،من
خ�ل�ال الآراء وال��ف��ت��اوى ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا ،وال��ت��ي �أدت �إىل حل
الكثري من امل�شاكل ومنها:
* امل�ساواة بني الرجل واملر�أة
�أ�شار حممد عبده �إىل �أنّ الإ�سالم �أكرم املر�أة و�أبلغها مكانة
�سامية مل تبلغها من قبل يف �أمة من الأمم ،ويرى �أنّ القر�آن
ذك���ر ���ص��راح��ة امل�����س��اواة ب�ين امل����ر�أة وال��رج��ل يف ع���دة م��وا���ض��ع.
وي�ؤكد حممد عبده �أن القر�آن �أقر امل�ساواة بني املر�أة والرجل
يف ال���ذات وال��ع��ق��ل والإح�����س��ا���س؛ �أي �أن ك�لا منهما ب�شر ت��ام،
بينما يرف�ض الإمام ما جاءت به الإ�سرائيليات ومن ثم ربطه
البع�ض بالقر�آن.
وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر ر�أى حممد ع��ب��ده �أن م��ي��زة ال��رج��ل على
املر�أة تتمثل يف زاوية خا�صة وهي القوامة.
* القوامة
امل�����س��اواة وف��ق حممد ع��ب��ده لي�ست م�����س��اواة على الإط�ل�اق،
فمثلما �أوج��ب اهلل على امل��ر�أة �شيئاً �أوج��ب �أ�شياء �أخ��رى على
ال���رج���ل ،وه���و م��ا ُي��ف�����س��ر ال��ق��وام��ة .ح��ي��ث ه��ي ال��ري��ا���س��ة التي
ين�صرف �إل��ي��ه��ا امل��ر�ؤو���س ب���إرادت��ه واخ��ت��ي��اره ولي�ست م��ن باب
القهر و�سلب الإرادة .
ولقد انتقدت عائ�شة تيمور فكرة القوامة ور�أت �أ ّنها تكون
من حق امل��ر�أة متى ما �أ�سقط الرجل �شروطها كوفرة العقل
والدين والإنفاق.
ووف���ق حم��م��د ع��ب��ده ف����إنّ ال��ق��وام��ة ال تعني اال���س��ت��ع��ب��اد وال
الأف�ضلية .وه���ذه ال��درج��ة ال��ت��ي رفعها ال��ق��ر�آن للرجل على
املر�أة يُرجعها الإمام �إىل �أمرين الأول فطري والثاين ك�سبي.
ف��ال��ف��ط��ري ي��ع��ود �إىل بنية امل����ر�أة ال�ضعيفة ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل
من يحميها ويُعينها ،ويف هذا �أ َّي��ده الكثريون ،بينما رف�ضها

البع�ض �أمثال الطهطاوي ور�أى ب�أن �ضعف امل��ر�أة لي�س �سوى
نتيجة تراكمات فر�ضها املُجتمع على املر�أة.
�أما ال�سبب الك�سبي فهو نا�شئ عن واجب �إنفاق الرجل على
امل��ر�أة التزاماً منه بعقد الزوجية املُربم بينهما ولي�س نتيجة
لتفوقه عليها.
وينتهي الإم��ام �إىل �أنّ و�ضع امل��ر�أة �شرعاً ي�ستدل منه على
�أمرين:
الأول� :إع��ط��اء امل���ر�أة م��ن احل��ق��وق على ال��رج��ل مثل م��ا له
عليها.
الثاين :جعل الرجل رئي�ساً عليها؛ لأنّ اهلل �أعلم بهذا يف
حكمته.
* حقوق املر�أة
وه��ي تنق�سم �إىل ق�سمني ،الأول ت�شرتك فيه م��ع الرجل
والثاين تخت�ص به.
-1احلقوق املدنية:
حيث يرى بع�ض املُف�سرين �أنّ املر�أة غري كاملة الأهلية بنا ًء
على �أ َّن �شهادة رجل تعادل �شهادة امر�أتني ،بينما يرى حممد
عبده الأم��ر متعلق فقط ب��الأم��ور املالية ،فلقد �أق��ر الإ�سالم
م�ساواة املر�أة يف الدية مع الرجل ومنحها حق البيعة كذلك.
-2احلقوق املالية:
فلقد م��ن��ح الإ����س�ل�ام امل����ر�أة ح��ق ال�� َّت�����ص��رف يف م��ال��ه��ا ،وح��ق
املرياث.
-3احلقوق الدينية:
وذل��ك م��ن خ�لال ُماطبة اهلل الن�ساء وال��رج��ال على حدٍ
�سواء يف الأمور املُتعلقة بالإميان والأعمال ال�صاحلة.
 -4حق التعليم:
ح��ي ُ��ث �أك���د ال��ط��ه��ط��اوي على �أه��م��ي��ة تعليم امل����ر�أة م��ن �أج��ل
ُمتمع وحياة �أف�ضل.
-5حق املر�أة عند الطالق:
جعل حممد عبده للطالق �أب��ع��اداً ع��دة منها تقييده كما
و�ضع له �شروطاً وحقوقاً لكل طرف.
* تعدد الزوجات
ك��ت��ب الإم������ام م���ق���ا ًال ب���ع���ن���وان( :ح���ك���م ال�����ش��ري��ع��ة يف ت��ع��دد
الزوجات) �أو�ضح فيه �أن ال َّتعدد لي�س من �سمة الإ�سالم فقط
بل هنالك �أمم �أخ��رى تبيح ال َّتعدد ،وم��ن ثم ذك��ر �أنّ التعدد
يف الإ�سالم منبعه طبيعة احلياة ال�شرقية وما تتطلبه احلياه
االجتماعية ،كما �شدَّد الإ�سالم على �شروط التعدد و�أو�ضح �أن
حتقق ال�شروط �أمر �صعب م�ضيقاً بذلك بابه.
وهكذا �سعى الإم���ام حممد عبده �إىل تف�سري ال��ق��ر�آن وفق
مُقت�ضيات الع�صر ممهداً الطريق للحركة الن�سائية يف م�صر
والوطن العربي ،من خالل جمموعة من تالميذه يف ُمتلف
املجاالت االجتماعية والدينية وال�سيا�سية.
maryamsaid2015@gmail.com
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قانون الت�أويل عند الغزايل وابن ر�شد
نا�صر احلارثي

حتدَّث زهري اخلويلدي حول العالقة بني ابن ر�شد والغزايل يف مقاله املن�شورة يف جملة الت�سامح بعنوان «تهافت اخل�صومة بني الغزايل وابن ر�شد حول قانون
الت�أويل» ،منطلقاً من زاوية جديدة حول طبيعة اخلالف بينهما وهي زاوية الت�أويل ،مبي ًنا � ّأن الت�أويل �أحد �أهم املداخل لفهم �آراء القطبني والذي يك�شف الكثري من
النقاط املُ�شرتكة بينهما يف التعامل مع الن�ص الديني ،لذلك كان ا�ستعرا�ض اخلويلدي لقانون الت�أويل والت�صنيف ومنهجية الت�أويل عند الغزايل مهماً جدًا يف و�ضع
نقاط التقاطع والتباين مع ابن ر�شد من خالل ا�ستي�ضاح ماهية الت�أويل عند ابن ر�شد وكيف تعامل معها وعالقته بالقيا�س الربهاين.
قانون الت�أويل عند الغزايل
ل��ق��د ���ص�� َّن��ف ال��غ��زايل ال��ق��ائ��ل�ين ب��ال��ت���أوي��ل �إىل خم�سة
�أ���ص��ن��اف وه���م ال��ق��ان��ع��ون ب��ظ��اه��ر امل��ن��ق��ول ،امل��غ��ال��ون يف
امل��ع��ق��ول ،ال��ذي��ن يجعلون املعقول �أ� ً
��ص�لا وامل��ن��ق��ول تاب ًعا
وال��ذي��ن يجعلون امل��ن��ق��ول �أ� ً
��ص�لا وامل��ع��ق��ول ت��اب�� ًع��ا ،ولقد
اعترب ال�صنف الأول قابعاً يف اجلهل والتق�صري وال�صنف
الثاين م�ستخفاً بال�شرع ور�أى � ً
أي�ضا ب�أنّ ال�صنف الثالث
وال���راب���ع جانبهما ال�����ص��واب يف ال��ت���أوي��ل ،و�أن ال�����ص��واب
يف ات���ب���اع ال�����ص��ن��ف ال����ذي ي�����وازن ب�ي�ن امل��ع��ق��ول وامل��ن��ق��ول
ويعتربهما �أ�صلني ُمهمني و�أنّ هذه الفرقة هي الناجية
لأ ّن���ه���ا �أن���ك���رت ال��ت��ع��ار���ض ب�ي�ن الأ����ص���ل�ي�ن واب���ت���ع���دت عن
التفريق واق�ترب��ت م��ن الت�أليف ،و�أم���ا يف �آل��ي��ة التعامل
مع ه��ذا النهج يف الت�أويل يف الأم��ور الغيبية فلقد ترك
الغزايل ثالث و�صايا وهي عدم الطمع يف االطالع على
الأمور الغيبية وعدم تكذيب العقل لأنّه ال يتعار�ض مع
ال�شرع والو�صية الثالثة �أن يبتعد عن الت�أويل لأنّ ت�أويل
الغيبيات يغلبه الظنون ،لذا جند �أنّ الغزايل ال ينظر �إىل
الت�أويل كو�سيلة للمعرفة وطريق للو�صول �إىل احلقيقة
بل كمقام للإن�سان يف العامل وداللة وجود وهذا ما ُيبني
حداثة فكر الغزايل.
�أم����ا يف ق�����ض��ي��ة ال��ت��ك��ف�ير امل��ن�����س��وب��ة ل��ل��غ��زايل ف�� ُي��و���ض��ح
الكاتب �أنّ ال��غ��زايل ي��ع�ترف ب�صعوبة التكفري حيث �إنّ
ال��غ��زايل ع�� َّرف الكفر «�أ ّن���ه تكذيب يف ���ش��يء مم��ا ج��اء به
النبي وحقيقة االعرتاف بوجوه ما �أخرب به الر�سول عن
وج��وده له خم�س مراتب وه��و ال��وج��ود ال��ذات��ي واحل�سي
واخليايل والعقلي وال�شبهي ومن اعرتف بوجود النبي
ب��وج��ه م��ن ه���ذه ال���وج���وه اخل��م�����س��ة ف��ل��ي�����س مب��ك��ذب على
الإط��ل�اق »،وب��ال��ت��ايل ف����إنّ ال��غ��زايل ب��ه��ذا امل��ف��ه��وم ي�ضيق
دائ���رة ال��ك��ف��ر �إىل ح��د ك��ب�ير ج���دًا ،ح��ي��ث �إ ّن���ه ي��رب��ط بني
قانون الت�أويل ودرج��ات الوجود اخلم�سة فمن لزم هذه
الدرجات فهو ُم�صدق وال ينبغي تكفريه.
وميكننا تلخي�ص فكر الغزايل يف قانون الت�أويل يف �أنّه
ال ينبغي تكفري امل�ؤولني الذين يلزمون دائرة الت�صديق،
و�أن ك���ل ال���ف���رق الإ����س�ل�ام���ي���ة ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف م��ن��اه��ج��ه��ا
م�ضطرة ل��ل��ت���أوي��ل ،كما �أ ّن���ه ي���ؤك��د �أنّ ه��ن��اك طائفة من
ال��ن��ا���س ت��ل��زم ال��ت���أوي��ل ع��ن ط��ري��ق ال��ظ��ن دون االع��ت��م��اد
على ب��ره��ان ق��اط��ع ،و�أنّ �إ�شكالية ع��دد م��ن امل���ؤول�ين هو

اعتمادهم على القريحة يف الت�أويل دون االحتكام لقانون
�أو مبد�أ ،كما �أنّ �أهم �إ�شكاليات الت�أويل هو عدم التمايز بني
ق�ضايا الوهم وق�ضايا العقل التي تعتمد على الأ�سا�سيات،
كما �أنّ الغزايل �أو�ضح ب�أنّ �أبعد الت�أويالت عن ال�صواب تلك
التي حتل املجاز واال�ستعارة حمل الوجود العقلي والوجود
ال�شبهي.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أنّ ردود ال��ف��ع��ل ح��ول ن��ظ��ري��ة ال��غ��زايل
يف ال��ت���أوي��ل ك��ان��ت متباينة فهناك ف��ري��ق اع��ت�بره��ا نظرية
ظ��اه��ري��ة يف ال��ت���أوي��ل يف ح�ين �ص َّنفها ف��ري��ق يف �أ ّن��ه��ا تتبع
الت�أويل الباطني ،ولكن ما ال ُيكن نكرانه �أنّ الغزايل ترك
وا�ضحا يف بغداد خا�صة بعد كتابه تهافت الفال�سفة،
�أث�� ًرا
ً
والذي كان كفي ً
ال ب�أن يجعل النا�س بني مهاجم للفال�سفة
وبني مُلتزم لل�صمت ،و�إن كان احلديث الذي كان �سائداً هو
م�س�ألة قدم العامل ولكن يف احلقيقة �أن الق�ضية كانت �أو�سع
م��ن ذل��ك .ل��ذل��ك تعامل اب��ن ر���ش��د حكيم قرطبة م��ع فكر
الغزايل مبنهجية دقيقة خا�صة يف كتابه تهافت التهافت،
وعليه ف�إننا ُيكن �أن ن�ستو�ضح من خالل قانون الت�أويل
وردود ابن ر�شد كيفية تعامله مع حماولة الغزايل انتقاد
الفال�سفة وه��ل هناك �صراع حقيقي؟ �أم �أ ّن��ه فقط تباين
يف �آلية ا�ستخدام منظار الت�أويل يف التعامل مع الن�صو�ص
الدينية؟.
قانون الت�أويل عند ابن ر�شد
يرى ابن ر�شد �أنّ الأ�شياء خلفائها ال تعلم �إال بالربهان
و�أن الربهان يكون م�ستع�ص ًيا على ال ّنا�س ب�سبب فطرتهم
�أو ع��ادات��ه��م لذلك يقع الت�صديق على الأ���ش��ي��اء امل�شرتكة
بني اجلميع وهو ما جعل ال�شرع يق�سم الأ�شياء �إىل ظاهر
وباطن ،والباطن ال ينك�شف �إال لأهل الربهان لذا تق�سيمها
يرجع �إىل الأ�صناف اخلم�سة التي �صنفها ال��غ��زايل ،وهنا
نرى نقطة التقاء بني ابن ر�شد والغزايل ،ولكن ابن ر�شد
حمل على الغزايل يف �أ ّن��ه كفر الفال�سفة يف ثالث م�سائل
وبدعهم يف م�سائل �أخرىَّ ،
وبي ابن ر�شد �أن ال�شرع ينبغي
�أن ُيقرر على ظاهره وال ي�سمح للجمهور اجلمع بينه وبني
احلكمة ،فنجد هنا �أن قانون الت�أويل عند ابن ر�شد يقرتب
ريا من الغزايل ،و�أ�شار ابن ر�شد �إىل �أنّ مُهاجمة الغزايل
كث ً
لل ُم�شككني يف ال��وج��ود ه��ي مهاجمة مل��ن يق�صدون �إبطال
ال�شرائع والف�ضائل وه�ؤالء خمالفون لل�شرع واحلكمة ،كما
�أنّ ابن ر�شد �ساند الغزايل يف نقده �إياهم.

و�أما مقا�صد الت�أويل عند ابن ر�شد والتي ا�ستمد بع�ض
مبادئها من الغزايل تتمثل يف �أنّه التفرد يف البحث عن
احلكمة ،والتوافق بني احلكمة وال�شرع و�أم��ر ال�شريعة،
وكذلك اال�ستناد لقانون الت�أويل لفهم مقا�صد ال�شريعة
وا ِّتباع �سنة النبي واالطالع على مكنونات العلم الإلهي،
و� ً
أي�ضا رف�ض مغاالة الباطنية واعتماد القيا�س الربهاين
يف امل��وج��ودات فريى ابن ر�شد �أنّ الت�أويل �إخ��راج اللفظ
من ال��دالل��ة احلقيقة �إىل ال��دالل��ة املجازية دون �إخ�لال
بالل�سان العربي ،لذلك ي�ضع ابن ر�شد �شروطاً و�أحكاماً
للنّا�س يف م�س�ألة الت�أويل وي�صنفهم �إىل جمهور و�أه��ل
جدل و�أهل برهان ،لذا جند ابن ر�شد يغلب القر�آن رغم
�أن���ه تلميذ �أر���س��ط��و على الفل�سفة لأن���ه جت���اوز ال�بره��ان
�إىل اجل��دل��ي��ة واخل��ط��اب��ي��ة ،ك��م��ا �أ ّن����ه ي��ق�����س��م الن�صو�ص
�إىل قطعية ال ت���أول ،ومت�شابهة ميكن ت�أويلها ،و�أخ��رى
عوي�صة يجب ت�أويلها.
وي��رى الكاتب �أنَّ اب��ن ر�شد ُيكمل م�شروع ال��غ��زايل يف
بناء قانون الت�أويل حيث �إنّ ن�صو�ص الغزايل ونظريته
مل جتد الو�ضوح يف م�س�ألة الت�أويل �إال عندما نقدها ابن
ُر�شد ،كما �أنّ الطرفني يتفقان على �أنّه عندما ترد �شبهة
يجب �أن ن��ب��ادر �إىل رد ال�شبهة ولي�س ال��ت���أوي��ل ،و�أم���ا يف
نقاط الت�شابه الأخ��رى التي ي�شرتك فيها العاملان فهي
الإ�شادة بالعقل ودوره يف فهم ال�شرع والكون ،والإ�شادة
بال�شريعة وم��ق��ا���ص��ده��ا وال���وف���اق ب�ين احل��ك��م��ة وال�����ش��رع
والعقل وال��ن��ق��ل ،واالع��ت��م��اد على علم ال��ك�لام يف �إ�سكات
�أهل اجلدل ،والإميان ب�ضرورة الت�أويل ،وكذلك االقتناع
بعدم �إمكانية الإج��م��اع يف الأم���ور النظرية على خالف
الأم��ور العملية� ،أ�ضف �إىل ذلك االنحياز �إىل التعددية
والقول بظنية الإجماع يف الفقه ،وهنا جند �أنّ الكاتب
�سعى �إىل جمع النقاط امل�شرتكة بني الغزايل وابن ر�شد
رغم التباين يف طريقة التنظري يف قانون الت�أويل ،رغم
�أن��ه بر�أيي �أنّ التوافق ال��ذي �سعى �إليه الكاتب فيه نوع
من حتميل الكالم ما ال يحتمل؛ فالقول بالربهان عند
ابن ر�شد يختلف عن العقل عند الغزايل� ،إال �أن حماولة
الكاتب �أو�ضحت لنا بع�ض املالمح امل�شرتكة بني الغزايل
الباطني وابن ر�شد الظاهري.
m056058@gmail.com
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موقف احلركات الإ�سالمية من الدولة املدنية
كاملة العربية

رمبا يبدو مفهوم الدولة املدنية عندما ن�ستمع �إليه لأ َّول مرة وك�أ ّنه يعني «الدولة احلديثة» �أو الدولة التي حتكمها جمموعة من القوانني احلديثة ،بدون �أن يخطر
على بالنا � ّأن الدولة املدنية م َّرت ب�أطوار تاريخية وظروف اجتماعية و�سيا�سية وثقافية حتى تبدو كما هي عليه اليوم ،و�أن هناك فال�سفة �ساهموا يف ن�شر خطاب
التنوير كفولتري وجان جاك رو�سو وديفيد هيوم و�إميانويل كانت ،مما مهَّد لقيام الثورة الفرن�سية التي �صاحبتها �شعارات احلرية والعدالة االجتماعية وامل�ساواة
وف�صل الدين عن الدولة �إىل �أن �ش َّكلت كل هذه العوامل ما ُيعرف بالدولة املدنية اليوم.
م ّهد �سعيد بن �سعيد العلوي ملقاله يف جملة الت�سامح
«ال��دول��ة املدنية وخ��ط��اب احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة» بثالث
مقدمات يراها �ضرورية ،املقدمة الأوىل حتدث فيها عن
مفهوم الدولة املدنية من حيث �إنّها الدولة مثلما متثل
يف الفكر ال�سيا�سي احلديث وال��دول��ة على النحو الذي
ي�شرع لها الفقه ال��د���س��ت��وري املُ��ع��ا���ص��ر .وع��ن دور م���ؤرخ
الفكر يف �إلقاء ال�ضوء على الظروف ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية التي ُت�ساعد يف قيام هذه الدولة.
املُقدمة الثانية حتدث فيها عن احلركات الإ�سالمية
امل���ع���ا����ص���رة ،ال���ت���ي ت����ع����ددت ُم�����س��م��ي��ات��ه��ا م����ا ب��ي�ن ح��رك��ة
االح���ت���ج���اج ال�����س��ي��ا���س��ي ب��وا���س��ط��ة ال���دي���ن الإ����س�ل�ام���ي �أو
الإ����س�ل�ام االح��ت��ج��اج��ي� ،أو ك��م��ا ي��ط��ل��ق عليها يف ال��غ��رب
ب��الإ���س�لام اجل��ه��ادي ،وه��ذه احل��رك��ات ت��رى �أنّ احلكم يف
زم��ن اخل�لاف��ة ال��را���ش��دة ه��و من��وذج احلكم امل��ث��ايل ال��ذي
يجب �أن ُيطبق ال��ي��وم .ون��� َّوه العلوي باختالف مواقف
احلركات الإ�سالمية من �أنظمة احلكم ال�سائدة ما بني
راف�����ض للنظام وم��ا ب�ين م��ن يحمل ال�����س�لاح وي�ستخدم
ال ُعنف ملحاولة تغيري النظام .ولي�س �أدل على ذلك مما
حدث يف اجلزائر يف الت�سعينيات �أو ما يعرف بـ« الع�شرية
ال�سوداء».
امل��ق��دم��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ��ي�رة حت���دَّث فيها ال��ع��ل��وي عن
النقالت التاريخية املُهمة للحركات ال�سيا�سية الإ�سالمية
وهي فرتة الثالثينيات وال�ستينيات ،الثالثينيات متثلت
يف ح��رك��ة �إ���س�لام��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ه���ي الإخ������وان املُ�����س��ل��م�ين
وال�ستينيات متثلت يف �إعدام �سيد قطب الذي دون �أفكاره
يف العديد من كتبه.
ي��ج��ب �أن �أو����ض���ح ه��ن��ا يف ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة دور ال��ظ��روف
ال�سيا�سية يف ه��ذه امل��راح��ل -الثالثينيات وال�ستينيات-
يف ن�����ش��وء احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ف��ف��ي ف�ترة
ال��ث�لاث��ي��ن��ي��ات ���س��اه��م اال���س��ت��ع��م��ار يف م�����ص��ر وال��رغ��ب��ة يف
التعبري عن الهوية الإ�سالمية ُمقابل الهوية الغربية
بطريقة غري مبا�شرة يف ن�شوء هذه احلركات.
�أم����ا يف ف�ت�رة ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات ،ف��ق��د خ��ل��ف ف�����ش��ل امل�����ش��روع
القومي العروبي وف�شل ال�شيوعية يف البلدان العربية
ال��رغ��ب��ة يف ال��ب��ح��ث ع��ن م�����ش��روع ب��دي��ل ي��ح��ل حم��ل ه��ذه
امل�����ش��اري��ع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .ه��ن��ا ����س���ي����ؤرخ ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ه
لنموذجني من اخلطاب الإ���س�لام��ي� ،أحدهما للإخوان

امل�سلمني «جمموعة ر�سائل الإم��ام ح�سن البنا» ،والآخر
ل�سيد قطب يف كتابه «معامل يف الطريق».
ُ
الدولة املدنية يف خطاب الإخوان امل�سلمني :
يو�ضح العلوي هنا كيف ي��رى الإخ���وان امل�سلمون �شكل
ال����دول����ة ،ح��ي��ث ي����رى م���ؤ���س�����س اجل��م��اع��ة ح�����س��ن ال��ب��ن��ا �أنّ
احلركة هي دعوة �سلفية ،وطريقة �سنية ،وحقيقة �صوفية،
كما ت�شمل اجل��ان��ب الريا�ضي « لأ ّن��ه��م يعنون بج�سومهم
ويعلمون �أنّ امل�ؤمن القوي خري من امل�ؤمن ال�ضعيف» وهي
�أي���ً��ض��ا راب��ط��ة علمية وثقافية واقت�صادية « لأنّ الإ���س�لام
يعنى بتدبري املال وك�سبه من وجهه» وفكرة اجتماعية .مما
يبني �أن ح�سن البنا يرى �أن جماعته �شملت كل اجلوانب
املهمة يف احلياة .كما �أنّ الإخ��وان امل�سلمني كما يرى البنا
هيئة �سيا�سية تعمل على �إ�صالح احلكم ،وذلك ما ت�شرتك
فيه جميع حركات الإ�سالم ال�سيا�سي وهو رغبتها يف �إقامة
حكم �إ�سالمي يرون �أ ّنه النموذج ال�صحيح لطريقة احلكم.
وق��د تكون ه��ذه الفكرة  -هيئة �سيا�سية  -هي الأب���رز من
غريها من الأف��ك��ار .يقول البنا « الإ�سالم ال��ذي ي�ؤمن به
الإخوان امل�سلمون بجعل احلكومة ركناً من �أركانه ويعتمد
على التنفيذ كما يعتمد على الإر�شاد ( )....واحلكم معدود
يف كتبنا الفقهية من العقائد والأ�صول ،ال من الفقيهات
والفروع» مما يوحي ب�شكل وا�ضح الهدف الذي ترومه هذه
اجل��م��اع��ة وه��و احل��ك��م .وق��د و���ض��ح ال��ع��ل��وي ل��ل��ق��ارئ الفرق
بني العقائد والفقهيات ،حيث �إنّ العقائد تعني القطعيات
وامل�����س��ل��م��ات ال��ت��ي ال ت��ق��ب��ل ج���د ًال وال حت��ت��م��ل ت���� ً
أوي�ل�ا� ،أم��ا
الفقهيات فهي من الظنيات.
ويقول البنا �أي�ضاً «وبيان ذلك �أنّ الإخ��وان يعتقدون �أنّ
اخلالفة رم��ز ال��وح��دة الإ�سالمية ،ومظهر االرت��ب��اط بني
�أمم الإ���س�لام و�أ ّن��ه��ا �شريعة �إ�سالمية يجب على املُ�سلمني
التفكري يف �أمرها واالهتمام ب�ش�أنها ،واخلالف مناط كثري
من الأحكام يف دين اهلل ،ولذلك ق��دَّم ال�صحابة  -ر�ضوان
اهلل عليهم  -النظر يف �ش�أنها على النظر يف جتهيز النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ودفنه ( )...والأح��ادي��ث التي وردت
يف وج��وب ن�صب الإم���ام ( )....ال ت��دع جم��ا ًال لل�شك يف �أنّ
من واجب املُ�سلمني �أن يهتموا بالتفكري يف �أمر خالفتهم
منذ حورت عن مناهجها ثم �ألغيت بعد ذلك» مما يدل على
مركزية مو�ضوع اخلالفة يف فكر احلركة.
وكما بني الكاتب �أنّ احلركة ال تعترب �أن هناك تعار�ضا

ب�ي�ن �أف���ك���اره���م واحل���ك���م امل����دين ،ف��ال��د���س��ت��ور ه���و الإ����س�ل�ام،
واالعرتا�ض ال يكون على الد�ستور باعتباره قانونا �أ�سمى
ي��ك��ون االح��ت��ك��ام �إل���ي���ه ،و�إمن����ا االع�ت�را����ض ع��ل��ى ال��ق��وان�ين
وال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي يعمل ب��ه��ا ،ح��ي��ث ي��ق��ول ال��ب��ن��ا «يعتقد
الإخوان امل�سلمون �أنّ نظام احلكم الد�ستوري هو �أقرب نظم
احلكم القائمة يف العامل كله �إىل الإ�سالم .وهم ال يعدلون
به ( ).....فنحن ن�سلم باملبادئ ال�سيا�سية للحكم الد�ستوري
باعتبارها متفقة ،بل م�ستمدة من نظام الإ�سالم».
الإ�سالم واجلاهلية �أو الإ�سالم والدولة املدنية:
الأمر فيما يتعلق بالدولة واملجتمع بالن�سبة ل�سيد قطب
يكاد يكون «�إثنينية مطلقة» ف�إما �أبي�ض �أو �أ�سود فال وجود
ملنطقة رمادية ،فالدولة واملجتمعات �إما �أن تكون �إ�سالمية
�أو جاهلية ،كيف تكون جاهلية؟ ح�س ًنا ،ي�ست�شهد الكاتب
بعدد من �أق��وال �سيد قطب ،منها «نحن اليوم يف جاهلية
كاجلاهلية التي عا�صرها الإ�سالم �أو �أظلم .كل ما حولنا
جاهلية ..ت�صورات النا�س وعقائدهم ،عاداتهم وتقاليدهم،
م��وارد ثقافتهم ،فنونهم و�آداب��ه��م� ،شرائعهم وقوانينهم».
وي�صف �سيد قطب خ�صائ�ص املجتمع اجلاهلي» كل جمتمع
ال يخل�ص عبوديته هلل وح���ده ..متمثلة ه��ذه العبودية يف
ال��ت�����ص��ور االع��ت��ق��ادي ،وال�����ش��رائ��ع ال��ت��ع��ب��دي��ة ،ويف ال�شرائع
القانونية «�إىل قوله يف مو�ضع �آخر هو كل جمتمع» ال تكون
فيه احلاكمية العليا هلل � -سبحانه .»-
و�إن كان الإخ��وان امل�سلمون يعرتفون بالد�ستور ،ف�سيد
قطب ال يعرتف بذلك ،حيث يقول» فال تبلغ لنا الهزمية
�أن نلتم�س للإ�سالم م�شابهات يف بع�ض الأنظمة القائمة،
ويف بع�ض امل��ذاه��ب ال��ق��ائ��م��ة ،ويف بع�ض الأف��ك��ار القائمة
ف��ن��ح��ن ن��رف�����ض ه����ذه الأن���ظ���م���ة يف ال�����ش��رق وال���غ���رب على
ال�سواء».
أنّ
ختاما ،يرى الكاتب � حركة ال�شيخ البنا �أكرث اعتداال
من حركة �سيد قطب التي يغلب فيها التع�صب �أكرث .كما
ا�ستطاع ال��ك��ات��ب يف ه��ذا امل��ق��ال �أن يحلل خ��ط��اب حركتني
�إ�سالميتني ور�ؤي���ة ك��ل منهما للدولة امل��دن��ي��ة ،لكنه �أف��رد
م�ساحة �أو�سع للحديث عن الإخ��وان املُ�سلمني على خالف
ح��دي��ث��ه ع��ن �سيد ق��ط��ب ،م��ع ه��ذا ت��ظ��ل امل��ق��ال��ة غنية ج��دًا
ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل ال�����وايف ع���ن ال���دول���ة امل��دن��ي��ة ور�ؤي������ة احل��رك��ات
الإ�سالمية لها ،كما ي َّت�سم املقال بت�سل�سل الأفكار وتنظيمها
مما يجعله �سهال للقارئ.
alabrikamla@gmail.com
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املواطنــة حقــوق و واجبــات
زهرة النبهانية

ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل ،ويف مقال
ريا � ّأن «املواطنة» تعني «حب الوطن» ،ولكنّ احلقيقة �أ ّنها ال تعني ذلك فقط ،بل هي كائن حي ،ين�ش�أ وينمو ويتطور ،له ٍ
ُي َظنُّ كث ً
«تطور مفهوم املواطنة يف الفكر ال�سيا�سي الغربي» ملحمد عثمان اخل�شت يف جملة الت�سامح متت درا�سة هذا املفهوم وحتليله؛ فا�ستنتجنا منه � ّأن املواطنة ب�شكل ب�سيط
هي انتماء الإن�سان �إىل بقعة �أر�ض� ،أي الإن�سان الذي ي�ستقر ب�شكل ثابت داخل الدولة� أو يحمل جن�سيتها ويكون م�شار ًكا يف احلكم ويخ�ضع للقوانني ال�صادرة عنها
ويتمتع ب�شكل مت�سا ٍو مع بقية املواطنني مبجموعة من احلقوق ويلتزم ب�أداء جمموعة من الواجبات جتاه الدولة التي ينتمي لها� ،إذا فاملواطن هو الإن�سان الذي
ي�ستقر يف بقعة� أر�ض معينة وينت�سب �إليها� ،أي مكان الإقامة �أو اال�ستقرار �أو الوالدة �أو الرتبية� ،أي عالقة بني الأفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة ومبا
تت�ضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة ،و يتمتع جميع املواطنني يف الدولة بثالثة �أنواع رئي�سة من احلقوق دون �أي متييز ب�سبب العن�صر �أو اللون
�أو اللغة وهذه احلقوق هي احلقوق املدنية ،واحلقوق ال�سيا�سية ،واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
َي ُعد الكاتب م�صطلح املواطنة م�صطلحا م�ستحدثا يف
اللغة العربية وجاء ا�شتقاقه من كلمة «الوطن» ،والوطن
يُع ّرف على �أ ّنه املنزل الذي تقيم به ،وهو موطن الإن�سان،
وحمله ،واجلمع �أوطان كما جاء يف معجم ل�سان العرب البن
منظور ،و�أالح��ظ معه �أنّ �أغلب كتاباتنا احلديثة ت�ستخدم
مفهوم (املواطنة) كم�صطلح يفيد ويعرب عن قيم احلرية،
وال��ع��دل ،وامل�����س��اواة ،وامل�س�ؤولية ،وامل�شاركة والتي تعد من
املبادئ التي دعا �إليها الإ�سالم.
بينما لو جئنا لتعريف م�صطلح -امل��واط��ن -يف املعاجم
ال��غ��رب��ي��ة ف��ن��ج��ده ع��ل��ى �أ ّن����ه ه��و ال��ف��رد ال���ذي ينتمي ل��دول��ة
معينة ،وي��ق��ي��م فيها ب�شكل م��ع��ت��اد ول��و مل ي��ول��د ب��ه��ا ،و�أنّ
امل��واط��ن��ة ه��ي ال��رواب��ط القانونية وال�سيا�سية ال��ت��ي جتمع
الفرد املواطن بوطنه .و�أ�صل هذا امل�صطلح يوناين يرجع
لكلمة ( )Politeiaامل�شتقة م��ن كلمة ( )Polisوالتي
تعني املدينة.
وق��د ح��اول الكاتب �شرح العالقة بني ه��ذه امل�صطلحات
الثالثة (ال��وط��ن ،وامل��واط��ن ،واملواطنة) والتي ال تنح�صر
ف��ق��ط يف اال���ش��ت��ق��اق ال��ل��غ��وي ،و� ّإن�����ا ت�����ش�ترك وت�ت�راب���ط يف
م�ضامينها ،ليجلي لنا ر�سالة �أ ّنه ال مواطنة بدون مواطن
يُدرك حقوقه وواجباته ،وال مواطن بدون والء للوطن.
ون�ستنتج من املقال �أنّ العن�صر الرئي�سي للمواطنة هو
االنتماء للوطن ،وب�أن روح الدميوقراطية وقلبها الناب�ض
هي املواطنة ،وبر�أيي �أجد �أنّ على هذه املواطنة ترتتب عدة
�أن��واع من احلقوق املهمة التي يتمتع بها امل��واط��ن ولي�ست
فقط ثالثة كالتي �صنفها توما�س همفري مار�شال وهي
كالآتي:
احل��ق��وق املدنية (وه��ي ح��ق امل��واط��ن يف احل��ي��اة الكرمية
وعدم �إخ�ضاعه للتعذيب� ،أو املعامالت والعقوبات القا�سية،
حق كل مواطن يف امللكية اخلا�صة والبيع وال�شراء ،حق كل
مواطن يف حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل الدولة
ومغادرتها وال��ع��ودة �إليها ،حق كل مواطن يف حرية الفكر
والدين وحرية التعبري).
احلقوق ال�سيا�سية( :وهى حقوق ترتبط باجلن�سية فال

يحظى بها الأجنبي �أو الوافد �أو املهاجر ،وتتمثل يف :حق
االن��ت��خ��اب��ات يف ال�سلطات الت�شريعية وال�����س��ل��ط��ات املحلية
وال�تر���ش��ح ل��ه��ا  -ح��ق امل���واط���ن يف ت��ق��ل��د ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة
والتجمع ال�سلمي  -ح��ق امل��واط��ن يف الع�ضوية ب��الأح��زاب
ال�سيا�سية واحلركات واجلمعيات).
احل��ق��وق االق��ت�����ص��ادي��ة( :ح���ق ك��ل م��واط��ن يف ال��ع��م��ل يف
ظ��روف من�صفة  -ح��ق تكوين النقابات واالن�����ض��م��ام �إليها
واحلق يف الإ�ضراب عن العمل).
احل���ق���وق االج��ت��م��اع��ي��ة( :احل�����ق يف ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة
واحل�صول على العالج واحلق يف الغذاء واحلق يف الت�أمني
االجتماعي).
احل��ق��وق ال��ث��ق��اف��ي��ة( :ح���ق ك��ل م��واط��ن يف ال��ت��ع��ل��ي��م بكل
م�ستوياته وب���أي لغة ،حق كل مواطن يف ممار�سة الثقافة
والعلوم والفنون).
وغ�ي�ره���ا م���ن احل���ق���وق ال��������واردة يف (الإع����ل���ان ال��ع��امل��ي
حلقوق الإن�سان 1948م) .وجميع احلقوق تتحدد بوا�سطة
احلكومات وت�ضمنتها الد�ساتري والقوانني.
وت��ع��د امل��واط��ن��ة وظ��ي��ف��ة ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى امل��واط��ن�ين ال��ق��ي��ام
ب�أعبائها وه��و م��ا ع�بر عنه جيمي ك��ارت��ر الرئي�س الأ�سبق
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة حينما ان��ت��ه��ت م��دة رئا�سته
و عودته �إىل واليته قائ ً
ال « �إ ّن��ه عائد �إىل �أعلى وظيفة يف
ال��دول��ة وه��ي وظيفة م��واط��ن « وال��ت��ي يرتتب عليها �أي�ضا
واج��ب��ات وم�س�ؤوليات كما يرتتب عليها من حقوق ،ت���ؤدي
ب�شكل ط��وع��ي �أو �إل��زام��ي وه��ي منطقية وم��ق��ب��ول��ة يف ظل
نظام دميقراطي حقيقي يوفر احلقوق واحلريات للمواطن
وب�شكل مت�سا ٍو وبدون متيز ،ومنها على �سبيل املثل :واجب
دف��ع ال�ضرائب للدولة ،وواج��ب �إط��اع��ة القوانني واح�ترام
الد�ستور ،وواجب الدفاع عن الدولة والعمل على تنميتها.
خروجا
واتفق متا ًما مع الكاتب على �أنّ احلداثة مثلت
ً
على ال��ق��رون الو�سطى بكل �أج��وائ��ه��ا ال�سيا�سية والدينية
واالجتماعية ،وك��ان ه��ذا التحول مرتبطا بت�أكيد النزعة
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي م��ث��ل��ت الأ����س���ا����س امل��ت�ين ل��ت��دع��ي��م م��ف��ه��وم
��ع�ين يف اللحظة
امل��واط��ن��ة ،ح��ي��ث ي��ق��ول «ه��اي��دغ��ر» �إ ّن��ه��ا ت��ت ّ

ال��ت��ي حت���رر ف��ي��ه��ا الإن�����س��ان ل��ي��ع��ود �إىل ذات���ه م��ن ح��ي��ث هو
ذلك الكائن الذي يتمثل نف�سه برده كل الأ�شياء نحو ذاته
كحكم �أعلى ،بعد �أن عانت �أوروبا من افتقادها القدرة على
التفكري لنف�سها ،ومواطنيها مثل القطيع الذي ال يفكر وال
�صي الإن�سان ذا ًتا
يريد وال يختار .هذا التح ّول احلداثي ّ
فاعلة غ�يرت الوعي الأوروب���ي ،وبطبيعة احل��ال مل يحدث
ه��ذا ال��ت��ح��ول ف��ج���أة ،ك��م��ا مل ي��ح��دث ب�شكل ط��ف��ري ،ب��ل مت
التحول تدريجيا ،عرب �أربعة ق��رون اب��ت��دا ًء من القرن ،16
ويرى �أ ّنه كان لباري�س دو ًرا مركزيا فيه يف نهاية القرن 18
حيث و�صلت الثورة الفرن�سية ذروتها مع االنت�شار الكبري
للأفكار الدميقراطية ،وبعد ه��ذه التحوالت تغري امل�سار
ال�سيا�سي وت�شكلت �سيا�سات تقوم على احلق الطبيعي للفرد
يف :احل��ري��ة ،وامل�����س��اواة ،وامل��ل��ك��ي��ة ،وال��ق��ان��ون ،وامل���ؤ���س�����س��ات،
والدميوقراط ّية.
ث��م ح��اول الكاتب �شرح �أب��ع��اد ه��ذه املواطنة واملتمثلة يف
البعد الأفقي والبعد الر�أ�سي و�إبداء ر�أيه وحتليله لإمكانية
مم��ار���س��ت��ه��ا ،فالبعد الأف��ق��ي ه��و ال���ذي مي��ث��ل ال��ع�لاق��ة بني
امل��واط��ن و�شريكه امل��واط��ن الآخ��ر والتي تتحقق من خالل
تبني القيم امل�شرتكة والعمل معا يف �إط��ار املجتمع املدين
وع��ل��ي��ه ي���ح���دث ال��ت��ك��ام��ل ب�ي�ن اجل��م��ي��ع ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
االختالفّ ،
ويبي الكاتب هنا التحديات الكبرية التي تقف
حيال هذا البعد والذي قد ال يحقق املواطنة يف كل نواحي
احلياة من بينها الطائفية والقبلية.
� ّأم��ا البعد الثاين فهو املواطنة الر�أ�سية والتي تعرب عن
العالقة امل�ؤ�س�سية بني املواطنني والدولة من خالل النظام
العام وامل�ؤ�س�سات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية وما
يرتتب علي ذل��ك من حقوق وواج��ب��ات وخ��دم��ات وعقوبات
وحماية و�أم��ن ،وبغ�صة ي�شري الكاتب �إىل امل�ستويات ال�ستة
ملمار�سة ال�سلطة والتي عادة ما يتم خداعنا فيها ،فال يوجد
ما يف�صل ويحد بني هذه امل�ستويات ال�ستة لكي تتم عملية
�صناعة القرار.
zahra1alnabhani@gmail.com
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املواطنـــــة ال تعنــــي حب الوطــــن فقــط
عبد اهلل العلوي

ً
غمو�ضا ما يف فهم املواطنة احلقيقية للدولة احلديثة ،وقد تكون من بني الإ�شكاليات املهمة التي يجب و�ضعها يف احل�سبان ،وو�ضعها �ضمن الإطار
لعل هناك
ميا وحدي ًثا عن مفهوم املواطنة الد�ستورية ،ذلك لأن مفهوم املواطنة له اعتبارات تاريخية واجتماعية ود�ستورية
الد�ستوري للدولة ،وقد حتدث العلماء والفال�سفة قد ً
و�سيا�سية لكل دولة قائمة ،ففي مقال الباحث املوريتاين عبداهلل ال�سيد ولد �أباه يف جملة الت�سامح حتت عنوان «:املواطنة يف ع�صر ما بعد الدولة الوطنية (مفهوم
املواطنة الد�ستورية لدى هابرما�س)» حاول �أن يربز الأفكار العامة حول فكرة املواطنة يف الدولة احلديثة.
تباينت التعاريف حول م�صطلح املواطنة ،وكلها تن�صب على
وج��ود طرفني ،الأول :فرد (املواطن) والثاين جهة (الدولة)
ف��دائ��رة امل��ع��ارف الربيطانية عرفتها ب�أنها« :ع�لاق��ة ب�ين فرد
ودولة كما يحددها قانون الدولة ،ومبا تت�ضمن تلك العالقة
م��ن واج��ب��ات وح��ق��وق يف ت��ل��ك ال���دول���ة»� ،أمّ����ا م��و���س��وع��ة كولري
الأمريكية فاخت�صرتها يف �سبع كلمات فكان تعريفها�« :أك�ثر
ً
اكتمال» ،وميكن �أن نقول
�أ�شكال الع�ضوية يف جماعة �سيا�سية
�إّن تعريف النا�شط ال�����س��وري احل��ق��وق��ي ح�سان �أي��و ه��و �أ�شمل
تعريف للمواطنة حيث يقول «� ّإن املواطنة هي انتماء الإن�سان
�إىل بقعة� ،أي الإن�سان ال��ذي ي�ستقر ب�شكل ثابت داخ��ل الدولة
�أو يحمل جن�س ّيتها ويكون م�شار ًكا يف احلكم ويخ�ضع للقوانني
ال�������ص���ادرة ع��ن��ه��ا ،وي��ت��م��ت��ع ب�����ش��ك��ل م��ت�����س��او م���ع ب��ق�� ّي��ة امل��واط��ن�ين
مبجموعة من احلقوق ويلتزم ب���أداء جمموعة من الواجبات
جتاه الدولة التي ينتمي �إليها».
م�� ّر مفهوم املواطنة عرب التاريخ الب�شري بعدة مراحل يف
فهمه ،يقول الدكتور /عثمان بن �صالح العامر« :لقد اقرتن
مبد�أ املواطنة بحركة ن�ضال التاريخ الإن�ساين من �أجل العدل
وامل�ساوة والإن�صاف ،وكل ذلك قبل �أن ي�ستقر م�صطلح املواطنة
وم��ا يقاربه من م�صطلحات يف الأدب�� ّي��ات ال�سيا�س ّية والفكر ّية
وال�ترب��وي��ة» ،وي��ق��ول ال��دك��ت��ور /غ��ازي التوبة« :يظن كثري � ّأن
املواطنة تعني «حب الوطن» ولكن احلقيقة �أ ّنها ال تعني ذلك
ف��ق��ط ،ب��ل ه��ي مفهوم غ��رب��ي ب��د�أ قبل امل��ي�لاد م��ع احل�ضارتني
ال��ي��ون��ان��ي��ة وال���روم���ان���ي���ة ،وك�����ان ل���ه م��ع��ن��ى خ���ا����ص يف ه��ات�ين
احل�ضارتني ،وك��ان ل��ه مت ّيز ب�ين م�ضمون املواطنة يف ك��ل من
مدينة �أثينا ،ومدينة ا�سبارطة (املدينتني اليونانيتني) ثم �أخذ
معنى �آخر يف مرحلة الع�صور الو�سطى يف �أوروبا ،ثم �أ�صبح له
معنى ثالث يف الع�صور احلديثة».
�إذن يحكم تاريخ املواطنة مفهوم ال��دول��ة ون�ش�أتها وكيفية
معي�شتها يف التاريخ الإن�ساين ،فالإن�سان كان يعي�ش مع بع�ضه
ال��ب��ع�����ض ،وي��ن�����ش��ئ ق��ان��و ًن��ا ب��ن��ف�����س��ه ،ي��ت��ف��ق ف��ي��ه م��ع غ�ي�ره ممن
�سيعي�ش معه يف ذلك املجال اجلغرايف ،كي ي�ؤمن لنف�سه الأمان،
ولعائلته ،ويبدو �أ ّنه من ال�صعوبة حتديد تاريخ لن�ش�أة الدولة
كي ن�ستطيع �أن نقول �أن املواطنة بد�أت يف تاريخ معني ،كما �أن
البحث يف هذا الأمر فراغ ،والبحث عن فراغ هو يف حد ذاته فراغ،
فالدولة هي ظاهرة اجتماعية ترجع �أ�صولها �إىل احل�ضارات
القدمية ،وهي عبارة عن تفاعالت متباينة للأو�ضاع املختلفة
���س��واء ك��ان��ت �سيا�سية �أو اج��ت��م��اع��ي��ة �أو اق��ت�����ص��ادي��ة �أو غ�يره��ا،
وق��د ح��اول العلماء والفال�سفة �إيجاد نظريات لذلك ،فهناك

نظريات الثيوقراطية وهي نظريات دينية �إما �أن جتعل احلاكم
�إلهًا ،ف�إطاعته من الوطنية واملواطنة ال�صادقة كما جنده عند
الفراعنة حيث قال فرعونَ « :ف َقا َل �أَ َنا َر ُّب ُك ُم ْ أَ
العْ لَى» ،و�إما �أن
جتد احلاكم هو �شبه �إله كما عند احل�ضارات الهندية القدمية
فقد اع��ت�بروا «اب��راه��م��ا» �شبه �إل���ه ،و�إم���ا �أن ي��ك��ون احل��اك��م هو
مف ّو�ض من اهلل �أي يحكم با�سم الإله فيجب على جميع الب�شر
ط��اع��ت��ه وه���ذا م��ا وج��دن��اه يف ع�����ص��ور ال��ظ�لام يف �أوروب�����ا ،حيث
ر ّوج علماء الدين �آن��ذاك ب��� ّأن ق�سطنطني مف ّو�ض من قبل اهلل
ً
تفوي�ضا مبا�ش ًرا ،و�إمّا �أن يكون هناك تفوي�ض غري مبا�شر� ،أي
يوجه احلوادث والأمور ب�شكل ّ
معي كي يختار الب�شر
� ّأن الرب ّ
هذا احلاكم.
ج���اءت ب��ع��ده��ا ال��ن��ظ��ري��ة ال��وراث��ي��ة وه���ي ن��ظ��ري��ة ق��ام��ت على
الإقطاع ،ف�أ�صبح احلكم وراث ًيا يتبع �أبا عن جد ،ف�صار احلكم
حم�صو ًرا على عوائل معينة ،بحيث � ّإن الأر�ض مملوكة لعائلة
معينة وهي لها احلق بالت�ص ّرف بالأر�ض ،ثم نظرية الع�ضوية
والنظرية النف�سية ونظرية التطور العائلي وهي النظرية التي
جاء بها �أر�سطو فريى «� ّأن الإن�سان كائن اجتماعي بطبعه ،وال
ً
منعزل ،فهو ي�شعر مبيل غريزي لالجتماع،
ي�ستطيع �أن يعي�ش
فيلتقي الذكر بالأنثى مكونني بذلك وحدة اجتماع ّية �صغرية
وهي الأ�سرة ،وتتفرع الأ�سرة وتت�شعب مكونة العائلة ،فالع�شرية
فاملدينة التي هي نواة الدولة»
تتابعت بعدها النظريات االجتماع ّية والنظريات القانونية،
ولكن �شدت انتباهي نظرية القوة وال�ضعف التي جاء بها املفكر
الفرن�سي «جان بودان» فقد �أدخل عن�صر القوة يف ن�ش�أة الدولة
على �أ���س��ا���س � ّأن احل���روب وال�����ص��راع��ات ب�ين ال��ع��ائ�لات �أدت �إىل
�سيطرة الأقوى على الأ�ضعف وبالتايل �أ�صبح املنت�صر الأقوى
ميثل فئة احل��ك��ام بينما امل��ه��زوم الأ�ضعف ه��و املحكوم ،ويبدو
� ّأن هذا املفهوم هو ال�سائد يف ن�ش�أة الدولة العربية يف الع�صور
القدمية.
ظهرت يف الع�صور املتقدمة النظريات املختلفة التي تنظم
الدولة ال��واح��دة ،وه��ذا يخ�ص القرن املا�ضي بالتحديد ،فقد
برزت للعيان �أنواع خمتلفة للحكومات ،فهناك الدولة القوم ّية،
وهناك الدولة الليربالية ،وهناك الدولة الدميقراطية ،ودولة
ال��ق��ان��ون وغ�يره��ا م��ن ال����دول ،ف��ال��دول��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي تقوم
على �ألوهية الوطن والأم���ة وال��ق��وم ،فهم ي��رون � ّأن الأم��ة هي
�أ�سا�س احلكم ،ورمبا ظهور الثورة الفرن�سية يف عام 1789م هو
�سبب من الأ�سباب املبا�شرة لظهور الدولة القومية ،والدولة
ال��ل��ي�برال��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ت��ن��ح��از حل��ري��ة ال�����ش��ع��وب يف ممار�ستهم

حلقوقهم ،وال��دول��ة الدميقراطية ه��ي ال��ت��ي تف�سح لل�شعوب
امل�شاركة يف احلكم ويف �سيا�سة احلكومة ،ودولة القانون �أي � ّأن
الدولة تقوم على قانون ينظم حق الفرد وال�سلطات املختلفة
يف الدولة.
ولقد نادى الكثري من الأوروبيني بحق امل�شاركة يف احلكم،
وح��ق الأف���راد يف م�شاركة احل��ك��وم��ات يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات ،كما
نادوا باحلر ّيات املفرطة لل�شعوب ،وهذه هو االجتاه الذي نادى
به الليرباليون الكال�سيكيون ،فهم يرون � ّأن املواطن يجب �أن
يتمتع بحريات وا�سعة كبرية جدًا ،و� ّأن الدولة ال تتدخل �أبدًا يف
ريا
حريات النا�س� ،إال � ّأن الليربالية الكال�سيكية مل ت�صمد كث ً
ف�سقطت �شي ًئا ف�شي ًئا �إىل �أن بقي لها اجل���ذور ف��ق��ط ،وحلت
الليربالية اجل��دي��دة حملها حيث تدعو الليربالية اجلديدة
�إىل العدالة االجتماع ّية ،وتهدف �إىل جعل املجتمع متف ًقا فيما
بينه وت�سمح للدولة ب���أن تتدخل يف التنظيم ،وو�ضع معايري
�أك�ث�ر �إي��ج��اب��ي��ة للتحقق م��ن وج���ود ف��ر���ص مت�ساوية ل�ل�أف��راد
لنيل احلرية والنجاح ،كما تدعو ب�أن احلرية املطلقة ال ميكن
حتقيقها �إال يف ظروف اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية مالئمة.
�إن �إ���ش��راك ال��ف��رد �أو امل��واط��ن يف الأم���ور ال�سيا�سية �إ���ش��را ًك��ا
مطل ًقا ومبا�ش ًرا ال ميكن �أن نعده م��ن الدميقراطية بحجة
امل��واط��ن��ة الد�ستورية ،وك��ي يكون امل��واط��ن ذا دراي���ة بد�ستوره،
فلي�س كل �أفراد الدولة الوحدة لهم اطالع مو�سع بال�سيا�سات
وال��ع��ل��وم القانونية ،ولكن فتح امل��ج��ال للدولة ب���أن تر�شح من
ه��م ي���رون ف��ي��ه ال�شخ�ص ال���ذي ي��ح��ق��ق م�صالهم وح��ري��ات��ه��م،
واحلريات املطلقة �أمر يجعل الأمة دون تنظيم من الدولة.
ب��ع��د امل�����رور ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ظ��ري��ات ال��ق��دمي��ة واحل���دي���ث���ة يف
مفهوم الدولة والعالقة بني الدولة والفرد ،فتحقيق املواطنة
احلقيقية ال بد �أن يكون نابعا يف ذات كل فرد من �أفراد الدولة
نف�سها ب��داي��ة م��ن احل��اك��م �إىل �أ�ضعف ف��رد م��ن �أف���راد ال��دول��ة،
فكلهم ينتمون لهذه الأر�ض ،وكلهم يحبون وطنهم ،فاملواطنة
كما يقول الدكتور غازي التوبة« :هو مفهوم ذو م�ضمون ثقايف
و�سيا�سي واجتماعي واق��ت�����ص��ادي�...إل��خ وال يعني ح��ب الوطن
فقط ،وه��و مرتبط بتكون (ال��وط��ن  -الأمّ���ة) نتيجة عنا�صر
ثقاف ّية و�سيا�س ّية واجتماع ّية واقت�صادية ودي��ن��ي��ة يف ع�صور
متتالية ،وق��د ف�شل الفكر القومي العربي ال��ذي ق��اد املنطقة
يف املائة �سنة املا�ضية يف توليد قيمة «املواطنة» لأ ّن��ه ف�شل يف
حتديد عوامل بناء الأم��ة ،لذلك جل�أ �إىل الروابط الدنيا من
طائفية وقبلية ،وعمل على �إحيائها من �أجل �إحكام �سيطرته
على �شعوب املنطقة».
abdlla1991@gmail.com
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املواطنيّة� ..إ�شكاالت املمار�سة وم�ساعي التّحقق
�أ�سماء ال�شام�سية

يف مقاله «املواطنية وال�سلطة والعدالة يف املجتمعات املتعددة» يف جملة الت�سامح يعطي الكاتب �أنطوان ن�صري م�س ّرة �أهمية للتف�سري اللغوي للمواطنية باعتباره
ُمددا ملعناها العملي يف التطبيق واملمار�سة �أكرث مما يعطيه املعنى الأيديولوجي لها ،و َي ُ�سوق معناها اللغوي على �أ ّنها � -أي املواطنية  -مُ�شاركة يف العي�ش م ًعا ويف
م�س�ؤوليات هذا العي�ش ،فهو لي�س جمرد ا�شتقاق من املواطنة يف معنى التعلق بالأر�ض والوطن بل يتجاوزه �إىل ما هو �أبعد من ذلك يف ال�صفات االجتماعية والإن�سانية
املُ�شرتكة مثل �أحقية امل�شاركة يف ال�ش�أن العام من قبل املواطنني من �أجل الدفع مب�صلحة اجلميع يف احلقوق والواجبات التي ُتقق عد ًال عا ًّما.
و ُي���ح���دد م�����س��رة م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ي��ة ع�ب�ر ت�����ش��ري��ح��ه ال��ل��غ��وي
انطال ًقا من �أهمية املواطنية يف املجتمعات املتعددة ومعاجلة
�إ���ش��ك��االت��ه��ا ،وم���ن �أج����ل ت��و���ض��ي��ح االل��ت��ب��ا���س ال��ق��ائ��م ع���ن ك��ون
املواطنية التي يت�سمى بها �أي مواطن فرن�سي �أو �أمريكي �أو
لبناين يف �إط��اره��و ّي��ة وطنية ينتمي �إل��ي��ه��ا ،ت�صبح �إ���ش��ك��ا ًال يف
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت��ع��ددة ب��اع��ت��ب��اره��ا جم��ت��م��ع��ات م��ت��زع��زع��ة و�سهلة
االنفالت يف اللحمة الوطنية و� ّأن حل املع�ضلة لي�س يف تعددها
بل يف ان�سجامها وفق «البناء القومي» ،وهو عندما يطرح هذا
ال��ر�أي ال�شائع عن احل��ل القومي يُحيله �إىل الطريقة نف�سها
التي دمّ��رت بها النازية �أملانيا يف بحثها عن -احل��ل النهائي-
واالن�سجام املت�شابه ال االن�سجام املُتعدد واملتوافق.
فلقد كانت وم��ا زال��ت خ��ي��ارات ح��ل �أزم���ة املجتمعات مركبة
البنية ث�لاث��ة� :إمّ���ا احل��ل اجل��غ��رايف بالتق�سيم �أو ال�ضم ،و�إمّ��ا
ممار�سة احل��ل على ال�سكان بالتطهري �أو الإب��ادة �أو التهجري،
�أو تغيري النظام م��ن خ�لال امل�شاركة يف احل��ك��م� ،أو م��ا يُ�سمى
باالئتالفية -ويت�ضمن اخليار الأخري احتما ًال جيدًا ملمار�سةاملواطنية.
لكنّ الإ�شكال ّية التي تقف يف وجه ممار�سة مواطنية فاعلة
وح��ق��ي��ق��ي��ة ه��و جت���ذر م��ف��ه��وم -ال���دول���ة ال��ق��وي��ة وال���ع���ادل���ة� -أو
الدولة الأبو ّية -يف �أذهان املواطنني يف البلدان اال�ستبدادية،ه���ذه ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ُي��ع��ت��ق��د �أ ّن���ه���ا مت��ت��ل��ك ح��ل��و ًال ج���ذر ّي���ة لكل
م�شكالتها ويُتو ّقع منها توفري جميع خدمات رعاية املواطنني
وتوزيعها ب�شكلٍ ع��ادل ،فمعنى غياب املواطنية يف حالة كهذه
�أال يُعطى املواطنون ال��واع��ون وال��ق��ادرون على �إب��داء �آراء حرة
م�ستقلة انطال ًقا من م�س�ؤول ّيتهم كمواطنني ،ال يعطون احلق
يف ممار�سة مواطنية يومية جتاه الدولة عن طريق م�ساءلتها
وامل��ب��ادرة يف إ�ب���داء ال���ر�أي والنقد جت��اه م��ا ي�صدر م��ن قرارتها
وم��راق��ب��ة �سلطتها ،ب��ل على العك�س ُت��ار���س ال��دول��ة �إك��راه��ات
مُتعددة مثل كرثة �إ�سكات الأ�صوات غري املت�سقة مع اخلطاب
ال��ع��ام ،بن�شر �أج��ه��زة اال�ستخبارات ،ول���زوم تبعية �أه��ل احلكم،
ب�صفتها �سلطة خ��ا���ص��ة� ،أو ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��دول��ة الأب وال��دول��ة
املانحة �أو ًال وثان ًيا باعتباراملواطنني �ضمن ح��دوده��ا متلقني
وم�ستقبلني ف��ق��ط؛ ط��امل��ا تلزمهم ه��و ّي��ت��ه��م �أع��ن��ي ه��و ّي��ت��ه��م يف
الوثائق املدنية �أن يكونوا �ضمن هذا االنتماء للدولة ،وي�ضرب
م�س ّرة مثا ًال على بلده لبنان �إذ ي�ستخدم النا�س مفهوم الدولة
���ض��م��ن ا���س��ت��خ��دام��ات ���ض�� ّي��ق��ة ويف ح����دود امل��ج��ام��ل��ة ال�سيا�سية
��وج��ه
�أو امل�����س��اءل��ة غ�ير ال��واع��ي��ة يف �أب�����س��ط امل���واق���ف ف��ي��م��ا ال ت ّ
مواطنيتهم نحو ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الكربى ونطاق �صياغة

و�إق���رار ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية التي حتتاج �إىل
ح�سم �سريع وعاجل.
وبح�سب م�سرة يتزامن مع مفهوم املواطنية هذا ا�صطالح
«ال��والء الطائفي» ال��ذي �أري�� َد له �أن يُفهَم على نحو تب�سيطي
ّ
يتخطى االن��ت��م��اءات االجتماعية
و�إط�لاق��ي فا�صطالح ال��والء
ك��ا ّف��ة ويُدخلها يف �سياق ارت��ب��اط وط��ن��ي وتابعية وح��م��اي��ة ،ما
يعني � ّأن م��ن ي��دي��ن��ون ب��ال��والء جت��اه ال�سلطة �أو ال��دول��ة تقل
فاعل ّيتهم على ممار�سة املواطنية مبعناها يف املُ�شاركة العامة
من �أجل ال�صالح العام ،وتزداد فاعل ّيتهم يف املواقف التي تقوم
على تبادل منافع وحمايتهم من الأخطارالداخلية واخلارجية.
فال�س�ؤال الذي يُطرح هنا ملاذا على املواطن �أن يدين بالوالء
مب��ع��ن��اه ال�� ّت��ب��ع��ي واالن�����س��ي��اق��ي يف ع�لاق��ة م�����س��اوم��ة ب��ي��ن��ه وب�ين
ال��دول��ة؟ �إذا ك��ان��ت ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ط��رف�ين يفرت�ض �أن تكون
ت��ع��اق��دي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ق��واع��د ���س��اه��م امل��واط��ن��ون يف �صياغتها
و�إق��راره��ا وتنفيذها مثلما يقول م�س ّرة� ،إال �إذا كان املواطنون
�أنف�سهم مل يقوموا ب�أي دور يف �أي عمل ّية وطنية �أو �سيا�سية ال
من خالل ر�أي وال من خالل م�شاركة �سيا�سية وال من خالل
�أي نقد فعلي ،بل اقت�صر دورهم على تل ّقي الد�ساتري والقوانني
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ال���دول���ة لأ ّن�����ه ويف احل���ال���ة ال��ت��ي ي��ف��ر���ض
املنطق فيها نف�سه ال ُيكن ب���أي حال من الأح��وال اجلمع بني
مت�ضاد ّين كما يف لزوم �إدانة املواطن بالوالء يف مقابل ممار�سته
للمواطنية احل ّقة.
ويطرح م�س ّرة الأخ��ط��ار التي تواجه املجتمعات املُتعدّدة يف
ظل تغييبها للمواطنية كالآتي:
�أو ًال :التهديد ال��ذي �سيطال الأنظمة التوتاليتارية ب�سبب
انت�شار و�سائل االت�صال احلديثة والذي من املُحتمل �أن يق�ضي
على الأنظمة ه��ذه ،ويتحتم بعدها م�شاركة النا�س يف ا ُ
حلكم،
ه�ؤالء الذين مل يعتادوا من قبل على �أي ممار�سة دميقراطية
وي�ضرب مثال عليها ما ح�صل يف االحت��اد ال�سوفياتي وبع�ض
بلدان �أوروبا ال�شرقية وما حدث يف العراق.
ثان ًيا :التمكني يف التنمية مبعنى �شعور النا�س ب�أ ّنهم معنيون
بالتنمية االجتماعية  -االقت�صادية ،ومطالباتهم امل�ستمرة
بتطوير مدنهم وقراهم وعدم اعتمادهم على ال�سلطة املركزية
يف التخطيط والتنفيذ لوحدها يف خطط التنمية.
ثال ًثا :املناعة ،مبعنى حت�صني املجتمعات املُتعددة الطوائف
والأديان والأعراق واملذاهب من �صراعات الداخل واخلارج.
ه��ذه الأ���س��ب��اب ال��ث�لاث��ة وف�� ًق��ا ل���ر�أي م�����س�� ّرة م��ن �أه���م ثالثة
ل��ف��اع��ل��ي��ة امل��واط��ن��ي��ة وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات وتغييبها

يعني تغييب ال�سالم ال��داخ��ل��ي للمجتمعات وتغييب تقدمها
احل�ضاري.
ويت�ساءل م�س ّرة عن �إمكانية تطبيق املواطنية يف ظل وجود
الطائفية ،ويعترب � ّأن ال���ر�أي ال�سائد ع��ن ا�ستحالة تطبيقها
يف ظ��ل جمتمع طائفي ر�أي غ�ير واق��ع��ي ،ط��امل��ا ت�ستطيع هذه
املجتمعات املتعددة الرتكيز على م�شرتكاتها �أو تو�سيع املجال
العام امل�شرتك �أكرث من الرتكيز على مناطق اختالفاتها.
ولي�س فقط ال��راب��ط امل�شرتك م��ا حتتاجه ه��ذه املجتمعات
ب��ل بحاجة �إىل توطيد ال��ت��وا���ص��ل وال��ع�لاق��ات امل��واط��ن��ي��ة فيها
من خالل م�صالح جتارية م�شرتكة فقد يكون عامل امل�صلحة
عام ً
ال قويًّا من �أج��ل الوحدة ،بالإ�ضافة �إىل معاناة م�شرتكة
طيلة �سنوات من النزاع والوفاق والتدخالت اخلارجية ب�شرط
�أن ت�ؤدي هذه املعاناة �إىل �صدمة نف�سية وتوبة قومية بح�سب
و�صفه ،بالإ�ضافة �إىل منط احلياة يف اللبا�س وامل�أكل والتقاليد
االجتماعية والتعلق باحلريات كقيمة جامعة ال مف ّرقة ،ف�ض ً
ال
ع��ن امل��ع��رف��ة امل��و���ض��وع��ي��ة ل�ل��أدي���ان ���س��ع�� ًي��ا للحد م��ن املنمطات
الذهنية يف �صورة الآخر.
ويعتقد م�س ّرة �أن �أه��م مدخل من �أج��ل تربية املواطنية يف
�ضمائر وذه��ن��ي��ات امل��واط��ن�ين ه��و «ال�����ش���أن ال��ع��ام» ال���ذي يُر�سخ
�سلطة راعية للمواطن ال �سلطة ت�ستغل نفوذها �ضدّه وت�ساومه
على م�صائره ،هذه ال�سلطة الراعية التي من �ش�أنها �أن تنتقل
تدريج ًيا باملجتمع �إىل ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ب��ه��ذه الطريقة يكون
تعريف الدولة مراد ًفا للخدمات املتعلقة بالهاتف والكهرباء
واملياه واملعامالت الإداري��ة اّل�سل�سة ،ل ّأن تو ّفرها يو ّفر للنا�س
عالقة يومية مُعا�شة مت�صاحلة وم�صلحة ع��امّ��ة ،مبعنى � ّأن
توفري االحتياجات الأ�سا�سية  -كما يف ت�سل�سل ما�سلو الهرمي
ال���ذي يجعل ه��ذه احل��اج��ات الطبيعية �أول���و ّي���ات -ي��ق��ود وع��ي
النا�س بال�سليقة �إىل الإنتاج يف ميادين احلياة الأخرى والإ�سهام
خ�صو�صا و� ّأن هذا
يف تغذية الدولة ب��الأم��وال التي حتتاجها،
ً
املعنى لل�ش�أن ال��ع��ام ُي��ف َ
�تر���ض �أن ُي���د َرك يف ال���دول اجلمهورية
�أو ًال على عك�س دول نظام امللكية املطلقة ،ولكن �إذا كانت الدول
اجلمهورية نف�سها يف العامل العربي مل تتو�صل �إىل هذا املفهوم
الب�سيط لل�ش�أن العام النابع من التقليد الروماين ،فكيف بدول
امللكيات املطلقة؟ لأ ّنه وبناء عليه لو تر�سخت هذه الروابط يف
َ
ت�ترك جم��ا ًال لتزعج
البناء امل�شرتك يف ال��وط��ن امل�شرتك ،ل��ن
ال�����والءات الأول���ي���ة ل��ل��ف��ئ��وي واالن���ع���زايل والأمم�����ي وال��ت��ق�� ّدم��ي
وغريها من االنتماءات املتح ّزبة التي ُتقلق �سالم املجتمعات
املتعددة وتعيق حتقيق ون�شر املواطنية داخلها.
asmaashamsi@hotmail.com
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م�ساءالت �أخالقية حول الهجرة واللجوء
�أمل ال�سعيدية

عب م�س�ؤولون يف بع�ض الدول (ك�أمريكا وبولندا و�سلوفاكيا والت�شيك) عن رف�ضهم ال�ستقبال الالجئني
تفاقمت يف الآونة الأخرية �أزمة الالجئني ال�سوريني ،فقد َّ
خ�صو�صا مع ازدياد ن�شاط
ال�سوريني غري امل�سيحيني ،على اعتبار � ّأن املُ�سلمني ي�شكلون تهديداً للأمن القومي لبلدانهم .ورغم � ّأن هذا التخوف قد يكون م�شرو ًعا
ً
داع�ش وح�صول هجمات باري�س وغريها ،نقول � ّإن هذا العداء �ضد امل�سلمني قد يكون م�شرو ًعا ،وقد يكون جمرد عذر للتهرب من ا�ستقبال الالجئني؛ فلقد �أ�ضحى
التعامل مع م�س�ألة اللجوء ال�سيا�سي ،كرة يف ملعب ال�سيا�سيني الذين يودون تقدمي مواقف يح�صلون بها على موافقة �أكرث التيارات والأحزاب ن�شاطاً يف بلدانهم،
ف�إن كانت التيارات اليمينية ترف�ض الأديان الأخرى ،وكانت هي التي تنال حظوة الإجماع يف ذلك البلد ر�أينا � ّأن بع�ض املت�سابقني على الرئا�سة يت�أثرون بهذا والعك�س
�صحيح .ي�سعى مقال فلي�شيانو كارينو يف جملة الت�سامح الذي يحمل عنوان -الهجرة ال�سيا�سية  -باعتبارها حتدياً للحياة الدينية� -إىل مناق�شة ال�سيا�سات واملمار�سات
جتاه طالبي اللجوء .حيث يتعر�ض كارينو للإ�شكاالت املرتبطة بالتعامل مع م�س�ألة اللجوء ،واالعتبارات التي ُتقدمها الدول التي ترف�ضه ويقدم حلو ًال ومقرتحات
للتعامل مع �أزمة الالجئني .ما �س�أقوم به هو تلخي�ص مقال فلي�شانو كارينو وحماولة مناق�شة بع�ض النقاط الأ�سا�سية فيه.
يف البداية يجب �أن نقوم بتقدمي تعريفات حول ما نعنيه
ب��ال�لاج��ئ�ين وت��و���ض��ي��ح ال��ف��روق��ات ب�ين ه���ذا امل��ف��ه��وم وم��ف��ه��وم
املهاجرين حيث يجري ت�صنيف احل��رك��ات الب�شرية ا�ستنادًا
�إىل �أ�سباب احلركة ح�سب معاهدة الأمم املتحدة للعام ١٩٥١م
والتي تعدلت عام ١٩٦٧م كالتايل :يذكر كارينو يف مقاله �أن
امل��ه��اج��ري��ن« :ه��م �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��غ��ادرون بلدانهم �إىل بلدان
�أخ��رى لأ�سباب اقت�صادية �أو من �أج��ل العمل ،وميلكون �أكرث
من خيار يف هذا ال�ش�أن»� .أما الالجئون« :فهم الذين يرتكون
بالدهم لل�شعور باملُالحقة �أو باخلطر .والالجئون هم الذين
مل ي��ع��ودوا يتمتعون ب��ح��م��اي��ة ح��ك��وم��ات��ه��م �أو ال�����س��ل��ط��ات على
الأر���ض» .ومن هنا ندخل �إىل واح��دة من أ�ه��م امل�شكالت التي
تواجه طريقة التعامل مع هذه التعريفات ،فمفهوم املالحقة
يخ�ضع لت�أويالت خمتلفة ،قد تف�شل يف تقدير حجم امل�أ�ساة
التي يعي�شها طالب اللجوء ،وقد يت�أثر ب�شكل �أو ب�آخر مبوقف
ال��دول��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب ال�لاج��ئ ب��ال��ذه��اب �إل��ي��ه��ا مم��ا يح�صل يف
ال��دول��ة ال��ت��ي ي��ج��ري فيها ال�����ص��راع  .ك��م��ا � ّأن ه��ن��ال��ك م�شكلة
�أخ���رى مرتبطة ب��ه��ذا التعريف� ،إن��ه يُحيط مب�س�ألة اللجوء
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ك��ن��ه ال ي���ويل ذات االه��ت��م��ام ب��ال��ل��ج��وء ال��ن��اجت عن
اال�ضطهاد االقت�صادي حيث يقول كارينو «املالحقون �سيا�سياً
الج��ئ��ون� .أم��ا الذين يعانون من ا�ضطهاد اقت�صادي �أو مايل
فلي�سوا كذلك» ويت�ساءل كارينو و�أن��ا معه ،ما هو الفرق بني
اللجوء ب�سبب اال�ضطهاد ال�سيا�سي واللجوء ب�سبب الظروف
االقت�صادية ال�صعبة؟ �ألي�س املوت واحداً� ،سوا ًء �إن مت بقذيفة
�أو مت ب�سبب اجل��وع� .إن هذه التعريفات ال ميكنها �أن تقي�س
م�س�ألة جد حا�سمة يف م�س�ألة قبول الالجئ من عدمه :هل
خروجه من الوطن ق��رار اختياري �أم �ضرورة بدافع احلاجة
امللحة والإج��ب��ار؟ فكارينو يت�ساءل عن املعنى احلقيقي لكون

الإن�����س��ان م�ضطراً للهجرة مقابل اختياره الهجرة لتح�سني
م�ستوى معي�شته ،ف��ي��ق��ول« :ع��ن��دم��ا ُت��غ��ادر م��در���س��ة فلبينية
بالدها لت�صبح خادمة يف هونغ كونغ ،هل تكون بذلك تختار
حت�سني ���ش��روط حياتها� ،أم تهرب م��ن اجل���وع؟» فهو ي��رى � ّأن
كل �أنواع الهجرات ال ت�أتي �إال من كون الإن�سان جمرباً عليها.
�إن هذه املفاهيم تتغري ح�سب الظروف وامل�ستجدات...فرب�أي
كثري من اخلرباء ال ميكن اعتبار الأ�شخا�ص « الذين يهربون
م��ن ال��ع��ن��ف دون �أن ي��ك��ون��وا م�ستق�صدين ب�شكل خ��ا���ص » ال
ميكن اعتبارهم الجئني .ففيما ميتلك املالحقون �سيا�سياً حق
اللجوء ،ال يُعطى هذا احلق ملن يعانون اال�ضطهاد االقت�صادي.
بنا ًء على حالة الفرد ومبقارنتها مع ا�شرتاطات قبول طلبات
اللجوء ميكن للدول �أن تقبل �أو ترف�ض هذه الطلبات؛ لذلك
فمن املهم و�ضع ُم��ددات وا�ضحة حتى ال تتمل�ص ال�سلطات
من واجبها الإن�ساين والأخالقي جتاه امل�ضطهدين.
وح��ول الأ�سباب التي قد تدعو ال��دول �إىل رف�ض ا�ستقبال
الالجئني فهي بح�سب العديد من الأمثلة ت�شري �إىل اخلوف
على الأمن القومي ،واخلوف على ال�سيادة وحق حماية الأر�ض
وامل��واط��ن ،ول��و فح�صنا ه��ذه املُ�ب�ررات لوجدنا �أ ّنها م�شروعة،
على اعتبار � ّأن هنالك تهديدات �أمنية تطال هذه املُجتمعات
حتت ما ي�سمى «الإرهاب»� ،إ�ضافة �إىل تغري وا�ضح يف الرتكيبة
ال�سكانية ال��ت��ي ق��د تقلب امل��وازي��ن ،كما ح�صل يف لبنان �إب��ان
النكبة مطلع اخلم�سينيات بعد هجرة املُ�سلمني الفل�سطينني
�إىل لبنان وال���ذي �أخ���اف امل�سيحيني ال��ذي��ن يتولون ال�سلطة
هناك ليبد�أ ال�صراع الداخلي يف لبنان ويحتفظ مبالحمه �إىل
يومنا هذا ،كما �أ َّن ظواهر كثرية قد ُت�صاحب هذا اللجوء ،مثل
انت�شار ظاهرة الت�سول وغريها .يرد كارينو يف مقاله على هذه
االع��ت��ب��ارات م��ن ع��دة ج��ه��ات� ،أول��ه��ا يتع ّلق باخلدمة والعدالة

حيث يقول «�أ���ش��ار جمل�س الكنائ�س العاملي يف بيان �شهري له
قبل فرتة ق�صرية �إىل � ّأن الظروف امل�أ�ساوية هذه هي فر�صة
لتحقيق الإمي��ان وللتفاين يف العمل ولتح�سني العالقات بني
الأدي����ان» م��ن هنا ميكن �أن يتحول ه��ذا القهر ال��ذي تع َّر�ض
ل��ه ال�لاج��ئ��ون �إىل ق��وة �إن��ت��اج��ي��ة ال يُ�ستهان ب��ه��ا ،و�أع��ت��ق��د � ّأن
مالحقة القطاعات اخلدمية يف الكثري من ال��دول قد تقدم
لنا ق���راءة ح��ول م��ا ذه��ب �إل��ي��ه ك��اري��ن��و ب��ه��ذا اال�ست�شهاد ،لكن
هذا ال يكون مبعزل عن عوامل �أخرى يجب ال َّنظر فيها فيما
يتعلق بهذا اخل�صو�صّ � ،إن �إمكانية ن�شوب احل��روب من وراء
اجلدران ب�سبب اختالف الآيدلوجيات ،يعني �ضرورة التعامل
مع ه��ذا الواقع وحماولة ا�ستخدامه حماولة لدحره ،وذلك
ي���أت��ي ب�ضرورة تبني ه��ذا اخل��ط��اب ب��الإج��م��اع م��ن ه��ذه ال��دول
بقوانينها مع رجال الدين يف الأدي��ان ال�سماوية الكربى على
وجه اخل�صو�ص .فيقول كارينو � ّإن فر�صة النظر يف العالئق
بني الديانات داخل املجتمع والعامل قد ي�ساهم يف حل الكثري
من الإ�شكاالت .ويقرتح كارينو �أن يقدم فهم جديد للحدود يف
�ضوء النظر �إىل الدولة ووظائفها� ،إذ لي�س من الطبيعي �أن
يظل �أنا�س كرث ب�إفريقيا حتت خط الفقر با�سم احلدود التي
ال ميكن اجتيازها .خ�صو�صاً و� ّأن هذه احلدود ،كانت من نتائج
اال�ستيالء واال�ستعمار وارتبطت بظهور الدولة القومية لكننا
اليوم يف الدولة احلديثة بات من ال�صعب مبكان �أن يظل الأمر
على ما هو عليه .
و ُي�ؤكد الكاتب �أخرياً � ّأن الرتكيز يف دوافع اللجوء وتفا�صيل
ظروفه يتنافى مع �شروط العوملة ،حيث« :ت�صر العوملة على
حرية حركة الأم���وال وال�سلع ،لكنها تعود ل��ظ��روف و�شروط
الدولة القومية عندما يتعلق الأمر بحركة الأ�شخا�ص.
amalalsaeedi11312@gmail.com
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