العدد الخامس والعشرون  :محرم  1438هـ  -أكتوبر 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أسرار القرآن الكريم في األحرف المقطعة
أشكال الشرعية ومسار الهيمنة في الفكر السياسي لماكس فيبر
اإلســــالم السياســــي ..تـــــاريخ وعِ َب ْر
اإلســـــــالم والسياســـــــة
العالم العربي في القرن الواحد والعشرين ..إلى أين؟
َب ْين العدالـــــة والحـــــر َّية
مرجعيــــات المجتهـــــد المعاصــــر
النزعة اإلنسانية في الفكر العربي واإلسالمي
الخيار الصعب :تحقيق مبدأ حكم القانون في الدولة الحديثة
الطفولـــة :الواقـــع الــــذي ال نريــــد
هل األخالق ممر الحريـة وما عالقة الخطاب الديموقراطي بهما؟

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
�أق َّرت الأمم املتحدة يوم � 31أكتوبر من كل عام يومًا عامليًّا
لل ُمدُن؛ «وذلك اعرتافا منها ب�أهمية الو�صول العادل واملنا�سب
للخدمات الأ�سا�سية وامل�ستدامة يف املناطق احل�ضرية ،والتي
ُت�سهم يف تعزيز التنمية االجتماعية واالقت�صادية ال�شاملة».
لقد لعبتْ املُدُن العُمانية دورا بارزا يف احل�ضارتني الإ�سالمية
والعاملية؛ فم�سقط ،و�صحار ،ونزوى ،وظفار -على �سبيل
املثال -كانت مراكز ح�ضارية مل يقت�صر ت�أثريها على عُمان
فح�سب ،و�إمنا كانت ج�سورا حل�ضارات العامل وثقافاته.
لقد �شهد بذلك ال َّرحالة وامل�ستك�شفون وعلماء التاريخ
واجلغرافيا .و�إذ ي�صعُب هنا �سرد �شهاداتهم كلهاُ ،يكننا
�أن نعر�ض �إ�ضاءات منها تعيننا على اخلال�صة التي نروم
الو�صول �إليها يف هذا املقال.
يقول ال�صحفي الربيطاين ديفيد هولدن مُتحدثا عن �أهمية
م�سقط ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية« :ويف القرن الثامن ع�شـر
وبواكري القرن التا�سع ع�شر �أمكن �أن تدعى م�سقط �أعظم قوة
م�ستقلة يف �شبه اجلزيرة العربية .وحتى العام  1833ما زالت
م�سقط مهمة لكي تخطب ودها احلكومات البعـيدة كالواليات
املتحدة الأمريكية ،التي �أر�سلت بعثة لتوقيع اتفاقية �صداقة
وجتارة مع ال�سلطان ،وهي االتفاقية الأوىل بني �أمريكا و�أية
قـوة يف منطقة ال�شرق الأو�سـط».
ويقول اجلغرايف العربي ال�شهري املقد�سي وا�صفا ُ�صحار
و�أهميتها التجارية« :هي ق�صبة عُمان ،لي�س على بحر ال�صني
اليوم بل ٌد � ُّ
أجل منه ،عام ٌر �آه ٌل ٌ
ح�سن طيبٌ َنزِه ،ذو ي�سار وجتار
وفواك َه وخرياتٍ �أ�سرى من َز ِبيد و�صنعاءٌ � ،
أ�سواق عجيبة
وبلد ٌة ظريفة ،ممتد ٌة على البحر ،دُورهم من الآجُ ِّر وال�سا ِج
�شاهق ٌة نفي�سة ،واجلامع على البحر له منارة ح�سنة طويلة
يف �آخر الأ�سواق ،ولهم �آبا ٌر عُذيبة وقنا ٌة حلوة ،وهم يف �سعة
من كل �شيء ،دهلي ُز ال�صني وخزانة ال�شرق والعراق ومغوثة
اليمن».
ويقول ياقوت احلموي وا�صفا مدينة نزوى �صناعيا« :يُعمل
فيها �صنف من الثياب منمقة باحلرير جيدة فائقة ،ال يُعمل
يف �شيء من بالد العرب مثلها ،وم�آزر من ذلك ال�صنف يبالغ
يف �أثمانها ،ر� ُ
أيت منها وا�ستح�سنتها».
وي�ؤ ِّكد الرحالة الربيطاين برترام توما�س ب�أ َّن امل�صريني
القدماء جاءوا �إىل ظفار بحثا عن اللبان لي�ستعملوه يف
حتنيط فراعنتهم ،ورمبا كانت �أعمدة النبي �سليمان مدفونة
فيها «هذا �إذا مل تكن ظفار هي نف�س اجلنة التي ورد ذكرها
يف التوراة ،وال�سوق التقليدية لتجارة العاج وري�ش الطاوو�س
قدميا».
مثل هذه ال�صور الرائعة للمدن العُمانيةُ ،يكنها �أن تلهمنا
ونحن ِّ
نخطط الآن لكافة الواليات العُمانية تخطيطا
ح�ضريا �شامال يجعلها مراكز �إ�شعاع ح�ضاري توفر فر�ص
حياة كرمية لأبنائها ،وتكون ج�سورا للتوا�صل الثقايف مع
العامل� .إ َّن التخطيط احل�ضري ينبغي �أن ال يقت�صر على
العا�صمة وحدها؛ و�إمنا ينبغي �أن يكون وفق املنهج الذي
�أراده جاللة ال�سلطان -حفظه اهلل ورعاه -منذ توليه مقاليد
احلكم ،وقد �أ َّكد عليه يف خمتلف اخلطابات واملنا�سبات ،وهو
منهج «التنمية ال�شاملة».
hilalalhajri@hotmail.com
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�أ�سرار القر�آن الكرمي يف الأحرف املقطعة
�سعيد ال�شعيلي

القر�آن الكرمي هو املعجزة اخلالدة التي �أنزلها اهلل على نبيه حممد خامت الأنبياء واملر�سلني ،املر�سل �إىل العاملني كافة مع امتداد الزمان واملكان ،وللقر�آن
�أ�سرار ال زالت تتجلى للنا�س حتى يومنا هذا وال زال تف�سريه يتجدد يوما عن يوم؛ فعلى مدى �أربعة ع�شر قرنا مل يتوقف املف�سرون عن التف�سري ومل تنته
�أ�سرار القر�آن الكرمي .ومن هذه الأ�سرار ح�سب ما كتب عنها الكاتب عبد املالك �أ�شهبون «فواحت ال�سور يف القر�آن الكرمي (الوظائف والرهانات الفنية)»
وفواحت كل �شيء هي بدايته؛ وفواحت ال�سور بداياتها ،وتتعدد الفواحت ما بني الب�سملة واحلروف املقطعة التي تبتدئ بها بع�ض ال�سور مثل �أمل� ،ألر ،كهيع�ص.
هذا اخلطاب االفتتاحي يف القر�آن الكرمي -ح�سب ما يرى عبد املالك -ميكن درا�سته يف ثالث �صور خمتلفة :خطاب الب�سملة «ب�سم اهلل الرحمن الرحيم»،
فواحت ال�سور التي ترد على هيئة �أحرف مقطعة ،وتنوع الو�ضعيات االفتتاحية يف ق�ص�ص القر�آن الكرمي.
�أوال :الب�سملة �أو فاحتة الفواحت
ت�شكل عبارة «ب ِْ�سم اهلل الرحمن الرحيم» �أول مقطع تفتتح
به � ُ��س��وَر ال��ق��ر�آن الكرمي ما ع��دا �سورة التوبة ،وه��ذه العبارة
ذات طابع �سحري له داللته على امل�ستوى الديني والتوا�صلي،
فقلما جتد خطابا عند امل�سلمني ال يبتدئ بالب�سملة ،تطبيقا
لقول الر�سول الكرمي «كل �أمر ذي بال ال يُبتد�أ فيه بب�سم اهلل
الرحمن الرحيم فهو �أقطع» �أي ناق�ص الربكة .وق��د جاءت
الب�سملة بديال ع ّما ك��ان يبتدئ به العرب من ت�سمية با�سم
�آلهتهم كعبد ال�ل�ات َوعَ��ب��د ال��ع��زى .وع��ن��دم��ا �أر���س��ل الر�سول
ال��ك��رمي ر�سائله �إىل امل��ل��وك لدعوتهم �إىل الإ���س�لام اب��ت��د�أه��ا
بب�سم اهلل الرحمن الرحيم مع �أ ّنها كانت موجهة �إىل الكفار.
قد وقع االختالف يف الب�سملة هل هي �آي��ة بحد ذاتها �أم هي
�آية مبا بعدها .ومما يروى عن �أم �سلمة �أ ّنها قالت « قر�أ ر�سول
اهلل الفاحتة وع��د ب�سم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل رب
العاملني �آية .وقد �أ�سهب املف�سرون يف تف�سري ب�سم اهلل الرحمن
ال��رح��ي��م حتى �أنّ بع�ضهم ب��ال��غ يف ذل���ك؛ فالن�سفي ي��ق��ول يف
ت��ف�����س�يره «م��ع��اين ك��ل ال��ك��ت��ب جم��م��وع��ة يف ال���ق���ر�آن ،وم��ع��اين
ال��ق��ر�آن جمموعة يف الفاحتة ،ومعاين الفاحتة جمموعة يف
الب�سملة ،ومعاين الب�سملة يف بائها ،ومعنى الباء يف نقطتها
ومعناها :بي كان وما كان وبي يكون وما يكون» .ورمبا يكون
ه��ذا التف�سري مبالغا فيه فقد ج��اءت �آي��ات �أخ��رى لتعرب عنه
مثل كن فيكون.
ثانيا :بدايات ال�سور على �شاكلة �أحرف
مل ي��ك��ن خ��ط��ب��اء ال��ع��رب ق��دمي��ا ي��ب��ت��دئ��ون �أ���ش��ع��اره��م ب��ح��روف
موحدة وال حتى خطبهم التي كانوا يتباهون بها ،فلم ن�سمع
بخطبة اب��ت��د�أت بحرف الباء فقط �أو �أي ح��رف ثم تبعها ما
بعدها ،لكن وج��د يف ال��ق��ر�آن الكرمي الكثري من ال�سور التي
اب��ت��د�أت ب أ���ح��رف م��وح��دة ،ومل تخل باملعنى .وال زال مو�ضوع
ه��ذه الأح����رف ���س��را م��ن الأ����س���رار ال��ب�لاغ��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي،
فكل التف�سريات التي ف�سرت وج��ود هذه الأح��رف تبقى غري

قطعية .وق��د تنوعت ه��ذه املطالع ما بني ح��رف واح��د فقط
مثل� :صاد ،قاف ،نون وما بيان �أحرف متعددة مثل كهيع�ص.
ولقد تعددت وجهات النظر بخ�صو�ص دالالت هذه ا ألح��رف
وقد تناولها الكاتب يف ثالث نقاط:
 الفواحت �سر من �أ�سرار اهلل تعاىل. ت�أمالت غام�ضة يف فحوى احلروف الهجائية. وجهات النظر اال�ست�شراق ّية يف املو�ضوعففي اجلانب الأول يرى بع�ض العلماء �أنّ هذه الفواحت هي
�سر من �أ���س��رار اهلل تعاىل ،و�أنّ ه��ذا ال�سر ال ميكن الو�صول
�إليه مثلما يقول مالك بن نبي« :لقد حاول معظم املف�سرين
�أن ي�صلوا م��ن مو�ضوع الآي���ات املغلقة �إىل تفا�سري خمتلفة
مبهمة� ،أقل �أو �أكرث ا�ستلهاما للقيمة ال�سحرية التي تخ�ص
بها ال�شعوب البدائية الكواكب ،والأرقام واحلروف ولكن �أكرث
املف�سرين تعقال و�أكرثهم اعتداال هم الذين يقولون يف حالة
كهذه ،بكل توا�ضع اهلل �أعلم»� .أ ّما النقطة الثانية فيتناولها
الكاتب من خالل ت�أويالت بع�ض العلماء واملت�صوفة الذين
يرونها علم كل �شيء؛ مثلما قال احل�لاج« :علم كل �شيء يف

القر�آن ،وعلم القر�آن يف الأحرف التي يف �أوائل ال�سور ،وعلم
الأح����رف يف الم �أل���ف وع��ل��م الم �أل���ف يف �أل���ف وع��ل��م الأل���ف يف
النقطة» .لكن يظل هذا القول بنف�سه غري مفهوم متا ًما فهو
ريا منطقيا كيف اختزل العلم يف هذه ال�صورة،
مل يقدم تف�س ً
ّ
أنّ
�إال �إذا ق�صد احل�لاج � العلم �إن��ا هو �شيء يكتب والكتابة
من �أحرف والأحرف من نقاط وهذا يحيلنا �إىل �س�ؤال �آخر:
مل ابتد�أت ال�سور بهذه احلروف دون غريها؟ لندخل يف دائرة
�أخرى من الأ�سئلة والبحث.
� ّأم����ا ال��ن��ق��ط��ة الأخ��ي�رة ف��ي��ت��ن��اول فيها ال��ك��ات��ب بع�ض وج��ه��ات
النظر اال�ست�شراقية التي ترى �أن بع�ض ف��واحت ال�سور ت�شبه
بع�ض م��ا وج��د يف الكنائ�س امل�سيحية ب����أوروب���ا ال��ت��ي الت��زال
حتتفظ بتقاليد الغناء الغروري يحيث يبد�أ املرتلون ببع�ض
امل��ق��اط��ع ال�صوتية م��ث��ل ( )A O Iوال��ك��ات��ب ي���رى �أنّ مثل
هذه احلروف ك�شارات �أو بيانات ملا بعدها مثلما �أنّ البدايات
املو�سيقية التي تتكون من �أح��رف �إمن��ا هي لتوجيه املغني �أو
املرتل �إىل ال�صوت املق�صود .وبالن�سبة يل� ،أرى �أن مثل هذا
التف�سري �إمن��ا ه��و حم��اول��ة لإق��ح��ام تف�سري احل��روف يف حقل
ق��د يكون بعيدًا عنه .وتظل ه��ذه احل���روف على م��دى �أربعة
ع�شر قرنا �س ًرا قر�آنيا خال�صا كلما �أوغل املف�سرون يف تف�سريه
زادوا تيها وغرقوا يف بحور أ����س��راره .لكن ثمة ت�سا�ؤل ال زال
من املمكن طرحه� ،إذا كانت هذه املطالع مل تكن موجودة يف
لغة ال��ع��ربَ ،
مل مل يعرت�ض خطباء العرب وب�لاغ��ا�ؤه��م على
النبي حممد وهم الذين وقفوا له باملر�صاد؟ َ
مل مل تكن هذه
النقطة م�صدر طعن يف نبوة حممد �أو يف معجزته اخلالدة،
والعرب �أدرى بلغتها؟ هذا الت�سا�ؤل يزيدنا غمو�ضا يف تف�سري
هذه احلروف ،فهذا يدل على �أنّ العرب بنف�سها وقفت حائرة
�أمام معجزة البالغة القر�آنية ،وهي التي كانت تقيم املوا�سم
من �أجل �سماع جديد خطبائها و�شعرائها.
ska.sm90@gmail.com
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�أ�شكال ال�شرعية وم�سار الهيمنة يف الفكر
ال�سيا�سي ملاك�س فيرب

حممد الكمزاري

يفند الكاتب عبدالواحد العلمي يف مقاله (م�صادر ال�شرعية و�أنواعها يف ال�سو�سيولوجيا ال�سيا�سية ملاك�س فيرب) يف جملة الت�سامح مفهوم ال�شرعية وير�صد
م�صادرها و�أنواعها كما وردت يف فكر ماك�س فيرب .ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن ل�سو�سيولوجيا ال�سيا�سة مكانة متميزة يف �أعمال ماك�س فيرب وهي ما
فتئت تثري النقا�ش وال�سجال بني دار�سي فكره وامل�ستلهمني لأطروحاته ال�سو�سيولوجية والفل�سفية وال�سيا�سية ،بل ال نبالغ �إذا قلنا �إن مدار �سو�سيولوجيا
ال�سيا�سة املعا�صرة يكاد ال يغادر املوا�ضيع والإ�شكاالت التي ا�شتغل عليها فيرب مثل ماهية الدولة املعا�صرة وعالقتها باالقت�صاد الر�أ�سمايل؟ و�أمناط الإدارة
البريوقراطية ،ور�صده لأ�شكال ال�سيا�سة االنتخابية ،و�أمناط ال�سلطة ،و�أ�شكال ال�شرعية ،كما ال نبالغ �إذا قلنا � ّإن �أكرب امل�شاريع ال�سو�سيولوجية والفل�سفية
�أي�ضا كان ال بد لها -لبناء �صروح م�شاريعها -من املرور عرب بوابة ال�سو�سيولوجيا الفيربيية �إن ا�ستلهاما �أو نقدا.

وم��ا �سوف ن�سرت�سل يف ر�صده من خ�لال ه��ذا املقال هو
م��ف��ه��وم الهيمنة ال�����ش��رع��ي��ة ال���ذي الق���ى م��ك��ان��ة م��رك��زي��ة يف
ال�سو�سيولوجيا ال�سيا�سية ملاك�س فيرب ،فقد وردت م�صنفاته
امل�شهورة يف �أكرث من خم�سة مواقع يف �أعماله ويف �سياقات
خمتلفة .ج��اءت الن�سخة الأك�ث�ر ن�ضجا يف كتابه ال�ضخم
ال�����ص��ادر بعد وف��ات��ه «االقت�صاد واملجتمع» .يف ه��ذا ال�سياق
ج��اءت م�صنفاته مبثابة مقدمة وم��ب��د�أ لتنظيم الف�صول
الأ�سا�سية التي تتناول بالتحليل وبالرتتيب البريوقراطية
والبطريركية والباترميونيالية ث��م الفيودالية وم��ا يهم
فيرب لي�س معرفة ما �إذا كان ادع��اء ما بال�شرعية ينجح �أم
ال يف دميومة الهيمنة ،لكن ما يهمه هو (كيف) ي�سهم �شكل
هذا االدعاء يف ت�شكيل وتنظيم العالقات داخل هذه الهيمنة.
وهذا ما يدفعه �إىل ت�أ�سي�س م�صنفاته للهيمنة على ثالثة
�أ�شكال جمردة ميكن للمطالبة بال�شرعية �أن ت�أخذها.
حيث ينطلق فيرب �أوال من اعتبار الهيمنة ظاهرة ذات
وج��ود واقعي ولي�س اعتبارا مثاليا ،فهي ال ت�ستنج عقديا
�أو قانونيا م��ن قيمة م��ا �أو معيار معني لكنها توجد فعال
وواقعا :فهي توجد كلما كانت هناك �سلطة زاعمة لإ�صدار
�أوام��ر حم��ددة تتبع فعال على نطاق وا�سع .وق��د فند فيرب
ثالثة �أ�شكال لل�شرعية كالتايل:
 ال�����ش��رع��ي��ة امل�����س��ت��ن��دة ع��ل��ى �سلطة ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د:وت�سمى �أي�ضا بال�شرعية التاريخية التقليدية ،وميار�سها
الأب الأكرب �أو �شيخ القبيلة مثال« .ت�ستند الهيمنة التقليدية
على الإميان امل�ستمر بالطابع املقد�س للتقاليد املحفورة يف
الذاكرة والعادة املر�سخة يف الإن�سان على احرتامها».
 ال�شرعية القائمة على املزايا ال�شخ�صية� :أو ما ي�سمى�أي�ضا بال�شرعية الكاريزمية ،وفيها يدعي �صاحب ال�سلطة
امتالكه م��زاي��ا ن���ادرة وب��ط��والت متميزة جتعل منه زعيما

م��ل��ه��م��ا .وي��ك��ون ف��ي��ه��ا اخل��ا���ض��ع��ون ي��ع��ت��ق��دون يف الف�ضائل
البطولية �أو الدينية �أو اخلطابية واال�ستثنائية ل�شخ�ص
ما ويظهرون تفانيا مطلقا يحركه حما�س ودوافع عاطفية.
 امل�����ش��روع��ي��ة امل���ؤ���س�����س��ي��ة :ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ق���واع���د حكمعقالنية ،وكفاءة �إيجابية �أ�سا�سها التزام ال�سلطة واملجتمع
بواجبات وحقوق حمددة قانونيا ،كما �أنّ الهيمنة املرتبطة
بهذه ال�شرعية تت�سم بالطابع امل�ؤ�س�ساتي ال��ق��وي وكذلك
بالبريوقراطية التي هي خا�صية �أ�سا�سية لل�سلطة ال�سيا�سية
املبنية على العقالنية .ف��ال��ق��واع��د ال��ع��ام��ة والال�شخ�صية
ت���أخ��ذ مكان االم��ت��ي��از واحل��ظ��وة ،والتوظيف ال�سيا�سي يتم
على �أ�سا�س الكفاءة ولي�س على �أ�سا�س القرابة واملح�سوبية
وتلك هي �سمة امل�شروعية احلديثة.
وي��رى ماك�س فيرب �أن ه��ذه ال�شرعيات ال��ث�لاث ن��ادرا ما
تكون منفردة .كما �أن��ه لي�س هناك اكتفاء ذات��ي ل�شكل من
الأ���ش��ك��ال الثالثة لل�شرعية ،ففي ظ��ل الهيمنة التقليدية
يزعم املهيمن �أنه ميثل مبد�أ تنبع م�صداقيته من �أقدميته،
بينما يزعم املهيمن كاريزميا �أنّ م��ب��د�أ ج��دي��دا يقطع مع
املا�ضي ينبع من �شخ�صه اال�ستثنائي هو ،و�أخريا �إن الهيمنة
العقالنية املعتمدة على جمموعة من القواعد املقبولة من
طرف اجلميع تدعي �أنها فوق كل الأ�شخا�ص.
ويف ال���واق���ع ك���ان ف��ي�بر م��ي��اال �إىل دمي��ق��راط��ي��ة ب��رمل��ان��ي��ة
ي��ح��ك��م��ه��ا رئ��ي�����س ق����وي ذو ح���ظ���وة ك���اري���زم���ي���ة مت��ك��ن��ه م��ن
التخفيف من غلواء اخل�صومات الربملانية� ،إذ �إن فيرب كان
معاديا للنظام الربملاين اخلال�ص املمثل �آنذاك باجلمهورية
الثالثة ،فكان ي���أم��ل بذلك �أن يكون هناك (رئي�س ي�ستند
�إىل ال�شرعية ال��ث��وري��ة لالنتخابات ال�شعبية) ف��ك��ان مياال
�إىل ما ي�سميه بالدميقراطية اال�ستفتائية حيث الرئي�س
بكاريزميته املطلوبة ل��ه هيمنة و�سلطة تعلو على �سلطة

الربملان .ورمبا لو قدر لفيرب �أن يعي�ش �إىل حدود �سنة 1933م
لكان �أدرك واقعيا امل�آالت البعيدة والدرامية لهيمنة النموذج
الرئا�سي الكاريزمي الذي طاملا تطلع �إليه .وال�سبب يف ذلك
يعود �إىل �أن الدميقراطية كانت حتتوي يف جوفها الرغبة يف
الهيمنة ،والنزوع نحو الت�سلط على الف�ضاء العمومي بلغة
الفيل�سوف الأمل��اين يورغن هابرما�س ،وهي ت ّدعي ظاهريا
�أنها منظومة معرفية منغر�سة يف منبت احلرية ،جاءت لكي
تق�ضي عليها.
وما يهمنا يف هذا املقام هو موقع هذه الأفكار من ال�شرعية
ال�سيا�سية يف جمتمعاتنا العربية وحتت �أي �شكل من �أ�شكال
ال�شرعية التي طرحها ماك�س فيرب تندرج؟ وللإجابة على
ه���ذا ال��ت�����س��ا�ؤل ن�����س��ت��ع��ر���ض م��ا ط��رح��ه ،ال��ب��اح��ث اجل��زائ��ري
لهواري ع��دي ،من خالل تقدميه للإ�شكالية ال�سيا�سية يف
التجربة العربية بطابع اجتماعي ،حيث و�ضح من خالل
�أط��روح��ت��ه �أن ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ا زال���ت �أ���س�يرة امل��رح��ل��ة
الكاريزماتية ،امل�شبعة ب��ال��روح التقليدية ،ومل ت�ستطع �أن
تربح هاتني املرحلتني ،وتبنت حداثة مزيفة حتوي جميع
امل��ت��ط��ل��ب��ات احل���داث���ي���ة ،م���ن ج��م��ع��ي��ات و�أح������زاب وم��ن��ظ��م��ات
وت�����ش��ري��ع��ات ق��ان��ون��ي��ة مع�صرنة؛ �أي ع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة من
التحديث الفوقي� ،إال �أنّ العمق احلقيقي للتجربة العربية
مل يتغري ،من حيث جوهرها التقليدي ،فهي تريد �أن تكون
ح��داث��ي��ة ،لكنها تعي�ش ن��ك��و�ً��ص��ا داخ��ل�� ًي��ا ي��ح��ول بينها وب�ين
مبتغاها احلداثي ولذلك بقيت حبي�سة املرحلة التقليدية،
متزجها يف بع�ض الأح��ي��ان مب�سحة كاريزماتية ،ت�ستمدها
من التاريخ.
ويبقى ال�س�ؤال هل ي�ستطيع املجتمع العربي �أن ينتقل من
املرحلة التقليدية �إىل املرحلة العقالنية القانونية؟
m-alkumzari@hotmail.com
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الإ�ســــالم ال�سيا�ســــي ..تـــــاريخ ِوع َ ْب
ب�سام الكلباين

ي�ش َه ُد العامل يف الآونة الأخرية ذكرى واقعة ه ّزت كيان اال�ستقرار الغربي لأول م ّرة بعد انتهاء جنون احلرب العاملية الثان ّية .لقد م�ضى على �أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب�/أيلول خم�سة ع�شر عاماً ،وقد خ ّل َفت �ضحايا �أبرياء ،و�أ�صبحت تاريخاً ون�صباً تذكار ّياً وذكرى يحييها الأمريكيون مع ذوي ال�ضحايا
يغي املوقف
للأعوام القادمة ،ولكنّ الأبعاد ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية لن ُتركن يف رفوف التاريخ ،بل جعلت و�ستجع ُل من هذا امل�شهد امل�أ�ساوي م�ساراً ّ
وتق�سيم اجلماعات الإ�سالمية هادفني يف املقام الأول �إىل معرفة حقيقة ما �إذا �أ�صب َح
الغربي من الإ�سالم وامل�سلمني ،وقد جعلت الغرب يتف ّننون يف ترهيبِ
ِ
الإ�سالم تهديداً فكرياً وحتري�ضا دينيا وح�سب �أم �أ ّنه جتاوز تلك املرحلة ب�أبعاد مل يتوقعها �أكرب املحللني ال�سيا�سيني يوماً.
ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب ال�����س��وري ر���ض��وان زي����ادة ،يف م��ق��ال��ت�� ِه املعنونة
«املنظور الغربي حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي» يف جملة الت�سامح
ب����أن ���ص��ورة الإ���س�لام ال��ت��ي ب��دت يف غ��اي��ة ال�سلبية  -ب��ن��اءاً على
ا���س��ت��ط�لاع �أج�����راه م��ع��ه��د (ب��ي��و) ال����دويل ل�ل�أب��ح��اث يف مت��وز/
يوليو  - 2005ب�أ َّن ال�سببَ وراء ذلك يعو ُد �إىل �أ�سبابٍ تاريخي ٍة
و�سيا�سي ٍة �أب��ع��د بكثري م��ن �أح���داث احل��ادي ع�شر م��ن �سبتمر/
�أي��ل��ول� ،أي �أ َّن ب��ن��اء ه��ذه ال�����ص��ورة ال�سلبية ن��اب�� ٌع ب�شكلٍ رئي�س
م��ن الأح��ك��ام التلقائية التي تطلقها و�سائل الإع�ل�ام الغربية
وال���ن���خ���بُ ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة .وي����رى ال��ك��ات��ب
الإيرلندي مالي�س رونفن �أن الف�شل الإ�سالمي يعزو �إىل وجو ِد
ن��و ٍع من التم ّز ُق الداخلي داخ��ل املجتمعات الإ�سالمية وال��ذي
جت�سد يف التمزق ب�ين م��ا� ٍ��ض تقليدي وتعليم ع���الٍ  ،م�ضمونه
ّ
غ��رب��ي وم���دين ،ال���ذي �أدى ب���دور ِه �إىل ت���أجّ ٍ��ج يف ال��ه��وي�� ِة داخ��ل
هذه املجتمعات والتي لعبت فيما بعد دوراً حمورياً يف ا�ستدعاء
أ�من��اط من ال�صراع وال�صدام التقليدي بني الإ�سالم والغرب،
بينما يرى مواطنه فريد هاليداي � -صاحب كتاب �ساعتان هزتا
العامل � -أن احلركات الأ�صولية يف جمملها ،ال الإ�سالمية منها
وح�سب ،معادية للحداثة والدميوقراطية م��ع��اً� ،إذ �أ َّن الآخ��ر
عندها مرفو�ض مبدئ ّياً ،وحينما تت�شابك الهويّتان الدينية
والإث���ن��� ّي���ة يف �أح���داه���م���ا؛ ي��ت��ك��ام��ل ال���ع���داء ل�ل�آخ��ر ح��ت��ى ي�صري
�أقرب �إىل كون ِه عدا ًء عن�صر ّياً� ،إذ يختلف مع رونفن يف كون أ� َّن
ُ
احلركات الأ�صولية ال
تكرتث بالتنمية �أو العوملة ،و� ّإنا ت�صبُّ
جا َم غ�ضبها على حكامها ،وعلى الف�ساد الأخالقي وعلى الغرب
و�إ�سرائيل.
بيد �أن البع�ض يذهبُ �إىل �أبع َد من ذلك يف حتليالت ِه ليقر�أ
اخللفية االجتماعية وال�سيا�سية التي م ّكنت �صعود الإ�سالم
ال�سيا�سي متمثلة يف انهيار م�شروع التحديث العربي ال��ذي
ق��ادت�� ُه الأن��ظ��م��ة العربية م��ا بعد اال�ستقالل منذ اخلم�سينات
وف�شلها ال��ذري��ع يف حت��ري�� ِر فل�سطني ك��ق�����ض�� ّي�� ٍة �إ���س�لام��ي��ة ،ثم
ت�صاعد تلك امل�س�ألة يف ال��وع��ي العربي والإ���س�لام��ي ،ث��م ف�شل
انعك�س ب�شكلٍ
التنمية االقت�صادية االجتماعية وهو الأمر الذي
َ

كبري على ازدي��ا ِد الفقر وتدهور امل�ستوى املعي�شي للمواطنني،
ث��م ت��راف��ق م��ع تلك الأح���داث من��و �شكلٍ م��ن �أ�شكال الت�سلطية
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة ال��ت��ي اخ��ت��ل��ف��ت ب�ين دول ع��رب��ي��ة و�أخ����رى؛
� ّإل �أنها ت�شابهت يف ان��ع��دام تبلو ِر �أف��قٍ لإجن��از الدميوقراطية
ال�سيا�سية ،وقد ترافق ُّ
كل هذا مع �صعو ِد جن ِم �إ�سرائيل كقو ٍة
�إقليمي ٍة وع�سكري ٍة واقت�صادي ٍة وتكنولوجي ٍة وف�شل العرب يف
حتقيقِ �أيٍّ من ال�شعارات التي و�ضعوها وحلموا بها كالقوم ّي ِة
العربية يف مواجهة �إ�سرائيل ،كل هذا خل َق بيئة خ�صبة لنمو
التديّن ال�سيا�سي واكت�ساح ِه الأرياف املتو�سطة والفقرية الأمر
ال��ذي �شك َّل ب��دور ِه مرتعاً �سه ً
ال لنمو التيارات املتطرفة داخل
هذه القرى والأحياء املعدمة.
ارت���ك���زت ه����ذه ال���درا����س���ات ال��ت�����ص��ن��ي��ف��ي��ة حل���رك���ات الإ����س�ل�ام
يت�ص ُف بالت�صاحلية
ال�سيا�سي على �أ َّن ه��ن��اك «ت��ي��اراً �أع��ظ��م» ِ
واالع���ت���دال ،وه��و م��ا يطلق عليه يف الفقة التقليدي (�إ���س�لام
الأك�ث�ر ّي���ة) �أو مب��ف��ه��وم ف��ق��ه��ي (ال�����س��واد الأع���ظ���م) وه���و ال��ذي
ت�ؤخذ احلج ّية من ُه يف الكثري من االجتهادات الفقه ّية عندما
يجري الإرج���ا ُع �إىل ما عليه �إىل جمهور امل�سلمني .فالإ�سال ُم
ال�سني هو الطريق الو�سط ،والآخرون ٌ
يقا�س
فرق وانق�سامات ُ
�صدق �إ�سالمها مبدى ُقربها �أو بُعدها عن الإ�سالم الأكرثي يف
االعتقادات واملمار�سات.
يذكر تقرير (جمموعة الأزم���ات ال��دول��ي��ة) ع��دَّة تق�سيماتٍ
ال�سني� ،أول��ه��ا يطلق علي ِه ت�سمية
لتيارات الإ���س�لام ال�سيا�سي ُ
ُ
ّ
ُ
التوج ُه الإ�سالمي ال�سيا�سي ،-مبعنى �أنه ي�شتمل على حركاتٍتعطي الأولوية للعمل ال�سيا�سي على اخلطاب الديني وال�سعي
لل�سلطة بوا�سطة و�سائل �سيا�سي ٍة ولي�س العنف ،وب�شكلٍ خا�ص
تنظيم �أنف�سهم ك�أحزابٍ �سيا�س ّية ،واملثال الرئي�س هو الإخوان
امل�سلمون اليوم يف م�صر وفروعهم املختلفة يف الأردن واجلزائر.
�أمّ����ا ال��ت��ي��ار ال��ث��اين ف��ه��و ي�����ش��ت��م�� ُل ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط التب�شريي
املتجدد والأو���ص��ويل يف �آن واح��د ،وتتجنب احل��رك��ات من هذه
الفئة الن�شاط ال�سيا�سي املبا�شر ،وه��ي ال ت�سعى �إىل ال�سلطة
وال ت�ص ِّن ُف نف�سها ك���أح��زابٍ �سيا�سية ،ب��ل ت��رك�� ُز على الن�شاط

ال��ت��ب�����ش�يري ك��ال��دع��وة ل��ت��ث��ب��ي��ت �أو �إح���ي���اء الإمي�����ان ك��احل��رك��ات
ال�سلفية املنت�شرة يف العامل العربي وجماعة التبليغ التي ولدت
يف الهند يف القرن املا�ضي وانت�شرت يف العامل.
�أمّا التيار الثالث فهو ت ّيار اجلهاديني ،وهم ن�شطاء ملتزمون
بالعنف لأنهم معنيون مبا يعتربونه دفاعاً عن الإ�سالم �أو يف
بع�ض الأحيان لتو�سيع دار الإ���س�لام ،وي�ضم هذا التيار فئتني
رئي�ستني هما:
َ
أنا�س ذوي نظر ٍة �سلفية ت ِت ُّم
ال�سلف ّية اجلهادية امل�ؤلفة من � ٍ
تعبئتهم كمتطرفني تخ ّلوا ع��ن الن�شاط امل�سامل ال��ذي تتبع ُه
الدعوة لين�ضموا �إىل �صفوفِ اجلهاد امل�س ّلح.
القطبيون وهم ن�شطاء ت�أثروا بالفكر املتطرف ل�سيد قطب
وكانوا يف البداية مه ّيئني ِّ
��رب ع��دو ،وهو
ل�شن اجلهاد �ضد �أق ِ
الأنظمة املحل ّية والتي و�صفوها بالكفر وخا�صة يف م�صر �إبّان
حكم عبد النا�صر وال�سادات ،وقبل التوجه يف اجلهاد �ضد العدو
البعيد وخا�صة �إ�سرائيل والغرب.
ختاماً ،على امل�سلمني جميعاً ،من �أق�صى ال�شرق �إىل ال�شرق
الأو�سط والأدنى وال�شمال الأفريقي� ،أن يتع ّلموا در�ساً م�ؤملاً من
أ�ح��داث احلادي ع�شر من �سبتمرب�/أيلول ،و�أن يدركوا �ضرورة
�إحياء �إ�سال ٍم معتدل كالإ�سالم الدعوي �أو اخلاليف ،و�أن يتفهّموا
مقت�ضيات الع�صر من حقوقِ �إن�سانٍ وع��ومل�� ٍة ومت��دنٍ وتعدد ّي ٍة
�سيا�سية وثقافية ،و�أن يكون الباعث من كل هذا لي�س ال�شعور
بالأ�سف وال بالأ�سى ملا يحدث ،ولي�س من باب اخليب ِة والهزائم
املتعددة يف �شتى النواحي الفكرية والتنموية وال�سيا�سية ،و� َّإنا
رغب ًة و�إدراك���اً منهم ب�ضرورة العي�ش امل�شرتك بني احل�ضارات
وال�����ش��ع��وب ،و�أن ال يجعلوا تلك اخل��ط��اب��ات الدينية ت�سهم يف
بناء جيل دموي ،بل حتاربها بالكلمة واحلجّ ة و�إن لزم الأمر:
فقاتلوا التي تبغي ،وكما قال كارل بوبر :الت�سامح الالحمدود
ي���ؤدي حتماً �إىل الق�ضاء على الت�سامح ،ف���إن ك ّنا مت�ساحمني
ب�شكلٍ مطلق حتى مع املتع�صبني ،و�إن ك ّنا ال ندافع عن املجتمع
�ضد هجماتهم ،ف�إنه �سيتم الق�ضاء على الت�سامح واملت�ساحمني
يف �آن واحدٍ .
bassam.alkalbani@aiesec.net
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الإ�ســـــــالم وال�سيا�ســـــــة
علي داود

ُتعد العالقة بني الإ�سالم وال�سيا�سة من �أبرز املوا�ضيع التي �شغلت املفكرين امل�سلمني طوال القرن الع�شرين حتى يومنا هذا ،وقد ن�ش�أ جراء ذلك ميدان
فكري خا�ص ُي�سمى (الفقه ال�سيا�سي) ،عر�ض الكاتب ح�سان عبداهلل �أبرز اجتاهاته يف مقاله املن�شور مبجلة الت�سامح بعنوان (الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي
املعا�صر) ،والذي �س�أخل�صه هنا مع بع�ض النقد.
�أوال :اجتاه اخلالفة الإ�سالمية
ك��ان��ت ب��داي��ة ه��ذا االجت���اه ردة ف��ع��ل لإل��غ��اء اخل�لاف��ة الإ���س�لام��ي��ة
وال��ت���أي��ي��د ال����ذي ن��ال��ه م���ن ب��ع�����ض امل��ف��ك��ري��ن ،ف��م��ث�لا �أظ���ه���ر ال��ك��ات��ب
امل�صري علي عبدالرزاق مثل هذا الت�أييد يف كتابه (الإ�سالم و�أ�صول
احل��ك��م) ،حيث انتهى �إىل نتيجة مفادها �أن اخلالفة ال عالقة لها
بالدين ،و�إمنا هي من الأمور التي يُرجع فيها �إىل العقل والتجربة،
وك��ذل��ك ال��ك��ات��ب �أن��ط��ون ف���رح ال���ذي �أظ��ه��ر ت���أي��ي��دا ���ص��ري��ح��ا لفكرة
علمانية الدولة اعتمادا على ع��دد من املبادئ �أهمها� :ضرورة عدم
تقييد ال��ف��ك��ر الإن�����س��اين م��ن �أج���ل م�ستقبل الإن�����س��ان��ي��ة ،وا�ستحالة
ت��وح��ي��د امل����ذاه����ب وال����ف����رق ال��دي��ن��ي��ة حت���ت خ�ل�اف���ة دي��ن��ي��ة واح�����دة.
�أما بوادر الرجوع لفكرة اخلالفة الإ�سالمية فظهرت لأول مرة عند
الكاتب ر�شيد ر�ضا يف كتابه (اخلالفة �أو الإمامة العظمى) ،والذي
ناق�ش فيه موا�ضيع كعالقة الإم��ام��ة ب���إ���ص�لاح ال��ع��امل الإ���س�لام��ي،
وربَط بني نه�ضة الأمة الإ�سالمية وفتح باب االجتهاد املطلق ولي�س
ال�سيا�سي فح�سب ،ومن �أبرز من تابع هذا االجتاه الكاتب م�صطفى
�صربي يف كتابه (النكري على منكري النعمة من الدين واخلالفة
والأم���ة) حيث اعترب �أن املق�صود م��ن احل��ري��ة ال�سيا�سية ه��و حرية
الأم���ة ولي�س حرية احل��ك��وم��ة ،كما ق��ام ب��دع��وة العلماء للدخول يف
ع��امل ال�سيا�سة .ولعل م��ن �أب��رز اجلماعات التي تب ّنت ه��ذا التوجه
ه��ي جماعة (الإخ����وان امل�سلمني) ،وال��ت��ي ر�أت �أن اخل�لاف��ة ه��ي رمز
وحدة الأم��ة ،و�شعرية �إ�سالمية ينبغي االهتمام بها ،ولكنها و�ضعت
خطوات متهيدية لها متثلت يف بناء كل من الفرد والأ�سرة وال�شعب
واحلكومة.
ثانيا :اجتاه الرف�ض املطلق للنظم ال�سيا�سية الو�ضعية
ظهرت جماعات متعددة يف العامل الإ�سالمي اجتهت �إىل رف�ض
وت��ك��ف�ير جميع ال��ن��ظ��م ال�����س��ائ��دة ح��ا���ض��را وم��ا���ض��ي��ا ،واع��ت�برت��ه��ا من
اجلاهلية التي ج��اء الإ���س�لام ليحاربها ،وق��د متثل التوجه الفكري
لدى هذه اجلماعات ب�شكل عام على �ضرورة �إزال��ة احلاكم اجلاهلي
وحكومته ليحل حملها حكم اهلل ،وقد �أدى هذا التطرف �إىل ن�شوء
ظاهرة العنف ال�سيا�سي يف املجتمعات الإ�سالمية والذي اعتربته هذه
اجلماعات جهادا يف �سبيل اهلل ،ولكن ح�صل تراجع لبع�ض قيادات هذا
االجتاه خا�صة يف منت�صف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،حيث ن�شروا ر�ؤى
فقهية ت�صحيحية لكثري من املفاهيم مثل :اجلهاد ،والتكفري ،والغلو.
ثالثا :اجت���اه التقريب وامل��ق��ارن��ة ب�ين النظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي والدميقراطية الغربية

ي��ن��ح��و ه�����ذا االجت�������اه �إىل خ���ل���ق ح������وار م���و����ض���وع���ي م����ع ال��ن��ظ��ام
الدميقراطي القادم من الغرب بدل �أ�سلوب الرف�ض املطلق ،وقد كان
حممد عبده من �أوائل املمثلني لهذا االجتاه باعتكافه على ت�صحيح
املفاهيم ال�سيا�سية الإ���س�لام��ي��ة وخا�صة تلك املتعلقة ب�صالحيات
احل��اك��م ودور ال�شعب �أو الأم��ة جت��اه حاكمها ،وم��دى اخ��ت�لاف هذه
املفاهيم عما ك��ان��ت عليه الأو���ض��اع يف �أوروب����ا امل�سيحية يف ال��ق��رون
الو�سطى والتي مهدت لعملية ف�صل امل�ؤ�س�سة الدينية عن املدنية.
فاحلاكم يف الإ�سالم  -ح�سب بيان حممد عبده  -حتى لو ُ
ا�شتط
فيه كونه جمتهدا� ،إال �أن ذلك ال يعطيه �أية ميزة �أو منزلة �أعلى من
غريه من طلبة العلم ،كما �أن طاعته مرهونة مبدى التزامه ب�أحكام
القر�آن وال�سنة ،والتي متى ما خالفها كان للأمة موقف �ضده �سواء
بالن�صيحة �أو اخل��ل��ع م��ا دام ك��ل ذل��ك ال ي��ورث مف�سدة �أع��ظ��م� .إذن
احل��اك��م يف ال��ن��ظ��ام اال���س�لام��ي عند حممد ع��ب��ده ي��ق�ترب ك��ث�يرا من
احلاكم املدين بل والنظام الإ�سالمي ككل يقرتب من النظام الغربي
يف ف�صل امل�ؤ�س�ستني الدينية واملدنية.
ت��اب��ع بع�ض امل��ف��ك��ري��ن ه��ذا االجت���اه مب��زي��د م��ن ال��ت��ن��ظ�ير ،فمثال
�أق����ر حم��م��د ع��ب��داجل��ب��ار حت���ت ع���ن���وان (الإ�����س��ل�ام وال��دمي��ق��راط��ي��ة
يف م��ع��رك��ة ال��ب��ن��اء احل�����ض��اري) وال�����س��ي��د ع��م��ر حت��ت (ن����واة ال�����ش��ورى
وال���دمي���ق���راط���ي���ة :ر ؤ�ي�������ة م��ف��اه��ي��م��ي��ة) ب��ع�����ض��ا م����ن �أوج�������ه ال�����ش��ب��ه
ب�ي�ن ال���ن���ظ���ام�ي�ن ،ك����االع��ت�راف ب���احل���ري���ة وال���ت���ع���ددي���ة وامل���ؤ���س�����س��ي��ة
وت�������داول ال�����س��ل��ط��ة والم���رك���زي���ت���ه���ا وم���راق���ب���ت���ه���ا ،ك��م��ا �أ������ش�����اروا �إىل
ع���وائ���ق ت��ه��ي��ئ��ة امل���ن���اخ الإ����س�ل�ام���ي ل��ت��ج��رب��ة دمي���ق���راط���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة
ل��ع��ل �أه��م��ه��ا ا����ش�ت�راط ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة.
�أم��ا ع��ن �أوج���ه االخ��ت�لاف ،فيو�ضح ���ص��ويف �أب��و ط��ال��ب يف (التعددية
احلزبية يف الفكر الإ�سالمي) بع�ضا منها كتقييد مفهوم التعددية
يف النظام الإ�سالمي واهتمامه بالدين والدنيا مقابل اهتمام النظام
الدميقراطي الغربي بالدنيا فقط.
رابع ًا :اجتاه البحث احلقوقي (حقوق الإن�سان  -حقوق
�أهل الذمة)
يف هذا االجتاه احلديث تدور �أبحاث املفكرين الإ�سالميني حول
تو�ضيح موقف الإ�سالم املعا�صر من فئة غري امل�سلمني ممن كانوا
ُي�����س��م��ون ب���أه��ل ال��ذم��ة ق��دمي��ا ،وت��ذك��ر ال��ك��ث�ير م��ن الأب���ح���اث املعنية
اع��ت�راف الإ����س�ل�ام مب��ب��ادئ احل��ري��ة وال��ع��دال��ة وامل�����س��اواة جت���اه ه��ذه
الفئة ،حتى �أن بع�ضها ذهب �إىل �أن هذه احلقوق �ضرورات كما عند
حممد عمارة و�أنها متوافقة متاما مع مقا�صد ال�شريعة ،بل حتى

ذهبت بع�ضها �إىل �ضرورة �إلغاء م�صطلح (�أه��ل الذمة) وا�ستخدام
م��ف��ه��وم (امل��واط��ن��ة) ب��دال ع��ن��ه ك��م��ا ع��ن��د حم��م��د ع��ب��دامل��ل��ك امل��ت��وك��ل.
�ساد�سا :اجتاه االجتهاد الإ�سالمي
ظ��ه��رت احل���اج���ة �إىل ����ض���رورة اج��ت��ه��اد ن��وع��ي يف ق�����ض��اي��ا ال��ف��ق��ه
ال�سيا�سي نتيجة ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ط����ر�أت يف �شتى م��ي��ادي��ن احل��ي��اة،
والتي مل تعد الآراء الفقهية القدمية ق��ادرة على ا�ستيعابها ،ولكن
هذه ال�ضرورة  -ح�سب ر�أي الكاتب  -مل يتم �سدها متاما يف ما عدا
بع�ض املحاوالت الفردية التي متثلت يف موا�ضيع مثل :احلريات كما
عند را���ش��د الغنو�شي يف (احل��ري��ات العامة يف ال��دول��ة الإ�سالمية)،
وامل�ؤ�س�سية كما عند جمال عطية الذي قدم حماولة جادة بتحديد
م�ؤ�س�سات �إ���س�لام��ي��ة م��ث��ل :م�ؤ�س�سات االج��ت��ه��اد وال��زك��اة وال��ع��م��ران
وال��ع��دل ،والتعددية �سواء على �إطالقها اعتمادا على ن�صو�ص من
القر�آن وال�سنة �أو التعددية ال�سيا�سية اعتمادا على �أمثلة تاريخية
خ��ا���ص��ة ع��ه��د اخل�لاف��ة ال��را���ش��دة ،و�أخ��ي�را احل��ك��وم��ة ،ح��ي��ث مت ط��رح
ال�����س���ؤال الأه���م وه��و املتعلق بطبيعة احلكومة يف الإ���س�لام ،ه��ل هي
دينية �أم مدنية .وق��د اتفقت خمتلف ال��درا���س��ات على �إط�لاق �صفة
(الإ�سالمية) على طبيعة احلكومة معتربة �أنها جامعة خلري الدنيا
والآخ��رة ،وهنا �أي�ضا متت مناق�شة حماور مثل :الد�ستور� ،ضمانات
احلرية ،ومراقبة احلاكم.
يف ر�أي��ي ،ميكن دم��ج االجت��اه��ات الثالثة الأخ�يرة يف اجت��اه واحد
وهو (االجتهاد الإ�سالمي) ،وال�س�ؤال الأهم الذي ينبغي للمفكرين
يف هذا االجتاه البدء به هو :ماهي احلاجة لت�أ�سي�س ال�سيا�سة على
�أ�سا�س ديني؟ من الوا�ضح �أن اجلهد املبذول يف هذا االجتاه �أ�سا�سه
اعتقاد م�سبق ب�شمولية الإ�سالم ،ولي�س �أي �إ�سالم ،بل نف�سه الإ�سالم
بالفهم التقليدي املعتمد على جمموعة ن�صو�ص وتف�سريات قدمية.
بالتايل ف���إن الكاتب غفل �أو تغافل ع��ن اجت��اه �إ�سالمي يعمل على
���ص��ي��اغ��ة ق����راءة ج��دي��دة لأ���ص��ول الإ����س�ل�ام ،وه���و اجت���اه ع��ل��م��اين من
حيث ال�سيا�سة ولكنه خمتلف من حيث �أنه ينطلق من داخل الدين،
ومن فهم خا�ص لأ�صول الدين ومفاهيميه ،كما عند حممد �أركون
و�أب��و زيد و�سرو�ش وغريهم� .أ�ضف �إىل ذلك �أن كل موا�ضيع الفقه
ال�سيا�سي مازالت يف طور التنظري ،وتفتقر لتجربة حقيقية للت�أكد
من مدى فاعليّتها ،ولعل تقييم جتربة الدولة الإ�سالمية يف �إيران
ب�إمكانه �أن ي�سد ه��ذه الفجوة خا�صة بعد التنظري اجل��ب��ار ملفهوم
الدولة الإ�سالمية الذي قام به مفكرو الثورة الإيرانية �إبّان تطورها.
ali-allawati@hotmail.com
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العامل العربي يف القرن الواحد والع�شرين� ..إىل �أين ؟
مرمي العدو َّية

الكاتب برنارد لوي�س �أ�ستاذ درا�سات ال�شرق الأو�سط يف جامعة «برن�ستون» �سابقاً ،و�أحد كبار املتخ�ص�صني يف التاريخ الإ�سالمي ،مقاله املن�شور عن
ا�سته َّل
ُ
حما�ضرة له يف جملة الت�سامح واملعنون بـ«م�ستقبل العامل العربي يف القرن الواحد والع�شرين» ،بالإ�شارة �إىل �أهمية درا�سة التاريخ بالن�سبة لل�شعوب ،وما
لذلك من �أثر يف م�ستقبلها.
ح��ي ُ��ث ت��ك��ون درا����س���ة ال��ت��اري��خ مب��ق��ارن��ة الأح������داث بني
ال��زم��ن املا�ضي واحل��ا���ض��ر ل�شعب م��ن ال�شعوب �أو لفرتة
من التاريخ ،وم��ن �أه��م املقارنات التي �أ���ش��ار �إليها لوي�س
ه��ي امل��ق��ارن��ة ب�ين ال��وع��ي اجل��دي��د ال��ك��ب�ير وف��ه��م ال��ت��اري��خ
املوجود بني احل�ضارة العربية الإ�سالمية وبني الغربيني
امل�سلمني ،وه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة تعطي ال��ت��اري��خ وال��وع��ي
�أهمية كبرية ولي�س من باب الكتابة فح�سب .بينما جند
الكثري من الكتابات التي تعتمد املقارنة �سواء يف الأحداث
املحلية �أو العاملية ومقارنتها ب��الأمم الأخ���رى ،ولكن مل
يكن لها ح��ظ م��ن االه��ت��م��ام ذات���ه .وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ال
احل�صر ،نذكر احل�ضارة الهندية التي مل ت�ست�أنف كتابة
التاريخ �إال بعد دخ��ول امل�سلمني �إليها ،الذين مل يكتفوا
بتدوين التاريخ اخلا�ص بهم ،بل عادوا �إىل ما�ضي الهند؛
�إمياناً منهم ب�أهمية الأخذ من درو�س التاريخ .ومن جانب
�آخر ،عندما نقف على عبارة« :هذ التاريخ انق�ضى ومات،
وال داع��ي للحديث عنه» ل��دى عامة ال�شعب يف �إجنلرتا،
َّ
نتبي �أ َّن االهتمام بالكتابة التاريخية و�إن كان موجودا
عند امل�ؤرخني الكبار �إال �أ َّن ال�شعب مل يكن بذلك الوعي
ال��ذي ي�سمح له ب���إدراك ما للكتابة التاريخية من �أهمية
بالغة.
ويف ال���ع���راق و�إي�����ران �إب����ان احل���رب ال��واق��ع��ة بينهما يف
ت�سعينيات القرن املن�صرم ،جت َّلت �صورة �أخ��رى من �صور
�أهمية التاريخ؛ ُ
حيث كان الإعالم ي�ستخدم �أ�سماء الرموز
التاريخية املعروفة لينتف�ض ال�شعب يف كل م��رة؛ فكلمة
«يزيد» �أو «معاوية» مث ً
ال لها داللة تاريخية كفيلة ب�إ�شعال
احل��رب يف جهة و�إخ��م��اده��ا يف جهة �أخ���رى! وبهذا ُي�صبح
للتاريخ دائماً ذاك��رة يف �أذه��ان ال�شعب ميكن ا�ستدعا�ؤها
متى م��ا تطلب الأم���ر ،وتطويعها يف االجت���اه امل���راد جتاه
الآخ����ر ،ول��ط��امل��ا �سعى ال��ق��ادة ل��ه��ذا ب��ذك��اء ،وال يفوتنا يف
ه���ذا امل��ق��ام ذك���ر ك��ل��م��ات �أ���س��ام��ة ب��ن الدن ب��ع��د �أح����داث 11
م��ن �سبتمرب« :م��ن��ذ �أك�ث�ر م��ن  30ع��ام��اً ي��ع��اين امل�سلمون
من اال�ستعمار والإذالل» ،لقد ا�ستطاعت كلمات بن الدن

هذه �أن تعود بذاكرة العرب وامل�سلمني �إىل القرن الثامن
ع�شر ،وما حدث بعد الإطاحة بالدولة العثمانية ودخول
الفرن�سيني مل�صر ،وما تلى هذه الأح��داث من وقائع �أدت
�إىل تراجع الدولة الإ�سالمية وانتهاء اخلالفة� .إ َّن كلمات
ب��ن الدن تلك �أ�شعلت ال��ن��ار يف نفو�س ال��ع��رب وامل�سلمني،
وقذفتهم يف �شرك ال�شعور بالإهانة والإحباط بكل ت�أكيد؛
فامل�سلمون والعرب و�إن مل يقعوا لوقت طويل حتت مظلة
اال�ستعمار� ،إال �أن��ه��م عا�شوا زم��ن��اً ط��وي ً
�لا ره��ن��اً للهيمنة،
وتاجر فيهم الأوروبيون باملعاهدات والوثائق!
وي��ك��ن ال��ق��ول ب���أن��ه وعلى م��دى مائة ع��ام كانت يف كل
ُ
مرة قوة غربية تتحد مع �أخرى �ضد �أخرى ،و�صو ًال �إىل
تغيت اللعبة و�أ�صبح
الثمانينيات والت�سعينيات ،ومن هنا َّ
��وح��داً ُم��ث ً
�لا يف ال��والي��ات املتحدة بعد �سقوط
القطب ُم َّ
االحتاد ال�سوفيتي ،وبه بد أ� الهجوم على الواليات املتحدة،
وقامت هي بدورها بالرد حتت م�سمى «حماربة الإرهاب»،
وه���ي ح���رب م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �أي��دي��ول��وج��ي��ة حم����ددة ،ووح���ده
امل�ستقبل �سينبئ عن مدى جناحها �أو ف�شلها.
وعن َك ْون الواليات املتحدة هي القوى امل�سيطرة الأوىل
الآنُ ،
تكث الإ�شارات يف مو�ضوع تختلف الآراء حوله وهو
و�صف الواليات املتحدة بالإمربيالية ،خا�صة على هام�ش
�أح��داث��ه��ا م��ع ك��ل م��ن :لبنان وال�صومال ،ومل��اذا ان�سحبت
منهما بعد فرتة وجيزة وقبل �إمت��ام ما ج��اءت به �أ�ص ً
ال!
ويبدو �أن �سبب التباين يف الآراء يكمن يف �أن البع�ض يلج�أ
�إىل تف�سري الأحداث التاريخية من وجهة نظره اخلا�صة،
بينما البع�ض يعاين من نق�ص يف �إمربياليته من الأ�سا�س.
ويرى لوي�س �أن الوقوف على عتبات ا�ست�شراف م�ستقبل
العامل العربي يتطلب �أو ًال الوقوف على ق�ضيتني؛ هما:
الق�ضية الفل�سطينية والعراق.
وع����ن امل�������س أ����ل���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة� ،أ�����ش����ار ل��وي�����س �إىل �أ َّن
احل���ل ي��ك�� ُم��ن يف م��ن��اق�����ش��ة الأم����ر م��ب��ا���ش��رة ب�ين ال��دول��ت�ين
الفل�سطينية و�إ���س��رائ��ي��ل دون و���س��ط��اء ،ول��ه��م يف جتربة
ال�سادات مع �إ�سرائيل مثال عندما اتخذ من املغرب �أر�ضا

للقاء باملفو�ض الإ�سرائيلي ولي�س كو�سيط ،ومن ثم قام
بت�سوية الأم��ر مبا�شرة .ومب��ا �أ َّن الدولتني الفل�سطينية
و�إ���س��رائ��ي��ل ت��ق��ران بالدميقراطية الداخلية فعليهما �أن
تنفذا الدميقراطية كذلك يف اخل��ارج ،و أ�م��ا عن مو�ضوع
احل�������دود ف��ي��م��ك��ن ال���و����ص���ول �إىل ح����ل وال ي���ب���دو الأم�����ر
م�ستحي ً
ال .
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ع��راق ،ف�����إ َّن اخل��ط���أ
احلادث هو اللغط بني احلرية واال�ستقالل ،وهناك فارق
ك��ب�ير ب�ين ال��ك��ل��م��ت�ين؛ «ف��ف��ي ع�صر اال���س��ت��ق�لال ي�ضربك
ال��ع�����س��ك��ري ب���احل���ذاء ع��ل��ى ال���ف���م ،ويف ع�����ص��ر اال���س��ت��ع��م��ار
ي�ضربك باحلذاء على الر�أ�س».
ويف ه��ذا الإط���ار� ،أ َّك��د الكاتب ب�أنه ينبغي التطرق �إىل
ع��دة ا�صطالحات �سيا�سية واقت�صادية ،ولكنه ذه��ب �إىل
ت�أجيلها حلديث قادم له يف نف�س املو�ضوع.
ويف نهاية حديثه ،حت��دَّث لوي�س ع��ن ال��غ��از وال��ب�ترول
ما بني اال�ستنفاد �أو اال�ستبدالُ ،م�ؤكداً على �أهمية �إيجاد
بدائل �أكرث �أمناً و�سالمة على البيئة وبعيداً عن امل�شكالت
ال�سيا�سية.
ً
�إ َّن العمل ي��دا بيد ب��االحت��اد م��ع الآخ���ر وبا�ستغالل ما
هو موجود من ال�ثروات قادر على ترميم �أخطاء املا�ضي
وجت����اوز م��ا ح�صل يف احل��ا���ض��ر وال��و���ص��ول �إىل م�ستقبل
�أف�ضل بالن�سبة لل�شعوب العربية ،ولكن االنق�سام والبعد
عن الآخ��ر بل والعمل �ضده لن ي�أتي بنتائج �إيجابية �إال
ل�صالح ف���رق اال���س��ت�����ش��ه��ادي�ين واالن��ت��ح��اري�ين ،وع��ن��د ه��ذا
املنعطف �سيكون اخليار مفتوحا للقوى امل�سيطرة؛ �سواء
ك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �أو غ�يره��ا ،لتمثيل دور �أ���س��ي��اد
ال�سالم واال�ستعمار والهيمنة من جديد.
ث�� َّم��ة دور ج�سيم ي�ترت��ب على �أب��ن��اء ال�شعوب العربية،
واالختيار متاح الآن بني �أيديهم ل�صنع م�ستقبلهم كما
ي��ري��دون ،لكن ليكونوا على ثقة ب���أن اخل��ي��ارات لن تبقى
دائ��م��اً متاحة ب��ذات ال�شكل فلي�شمروا ع��ن �سواعد اجلد
والعمل.
maryamsaid2015@gmail.com
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بَ ْي العدالـــــة واحلـــــريَّة
فاطمة بنت نا�صر

يف مقاله املن�شور مبجلة الت�سامح ،والذي حمل عنوان «العدالة واحلرية :تعار�ض �أم تكامل؟» ،يتت َّبع الباحث والأكادميي املغربي ُممد �سبيال هذين املفهومني من
حيث الن�ش�أة والتطور ،و�أين و�صلت بهما احلال اليوم .ولعلنا جند تاريخاً حاف ً
ال بذكرهما يف فروع الفل�سفة وتاريخها ،خا�صة ذلك املتعلق باجلانب ال�سيا�سي؛ حيث
نرى تداخ ً
ال كبرياً بينهما� .إال �أ َّن هذه الإرث الفكري قلما جنده جامعاً لهذا التداخل �أو مف�سراً لرتابطية هذه العالقة؛ فالعدالة يف الغالب متثلها امل�ؤ�س�سة وتتبع
ال�شق ال�سيا�سي� .أما احلرية ،فغالبا ما تن�سب للإن�سان �سواء كفرد �أو جماعة .وكالهما يتطور وتتطور مفاهميه مبرور الزمن؛ فقد جند اليوم �أن قانون حمورابي
الذي كان ي�ضرب به املثل يف العدالة هو قانون همجي يتعار�ض مع حقوق الإن�سان ،ولكنه كان وال يزال ي�شكل نقطه فارقة يف وقته ويف تاريخ تطور مفهوم العدالة.
وك��ذا احل��ال بالن�سبة للحرية؛ ففي ال��وق��ت ال��ذي كانت تفرق
فيه الت�شريعات ب�ين احل��ر والعبد حتى يف ال���دم ،تتطور احلرية
اليوم لت�شمل اجلميع دون تفريق لعرق �أو دي��ن .ولع َّل التف�صيل
يف م�سرية ه��ذي��ن املفهومني �أم���ر ���ض��روري لفهم ع�لاق��ة ال��ت�لازم
احل��ال��ي��ة بينهما ،وف��ه��م ع�لاق��ة امل��ا���ض��ي ال��ف��ات��رة بينهما ،وك��ذل��ك
ال�ست�شراف م�ستقبلهما.
�أوال :العدالة
م َّر هذا املفهوم بثالث مراحل؛ هي:
الع�صور الأوىل :ونعني هنا الع�صور ال��ت��ي �سبقت مب��ا يعرف
الأدي����ان الكتابية .كالع�صر ال��ي��ون��اين .ال���ذي اع��ت�بر ال��ع��دال��ة كما
يقول الكاتب ف�ضيلة �أخالقية ومل تتخذ حينها �شك ًال قانونياً؛
حيث ي��ك��ون منبعه القناعة ون��ب��ذ ال��ط��م��ع ،وجن��د ذل��ك يتجلى يف
وجهة نظر �أر�سطو حولها؛ حيث ي�شدد على �أن ال ي�أخذ املرء �أكرث
من حاجته �أو �أكرث من ح�صته ون�صيبه .ويف هذا الع�صر ارتبطت
ال��ع��دال��ة مب��ف��ه��وم الطبيعة وح��ده��ا ،ال��ت��ي ت�سند لطبيعة الب�شر
وحدها مهمة �إع�لاء ال�ش�أن الأخ�لاق��ي ومهمته يف �صون العدالة
وتفعيلها بني الب�شر.
الع�صور الو�سطى :وفيه ربط مفهوم العدالة وتطبيقه بالإرادة
الإلهية التي متثلت يف ال�شرائع ال�سماوية والكتب التي جاءت بها.
وهنا نرى ربط العدالة بالإرادة الإلهية؛ حيث يكون �أمر التفاوت
ب�ين الب�شر يف امل��ن��ازل االجتماعية املختلفة �أم���را خا�ضعا لإرادة
ال���ذات الإل��ه��ي��ة التي ت�ستوجب الطاعة دون �إب���داء م�برر النعدام
العدالة يف بع�ض املوا�ضع .ويكون النا�س يف ر�ضا مبا ق�سمه اهلل
بينهم ويف تف�ضيل بع�ضهم على بع�ض.
التحوالت الإبي�ستيمية ( )1ال��ك�برى :وب���د�أت ه��ذه التحوالت
يف ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�����ش��ر ،وك���ان حم��رك��ه��ا الأول ال��ع��ق��ل ون�شاطه
الفكري .وهذا الن�شاط جتلى يف جانبني؛ الأول مرتبط بالفيزياء
التي نقلت ال��ع��امل الطبيعي م��ن نظامه املغلق �إىل جم��ال الكون
املفتوح وال�لان��ه��ائ��ي .وال��ث��اين �إن�����س��اين حيث تبلورت ف��ك��رة العقد
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي �أت���ت لتنظم ال��ع�لاق��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية
و�أعلت من �ش�أن الإرادة الإن�سانية التي غلبت يف هذه املرحلة الإرادة
الالهوتية .فتق�سيم ثروات الوطن قائم هنا على مبد�أ التعاقدية
بني الب�شر وهم �أ�صحاب امل�صلحة الفعليني .وهنا ن�سفت فكرة �أن

اخلريات هبات اهلل وهو مُقدرها ومُق�سمها بني النا�س.
ثاني ًا :احلرية
مل ت�شذ احل��ري��ة يف تطورها ع��ن ال��ع��دال��ة؛ فتطورت م��ن حالة
�إي��ع��ازه��ا للطبيعية وم���ن �إرج��اع��ه��ا ك��م��ق��در �إل��ه��ي �إىل � ْأن و�صلت
كحق ومكت�سب �إن�ساين .ون��رى مثال �أن كانط وديكارت ف�صَّ ال يف
تلك املرحلة بني الطبيعة والإن�سان؛ ف�أ�صبحت احلرية يف القرن
اخلام�س ع�شر تعرب عن حرية ال�ضمري وتتمثل يف :حرية القرار
وح��ري��ة الإرادة وح��ري��ة االخ��ت��ي��ار .وه���ذه ال��ن��ظ��رة امل��ث��ال��ي��ة ملفهوم
احلرية تغريت كثرياً يف القرن الع�شرين لتكون نظرة �أكرث واقعية
و�شمولية .ولعل هذا لي�س بالغريب؛ فالأمر يحتاج الوقت فقط
ليتم اخ��ت��ب��ار تطبيقها وم��ن ث��م احل��ك��م عليها؛ فهل ح��ق��اً منتلك
ح��ري��ة االخ��ت��ي��ار والإرادة وغ�يره��ا؟ واق��ع��ي��ا ،ال؛ فنحن حماطون
مبجموعة من احلتميات والثوابت التي حتدد ممار�ستنا حلريتنا
�شئنا ذلك �أم �أبينا؛ فاحلرية املطلقة لي�ست �سوى «وهم» كما يقول
الفيل�سوف الهولندي �سبينوزا ،وعقبه نيت�شه الذي �أكد على هذا
الوهم واعترب حرية الإرادة جم��رد أ�ك��ذوب��ة �أو زل��ة مفيدة ك�شفت
عيوباً كثرية ملفهوم احلرية املطلقة .ومن ذلك الزمن وحتى اليوم
ال تزال احلرية متثل مقاومة لهذه املحددات احلتمية.
ثالثا :احلرية والعدالة مع ًا
ُي����ؤ ِّك���د ال��ك��ات��ب ت��ل�ازم ه��ذي��ن امل��ف��ه��وم�ين ك��م��ا ي��ت�����ض��ح يف �سابق
امل��ق��ال ،غ�ير �أن ه��ذا ال��ت�لازم مل يكن ل��ه ح�ضور حتى مت ربطهما
بالليربالية وم��راح��ل تطورها .فالتطور الليربايل ك��ان مرتبطا
مب��ف��ه��وم احل���ري���ة ول��ك��ن ل��ي�����س احل���ري���ة ال���ف���ردي���ة ،و�إمن����ا احل��ري��ة
امل�ؤ�س�سية التي ترتبط بالدول و�أنظمتها .وهي ت�شمل ثالث حريات
�أ�سا�سية :حرية االقت�صاد ،وحرية ال�سوق ،واحل��ري��ة ال�سيا�سية.
ويف املقابل ،ف���إ َّن الليربالية تقدم الفرد على ال�سلطة التي -كما
يقول الكاتب -لديها ميل تلقائي �إىل احلد من احلريات .وانت�صار
الليربالية للفرد يجعله حمدد ال�سلطات الأول؛ له حق انتخاب
من ميثله وكذلك من يراقب ممثليه يف ال�سلطة .وي��رى الكاتب
�أن ال��ل��ي�برال��ي��ة ت��ط��ورت ه��ي �أي�����ض��اً ل��ت�ترك اع��ت��دال��ه��ا وم��وازن��ت��ه��ا
لتتحول �إىل م��ا ي��ق��ول عنه «ال��ل��ي�برال��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة» وت���ارة �أخ��رى
«الليربالية املتوح�شة» ،ويف كالهما يرى �أنها ت�سمح للقوي بالتهام
ال�ضعيف .وهنا يجب التنويه ب�أن الليربالية املتطرفة كما �سماها

الكاتب �أ�صبغت على امل�صطلح �شيئاً من ال�سلبية ،رغم �أنها وردت
يف تعريفها الأجنبي يف قامو�س �أوك�����س��ف��وردAn extreme( :

laissez-faire political philosophy advocating
only minimal state intervention in the lives
 ،)of citizensولعل الكاتب ترجم كلمة ( )extremeبكلمة

«م��ت��ط��رف��ة» ،ول��ك��ن مبقارنة ه��ذا التعريف ب��غ�يره م��ن التعريفات
جند �أن معنى ( )extremeهي منح الفرد احل��د الأق�صى من
ال�سلطة وتهمي�ش تدخل الدولة يف حياة الأفراد .وكذلك يف قوله
«الليربالية املتوح�شة» التي و�صف بها التطبيق العملي لليربالية
املتطرفة وال��ت��ي �شهدتها مرحلة م��ارج��ري��ت تات�شر يف بريطانيا
ورونالد ريجان يف �أمريكا .من املهم الوقوف هنا قلي ًال لتو�ضيح
�أ َّن املفاهيم الليربالية لي�ست بطبعها �شريرة �أو متطرفة �أو حتى
وح�شية ،ولكن تطبيقها العملي مرتبط ومرهون ب�أو�ضاع الدولة
وحالتها والقائمني على �ش�ؤونها؛ فمارجريت تات�شر التي ذكرها
ال��ك��ات��ب ب���أن��ه��ا �صاحبة الليربالية املتوح�شة مل تكن م��ن احل��زب
ال��ل��ي�برايل �أ���س��ا���س��ا ،و�إمن���ا م��ن امل��ح��اف��ظ�ين! �إال �أن ليربالية نظام
الدولة هي التي �أتاحت لها الو�صول لل�سلطة ،وه��ي كذلك التي
�أتاحت لها اتخاذ قرارات قا�سية �سميت يف وقتها ()Tatcherism
ن�سبة لها .وكانت ممار�ستها لها يف �إف�ساح املجال لل�سوق ولل�شعب
دون تدخل احلكومة« ،بل �إ َّن وظيفة احلكومة هي يف االبتعاد قدر
الإمكان عن طريقهم».
ويف اخل��ت��ام ،ي�ستعر�ض ال��ك��ات��ب �آراء امل��ف��ك��ر رول���ز ،ال��ت��ي تتفق
ف��ي��ه��ا احل���ري���ة وم���ب���د�أ ال���ع���دال���ة وذل�����ك ب��ق��ب��ول ال���ن���ا����س بحتمية
الفروقات بينهم� ،شرط �أن تكون هذه الفروقات �أداة ملنفعة ،و�أن
تت�ساوى الفر�ص للجميع .وي��رى الكاتب �أن ه��ذه النظرية حتد
من الليربالية املتوح�شة .غري �أ َّن التوح�ش ال��ذي ُي��ك�� ِّرره الكاتب
كان توح�ش �سلطة ال�سوق الر�أ�سمايل والقائمني عليه ،ومل تكن
الليربالية لدى الغرب حمل اتهام؛ فهم يدركون ت�أثرها كغريها
ب��ق��وة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ول��غ��ة امل�����ص��ال��ح .وت��ردي��ه��ا ب�سببهما ال يعني
�شيطنتها �أبداً؛ ففي النهاية لي�ست الليربالية �سوى فكرة ب�شرية
تطورت مع الزمن و�ستتطور مع الزمن لت�صون احلرية وحتقق
العدالة.
f_wahaibi@hotmail.com
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مرجعيــــات املجتهـــــد املعا�صــــر
�أحمد املكتومي

يف هذه الفرتة من الزمن ال َغام�ض يحتل املُجتهد املُعا�صر مرتبة ال َّتقدي�س وال َّتبجيل بغ�ض النظر عن مرجعية هذا املجتهد ما �إذا كانت تن�صفه �أم ال .نور الدين
اخلادمي يو�ضح لنا يف مقالة مبجلة الت�سامح (املُجتهد املعا�صر وحقوق الإن�سان) مرجعية املجتهد املعا�صر والتي ُيراد بها امل�صادر املعرفية الإ�سالمية التي ينبغي
عليه الرجوع �إليها واالنطالق منها يف مُعاجلة حقوق الإن�سان وتفعيل م�سالكها و�آلياتها .يف حقيقة الأمر� ،أ َّن املرجعية تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام :الأوىل وهي املرجعية
ال�شرعية املُت�صلة بالوحي الكرمي (الكتاب وال�سنة) وما يبنى عليها من قواعد ومقا�صد و�ضوابط ل�ضمان حقوق الإن�سان فكان خري دليل على هذا موالنا جالل الدين
روحا من اهلل يجب املحافظة عليها و�إعطا�ؤها احلرية يف اجلانبني الروحي واملادي .الثانية ،املرجعية اللغوية والتي تت�صل باللغة العربية
الرومي الذي يرى الإن�سان ً
وقواعدها و�أ�ساليبها وحقائقها ومعهود العرب يف ال َّتخاطب.
وذل���ك ل��ك��ون اللغة ج���زءا م��ن ماهية الوحي
الكرمي وال ُيكن ملُجتهد �أن يُعطي �أبعادًا مُعينة
لق�ضية م��ا �إال ب��ع��د �إح��اط��ت��ه ب��ه��ذه امل��رج��ع��ي��ة؛
لكونها تعطي قانون الدالالت وقواعد الألفاظ
وم��ع��ان��ي��ه��ا وال��ق��وال��ب وحم��ت��وي��ات��ه��ا .وال��ث��ال��ث��ة،
املرجعية التزكوية ومعناها احل��ال��ة الرتبوية
ل��ل��م��ج��ت��ه��د وم������دى حت��ل��ي��ه ب�������ص���ف���ات ال��ت��ق��وى
وال�������ص�ل�اح وامل�����ص��داق��ي��ة والأم����ان����ة والأخ��ل��اق
املهنية .فم�صداقية املجتهد تكمن يف احلفاظ
على احل��ق��وق الإن�سانية وتتمثل يف م�صداقية
�أع��م��ال��ه و�أق���وال���ه وت�����ص��رف��ات��ه ويف ا ِّت��ب��اع��ه ملنهج
املو�ضوعية والأم��ان��ة وال�شفافية واب��ت��ع��اده عن
االزدواج����ي����ة و�أ���س��ال��ي��ب املُ��ج��ام�لات وال�� َّت��ط��رف
وال��ت�ردد؛ بل
وت��رك��ه لعقلية ال�� َّت��خ��وف وال�� َّت��ذرع َّ
عليه �أن ي��ح��ق احل��ق وي��زه��ق ال��ب��اط��ل وينت�صر
ل��ل��م��ظ��ل��وم�ين وي�����ص��د امل��ع��ت��دي وع��ل��ى ه����ذا كله
ي��ب��ن��ي م�ستوطنة �أف���ك���اره واج��ت��ه��ادات��ه وف��ق��ه��ه،
وعلى مقولة احلق والعدل والإح�سان يف القول
والعمل.
ُ
ف�يراد بها ال��واق��ع الذي
�أم��ا واقعية املجتهد ُ
يعي�شه ه��ذا املُجتهد يف جميع جم��االت احلياة
�سواء كانت اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية.
وه��ذا الواقع ُي��راد به مَعرفة مُنجزات املجتهد
واكت�شافاته وعلومه وفنونه ونظمه وغريها.
�إ َّن الأح������داث ال��ت��ي ت����دور يف جم���ال ال���واق���ع ال
ُي��ك��ن �إه��م��ال��ه��ا م��ن ق��ب��ل امل��ج��ت��ه��د ���س��واء كانت
ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��ح��ق��وق الإن�����س��ان �أم ال؛ لأ َّن���ه فيما
بعد �ستكون كل الأح��داث مُرتابطة ومت�شابكة.
وع��ل��ى ه��ذا التعاي�ش ال���ذي ي��ك��ون ب�ين املجتهد
والأح������داث مي��ك��ن �أن ي��ط��ل��ق ت�����ص��ورات��ه و�آراءه
بحيث تكون اجلودة والأ�صالة يف �أفكاره .وبهذا
يبتعد عن الأف��ك��ار ال�شائكة التي من �ش�أنها �أن

تتخلى وتبتعد عن احلقوق الإن�سانية .ويف هذا
ال�صدد عليه �أن ي�ضبط ما هو �أ�سا�س و�ضروري
يف ح��ق��وق ج��م��اع��ة م���ن ال��� َّن���ا����س �أو ط��ائ��ف��ة من
ال����دول و�أن ي�ضبط م��ا ه��و ح��ق ح��اج��ي يفتقر
�إل���ي���ه ع��ل��ى وج����ه ال��ت���أك��ي��د و�أن ي�����ض��ب��ط م���ا هو
حت�سيني وكمايل ويُتمم احلق ال�ضروري واحلق
احل��اج��ي ول���ه �أي�����ض��اً �أن ي��ق��دم الأوىل والأه����م.
وم��ن تف�صيالت ال��واق��ع � ً
أي�ضا �أن يعلم ب�أحوال
حقوق الإن�سان ومظاهرها وجتلياتها وجماالت
�إخ��ف��اق��ه��ا وم�����س��اح��ات ازده���اره���ا ح��ت��ى ي��ت��م ر�سم
اخلارطة احلقوقية للإن�سانية املعا�صرة حملياً
و�إقليم ًيا ودول ًيا� .إ َّن معرفة امل�ؤ�س�سات والهياكل
والتنظيمات احل��ق��وق��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة والأه��ل��ي��ة
ال���ت���ي ل���ه���ا ����ص�ل�ات ُم�������ددة ب������إق�����رار احل���ق���وق
الإن�سانية وتفعيلها واحرتامها هي من �إحدى
تف�صيالت الواقعية للمُجتهد املُعا�صر.
ب��ع��د �أن �أط��ل��ع��ن��ا ن���ور ال���دي���ن اخل���ادم���ي على
مرجعية املُجتهد املعا�صر وواقعيته يُطلعنا على
جانب �آخ��ر وه��و كيف يُطبق املجتهد املرجعية
وال��واق��ع��ي��ة ع��ل��ى �أر�����ض ال��واق��ع وه���ذا م��ا يطلق
عليه منهجية املجتهد املعا�صر .حيث يجب على
املجتهد املُعا�صر تنزيل املرجعية على الواقع من
�أج��ل ر�سم امل��واق��ف واحل��ل��ول والبدائل وال�صيغ
العملية التي ُتر�سخ احلقوق الإن�سانية وتفعيلها
وتطويرها ومتنع عنها �أيّ �شوائب �أو خدو�ش
ق���د ت�����ش��و���ش ع��ل��ي��ه��ا .ت��ب��ن��ى م��ن��ه��ج��ي��ة امل��ج��ت��ه��د
املعا�صر على ركيزتني الأوىل  :ركيزة التن�سيق
ب�ي�ن م���ف���ردات امل��رج��ع��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة كالتن�سيق
بني العام واخلا�ص والنا�سخ واملن�سوخ والأ�صل
وال��ف��رع وال��ق��واع��د واال���س��ت��ث��ن��اءات .وط��ري��ق هذا
ه���و ال��ن�����ص والإج����م����اع واال����س���ت���ق���راء وم�لاءم��ة
الفطرة وا�ستقامة العقل� .أما الركيزة الأخرى

ف��ه��ي التن�سيق ب�ين م��ف��ردات ال��واق��ع الإن�����س��اين
واحل��ي��ات��ي ك��ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة
والوقائع واحلكايات وبني النظرات االقت�صادية
و�أزم��ات امل��ال والدميقراطية والثوابت الدينية
وال��ع��ومل��ة واخل�صو�صيات وال��ه��وي��ات .والطريق
ل���ل���و����ص���ول �إىل ه����ذا ال��ت��ن�����س��ي��ق ه���و الإح�������ص���اء
واال�ستبيان واال�ستطالع والتجارب واخل�برات
وغريها.
�إ َّن ت��ن��زي��ل امل��رج��ع��ي��ة �إىل ال��واق��ع لي�س ب���أم��ر
�سهل؛ حيث يجب على املجتهد �أن ي�سلك عدة
م�سالك من �ش�أنها �أن ت�أخذه �إىل عامل الو�ضوح
واال�ستبيان ومنها م�سلك القيا�س وال َّتخريج
وال َّتنقيح والتحقيق الذي متيز به الإمام �أحمد
بن حنبل وال�شيخ اجلليل ن��ور الدين ال�ساملي.
و�أي���� ً���ض���ا م�����س��ل��ك اال���س��ت��ق��راء ل��ت��ق��ري��ر ال��ك��ل��ي��ات
وم�����س��ل��ك رب����ط اجل���زئ���ي���ات وم�����س��ل��ك ال��ت��ح��ري��ر
وال��ت��ح��ق��ي��ق وال���ت���وث���ي���ق وغ�ي�ره���ا ال���ع���دي���د م��ن
امل�سالك .يقول اهلل تعاىل يف �سورة التني (ولقد
خلقنا الإن�سان يف �أح�سن ت��ق��ومي) .ت�شري الآي��ة
الكرمية �إىل �أ َّن اح�ترام احلقوق الإن�سانية هي
الطريقة املثلى �إىل �إب��ق��اء اخل��ل��ق الإن�����س��اين يف
�أح�سن حالة و�أف�ضل تقومي ،ويكون هتك هذه
احل��ق��وق ُمالفة للإح�سان التقوميي املذكور
يف الآية الكرمية .خطبة ال��وداع هي من �إحدى
الأق����وال ال��ن��ب��وي��ة ال��ت��ي تخ�ص ح��ق��وق الإن�����س��ان
وال��ت��ي دع���ا ال��ر���س��ول فيها �إىل ت��ق��ري��ر امل�����س��اواة
والكرامة الإن�سانية و�أن جميع ال َّنا�س من �آدم
و�أن �آدم من ت��راب و�أ َّن حقوق ال َّنا�س حمرتمة
ومرعية .وق��ول عمر ب��ن اخل��ط��اب ر���ض��وان اهلل
ع��ل��ي��ه (م��ت��ى ا���س��ت��ع��ب��دمت ال��ن��ا���س وق���د ول��دت��ه��م
�أمهاتهم �أحرارا) �أي ب�أيّ م�سوغ �أو مربر يُ�ستعبد
ال��ن��ا���س؟ وم��ع��ل��وم �أ ّن��ه��م ول���دوا �أح����رارا مبوجب

اخل��ل��ق واحل��ي��اة� .إ ّن امل��رج��ع��ي��ة اجل��زئ��ي��ة يعتمد
عليها املجتهد املُعا�صر وغريه من �أهل املعرفة
وال��ع��م��ل يف جم��ال احل��ي��اة الإ���س�لام��ي��ة وميكنها
�أن ت�سعف امل��ج��ت��ه��د ب����ر�أي ال��دي��ن و�سيا�سته يف
تقرير احلقوق الإن�سانية وتر�سيخها ومراجعة
تطبيقاتها وم�لاح��ظ��ة م��ا ُي��ع��ر���ض ع��ل��ي��ه��ا من
م�����ش��ك�لات واخ�ت�راق���ات .ب��ي��د �أ َّن ه���ذه املرجعية
اجل��زئ��ي��ة ال ت��ك��ف��ي وح���ده���ا ك���ي ت���ؤ���س�����س لعمل
حقوقي �إن�ساين مُنظم وموثق ،وقد حتتاج �إىل
�إط����ار �آخ����ر م��ع��ريف ���ش��رع��ي ي��ف�����ص��ل ه���ذا العمل
احل��ق��وق��ي وي�����ض��ب��ط �أح���وال���ه وي��ر���ش��د �أط�����واره
وي�ستدرك هفواته ويكمل نق�صانه وهذا املكمل
هو املرجعية الكلية.
املرجعية الكلية وال��ذي يعنى ببيان املفهوم
ال��ع��ام وال��ب��ن��اء الكامل ل�شرع اهلل ت��ع��اىل وال��ذي
ي���ت���ق���رر مب���وج���ب���ه ر�ؤي�������ة م��ت��ك��ام��ل��ة وم��ن��ه��ج��ي��ة
م��ت��ن��ا���س��ق��ة وم���ن���ظ���وم���ة ت���رت���ب���ط ف���ي���ه���ا ج��م��ي��ع
م��ك��ون��ات��ه��ا وت���ت���ك���ام���ل ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع ال��ع��ن��ا���ص��ر
والو�سائل والثوابت واملُتغريات .بهذه املرجعية
ي�����س��ت��ط��ي��ع امل��ج��ت��ه��د امل��ع��ا���ص��ر �أن ي��ط��ل��ق جميع
الأحكام يف �إطار حقوق الإن�سان و�إبداء املالحظة
واال���س��ت��ث��ن��اء واالع�ت�را����ض ع��ل��ى ب��ع�����ض ���ص��وره��ا
و�أح���وال���ه���ا� .إ َّن ه���ذا ك��ل��ه ال ي��ت���أت��ى �إال ب���إع��م��ال
املرجعية الكلية املُ��ع�����ض��دة باملرجعية اجلزئية
وه��و م��ا يجعلنا نقرر م��ب��د�أ الأ���ص��ويل ال�شرعي
امل��ع��روف ب��رب��ط اجل��زئ��ي��ات بالكليات والو�سائل
باملقا�صد واملعقول باملنقول وغري ذلك مما تقرر
عند �أه��ل التحقيق والتوثيق وال��ذي ي��درج معه
حتقيق احل��ق و�إدراك ال�صواب وحت�صيل م��راد
ال�شارع ومق�صوده.
ahmed.rasid@hotmail.com
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النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي والإ�سالمي
�أمين البيماين

تكت�سب درا�سة النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي والإ�سالمي �أهمية بالغة ب�سبب حمدودية ما مت كتابته عنها ،وي ؤ� ِّكد الدكتور حممد �أركون �أ َّن هذا النق�ص ال
ُ
يقت�صر على كتب الرتاث والفكر العربي والإ�سالمي ،و�إمنا يتعدَّاه �إىل الكتب العلمية واال�ست�شراقية .وهذا ما �سنناق�شه يف مقال زكي امليالد املعنون «الفكر
الإ�سالمي والنزعة الإن�سانية» ،واملن�شور يف جملة «الت�سامح».
ح��ريٌّ بنا ابتدا ًء الإ�شارة �إىل ثالث حم��اوالت حا�سمة تناولت
هذه الق�ضية؛ هي:
�أو ًال :رد الدكتور علي �شريعتي بكتاب «الإن�سان يف الإ�سالم»
على م��وق��ف احل�����ض��ارة الغربية ال��ت��ي ت��رى �أن��ه��ا م�� َّي��زت الإن�����س��ان
بطريقة مغايرة عن جميع الأدي���ان واحل�����ض��ارات ال�سابقة التي
ا�ستحقرته وجعلته قربانا للآلهة ،وعاجزا عن التعبري �أمام اهلل،
م�سلوب الإرادة ،حمطم ال�شخ�صية .ويرد �شريعتي ب�أنه ال يجوز
اعتبار ما جاء يف الديانات ال�سابقة من ظلم للإن�سان وتعميمه
على الإٍ�سالم ،و�أكد �أن الإ�سالم منطلق من كون الإن�سان �أ�سا�ساً
حلركته ،و�أن الإميان بالإ�سالم ال يعني القبول ب�سلبية الإن�سان
وعدم جدواه كبع�ض الديانات ال�سابقة.
ثانياً :مقال الدكتور ه�شام جعيط ح��ول «النزعة الإن�سانية
والعقالنية يف الإ�سالم» ،ويذهب جعيط �إىل تطابقه مع الر�ؤية
الأوروبية والتطور التاريخي للنزعة الإن�سانية يف الفكر الأوروبي
احلديث ،ولكنه ُي�ؤمن يف الوقت ذاته بوجود النزعة الإن�سانية يف
دول العامل الثالث والإ���س�لام .كما ُي�ؤمن �أي�ضاً مبكانة الإن�سان
يف القر�آن املن َّزل من اهلل -ع َّز وجل -فالإن�سان له مكانة مركزية
م��ن ال��ق��ر�آن ،وه��و ال���ذي اخ��ت��اره اهلل يف �أر���ض��ه ،وب��ذل��ك فاخلط�أ
كل اخلط أ� للم�ست�شرق الفرن�سي فان غروبناوم ال��ذي اعترب �أن
الإ�سالم ومنذ بدايته �أظهر قليال من االعتبار للإن�سان !
ثالثاً� :صاحب املحاوالت الأعمق والأقوى والأ�سبق يف الرتكيز
على ال��ن��زع��ة الإن�سانية يف الفكر ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي الدكتور
حم��م��د �أرك�����ون .ك��ت��ب ك��ت��اب�ين؛ الأول ك��ر���س��ال��ة دك���ت���وراه ب��ع��ن��وان
«نزعة الأن�سنة يف الفكر العربي ..جيل م�سكويه والتوحيدي» ،ثم
�صدر له بعد ذلك كتاب �آخر بعنوان «معارك من �أجل الأن�سنة يف
ال�سياقات الإ�سالمية» .يف هذين الكتابني تت�ضح مالمح التغيري
يف نظرة �أركون للنزعة الإن�سانية كالتايل:
 -1يف الكتاب الأول كانت عقلية �أرك��ون حمكومة با�ستك�شاف
فرتة ظهور النزعة الإن�سانية والتبجيل فيها ،ويف الكتاب الثاين
كانت �أفكاره مدافعة عن الإن�سانية يف ال�سياقات الإ�سالمية.
 -2يف الكتاب الأول كان اهتمام �أركون بالتعريف بالأن�سنة ،ويف
الكتاب الثاين ان�شغل بقيا�س �أين و�صلت فكرة الأن�سنة!
 -3يف الكتاب الأول ك��ان �أرك���ون باحثا يف التاريخ ومناظرات
الفال�سفة ،ويف الكتاب الثاين �أ�صبح مهتماً باحلا�ضر وال�سياقات
الإ�سالمية املعا�صرة.

 -4يف الكتاب الأول كان �أركون حمكوماً بالبحث الأكادميي كون
الكتاب ر�سالة دكتوراه يف جامعة عريقة وهي جامعة ال�سوربون،
ويف الكتاب الثاين حترر من القيود الأكادميية فقد �أ�صبح �أ�ستاذاً
ذا مكانة مرموقة بد ًال من كونه طالب دكتوراه.
 -5يف الكتاب الأول ب��ره��ن �أرك���ون على وج��ود ن��زع��ة �إن�سانية
�إ�سالمية م�شابهة لتلك النزعة يف الفكر الأوروب���ي ،ويف الكتاب
الثاين لفت النظر �إىل وجود عدة �أنواع من النزعات الإن�سانية.
ول��ذل��ك؛ ج��وه��ر �أط��روح��ة �أرك���ون ي��ق��وم على �أم��ري��ن مهمني؛
هما:
 الأم����ر الأول :ب��ره��ن��ت��ه ع��ل��ى وج���ود ن��زع��ة �إن�����س��ان��ي��ة عربية�إ�سالمية خ�لال ال��ق��رن ال��راب��ع الهجري/العا�شر امل��ي�لادي بعد
ت�شبع امل�سلمني بالفكر الإغريقي وفل�سفته القدمية.
 الأمر الثاين :حتليل كيف اندثرت تلك النزعة بعد جميءال�سالجقة يف القرن اخلام�س الهجري/احلادي ع�شر امليالدي،
وم��ه��م��ة امل��ف��ك��ر يف تو�ضيح �أ���س��ب��اب ذل��ك ال�����ض��م��ور ع��ن��د امل�سلمني
وتنامي النزعات الإن�سانية يف الفكر الأوروبي منذ ع�صر النه�ضة
احلديث.
ً
�أراد �أركون �أن يقدِّم نف�سه مفكرا ذا �ش�أن خا�ص بق�ضية النزعة
الإن�سانية ،وه��و ما دفعه �إىل ابتكار م�صطلحه اخلا�ص يف هذه
الق�ضية وه��و م�صطلح «الأن�����س��ن��ة»؛ وذل���ك لإح��ي��اء ع��ه��د الفكر
العربي والإ�سالمي املرتبط بق�ضية النزعة الإن�سانية وفتح باب
املناق�شة حول هذا املو�ضوع.
واحلقيقة �أننا ل�سنا هنا �أمام م�شكلة لفظ �أو م�صطلح جديد
يجب ابتكاره ،و�إمن��ا �أم��ام حتد لتوليد النزعة الإن�سانية داخل
منظومتنا الفكرية وممار�ستها اجتماع ًّيا .كما �أن �أرك���ون ربط
دائماً بني النزعة الإن�سانية والفل�سفة العقالنية ،وهو ما ف�سره
ب��ازده��ار النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي والإ���س�لام��ي خالل
القرن الرابع الهجري ب�سبب الت�شبع من الفل�سفة الإغريقية،
وا�ضمحالل ه��ذه النزعة بعد ال��ق��رن اخلام�س الهجري ب�سبب
تراجع الف�سلفة من الفكر الإ�سالمي وموت الرتاث العقلي.
ورغ��م �أ َّن �أرك���ون هو �أعمق من ق��دَّم كتباً ون�صو�صاً يف ق�ضية
النزعة الإن�سانية ،وكان �أكرثهم ن�ضا ًال؛ �إال �أنه واجه بع�ض النقد
كالتايل:
�أ -نزعة �أركون كانت حمكومة بالنزعة الغربية للأن�سنة والتي
ق��ام��ت ب�سبب ه��ج��وم ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال�لاه��وت و�إ���س��ق��اط��ه و�إح�ل�ال

الإن�سان بد ًال منه ليمار�س كافة حقوقه وحريته ،ولذلك النزعة
الإن�سانية يف ال�سياق الغربي خمتلفة متاماً عن ظروف النزعة يف
الفكر الإ�سالمي بدايات القرن الرابع الهجري.
ب -النزعة عند الأوروبيني جاءت ردة فعل عنيفة للغاية �ضد
الالهوت والدين؛ وذلك ب�إحالل النا�س مكان الالهوت ،وهو ما
قام على �أ�سا�سه ع�صر النه�ضة منذ القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي
بف�صل ال��دي��ن نهائياً وال��ع��داء امل�ستميت �ضد الكني�سة ،ف�أ�صبح
العقل م��ك��ان ال��دي��ن ،و���ص��رخ نيت�شه �صرخته امل��دوي��ة يف القرن
التا�سع ع�شر «لقد مات الإل��ه» .لذلك؛ يجب التعامل مع نزعة
الأوروب��ي�ين ب�شيء من احل��ذر ب�سبب ال��ع��داء بينها وب�ين الدين،
وينبغي التعاطي بطريقة نقدية لت�صفيتها من عداوتها للدين.
ج -ي��ح��اول �أرك���ون �إث��ب��ات �أن��ه �ضد الإي��دول��وج��ي��ا و�أن���ه يقف يف
�صف املوقف املعريف ،ولكن تبجيل �أركون للعلمنة يجعلها مبثابة
العقيدة للأن�سنة ،فال ميكن الو�صول للأن�سنة ب��دون العلمنة
وهذه هي الأيدولوجيا بحذافريها!
د -قال الدكتور حممد �إقبال يف كتابه «جتديد التفكري الديني
يف الإ�سالم» �إ َّن الفل�سفة اليونانية القدمية �أغ�شت عيون فال�سفة
امل�سلمني ،وحجبت عنهم روح ال��ق��ر�آن واال�ستلهام م��ن معارفه
ال�صافية ،وهذا ما وقع فيه �أركون �أي�ضاً برتك القر�آن والتم�سك
باملعنى الغربي با�ستماتة ،وحماولة �إ�سقاطه على الفكر العربي
والإ���س�لام��ي .ه��ذا النهج جعل �أرك���ون ي�سلك ط��ري��ق��اً مل ي�سلكه
الآخ���رون الذين ا�ستلهموا من ال��ق��ر�آن ومعارفه كالدكتور علي
�شريعتي وال��دك��ت��ور ه�شام جعيط ،ف��ال��ق��ر�آن فيه ن��زع��ة �إن�سانية
وا�ضحة؛ فهناك ���س��ورة كاملة با�سم «الإن�����س��ان» ،كما ب��د�أ بكلمة
«اق���ر�أ» ت�شجيعاً لطلب العلم ،واختتم بكلمة «ال��ن��ا���س» يف �سورة
النا�س.
هـ� -أعطى �أركون �إيحاءات يف كتاباته �أنها الوحيدة التي ت�ستحق
ال���ق���راءة ،ولي�س ه��ن��اك م��ن ي�ستحق ال��ق��راءة ل��ه يف ه��ذا امل��ج��ال،
ناهيك ع��ن �أن كتاباته حفلت ب أ������س��م��اء املفكرين وامل�ست�شرقني
الغرب ،وخلت من مفكري العامل العربي والإ�سالمي �إال عندما
يذكرهم يف مو�ضع النقد والتقليل من جهدهم.
واخل�لا���ص��ة هنا �أ َّن امل��ج��ال مفتوح لنا ووا���س��ع ورح��ب للبحث
واالط��ل�اع وال��ك��ت��اب��ة ع��ن ال��ن��زع��ة الإن�����س��ان��ي��ة يف امل��ن��ظ��ور العربي
والإ�سالمي.
albimani92@hotmail.com
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اخليار ال�صعب :حتقيق مبد أ� حكم القانون يف
الدولة احلديثة

عبد اهلل اجلهوري

ت�سعى ال ُّنظم ال�سيا�سية الدميقراطية -النا�شئة منها على وجه اخل�صو�ص� -إىل تر�سيخ مبد�أ حكم القانون ،ملا له من �أهمية يف تثبيت دولة امل�ؤ�س�سات ،و�ضرورة العودة
�إىل د�ستور مكتوب حتتكم �إليه �أركان الدولة الر�سمية وال�شعبية ويكون نقطة التقاء لكافة الأطياف ال�سيا�سية ،ال�سيما وقت االختالف .ولالطالع �أكرث حول هذا املبد�أ
ن�ستعر�ض للقارئ الكرمي مقال بو�شعيب �أوعبي (مبد�أ حكم القانون يف �إطار احلقل الد�ستوري).
يف م�ستهل مقاله ي��ق��ارب بو�شعيب مفهوم (حُ ��ك��م القانون)
ليو�ضح �أ َّن مبد�أ حكم القانون من املبادئ القدمية ن�سب ًيا ،وال
يحق الغلو بعدِ ه �أحد مبتكرات احل�ضارة الغربية ال�صرفة لأ َّن
موا�صفاته ت�سمح بظهوره يف كل جمتمع تواق للحرية والعدالة
االج��ت��م��اع��ي��ة .ه���ذا م��ن ح��ي��ث املُ��م��ار���س��ة غ�ير امل��ن��ظ��م��ة �إن �صح
ال��ق��ول� ،أم��ا يف �إط��ار التنظيم والتنظري ،فلمبد�أ حكم القانون
م��رادف��ات منها مبد�أ احلكومة املقيدة ،ومبد�أ �سيادة القانون.
ريا تنوع امل�صطلح بقدر ما للمفهوم من �أهمية يف
وال يهم كث ً
ج��ع��ل ال��ق��ان��ون ف��وق اجل��م��ي��ع ،وه��و ج��وه��ر م��ق��ول��ة (م��ب��د�أ حكم
القانون) .وهذا املبد�أ بح�سب بو�شعيب «مبد�أ مرن نظ ًرا لكونه
ذا بعد دميقراطي �سليم يخدم امل�صلحة العامة وف ًقا ملا يو�صي
به القانون الذي هو ذاته يف الأخري نتاج اجتماعي نفعي».
يف مبد�أ حكم القانون حتدث التحوالت الكربى يف العملية
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ت��ح��وَّل ال�����ر�أي الأوح�����د �إىل �آراء مُ��ت��ع��ددة،
وال��ق��ط��ب املُ��ت��م��اه��ي م��ع ذات���ه �إىل �أق��ط��اب تعمل وف��ق منظومة
�شاملة ،ت��وف��ر ال��ع��دل واحل��ري��ة وتطبق ال��ق��ان��ون ب�شكل مت�ساو
على اجلميع دون ا�ستثناء ،ومل�صطلح حكم القانون ا�ستخدامات
خ��ارج �إط��ار الأم��ة ال��واح��دة ،على �سبيل املثال ،ي�شيع يف �أدبيات
رج���ال ال��ق��ان��ون ال���دويل ال��ع��ام م�����ش�يرا �إىل ���ض��رورة اح�ت�رام ما
ي�صدره جمل�س الأم��ن واملنظمات الدولية من معاهدات و�أطر
ق��ان��ون��ي��ة .ومل��ب��د�أ حكم ال��ق��ان��ون �أه��م��ي��ة بالغة يف تر�سيخ �آل��ي��ات
ال��دمي��وق��راط��ي��ة احل��دي��ث��ة ،وف��ر���ض م��ب��د�أ ال�شرعية القانونية
على اجلميع مبن فيهم �أقانيم ال�سلطة الثالثة (الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية) ومن يف حكمهم.
وي��ع��ود ب��و �شعيب م��رة �أخ���رى ال�ستنكار حتقيب م��ب��د�أ حكم
القانون يف عهد الثورة الفرن�سية وما بعدها ،م�ستد ًال بوجود
�إ�شارات يف احل�ضارات القدمية ت�ؤكد عك�س هذا االجتاه .ويُدلل
ع��ل��ى ذل���ك ب����أل���واح ح��م��وراب��ي وحم�����اوالت �أف�ل�اط���ون يف دول��ت��ه
الفا�ضلة ،وحماولة النظام الإ�سالمي لرت�سيخ هذا املبد�أ ولو
�ضمنيا مدفوعاً ب�ضمانات كن�ص القر�آن وال�سنة على التحديد
الوا�ضح والدقيق للحقوق والواجبات ،وكذلك ت�شجيع الأفراد
لي�س دنيويا باحل�صول على حقوقهم بل دينياً كونهم �سيثابون
على ذلك ،بح�سب ر�أي بو�شعيب .لكن الكاتب يرى �أن مبد�أ �آخر
غري مبد�أ حكم القانون كان ي�ستحوذ على االهتمام وهو مبد�أ

حكم ال�شريعة ،بيد �أن هناك من �سخر حكم ال�شريعة و�أط��ره
ب�أطر د�ستورية.
وحديثاً يعر�ض لنا بو�شعيب التجربة الفرن�سية لت�أ�سي�س
امل��ف��ه��وم احل���دي���ث مل���ب���د�أ (ح��ك��م ال���ق���ان���ون) ،ح��ي��ث ���س��ع��ت ال��ث��ورة
الفرن�سية ل�صقل مفهوم ال�سيادة بعيداً عن «هاج�س» الدين،
وه���و م��ا ا���ص��ط��ل��ح ع��ل��ي��ه ال�����س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ،ح��ي��ث ن�����ص عليها
ال��د���س��ت��ور الفرن�سي  ،1791ل��ك��ن يف ال��د���س��ت��ور ال��ت��ايل  1793مت
�إدراج م�صطلح «ال�سيادة ال�شعبية» يف �إ�شارة �صريحة للتخل�ص
م��ن هيمنة الكني�سة وك���ل م��ا يتعلق ب���إرث��ه��ا الأب�����وي .وم��ه��دت
ال��ث��ورة يف ر�أي بو�شعيب -على م��راح��ل -مل��ب��د�أ (حكم القانون)
وذلك بتبني مبادئ �سيادة الدولة بدل �سيادة احلاكم ،ومتثيل
احلاكم للدولة ال للفئة التي ينتمي �إليها فح�سب ،كذلك تبنت
مبد�أ ف�صل ال�سلطات و�إق��رار ا ُ
حلريات العامة وحقوق الإن�سان
وممار�سة احلكم عن طريق مبد�أ التمثيل االنتخابي .وبعدها
ّ
مت تبني فكرة ف�صل ال�سلطات والقول بحاكمية ال�شعب ،وهو
اجلهة الوحيدة املخولة مبراجعة الد�ساتري والتعديل فيها.
كل ه��ذه التمهيدات  -يف نظر بو�شعيب -ق��ادت �إىل مبد�أ ُّ�سمو
القانون ،و�أال حق لأيّ �أحد بتجاوز القانون �أو القفز عليه .ثم
بعد ذلك جاء دور الفال�سفة بقيادة الأملاين فيخته ،الذي �أ�س�س
لفكر ح��ر يتبنى م��ب��د�أ حكم ال��ق��ان��ون ،وق��د ك��ان ل��ه دور ري��ادي
بت�أ�صيله ملفهوم حكم القانون يف الفل�سفة ال�سيا�سية الأوروبية
احلديثة ،وه��و �صاحب الف�ضل الأك�بر يف نقل ه��ذا املفهوم من
القارية والإقليمية �إىل العاملية.
ل��ك��ن ال�����س���ؤال الأه����م :ك��ي��ف ت��ر���س��خ م��ب��د�أ ح��ك��م ال��ق��ان��ون؟ مل
يكن هذا املبد�أ مادة كتبت بل كان جوهرا �أو ما ي�سمى بالقيمة
امل�ضافة النوعية التي �أتت بها الد�ساتري احلديثة حيث �أ�صبح
لهذا املبد�أ وجاهة وم�صداقية �أثبتها انعكا�ساته الإيجابية على
امل��واط��ن�ين وامل�صلحة ال��ع��ام��ة .وه��ن��ا �أ���ص��ب��ح يف ك��ل ق��ان��ون مبد�أ
�أ���س��ا���س��ي ه��و اح�ت�رام ال��ق��واع��د والإج������راءات وال��ن��ظ��م ،مم��ا ح��دا
بالفقهاء الد�ستوريني ال�ستخدام م��ب��د�أ حكم الد�ستور كمادة
يف �أغلب الد�ساتري احلديثة .ويرى بو�شعيب �أن الدميقراطية
تعني منظومة قواعد قانونية و�سيا�سية ت�سودها قيم امل�ساواة
والعدل وحقوق الإن�سان ،والكافل لكل ه��ذه احلقوق هو مبد�أ
ح��ك��م ال���ق���ان���ون .وي�����ض��ي��ف ال��ك��ات��ب�« :إن ال��ع��م��ل مب���ب���د�أ (ح��ك��م

القانون) هو التزام ب�إحدى موجبات الدميقراطية ولن ت�ستقيم
هذه الأخرية ما مل ي�سبقها التزام امل�س�ؤولني باملبد�أ �أعاله� ،شك ً
ال
ب��اح�ترام �سمو القانون على اجلميع وج��وه��راً �أي�ضاً ب���أن يكفل
ذاك القانون م�س�ألة احلريات العامة وحقوق الإن�سان ،وهذا يف
حد ذاته �إحدى الواجهات التي تنا�ضل من �أجلها الدميقراطية.
ولهذا ميكن اعتبار مبد�أ حكم القانون �أح��د �أه��م �أرك��ان �إحقاق
الدميقراطية».
ل��ك��ن ال���ق���ول ب���احل���ري���ة ي��ب��ق��ى ح��ل��م��ا وردي������ا م���ا مل ت��ت��واف��ر
ال�ضمانات بهذا ال�صدد ،وقد �سعى امل�شرعون لإيجاد بيئة توفر
ه��ذه ال�ضمانات لتحقيق مبد�أ حكم القانون منها على �سبيل
املثال :مبد�أ ف�صل ال�سلطات الذي من �ش�أنه توزيع ال�صالحيات
مبا ي�ضمن عدم ا�ستئثار �إحدى ال�سلطات ب�صالحيات قد ت�ؤثر
ع��ل��ى احل��ري��ات فيما ب��ع��د .وم��ن ه��ذه ال�����ض��م��ان��ات �أي�����ض��اً ،م��ب��د�أ
د���س��ت��وري��ة ال��ق��وان�ين ،ح��ي��ث ي�����س��ود ���س��م��و ال��د���س��ت��ور ع��ل��ى ك��ل ما
يتعار�ض معها ،وب��ال��ت��ايل ت�صبح ن��اف��ذة ال �سلطة عليها .ومن
ه��ذه ال�ضمانات مبد�أ رقابة د�ستورية القوانني ،ال��ذي ي�ضمن
�آليات تطبيق هذا الد�ستور عن طريق �إن�شاء م�ؤ�س�سة د�ستورية
مهمتها تتبع مدى احرتام كل من الربملان واحلكومة ملوجبات
وروحا .وقد �أكد �إعالن دلهي ال�صادر عن امل�ؤمتر
الد�ستور ن�صً ا ً
الدويل لرجال القانون عام 1959م ،على ( أ� َّن الدولة القانونية
هي دولة ت�ؤكد امل�ساواة بني املواطنني يف التزامهم بقانون ينظم
العالقات االجتماعية ويحمي القيم واملبادئ الأ�سا�سية ويعهد
�إىل حمكمة عليا �أو حمكمة د�ستورية متخ�ص�صة بالرقابة على
حتقيق هذا الهدف) .كما ميكن �ضمان مبد�أ حكم القانون عن
طريق تقدمي انتخابات حُ رة ونزيهة ،وتعزيز الق�ضاء الإداري،
و�ضمان حقوق الأق��ل��ي��ات ،و�ضمان حقوق املواطنني بامل�شاركة
ال�سيا�سية.
لكن كل ه��ذه ال�ضمانات ال �أراه��ا كافية ما مل تبتكر النظم
الدميقراطية املتطورة و�سائل ت�شكل �ضماناً حقيق ًيا ،ال �سيما
يف ال��دول النا�شئة ،حيث ميكن الآن متابعة ما يحدث يف �شتى
�أنحاء العامل من تعطيل للد�ساتري �أو ا�ستغاللها بطريقة غري
حرة مما يُ�سهم يف �إ�شاعة الفو�ضى يف دول جعلت الدميقراطية
�شعارا لها.
Abdullah-jahwari@hotmail.com
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الطفولـــة :الواقـــع الــــذي ال نريــــد
عبد اهلل العلوي

الطفولة هي مرحلة ُمهمة و�أولية يف حياة الكائن الب�شري ،ويف املُقابل هي مرحلة حتتاج �إىل رعاية خا�صة ،و�إىل تعامل خا�ص ،كما �أنها مرحلة يبني الإن�سان من
خاللها تخيالته ،ونظرته للأ�شياء من حوله ،ويقال � ّإن املجتمع الذي يزيد فيه عدد املواليد �أكرث من الوفيات هو جمتمع قابل لال�ستمرار والبقاء ،والعك�س �صحيح،
و�إعطا�ؤه الأهمية واالهتمام يف �أيّ جمتمع دليل وا�ضح على رقيه وح�ضارته؛ لذا �أوىل املجتمع العاملي الطفل اهتمامه يف القرن الع�شرين من خالل االتفاقيات العاملية
لت�أمني حياة الطفل بكافة �أنواعها املُختلفة ،ويف مقاله مبجلة الت�سامح «حقوق الطفل ح�سب اتفاقية الأمم املتحدة والإ�سالم» للباحث املغربي جميل حمداوي تو�ضيح
لهذه احلقوق العاملية التي تكفل حق الطفل االجتماعي والأ�سري واملدين والعلمي � ....إلخ.
�إ َّن من �أهم املنجزات التي يجب �أن يفتخر بها القرن الع�شرون
اهتمامه ال�شامل وامللحوظ بحقوق الإن�سان عامة ،فقد مت توقيع
اتفاقيات دولية من �أج��ل �إق���رار حقوق الإن�سان الطبيعية بكافة
�أن��واع��ه��ا ،و�أه��م تلك االتفاقيات الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان
الذي �صدر يف عام 1984م ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ال��ذي ���ص��در يف ع��ام 1966م ،والعهد ال���دويل اخلا�ص
ب��احل��ق��وق االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ذي ���ص��در يف
ع��ام 1966م ،فقد كفلت ه��ذه االتفاقيات واملعاهدات حق الإن�سان
الطبيعي ،و�أعطته احلماية االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية والدينية والعلمية رغم التحديات التي م َّر بها العامل
يف القرن الع�شرين من احلرب العاملية الأوىل (عام )1916 - 1914
�إىل احلرب العاملية الثانية (� )1947 - 1939إىل احلرب االقت�صادية
والثقافية امل�سماة باحلرب الباردة.
ال مي��ك��ن ال��ق��ول �إج���م ً
���ال �إ َّن االه��ت��م��ام ب��ال��ط��ف��ل ب���د�أ يف ال��ق��رن
الع�شرين فقط ،ولكن ميكن القول �إن املواثيق والعهود الدولية
ريا ،و�أعطته احلقوق ،و�أُجربت الدول على
�أولت الطفل اهتماماً كب ً
تطبيق االتفاقيات ،ولكن احلقيقة �أن االهتمام بالطفل مغرو�س
يف ذات كل �إن�سان �سوي ،وعندما نعود �إىل احل�ضارات الإن�سانية
القدمية جن��د اهتمامًا و�إن ك��ان ً
ب�سيطا �إال �أ ّن���ه ي�ستحق ال��ذك��ر،
فاحل�ضارة الفرعونية كانت حت ّرم و�أد البنات ،ويح�صل الطفل على
رعاية �سليمة يف ال�سنوات الأوىل من عمره� ،أما احل�ضارة اليونانية
فقد الق��ى الطفل ال��ذك��ر عناية م��ن خ�لال �إر���س��ال��ه للمدر�سة يف
�سن ال�سابعة ،ويف املقابل الق��ت الطفلة الأن��ث��ى نب ًذا يف احل�ضارة
اليونانية فقد كانوا يئدون البنات ،وك��ذا كان ال�ش�أن عند العرب
قبل الإ�سالم ،ف�إنهم يدفنون الأنثى حية خو ًفا من العار.
اهتمت الديانات ال�سماوية عامة بالطفل يف ن�صو�ص كثرية،
ولكن ميكن القول �إ ّن الإ�سالم كان �سبّاقا يف �إب��راز حقوق الطفل
العامة ،فقد ح�� ّرم و�أد البنات ،و�أج�بر الأب امل�سلم �أن ي�سمي ابنه
ب�أ�سماء الئقة ،كما �أوج��ب عليه �أن يختار له �أمً��ا �صاحلة ،و�أوجب
عليه �أن يعلمه ويُدربه ،وق�ص�ص تعامل الر�سول الكرمي مُنت�شرة
يف �سريته يف تعامله م��ع الأط��ف��ال ،ول��ط��ف��ه ،ول�سنا هنا يف �صدد
ذك��ر الق�ص�ص والأح��ادي��ث التي يحث فيها الر�سول ال��ك��رمي على
االهتمام بالطفل ،ولكن تكفي ق�صته مع الأقرع بن حاب�س عندما

ق��ال ل��ه�« :أت��ق��ب��ل��ون �أب��ن��اءك��م» ف��ق��ال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
«نعم» فقال :واهلل ال نقبل ،فقال ر�سول اهلل :وما �أملك �إن كان اهلل
نزع منكم الرحمة .كما �أنه توجد ن�صو�ص يف الكتاب املقد�س تدعو
�إىل االهتمام بالطفل.
و�ضع املجتمع الدويل الطفولة �ضمن �أ�سا�سيات اهتمامه ،لأنها
مرحلة بناء ،ونق�صد بالبناء هنا هو بناء املجتمع ،وبناء العقل،
وب��ن��اء ال��ف��ك��ر ،ف��ال��ط��ف��ل م��ث��ل العجينة ت�ستطيع �أن ت�شكله وف��ق
مي��ا قيل« :م��ن �شبَّ على �شيء �شاب عليه ،ويقول
م��ا ُت��ري��د ،وق��د ً
الأ�صمعي:
وين�ش�أ نا�شئ الفتيان فينا *** على ما كان عوَّده �أبوه
لذا كفلت اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل حقوق الطفل
املختلفة واملتنوعة ،وقد �صدرت االتفاقية يف /20نوفمرب1989 /م
وب����د�أ ال��ع��م��ل ب��ه��ا ��� /02س��ب��ت��م�بر1990 /م ،وت���ع���رف االت��ف��اق��ي��ة يف
مادتها الأوىل �أ ّن الطفل هو ما دون �سن الثامنة ع�شرة� .شملت
االتفاقية حق الطفل منذ �أن يولد كاحل�ضانة والر�ضاعة والنفقة،
�إىل مم��ار���س��ت��ه حل��ق��وق��ه ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
والتعليمية والأ�سرية ،كما كفلت له حرية الدين والفكر والوجدان،
وحقه الإعالمي يف �أن يبث الإعالم برامج ثقافية تهتم بالطفل،
كما منعت االتفاقية ا�ستخدام الطفل يف �أغرا�ض جن�سية و�سيا�سية
مثل �إدخاله يف احلروب ،واهتمت االتفاقية بالطفل املُعاق وكفلت
له حقه يف التعليم والرعاية ال�صحية ويظهر ذلك جليًا يف املادة
( )23من اال ِّتفاقية ،وميكن اعتبارها االتفاقية التي القت موافقة
�شبه دولية.
مم��ا ُي��ع��ان��ي��ه ال��ع��امل يف ال��وق��ت ال���راه���ن ك�ث�رة امل��واث��ي��ق وك�ثرة
العهود ،ولكن عندما ن�أتي �إىل �أر���ض الواقع جند خالف كل هذا،
و�صدق فيه املثل العربي القدمي�« :أ�سمع جعجعة وال �أرى طحي ًنا»،
فرغم وجود االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان وحقوق الطفل
�إال �أ َّنه عندما جتد احلقيقة ت�س�أل� :أين االتفاقية؟ فقد �أ�صبحت
االتفاقيات جمر حرب على ورق ،ف�أين الإن�سان من اتفاقية الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان؟ و�أين الطفل من اتفاقية الأمم املتحدة؟
ف�أ�صبح الطفل ميارَ�س عليه �أنواع �شتى من التعذيب وا�ستخدامه
يف �أم��ور غري م�شروعة مثل اجلن�س واحل��رب والعمل والت�شريد،
فما ع��اد ل��ه وط��ن يلج�أ ف��ي��ه ،وم��ا ع��اد مي��ار���س حقوقه الطبيعية

بالطريقة الطبيعية التي ينبغي �أن تكون ،فقد ه�ضم حق الطفل
يف التعليم ،مما جعل مثل هذه املجتمعات جمتمعات غري م�ستمرة،
وتف�شى فيها اجلهل والأمية والت�شرذم وكل ذلك ب�سبب حكومات
�أرادت �أن تخدم �أهدافها ال�سيا�سية .وقد جتد ً
دول تهتم ب�أطفالها يف
احليز اجلغرايف لها ،بينما يف املُقابل جتدها ت�ستغل هذه الفئة من
دول �أخرى لتحقيق م�آربها ،ويظهر ذلك جليًا يف �أو�ضاع الأطفال
يف الدول الفقرية ،ويف تقرير �إخباري لقناة اجلزيرة يت�ضح مدى
اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال يف الفلبني من �أ�شخا�ص من دول
�أخرى.
ُي��ع��اين ال��ط��ف��ل ال��ع��رب��ي يف �أوط���ان���ه م��ن ن��ق�����ص ح���اد يف حقوقه
الأ�سا�سية كالتعليم ً
مثل ،ويف ظل احل��روب التي مير بها العامل
العربي الآن فال �شك �أن الو�ضع قد و�صل �إىل هذه الفئة الربيئة،
ويف تقرير �صدر يف يونيو  2016 /ملنظمة اليون�سيف العاملية �أن
هناك  3.6مليون طفل معر�ضون خلطر امل��وت والإ�صابة والعنف
اجل�سدي والتجنيد الق�سري يف احل��روب واالخ��ت��ط��اف يف العراق
فقط ،ويف تقرير �صدر عن ذات املنظمة يف مار�س2016 /م �أن �أكرث
من  1560حالة من االنتهاكات اجل�سدية �ضد الأطفال يف اليمن،
وقتل �أكرث من  900طفل جراء احلرب ،كما نقلت و�سائل �إعالمية
�أنه كل يوم ميوت ً 125
طفل ب�سبب التلوث وعدم الرعاية ال�صحية،
كما �أ َّن ن�صيب العمالة يف الدول العربية ي�صل �إىل ع�شرة ماليني
طفل ،كما يوجد ما ال يقل عن خم�سة ماليني طفل غري ملتحقني
بالتعليم ،وكل هذه الإح�صائيات تتحدث عن الطفل ال�سوي ،فكيف
�إذن من احلال املزري للطفل امل�صاب ب�إعاقة ج�سدية؟!.
�إن وج��ود كل ه��ذا الإح�صائيات املخيفة ال يجعلنا ننكر ال��دور
الكبري الذي تقوم به بع�ض احلكومات العربية من تقومي الطفل
ال�����س��وي وامل�����ص��اب ،ول��ك��ن الأم���ر يحتاج �إىل جهد جهيد لتح�سني
الو�ضع ،وخا�صة التعليم ،فرغم وج��ود التعليم �إال �أن��ه يف بع�ض
ال���دول �ضعيف ج���دًا ،وهنا ال ُنحمل احل��ك��وم��ات فقط امل�س�ؤولية،
ولكن امل�س�ؤولية يف االهتمام تكون م�شرتكة ،فاملجتمع والأ���س��رة
وال��دول��ة كلهم يجب �أن يقوموا بنف�س ال���دور ك��ي ينجح م�شروع
اجليل القادم ،وهناك مبادرات فردية وم�ؤ�س�سية يف بع�ض الدول
العربية ،مثل اجلمعيات �أو املعاهد لت�أهيل الأط��ف��ال ،ولكن فوق
ذلك نقول ال بد من تكثيف اجلهد.
abdlla1991@gmail.com
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هل الأخــالق ممر احلـريــة وما عالقـــة اخلطــــاب
الدميوقراطي بهما ؟

�سيف الوهيبي

واحدة من التحدِّيات ال ُكربى التي تواجه الفكر الإ�سالمي اليوم ،هي نظرته للمر�أة وحقوقها ودورها يف البناء احل�ضاري ،يف ظل اتهامات كثرية ترى �أن الإ�سالم ومنظومته
جن�سا �آخر ثانو ًّيا وتاب ًعا .ويف هذا ال�سياق ،نناق�ش من خالل تلخي�صنا ونقدنا
الفقهية قد �أ�ساءتْ للمر�أة ،وح َّقرت دورها ،واختزلته يف حدود الأ�سرة والأمومة ،ف�ضال عن اعتبارها ً
ملقال �سعاد حكيم يف جملة الت�سامح «املر�أة امل�سلمة نحو ت�أ�صيل لنموذج عاملي»� ،إمكانية تقدمي منوذج عاملي للمر�أة امل�سلمة ي�ستند للر�ؤية الإ�سالمية ويزاحم النموذج الغربي املهيمن.
حيث ترى �سعاد احلكيم �أ َّن ق�ضايا املر�أة امل�سلمة بد�أت ت�أخذ حيزاً يف تداوالت الكتاب واملفكرين العرب يف بداية القرن الع�شرين ،يف �شكل نزاع بني تيارين متثل بقا�سم �أمني الذي كان
َي َرى �أن العادات والتقاليد متنع املر�أة من التقدم والتحرر كاحلجاب مثال الذي يعتربه عادة اجتماعية ولي�ست عبادة .ويف الوقت نف�سه ،كان هناك تيار �آخر يرى العك�س كما هو عند
ر�شيد ر�ضا الذي يقول �إ َّن الن�ساء امل�سلمات بد�أن يتجاوزن ال�شريعة و�أحكامها حتت ت�أثري الثقافة الغربية.
دائ��مً��ا م��ا كانت ا ُ
حل�� ِّري��ة �ساحة ح��رب داف��ع فيها فال�سفة احل��ق عن
ِّ
احلق الذي �سُ لب بدعوى القانون والنظام على مر الع�صور .ل�سنا هنا
لرفع ال�شعارات الزائفة التي تطالب الإن�سان بال َّتحرر مثلما يريد ف�إذا
كان هو يريد فالآخرون يريدون � ً
أي�ضا لذلك له حق وعليه حق؛ فقد
ارتبطت احلرية دائمًا و�أبدًا بالأخالق .و ُت� َّؤطر احلرية دوماً بالقانون �أو
الواجب الذي ينظم طريق احلرية ،وقد �أكد ذلك الفيل�سوف ال�سوي�سري
الفرن�سي الثورة جان جاك رو�سو بقوله« :حرية الفرد ال تكمن يف �أ ّنه
ي�ستطيع �أن يفعل ما يُريد بل فى �أ ّنه ال يجب عليه �أن يفعل ما ال يُريد».
���س�� ُن��غ��ام��ر ال���ي���وم يف م��ق��ال ال���دك���ت���ور ع���ز ال���دي���ن اخل��ط��اب��ي وال����ذي
عنونه بــ(الأخالق واحلرية بني �ضرورة الواجب وعقالنية التوا�صل
ال��دمي��وق��راط��ي (م��ن ك��ان��ط �إىل ه��اب��رم��ا���س) املن�شور مبجلة الت�سامح،
و�سنبد�أ من مفهوم احلرية وعالقتها بالأخالق لدى فيل�سوف كرامة
الإن�سانية �إميانويل كانط ،وم��ن ثم �سننتقل �إىل طبيعة العالقة بني
القانون ك�إلزام واحلقوق كحريات ،بعدها �سنبحر يف عامل الفيل�سوف
الأملاين املعا�صر يورغن هابرما�س الذي فتح �أعيننا على �آفاق جديدة يف
ارتباط احلق بالأخالق وربطه بعقالنية التوا�صل الدميوقراطي بني
الذوات داخل الف�ضاء العمومي والذي �سنعرِفه تباعاً يف هذا املقال ،ثم
�إىل خطاب احل��ق وخطاب حقوق الإن�سان ال��ذي �أ�سهب فيه هابرما�س
كثرياً ،و�سنخت�صره يف �سطور حمدودة.
و���ض��ع ك��ان��ط الأخ�ل�اق حم��ور االرت��ك��از يف مُعظم ت���أم�لات��ه الفكرية
والفل�سفية ،فهي التي ُت��دد الواجب ف���إذا جت��رد الإن�سان من �أخالقه
ي�صبح حيوا ًنا؛ فما ُييزنا عن احليوان هو العقل ،والذي هو عبارة عن
عملية مُعقدة ي�شرتك فيها كل من العقل واحلوا�س ،يقول كانط معلقاً:
(احلدو�س احل�سية بدون مفاهيم تظل عمياء واملفاهيم بدون حدو�س
ح�سية تظل جوفاء) ،هكذا يبدو العقل لدى كانط بناء على املقوالت �أو
ال�صور القبلية التي �ستكون عدمية الفائدة ،ول��وال معطيات التجربة
احل�سية فالعقل هو الذي ي�ضفي املعقولية على العامل وينظمه ويحوله
�إىل معرفة ،فهو جدير �إذن ب���أن يحول �أو ي�صوغ الواجب مبعنى �أدق؛
فالواجب ي�أتي بعد احلق الذي ُتليه عليه الأخالق ح�سب توجه كانط
الفل�سفي والذي �شاركه فيه عديد من الفال�سفة �أمثال �سقراط وجون
ل��وك وول��ي��ف��ري و�آخ��ري��ن .ي��ق��ول ���س��ق��راط يف ه��ذا ال�����ص��دد (:ال��ع��دل هو
�إعطاء كل ذي حق حقه) ،ولي�صل الإن�سان �إىل مرحلة �صياغة الواجب
ال��ذي هو ابن احلق يجب �أن ميتلك ا�ستقاللية الإرادة التي هي املبد�أ
الأ�سمى للأخالق؛ فمفهوم الإرادة (الإرادة اخلرية) يرتد بنا �إىل مبد�أ

الأفعال الأخالقية للإن�سان العاقل �صاحب الإرادة؛ فب�إرادته ي�ستطيع
خلق كرامته امل�ستقلة.
يعول كانط دائمًا على مبد�أ الإن�سان الذي ت�صنعه �أخالقه باملجمل
والتي بطبيعة احلال ُتلي عليه حقوقه النابعة من حريته الذاتية ،من
خالل قانون يعي�ش به .يقول كانط يف كتابه �أ�س�س ميتافيزيقيا الأخالق
خي
عن الطبيعة الإن�سانية من زاوية اخلري وال�شر ويجيب( :الإن�سان ّ
من زاوي��ة عقالنية و�شرير من زاوي��ة جتريبية) ،وهو نف�س ما طرحه
يف (الدين وح��دود العقل) حينما ي�ؤكد على م�شكلة الرتبية فيقول(:
�إن الإن�سان هو املخلوق الوحيد ال��ذي يجب تربيته) ،فالتزام الإن�سان
ب��ال��ق��ان��ون ي��ج��ب �أن ي��ب��د�أ م��ن ح��ري��ت��ه ال��ت��ي ت���ؤط��ره��ا ح��ق��وق��ه وحقوقه
�ست�صوغ قانوناً يهتدي به وي�سري عليه؛ مما يخلق نظاماً عاماً �شام ًال
كام ًال� ،أمَّا التزام القانون على �أنه قانون غري مقبول البتة لدى كانط؛
فعلى ال��ق��ان��ون �أن ي��ك��ون ن��اب�� ًع��ا ع��ن ح��ق ي�ضمن ل��ه ح��ي��اة ك��رمي��ة عادلة
و�آمنة.
�أث��ارت �أطروحة هابرما�س اجلدل يف ق�سم ال�سو�سيولوجيا بجامعة
ماربورغ ب�أملانيا عام  1961والتي عنونها بـ(الف�ضاء العمومي ،حفرية
العمومية ( )publicitéكبعد م��ك��ون للمجتمع ال��ب��ورج��وازي)،
ي���ع���رف ه��اب��رم��ا���س ال��ف�����ض��اء ال��ع��م��وم��ي ك��ف�����ض��اء لأ���ش��خ��ا���ص خ��ا���ص�ين
جمتمعني على �شكل عموم ،ه�ؤالء الأ�شخا�ص يدافعون عن هذا الف�ضاء
العمومي املُنظم من طرف ال�سلطة ،وهم يف نف�س الوقت �ضدها ،وذلك
من �أجل نقا�ش القواعد العامة للتبادل يف ميدان تبادل ال�سلع والعمل
االجتماعي (املجال الذي بقي خا�صاً و�أهميته ذات بعد عام) ،و�سيط هذا
التعار�ض بني الف�ضاء العمومي وال�سلطة هو و�سيط �أ�صلي ال �سابق
تاريخيًا� ،إ ّن��ه اال�ستخدام العمومي للعقل ،وي�ؤكد فيها هابرما�س على
�أ ّن التوا�صل يجب �أن يكون بني فاعلني يُريدون التفاهم حول م�س�ألة
معينة بدعوى �إ�صالحية يريد كل طرف �أن يقرنها بخطابه ،وترتكز
على معايري نذكر منها:
 ت�ساوي كل املتداخلني املحتملني يف املناق�شة. توفرهم على نف�س الفر�ص يف التعبري عن مواقفهم. االنفتاح على املواقف الأخرى واال�ستماع لها. الإن�صات للآخر واالع�تراف به ،بدون البحث عن القيمة الكونيةداخل ال َّتعبري الذاتي الختيار ما.
 التفاعل بني �أف���راد املُجتمع ك�أ�شخا�ص لديهم رواب��ط والتزاماتمُتبادلة.

وهي كلها تنازالت مُتبادلة يف اخلطاب الدميواقراطي ،بني الأفراد
ت��ن��م ع���ن ال�ت�را����ض���ي ال��ع��ق�لاين يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل ع��ل��ى ح���د و���ص��ف
هابرما�س.
ينطلق ه��اب��رم��ا���س يف �صياغته لأمن���وذج ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن ثالثة
مفاهيم �أ���س��ا���س��ي��ة وه��ي ال��ع��ق�لان��ي��ة ،وال�����س��ل��ط��ة ،وال����ر�أي ال��ع��ام؛ فيجب
�أن ي��ك��ون ل���دى الأخ��ي�ر احل���ق يف ���ص��ي��اغ��ة ح��ق��وق��ه ع��ل��ى ال�����ش��ك��ل ال���ذي
ي��ر���ض��ي ال���ث���اين ،وا ُ
حل���ك���م ي���ك���ون مب���ي���زان الأول .وان��ت��ق��د ه��اب��رم��ا���س
الأمن��وذج الليربايل الذي تقوم نظرته على �سلطة الدولة املنبثقة من
ال�����ش��ع��ب ،وجت��ع��ل م��ن ال��دول��ة جم��� ّرد �أداة خل��دم��ة ال�شعب �أو امل�صلحة
العامة ،وحت�صرها يف جهاز �ضيق هو الإدارة العمومية التي تكون يف
مقابل املجتمع كن�سق من العالقات بني الأف���راد ،كما انتقد الأمن��وذج
اجلمهوري لكونه ينطلق من جعل املُمار�سة ال�سيا�سيّة ُمرد ممار�سة
ت��ه��دف لتخليق ال��ع�لاق��ات ب�ين امل��واط��ن�ين داخ����ل ال���دول���ة ،ب��اع��ت��ب��اره��م
مواطنني �أحراراً مت�ساوين فيما بينهم ،وبالتايل فهذا الأمنوذج يختزل
التفاهم وال��ت��واف��ق يف البُعد الأخ�لاق��ي فقط ،ويجعله ذا بعد قطري،
يرتبط فقط بالهوية اجلماعية امل�شرتكة واملُ��ت��ف��ق عليها ،وي��ق�ترح يف
املُقابل مبد�أ املناق�شة ك�أ�سا�س للمبد�أ الدميقراطي ،والذي يعتربه الأداة
املثلى لتكوين حقوق الإن�سان على ال�شكل الذي ير�ضي جميع الأطراف،
ليتجاوزوا معاً �أزمات العامل املعا�صر.
وبني هامربما�س وكانط هنالك الإتزان املطلوب جلعل مثلث احلرية
حقيقياً وع�صرياً ،بل يجب على الإن�سان �أال ينطلق بحريته كيف ما ي�شاء
مثلما يُثري بع�ض الفال�سفة فهنالك حريات الآخرين التي قد ت�ؤطر
حريته �أحياناً كثرية .ويجب �أن تكون هنالك �سلطة ولها قانون ود�ستور
وا�ضح مع مراعاة احرتام حقوق من ي�سري عليه هذا القانون ،ويجب
�أن تعي هذه ال�سلطة �أ َّن اجلمهور له حق امل�شاركة يف �صياغة حقوقه و�أن
تنطلق هذه احلقوق من مبد�أ الأخالق الإن�سانية و�أال حتابي حزبًا على
�آخر �أو مذهبًا على �آخر بل يجب �أن يكون مبد�أ احلرية وامل�ساواة مكفو ًال
للجميع .وهنا قد نقع على م�صطلح االنفرادية الذاتية فالقانون قد
يحكم بعدم تعديك على الآخ��ر ،ولكن يجب �أال يقيدك يف تفكريك �أو
توجهك ،و�أعتقد �أننا اليوم يف حاجة ما�سة لعدم التعدي على تفكري
الآخرين خا�صة يف توجه الطرف الآخ��ر ،بل يجب �أن نهيئ خللق بيئة
خطابية عقالنية جتر النقا�ش �إىل وادي احلب والوئام وال�سالم.
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